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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 مام (حالسالمة أثناء االستصحتي وسالمتي  )   –الوحدة األولى  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ  

للدرس عن 

توزيع طريق 

 مجموعات ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية 

تبين األخطار تبين األخطار   

من سوء من سوء 

م الماء م الماء استخدااستخدا

  الساخن .الساخن .

تحل ورقة تحل ورقة   

  النشاط النشاط 

تذكر أخطارا قد تذكر أخطارا قد   

تحدث داخل تحدث داخل 

الحمام  مختلفة الحمام  مختلفة 

عما ورد في عما ورد في 

الصورتين الصورتين 

  السابقتين .السابقتين .

تحل ورقة تحل ورقة   

  ..النشاطالنشاط

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .لصحابة أوالصحابيات بأسماء ا

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  قصة قصيرة ومناقشة الطالبات

بالحفاظ فيها وطرح سؤال أوصى اإلسالم 

على الصحة اذكري دليال على ذلك من 

 . السنة 

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

بواسطة البوبوينت من خالل المعلمة 

 والسبورة والكتاب المدرسي 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  تقوم المعلمة بالمرور بين

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

وعة ويستمع الجميع للعرض تعرض مجم

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية 

 ( 1 تنفيذ نشاط رقم  ) من الكتاب

 بين الطالبات.18المدرسي ص

  بين  ىاألولنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

 ( 2تنفيذ نشاط رقم  ) من الكتاب

 بين الطالبات. 18المدرسي ص

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 ليةتجارب عم

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 قالم الملونةاأل

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسيم المجموعات 

خالل  وتناقشهن

 عرض المادة 

بيني األخطار بيني األخطار   

من سوء من سوء 

استخدام الماء استخدام الماء 

  الساخن .الساخن .

حلي ورقة حلي ورقة   

  النشاط النشاط 

اذكري أخطارا اذكري أخطارا   

قد تحدث داخل قد تحدث داخل 

الحمام  مختلفة الحمام  مختلفة 

عما ورد في عما ورد في 

الصورتين الصورتين 

  ..السابقتينالسابقتين

 حلي ورقة النشاط 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 (المشروعات المنزلية)حلي ورقة النشاط بالبيت حلي ورقة النشاط بالبيت   الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ( درجة حرارة الجسم) صحتي وسالمتي    –الوحدة األولى  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 :ان  ةالطالبمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

موازين موازين تصل تصل   

الحرارة بمواضع الحرارة بمواضع 

  ..  استعمالها استعمالها 

  تحل ورقة النشاطتحل ورقة النشاط  

تعلل تفضيل عدم تعلل تفضيل عدم   

استعمال الماء استعمال الماء 

شديد البرودة عند شديد البرودة عند 

خفض درجة خفض درجة 

    الحرارة الحرارة 

  تحل ورقة النشاطتحل ورقة النشاط  

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل   مجموعات

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  ومناقشة الطالبات قصة قصيرة

و أهملتي تنظيف ماذا لفيها ثم طرح سؤال 

 ؟ شعرك ما رأي اآلخرين نحوك

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل قراءة المعلمة وعرض بواسطة 

 البوربوينت والسبورة والكتاب المدرسي

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  بين تقوم المعلمة بالمرور

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .للمجموعة التالية  التعليمية ثم ننتقل

  من الكتاب ( 1 نشاط )أتنفيذ

 بين الطالبات. 22ص المدرسي

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  من الكتاب ( 2  نشاط )أتنفيذ

 بين الطالبات. 23 المدرسي ص

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 رض مرئيع

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسيمهم 

المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة 

 المعرفة .

موازين موازين   ييصلصل  

الحرارة بمواضع الحرارة بمواضع 

  استعمالها  .استعمالها  .

  ورقة النشاطورقة النشاط  ييحلحل  

تفضيل عدم تفضيل عدم   ييعللعلل  

استعمال الماء استعمال الماء 

شديد البرودة عند شديد البرودة عند 

خفض درجة خفض درجة 

  الحرارة  الحرارة  

 .حلي ورقة النشاط 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ( عد النبض) صحتي وسالمتي    –الوحدة األولى  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  بةالطالمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

تبين سبب زيادة تبين سبب زيادة   

النبض عند زيادة النبض عند زيادة 

الحركة أو الشعور الحركة أو الشعور 

  بالخوف أو الغضببالخوف أو الغضب

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

تحدد مواضع قياس تحدد مواضع قياس   

النبض على جسم النبض على جسم 

  اإلنسان .اإلنسان .

  تحل ورقة النشاطتحل ورقة النشاط  

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  ات مجموع

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  قصة قصيرة ومناقشة الطالب فيها

يث النبي صلى هللا وطرح سؤال أكملي حد

 عليه وسلم )إن لبدنك عليك حقا ...

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل المعلمة عرض بواسطة 

البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي 

 لتبسيط مهارة االستثناء .

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 بة .الدرس لتحقيق الخبرة المطلو

  تقوم المعلمة بالمرور بين

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة رالخب والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت

 .التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية 

 ( 1 تنفيذ نشاط رقم  ) من الكتاب

 بين الطالبات.28المدرسي  ص

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

 ( 2تنفيذ نشاط رقم  ) من الكتاب

 بين الطالبات. 29المدرسي ص

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

 ل الطالبات له إعالن الواجب وتسجي

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة 

 المعرفة .

سبب زيادة سبب زيادة   ييبينبين  

النبض عند زيادة النبض عند زيادة 

الحركة أو الشعور الحركة أو الشعور 

  بالخوف أو الغضببالخوف أو الغضب

  ورقة النشاط ورقة النشاط   ييحلحل  

مواضع مواضع   ييحددحدد  

قياس النبض على قياس النبض على 

  جسم اإلنسان .جسم اإلنسان .

 .حلي ورقة النشاط 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب(لمشروعات المنزلية)ا  

 قيمة تربوية
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

  ( التعامل مع األدوية) صحتي وسالمتي   –الوحدة األولى  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

تقرأ القصة تقرأ القصة   

وتكتشف التصرف وتكتشف التصرف 

  الخاطئ ثم تدونه الخاطئ ثم تدونه 

  تحل ورق النشاط تحل ورق النشاط   

تذكر التصرف تذكر التصرف   

الصحيح إذا نسيت الصحيح إذا نسيت 

الدواء خارج الدواء خارج 

الثالجة في فصل الثالجة في فصل 

  الصيف .الصيف .

  تحل ورقة النشاط.تحل ورقة النشاط.  

  أربع إلى   الطالباتتقسيم

في  الطالبات تكونبحيث  مجموعات 

كل مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  وكاتبة قائدةيحدد لكل مجموعة 

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في 

 .المجموعة تناسب امكانياته ( 

  حول نعمة السمع وطرح قصة

 نعم هللا عليك.سؤال عددي بعض 

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

بواسطة  المعلمةمن خالل عرض 

 البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي 
  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

 بالمرور بين  المعلمة تقوم

 وتقديمالمجموعات اثناء تنفيذ النشاط  

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع 

وجهات  للعرض والمناقشة وتبادل

النظر ودفاع كل منهن عن وجهة 

حيث يتم التصويب والتغذية نظرها 

لتثبيت الخبرة  المعلمةالراجعة من 

 . التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية
 من الكتاب ( 1 ) تنفيذ نشاط رقم

 .الطالباتبين  24المدرسي ص
  الطالباتبين  األولىنشاط ورقة التنفيذ. 

 ( 2تنفيذ نشاط رقم   ) من الكتاب

 .الطالباتبين 25المدرسي ص 
  الطالباتبين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ. 

 الواجب وتسجيل  إعالن

 له لتنفيذه بالمنزل الطالبات

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 ليةتجارب عم

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 قالم الملونةاأل

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة الطالبات

أثناء تقسين 

المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة المعرفة 

. 

ئي القصة ئي القصة قرقراا  

التصرف التصرف   ييففواكتشواكتش

    دونيهدونيهالخاطئ ثم الخاطئ ثم 

  ورق النشاط ورق النشاط   ييحلحل  

التصرف التصرف   ييذكرذكراا  

  ييالصحيح إذا نسيتالصحيح إذا نسيت

الدواء خارج الدواء خارج 

الثالجة في فصل الثالجة في فصل 

  ..  الصيفالصيف

  .حلي وقة النشاط 

 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  هاهامادتمادتوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ( المسكن الصحي)  مسكني  –الثانية الوحدة  الوحدة عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

تشارك والديها في تشارك والديها في   

التخطيط لبناء التخطيط لبناء 

مسكن صحي مسكن صحي 

  لألسرة .لألسرة .

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

تبين النتائج تبين النتائج   

المترتبة على تخيل المترتبة على تخيل 

المنزل بدون منافذ المنزل بدون منافذ 

  تهوية .تهوية .

  تحل ورقة النشاطتحل ورقة النشاط  

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  تمهيد بطرح قصة من السيرة عن

هللا ثم طرح سؤال  صفي منزل رسول 

 منزلك 

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل قراءة المعلمة أو بواسطة 

 البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  تقوم المعلمة بالمرور بين

ثناء تنفيذ النشاط  وتقديم المجموعات ا

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .ية التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التال

 ( 1 تنفيذ نشاط رقم ) من الكتاب

 بين الطالبات.31المدرسي ص 

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

 ( 3 تنفيذ نشاط رقم ) من الكتاب

 بين الطالبات. 33ص المدرسي 

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 ليةتجارب عم

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 قالم الملونةاأل

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

  

   تتابع المعلمة تتابع المعلمة

الطالبات أثناء الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات تقسين المجموعات 

خالل خالل   وتناقشهنوتناقشهن

عرض المادة عرض المادة 

  المعرفة .المعرفة .

في في   والديكوالديك  ييشاركشارك  

التخطيط لبناء التخطيط لبناء 

مسكن صحي مسكن صحي 

  لألسرة .لألسرة .

  ورقة النشاط ورقة النشاط   ييحلحل  

النتائج النتائج   ييبينبين  

المترتبة على تخيل المترتبة على تخيل 

المنزل بدون منافذ المنزل بدون منافذ 

  تهوية .تهوية .

   حلي كتاب النشاط حلي كتاب النشاط  

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

  ملبسي ) ترتيب المالبس ( –الثالثة الوحدة  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء عرض  تناقش   

  المادة المعرفية .

تضع األسياء تضع األسياء   

واألدوات التي واألدوات التي 

تستعملها بكثرة في تستعملها بكثرة في 

األرفف األمامية  األرفف األمامية  

لكي تكون قريبة من لكي تكون قريبة من 

تناولها من بين تناولها من بين 

  الصور التالية الصور التالية 

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

تبين االحتياطات تبين االحتياطات   

التي يجب األخذ بها التي يجب األخذ بها 

لمالبس لمالبس عند حفظ اعند حفظ ا

الصيفية أو الشتوية الصيفية أو الشتوية 

  للموسم القادم .للموسم القادم .

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

لكل فرد في المجموعة  وهكذا )أي مهمة

 .تناسب امكانياته ( 

  ومناقشة الطالب فيها قصة قصيرة

ماذا تفعلين في المالبس ثم طرح سؤال هل 

 بعد خلعها؟

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل المعلمة بواسطة البوبوينت 

 وشريط كاست والسبورة والكتاب المدرسي 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

لنشاط مرتبة ومتدرجة لموضع أو ورقة ا

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  تقوم المعلمة بالمرور بين

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

ا حيث يتم التصويب منهن عن وجهة نظره

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية 

 ( 1 تنفيذ نشاط رقم  ) من الكتاب

 بين الطالبات.52 المدرسي  ص

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  من الكتاب (  2)تنفيذ نشاط رقم

 بين الطالبات. 53المدرسي ص

 بين  الثانيةنشاط ورقة ال تنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 ليةتجارب عم

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 قالم الملونةاأل

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة 

 المعرفة .

األسياء األسياء   ييضعضع  

واألدوات التي واألدوات التي 

تستعملها بكثرة في تستعملها بكثرة في 

األرفف األمامية  األرفف األمامية  

لكي تكون قريبة من لكي تكون قريبة من 

تناولها من بين تناولها من بين 

  الصور التالية الصور التالية 

  ورقة النشاط ورقة النشاط   ييحلحل  

 االحتياطات االحتياطات   ييينينبب

التي يجب األخذ بها التي يجب األخذ بها 

  عند حفظ المالبسعند حفظ المالبس

الصيفية أو الشتوية الصيفية أو الشتوية 

   للموسم القادمللموسم القادم

 ..حلي ورقة النشاط 
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ( ترتيب حقيبة السفر)   ملبسي  – الثالثةالوحدة  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  علم المخطط لهاعلم المخطط لهانواتج التنواتج الت

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

الطالبة  تناقش   

أثناء عرض المادة 

  المعرفية .

تصل بين حقيبة تصل بين حقيبة   

اليد واللوازم اليد واللوازم 

الضرورية التي الضرورية التي 

توضع فيها عند توضع فيها عند 

دوات دوات سفرك من األسفرك من األ

  المعروضة أمامك المعروضة أمامك 

  تحل ورقة النشاط .تحل ورقة النشاط .  

تبين ماذا تفعل إذا تبين ماذا تفعل إذا   

أخطات عند السفر أخطات عند السفر 

وأخذت حقيبة  غير وأخذت حقيبة  غير 

  حقيبتها .حقيبتها .

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

  أربع إلى   الطالباتتقسيم

في  الطالبات تكونبحيث  مجموعات 

كل مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .ة أوالصحابيات بأسماء الصحاب

  وكاتبة قائدةيحدد لكل مجموعة 

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في 

 .المجموعة تناسب امكانياته ( 

  لطالباتومناقشة اقصة قصيرة 

من يساعدك في ترتيب فيها ثم طرح 

حقيبة السفر عند سفرك وهل شاهدتي 

 والدتك عند ترتيب حقائب السفر.
  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

بواسطة  المعلمةل عرض من خال

 البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي 

  الكتاب عرض األنشطة سواء من

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

 بالمرور بين  المعلمة تقوم

م المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقدي

 التوجيه المناسب للمجموعات .

 ت حيث عرض عمل المجموعا

تعرض مجموعة ويستمع الجميع 

وجهات  للعرض والمناقشة وتبادل

النظر ودفاع كل منهن عن وجهة 

حيث يتم التصويب والتغذية نظرها 

لتثبيت الخبرة  المعلمةالراجعة من 

 . التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية
 ( من الكتاب المدرسي ص  1تنفيذ نشاط رقم )55 

  الطالباتبين  لىاألونشاط ورقة التنفيذ. 
  ( من الكتاب المدرسي ص  2تنفيذ نشاط رقم )56 

  الطالباتبين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ. 

 الواجب وتسجيل  إعالن

 له لتنفيذه بالمنزل الطالبات

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 ليةتجارب عم

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 قالم الملونةاأل

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة الطالبات

أثناء تقسين 

المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة المعرفة 

. 

بين حقيبة بين حقيبة   ييصلصل  

اليد واللوازم اليد واللوازم 

الضرورية التي الضرورية التي 

يها عند يها عند توضع فتوضع ف

سفرك من األدوات سفرك من األدوات 

  المعروضة أمامك المعروضة أمامك 

  ورقة النشاط .ورقة النشاط .  ييحلحل  

ماذا تفعل إذا ماذا تفعل إذا   ييبينبين  

أخطات عند السفر أخطات عند السفر 

وأخذت حقيبة  غير وأخذت حقيبة  غير 

  ..  حقيبتهاحقيبتها

 لي ورقة النشاط .ح 
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 اإلسعاف األولي ) الحروق ( –الرابعة الوحدة  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

الطالبة  تناقش   

ادة أثناء عرض الم

  المعرفية .

الصور الصور     تأملتأملتت  

شفما شفما ككتتالموجودة والموجودة و

فيها من أخطاء فيها من أخطاء 

  وتكتب .وتكتب .

  تحل ورقة النشاطتحل ورقة النشاط  

يختار الصور التي يختار الصور التي   

تمثل الطريقة تمثل الطريقة 

الصحيحة لحمل الصحيحة لحمل 

  اإلبريق .اإلبريق .

  تحل ورقة النشاط .تحل ورقة النشاط .  

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

يار اسم للمجموعة ويفضل العلمية واخت

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  ومناقشة الطالبات قصة قصيرة

فيها ثم طرح سؤال أين تضعين مالبسك 

  . بعد خلها أثناء العودة من المدرسة ؟

  المعرفية يتم عرض مختصر للمادة

من خالل المعلمة بواسطة البوبوينت 

 والسبورة والكتاب المدرسي 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  تقوم المعلمة بالمرور بين

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

 مل المجموعات حيث عرض ع

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية 

 ( 1 تنفيذ نشاط رقم   ) من الكتاب

 بات.بين الطال 65ص المدرسي 

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  من (  ) نشيد تنفيذ نشاط رقم

 بين الطالبات. 66ص الكتاب المدرسي 

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة 

 المعرفة .

أملي الصور أملي الصور تت  

الموجودة واكتشفي الموجودة واكتشفي 

ما فيها من أخطاء ما فيها من أخطاء 

  واكتبيها .واكتبيها .

  ورقة النشاطورقة النشاط  ييحلحل  

الصور الصور   ييختارختاراا  

التي تمثل الطريقة التي تمثل الطريقة 

الصحيحة لحمل الصحيحة لحمل 

  اإلبريق .اإلبريق .

 ورقة النشاط. حلي 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ( ) الجروح  اإلسعاف األولي –الرابعة الوحدة  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  ننالزمالزم  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

تكمل الفراغات من تكمل الفراغات من   

  القطعة السابقة .القطعة السابقة .

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

تقرأ العبارات تقرأ العبارات   

وتكتب رقم كل وتكتب رقم كل 

صورة في الشريط صورة في الشريط 

  المناسب لها .المناسب لها .

  تحل ورقة النشاط .تحل ورقة النشاط .  

  

  ع أربإلى   الطالباتتقسيم

في  الطالبات تكونبحيث  مجموعات 

كل مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  وكاتبة قائدةيحدد لكل مجموعة 

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في 

 .المجموعة تناسب امكانياته ( 
  ومناقشة الطالبات  قصة قصيرة

 ل  ما اسباب الجروح ؟فيها وطرح سؤا

  يتم عرض مختصر للمادة

بواسطة  المعلمةالمعرفية من خالل 

 والكتاب المدرسي البوبوينت والسبورة 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

 بالمرور بين  المعلمة تقوم

 وتقديم  المجموعات اثناء تنفيذ النشاط

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع 

وجهات  للعرض والمناقشة وتبادل

النظر ودفاع كل منهن عن وجهة 

حيث يتم التصويب والتغذية نظرها 

لتثبيت الخبرة  المعلمةالراجعة من 

 . التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية
 من الكتاب ( 1 قم )تنفيذ نشاط ر

 .الطالباتبين  67صالمدرسي 
  الطالباتبين  األولىنشاط ورقة التنفيذ. 

 ( 2تنفيذ نشاط رقم ) من الكتاب

 .الطالباتبين  68 المدرسي ص
  الطالباتبين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ. 

 الواجب وتسجيل  إعالن

 له لتنفيذه بالمنزل الطالبات

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة 

 المعرفة .

اكملي الفراغات اكملي الفراغات   

من القطعة السابقة من القطعة السابقة 

..  

  حلي ورقة النشاط حلي ورقة النشاط   

اقرئي العبارات اقرئي العبارات   

رقم كل رقم كل   ييكتبكتبااوو

صورة في الشريط صورة في الشريط 

  المناسب لها .المناسب لها .

  حلي ورقة النشاط

. 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالجبن والجبن والخوف والخوف و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Jr_U_MCjBXs2mM&tbnid=ze32ju3B23wM3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.safe.com%2F2012%2F04%2Fgps-meets-video-do-we-need-a-standard-for-geotagging-videos%2F&ei=qK56UZrTA4PMPfvwgfAB&psig=AFQjCNFc3FfBMvGyqeq5osvo-N7dAWQccQ&ust=1367080980236858
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DdJQnl33WXBYyM&tbnid=BzVrJ82uJp-GIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.downloadprogramsfree.net%2F2010%2F09%2Fmicrosoft-powerpoint-viewer-2007.html&ei=4a96UcXMG4n8OZy6gdgP&psig=AFQjCNE_4CT4S3dI0UGl172Kgibni5SuHw&ust=1367081303408543
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2xv1iV9byZ-5VM&tbnid=Yi6hYJ8I5wK6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.saaa-sy.org%2Fiya2009%2Fiya_pages%2Fiya_ar_plan.html&ei=U7B6Ucv5OorEPe_vgIAC&psig=AFQjCNHc8ErXSziQ4MjZjuqQLBCw-tf2JA&ust=1367081402087764
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=69bQsICccnnIgM&tbnid=T3sOYkILN9U1xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fal-motanabi.net%2F%3Fp%3D46535&ei=LwVnUY3uFsib1AXulYHYDQ&psig=AFQjCNF-5pDx3lBgFygNwT_OEv3cpmIz9Q&ust=1365792349443158


 

 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

  غذائي ) العناصر الغذائية ( –الخامسة الوحدة  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  وسائلوسائلالال  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء عرض  تناقش   

  المادة المعرفية .

تجمع صورا ألغذية تجمع صورا ألغذية   

وتلصقها في وتلصقها في 

  المساحة المعروضةالمساحة المعروضة

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

تحيط بدائرة  األغذية تحيط بدائرة  األغذية   

المحتوية على المحتوية على 

  الدهون .الدهون .

  تحل ورقة النشاطتحل ورقة النشاط  

 أربع إلى   لباتتقسيم الطا

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  ة ومناقشة الطالبات قصة قصير

 وطرح سؤال ما هي األغذية التي تحبيها

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل قراءة  المعلمة بواسطة 

 البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  تقوم المعلمة بالمرور بين

عات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم المجمو

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .التالية التعليمية ثم ننتقل للمجموعة 

 ( 1 تنفيذ نشاط رقم  ) من الكتاب

 بين الطالبات. 76المدرسيص 

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

 ( 2 تنفيذ نشاط رقم  ) من الكتاب

 ن الطالبات.77المدرسي ص

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة 

 المعرفة .

اجمعي صورا اجمعي صورا   

ها في ها في ييلصقلصقااألغذية وألغذية و

  المساحة المعروضةالمساحة المعروضة

  حلي ورقة النشاط حلي ورقة النشاط   

   أحيطي بدائرة  أحيطي بدائرة

األغذية المحتوية األغذية المحتوية 

 .على الدهون .على الدهون .

 حلي ورقة النشاطحلي ورقة النشاط 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6
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 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 غذائي ) البيض ( –الخامسة الوحدة  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  اتجاتجخطط واجراءات تحقيق النوخطط واجراءات تحقيق النو

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

تبين نركيب البيضة تبين نركيب البيضة   

  وكتابته في  الفراغوكتابته في  الفراغ

  تحل ورقة النشاطتحل ورقة النشاط  

تصمم إعالنا عن تصمم إعالنا عن   

البيض يشجع البيض يشجع 

األطفال على تناوله األطفال على تناوله 

باعتبار من باعتبار من 

  األطعمة البناء.األطعمة البناء.

  تحل ورقة النشاط .تحل ورقة النشاط .  

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  الطالبات ومناقشة قصة قصيرة

وطرح سؤال ما هي آخر مرة أكلتي فيها 

 بيض

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل قراءة  المعلمة أو بواسطة 

 البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي .

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 . الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة

  تقوم المعلمة بالمرور بين

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة رلخبوالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت ا

 .التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية 

 ( 1  تنفيذ نشاط رقم ) من الكتاب

 بين الطالبات. 90المدرسي ص 

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

 ( 2 تنفيذ نشاط رقم ) من الكتاب

 بين الطالبات.91المدرسي ص

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  الطالبات له إعالن الواجب وتسجيل

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات 

خالل  وتناقشهن

عرض المادة 

 المعرفة .

ركيب ركيب تت  ييبينبين  

البيضة وكتابته في  البيضة وكتابته في  

  الفراغالفراغ

  ورقة النشاطورقة النشاط  ييحلحل  

إعالنا عن إعالنا عن   ييصممصمم  

يشجع يشجع   البيضالبيض

األطفال على تناوله األطفال على تناوله 

باعتبار من باعتبار من 

  األطعمة البناء.األطعمة البناء.

   ..حلي ورقة 

 . النشاط

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
في العملية التعليمية، في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي أسلوب غير تربوي   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 عنوان الدرس
مهارات يدوية ) أدوات وخامات  –السادسة الوحدة 

 التطريز (

  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

تميز اإلرشادات تميز اإلرشادات   

الخاصة بالتطريز الخاصة بالتطريز 

عن  غيرها فيما عن  غيرها فيما 

لي بوضع خط لي بوضع خط يي

  تحتها .تحتها .

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

تذكر وحدة قياس تذكر وحدة قياس   

الشريط من كل الشريط من كل 

  جهة جهة 

  تحل ورقة النشاط .تحل ورقة النشاط .  

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .بأسماء الصحابة أوالصحابيات 

 قائدة وكاتبة  يحدد لكل مجموعة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  الطالبات ومناقشة قصة قصيرة

وطرح سؤال ما هي خامات التطريز التي 

 تعرفيها

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل المعلمة بواسطة البوبوينت 

 والسبورة والكتاب المدرسي 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

و ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع أ

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  تقوم المعلمة بالمرور بين

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل 

جهة نظرها حيث يتم التصويب منهن عن و

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية 

  من الكتاب ( 1) تنفيذ نشاط رقم

 بين الطالبات.100المدرسي ص

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  من الكتاب ( 1) تنفيذ نشاط رقم

 بين الطالبات.101المدرسي ص

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 سبورة ذكية

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 ورقية لكل مجموعة

 

 

  تتابع المعلمة

الطالبات أثناء 

تقسين المجموعات 

خالل  وتناقشهن

 عرض المادة

اإلرشادات اإلرشادات   ييميزميز   

بالتطريز بالتطريز   الخاصةالخاصة

عن  غيرها فيما عن  غيرها فيما 

يلي بوضع خط يلي بوضع خط 

  تحتها .تحتها .

  ورقة النشاط ورقة النشاط   ييحلحل  

وحدة قياس وحدة قياس   ييذكرذكراا  

الشريط من كل الشريط من كل 

  جهة جهة 

 حلي ورق النشاط 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6

 
 
 د1

 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 قيمة تربوية
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهممنوع نظامياً ثم ممنوع نظامياً ثم   إلى الضرب أوالً ألنهإلى الضرب أوالً ألنه  تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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 األول / الفصل الدراسي      تربية أسرية  / المادة ياالبتدائ خامس ال/   الصف
 

 

 قائدة المدرسة  /       /المشرفة التربوية /   المعلمة
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 (بيقات عملية ) تط مهارات يدوية –السادسة الوحدة  عنوان الدرس
  لفصلا -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  نواتج التعلم المخطط لهانواتج التعلم المخطط لها

  ) األهداف () األهداف (
  الزمنالزمن  التقويمالتقويم  الوسائلالوسائل  خطط واجراءات تحقيق النواتجخطط واجراءات تحقيق النواتج

 

 :ان  الطالبةمن  يتوقع

 تستعد وتتهيأ   

للدرس عن طريق 

 مجموعات توزيع ال

أثناء  تناقش   

عرض المادة 

  المعرفية .

ت ت تستنتج استعماالتستنتج استعماال  

الغرزة من الغرزة من 

  الصورتين التاليتين الصورتين التاليتين 

  تحل ورقة النشاط تحل ورقة النشاط   

تستنج المراحل تستنج المراحل   

األساسية إلعداد األساسية إلعداد 

  الغرابالغرابرجل رجل غرزة غرزة 

  تحل ورقة النشاط .تحل ورقة النشاط .  

 أربع إلى   تقسيم الطالبات

بحيث تكون الطالبات في كل  مجموعات 

مجموعة غير متجانسين من الناحية 

العلمية واختيار اسم للمجموعة ويفضل 

 .لصحابيات بأسماء الصحابة أوا

  يحدد لكل مجموعة قائدة وكاتبة

وهكذا )أي مهمة لكل فرد في المجموعة 

 .تناسب امكانياته ( 

  الطالبات  قصة قصيرة ومناقشة

وطرح سؤال هل جربتي أن تمسكي بأدوات 

 التطريز 

  يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل المعلمة بواسطة البوبوينت 

 والسبورة والكتاب المدرسي 

  عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع 

 الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

  تقوم المعلمة بالمرور بين

المجموعات اثناء تنفيذ النشاط  وتقديم 

 التوجيه المناسب للمجموعات .

  عرض عمل المجموعات حيث

تعرض مجموعة ويستمع الجميع للعرض 

هات النظر ودفاع كل والمناقشة وتبادل وج

منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب 

ة بروالتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخ

 .التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية 

 ( 1 تنفيذ نشاط رقم)  من الكتاب

 بين الطالبات.111ص المدرسي 

  بين  األولىنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  تاب من الك ( 2)تنفيذ نشاط رقم

 بين الطالبات.112ص   المدرسي

  بين  الثانيةنشاط ورقة التنفيذ

 .الطالبات

  إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

 لتنفيذه بالمنزل

 عرض مرئي

 
 شرائح الكترونية

 
 تجارب عملية

 
 ةسبورة ذكي

 
 الطالبةكتاب 

 أوالنشاط

 
 األقالم الملونة

 
أوراق نشاط وبطاقة عمل 

 لكل مجموعة ورقية

 

 

  تتابع المعلمة الطالبات

أثناء تقسين 

المجموعات 

خالل  وتناقشهن

ض المادة المعرفة عر

. 

استنتجي استنتجي   

استعماالت الغرزة استعماالت الغرزة 

من الصورتين من الصورتين 

  التاليتين التاليتين 

  حلي ورقة النشاط حلي ورقة النشاط   

استنجي المراحل استنجي المراحل   

األساسية إلعداد األساسية إلعداد 

  غرزة رجل الغرابغرزة رجل الغراب

 . حلي ورقة النشاط 

 د5

 

 د5

 

 د10

 

 د6

 

 د6

 

 د6

 
 
 د6
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 (المشروعات المنزلية)باقي تدريبات الكتاب بالدفترباقي تدريبات الكتاب بالدفتر  حليحلي  الواجب(الواجب  

 ةقيمة تربوي
أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية، أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،   ألنهألنهإلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظامياً ثم   تلجأتلجأال ال   المعلمةالمعلمة

  مادتهامادتهاوبغض وبغض   المعلمةالمعلمة  كراهيةكراهيةالخوف والجبن والخوف والجبن و  نفسهانفسهاويولد في ويولد في   الطالبةالطالبةفالضرب يقضي على شخصية فالضرب يقضي على شخصية 
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