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 صحتي وسالمتي   العنوان
 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
سالمة  –نظافة الشعر  –الصحة مرتبطة بالنظافة والسالمة ) نظافة الجسم 

 بالفم واألسنان ( العناية –سالمة األذنين  –العينين 

  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

 تقدر اهمية نظافة الجسم . 

 عطي أمثلة على بعض المشكالت التي تحدث للشعر .ت 

 حرص على سالمة عينها .ت 

 نها بشكل سليم .تنظف أذ  

 .تحافظ على نظافة فمها وأسنانها .   

 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:
الصحة نعمة من هللا نحافظ عليها بالنظافة في الجسم والشعر 

 والمحافظة على سالمة العينين واألذنين والفم واألسنان.

 أن : متعلماتال ستفهم

 بنظافة الجسموالشعر فظة على الصحة تكون المحا -
 السالمة للعينين واألذنين والفم واألسنان تحافظ على صحتنا  -
معالجة العادات السيئة في إهمال نظافة الجسم والشعر  -

 ومرض األذنين والعينين والفم واألسنان  

 : كيف تحافظين على نظافة جسمك؟ س

 كيف تحافظين على نظافة شعرك . س

 كرة للحفاظ على سالمة األذنين والعينين.عددي طرق مبت س

 كيف نهتم بسالمة الفم واألسنان. س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالال  ستكتسبهاستكتسبهاالمعرفة والمهارات الرئيسية التي المعرفة والمهارات الرئيسية التي 

 ستكون المتعلمات قادرين على ستعرف المتعلمات

  .  نظافة الجسم  والشعر 

  الطريقة السليمة في المحافظة على سالمة

 األذنين والفم واألسنان    .  العينين و

 الصحة والسالمة . في مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 طرق مبتكرة في نظافة الجسم والشعر  تعرف  

   .   العناية بالعينين واألذنين والفم والسنانتعرف طرق السالمة في  

 تكوين اتجاه ايجابي نحوالمحافظة على الصحة والسالمة العامة للجسم  . 

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

 المهمة األدائية
  قصة الصحة والسالمةكتابة 
 . مطوية بعنوان النظافة من اإليمان وطريق للصحة 
  ملصق عن طريقة مبتكرة للمحافظة على الصحة والسالمة عمل. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي القدرة على. 

   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                 تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات كتابة * 
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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 البات لطمدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

أهمية المحافظة على الصحة والسالمة وكذلك عرض صور للنظافة وما يضادها 

طرح سؤال ماذا تعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه  – ومناقشة الطالبات حولها

 .   المحافظة على الصحة والسالمة وسلم في 

وحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة إبراز األفكار واألفهام الباقية لل 

 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 

سالمة  –سالمة العينين  –نظافة الشعر  –نظافة الجسم ) اليالمناسبة  وهي كالت

 طالبةخالل معرفة الخبرة السابقة للن ويتم م العناية بالفم واالسنان ( –األذنين 

 -اذا أريد ان أعرف  – ينعرفتماذا طالبات من خالل جدول يوزع على ال

  ماذاتعلمت ( .

ة مفردة من مفردات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموع طالباتتقسيم ال 

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

 وتثبيت الخبرة المطلوبة .

 طالباتقرأ التبروشور كملخص سبوري للموضوع كامال وتوزع على الطالبات  

ويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتقان الخبرة والمهارة هذا البروشور

 معلمةفيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز ال طالباتومناقشة ال ةالمطلوب

 للتأكد من اتقان الخبرة المطلوبة.

وتقوم  معلمةعدها الضوع تتقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول المو 

 للوصول التقان الموضوع كامال . معلمة لهنبتعبئتها ومتابعة ال الطالبات

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

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة  وتقوم المعلمة المجموعات األخرى 

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

 .طالباتالتنافس بين ال

 بالتبادل فيما حدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهنعقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . معلمة لهنبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –كتابة قصة  طالبات يطلب من القي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 طالبةكتابي ال

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

م خرائط رس

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 

ذهنية ال

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 

ط ولم يكن  الرب 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  لقصةفي كتابة ا

 لوب المباشرعن االس

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

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الرابع   االبتدائي الصف صحتي وسالمتي  اسم الوحدة

أل
 ا
مة
ه
لم
ا

: 
ية
ائ
د

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة .  .كتابة  -1                   

 عمل ملصق مصور للصحة والسالمة    : -2                    

 صور للطريقة الصحيحة لنظافة الجسم والشعر . 

 . صورة صحيحة لسالم العينين واألذنين   

 .صورة صحيحة للعناية بالفم والسنان 

 . نصائح غالية 

 دفاله 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 : 

 طالبات المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  فالموق م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والملصق 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 
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 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 

 

 
 

 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    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 كتابة قصة( –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  
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 مسكني   العنوان
 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 المسكن عنوان لصاحبة فنتعلم تنظيفة وترتيبه   ملخص الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

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

  لرسميةلرسميةاألهداف ااألهداف ا
 يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :

 تبين أهمية النظافة في المسكن .- 

 حرص على التهوية الجيدة في غرفتها .ت 

 . معلمةتطبق ترييب  السرير على أنموذج , كما شاهدت ذلك من ال   

 تنظيم المكتب المعروض أمامها . 

 ساسيةاألسئلة األ األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 المسكن النظيف عنوان لمن فيه فنرتب وننظف مسكننا كي نتمع به    .  

 أن : متعلماتال ستفهم

 العناية بتنظيف وترتيب المسكن من أخالقنا كمسلمين  -1

معالجة األخطاء التي تقع في اإلهمال في نظافة وترتيب المسكن  -2

 .  داخل كل الغرف   فنجد مثال المالبس واألحذية ملقاة والزبالة

 : من الطرق المبتكرة للحفاظ على مسكني واالهتمام به : س

1-............................................................................... 

2-............................................................................... 

3-............................................................................... 

4-............................................................................... 

 

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالال  ستكتسبهاستكتسبهاالمعرفة والمهارات الرئيسية التي المعرفة والمهارات الرئيسية التي 

 لىستكون المتعلمات قادرين ع ستعرف المتعلمات

 ترتيب وتنظيف مسكني 

 

 في مجال االهتمام بجمال المسكن ونظافته   وقيم اتجاهات اكتساب 

 كيفية تنظيف المسكن      . 

 تعرف كيفية ترتيب المسكن   . 

 .تكوين اتجاه ايجابي المحافظة على مسكني  

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

 المهمة األدائية
 قصةة كتاب. 
 .  كتابة مطوية بعنوان مسكني جميل 
  ملصق عن مسكني عنواني    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

 ألدلة التالية :من خالل ا -

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

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

 األنشطة التعليمية التعلمية
 متعلماتال تقومس

 بما يأتي

 معلمةال تقومس

 بما يأتي

لبيان  جميلقصة بأسلوب رائع وصوت  بعرض لطالبات مدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

طرح سؤال ماذا تعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه  – أهمية االهتمام بالمسكن 

 .  االهتمام بمسكن فقد كان يقم المنزل ويرقع الثوب صلى هللا عليه وسلمفي وسلم 

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة  

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب  طالباتلل عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها 

الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس 

 طالبةخالل معرفة الخبرة السابقة للن ويتم م (مسكني ) المناسبة  وهي كالتالي

 -اذا أريد ان أعرف  – ينعرفتماذا طالبات من خالل جدول يوزع على ال

  ماذاتعلمت ( .

ة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات لعد طالباتتقسيم ال 

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

 وتثبيت الخبرة المطلوبة .

 طالباتقرأ التبروشور كملخص سبوري للموضوع كامال وتوزع على الطالبات  

قان الخبرة والمهارة ويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتهذا 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 . معلمة لهنبتعبئتها ومتابعة ال الطالبات

سابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على م 

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة  وتقوم المعلمة المجموعات األخرى 

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

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  طالبات أنفسهنحدة ويتم فيه التصحيح من قبل العقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . معلمة لهنبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –كتابة قصة  طالبات يطلب من القي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 طالبةكتابي ال

 والنشاط.

راق * حل أو

 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.

رق *إعداد أو

 العمل.

*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

ع عناصر استوف جمي

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  لقصةكتابة ا في

 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 الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 البتدائيالرابع ا الصف  مسكني   اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة .كتابة  -1                   

 عمل ملصق عن مسكني جميل   : -2                    

 . صور إيجابية لمسكن مرتب ونظيف    

 .صور مرفوضة للمسكن 

 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 : 

 طالبات المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 علميال المقررسياق السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والملصق 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 الملصق القصة و األلمام بجوانب. 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 

 

 
 

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ يومال ) 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/     /  . ة بين المجموعاتمسابق    

  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 الرابع  االبتدائي الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ي ملبس العنوان
 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
المالبس  –للمسلمة شخصية متميزة في ملبسها ) المالبس المدرسية 

 الجوارب والحذاء ( –الداخلية 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

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

  يةيةاألهداف الرسماألهداف الرسم
 في نهاية هذه الوحدة أن  طالبةيتوقع من ال

 تحرص على استبدال مالبسها المدرسية عند عودتها الى المنزل . 

 تغسل بعض مالبسها الداخلية عملياً . 

 تطبق الطريقة الصحيحة عند غسل جواربها . 

 تعتني بحذائها ونظافته . 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 لفكرة الكبرى:ا

للمسلمة شخصية متميزة في ملبسها فتعتني بمالبسها المدرسية وترتيبها 

 عند خلعها وكذلك المالبس والجورب والحذاء .   

 أن : متعلماتال ستفهم

المسلمة متميزة في ملبسها تهتم بالمالبس المدرسية وكذلك المالمالبس  -

 الداخلية وحذائها وجوربها فالنظافة شعارها.

معالجة األخطاء التي تقع نتيجية اهمال نظافة المالبس وإلقائها بعد العودة  -

من المدرسة في غير مكانها وكذلك وضع األحذية والجوارب في غير المكان 

 المخصص لها .  

 ؟: كيف نرتدي مالبسنا المدرسية  س

 كيف نرتب مالبسنا بعد خلعها بعد العودة من المدرسة . س

 سنا الداخلية .كيف يتم االهتمام بمالب س

 أكمل من الطرق الجميلة لالهتمام بحذائنا وجوربنا : س

 حسن اختياره عند شراءه. -1

2- ........................................... 

3- ......................................... 

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالال  ستكتسبهاستكتسبهاالمعرفة والمهارات الرئيسية التي المعرفة والمهارات الرئيسية التي 

 ستكون المتعلمات قادرين على ماتستعرف المتعل

  كيفية ارتداء المالبس المدرسية .وخلعها بعد العودة من المدرسة

 وإعادتها لمكانها.

 . المالبس الداخلية واالهتمام به 

 .الجوارب والحذاء 

 

 في مجال الملبس الجميل  والنظيف. وقيم اتجاهات اكتساب 

 خلعها لمكانها. تعرف كيفية ارتداء مالبس المدرسة وإعادتها بعد 

 تعرف كيف تنظيف المالبس الداخلية والحفاظ عليها   . 

 .تعرف طرق جديدة في المحافظة على حذائنا وجوربنا   

 .الملبس الجميل النظيف تكوين اتجاه ايجابي نحو  

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

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
  عمل مطوية. 
  ملصق عن ملبسي 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 اال* اختبارات فجائية قصيرة .              *    النشاط المنزلي 

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

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 لتعلميةاألنشطة التعليمية ا
 متعلماتال تقومس

 بما يأتي

 معلمةال تقومس

 بما يأتي

لبيان  جميلقصة بأسلوب رائع وصوت  بعرض لطالبات مدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

طرح  –أهمية االهتمام بالملبس الجميل النظيف فالنظافة شعارنا  وكذلك عرض صور

حافظة على الملبس المسؤال ماذا تعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 .  الجميل

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة  

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب  طالباتعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها لل 

دة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس الكتاب لها بقصد تحقيقها واح

الحذاء  –المالبس الداخلية  –المالبس المدرسية ) المناسبة  وهي كالتالي

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

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  – ينعرفتماذا طالبات 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 وتوزع على الطالبات  

اتقان الخبرة والمهارة  ويكون مدعم بالصور التي تساعد علىهذا 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  معلمة لهنبتعبئتها ومتابعة ال الطالبات

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

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة  وتقوم المعلمة المجموعات األخرى 

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

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  الطالبات أنفسهن حدة ويتم فيه التصحيح من قبلعقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . معلمة لهنبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –كتابة قصة  طالبات يطلب من القي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 طالبةكتابي ال

 والنشاط.

أوراق  * حل

 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.

أورق  *إعداد

 العمل.

*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

جميع عناصر استوف 

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  لقصةفي كتابة ا

 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 الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الرابع االبتدائي الصف  ملبسي   اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة .كتابة  -1                   

 عمل ملصق ملبسي وتميزه    : -2                    

 . صور رائعة للتصرفات الصحيحة في المواقف الحياتية ) ملبسي (  

 .صور مرفوضة في التصرفات اليومية في المالبس  

 .طريق مبتكرة للحفاظ على مالبسي وحذائي وجوربي 

 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 :

 طالبات المدرسة أو المجتمع 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. 

 ةالشمولي . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 

 

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (   المكون

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

 وزيع تقسيم المجموعات وت

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/     /  اتي .اختبار وتقويم ذ    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 كتابة قصة( –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلسعاف األولي   العنوان
 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
الغصة  -تواياتها  اإلسعاف األولي ) الصيدلية المنزلية تعريفها وفائدتها ومح

 الرعاف تعريفه وأسبابه وعالجه( –تعريفها واسبابها وطرق إسعافها 

  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

 تعلل أهمية وجود الصيدلية المنزلية . 

 د عن مسببات الغصة .تبتع 

 تتوقعي أسباب حدوث الرعاف .       

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

 المسلمة تقدم الخير للجميع وتعلم  اإلسعاف األولي يساعد في ذلك .

 أن : متعلماتال ستفهم

دوية الصيدلية المنزلية هي صندوق يحتوي على مجموعة من األ -

 والمستلزمات الطبية التي تحتاجها األسرة .
 الغصة لها أسبابه وطرق عالجها . -
 الرعاف هو سيالن الدم من األوعية الدموية الممزقة وله أسباب وطرق عالج  -

معالجة العادات السيئة في استعمال الصيدلية المنزلية وكذلك  -

عالج الغصة والرعاف الذي يشاع في عالجه رفع رأس 

 به أعلى وهذا خطأ   المصاب 

 : عرفي الصيدلية المنزلية ومم تتكون ؟ س

 عددي طرق صحيحة للمحافظ على صيدلية المنزل . س

 عرفي الغصة واسبابها وطرق عالجها ؟ س

 عرفي الرعاف وأسبابه وطرق عالجه  س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالال  ستكتسبهاستكتسبهاالمعرفة والمهارات الرئيسية التي المعرفة والمهارات الرئيسية التي 

 ون المتعلمات قادرين علىستك ستعرف المتعلمات

   الصيدلية المنزلية تعرفيها ومحتوياتها 

 الغصة تعريفها واسبابها وطرق عالجها 

   .     الرعاف تريفه واسبابه وطرق عالجه 

 اإلسعافات األولية . في مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 الصيدلية ومحتواياتها.  تعرف  

   .   لرعافالغصة واسبابها وطرق عالجها وكذلك اتعرف  

 .  .تكوين اتجاه ايجابي نحوالمحافظة على الصحة والسالمة العامة  

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

 المهمة األدائية
  قصة .كتابة 
 . مطوية بعنوان االسعافات األولية 
  ملصق عن طريقة مبتكرة لعالج الغصة والرعافعمل. 

 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 اال*    النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 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 لطالبات مدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

طرح سؤال ماذا تعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في  – اسعاف مريض

 .   مساعدة اآلخرين  

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة  

 ات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .المهم

بترتيب  طالباتعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها لل 

الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس 

خالل ن يتم مو (الرعاف   -الغصة  –الصيدلية المنزلية ) المناسبة  وهي كالتالي

 ينعرفتماذا طالبات من خالل جدول يوزع على ال طالبةمعرفة الخبرة السابقة لل

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  –

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 وتوزع على الطالبات  

ويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتقان الخبرة والمهارة هذا البروشور

 معلمةفيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز ال طالباتومناقشة ال المطلوبة

 وبة.للتأكد من اتقان الخبرة المطل

وتقوم  معلمةعدها الضوع تتقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول المو 

 للوصول التقان الموضوع كامال . معلمة لهنبتعبئتها ومتابعة ال الطالبات

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

لتحكيم بين با ةمتميز طالبةبمساعدة  وتقوم المعلمة المجموعات األخرى 

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

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  حدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهنعقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . معلمة لهنبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –ة كتابة قص طالبات يطلب 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 

تعلم التدريس) 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –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 

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  لقصةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

د اشتمل جانب واح

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

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

 

 

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

 

 

 : المادة معلمة

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الرابع  االبتدائي الصف اإلسعاف األولي   اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة .  .كتابة  -1                   

 ل ملصق مصور إلسعاف مصاب بالغصة أو الرعاف:عم -2                    

 صور صحيحة للتعامل مع األدوية المنزلية . 

 .صور صحيحة للتعامل مع مصاب بالرعاف 

 . صورة مرفوضة للتعامل مع األدوية المنزلية   

 . 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 : 

 طالبات المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 غرضوال

 . تنفيذ القصة والملصق 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 
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 : المشرفة التربوية
.............................. 

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 

 

 
 

 جدول تنظيم التدريس

 توقيعال 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    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 كتابة قصة( –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  
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 غذائي  العنوان
 الخميس االربعاء الثاءالث االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
الغذاء نعمة من هللا وتنوعه يفيد الصحة ومن أهم الغذاء ) الخضروات 

 (  الفواكه –

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

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

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 دة أن :في نهاية هذه الوح طالبةيتوقع من ال

 تستنتج فوائد الخضراوات والفواكه . 

 غسل الخضراوات والفواكه وفقاً لنوعها بالطريقة الصحيحة .ت 

 تطبق طريقة حفظ الخضروات في األماكن المخصصة لها .  

 عد أصنافاً من السلطات .ت 

 تعد أصنافاً من العصائر 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الكبرى: الفكرة

الغذاء الصحي يجب أن يكون متنوعا بين الخضروات والفواكه ونظيفا 

 وطازجا     .  
 أن : متعلماتال ستفهم

الخضروات لها أهمية كبيرة في الغذاء بحسن اختيارها وتنظيفها -1

 وطرق حفظها .

الفواكه  لها أهمية كبيرة في الغذاء بحسن اختيارها وتنظيفها 2-

 وطرق حفظها .

جة األخطاء التي تقع في الغذاء بترك تنوعه أو تناوله معال -3

 غير نظيف  .  

 : عددي بعض الخروات التي تعرفينها . س

 ما أهمية تناول الخضروات في غذائنا؟ س

 كيف تختاري الخضروات وتحفظيها في ثالجتك جيدا ؟ س

 ما أصناف السلطات التي تعرفينها؟ س

 ما أصناف العصير التي تحبينها . س

 عصير برتقال طازج؟كيف يتم عمل  س

 

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالال  ستكتسبهاستكتسبهاالمعرفة والمهارات الرئيسية التي المعرفة والمهارات الرئيسية التي 

 ستكون المتعلمات قادرين على ستعرف المتعلمات

    أهمية الخضروات  والفاكهة وأنواعها وكيفية اختيارها وتنظيفها وحفظها 

 . أصناف من السلطة 

 اصناف من العصير 

 

 في مجال الغذاء الجيد موقي اتجاهات اكتساب 

 تعرف أهمية الخضروات والفاكهة في الغذاء الصحي      . 

 تعرف أنواع الخضروات والفاكهة وكيفية اختيارها وحفظها  . 

 .تعرف طرق عمل السلطات والعصيرات الطازجة   

 .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الغذاء الصحي السليم   

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

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
 .  كتابة مطوية الغذاء الصحي 
  ملصق عن غذائي   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 االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 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 لطالبات مدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

النبي صلى هللا عليه وسلم  طرح سؤال ماذا تعرف عن هدي – أهمية الغذاء الصحي 

 .  الغذاء والطعام في 

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة  

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب  طالباتعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها لل 

لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس  الكتاب

خالل معرفة الخبرة ن ويتم م (الفواكه  -الخضروات ) المناسبة  وهي كالتالي

اذا أريد ان  – ينعرفتماذا طالبات من خالل جدول يوزع على ال طالبةالسابقة لل

  ماذاتعلمت ( . -أعرف 

يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات لعدة مجموعات  طالباتتقسيم ال 

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

 وتثبيت الخبرة المطلوبة .

 طالباتقرأ التبروشور كملخص سبوري للموضوع كامال وتوزع على الطالبات  

والمهارة  ويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتقان الخبرةهذا 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 . معلمة لهنبتعبئتها ومتابعة ال الطالبات

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

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة  وتقوم المعلمة المجموعات األخرى 

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

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  سهنحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفعقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . معلمة لهنبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –كتابة قصة  طالبات يطلب 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 

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  قصةال

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  صةلقفي كتابة ا

 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 الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الرابع االبتدائي الصف غذائي اسم الوحدة

لم
ا

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة .كتابة  -1                   

 عمل ملصق عن الغذاء الصحي    : -2                    

 . صور إيجابية في الغذاء الصحي    

 .صور سلبية في الغذاء  

 . طرق مبتكرة للمحافظة على الخضروات والفاكهة  

 بعض طرق عمل السلطات والعصيرات  . 

 الهدف ـه

  -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 : 

 طالبات المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والملصق 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 الملصق القصة و األلمام بجوانب. 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 

 

 
 

 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    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 ة(كتابة قص –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 مهارات يدوية     العنوان
 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 –اإلسالم يحض على العمل والكسب فمن المهن اليدوية ) التطريز 

 طريز ( السس العامة للت –تطبيقات عملية  –أدوات التطريز وخاماته 

  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

 تتعرف على األدوات المناسبة للتطريز . 

 تتبع االسس العامة أثناء التطريز .   

 تتدرب على مهارة تثبيت الخيط . 

 السراجة .تتقن غرزة  

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

العمل شرف فمن األنبياء من كان خياطا والتطريز حرفة يدوية تناسب المرأة 

 فنحرص على تعلمها.

 أن : متعلماتال ستفهم

 التطريز حرفة يدوية لها أدواتها وخاماتها. -

 األسس العامة للتطريز . -

 نظم الخيط وتثبيته وغرزة السراجة فن يتعلم  -

معالجة األخطاء التي تقع في ازدراء األعمال وبخاصة اليدوية وبغض العمل  -

 وحب الكسل.  

 ؟ : اذكري بعض المهن لألنباء والمرسلين  س

 ؛ما هي المهن اليدوية التي تحبينها  ؟.  س

 ؟ عددي أدوات وخامات التطريز:  س

 ؟ لتطريزاذكري األسس العامة ل:  س

 من تطبيقات التطريز نظم الخيط و...............و............ س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  متعلماتمتعلماتالال  ستكتسبهاستكتسبهاالمعرفة والمهارات الرئيسية التي المعرفة والمهارات الرئيسية التي 

 ستكون المتعلمات قادرين على ستعرف المتعلمات

 .أدوات التطريز وخاماته 

 . األسس العامة للتطريز 

 الخيط وتثبيته وغرزة  السراجة تطبيقات على التطريز مثل نظم 

 

 في مجال الحرف اليدوية وقيم اتجاهات اكتساب 

 تعرف أدوات التطريز وخاماته. 

 تعرف السس العامة للتطريز. 

 .التدريب على بعض التبيقات مثل نظم الخيط وغرزة السراجة   

 .حب الحرف اليدوية وتقدير أصحابهاتكوين اتجاه ايجابي نحو  

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

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
 . عمل مطوية 
  ملصق عنا لحرف اليدوية في مملكتيعمل. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

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

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

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

  *                        . تقويم ذاتي                 المالحظاتكتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة * 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي 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 لطالبات مدخل وتمهيد إلثارة انتباه ا 

طرح سؤال ماذا تعرف عن هدي النبي  –منها  أهمية العمل واحتراف  مهنة أكتسب

 .  الحرف واالمتهان لهاصلى هللا عليه وسلم في 

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة  

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب  طالباتالمراد اكسابها للعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية  

الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس 

السس العامة  –أدوات وخامات التطريز  –التطريز ) المناسبة  وهي كالتالي

من  طالبةخالل معرفة الخبرة السابقة للن ويتم م (تطبيقات عامة   –للتطريز 

 ماذاتعلمت (  -اذا أريد ان أعرف  – ينعرفتماذا طالبات ى الخالل جدول يوزع عل

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 التلموضوع كامال وبروشور كملخص سبوري لتوزع على الطالبات  

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 تتقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول المو 

 للوصول التقان الموضوع كامال . معلمة لهنبتعبئتها ومتابعة ال الطالبات

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

بالتحكيم بين  ةمتميز طالبةبمساعدة  وتقوم المعلمة المجموعات األخرى 

لق جو من المجموعات ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخ

 .طالباتالتنافس بين ال

بالتبادل فيما  حدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهنعقد اختبار للو 

 للتدريب على التقويم الذاتي  . معلمة لهنبينهم وتوجيه ال

 عمل ملصق مصور –عمل مطوية  –كتابة قصة  طالبات يطلب 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  –

 اقد تفكير ن –

* 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 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

غلب عناصر استوف ا

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 

ار األسلوب المباشر اخت

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

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

 

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

 

 

 المادة : معلمة

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الرابع االبتدائي الصف  التطريز   -مهارات يدوية  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة .كتابة  -1                   

 عمل ملصق مهني اليدوية التطريز     : -2                    

 . ية في المملكة  صور رائعة من المهن اليدو 

 .صور مرفوضة في ازدراء أصحاب المهن  

 .طريق مبتكرة التطريز 

 نصائح غالية. 

 الهدف هـ

  -تنفيذ ملصق   –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

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

 ورالد د

 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والملصق  .وظيفتك : 

 طالبات المدرسة أو المجتمع 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 وممتعةطريقة إجرائة ب. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربية أسرية /  المادة الرابع  االبتدائي الصف
 

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

 

 

 ائدة المدرسة  : ق
.............................. 

 

 

 المادة : معلمة

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

 

 

 
 

 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    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 كتابة قصة( –
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 


