ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

مسكني

بيتي

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

أن تتﻌرف التﻠﻣيذة عﻠى بﻌض ﻣكوناته وكيفيﺔ الﻣحافظﺔ عﻠيه وﻣﻌرفﺔ عنوانه ورقم هاتفه وﻣا الى ذلك.

الزﻣن

الهدف
١

تصف أشكال البيوت.

٥د

٢

تﻌدد ﻣكونات عناصر البيت.

 ١٠د

٣

تذكر فوائد البيت.

 ١٠د

٤

تكتب رقم هاتف ﻣنزلها.

 ١٠د

٥

تحافظ عﻠى ﻣقتنيات البيت.

٥د

التقويم
هل يوجد في بيوت الحيوانات دورات
ﻣياه؟

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

ختاﻣي

السؤال

تكويني

هل تشﻌر الحيوانات بالبرد؟

هل يوجد كهرباء في الباديﺔ؟

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

التكاليف الﻣنزليﺔ

س :١أصف بﻌض أشكال
البيوت.
س :٢أعدد ﻣكونات عناصر
البيت.
س :٣أذكر فوائد البيت.
س :٤أكتب رقم هاتف ﻣنزل
أحفظه.
س :٥كيف أحافظ عﻠى
ﻣقتنيات البيت.

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيات

 التعلم التعاوني

بحريّﺔ
 تزوي د الﻣتﻌﻠﻣ ين باﻹرش ادات الﻼزﻣ ﺔ لﻠﻌﻣ ل  التﻌبير عن رأيها ّ
واختي ار ﻣنس ق ك ل ﻣجﻣوع ﺔ وبش كل دوري
ودون خوف ،وإلقاء
وتحديد دور الﻣنسق وﻣسؤولياته.
اﻷسئﻠﺔ ،واﻹجابﺔ عن
 التأك د ﻣ ن تفاع ل أف راد الﻣجﻣوع ﺔ ﻣ ع توجي ه
بﻌض التساؤﻻت،
اﻹرش ادات لك ل ﻣجﻣوع ﺔ عﻠ ى ح دة وتق ديم
وعرض أفكارها،
الﻣساعدة وقت الحاجﺔ.
وتحصل عﻠى فرصﺔ آﻣنﺔ
 رب ط اﻷفك ار بﻌ د انته اء الﻌﻣ ل التﻌ اوني،
وتوضيح وتﻠخيص ﻣا تﻌﻠﻣه الطالب ات ﻣ ع تق ويم
لﻠﻣحاولﺔ والخطأ ،والتﻌﻠّم
أداء الطالب ات وتحدي د الواجب ات الص فيﺔ وتق ويم
ﻣن خطئها.
تحصيل الطالبات.

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة












كتاب الطالبة /
النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

مسكني

مﻼبسي

الفصل الدراسي
الثاني

التاريخ

ع .الحصص

التﻣهيد

الﻣﻼبس احدى حاجات الفرد اﻷساسيﺔ ،شأنها في ذلك شأن الغذاء والﻣأوى ،فهي تهيئ له أسباب الراحﺔ وقد تﻌكس شخصيﺔ ﻻبسها وقد تؤثر في ثقته بنفسه.
والﻣﻼبس أشكال وأنواع ﻣختﻠفﺔ ،وتصنع ﻣن عدة ﻣصادر ﻣنها :حيواني أو نباتي أو صناعي ،والوظيفﺔ اﻷولى لﻠﻣﻼبس هي ستر اﻷجساد اﻣتثاﻻ ﻷﻣر الﻠه عز
وجل زﻣن ثم حﻣايتها والﻣحافظﺔ عﻠيها والتجﻣل بها.

الهدف

الزﻣن

التقويم

تتﻌرف عﻠى أهﻣيﺔ الﻣﻼبس.

١

تشخيصي
٥د

أذكر مفهوما للمﻼبس؟

 ١٠د

النوع

اﻷهداف

تشخيصي
تكويني

تحرص عﻠى اﻻهتﻣام بنظافﺔ
ﻣﻼبسها

٣

السؤال

تصف الﻣﻼبس الﻣناسبﺔ لﻸوقات
واﻷﻣاكن الﻣختﻠفﺔ.

٢

التكاليف الﻣنزليﺔ

هل المﻼبس ستر وحماية؟

تكويني
 ١٠د

لماذا للمدرسة زي خاص بها؟

س :١ﻣا أهﻣيﺔ
الﻣﻼبس
س :٢أصنف الﻣﻼبس
حسب الﻣكان والزﻣان
س :٣بﻣاذا وصانا
ديننا الحنيف؟

ختاﻣي

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم



دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

مس اعدة الطالب ة عل ى تك وين المف اهيم ذات المعن ى ع ن
طريق إشراكهم في عمليات التجري ب النش ط ،ومس اعدتهم
عل ى ت ذكر المع ارف ف ي ش كل مع ين  ،ورب ط المف اهيم
الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم .

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة



تنظيم المفاهيم في شكل يبرز
العﻼقة بينها ،وحل تدريبات
متنوعة عن المفهوم.

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

مسكني

ألعابي

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

لﻠﻌب أهﻣيﺔ كبيرة في تﻌﻠم اﻷطفال وترفيههم ،لذا يجب أن يتﻌﻠم الطفل استخدام أنواع ﻣختﻠفﺔ وكثيرة ﻣن اﻷلﻌاب التي تساعده عﻠى استخدام خياله
وتجريب عضﻼت جسﻣه )عضﻼت الﻌينين – الذراعين – اليدين – الرجﻠين(

الهدف

الزﻣن

التكاليف الﻣنزليﺔ

التقويم

اﻷهداف

٣

أن تبين الطالبﺔ أهﻣيﺔ الﻣحافظﺔ عﻠى
اﻷلﻌاب

 ١٠د

تكويني

نشاط جماعي ص ٤٥

٤

أن تستنتج الطالبﺔ فوائد اﻷلﻌاب

 ١٠د

تكويني

٥

أن تذكر الطالبﺔ عﻠﺔ ﻣشاركﺔ
اﻵخرين الﻠﻌب

٥د

ختاﻣي

نشاط فردي ص ٤٨

٦

أن تذكر الطالبﺔ عﻠﺔ ﻣشاركﺔ
اﻵخرين الﻠﻌب

٥د

ختاﻣي

نشاط فردي ص ٤٩

النوع

٢

أن تحدد الطالبﺔ أوقات الﻠﻌب

 ١٠د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٤٤

السؤال

١

أن تﻌرف الطالبﺔ ﻣفهوم الﻠﻌبﺔ

٥د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٤٤

نشاط جماعي ص ٤٥

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيات

 التعلم التعاوني

 تزوي د الﻣتﻌﻠﻣ ين باﻹرش ادات الﻼزﻣ ﺔ لﻠﻌﻣ ل
واختيار ﻣنس ق ك ل ﻣجﻣوع ﺔ وبش كل دوري
وتحديد دور الﻣنسق وﻣسؤولياته.
 التأكد ﻣن تفاعل أفراد الﻣجﻣوعﺔ ﻣع توجي ه
اﻹرش ادات لك ل ﻣجﻣوع ﺔ عﻠ ى ح دة وتق ديم
الﻣساعدة وقت الحاجﺔ.
 رب ط اﻷفك ار بﻌ د انته اء الﻌﻣ ل التﻌ اوني،
وتوض يح وتﻠخ يص ﻣ ا تﻌﻠﻣ ه الطالب ات ﻣ ع
تق ويم أداء الطالب ات وتحدي د الواجب ات
الصفيﺔ وتقويم تحصيل الطالبات.

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

س :١أعدد فوائد
اﻷلﻌاب
س :٢أحدد عﻠى الصور
اﻷﻣاكن الﻣناسبﺔ لﻠﻌب
س :٣أتحدث عن
ألﻌابي
س :٤كيف نحافظ عﻠى
اﻷلﻌاب
الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ

 التﻌبير عن رأيها
بحريّﺔ ودون خوف،
ّ
وإلقاء اﻷسئﻠﺔ،
واﻹجابﺔ عن بﻌض
التساؤﻻت ،وعرض
أفكارها ،وتحصل
عﻠى فرصﺔ آﻣنﺔ
لﻠﻣحاولﺔ والخطأ،
والتﻌﻠّم ﻣن خطئها.












كتاب الطالبة /
النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

مسكني

مطبخي

الفصل الدراسي
الثاني

التاريخ

ع .الحصص

التﻣهيد

ﻣن ﻣكونات البيت الﻣطبخ فهو الﻣكان الﻣخصص ﻹعداد الطﻌام وتحضيره وﻣن تنظيف اﻷواني وحفظها فيه .ويجب أن يكون هذا الﻣكان نظيفا
خاليا تﻣاﻣا ﻣن اﻷوساخ والجراثيم ﻷنه إذا كان ﻣﻠوثا فسوف يﻠحق الضرر بجﻣيع أفراد الﻌائﻠﺔ ،ويحتوي الﻣطبخ عﻠى ﻣكونات أساسيﺔ وهي:
الفرن – الﻣجﻠي – الثﻼجﺔ – الخزانﺔ – اﻷواني ..الخ

الهدف

الزﻣن

التكاليف الﻣنزليﺔ

التقويم

اﻷهداف

٣

أن تﻌدد الطالبﺔ ﻣكونات الﻣطبخ

 ١٠د

تكويني

نشاط جماعي ص ٥١

٤

أن تسبب الطالبﺔ ضرورة وجود
الثﻼجﺔ بالﻣطبخ

 ١٠د

تكويني

٥

أن تذكر الطالبﺔ أهﻣيﺔ الﻣوقد

٥د

ختاﻣي

٥د

ختاﻣي

٦

النوع

٢

أن توضح الطالبﺔ فائدة الﻣطبخ

 ١٠د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٥١

السؤال

١

أن تﻌرف الطالبﺔ الﻣراد بالﻣطبخ

٥د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٥٠

اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم



الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

س :٣أعدد ﻣخاطر اﻷدوات
في الﻣطبخ

نشاط فردي ص ٥٢

س :٤كيف نساعد اﻷخرين
في تنظيف الﻣطبخ؟

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

مس اعدة الطالب ة عل ى تك وين المف اهيم ذات المعن ى ع ن
طريق إشراكهم في عمليات التجري ب النش ط ،ومس اعدتهم
عل ى ت ذكر المع ارف ف ي ش كل مع ين ،ورب ط المف اهيم
الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم .

اﻻثراء
اﻻسم

س :٢أربط بين أدوات
الﻣطبخ الﻣﻌروضﺔ
واستخداﻣاتها

نشاط جماعي ص ٥٢

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

س :١أﻣيز أدوات الﻣطبخ



تنظيم المفاهيم في شكل يبرز
العﻼقة بينها ،وحل تدريبات
متنوعة عن المفهوم.

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

غذائي

الماء

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

عندﻣا نشﻌر بالﻌطش فإننا نسرع نحو الﻣاء حتى نشرب ونرتوي ،وهذا الﻣوقف يتكرر في حياتنا اليوﻣيﺔ عدة ﻣرات فهل تأﻣﻠنا الﻣاء الذي نشربه؟
وهل فكرنا في كيفيﺔ شكر الﻣنﻌم الذي جﻌﻠه عنوانا لﻠحياة؟ أن هذا أدعى كي يجﻌﻠنا نﻌى قيﻣﺔ هذه الثروة فنسﻌى جﻣيﻌا لﻠحفاظ عﻠيها التزاﻣا
بالتشريع اﻹلهي الذي أﻣرنا بﻌدم اﻹسراف

الهدف

الزﻣن

التكاليف الﻣنزليﺔ

التقويم

اﻷهداف

٣

أن توضح الطالبﺔ أهﻣيﺔ شرب الﻣاء
النظيف

 ١٠د

تكويني

نشاط فردي ص ٦٢

٤

أن تذكر الطالبﺔ بﻌضا ً ﻣن الﻌادات
السيئﺔ أثناء الشرب

 ١٠د

النوع

٢

أن تذكر الطالبﺔ أهﻣيﺔ الﻣاء لﻺنسان

 ١٠د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٦٣

تكويني

السؤال

١

أن توضح الطالبﺔ ﻣفهوم الﻣاء

٥د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٦٢

نشاط فردي ص ٦٣

٥

أن تﻌﻠل الطالبﺔ سبب اﻹكثار ﻣن
شرب الﻣاء صيفا ً

٥د

ختاﻣي

نشاط جماعي ص ٦٤

٦

أن تبين الطالبﺔ ضرورة عدم
اﻹسراف في الﻣاء

٥د

ختاﻣي

نشاط جماعي ص ٦٧

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيات

 اتقان المهارة

 اس ـ ـ ثارة دافعي ـ ــة الطالب ـ ــات لل ـ ــتعلم ومراع ـ ــاة أنم ـ ــاط
الــتعلم ا تلفــة عنــد علــيم أو التــدر ب ع ـ الم ــارة،
والتحق ــق م ــن إتق ــان الطالب ــات للم ــارة بم ــا يتض ــمن
الف ـ ـ ـ ــم والتفك ـ ـ ـ ـ ومﻼحظ ـ ـ ـ ــة اﻷنمـ ـ ـ ــاط والعﻼقـ ـ ـ ــات،
وت لي ـ ـ ــف الطالب ـ ـ ــة بت ـ ـ ــدر بات وم ـ ـ ــام أدائي ـ ـ ــة عطـ ـ ــي
الفرص ـ ـ ــة للطال ـ ـ ــب لممارس ـ ـ ــة الم ـ ـ ــارة ـ ـ ـ ـ س ـ ـ ــياقات
متنوعة.

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

س :١أﻣثل لبﻌض
استخداﻣات الﻣاء في
حياتنا
س :٢أعدد ﻣصادر
الﻣاء
س :٣أشرح بﻌض
الﻌادات السيئﺔ لﻠشرب
س :٤أبين أهﻣيﺔ
شرب الﻣاء

 أداء الطالبات للم ارة داخل
وخارج الصف سياقات
متنوعة ،وحل المسائل عن
طر ق عمليات اﻻستدﻻل
واﻻس جاع التلقا ي ل قائق.

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

اﻷول اﻻبتدائي

غذائي

ﻣوضوع الدرس
الحﻠيب

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

الحﻠيب ﻣشروب أبيض الﻠون نحصل عﻠيه ﻣن الحيوانات وهو غذاء جيد لﻠرضع واﻷطفال والبالغين وكبار السن.

الهدف

الزﻣن

التكاليف الﻣنزليﺔ

التقويم

اﻷهداف

٣

أن تﻌدد الطالبﺔ الحيوانات التي
نحصل ﻣنها عﻠى الحﻠيب

 ١٠د

تكويني

نشاط جماعي ص ٧١

٤

أن توضح الطالبﺔ اﻷصناف التي
يدخل فيها الحﻠيب

 ١٠د

تكويني

٥

أن تﻌﻠل الطالبﺔ أهﻣيﺔ شرب الحﻠيب

٥د

ختاﻣي

نشاط جماعي ص ٧٧

٦

أن تقارن الطالبﺔ بين الحﻠيب والﻣياه
الغازيﺔ

٥د

ختاﻣي

نشاط جماعي ص ٧٦

النوع

٢

أن تذكر الطالبﺔ ﻣصادر الحصول
عﻠى الحﻠيب

 ١٠د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٧١

السؤال

١

أن توضح الطالبﺔ ﻣفهوم الحﻠيب

٥د

تشخيصي

نشاط فردي ص ٧٠

اﻻستراتيجيات

 اتقان المهارة

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

س :٣أبين بﻌض
ﻣنتجات الحﻠيب

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

 اس ـ ـ ثارة دافعي ـ ــة الطالب ـ ــات لل ـ ــتعلم ومراع ـ ــاة أنم ـ ــاط
الــتعلم ا تلفــة عنــد علــيم أو التــدر ب ع ـ الم ــارة،
والتحق ــق م ــن إتق ــان الطالب ــات للم ــارة بم ــا يتض ــمن
الف ـ ـ ـ ــم والتفك ـ ـ ـ ـ ومﻼحظ ـ ـ ـ ــة اﻷنمـ ـ ـ ــاط والعﻼقـ ـ ـ ــات،
وت لي ـ ـ ــف الطالب ـ ـ ــة بت ـ ـ ــدر بات وم ـ ـ ــام أدائي ـ ـ ــة عطـ ـ ــي
الفرص ـ ـ ــة للطال ـ ـ ــب لممارس ـ ـ ــة الم ـ ـ ــارة ـ ـ ـ ـ س ـ ـ ــياقات
متنوعة.
اﻻثراء
اﻻسم

س :٢أستنتج فوائد
الحﻠيب

نشاط جماعي ص ٧٧

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

س :١أعﻠل ضرورة
شرب الحﻠيب

 أداء الطالبات للم ارة داخل
وخارج الصف سياقات
متنوعة ،وحل المسائل عن
طر ق عمليات اﻻستدﻻل
واﻻس جاع التلقا ي ل قائق.

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

غذائي

الفواكه والخضروات

الفصل الدراسي
الثاني

التاريخ

ع .الحصص

التﻣهيد

الفواكه والخضروات ﻣن أغذيﺔ الوقايﺔ التي تساعد عﻠى النﻣو والصحﺔ وﻣن أجل عقل سﻠيم وجسم سﻠيم يحتاج اﻷطفال إلى تناول أغذيﺔ ﻣتنوعﺔ
وﻣفيدة كل يوم بﻣا في ذلك الفواكه والخضروات

الهدف
١

تقدر نﻌﻣﺔ الﻠه عﻠينا في خﻠق أنواع
ﻣتﻌددة ﻣن الطﻌام.

٢

اﻷهداف

تحرص عﻠى تناول الفواكه
والخضروات بشكل يوﻣي

٥
٦

٥د

تشخيصي

 ١٠د

تشخيصي

 ١٠د

تكويني

لماذا تغسل الفواكه ثم تقشر؟

س :١أعدد بﻌض نﻌم الﻠه عﻠينا
النوع

٤

التقويم
لماذا تغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها؟

 ١٠د

تكويني

٥د

ختاﻣي

٥د

ختاﻣي

السؤال

٣

تﻣيز بين الفواكه والخضروات التي
تؤكل نيئﺔ والخضروات التي تؤكل
ﻣطبوخﺔ

الزﻣن

ذكر القران الكريم عدد كبير من الفواكه
ابحثي عن )(٣منها فقط

اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم



دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

مس اعدة الطالب ة عل ى تك وين المف اهيم ذات المعن ى ع ن
طريق إشراكهم في عمليات التجري ب النش ط ،ومس اعدتهم
عل ى ت ذكر المع ارف ف ي ش كل مع ين ،ورب ط المف اهيم
الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم .

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

س :٢أﻣيز بين الفواكه
والخضراوات
س :٣أبين فوائد تناول الفواكه
والخضراوات يوﻣيا ً

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

التكاليف الﻣنزليﺔ



تنظيم المفاهيم في شكل يبرز
العﻼقة بينها ،وحل تدريبات
متنوعة عن المفهوم.

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

غذائي

وجبة الفطور

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

تلميذات المدارس من الفئات التي تكون عرضة لﻺصابة بأمراض سوء التغذية ،كما أن العديد من الدراسات العلمية قد أثبتت بما ﻻ يدع مجاﻻ للشك
أن التغذية لها تأثير كبير على التحصيل الدراسي ﻷن أمراض سوء التغذية )السمنة ،فقر الدم ،النحافة( لها تأثير سلبي على درجة التركيز واﻻنتباه
لدى المتعلمات مما يؤدى الى تدنى المحصلة النهائية للعملية التعليمية لهن.

الهدف
تﻌدد الوجبات اليوﻣيﺔ.

١

الزﻣن

التقويم

 ١٠د

تكويني

٤

تبدى رأيها في أهﻣيﺔ تناول وجبﺔ
الفطور لﻠجسم.

 ١٠د

٥

وعى التﻠﻣيذة بأهﻣيﺔ تناول وجبﺔ
الفطور الصحيﺔ يوﻣيا

٥د

ختاﻣي

٥د

ختاﻣي

٢

اﻷهداف

٣

٦

النوع

تقارن بين شكل اﻷشخاص الذين
يتناولون وجبﺔ الفطور والذين ﻻ
يتناولونها.
تحرص عﻠى تناول وجبﺔ الفطور كل
يوم.

 ١٠د

تشخيصي

تكويني

هل الحليب بالكورن فليكس فطور منوع؟

ﻻ أحب أن أتناول أي شيء في الصباح فماذا
أفعل؟

السؤال

٥د

تشخيصي

راقبي وجبة فطورك اليومية لمدة أسبوع
وتأمليها ثم جاوبي على هذا السؤال :
هو سائل داخل قشر ويجمد بالحرارة ويقدم
مع وجبة الفطور

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

اﻻستراتيجيات

 التعلم التعاوني

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

س :١أعدد الوجبات اليوﻣيﺔ.
س :٢أقارن بين شكل اﻷشخاص
الذين يتناولون وجبﺔ الفطور
والذين ﻻ يتناولونها.
س :٣ﻣا رأي في أهﻣيﺔ تناول
وجبﺔ الفطور لﻠجسم.

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

 تزوي د الﻣتﻌﻠﻣ ين باﻹرش ادات الﻼزﻣ ﺔ لﻠﻌﻣ ل
واختيار ﻣنس ق ك ل ﻣجﻣوع ﺔ وبش كل دوري
وتحديد دور الﻣنسق وﻣسؤولياته.
 التأكد ﻣن تفاعل أفراد الﻣجﻣوعﺔ ﻣع توجي ه
اﻹرش ادات لك ل ﻣجﻣوع ﺔ عﻠ ى ح دة وتق ديم
الﻣساعدة وقت الحاجﺔ.
 رب ط اﻷفك ار بﻌ د انته اء الﻌﻣ ل التﻌ اوني،
وتوض يح وتﻠخ يص ﻣ ا تﻌﻠﻣ ه الطالب ات ﻣ ع
تق ويم أداء الطالب ات وتحدي د الواجب ات
الصفيﺔ وتقويم تحصيل الطالبات.

اﻻثراء
اﻻسم

التكاليف الﻣنزليﺔ

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ

 التﻌبير عن رأيها
بحريّﺔ ودون خوف،
ّ
وإلقاء اﻷسئﻠﺔ،
واﻹجابﺔ عن بﻌض
التساؤﻻت ،وعرض
أفكارها ،وتحصل
عﻠى فرصﺔ آﻣنﺔ
لﻠﻣحاولﺔ والخطأ،
والتﻌﻠّم ﻣن خطئها.












كتاب الطالبة /
النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

وقتي

شهر رمضان

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

تبدأ الوحدة بآيات بينات عن الصوم )) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون .....

الهدف

الزﻣن

٢

ترتيب اﻷسرة ﻻستقبال شهر رﻣضان
.

 ١٠د

تشخيصي

النوع

٣

تﻣيز ﻣوائد شهر رﻣضان

التقويم

تكويني
 ١٠د

من أركان اﻹسﻼم الشهادتان .......،....

نستقبل شهر رمضان ببعض اﻻستعدادات
ومنها ......

اﻻستراتيجيات

 التدريس الصريح

اﻻستراتيجيﺔ
دور الﻣﻌﻠﻣﺔ
عرض اﻷهداف .في بداية الحصة مع مراجعة المعرفة
السابقة قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في
الحالية .
التركيز على المحتوى من المفردات والمهارات والمفاهيم
والحقائق واﻻستراتيجيات .
التسلسل المنطقي في تدريس المهارات ،حيث يتم تدريس
المهارات من اﻷسهل لﻸصعب تدريجيا ً .
تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خﻼل نمذجة المعلمة
إجراءات إنجاز المهمة من خﻼل التفكير بصوت عال .
توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة
المهارة.
مراقبة أداء الطالبات من أجل التحقق من مدى إتقانهم
وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالبات بإمكان
المعلمة اﻻنتقال لمهارة أعلى .

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

س :١أعرف الﻣقصود
بالصيام
س :٢ﻣا هي ترتيبات اﻷسرة
ﻻستقبال الصيام

السؤال

اﻷهداف

١

تتﻌرف عﻠى حكم صيام شهر رﻣضان
..

٥د

التكاليف الﻣنزليﺔ

س :٢ﻣا هي اﻷعﻣال التي
نقوم بها في شهر
رﻣضان

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ


 المراقبة الذاتية لعملية
علمه وتوج ا ،واﻻن باه
ﻻجراءات المعلمة ،وال ك
ع الت ير ول س العمليات.











كتاب الطالبة /
النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

اﻷول اﻻبتدائي

وقتي

ﻣوضوع الدرس
عيد الفطر

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

تﻌتبر الساعﺔ وسيﻠه ﻣهﻣﺔ ودقيقه لﻣﻌرفﺔ الوقت ،لذا فﻣن الضروري أن تتﻌرف التﻠﻣيذة عﻠى أهﻣيتها في حياتها ،لتحافظ عﻠيها ،كﻣا يجب أن
تتﻌود استخداﻣه ﻣنذ الصغر ،لكي تساعدها في تنظيم وقتها ،واحترام ﻣواعيدها

١

الهدف

الزﻣن

أن تساعد الطالبﺔ أسرتها في
الوصول إلى ﻣصﻠى الﻌيد

٥د

أن تذكر الطالبﺔ عبارات لﻠتهنئﺔ بيوم
الﻌيد

 ١٠د

التكاليف الﻣنزليﺔ

التقويم

 -١ﻣاذا تﻌرفين عن الﻌيد؟

تشخيصي
أعياد المسلمين هي ...............

 -٢أين نصﻠي صﻼ الﻌيد ؟

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

٣

.

تكويني

أن توضح الطالب كيف نفرح
الﻣريض في يوم الﻌيد

ختاﻣي
 ١٠د

السؤال

٢

تكويني

 -٣اذكري عبارات لﻠتهنئﺔ
بيوم الﻌيد

عيد الفطر يأتي بعد شهر ............

 -٤كيف نفرح الﻣريض
في يوم الﻌيد ؟
من اﻻحتفال بالعيد لبس ................

ختاﻣي

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

 فكر  ،زاوج ،شارك

اﻻستراتيجيات

 التفك ش ل فردي
 ش ــرح اﻻس ـ اتيجية للط ــﻼب قب ــل التطبي ــق ،وتقس ــيم
اﻷدوار ب ن الطالبات ،وطرح سؤاﻻ يـرتبط بالـدرس أو
مشـ ـ لة ذات ايـ ــة مفتوح ــة ،وتقـ ــديم غذي ــة راجعـ ــة
للطﻼب.

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

المش لة المطروحة،
ومشاركة أحد زمﻼئه
عال
التفك
ٍ
بصوت ٍ
والمشاركة عملية التعلم.

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

اﻷول اﻻبتدائي

وقتي

ﻣوضوع الدرس
عيد اﻷضحى

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

أعيادنا أهل اﻹسﻼم عيدان عيد الفطر وعيد اﻷضحى

الهدف
١
٢

اﻷهداف

٥د

تشخيصي

 ١٠د

تشخيصي

 ١٠د

تكويني
النوع

أن تذكر الطالبﺔ ﻣاذا تفﻌل في اليوم
اﻷول ﻣن الﻌيد
.
أن توضح الطالبﺔ ﻣا تفﻌﻠه في باقي
أيام الﻌيد
.

التقويم

ﻣن أعياد الﻣسﻠﻣين ..............

ﻣاذا تفﻌﻠين في اليوم اﻷول
ﻣن الﻌيد ؟

السؤال

٣

أن تﻌرف الطالبﺔ ﻣاذا نفﻌل في يوم
عرفﺔ

الزﻣن

التكاليف الﻣنزليﺔ
ﻣاذا نفﻌل في يوم عرفﺔ ؟

٤

 ١٠د

تكويني

عيد اﻷضحى يأتي بعد يوم ...........

٥

٥د

ختاﻣي

من مظاهر اﻻحتفال بالعيد .............

٦

٥د

ختاﻣي

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيات

 اﻷنشطة المتدرجة

 تحدي ــد مس ــتو ات الطالب ــات والف ــروق الفردي ــة فيم ــا
بي ـ ـ م ،وتقس ـ ــيم اﻷدوار ب ـ ـ ن الطالب ـ ــات ،والتخط ـ ــيط
ا يـ ـ ـ ــد لتنفي ـ ـ ــذ اﻹسـ ـ ـ ـ اتيجية ،وتكيي ـ ـ ــف ا تـ ـ ـ ــوى
لي ناســب مــع اﻹس ـ اتيجية ،تقــديم التغذيــة الراجعــة
للطﻼب.

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

ﻣاذا تفﻌﻠين في باقي أيام الﻌيد
؟

 المشاركة تنفيذ الدرس
ال ام يجب القيام به ،وتقبل
فكرة اختﻼف الم ام ،وقبول
التحدي و ذل ا

د لﻼرتقاء

بمستواه .

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

الﻣادة
التربيﺔ اﻷسريﺔ

الصف

الوحدة

ﻣوضوع الدرس

اﻷول اﻻبتدائي

وقتي

الﻣولود الجديد

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

ع .الحصص

التﻣهيد

ﻣن تذكر لنا عﻣر أصغر أخ لديها في البيت ؟

الهدف
١
٢

التقويم

أن تﻌبر الطالبﺔ عن فرحتها بقدوم
الﻣولود الجديد

٥د

تشخيصي

أن تذكر الطالبﺔ ﻣا تقوله لﻣن رزق
بﻣولود جديد

 ١٠د

تشخيصي

 ١٠د

تكويني
النوع

أن توضح الطالبﺔ كيف تساعد أﻣها
في رعايﺔ الﻣولود الجديد
.

٤

 ١٠د

٥

٥د

ختاﻣي

٦

٥د

ختاﻣي

تكويني

ﻣن السنﺔ الفرح بالﻣولود الجديد وﻣن
ﻣظاهر الفرح ................

السؤال

اﻷهداف

٣

الزﻣن

المولود الجديد له مأدبة وتكون في اليوم
.........

كيف تساعدين أﻣك في رعايﺔ
الﻣولود الجديد ؟

دور الﻣتﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيات

 اﻷنشطة المتدرجة

 تحدي ــد مس ــتو ات الطالب ــات والف ــروق الفردي ــة فيم ــا
بي ـ ـ م ،وتقس ـ ــيم اﻷدوار ب ـ ـ ن الطالب ـ ــات ،والتخط ـ ــيط
ا يـ ـ ـ ــد لتنفي ـ ـ ــذ اﻹسـ ـ ـ ـ اتيجية ،وتكيي ـ ـ ــف ا تـ ـ ـ ــوى
لي ناســب مــع اﻹس ـ اتيجية ،تقــديم التغذيــة الراجعــة
للطﻼب.

الﻣواد التﻌﻠيﻣيﺔ
الﻣساندة

اﻻثراء
اﻻسم

ﻣﻌﻠﻣﺔ الﻣادة

ﻣاذا تقولين لﻣن رزق بﻣولود
جديد ؟

من مظاهر اﻻحتفال
بالمولودةالجديد.............

دور الﻣﻌﻠﻣﺔ

اﻻستراتيجيﺔ

التكاليف الﻣنزليﺔ
عبري عن فرحتك بقدوم
الﻣولود الجديد

 المشاركة تنفيذ الدرس
ال ام يجب القيام به ،وتقبل
فكرة اختﻼف الم ام ،وقبول
التحدي و ذل ا

د لﻼرتقاء

بمستواه .

الوسائل التﻌﻠيﻣﺔ
 كتاب الطالبة /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجيﺔ
النوع
MP3
MP3

الﻣشرفﺔ التربويﺔ

قائدة الﻣدرسﺔ

