
 

 

 

   

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 هـ  (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    االبتدائي   الخامس (    للصف  )  التربية األسرية     توزيع منهج مادة    )       

 هـ11/1/1441الخميس  هـ9/1/1441األحد  األسبوع هـ6/1/1441الخميس  هـ2/1/1441األحد  األسبوع

 النبض -العالمات الحيوية :درجة حرارة الجسم  2 البلوغ عند اإلناث 1

 هـ22/1/1441الخميس  هـ21/1/1441األحد  األسبوع هـ22/1/1441خميس ال هـ16/1/1441األحد  األسبوع

 المسكن الصحي 4 التعامل مع األدوية 1

 هـ11/2/1441الخميس  هـ2/2/1441األحد  األسبوع هـ4/2/1441الخميس  هـ12/1/1441األحد  األسبوع

 ترتيب المالبس وحقيبة السفر 6 المسكن الصحي 5

 هـ25/2/1441الخميس  هـ21/2/1441األحد  األسبوع هـ11/2/1441الخميس  هـ14/2/1441األحد  األسبوع

 تطبيقات عملية 1 أدوات التطريز وخاماته 2

 هـ12/1/1441الخميس  هـ6/1/1441األحد  األسبوع هـ1/1/1441الخميس  هـ21/2/1441األحد  األسبوع

 العناصر الغذائية 12 تطبيقات عملية 9

 هـ24/1/1441الخميس  هـ22/1/1441األحد  األسبوع هـ12/1/1441الخميس  هـ11/1/1441األحد  األسبوع

 البيض 12 البيض 11

 هـ1/4/1441الخميس  هـ4/4/1441األحد  األسبوع هـ1/4/1441الخميس  هـ22/1/1441األحد  األسبوع

 الجروح 14 الحروق   11

 هـ22/4/1441الخميس  هـ11/4/1441حد األ األسبوع هـ15/4/1441الخميس  هـ11/4/1441األحد  األسبوع

 مراجعة واتمام تقويم  تطبيقات عامة  15

 هـ2/5/1441الخميس  هـ1/5/1441األحد  األسبوع هـ29/4/1441الخميس  هـ25/4/1441األحد  األسبوع

 برامج عالجية 11 برامج عالجية 11

  م20/20/0200هـ الموافق: 20/20/0440بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول:األحد 

  م02/20/0200هـ الموافق:04/20/0440إجازة اليوم الوطني: اإلثنين 

  م00/00/0200هـ الموافق: 02/24/0440بداية اختبار الفصل الدراسي األول: األحد 

  م20/20/0202هـ الموافق:20/22/0440بداية إجازة منتصف العام: الخميس 
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 مالحظاتال الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

صحتي 

 وسالمتي
 البلوغ عند اإلناث

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 لها من تغيرا في مرحلة البلوغ وكيفية عنايتها بنفسها في هذه المرحلةوعي التلميذة بما يحدث  :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

 أن تعرف الطالبة البلوغ

  

 

 

 أن تعرف الطالبة الحيض 

 

 

  

أن تتعرف الطالبة على بعض 

 اء فترة الحيض اإلرشادات المهمة أثن

 

 

أن تبين الطالبة الطريقة الشرعية 

 الصحيحة لالغتسال بعد انتهاء الحيض  

 

 

أن توضح الطالبة الواجب عليها في 

 الصوم أثناء فترة الحيض 

 

 

تلخص الطالبة األغذية التي يكثر أن 

 تناولها في فترة الحيض

 

 

أن تتعرف على أهمية المشي أثناء 

 الحيض

عرض المناسبة تبين المعلمة للطالبات مفهوم من خالل وسيلة ال

 البلوغ وما يصاحبه من تغيرات جسمية 

 

 

من خالل وسيلة العرض المناسبة تبين المعلمة للطالبات مفهوم 

الحيض  )دم طبيعي يخرج من الرحم شهريا لعدم أيام كل شهر 

 (0ويصاحبه آالم في أسفل الظهر والبطن ( تفعيل النشاط رقم ) 

 

 

لمعلمة للطالبات من خالل عرض البور بوينت أو توضح ا 

 عض اإلرشادات المهمة أثناء فترة الحيضالوسيلة المتاحة 

ومنها )العناية بالنظافة الشخصية واالستحمام واستخدام مزيل 

استخدام الفوط الصحية  –تغيير المالبس الداخلية يوميا  –العرق 

.. 

  

 

قة االغتسال من من خالل شرح المعلمة تبين للطالبات طري

 الحيض بالطريقة الشرعية 

توضح المعلمة أن أيام الصيام في رمضان يجب قضائها إذا 

    حاضت الفتاة في رمضان لحديث السيدة عائشة

  

 

تبين المعلمة للطالبات حاجة الفتاة إلى التغذية الصحيحة في هذه 

الفترة كي تعوض ما يفقده الجسم من الدم خالل هذه الفترة عن 

ريق تناول األطعمة التي تحتوي على البروتينات واألمالح ط

 (0المعدنية وتناول الخضار والفاكهة وتفعيل النشاط ) 

[02] ص  [0نشاط ]

 

[00] ص  [0نشاط ]

 

 عرفي  البلوغ 

 

 

 ض  عرفي الحي

 

 

اإلرشادات المهمة أثناء  اذكري

 فترة الحيض 

 

 

بيني الطريقة الشرعية 

 الصحيحة لالغتسال 

 

 

 

اشرحي فوائد المشي على 

 الجسم 

 

 

 

لخصي األغذية التي يكثر 

 تناولها في فترة الحيض

 

 

 

ما أهمية المشي للحائض
 

 أساليب التقويم وأدواته التفكير: مهارات الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o ديرسلم التق 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o ةالقص o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 
 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

صحتي 

 وسالمتي

 العالمات الحيوية في الجسم 
 النبض  –درجة الحرارة 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 تتعرف علي درجة حرارة الجسم وموازين الحرارة المختلفة :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ةلطالب) كتاب ا
 أن تقرا الطالبة قصة ابتسام

 

 

أن تحدد الطالبة أداة قياس درجة حرارة 

 الجسم

 

 أن تعدد الطالبة أنواع موازين الحرارة

 

 

ماكن قياس درجة الحرارة أن تذكر الطالبة أ

 بالجسم

 

أن تتعرف الطالبة علي كيفية خفض درجة 

 الحرارة

 

أن تحدد الطالبة أدق مقياس لدرجة حرارة 

 سمالج

 

 أن تعرف الطالبة النبض

 

 أن توضح الطالبة سباب النبض

 

 أن تقيس الطالبة النبض

 

أن تحدد الطالبة عدد النبضات في وقت 

 الراحة

تطلب المعلمة من احدي الطالبات قراءة القصة  أمام الفصل وتعلق 

 عليها

توضح المعلمة للطالبات أنه توجد عدة موازين لقياس الحرارة وكل نوع 

 رجة الحرارة من مكان مخصص  يقيس د

 (0( ) 0وتفعيل التشاط رقم ) 

 

تعرض المعلمة علي الطالبات بعض موازين الحرارة مثل )الميزان 

 2الزئبقي,المحرار االلكتروني , ميزان السائل البلوري( تفعيل نشاط 

تقف احد الطالبات أمام الصف وتقوم  المعلمة بقياس درجة حرارتها  

 التالية) الفم األذن  اإلبط   الجبين ........(  من خالل األماكن 

 

 تشرح المعلمة كيفية خفض درجة الحرارة المرتفعة وذلك عن طريق

تناول األدوية الخافضة -االستحمام ألنه يطفئ الحمى  -تخفيف المالبس

 للحرارة

تبين المعلمة للطالبات أن المحرار هو أدق  -اإلكثار من شرب السوائل   

 4درجة حرارة الجسم  وتفعيل النشاط  أداة لقياس

 

أبين أن النبض هو حس الصدمة التي تشعر بها االصابع عند الضغط 

 علي احد الشرين

أوضح أنه يحدث النبض بسبب تمدد الشرين الناتج عن قوة الموجة 

 الدموية االتية من القلب

 

 تشرح المعلة مهارة قياس النبض للطالبات وتطلب منهن القيام بها

 في فترة الراحة   02و 00ح المعلمة ان عدد النبضات يتراوح بين توص

 ( 6(    )   2تفعيل نشاط رقم ) 

[06] ص  [0نشاط ]

[06] ص  [0نشاط ]

[00] ص  [2نشاط ]

[01] ص  [4نشاط ]

[00] ص  [2نشاط ]

[00] ص  [6نشاط ]

 

 القراءة والمتابعة  

 

 

 حددي أداة قياس درجة حرارة

 الجسم

 

 

 عددي أنواع موازين الحرارة

 

 

اذكري أماكن قياس درجة 

 الحرارة بالجسم

 

تعرفي علي كيفية خفض درجة 

 الحرارة

 

 عرفي النبض

 وضحي سبب النبض

 

 قيسي النبض

 

حددي عدد النبضات في وقت 

الراحة
 

 يب التقويم وأدواتهأسال مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o  من مرجعقراءة نص o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o تلوحات ورسوما o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

صحتي 

 وسالمتي
 التعامل مع األدوية

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... . /.... / ... 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 معرفة كيفية التعامل السليم مع األدوية :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

أن تذكر تعليمات استعمال 

 الدواء

 

ض التي ال أن تذكر بعض االمرا

 تحتاج الي الدواء

 

أن توضح الطالبة اخطار 

 االدوية وطريقة حفظة

 

أن تبين نتيجة تناول ادوية 

 االخرين

 

أن تحذر الطالبة من أخطار 

 األدوية

 

 أن تقرا الطالبة قصة خالد

 

أن تتعرف الطالبة على الطريقة 

 الصحيحة لحفظ األدوية 

باعها عند استعمال الدواء توضح المعلمة ان هناك تعليمات البد من ات

 مثل

عدم تناول أشياء ساخنة او حامضة مع  -التسمية عند شرب الدواء

 الدواء

عدم كسر أقراص أو كبسوالت الدواء اال بامر الطبيب وتفعيل النشاط ) 

0) 

 

قد يكون الشخص مصاب بمرض ما وال يحتاج تناول الدواء مثل الزكام 

 واإلجهاد  

 وشرب السوائل والغذاء المفيدانما يحتاج الي الراحة 

 

يجب االعتدال والتوسط في كل شيء فالدواء مفيد للجسم ولكن اذا 

استخدم بطريقة خاطئة قد يسبب تسمم او يسبب أمراض او أخطار 

 للجسم

 ويجب حفظ الدواء حسب الطريقة المناسبة له

 

تشير المعلمة الي انة من االخطاء الشائعة تناول ادوية االخرين دون 

 ستشارة الطبيب وتحذر من ذلكا

 

تبين المعلمة للطالبات أن تناول الدواء بشكل خاطئ يعرض الصحة 

للخطر ثم تطلب المعلمة من الطالبات قراءة قصة خالد وتطلب من 

 2-0الطالبات اكتشاف الخطأ   تفعيل نشاط 

 

تبين المعلمة للطالبات أن علينا اتباع ارشادات حفظ األدوية المصاحبة 

  (4أن نبعدها عن متناول األطفال وتفعيل النشاط رقم ) لها و

[00] ص  [0نشاط ]

 

[04] ص  [0نشاط ] 

[04] ص  [2نشاط ]

[02] ص  [4نشاط ]

اذكري تعليمات استعمال  

 الدواء

 

 

اذكري بعض االمراض 

 التي ال تحتاج الي دواء

 

 

 وضحي اخطار الدواء

 

 

بيني نتيجة تناول ادوية 

 االخرين

 

 

 أقرائي قصة خالد

 

 

بيني كيفية حفظ األدوية
 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o  تسجيلجهاز o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ................ :أخرى...... 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o :أخرى ...................... o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

 المسكن الصحي مسكني
    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 معرفة مواصفات المسكن الصحي :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

 ان تعرف الطالبة السكن-0

 

لطالبة مواصفات أن تعدد ا-0

 المسكن الصحي

 

ان توضح الطريقة  -2

 الصحيحة للتهوية

 

 التهوية أنواعان تعدد  -4

 

أن تذكر الطالبة أنواع -2

 اإلضاءة وأهميتها

هو البناء الذي ياوي الية االنسان ويشتمل علي الضروريات 

 واالدوات التي يحتاج اليها ويفر الحرية الشخصية الفراده

 

عض المواصفات ليكون المسكن صحي مثل البد من توافر ب

 النوافذ المناسبة

ان تتوافر فية جميع المرافق  -ان يكون له مخارج للطواريء

 الصحية 

 0تفعيل نشاط 

 

توضح المعلمة اهمية تهوية المنزل وتشرح للطالبات كيفية 

 تهوية المنزل بطريقة صحيحة 

 

الهواء  التهوية نوعان طبيعية وصناعية والغرض منها استبدال

 (0الفاسد بهواء جيد   وتفعيل النشاط رقم ) 

 

توضح المعلمة ان االضاءة شكل من اشكال الطاقة  وحاجة 

 اساسية لكل مسكن

 (0وتفعيل النشاط رقم ) 

[20] ص  [0نشاط ]

[22] ص  [0نشاط ]

[24] ص  [2نشاط ]

[22] ص  [4نشاط ]

 عرفي السكن

 

 

عددي مواصفات السكن 

 الصحي

 

 

وضحي الطريقة الصحيحة 

 للتهوية

 

 

 أنواع التهوية عددي

 

 أنواع اإلضاءة  اذكري

وأهميتها
 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o اسالقي o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o تفكير اإلبداعي:مهارات ال عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ..................... :أخرى. o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

 تابع المسكن الصحي مسكني
    هـ04.... / .... / .... 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 
 

 معرفة مميزات كل نوع من انواع االرضيات والسجاد :ساألساسية للدرالكفاية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 التقويم اسئلة

 (ة) كتاب الطالب

 أن تعدد الطالبة أنواع األرضيات

 

تتعرف الطالبة على أنواع  أن

  السجاد

 

تبين الطالبة طرق العناية  أن

 بالسجاد والموكيت

 

 أن تبين  الطالبة أهمية النظافة

 

أن تعدد الطالبة طرق العناية 

 بنظافة المنزل

ة والحوار تتناول المعلمة مع الطالبات من خالل المناقش

 ومشاركة الطالبات أنواع األرضيات والتي منها :

الرخام ثم تشارك الطالبات في عقد مقارنة  -السيراميك  

 (4بينهما نشاط ) 

 

من خالل واقع خبرات الطالبات في منازلهم تستمع المعلمة 

 لمشاركات الطالبات حول أنواع السجاد  والتي منها :

تفعيل ج بواسطة اآلالت يدوي ) غالي الثمن (   آلي ينس
 (-2نشاط )

 

تشرح المعلمة للطالبات طرق العناية بالسجاد والموكيت 

 والتي تتمثل في :

إزالة البقع عنه حال  –تهوينه وعدم تعرضه للشمس 

 (6-تفعيل نشاط )تنظيفه باستمرار  –حدوثها 

 

من خالل المشاركة في الحوار تطلب المعلمة من الطالبات 

 (0النظافة و تفعيل النشاط رقم ) ان يذكرن أهمية 

 

من خالل الشرح والحوار تتناول المعلمة مع الطالبات 

 طرق العناية بنظافة المنزل ومنها :

مسحها  –كنس األرضية  –ترتيب  األثاث  –تهوية  الغرف 

 (1................... و تفعيل النشاط رقم ) 

[26] ص  [2نشاط ]

 

[26] ص  [6نشاط ]

[21] ص  [0نشاط ]

[20] ص  [1نشاط ]

 عددي انواع االرضيات

 

 

 

 تعرفي علي انواع السجاد

 

 

 

 يني طرق العناية بالسجادب

 والموكيت 

 

 

 

 بيني اهمية النظافة

 

 

 

عددي طرق العناية بنظافة 

المنزل

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o األداء التقويم المعتمد على 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ى: ......................أخر o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: ةاألصال 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

 ملبسي
وحقيبة  ترتيب المالبس
 السفر 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 
 

 ة أنترتيب المالبس عند عدم وجود خز معرفةكيفية :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

تستنتج الطالبة أهمية ترتيب  أن

 المالبس

 

تتعرف الطالبة على خطوات  أن

 ةأنترتبيب المالبس في الخز

 

تضع الطالبة األشياء في  أن

 حددة لهااألماكن الم

 

تتعرف الطالبة على  أن

الترتيبات الالزمة لتجهيز حقيبة 

 السفر

 

تحرص الطالبة على ذكر  أن

 دعاء السفر

تعدد الطالبة اللوازم  أن

 الضرورية عند السفر

 

تربط الطالبة بين حقيبة اليد  أن

واللوازم الضرورية التي توضع 

 فيها

مناقشة من خالل المشاركة في أنشطة الكتاب والحوار وال

 تستنتج الطالبات أهمية ترتيب المالبس

 

تشرح المعلمة للطالبات خطوات ترتيب المالبس في الخزأنة 

 والتي اهمها :

طي المالبس  –مسح أدراج الخزأنة والشمعات بفوطة مبللة 

 وترتيبها فوق بعضها ......... 

 

( ومن خالل المشاركة والحوار 0من خالل تناول النشاط رقم ) 

ة المعلمة تتعرف الطالبات على كيفية وضع المالبس في ومتابع

 األماكن المحددة لها

 (2) ( 0وتفعيل نشاط رقم )

 

من خالل قراءة قصة جنى وأمها واستعدادهما للسفر تتعرف 

 لترتيبات الالزمة لتجهيز حقيبة السفرالطالبات على 

 

تحث المعلمة  الطالبات على ذكر دعاء السفر ومن خالل ذلك 

المعلمة من إحدى الطالبات ذكر الدعاءثم تطلب من أخرى  تطلب

 ترداده

كتاب الطالبة تطلب المعلمة من  22من خالل عرض الصور ص 

 (4الطالبات تعداد اللوازم الضرورية عند السفر وتفعيل النشاط )

 

( ومن خالل المشاركة 2* من خالل تناول النشاط رقم ) 

بة بين حقيبة اليد واللوازم تربط الطالوالحوار ومتابعة المعلمة 

 الضرورية التي توضع فيها

[40] ص  [0نشاط ]

[41] ص  [0نشاط ]

[41] ص  [2نشاط ]

[22] ص  [4نشاط ]

[20] ص  [2نشاط ]

[20] ص  [6نشاط ]

 استنتجي اهمية المالبس

 

 

تعرفي علي خطوات ترتيب 

 المالبس في الخزأنة

 

 

 ضعي االشياء في االماكن

 المحددة لها

 

 

تعرفي علي الترتيبات الالزمة 

 لتجهيز حقيبة السفر

 

 

 اذكري دعاء السفر

 

عددي اللوازم الضرورية عند 

 السفر

 

 

اربطي بين حقيبة اليد 

واالشياء الضرورية
 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o رقمي نشاط o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o  صحفمراجع , o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ........ :أخرى.............. 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o ين مهارة التمييز ب

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

مهارات 

يدويه 

 )التطريز(
 أدوات وخامات التطريز

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 معرفة أهمية المالبس الداخلية :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

 أن تسم الطالبة بعض  أدوات التطريز

 

أن تعدد الطالبة أنواع األلياف التي 

 صنع منها األقمشةت

 

أن تبين الطالبة أنواع الخيوط 

 المستخدمة في التطريز وخصائصها

أن تتعرف الطالبة على مواصفات 

 الخيوط المستخدمة في التطريز

 

 أن تعدد الطالبة استخدامات اإلبر

 

أن تبين الطالبة استخدامات شريط 

 القياس

 

أن تتعرف الطالبة على استخدامات 

 الطارة طوق التطريز

 

أن تتعرف الطالبات على استخدامات 

ورق  -ورق الشفاف –قلم الرصاص 

 الكربون

من خالل ذلك تطلب 00من خالل عرض صور أدوات التطريز ص 

 المعلمة تعداد أدوات التطريز الموجودة في الصورة

 

األلياف التي تصنع منها  من خالل عرض الخريطة المعرفية ألنواع

أنواع األلياف التي تصنع ف الطالبات على من خالل ذلك تتعراألقمشة    

 منها األقمشة

 تحضر المعلمة معها عينات من أنواع الخيوط المستخدمة في التطريز

الحرارية ( ومن خالل ذلك تتعرف الطالبات  –الصوفية  –) القطنية  

 على أنواع وخصائص الخيوط

 

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطالبات مواصفات الخيوط 

 (0المستخدمة في التطريز وتفعيل النشاط رقم ) 

 

النشاط  تتناول المعلمة مع الطالبات من خالل الدرس استخدامات اإلبر

(0) 

تسأل المعلمة الطالبات عن استخدامات شريط القياس وتستمع 

 (2ط رقم ) لمشاركات الطالبات وتفعيل النشا
 

 (4النشاط ) الطارة طوق التطريزتناقش المعلمة الطالبات حول استخدامات 

 

ورق  –استخدامات قلم الرصاص تناقش المعلمة الطالبات حول 

 (6-2وتفعيل النشاط رقم )    ورق الكربون -الشفاف

[60] ص  (0)نشاط 

[62] ص  (0)نشاط 

[64] ص  (2)نشاط 

[64] ص  (4)نشاط 

[66] ص  (2)نشاط 

[66] ص  (6)نشاط 

 عددي أدوات التطريز 

 

اذكري أنواع األلياف التي تصنع 

 منها األقمشة

 

بيني أنواع الخيوط المستخدمة 

 في التطريز

 

ما هي مواصفات الخيوط 

 المستخدمة في التطريز

 

 عددي استخدامات اإلبر

 

 بيني استخدامات شريط القياس

 

لطارة طوق استخدامات ا ما هي

 التطريز

 

استخدامات قلم الرصااص ما هي 

 -ورق الشفاف –

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة

o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o تحل المشكال o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o سئلة واألجوبةاأل 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 

o .... :أخرى.................. o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o مهارة التمييز بين المعلومات 

o ...................... :أخرى o أسلوب الندوة o  o التذكر 

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o ةالمرون o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 رسالد الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

مهارات 

يدويه 

 )التطريز(
 تطبيقات عملية

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 اب والفرع البسيطالتعرف على طريقة تنفيذ غرزة رجل الغر :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

تعرف الطالبة غرزة  أن -0

 رجل الغراب

 
 

تستنتج الطالبة  أن-

استخدامات غرزة رجل 

 الغراب

 

تبين الطالبة خطوات  أن -2

 تنفيذ غرزة رجل الغراب

لشرح تبين المعلمة للطالبات تعريف من خالل الحوار وا

 غرزه رجل الغراب   وسبب تسميتها

 ( 0( )  0تفعيل نشاط ) 

 

توضح المعلمة للطالبات من خالل التطبيق العملي 

 (  2استخدمات غرزة رجل الغراب    و تفعيل  نشاط ) 

 

 
من خالل التطبيق العملي تدرب المعلمة الطالبات على 

 ( 4و تفعيل  نشاط )  لغرابخطوات تنفيذ غرزة رجل ا

 

 

[60] ص  [0نشاط ]

 

[60] ص  [0نشاط ]

[61] ص  (2)نشاط

[60] ص  [4نشاط ]

غرزة رجل عرفي 

 الغراب

 

 

 

استخدامات استنتجي 

 غرزة رجل الغراب

 

 

 

خطوات تنفيذ بيني 

غرزة رجل الغراب

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o مالحظةال o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o ورعرض ص o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o ...أخرى: ................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

مهارات 
يدوية 

 التطريز 
 تابع تطبيقات عملية

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 
 

 التعرف على طريقة تنفيذ غرزة رجل الغراب والفرع البسيط :للدرسلكفاية األساسية ا
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

تعرف الطالبة غرزة  أن -4

 الفرع البسيط

 

 

 

تعدد الطالبة  أن -2

استخدامات غرزة الفرع 

 البسيط

 

 

 

تبين الطالبة خطوات  أن -6

 تنفيذ غرزة الفرع البسيط

من خالل الحوار والشرح تبين المعلمة للطالبات تعريف 

 غرزة الفرع البسيط وسبب تسميتها

 ( 0وتفعيل نشاط رقم ) 

 

توضح المعلمة للطالبات من خالل التطبيق العملي 

استخدمات غرزة غرزة الفرع البسيط وتفعيل نشاط رقم ) 

0) 

 

 
ن خالل التطبيق العملي تدرب المعلمة الطالبات على م

 خطوات تنفيذ غرزة الفرع البسيط

 

 

[02] ص  [0نشاط ]

[00] ص  [0نشاط ]

غرزة الفرع عرفي 

 البسيط

 

 

 

 

استخدامات عددي 

 غرزة الفرع البسيط

 

 

 

 

خطوات تنفيذ بيني 

 غرزة الفرع البسيط

 

 واتهأساليب التقويم وأد مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة

o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o صاءاالستق o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o أخرى...................... : 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 

o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o التمييز بين المعلومات مهارة 

o ...................... :أخرى o أسلوب الندوة o  o التذكر 

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  

 

 التعينات المنزلية:

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

 العناصر الغذائية غذاىئ
    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... ... / .... /. 
 

 

 معرفة اهمية الغذاء والعناصر الغذائية :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

 أن تعرف الطالبة الغذاء -0

 

أن تبين الطالبة مفهوم العناصر -0

 الغذائية

 

تذكر الطالبة مصادر أنة  -2

 البروتينات

 

أن تتعرف الطالبة على أهمية  -4

 الدهون ومصادرها

 

أن تميز الطالبة االغذية المشتملة  -2

 على الدهون

 

أن تتعرف الطالبة على أهمية  -6

 الكاربوهيدرات  ومصادرها

 

أن تبين الطالبة أهمية الفيتامينات -0

 واألمالح المعدنية

 مية الماءأن تقدر الطالبة أه -1

أن تتعرف الطالبة على طريقة  -0

  الغذائية المتوازنةإعداد الوجبات 

تعرض المعلمة أمام الطالبات تعريف الغذاء ثم تطلب من الطالبات إعادة 

 ذكر التعريف

 

من خالل عرض الشكل الهرمي للغذاءعلى السبورة تبين المعلمة 

 للطالبات مفهوم العناصر الغذائية

 

والحوار والصور الموضحة  تتعرف الطالبات على من خالل الشرح 

 (0وتفعيل النشاط )ومصادرها   البروتيناتأهمية 

 

من خالل الشرح والحوار والصور الموضحة  تتعرف الطالبات على 

 أهمية الدهون ومصادرها 

 

تميز ( ومن خالل المشاركة والحوار 0من خالل تناول النشاط رقم )

 لى الدهونالطالبة االغذية المشتملة ع

 

أهمية تشرح المعلمة للطالبات من خالل الصور التوضيحية  

 (2وتفعيل النشاط ) الكاربوهيدرات  ومصادرها

 

 توضح المعلمة للطالبات أهمية الفيتامينات واألمالح المعدنية

 (4وتفعيل النشاط ) 

 

 (2وتفعيل النشاط )تسأل المعلمة الطالبات ما أهمية الماء 

الغذائية طريقة إعداد الوجبات العملي تتعرف الطالبات من خالل التطبيق 

 ( 0(  ) 6وتفعيل النشاط )المتوازنة 

[10] ص  [0نشاط ]

 

[14] ص  [0نشاط ]

[12] ص  [2نشاط ]

[16] ص  [4نشاط ]

[16] ص  [2نشاط ]

[11] ص  [6نشاط ]

[11] ص  [0نشاط ]

 عرفي الغذاء

 

 بيني  مفهوم العناصر الغذائية

 

كري أهمية و مصادر اذ

 البروتينات

 

تعرفي علي اهمية الدهون 

 ومصادرها

 

ميزي االغذية المشتملة علي 

 الذهون

 

تعرفي علي اهمية 

 الكربوهيدرات ومصادرها

 

بيني اهمية الفيتامينات واالمالح 

 المعدنية

 قدري اهمية الماء

تعرفي علي طريقة اعداد 

الغذائية المتوازنةالوجبات 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية تراتيجيات التدريس الحديثةاس التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o عي:مهارات التفكير اإلبدا عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o ارة تحديد األولوياتمه 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 ت المنزلية:التعينا

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... /  البيض غذاىئ

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 معرفة استخدامات البيض :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

ية أن تبين الطالبة أهم -0

 البيض

 

أن تذكر الطالبة تركيبة -0

 البض 

 

أن تتعرف الطالبة على -2

 قيمة البيض الغذائية

 

أن توضح الطالبة  -4

طريقة اختبار صالحية 

 البض 

 

أن تتعرف الطالبة على  -2

 طريقة حفظ البيض 

تتحاور المعلمة مع الطالبات حول اهمية البيض من 

وتفعيل حيث أنه أهم وأرخص األطعمة البروتينية 

 (0النشاط )

 

تتعرف  10من خالل عرض النشاط اإلثرائي ص 

 الطالبات على تركيبة البض

 

من خالل عرض الخريطة المعرفية للقيمة الغذائية 

كتاب الطالبة تتعرف الطالبات على   02للبيض ص 

 القيمة الغذائية للبيض

 

من خالل الشرح والحوار والتطبيق العملي بإحضار 

طريقة تبين المعلمة للطالبات بيضة وكوب ماء  

 (0وتفعيل النشاط ) اختبار صالحية البض

 

من خالل العرض المتاح ومن خالل صور الكتاب 

التوضيحية تتعرف الطالبات على أن البيض يحفظ في 

  الثالجة في المكان المخصص له

[10] ص  [0شاط ]ن

[00] ص  [0نشاط ]

[00] ص  [2نشاط ]

  

 بيني أهمية البيض

 

 ما تركيبة البيض

  

ما قيمة البيض 

 الغذائية؟

 

عددي مقادير البيض 

 المسلوق

 

المالحظة والتطبيق

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية ديثةاستراتيجيات التدريس الح التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ........... :أخرى........... 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

 غذاىئ
 أصناف من البيض 

 قرص البيض    -البيض المسلوق

    هـ04.... / .... / .... 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 معرفة استخدامات البيض :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

تعدد الطالبة مقادير  أن -0

 البيض المسلوق

 

تتدرب الطالبة على  أن -0

 طريقة البيض المسلوق

 

تعدد الطالبة مقادير  أن -2

 قرص البيض )  عمل

 (االمليت

 

تتدرب الطالبة على  أن-4

 طريقة عمل األمليت

من خالل الشرح والحوارووسيلة العرض المتاحة  تعدد 

 سلوقالمعلمة للطالبات مقادير البيض الم

 

من خالل التطبيق العملي ومتابعة المعلمة تتدرب  الطالبات 

على  طريقة عمل البيض المسلوق وتفعيل النشاط رقم ) 

0) 

 

من خالل الشرح والحوارووسيلة العرض المتاحة  تعدد 

 المعلمة للطالبات مقادير االمليت

 

من خالل التطبيق العملي ومتابعة المعلمة تتدرب  الطالبات 

 االمليتريقة عمل على  ط

  

 

 (0وتفعيل النشاط رقم )

[02] ص  [0نشاط ]

[04] ص  [0نشاط ]

عددي مقادير البيض 

 المسلوق

 

 

 

 

 المالحظة والتطبيق

 

 

 

 
 عددي مقادير عمل األمليت

التطبيقالمالحظة و

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o فياتشفا o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ............ :أخرى.......... o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ............. :أخرى......... o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

االسعاف 
 االولي

 فات األوليةاالسعا
 الحروق 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 معرفة درجات ومسببات الحروق :للدرسالكفاية األساسية 
 

 نشاطات التعليم والتعلم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

تبين الطالبة بعض مسببات  أن -0

 اإلصابات

واع أنتتعرف الطالبة  أن-0

 الحروق

 

تذكر الطالبة بعض األخطاء  أن -2

 التي ينتج عنها بعض اإلصابات

 

توضح الطالبة درجات  أن -4

 الجروح

 

تشرح الطالبة كيفية إسعاف  أن -2

 المصاب بالحروق

طالبة الصورة تحدد ال أن-6

 الصحيحة لحمل اإلبريق

تسأل المعلمة الطالبات السؤال التالي : ما هي مسببات اإلصابات 

 ثم تستمع إلجابات الطالبات

 

من خالل المخطط الموجود في الكتاب ألنواع الحروق ومن خالل 

 الشرح والحوار تتعرف الطالبات على  أنواع الحروق

 

ن خالل المشاركة والحوار ( وم0من خالل تناول النشاط رقم )

تذكر الطالبة بعض وتأمل الطالبات  للصور  ومتابعة المعلمة 

 األخطاء التي ينتج عنها بعض اإلصابات

 

من خالل الكتاب المدرس ومن خالل الشرح والحوار من قبل 

المعلمة مع الطالبات تتعرف الطالبات على درجات الجروح وهي 

: 

 الثالثة –الثأنية  –حروق الدرجة األولى 

 

تشرح المعلمة للطالبات كيفية إسعاف المصاب بالحروق من 

 (0خالل الحوار والمناقشة والتطبيق العملي وتفعيل النشاط ) 

تحدد الطالبات  2من خالل عرض صور الكتاب في النشاط رقم 

 الصورة الصحيحة لحمل اإلبريق

[020] ص  [0شاط ]ن

 

[022] ص  [0نشاط ]

[022] ص  [2نشاط ]

 بيني مسببات االصابات 

 

 تعرفي علي أنواع الحروق

 

اذكري بعض االخطاء التي 

 ينتج عنها بعض االصابات

 

 وضحي درجات الحروق

 

كيفية اسعاف  اشرحي

 المصاب بالحروق

 

حااددي الصااورة الصااحيحة 

لحمل االبريق

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة

o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o تحل المشكال o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o سئلة واألجوبةاأل 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 

o ... :أخرى................... o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o مهارة التمييز بين المعلومات 

o ...................... :أخرى o أسلوب الندوة o  o التذكر 

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o نةالمرو o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 درسال الوحدة

    هـ04.... .... / .... / 

االسعاف 
 االولي

 الجروح
    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 

    هـ04.... .... / .... / 
 

 

 معرفة كيفية اسعاف الجروح :للدرسالكفاية األساسية 
 

 والتعلم نشاطات التعليم األهداف
 األنشطة

 (الطالبة ) كتاب  

 اسئلة التقويم

 (ة) كتاب الطالب

تتعرف الطالبة على كيفية  أن -0

 التعامل مع الجروح بشكل مبدئي

 

تعدد الطالبة طرق إيقاف  أن-0

 النزيف

 

 تبين الطالبة مفهوم الجرح أن -2

 

 واع الجروحأنتبين الطالبة  أن -4

 

ف توضح الطالبة كيفية إسعا أن -2

 الجروح

 

تذكر الطالبة فوائد استخدام  أن -6

الضماد

تشرح الطالبة أعراض  أن -0

 التهاب الجروح

من خالل قراءة قصة صالح ومحمد بالكتاب ومن خالل 

على كيفية التعامل مع شرح المعلمة تتعرف الطالبات 

 الجروح بشكل مبدئي

 

من خالل الشرح والحوار والمناقشة بين المعلمة 

 تتعرف الطالبات على طرق إيقاف النزيف والطالبات

 

من خالل عرض التعريف على السبورة أمام الطالبات تبين 

 مفهوم الجرحالطالبة 

 

من خالل الشرح والحوار ومن خالل الكتاب تبين الطالبات 

 أنواع الجروح

من خالل الشرح والتطبيق العملي توضح المعلمة للطالبات 

 (0شاط ) خطوات إسعاف الجروح وتفعيل الن

 

تناقش المعلمة الطالبات حول فوائد استخدام الضماد من 
 حيث ......................ز

 
تتعرف الطالبات من خالل متابعة الدرس مع المعلمة ومن 

خالل الكتاب المدرسي على أعراض التهاب  الجروح 

 (0وتفعيل النشاط ) 

[022] ص  [0شاط ]ن

 

[020] ص  [0نشاط ]

 

تعرفي علي كيفية التعامل 

 مع الجروح بشكل مبدئي

 

 عددي طرق ايقاف النزيف

 

 بيني مفهوم الجروح

 

 اذكري أنواع الجروح

 

وضحي كيفية  اسعاف 

 االلجروح

 

اذكري فوائد استخدام 
 الضماد
 

لتهااااب اشااارحي اعاااراض ا

الجروح

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة

o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o يالتعليم التعاون o شفافيات o القياس o المالحظة 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: يناتع o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 

o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ....... :أخرى............... o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o مهارة التمييز بين المعلومات 

o ...................... :أخرى o أسلوب الندوة o  o التذكر 

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ........ :أخرى.............. o  
 

 التعينات المنزلية:

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 التربية األسرية المادة: ىاألولالوحدة  لعنوان:ا

 (األول)الفصل الدراسي الخامس االبتدائي  الصف: صحتي وسالمتي الموضوع:

 حصص 6 ية:الفترة الزمن

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 بعد دراسة هذه الوحدة أن: التلميذةيتوقع من  األهداف الرسمية:

 .تعرف التغيرات التي تحدث في مرحلة البلوغ 

 .تدرك أهم المظاهر الجسمية للبلوغ 

 .تستخدم مقياس الحرارة بدقة 

 .تُقدم مقترحاً لخفض حرارة الجسم المرتفعة 

 تُطبق طريقة قياس النبض. 

  في أخطار تناول الدواء دون استشارة الطبيب. رأيهاتُبدي 

 تقرأ بدقة نشرة وتاريخ صالحية األدوية المعروضة أمامها. 

 تقترح طرائق صحيحة لحفظ األدوية. 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية(

 أن: ستفهم التلميذة

 الفكرة الكبرى:

لوغ هو االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب الب)

 .(ويصاحبه تغيرات جسمية ونفسية

 

 )األفهام الباقية(:

 :من مظاهر البلوغ

 .بروز الثديين 

 .ظهور ونمو الشعر في بعض مناطق الجسم 

 .زيادة ملحوظة في الوزن والطول 

 .حدوث الحيض 

ة هناك عدة أنواع لموازين الحرارة وكل نوع يقيس درج

 الحرارة من مكان مخصص له منها:

 .ميزان الحرارة الزئبقي 

 .ميزان الحرارة بالسائل البلوري 

 .ميزان الحرارة اإللكتروني 

  ؟التغيرات التي تحدث في مرحلة البلوغما هي 

 مظاهر الجسمية للبلوغ؟اذكري أهم ال 

 كيف يمكن قياس درجة حرارة الجسم؟ 

 بيني طريقة خفض درجة حرارة الجسم. 

 ي النبضعرف. 

 ؟كيف يمكن قياس النبض 

 عددي تعليمات استعمال الدواء. 

 ما هي طرق حفظ األدوية؟ 

 بعد تعلُّم الوحدة ستكتسبها التلميذةالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

 التغيرات التي تحدث في مرحلة البلوغ. 

 .درجة حرارة الجسم 

 عد النبض. 

 التعامل مع األدوية. 

 قادرة على... التلميذةستكون 

 وصف التغيرات التي تحدث في مرحلة البلوغ. 

 اقتراح طرائق صحيحة لحفظ األدوية. 

 .استخدام مقياس الحرارة بدقة 

  تعليمات استعمال الدواءتوضيح. 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 صحتي وسالمتي اسم الوحدة:

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :الخطوة الثانية

 المهمات األدائية:

كيفية قياس درجة حرارة تصميم لوحة تعليمية توضح في  مهمتك  تتمثل  صحتي وسالمتي الوحدة عن بعد نهاية هذه

  .مع بيان طريقة خفض درجة حرارة الجسم ,الجسم

 المحكات الرئيسية:

 ,متميز(. ,كفء نام, من خالل أنه )مبتدئ 

 أدلة أخرى:

 التقويم  –حل تقويم الوحدة  –كتاب النشاط  – مراجعة الدرس :على تحقق نواتج التعلم من خالل األدلة األخرى

  .األدائي

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 ة:األنشطة التعليمية التعلمي

 (.أهم المظاهر الجسمية للبلوغ اذكري)بسؤال تمهيدي  أبدأ  

 (.صحتي وسالمتي)المهمات األدائية الختامية للوحدة  أناقشاألسئلة األساسية و أقدم  

 السالمة يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية ) :مالحظة- 

 ....(الخطر

  مطويةالتلميذات قراءة ال أطلب من ,التغيرات التي تحدث في مرحلة البلوغتحدث عن مطوية تأقدم للتلميذات 

  .االرشادات المهمة أثناء فترة الحيضح فيما بينهن بغرض توضي يتناقشن من ثم  قراءة جيدة ومتأنية و

 يقمن بمناقشته في  من ثم  و ,التلميذات العرض بتركيز وانتباه يشاهدن ,األنشطة البدنية أقدم للتلميذات فيديو عن

مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح  فوائد الرياضة اثناء فترة الحيضهن لتوضيح محاولة من

  .من وراء العرض األهداف التربوية المستهدفة

  التلميذات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد  أطلب من ,درجة حرارة الجسمأقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن

ستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج اعلى تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل 

 .موازين قياس درجة حرارة الجسمبمفهوم شامل عن 

  التلميذات بعد االنتهاء من  يقدمن ,طريقة خفض درجة حرارة الجسمأعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح

 تخدم الهدف التربوي المخطط له.  والتيمشاهدة الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم 

 التلميذات فيما بينهن من أجل صياغة  يتعاون   ,كلف التلميذات بجمع صور ملونة توضح عملية قياس النبضأ

مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التي تدعم الفكرة في لوحة 

  .جذابةتعليمية 

 مع بيان طريقة خفض درجة  ,كيفية قياس درجة حرارة الجسمالتلميذات تصميم لوحة تعليمية توضح  أطلب من

 .حرارة الجسم



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

مع بيان طريقة خفض  ,كيفية قياس درجة حرارة الجسمتصميم لوحة تعليمية توضح في  مهمتك  تتمثل 

 درجة حرارة الجسم

 ف

 الهدف:

  .تصممين لوحةأن  :مهمتك  

 .المقصود بارتفاع درجة حرارة الجسمتوضيح  ينأن تتناول الهدف:

 .اللوحة بشكل جميل وجذاب يوضح الفكرة بشكل يترك أثر لدى المتلقيأن تنفذين  المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  .مصممة لوحات تعليمية أنت  

  .كيفية قياس درجة حرارة الجسملوحة تعليمية توضح  ينمتصم أن لقد طلب منك  

  .بيان طريقة خفض درجة حرارة الجسم :وظيفتك  

 و

 .المدرسة أو المجتمع تلميذات الجمهور:

مخاطر استمرار  خفيض درجة حرارة الجسم حتى نتفادىتتوعية الجمهور بأهمية  اج إلى:تحت

  .ارتفاعها

 ق
  .مصممة لوحات تعليميةنفسك فيه هو: سياق  ينالسياق الذي تجد الموقف:

  .تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذابأن  التحدي:

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 وضوع وتطرح الفكرة بشكل علمي ودقيقلوحة تعليمية جيدة ومناسبة للم.  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 4 متميز 2 كفء 0 نام   0 مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 مجموع النقاطو

 التصميم

تصميم يميل 

إلى العشوائية 

عناصر غير  –

 –مترابطة 

وقت طويل في 

 .التنفيذ

تصميم منظم 

عناصر  –

 –مترابطة 

ل في وقت طوي

 .التصميم

تصميم منظم 

عناصر  –

 –مترابطة 

وقت متوسط 

 .في التسليم

 –تصميم دقيق 

عناصر مترابطة 

تسليم في  –

 .أسرع وقت

 

 

 األفكار

 –أفكار غريبة 

غير مرتبطة 

بفكرة اللوحة 

عشوائية  –

 .في عرضها

أفكار ضعيفة 

مرتبطة  –

 –باللوحة 

طريقة العرض 

 .غير دقيقة

 –أفكار قوية 

تناسب مع ت

 –الموضوع 

معروضة 

 .بشكل منظم

 –أفكار قوية 

تتناسب مع 

 –الموضوع 

معروضة بشكل 

تترك أثر  –منظم 

جيد في نفس 

 .المتلقي

 

 

 األلوان

األلوان غير 

 –متناسقة 

استخدام عدد 

كبير من 

 .األلوان

األلوان 

 إلى متناسقة

 .ما حد  

متناسقة جداً 

معبرة عن  –

 .الفكرة

 اً متناسقة جد

ومتسقة مع 

مبهجة  –الفكرة 

 –جذابة للعين  –

 .مريحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 التربية األسرية المادة: الوحدة الثانية العنوان:

 (األول)الفصل الدراسي الخامس االبتدائي  الصف: سكنيم الموضوع:

 حصص 4 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: لرسمية:األهداف ا

 توضح مواصفات المسكن الصحي. 

  ً  .تحرص على تهوية مسكنها يوميا

 تُناقش أهمية اإلضاءة في المنزل. 

 تربط بين الصحة العامة ونظافة المسكن. 

 تصف مراحل التنظيف في إحدى غرف المسكن. 

 لتنظيف.تحرص على تطبيق الوضع الصحيح للجسم أثناء ا 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية(

 أن: ستفهم التلميذة

 الفكرة الكبرى:

للمنزل أهمية كبرى في المحافظة على صحة أفراد )

األسرة وجمال منظره ورائحته لذلك البد من العناية به 

ار ألثاث وإزالة الغبترتيب ا -يلي: تهوية الغرف  ما تباعوا

غلق النوافذ  -مسح األرضية  -األرضية  كنس -عنه 

 .(وإسدال الستائر بعد مضي بعض الوقت

 

 )األفهام الباقية(:

  :مواصفات المسكن الصحي 

 أن تكون له نوافذ مناسبة. 

  أن تتوافر فيه جميع المرافق الصحية, مثل: أنابيب

 لتوصل المياه النقية وأنابيب أخرى للصرف.

 لعزل المائي.أن يتوفر فيه العزل الحراري وا 

 مخارج للطوارئ. له أن تكون 

 ؟ما هي مواصفات المسكن الصحي 

 أنواع التهوية اذكري. 

 بيني أهمية التهوية. 

 عددي أنواع اإلضاءة. 

 وضحي أهمية اإلضاءة. 

 عددي طرق النظافة الصحيحة. 

 أنواع األرضيات اذكري. 

 بيني طرق العناية بالسجاد والموكيت. 

 اء التنظيفالقواعد السليمة أثن اذكري. 

 بعد تعلُّم الوحدة ةكتسبها التلميذتسالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

 المسكن الصحي. 

 

 ستكون التلميذة قادرة على...

 .توضيح مواصفات المسكن الصحي 

 .مناقشة أهمية اإلضاءة في المنزل 

 الربط بين الصحة العامة ونظافة المسكن. 

 تنظيف في إحدى غرف المسكنوصف مراحل ال. 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :الخطوة الثانية

 المهمات األدائية:

 مع توضيح  ,مواصفات المسكن الصحيكتابة تقرير يوضح في  مهمتك  تتمثل  يمسكن بعد نهاية هذه الوحدة عن

  .الربط بين الصحة العامة ونظافة المسكنأسباب 

 الرئيسية: المحكات

 متميز(. ,من خالل أنه )مبتدئ, نام, كفء 

 أدلة أخرى:

 التقويم  –حل تقويم الوحدة  –كتاب النشاط  –مراجعة الدرس  :من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم

  .األدائي

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 (؟المقصود بالمنزلما )بسؤال تمهيدي  أبدأ.  

 (.مسكني)المهمات األدائية الختامية للوحدة  أناقشاألسئلة األساسية و أقدم 

 :الضوضاء يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية ) مالحظة- 

 ....(المرافق

  من ثم  قراءة جيدة ومتأنية و مطويةقراءة ال التلميذات أطلب من ,المسكنتحدث عن مطوية تأقدم للتلميذات 

  .توضيح مواصفات المسكن الصحيفيما بينهن بغرض  يتناقشن

  التلميذات قراءة الخريطة بطريقة علمية  أطلب من ,أهمية التهوية للمنازلأقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن

قات بين العناوين الرئيسة والفرعية ستيعاب العالاتعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل 

  .الفرق بين التهوية الطبيعية والتهوية الصناعيةللخروج بمفهوم شامل عن 

  يقمن  من ثم  و ,التلميذات العرض بتركيز وانتباه يشاهدن ,اإلضاءة المنزلية أنواعأقدم للتلميذات فيديو عن

ة مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح فوائد اإلضاءة الطبيعي

  .األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض

 التلميذات فيما بينهن من أجل صياغة مجموعة  يتعاون   ,أكلف التلميذات بجمع صور ملونة عن أنواع األرضيات

رة في لوحة تعليمية من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التي تدعم الفك

  .جذابة

  التلميذات بعد االنتهاء من  يقدمن ,القواعد السليمة أثناء التنظيفأعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح

 تخدم الهدف التربوي المخطط له.  والتيمشاهدة الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم 

 مع توضيح أسباب الربط بين الصحة العامة  ,مواصفات المسكن الصحي التلميذات كتابة تقرير يوضح من أطلب

  .ونظافة المسكن



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 مسكني اسم الوحدة:

 

مع توضيح أسباب الربط بين الصحة  ,مواصفات المسكن الصحيكتابة تقرير يوضح في  مهمتك  تتمثل 

 العامة ونظافة المسكن

 ف

 الهدف:

  .تكتبين تقريرأن  :مهمتك  

  .مواصفات المسكن الصحين تتناولين توضيح أ الهدف:

  .لدى المتلقي ويبسطهايوضح الفكرة  دقيق وعلميبشكل  تكتبين التقريرأن  المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  .باحثة علمية تكتبين تقارير موضوعية أنت  

  .مواصفات المسكن الصحيتكتبين تقرير يوضح  أن لقد طلب منك  

 بط بين الصحة العامة ونظافة المسكن.أسباب الربيان  :وظيفتك  

 و
 المدرسة أو المجتمع. تلميذات الجمهور:

  .أهمية التهوية الجيدة للمنزلبإقناع الجمهور  تحتاج إلى:

 ق
  .الباحثة العلمية التي تكتب تقارير موضوعيةالسياق الذي تجدين نفسك فيه هو: سياق  الموقف:

  .ومتكامل تكتبين التقرير بشكل دقيقأن  التحدي:

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 تقرير شامل ودقيق ومتكامل.  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 المنهج

تخدم لم تس

العلمي  المنهج

في كتابة 

التقرير 

وتناولته 

بشكل 

 .عشوائي

استخدمت 

نهج العلمي الم

في كتابة 

التقرير بشكل 

غير منضبط 

 ً  .علميا

استخدمت 

المنهج 

العلمي في 

كتابة التقرير 

في أكثر من 

 .جانب

استخدمت المنهج 

العلمي في كتابة 

التقرير بشكل 

 .دقيق ومتكامل

 

 

 األفكار
تناولت 

الموضوع من 

 .جانب واحد

تناولت 

الموضوع من 

أكثر من 

 .جانب

تناولت 

ع الموضو

ع من جمي

 .الجوانب

تناولت الموضوع 

من جميع 

الجوانب بصورة 

 .دقيقة وواضحة

 

 

 .مناسب .متأخر .متأخر جداً  التوقيت
في الموعد 

 .المحدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 التربية األسرية المادة: الوحدة الثالثة العنوان:

 (ولاأل)الفصل الدراسي الخامس االبتدائي  الصف: ملبسي الموضوع:

 حصتان الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: األهداف الرسمية:

  ً  .تعد حقيبة سفر بطريقة ملموسة على النموذج عمليا

 دعاء السفر تذكر. 

 تعدد اللوازم الضرورية عند السفر. 

 الخزانة تصف مراحل ترتيب المالبس في. 

 تذكر مواصفات اللباس الشرعي. 

 تطبق ترتيب المالبس في المجسم المعروض أمامها. 

 تفرق بين لوازم حقيبة السفر وحقيبة اليد. 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية(

 أن: فهم التلميذةست

 الفكرة الكبرى:

س في الخزانة المرتبة والمنظمة تساعد على حفظ المالب)

حالة حسنة وأنيقة دائماً كما أنها تساعد على تناول 

 .(المالبس وإعادتها إلى الخزانة بسهولة

 

 )األفهام الباقية(:

 مواصفات اللباس الشرعي.  

 خطوات ترتيب المالبس في الخزانة. اذكري 

 عددي اللوازم الضرورية عند السفر. 

  عللي تسجيل األشياء واألدوات الالزمة للسفر

 .ة قبل فترة من السفرعلى ورق

  فسري وضع الطرح والجوارب في الجيوب

 .المخصصة

  عللي كتابة االسم والعنوان على الحقيبة من

 .الداخل والخارج

  لماذا نضع المالبس نظيفة ومطوية في الحقيبة

 ؟بشكل مرتب

 دعاء السفر اذكري. 

 مواصفات اللباس الشرعي اذكري. 

 بعد تعلُّم الوحدة ةتسبها التلميذكتسالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

 ترتيب المالبس.  

 ترتيب حقيبة السفر.  

 ستكون التلميذة قادرة على...

 ذكر دعاء السفر. 

 .توضيح اللوازم الضرورية عند السفر 

 وصف مراحل ترتيب المالبس في الخزانة. 

 ذكر مواصفات اللباس الشرعي. 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحدي :الخطوة الثانية

 المهمات األدائية:

  مواصفات اللباس الشرعيتصميم مجلة حائط تناقش في  مهمتك  تتمثل  ملبسيبعد نهاية هذه الوحدة عن. 

 المحكات الرئيسية:

 متميز(. ,بتدئ, نام, كفءمن خالل أنه )م 

 أدلة أخرى:

 التقويم  –حل تقويم الوحدة  –كتاب النشاط  –مراجعة الدرس  :التعلم من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج

  .األدائي

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 فوائد خزانة المالبس( اذكري)بسؤال تمهيدي  أبدأ.  

 ملبسي()المهمات األدائية الختامية للوحدة  أناقشاألسئلة األساسية و أقدم.  

 :الخزانة يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية ) مالحظة- 

 ....(الرف

  من قراءة جيدة ومتأنية و مطويةالتلميذات قراءة ال أطلب من ,خزانة المالبستحدث عن مطوية تأقدم للتلميذات

  .لمالبس في الخزانةتوضيح كيفية ترتيب ا فيما بينهن بغرض يتناقشن ثم  

  يقمن بمناقشته  من ثم  و ,التلميذات العرض بتركيز وانتباه يشاهدن ,ترتيب حقيبة السفرأقدم للتلميذات فيديو عن

مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض  الكيفية الصحيحة لترتيب حقيبة السفرفي محاولة منهن لتوضيح 

  .لمستهدفة من وراء العرضوشرح األهداف التربوية ا

  التلميذات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على  أطلب من ,حقيبة السفرأقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن

ستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم اتحليل المعلومات التي وردت بها من خالل 

  .ر والواجب توافرها في حقيبة السفراللوازم الضرورية عند السفشامل عن 

 ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة  ,التلميذات إلى خطبة ألحد كبار العلماء يتحدث عن صفة الغسل نستمعي

أكلف التلميذات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف  :منها

 من تلك المحاضرة ومبرراتها.

 مواصفات اللباس الشرعيتصميم مجلة حائط تناقش التلميذات  أطلب من.  



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 ملبسي اسم الوحدة:

 

 مواصفات اللباس الشرعيتصميم مجلة حائط تناقش في  مهمتك  تتمثل 

 ف

 الهدف:

  .تصممين مجلة حائطأن  :مهمتك  

  .مواصفات اللباس الشرعيأن تتناولين  الهدف:

  .تصممين المجلة بشكل جذاب وألوان براقة تترك أثراً مبهجاً في نفس القارئأن  المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  .صحفية أنت  

 .عات لمجلة الحائط حول مواصفات اللباس الشرعيموضو وتصممين تكتبين أن لقد طلب منك  

  .أدلة فرض الحجاب على المرأة البالغة عند الرجال من غير المحارمبيان  :وظيفتك  

 و

 المدرسة أو المجتمع. تلميذات الجمهور:

حرص الشريعة اإلسالمية على ترسيخ مفهوم الستر للمرأة المسلمة منذ إقناع الجمهور ب تحتاج إلى:

  .صغرها

 ق
  .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو: سياق الباحثة العلمية التي تكتب تقارير موضوعية الموقف:

  .اب وباستخدام ألوان براقة وصور دعم مناسبةتصممين المجلة بشكل جذأن  التحدي:

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 مجلة حائط متميزة.  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 التصميم واأللوان
 –عشوائي 

ألوان غير 

 .متناسقة

 ألوان –منظم 

 .غير متناسقة
 –منظم 

 .جذابةألوان 

ألوان  –منظم 

صور  – جذابة

 .دعم جيدة

 

 

 األفكار
تناولت 

الموضوع من 

 .جانب واحد

تناولت 

الموضوع من 

أكثر من 

 .جانب

تناولت 

الموضوع 

ع من جمي

 .الجوانب

تناولت الموضوع 

من جميع 

الجوانب بصورة 

 .دقيقة وواضحة

 

 

 .مناسب .متأخر .متأخر جداً  التوقيت
في الموعد 

 .المحدد

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 التربية األسرية المادة: الرابعةلوحدة ا العنوان:

 الخامس االبتدائي )الفصل الدراسي األول( الصف: مهارات يدوية "التطريز" الموضوع:

 حصص 6 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: لرسمية:األهداف ا

 .تعدد مسميات التطريز المختلفة 

 .توضح ما ينبغي مراعاته عند اختيار أدوات وخامات التطريز 

 .تعدد أنواع األلياف المختلفة 

 .تذكر أهم أنواع الخيوط 

 .تبين مواصفات الخيوط المستخدمة في التطريز 

 راب.تعرف المقصود بغرزة رجل الغ 

 .تبرز خطوات تنفيذ الغرزة 

 .تصف المقصود بغرزة الفرع البسيط 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية(

 ستفهم التلميذة أن:

 الفكرة الكبرى:

)يمكن استخدام معظم أنواع األقمشة في التطريز سواء 

الخفيف منها أو السميك ويعتمد اختيار القماش على 

 خدم منه(.الغرض المست

 )األفهام الباقية(:

  تصنع األقمشة من ألياف يمكن تقسيمها إلى ألياف

 طبيعية, وألياف مخلوطة, وألياف صناعية. 

  تتوفر خيوط التطريز في األسواق بألوان وخامات

  وأشكال متعددة ويجب شراء النوع الجيد من الخيوط.

 .عددي مسميات التطريز المختلفة 

 عند اختيار أدوات  وضحي ما ينبغي مراعاته

 وخامات التطريز.

 .عددي أنواع األلياف المختلفة 

 .اذكري أهم أنواع الخيوط 

 .بيني مواصفات الخيوط المستخدمة في التطريز 

 ما المقصود بغرزة رجل الغراب؟ 

 .ابرزي خطوات تنفيذ الغرزة 

 .صفي المقصود بغرزة الفرع البسيط 

 بعد تعلّم الوحدة ةالتلميذ كتسبهاتالمعرفة والمهارات الرئيسة التي س

 ستعرف التلميذة: .....

 .أدوات وخامات التطريز 

 .تطبيقات عملية 

 ستكون التلميذة قادرة على...

 .ذكر مسميات التطريز المختلفة 

  توضيح ما ينبغي مراعاته عند اختيار أدوات

 وخامات التطريز.

 .ذكر أهم أنواع الخيوط 

 لتطريز.بيان مواصفات الخيوط المستخدمة في ا 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة الثانية: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

تتمثل مهمتك  في تصميم لوحة تعليمية مهارات يدوية "التطريز"  بعد نهاية هذه الوحدة عنالمهمات األدائية: 

  توضح أدوات وخامات التطريز.

 .من خالل أنه )مبتدئ, نام, كفء, متميز(المحكات الرئيسية: 

 –حل تقويم الوحدة  –كتاب النشاط  –من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم: مراجعة الدرس أدلة أخرى: 

  التقويم األدائي.

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

  .)أبدأ بسؤال تمهيدي )عددي بعض مسميات أدوات التطريز 

 اسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة )مهارات يدوية "التطريز"(. أقدم األسئلة األس 

  مالحظة: يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية )الكربون- 

 الطارة...(.

 المطوية قراءة جيدة  أقدم للتلميذات مطوية تتحدث عن أدوات وخامات التطريز, أطلب من التلميذات قراءة

ومتأنية ومن ثم  يتناقشن فيما بينهن بغرض توضيح األمور التي ينبغي مراعاتها عند اختيار أدوات وخامات 

 التطريز. 

  أقدم للتلميذات فيديو يوضح أهم أنواع الخيوط المستخدمة في التطريز, يشاهدن التلميذات العرض بتركيز

ي محاولة منهن لتوضيح مواصفات الخيوط المستخدمة في التطريز مع وانتباه, ومن ثم  يقمن بمناقشته ف

 توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض. 

  أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن أنواع اإلبر المستخدمة في التطريز, أطلب من التلميذات قراءة الخريطة

تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة بطريقة علمية تعتمد على 

 والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن تعريف اإلبرة.

  يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن خطوات تنفيذ غرزة

تين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال رجل الغراب, يصنفن أنفسهن إلى مجموع

 بشكل منظم ودقيق. 

  أعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح خطوات تنفيذ غرزة الفرع البسيط, يقدمن التلميذات بعد االنتهاء من

 هدف التربوي المخطط له. مشاهدة الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم ال

 .أطلب من التلميذات تصميم لوحة تعليمية توضح أدوات وخامات التطريز  



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 مهارات يدوية "التطريز" اسم الوحدة:

 

 تصميم لوحة تعليمية توضح أدوات وخامات التطريزتتمثل مهمتك  في 

 ف

 الهدف:

  أن تصممين لوحة. :مهمتك  

 ح أدوات وخامات التطريز.أن تتناولين توضي الهدف:

 أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب يوضح الفكرة بشكل يترك أثر لدى المتلقي. المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  مصممة لوحات تعليمية. أنت  

 تصممين لوحة تعليمية توضح أدوات وخامات التطريز. لقد طلب منك  أن

 بيان أهم أدوات وخامات التطريز. وظيفتك:

 و
 .تلميذات المدرسة أو المجتمع لجمهور:ا

  توعية الجمهور بأهم أدوات وخامات التطريز. تحتاج إلى:

 ق
  السياق الذي تجدين نفسك فيه هو: سياق مصممة لوحات تعليمية. الموقف:

  أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب. التحدي:

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 موضوع وتطرح الفكرة بشكل علمي ودقيق.لوحة تعليمية جيدة ومناسبة لل  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 التصميم

تصميم يميل 

إلى العشوائية 

عناصر غير  –

 –مترابطة 

وقت طويل في 

 التنفيذ.

تصميم منظم 

عناصر  –

 –مترابطة 

ويل في وقت ط

 التصميم.

تصميم منظم 

عناصر  –

 –مترابطة 

وقت متوسط 

 في التسليم.

 –تصميم دقيق 

عناصر مترابطة 

تسليم في  –

 أسرع وقت.

 

 

 األفكار

 –أفكار غريبة 

غير مرتبطة 

بفكرة اللوحة 

عشوائية  –

 في عرضها.

أفكار ضعيفة 

مرتبطة  –

 –باللوحة 

طريقة العرض 

 غير دقيقة.

 –أفكار قوية 

تتناسب مع 

 –الموضوع 

معروضة 

 بشكل منظم.

 –أفكار قوية 

تتناسب مع 

 –الموضوع 

معروضة بشكل 

تترك أثر  –منظم 

جيد في نفس 

 المتلقي.

 

 

 األلوان

األلوان غير 

 –متناسقة 

استخدام عدد 

كبير من 

 األلوان.

األلوان 

متناسقة إلى 

 ما. حد  

متناسقة جداً 

معبرة عن  –

 الفكرة.

جداً متناسقة 

ومتسقة مع 

مبهجة  –الفكرة 

 –جذابة للعين  –

 مريحة.

 

 

 

 
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 التربية األسرية المادة: الخامسةالوحدة  العنوان:

 (األول)الفصل الدراسي الخامس االبتدائي  الصف: غذائي الموضوع:

 حصص 6 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: ة:األهداف الرسمي

 تبتكر أصنافاً جديدة من البيض. 

 الغذاء والعناصر الغذائية. :تعرف المقصود بكالً من 

 .توضح مما تتركب البيضة 

 تعدد العناصر الغذائية. 

 تكون وجبات غذائية متزنة من خالل العينات المعروضة. 

 تستنتج أهمية البيض الغذائية للجسم. 

 تطبق اختب ً  .ار صالحية البيض عمليا

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية(

 أن: ستفهم التلميذة

 الفكرة الكبرى:

مجموعة من األطعمة, تمد الجسم بما يحتاجه من  :الغذاء)

 .(العناصر الغذائية للقيام بوظائفه الحيوية

 )األفهام الباقية(:

 :النمو وتعويض  الجسم من أجل يحتاج إليها البروتينات

مصادرها بروتين حيواني وبروتين األنسجة التالفة و

 نباتي.

 :مصادرها تزود الجسم بالطاقة والحرارة و الدهون

 .دهون حيوانية ودهون نباتية

 رئيس للطاقة ومصادرها الكربوهيدرات: المصدر ال

 النشويات.السكريات و

 :د – المركب ج ب - فيتامين أ الفيتامينات: ومن أمثلتها 

 وغيرها ومصادرها: الفواكه والخضراوات.

 الكربوهيدرات  :من ما الدور الغذائي لكل– 

  ؟البروتينات – الفيتامينات

  لماذا يفضل حفظ البيض بعيداً عن األطعمة قوية

 الرائحة كالبصل والثوم؟

 لماذا يفضل مسح البيض بفوطة بدالً من  :عللي

 ؟غسله بالماء

 اء والعناصر الغذائية؟ما المقصود بالغذ 

 ؟ما أهمية البيض الغذائية للجسم 

   ؟تتركب البيضة مم 

 ؟ما مصادر البروتين  

 ؟ما مصادر الدهون 

 بعد تعلّم الوحدة ةكتسبها التلميذتسالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

 العناصر الغذائية. 

 البيض. 
 

 ستكون التلميذة قادرة على...

 ح تركيب البيضة.توضي 

 ذكر العناصر الغذائية. 

  تكوين وجبات غذائية متزنة من خالل العينات

 .المعروضة

 .استنتاج أهمية البيض الغذائية للجسم 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :الخطوة الثانية

 المهمات األدائية:

 مع توضيح أهم العناصر  ,تعريف الغذاءابة تقرير يوضح في كت مهمتك  تتمثل  غذائي بعد نهاية هذه الوحدة عن

  .مع بيان كيفية طريقة إعداد الوجبات الغذائية المتوازنة ,الغذائية

 المحكات الرئيسية:

 ,متميز(. ,كفء نام, من خالل أنه )مبتدئ 

 أدلة أخرى:

 التقويم  –حل تقويم الوحدة  –كتاب النشاط  –مراجعة الدرس  :من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم

  .األدائي

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 (؟ما المقصود بالغذاء)بسؤال تمهيدي  أبدأ. 

 غذائي()المهمات األدائية الختامية للوحدة  أناقشاألسئلة األساسية و أقدم.  

 :النمو اجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية )يتم تقديم المصطلحات األساسية عند ح مالحظة- 

 ....(المصدر

  قراءة جيدة ومتأنية  مطويةالتلميذات قراءة ال أطلب إمن ,العناصر الغذائيةتحدث عن مطوية تأقدم للتلميذات

  .المقصود بالعناصر الغذائيةفيما بينهن بغرض توضيح  يتناقشن من ثم  و

  يقمن بمناقشته  من ثم  و ,التلميذات العرض بتركيز وانتباه يشاهدن ,العناصر الغذائيةأقدم للتلميذات فيديو عن

مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف  فوائد ومصادر البروتيناتفي محاولة منهن لتوضيح 

  .التربوية المستهدفة من وراء العرض

  التلميذات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد  لب منأط ,ات الغذائيةالوجبأقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن

ستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج اعلى تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل 

 .طريقة إعداد الوجبات الغذائية المتوازنةبمفهوم شامل عن 

 نصنفي ,أهمية البيضلمية الالزمة لكتابة مقال عن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة الع نعملي 

  .أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق

 التلميذات فيما بينهن من أجل صياغة مجموعة  يتعاون   ,أكلف التلميذات بجمع صور ملونة عن تركيب البيض

الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التي تدعم الفكرة في لوحة تعليمية  من الجمل حول

  .جذابة

  التلميذات بعد االنتهاء من مشاهدة  يقدمن ,القيمة الغذائية للبيضأعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح

 ف التربوي المخطط له. تخدم الهد والتيالفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم 

 مع بيان كيفية طريقة  ,مع توضيح أهم العناصر الغذائية ,تعريف الغذاءالتلميذات كتابة تقرير يوضح  أطلب من

  .إعداد الوجبات الغذائية المتوازنة



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 غذائي اسم الوحدة:

 

مع بيان كيفية  ,ائيةمع توضيح أهم العناصر الغذ ,تعريف الغذاءكتابة تقرير يوضح في  مهمتك  تتمثل 

 طريقة إعداد الوجبات الغذائية المتوازنة

 ف

 الهدف:

  .أن تكتبين تقرير :مهمتك  

  .تعريف الغذاءأن تتناولين توضيح  الهدف:

  .أن تكتبين التقرير بشكل دقيق وعلمي يوضح الفكرة ويبسطها لدى المتلقي المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  .ارير موضوعيةباحثة علمية تكتبين تق أنت  

  .أهم العناصر الغذائيةتكتبين تقرير يوضح  أن لقد طلب منك  

  .ة إلعداد وجبات غذائية متوازنةبيان الطريقة الصحيح :وظيفتك

 و
 المدرسة أو المجتمع. تلميذات الجمهور:

  .بأهمية البيض الغذائيةإقناع الجمهور  :تحتاج إلى

 ق
  .ه هو: سياق الباحثة العلمية التي تكتب تقارير موضوعيةالسياق الذي تجدين نفسك في :الموقف

  .أن تكتبين التقرير بشكل دقيق ومتكامل التحدي:

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 تقرير شامل ودقيق ومتكامل.  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 نقاطومجموع ال

 المنهج

لم تستخدم 

العلمي  المنهج

في كتابة 

التقرير 

وتناولته 

بشكل 

 .عشوائي

استخدمت 

المنهج العلمي 

في كتابة 

التقرير بشكل 

غير منضبط 

 ً  .علميا

استخدمت 

المنهج 

العلمي في 

كتابة التقرير 

في أكثر من 

 .جانب

استخدمت المنهج 

العلمي في كتابة 

التقرير بشكل 

 .دقيق ومتكامل

 

 

 األفكار
تناولت 

الموضوع من 

 .جانب واحد

تناولت 

الموضوع من 

أكثر من 

 .جانب

تناولت 

الموضوع 

ع من جمي

 .الجوانب

تناولت الموضوع 

من جميع 

الجوانب بصورة 

 .دقيقة وواضحة

 

 

 .مناسب .متأخر .متأخر جداً  التوقيت
في الموعد 

 .المحدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 التربية األسرية المادة: سةالسادالوحدة  العنوان:

 الخامس االبتدائي )الفصل الدراسي األول( الصف: اإلسعاف األولي الموضوع:

 حصص 4 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: األهداف الرسمية:

 .تطبق اإلسعاف األولي للحروق 

 ز بين أنواع الجروح.تمي 

 .تسعف الجروح بطريقة صحيحة 

 .تعدد أنواع الحروق 

 .تذكر مسببات الحروق 

 .تناقش مسببات الحروق 

 .تقارن بين أنواع الحروق 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية(

 ستفهم التلميذة أن:

 الفكرة الكبرى:

أو )الحرق: هو تضرر الجلد عند تعرضه للنار, 

 لسوائل ساخنة, أو لمواد كيميائية(.

 )األفهام الباقية(:

 

 حروق الدرجة األولى:

حروق سطحية وال تتعدى طبقة الجلد السطحية 

 وتحدث احمراراً له وال تترك أثراً فيه بعد الشفاء.

 حروق الدرجة الثانية:

تمتد إلى الطبقات العميقة من الجلد ويكون مصحوباً 

مائية, وقد تترك أثراً في الجلد  بتورم وانتفاخ وفقاقيع

 بعد الشفاء.

 حروق الدرجات الثالثة:

تمتد إلى األنسجة تحت الجلد وال تكون مصحوبة بآالم 

بسبب اختراق النهايات العصبية الحسية وتكون 

 الحروق بطيئة االلتئام وتترك آثاراً واضحة.

  ما مسببات الحروق؟ 

  ما درجات الحروق؟ 

 ب بالحروق؟كيف يمكن إسعاف المصا 

 ما المقصود بالجرح؟ 

 .عددي أنواع الجروح 

 ما فوائد استخدام الضماد؟ 

 .اذكري أعراض التهاب الجروح 

 

 بعد تعلُّم الوحدة ةكتسبها التلميذتالمعرفة والمهارات الرئيسة التي س

 ستعرف التلميذة: .....

 .الحروق 

 .الجروح 

 

 

 ستكون التلميذة قادرة على...

 ولي للحروق.تطبيق اإلسعاف األ 

 .التمييز بين أنواع الجروح 

 .ذكر أنواع الحروق 

 .ذكر مسببات الحروق 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة الثانية: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

تتمثل مهمتك  في تصميم مجلة حائط توضح مسببات اإلسعاف األولي  بعد نهاية هذه الوحدة عنالمهمات األدائية: 

  مع توضيح كيفية إسعاف المصاب بالحروق. الحروق وأنواعها

 من خالل أنه )مبتدئ, نام, كفء, متميز(.المحكات الرئيسية: 

 –حل تقويم الوحدة  –كتاب النشاط  –من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم: مراجعة الدرس أدلة أخرى: 

  التقويم األدائي.

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 نشطة التعليمية التعلمية:األ

 .)أبدأ بسؤال تمهيدي )ما المقصود بالحرق؟ 

  .)أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة )اإلسعاف األولي 

  مالحظة: يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية )اإلسعاف- 

 الصديد...(.

 قدم للتلميذات مطوية تتحدث عن الحروق, أطلب من التلميذات قراءة المطوية قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم  أ

 يتناقشن فيما بينهن بغرض توضيح أنواع الحروق. 

  أقدم للتلميذات فيديو يوضح درجات الحروق, يشاهدن التلميذات العرض بتركيز وانتباه, ومن ثم  يقمن بمناقشته

األهداف  هن لتوضيح الفرق بين درجات الحروق مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرحفي محاولة من

 التربوية المستهدفة من وراء العرض. 

  أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن الحروق, أطلب من التلميذات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على تحليل

قات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العال

 عن كيفية إسعاف المصاب بالحروق.

  ,يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن أنواع الجروح

صياغتها في مقال بشكل منظم يصنفن أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية ب

 ودقيق. 

  أعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح كيفية إسعاف الجروح, يقدمن التلميذات بعد االنتهاء من مشاهدة

 الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له. 

 اض التهاب الجروح, يتعاون  التلميذات فيما بينهن من أجل أكلف التلميذات بجمع صور ملونة توضح أعر

صياغة مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التي تدعم الفكرة في 

 لوحة تعليمية جذابة. 

 مصاب أطلب من التلميذات تصميم مجلة حائط توضح مسببات الحروق وأنواعها مع توضيح كيفية إسعاف ال

  بالحروق.



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 اإلسعاف األولي اسم الوحدة:

 

تصميم مجلة حائط توضح مسببات الحروق وأنواعها مع توضيح كيفية إسعاف المصاب تتمثل مهمتك  في 

 بالحروق

 ف

 الهدف:

:   أن تصممين مجلة حائط. مهمتك 

  أن تتناولين وتوضحين مسببات الحروق. الهدف:

  ين المجلة بشكل جذاب وألوان براقة تترك أثراً مبهجاً في نفس القارئ.أن تصمم المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  صحفية. أنت  

  تكتبين وتصممين موضوعات لمجلة الحائط حول أنواع الحروق. لقد طلب منك  أن

  بيان كيفية إسعاف المصاب بالحروق. وظيفتك:

 و
 تلميذات المدرسة أو المجتمع. الجمهور:

  ناع الجمهور بكيفية الوقاية من التعرض لخطر الحروق.إق تحتاج إلى:

 ق
  السياق الذي تجدين نفسك فيه هو: سياق الباحثة العلمية التي تكتب تقارير موضوعية. :الموقف

  أن تصممين المجلة بشكل جذاب وباستخدام ألوان براقة وصور دعم مناسبة. التحدي:

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 يزة.مجلة حائط متم  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 التربية األسريةتحضير مادة  طاقةب
 االبتدائي الخامسللصف  

  هـ (1441األول) الفصل الدراسي  
 

 

  

   

 

 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 التصميم واأللوان
 –عشوائي 

ألوان غير 

 متناسقة.

ألوان  –منظم 

 غير متناسقة.
 –منظم 

 ألوان جذابة.

ألوان  –منظم 

صور  –جذابة 

 دعم جيدة.

 

 

 األفكار
تناولت 

الموضوع من 

 جانب واحد.

تناولت 

الموضوع من 

أكثر من 

 جانب.

تناولت 

الموضوع 

من جميع 

 الجوانب.

تناولت الموضوع 

من جميع 

الجوانب بصورة 

 دقيقة وواضحة.

 

 

 مناسب. متأخر. متأخر جداً. التوقيت
في الموعد 

 المحدد.

 

 

 

 

 
 


