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  صحتي وسالمتي  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
السالمة في تناول  –مرتبطة بالسالمة في ) معرفة معاني الرموز اإلرشادية الصحة 
 –حة السبا–حمل األشياء بطريقة صحيحة  –الوقوف والمشي الصحيحان  –الدواء 

 أخطار السالك الكهربائية  –أخطار التعرض ألشعة الشمس  –الزكام 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
في نهاية هذه الوحدة أن : طالبةاليتوقع من 
 تفرق بين معاني الرموز افرشادية المعروضة . 

 لسالمة عند استخدام الدواء .تشرح مبادئ ا 

 تطبق الوضع الصحي السليم للجسم في الوقوف والمشي . 

 تطبق الطريقة الصحيحة لحمل األشياء المعروضة  أمامها . 

 تشكر هللا تعالى على نعمة الكهرباء . 

 تميز األوقات التي تكون فيها اشعة الشمس مفيدة أو ضارة . 

 العالج . تفسر بأسلوبها  عبارة الوقاية خير من 

 . تصف بعض قواعد السالمة التي تراعى عند السباحة -8 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

بمراعاة السالمة في تناول الدواء الصحة نعمة من هللا نحافظ عليها 

 والوقوف والمشي الصحيحان وحمل األشياء والسباحة ومعالجة الزكام  

 أن : متعلماتال تفهمس
الصحة تستلزم مراعاة الرموز اإلرشادية والسالمة في تناول الدواء  -

 . والوقوف والمشي 

اثناء حمل األشياء والسباحة والتعرض ألشعة الشمس واسالك السالمة  -

 تفيد في الماحفظة على الصحة.الكهرباء 

 اللتزاماألخطاء مثل ترك األدوية في متناول األطفال أو عدم امعالجة  -

   . بإرشادات الطبيب في تناول الدواء

 ما هي الطرق الصحيحة في تناول الدواء:  س

 ما المقصود بالرموز اإلرشادية . س

 اذكري الطريقة الصحيحة في الوقوف والمشي ؟ س

 بين الطريقة الصحيحة في حمل األشياء ؟ س

 كيف نتقي أخطار السباحة والزكام واشعة الشمس . س

 كيف الوقاية منها؟بين أخطار الكهرباء و س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها الالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها ال

 قادرين على متعلماتال ستكون متعلماتال ستعرف

   معاني الرموز االرشادية . 

  السالمة في تناول الدواء 

 .الوقوف والمشي الصحيحان 

 .حمل األشياء بطريقة صحيحة 

 احة والزكام وأشعة الشمس الوقاية من أخطار السب

   واسالك الكهرباء .

 .  الصحة والسالمةفي مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

   معاني الرموز االرشادية تعرف  

تناول الدواء والوقوف والمشي طرق السالمة في تعرف  

   .   وحمل األشياء 

نحوالمحافظة على الصحة والسالمة تكوين اتجاه ايجابي  

 . العامة للجسم 

عرف طرق الوقاية من أخطار السباحة والزكام وأسالك ت 

 الكهرباء وأشعة الشمس.

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  الصحة والسالمةقصة كتابة 
  الرموز االرشادية مطوية بعنوان . 
  سالك الكهرباءللوقاية من أخار أشعة الشمس وأطريقة مبتكرة ملصق عن عمل. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير االتبارات فجائية قصيرة .              * النشاط المنزلي .                    * اخ 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 
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 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
 متعلماتال تقومس

 بما يأتي

 معلمةال تقومس

 بما يأتي

لبيان  جميلقصة بأسلوب رائع وصوت  بعرض  طالباتلمدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

 لبعض الرموز االرشادية أهمية المحافظة على الصحة والسالمة وكذلك عرض صور 

ظة على المحافطرح سؤال ماذا تعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في  –

 .   الصحة والسالمة 

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة  

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب الكتاب لها  طالباتعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها لل 

دة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي بقصد تحقيقها واح

الوقوف والمشي  –السالمة في تناول الدواء  –معاني الرموز االرشادية ) كالتالي

أخطار األسالك الكربائية وأشعة الشمس  –حمل األشياء بطريقة صحيحة  –الصحيحان 

من خالل جدول  طالبةة للخالل معرفة الخبرة السابقن ويتم م (الزكام -السباحة  –

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  – ينعرفتماذا  طالباتيوزع على ال

لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات  طالباتتقسيم ال 

لهذه اإليجابات  معلمةالدرس ) خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز ال

 وتثبيت الخبرة المطلوبة .

 طالباتقرأ التبروشور كملخص سبوري للموضوع كامال و طالباتلى التوزع ع 

ويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتقان الخبرة والمهارة هذا البروشور

 معلمةفيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز ال طالباتومناقشة ال المطلوبة

 للتأكد من اتقان الخبرة المطلوبة.

وتقوم  معلمةعدها الضوع تذهنية حول الموتقديم خرائط مفاهيم وخرائط  

 للوصول التقان الموضوع كامال . لهن معلمةبتعبئتها ومتابعة ال طالباتال

مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على  

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة   معلمةوتقوم الالمجموعات األخرى 

عقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من المجموعات ويمكن أن ت

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  أنفسهن طالباتحدة ويتم فيه التصحيح من قبل العقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . لهن معلمةبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور – عمل مطوية –كتابة قصة   طالباتيطلب من القي نهاية  

المناقشة  *

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 طالبةكتابي ال

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

علم نشط ت –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

تقد الى الربط وافالقصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
سلوب المباشر اختار األ

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اغلب اشتمل على 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
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 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

 

 

 المادة : معلمة
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 االبتدائي الثالث الصف صحتي وسالمتي  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة . كتابة  -1                   

 :    للصحة والسالمةعمل ملصق مصور  -2                    

 . بعض الرموز االرشادية لصور  

 .  توضح أخطار أشعة الشمس وأسالك الكهرباء صورة  

 لتناول الدواء  صورة صحيحة 

 . نصائح غالية 

 الهدف هـ

  -تنفيذ ملصق  –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 والمتعة للقارئ .وسلسة وتحقق الفائدة ,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والملصق .وظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالبات الجمهور ج

 العلمي المقررسياق نفسك فيه هو :  ينالسياق الذي تجد الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والملصق 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

 

 

 المادة : معلمة

.............................. 

 

 

 
 

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (   المكون

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

 لة عرض األفكار الباقية واألسئ

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.

    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    

 هـ14/     /  . مسابقة بين المجموعات    

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

 جموعات مسابقة الم

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 كتابة قصة( –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  
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    مناسبتي العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

  أسبوع النظافة  –يوم الغذاء  – معلمةيوم ال –اليوم الوطني  ملخص الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 في نهاية هذه الوحدة أن : طالبةيتوقع من ال

 تعبر بأسلوبها عن الخاص عن حبها وانتمائها للوطن . 

 . لمةمعتشارك بعبارة عن أهمية ال 

 تشرح أهمية يوم الغذاء .  

 تساهم بشكل فعال في أسبوع النظافة في المدرسة . 

 .تستشعر أهمية النعم التي أنعمها هللا علينا .  

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

واسبوع  معلمةكاليوم الوطني ويوم ال الوطنيةنحترم ونقدر المناسبات 

 .      النظافة ويوم الغذاء 

 أن : متعلماتال ستفهم

اليوم الوطني هو يوم الوفاء للمؤسس طيب هللا ثراه وفيه  -1

 نجدد العهد مع مليكنا على السمع والطاعة .

ويم الغذاء واسبوع النظافة مناسبات وطنية  معلمةيوم ال -2

 تعمق حب الوطن 

إلسراف في معالجة األخطاء التي تقع في هذه المناسبات مثل ا -3

   وضياع الوقت .الطعام والشراب 

 ما المقصود باليوم الوطني وكيف نحتفل به .:  س

 . معلمةكيف نحتفل بيوم ال س

 يوم الغذاء يوافق يوم ............ونحتفل به ب................. س

 النظافة  شعارنا فكيف نحتفل بأسبوع النظافة . س

 

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتا الا الالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبهالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبه

 قادرين على متعلماتال ستكون متعلماتال ستعرف

  اليوم الوطني . 

 معلمةيوم ال . 

 . يوم الغذاء 

 . اسبوع النظافة 

 

  الوطنيةاالحتفال بالمناسبات في مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 .     االحتفال باليوم الوطنيكيفية  

 .  نظافةبأسبوع الكيفية االحتفال تعرف  

 . يوم الغذاءتعرف كيفية االحتفال ب 

 . المناسبات الدينية والوطنيةتكوين اتجاه ايجابي نحو حب  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
 طوية للمناسبات كتابة م . 
  مناسباتنا واالحتفال بها ملصق عن عمل   . 

 ت الرئيسيةالمحكا
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  . كاديمي         * المفكراتالتذكير اال*              النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
 متعلماتال تقومس

 أتيبما ي

 معلمةال تقومس

 بما يأتي

لبيان  جميلقصة بأسلوب رائع وصوت  بعرض  طالباتلمدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

طرح سؤال ماذا  – حب الوطن واالحتفال بالمناسبات الوطنية مثل اليوم الوطنيأهمية 

 .  حب الوطن واالهتمام بهتعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في 

واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة  إبراز األفكار 

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب  طالباتعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها لل 

س الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدري

اسبوع  –يوم الغذاء  – معلمةيوم ال –اليوم الوطني ) المناسبة  وهي كالتالي

من خالل جدول يوزع على  طالبةخالل معرفة الخبرة السابقة للن ويتم م (النظافة

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  – ينعرفتماذا  طالباتال

من مفردات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة  طالباتتقسيم ال 

لهذه اإليجابات  معلمةالدرس ) خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز ال

 وتثبيت الخبرة المطلوبة .

 طالباتقرأ التبروشور كملخص سبوري للموضوع كامال و طالباتتوزع على ال 

ويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتقان الخبرة والمهارة هذا البروشور

 معلمةفيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز ال طالباتة الومناقش المطلوبة

 للتأكد من اتقان الخبرة المطلوبة.

وتقوم  معلمةعدها الضوع تتقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول المو 

 للوصول التقان الموضوع كامال . لهن معلمةبتعبئتها ومتابعة ال طالباتال

جموعة اسئلة خاصة تطرحها على مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل م 

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة   معلمةوتقوم الالمجموعات األخرى 

المجموعات ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من 

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  أنفسهن طالباتحدة ويتم فيه التصحيح من قبل العقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . لهن معلمةتوجيه البينهم و

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –كتابة قصة   طالباتيطلب من القي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 طالبةكتابي ال

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

رائط وخ

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

اصره على بين عن

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 اشرعن االسلوب المب

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

 

 

 المادة : معلمة

.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف    مناسبتي اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 ثل مهمتك في :تتم -

 قصة .كتابة  -1                   

 :   االحتفال بالمناسبات الدينية والوطنيةعمل ملصق عن  -2                    

 .    باليوم الوطنيفي االحتفال صور إيجابية  

 .نظافةباسبوع الصور لإلحتفال  

 .  معلمةبيوم الصور االحتفال  

 نصائح غالية  . 

 الهدف هـ

  -تنفيذ ملصق   –أن تكتب قصة :   مهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والملصق  .وظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالبات الجمهور ج

 العلمي المقررسياق نفسك فيه هو :  ينق الذي تجدالسيا الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 ملصقتنفيذ القصة وال . 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 الملصق القصة و األلمام بجوانب. 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

 

 

 المادة : معلمة

.............................. 

 

 

 
 

 نظيم التدريسجدول ت

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (   المكون

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.

    هـ14/     / 

 هـ14/     /  وشور ومناقشته.توزيع البر    

 هـ14/     /  . مسابقة بين المجموعات    

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 كتابة قصة( –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

      شخصيتي العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
كيف أتصرف إذا كبرت  –كيف  اتصرف إذا وجدت قمامة عند بيتي ؟

 كيف أتصرف إذا انقطع زر ثوبي ؟ -مالبسي؟ 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11طوة طوة الخالخ

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 في نهاية هذه الوحدة أن  طالبةيتوقع من ال

 تستخلص األضرار التي تنتج من وجود القمامة في غير األماكن المخصصة لها . 

 تقدم مقترحا مناسبا للمالبس التي كبرت عليها . 

 تطبق تثبيت الزر على قطعة من القماش . 

 حيح في المواقف التي يتعرض لها.تتصرف الص 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

وجدت قمامة عند بيتها وإذا كبرت التصرف إذا للمسلمة شخصية متميزة في 

    مالبسها وانقطع زر ثوبها 

 أن : متعلماتال ستفهم

 قمامة عند بيتها . وجدتالتصرف إذا للمسلمة طريقة متميزة في  -

 التصرف الصحيح إذا كبرت  مالبسي أن أتصدق بها على الفقراء. -

 أتدرب على خياطة زر مالبسي الذي قطع  -

مثل سب وقذف من ألقى القمامة أو حملها وإلقائها عند معالجة األخطاء التي تقع  -

 لة .باب الجيران واالرتباك عن قطع زر مالبسي وإلقاء ثوبي القديم بالزبا

 ؟ وجدتي قمامة عند بيتك كيف تتصرفين إذا :  س

 . ؟ إذا كبرت مالبسك تتصرفين كيف ؛ س

 انقطع زر ثوبك ؟: ما التصرف الصحيح إذا  س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها الالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها ال

 قادرين على متعلماتال ستكون متعلماتال ستعرف

  قماكة عند بيتي  وجدتكيفية التصرف إذا . 

  ما تكبر مالبسي كيفية التصرف عند . 

  انقطع زر مالبسيكيفية التصرف 

 

 التصرفات الشخصية.في مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 .وجود قمامة أمام البيت التصرف الصحيح تعرف كيفية  

 .انقطاع زر مالبسيالتصرف الصحيح كيف تعرف  

 .إذا كبرت مالبسيالتصرف الصحيح تعرف  

 .التصرف بطريقة صحيحة في المواقف الحياتيةتكوين اتجاه ايجابي نحو  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
 عمل مطوية . 
  شخصيتيملصق عن عمل. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

 تدريبات بالكتاب المدرسي القدرة على حل أسئلة ال. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

    . تقويم ذاتي                 * اختبارات طويلة .                        * المالحظات                    كتابة تلخيص * 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
 متعلماتال تقومس

 بما يأتي

 معلمةال تقومس

 بما يأتي

لبيان  جميلقصة بأسلوب رائع وصوت  بعرض  طالباتلمدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

طرح  –وكذلك عرض صور التصرف الصحيح في المواقف وشخصيتي المتميزةأهمية 

اآلداب العامة مثل التعبير سؤال ماذا تعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 .  عن نفسه واالالتصرف في المواقف الحياتية بطريقة صحيحة

باقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة إبراز األفكار واألفهام ال 

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب  طالباتعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها لل 

الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس 

كيف أتصرف  -وجدت قمامة أمام بيتيكيف أتصرف إذا ) وهي كالتاليالمناسبة  

خالل معرفة ن ويتم م ( كبرت مالبسي كيف أتصرف إذا  -إذا انقطع زر مالبسي 

اذا  – ينعرفتماذا  طالباتمن خالل جدول يوزع على ال طالبةالخبرة السابقة لل

  ماذاتعلمت ( . -أريد ان أعرف 

ات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات لعدة مجموع طالباتتقسيم ال 

لهذه اإليجابات  معلمةالدرس ) خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز ال

 وتثبيت الخبرة المطلوبة .

 طالباتقرأ التبروشور كملخص سبوري للموضوع كامال و طالباتتوزع على ال 

برة والمهارة ويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتقان الخهذا البروشور

 معلمةفيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز ال طالباتومناقشة ال المطلوبة

 للتأكد من اتقان الخبرة المطلوبة.

وتقوم  معلمةعدها الضوع تتقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول المو 

 للوصول التقان الموضوع كامال . لهن معلمةبتعبئتها ومتابعة ال طالباتال

ين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على مسابقة ب 

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة   معلمةوتقوم الالمجموعات األخرى 

المجموعات ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من 

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  أنفسهن طالباتحدة ويتم فيه التصحيح من قبل العقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . لهن معلمةبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –كتابة قصة   طالباتيطلب من القي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 طالبةكتابي ال

 والنشاط.

* حل أوراق 

 مل.الع

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 ل.العم

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

 استوف جميع عناصر

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةافي كتابة 

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

 

 

 المادة : معلمة

.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 دائياالبت الثالث الصف      شخصيتي اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة .كتابة  -1                   

 :    شخصيتي المتميزة عمل ملصق  -2                    

 .   للتصرفات الصحيحة في المواقف الحياتيةصور رائعة  

 . في التصرفات اليومية صور مرفوضة 

 .تي أو انقطاع زر مالبسيعند وجود قمامة أمام بيطريق مبتكرة للتصرف  

 نصائح غالية. 

 الهدف هـ

  -تنفيذ ملصق   –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والملصق  .وظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالبات الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والبحث 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 الملصق القصة و األلمام بجوانب. 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي      تربية أسرية/  المادة االبتدائي  الثالث الصف
 

 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

 

 

 المادة : مةمعل

.............................. 

 

 

 
 

 

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (   المكون

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع

 جدول التعلم ومناقشة في

 مفردات وخبرات الوحدة.

    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    

 هـ14/     /  . مسابقة بين المجموعات    

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -ة الوحدة ) عمل ملصقخاتم

 كتابة قصة( –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 


