[اسم الشركة]

[عنوان المستند]
[العنوان الفرعي للمستند]

ALRUSHDIT
[التاريخ]

الصف  /الخامس االبتدائي

المادة  /تربية أسرية

إدارة تعليم منطقة ...........

الفصل الدراسي  /األول

مدرسة ..................

الصف

المادة

الفصل الدراسي

العام الدراسي

الخامس االبتدائي

التربية األسرية

األول

 1441 / 1440هـ

األولى

الثانية

الثالثة

الرابع الخامسة السادسة السابع

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

معلمة املادة

قائدة املدرسة

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

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

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي

الفصل الدراسي  /األول

المادة  /تربية أسرية

مسرد تحضير مادة التربية األسرية
اليوم

التاريخ

األحد

/ /
14هـ

االثنين

/ /
14هـ

الثالثاء

/ /
14هـ

األربعاء

/ /
14هـ

الخميس

/ /
14هـ

الصف

الحصة

عنوان الدرس

التوقيع

معلمة المادة

المشرفة التربوية

قائدة المدرسة

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

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

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

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة األولى – صحتي وسالمتي ( السالمة أثناء االستحمام )

نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن
طريق توزيع
المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية
تبين األخطار
من سوء
استخدام الماء
الساخن .
تحل ورقة
النشاط
تذكر أخطارا قد
تحدث داخل
الحمام مختلفة
عما ورد في
الصورتين
السابقتين .
تحل ورقة
النشاط.

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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 الطالبات

فيها وطرح سؤال أوصى اإلسالم بالحفاظ
على الصحة اذكري دليال على ذلك من
السنة .
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
والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل
منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  ) 1من الكتاب

المدرسي ص18بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم ( ) 2من الكتاب

المدرسي ص 18بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
شرائح الكترونية

الطالبات أثناء
تقسيم المجموعات
وتناقشهن خالل

تجارب عملية

سبورة ذكية

عرض المادة
بيني األخطار
من سوء
استخدام الماء
الساخن .
حلي ورقة
النشاط

كتاب الطالبة
أوالنشاط

األقالم الملونة

5د

اذكري أخطارا
قد تحدث داخل
الحمام مختلفة
عما ورد في
الصورتين
السابقتين.

10د

6د

6د

6د

6د

أوراق نشاط وبطاقة عمل  حلي ورقة النشاط
ورقية لكل مجموعة

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي ورقة النشاط بالبيت

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة األولى – صحتي وسالمتي ( درجة حرارة الجسم )

نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تصل موازين
الحرارة بمواضع
استعمالها .
تحل ورقة النشاط
تعلل تفضيل عدم
استعمال الماء
شديد البرودة عند
خفض درجة
الحرارة
تحل ورقة النشاط

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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 الطالبات

فيها ثم طرح سؤال ماذا لو أهملتي تنظيف
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 .
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
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ أنشاط (  )1من الكتاب

المدرسي ص 22بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ أنشاط (  )2من الكتاب

المدرسي ص  23بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
شرائح الكترونية

الطالبات أثناء
تقسيمهم
المجموعات

تجارب عملية

وتناقشهن خالل

10د

عرض المادة
المعرفة .

سبورة ذكية

5د

6د

صلي موازين
الحرارة بمواضع

6د

استعمالها .
كتاب الطالبة
أوالنشاط

حلي ورقة النشاط

6د

عللي تفضيل عدم
األقالم الملونة

استعمال الماء
شديد البرودة عند

6د

خفض درجة
أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

الحرارة

1د

 حلي ورقة النشاط.

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تبين سبب زيادة
النبض عند زيادة
الحركة أو الشعور
بالخوف أو الغضب
تحل ورقة النشاط
تحدد مواضع قياس
النبض على جسم
اإلنسان .
تحل ورقة النشاط

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة األولى – صحتي وسالمتي ( عد النبض )
خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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

وطرح سؤال أكملي حديث النبي صلى هللا
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
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
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  ) 1من الكتاب

المدرسي ص28بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم ( ) 2من الكتاب

المدرسي ص 29بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
شرائح الكترونية

الطالبات أثناء
تقسين المجموعات
وتناقشهن خالل

تجارب عملية

5د

عرض المادة

10د

المعرفة .
بيني سبب زيادة
سبورة ذكية

6د

النبض عند زيادة
الحركة أو الشعور

6د

بالخوف أو الغضب
كتاب الطالبة
أوالنشاط

حلي ورقة النشاط

6د

حددي مواضع
األقالم الملونة

قياس النبض على
جسم اإلنسان .

6د

أوراق نشاط وبطاقة عمل  حلي ورقة النشاط.
ورقية لكل مجموعة

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تقرأ القصة
وتكتشف التصرف
الخاطئ ثم تدونه
تحل ورق النشاط
تذكر التصرف
الصحيح إذا نسيت
الدواء خارج
الثالجة في فصل
الصيف .
تحل ورقة النشاط.

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة األولى – صحتي وسالمتي ( التعامل مع األدوية )

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في
كل 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 حول نعمة السمع وطرح

سؤال عددي بعض نعم هللا عليك.
يتم عرض مختصر للمادة المعرفية


عرض مرئي

من خالل عرض المعلمة بواسطة
البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي
عرض األنشطة سواء من الكتاب

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع
الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

5د


تتابع المعلمة الطالبات
أثناء تقسين

شرائح الكترونية

5د

المجموعات
وتناقشهن خالل
عرض المادة المعرفة

10د

.

تجارب عملية

اقرئي القصة
واكتشفي التصرف

6د

الخاطئ ثم دونيه

سبورة ذكية

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 والتغذية
الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .

الزمن

حلي ورق النشاط

6د

اذكري التصرف

كتاب الطالبة
أوالنشاط

الصحيح إذا نسيتي

6د

الدواء خارج
الثالجة في فصل

األقالم الملونة

تنفيذ نشاط رقم (  )1من الكتاب

المدرسي ص 24بين الطالبات.

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

 تنفيذ ورقة النشاط األولى بين الطالبات.

تنفيذ نشاط رقم ( ) 2من الكتاب

المدرسي ص 25بين الطالبات.

الصيف .


6د

حلي وقة النشاط.

1د

 تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين الطالبات.

إعالن الواجب وتسجيل

الطالبات له لتنفيذه بالمنزل
 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس

نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تشارك والديها في
التخطيط لبناء
مسكن صحي
لألسرة .
تحل ورقة النشاط
تبين النتائج
المترتبة على تخيل
المنزل بدون منافذ
تهوية .
تحل ورقة النشاط

األحد

الفصل الدراسي  /األول

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الثالثاء

الوحدة الوحدة الثانية – مسكني

(المسكن الصحي )

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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

منزل رسول هللا ثم طرح سؤال صفي
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

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
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  )1من الكتاب

المدرسي ص 31بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم (  )3من الكتاب

المدرسي ص  33بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
الطالبات أثناء
شرائح الكترونية

5د

تقسين المجموعات
وتناقشهن خالل

تجارب عملية

عرض المادة
المعرفة .
شاركي والديك في

سبورة ذكية

6د

التخطيط لبناء
مسكن صحي
لألسرة .

كتاب الطالبة
أوالنشاط

10د

حلي ورقة النشاط

6د

6د

بيني النتائج
المترتبة على تخيل
األقالم الملونة

المنزل بدون منافذ

6د

تهوية .
أوراق نشاط وبطاقة عمل
 حلي كتاب النشاط
ورقية لكل مجموعة

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء عرض
المادة المعرفية .
تضع األسياء
واألدوات التي
تستعملها بكثرة في
األرفف األمامية
لكي تكون قريبة من
تناولها من بين
الصور التالية
تحل ورقة النشاط
تبين االحتياطات
التي يجب األخذ بها
عند حفظ المالبس
الصيفية أو الشتوية
للموسم القادم .
تحل ورقة النشاط

المادة  /تربية أسرية

األحد

االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل

الوحدة الثالثة – ملبسي ( ترتيب المالبس )

الفترة الزمنية

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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

ثم طرح سؤال هل ماذا تفعلين في المالبس
بعد خلعها؟
يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل المعلمة بواسطة البوبوينت
وشريط كاست 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
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  ) 1من الكتاب

المدرسي ص 52بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم ( ) 2من الكتاب

المدرسي ص 53بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

التقويم

5د
 تتابع المعلمة
الطالبات أثناء

شرائح الكترونية

تقسين المجموعات
وتناقشهن خالل
عرض المادة

تجارب عملية

5د
10د
6د

المعرفة .
ضعي األسياء
واألدوات التي

سبورة ذكية

الزمن

تستعملها بكثرة في

6د
6د

األرفف األمامية
لكي تكون قريبة من

كتاب الطالبة
أوالنشاط

6د

تناولها من بين
الصور التالية
حلي ورقة النشاط

1د

 بيني االحتياطات

األقالم الملونة

التي يجب األخذ بها
عند حفظ المالبس

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

الصيفية أو الشتوية
للموسم القادم

. حلي ورقة النشاط

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش الطالبة
أثناء عرض المادة
المعرفية .
تصل بين حقيبة
اليد واللوازم
الضرورية التي
توضع فيها عند

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الثالثاء

الوحدة الثالثة – ملبسي ( ترتيب حقيبة السفر )
خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في
كل 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 الطالبات

فيها ثم طرح من يساعدك في ترتيب
حقيبة السفر عند سفرك وهل شاهدتي
والدتك عند ترتيب حقائب السفر.

عرض مرئي

يتم عرض مختصر للمادة المعرفية

من خالل عرض 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

سفرك من األدوات
المجموعات اثناء تنفيذ النشاط وتقديم
المعروضة أمامك
التوجيه المناسب للمجموعات .
عرض عمل المجموعات حيث

تحل ورقة النشاط .
تعرض مجموعة ويستمع الجميع
للعرض والمناقشة وتبادل وجهات
تبين ماذا تفعل إذا
النظر ودفاع كل منهن عن وجهة
أخطات عند السفر
نظرها حيث يتم التصويب والتغذية
الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
وأخذت حقيبة غير
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .

حقيبتها .

تحل ورقة النشاط

الفصل الدراسي  /األول
الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د



تتابع المعلمة الطالبات
أثناء تقسين

5د

المجموعات

شرائح الكترونية

وتناقشهن خالل

10د

عرض المادة المعرفة
.

تجارب عملية

صلي بين حقيبة
اليد واللوازم
الضرورية التي

سبورة ذكية

توضع فيها عند

6د
6د
6د

سفرك من األدوات
المعروضة أمامك
كتاب الطالبة
أوالنشاط

6د

حلي ورقة النشاط .
بيني ماذا تفعل إذا

1د

أخطات عند السفر
وأخذت حقيبة غير

األقالم الملونة

حقيبتها .
أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

 تنفيذ نشاط رقم ( ) 1من الكتاب المدرسي ص 55

 تنفيذ ورقة النشاط األولى بين الطالبات.



حلي ورقة النشاط .

 تنفيذ نشاط رقم (  ) 2من الكتاب المدرسي ص 56

 تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين الطالبات.

إعالن الواجب وتسجيل

الطالبات له لتنفيذه بالمنزل
 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش الطالبة
أثناء عرض المادة
المعرفية .
تتأمل الصور
الموجودة وتكشفما
فيها من أخطاء
وتكتب .
تحل ورقة النشاط
يختار الصور التي
تمثل الطريقة
الصحيحة لحمل
اإلبريق .
تحل ورقة النشاط .

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة الرابعة – اإلسعاف األولي ( الحروق )

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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 الطالبات

فيها ثم طرح سؤال أين تضعين مالبسك
بعد خلها أثناء العودة من المدرسة ؟ .
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
والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل
منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  ) 1من الكتاب

المدرسي ص  65بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم ( نشيد ) من

الكتاب المدرسي ص  66بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
شرائح الكترونية

الطالبات أثناء
تقسين المجموعات
وتناقشهن خالل

تجارب عملية

سبورة ذكية

كتاب الطالبة
أوالنشاط

األقالم الملونة

5د

عرض المادة

10د

المعرفة .
تأملي الصور
الموجودة واكتشفي
ما فيها من أخطاء
واكتبيها .

6د

6د

حلي ورقة النشاط
اختاري الصور
التي تمثل الطريقة
الصحيحة لحمل
اإلبريق .
 حلي ورقة النشاط.

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

6د

6د

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تكمل الفراغات من
القطعة السابقة .
تحل ورقة النشاط
تقرأ العبارات
وتكتب رقم كل
صورة في الشريط
المناسب لها .
تحل ورقة النشاط .

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة الرابعة – اإلسعاف األولي ( الجروح )
خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في
كل 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 ) .

عرض مرئي

قصة قصيرة ومناقشة الطالبات

فيها وطرح سؤال ما اسباب الجروح ؟

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

5د

شرائح الكترونية

الطالبات أثناء
وتناقشهن خالل

سبورة ذكية

عرض المادة

10د

المعرفة .

6د

من القطعة السابقة
.

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 والتغذية
الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .

5د

تقسين المجموعات

اكملي الفراغات

أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع
الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة .

الزمن

 تتابع المعلمة

تجارب عملية

يتم عرض مختصر للمادة

المعرفية من خالل المعلمة بواسطة
البوبوينت والسبورة والكتاب المدرسي
عرض األنشطة سواء من الكتاب


الخميس

6د

حلي ورقة النشاط
كتاب الطالبة
أوالنشاط

اقرئي العبارات

6د

واكتبي رقم كل
األقالم الملونة

تنفيذ نشاط رقم (  )1من الكتاب

المدرسي ص 67بين الطالبات.

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

 تنفيذ ورقة النشاط األولى بين الطالبات.

تنفيذ نشاط رقم ( )2من الكتاب

المدرسي ص  68بين الطالبات.

صورة في الشريط
المناسب لها .

6د

 حلي ورقة النشاط
.

1د

 تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين الطالبات.

إعالن الواجب وتسجيل

الطالبات له لتنفيذه بالمنزل
 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء عرض
المادة المعرفية .
تجمع صورا ألغذية
وتلصقها في
المساحة المعروضة
تحل ورقة النشاط
تحيط بدائرة األغذية
المحتوية على
الدهون .
تحل ورقة النشاط

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة الخامسة – غذائي ( العناصر الغذائية )

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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 قصير ة ومناقشة الطالبات

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

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
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  ) 1من الكتاب

المدرسيص  76بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم (  ) 2من الكتاب

المدرسي ص77ن الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
الطالبات أثناء
شرائح الكترونية

5د

تقسين المجموعات
وتناقشهن خالل

تجارب عملية

عرض المادة
المعرفة .
اجمعي صورا

سبورة ذكية

10د

6د

ألغذية والصقيها في
المساحة المعروضة

6د

حلي ورقة النشاط

كتاب الطالبة
أوالنشاط

 أحيطي بدائرة
األغذية المحتوية

6د

على الدهون ..

األقالم الملونة

 حلي ورقة النشاط

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

6د

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس
نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تبين نركيب البيضة
وكتابته في الفراغ
تحل ورقة النشاط
تصمم إعالنا عن
البيض يشجع
األطفال على تناوله
باعتبار من
األطعمة البناء.
تحل ورقة النشاط .

المادة  /تربية أسرية

األحد

االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل

الوحدة الخامسة – غذائي ( البيض )

الفترة الزمنية

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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 الطالبات

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
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  )1من الكتاب

المدرسي ص  90بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم (  )2من الكتاب

المدرسي ص91بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
الطالبات أثناء

شرائح الكترونية

تقسين المجموعات
وتناقشهن خالل
عرض المادة

تجارب عملية

10د

المعرفة .
بيني تركيب
البيضة وكتابته في
الفراغ

سبورة ذكية

حلي ورقة النشاط
صممي إعالنا عن
البيض يشجع
األطفال على تناوله
باعتبار من
األطعمة البناء.

كتاب الطالبة
أوالنشاط

األقالم الملونة

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

5د

.حلي ورقة

6د

6د

6د

6د

النشاط .

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة السادسة – مهارات يدوية ( أدوات وخامات
التطريز )

نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تميز اإلرشادات
الخاصة بالتطريز
عن غيرها فيما
يلي بوضع خط
تحتها .
تحل ورقة النشاط
تذكر وحدة قياس
الشريط من كل
جهة
تحل ورقة النشاط .

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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 الطالبات

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

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
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  )1من الكتاب

المدرسي ص100بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم (  )1من الكتاب

المدرسي ص101بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د

 تتابع المعلمة
شرائح الكترونية

الطالبات أثناء
تقسين المجموعات
وتناقشهن خالل

تجارب عملية

عرض المادة
ميزي اإلرشادات
الخاصة بالتطريز

سبورة ذكية

5د

10د

6د

عن غيرها فيما
يلي بوضع خط

6د

تحتها .
كتاب الطالبة
أوالنشاط

حلي ورقة النشاط

6د

اذكري وحدة قياس
األقالم الملونة

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

الشريط من كل
جهة

6د

 حلي ورق النشاط

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
عنوان الدرس

األحد

المادة  /تربية أسرية
االثنين

الفصل الدراسي  /األول
الثالثاء

الوحدة السادسة – مهارات يدوية ( تطبيقات عملية )

نواتج التعلم المخطط لها

( األهداف )
يتوقع من الطالبة ان :
تستعد وتتهيأ
للدرس عن طريق
توزيع المجموعات
تناقش أثناء
عرض المادة
المعرفية .
تستنتج استعماالت
الغرزة من
الصورتين التاليتين
تحل ورقة النشاط
تستنج المراحل
األساسية إلعداد
غرزة رجل الغراب
تحل ورقة النشاط .

خطط واجراءات تحقيق النواتج

الوسائل

تقسيم الطالبات إلى أربع

مجموعات بحيث تكون الطالبات في كل
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 الطالبات

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
والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل
منهن عن وجهة نظرها حيث يتم التصويب
والتغذية الراجعة من المعلمة لتثبيت الخبرة
التعليمية ثم ننتقل للمجموعة التالية .
تنفيذ نشاط رقم (  )1من الكتاب

المدرسي ص 111بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط األولى بين

الطالبات.
تنفيذ نشاط رقم ( ) 2من الكتاب

المدرسي ص 112بين الطالبات.
تنفيذ ورقة النشاط الثانية بين

الطالبات.
إعالن الواجب وتسجيل الطالبات له

لتنفيذه بالمنزل

عرض مرئي

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

التقويم

الزمن
5د



تتابع المعلمة الطالبات
أثناء تقسين

شرائح الكترونية

5د

المجموعات
وتناقشهن خالل
عرض المادة المعرفة

10د

.

تجارب عملية

استنتجي
استعماالت الغرزة

6د

من الصورتين

سبورة ذكية

التاليتين

6د

حلي ورقة النشاط

كتاب الطالبة
أوالنشاط

استنجي المراحل

6د

األساسية إلعداد
غرزة رجل الغراب

األقالم الملونة


6د

حلي ورقة النشاط .

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

1د

 المشروعات المنزلية(الواجب)

حلي باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

قيمة تربوية

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية،
فالضرب يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

المعلمة /

المشرفة التربوية/

قائدة المدرسة /

