
 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 مجتمعي         

 

  التعامل مع المشكالت االجتماعية       

  أوًال: اتخاذ القرار       

         

 عرض تقرير مبسط عن مفهوم القرار  


 

 

 

  

 عصف ذهني  لتلميذة خطوات تساعدها في حل المشكالت.أن تقترح ا    لوحة
تعرض 
خطوات 

اتخاذ 
  القرار

  نماذج
من 

قصص 
التخاذ 
القرار 

المناسب 
 لها

 

  قترحي خطوات تساعدها في حل المشكالت.ا




 

  طرحي حلوًال مناسبة للمشكالت المعروضة.ا  التأمل والتفكير  أن تطرح التلميذة حلوًال مناسبة للمشكالت المعروضة.

  اشرحي مفهوم القرار.  الخريطة الذهنية  أن تشرح التلميذة مفهوم القرار.

  وضحي العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار السليم.  الدقيقة الواحدة  أن توضح التلميذة العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار السليم.





 

  قدري أثر اتخاذ القرارات السليمة في حياتها.  قل شيئاً   أن تقدر التلميذة أثر اتخاذ القرارات السليمة في حياتها.

      

      

      

      




 

  

  

  

    

 قصة مكتوبة تنفذها التلميذات  

  التخاذ القرارتنفيذ مشهد تمثيلي ، تؤدي فيه إحدى التلميذات دور صاحبة المشكلة، وأخرى دور المرشدة الطالبية، ومن خالل ذلك تطبق الخطوات الصحيحة  

   

  .................................اسم المعلمة/ 



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 مجتمعي         

 
  لمشكالت االجتماعيةالتعامل مع ا       

  ثانيًا: التعامل مع مشاعر الغضب والخجل       

         

 .عرض تقرير مبسط عن مفهوم الخجل  


 

 

 

  


 

  عصف ذهني  ريقة مناسبة للتعامل مع مشاعر الغضب والخجل.أن تقترح التلميذة ط
  تمثيل

  األدوار.
  كتب أدعية

متعلقة 
 بالدرس.

  لوحة أو
بطاقات 
لعرض 

خطوات 
التخلص من 

الغضب 
وأخرى 
خاصة 

 بالخجل.
  نماذج من

قصص 
مناسبة 
 للدرس.

 

قترحي طريقة مناسبة للتعامل مع مشاعر الغضب ا
  والخجل.


 

  ناقشي القصة المعروضة عن الغضب.  التأمل والتفكير  أن تناقش التلميذة القصة المعروضة عن الغضب.

  قارني بين الحياء والخجل.  الخريطة الذهنية  أن تقارن التلميذة بين الحياء والخجل.

  صفي بعض أعراض الخجل.  الدقيقة الواحدة  أن تصف التلميذة بعض أعراض الخجل.

 

  قل شيئاً   أن تقتدي التلميذة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند الشعور بالغضب.
اقتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند الشعور 

  بالغضب.

      

      

      

 

  

  

  

    

 استبانة حول مسببات الخجل  

 الخجل والغضب في مواقف مختلفة من الحياة توزيع استبانة حول مسببات  

   

  .................................اسم المعلمة/ 



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 مهاراتي في الحياة         

 

         

  المصروف الشخصي       

         

 .عرض تقرير مبسط عن أهمية االدخار  


 

 

 

  


 

  عصف ذهني  أن تقترح التلميذة طريقة مثلى في اإلنفاق واالقتصاد بالمصروف اليومي.
  خامات من

البيئة لعمل 
الحصالة أو 

ورق من 
  المقوى.

  لوحة
توضح 
طرق 

مختلفة 
 لالدخار.

  أوراق عمل
مناسبة 
 للدرس.

  لوحة
لعرض 

فوائد 
 االدخار.

 

قترحي طريقة مثلى في اإلنفاق واالقتصاد بالمصروف ا
  اليومي.




 

  ضعي خطة دائمة لتوفير مبلغ من مصروفها.  التأمل والتفكير  أن تضع التلميذة خطة دائمة لتوفير مبلغ من مصروفها.

  استنتجي مصادر أخرى للمصروف الشخصي.  الخريطة الذهنية  لشخصي.أن تستنتج التلميذة مصادر أخرى للمصروف ا

  اشرحي فوائد االدخار.  الدقيقة الواحدة  أن تشرح التلميذة فوائد االدخار.

 

  اقتدي بهدي القرآن الكريم في االقتصاد باإلنفاق.    أن تقتدي التلميذة بهدي القرآن الكريم في االقتصاد باإلنفاق.

  اقتنعي بأهمية اإلنفاق واالدخار في الحياة.  قل شيئاً   أن تقتنع التلميذة بأهمية اإلنفاق واالدخار في الحياة.

      

      

      

 
  

  
  

    

  ممحاة -أقالم  –أوراق بيضاء  

 تنفذ كل تلميذة خطة زميلتها وتقومها -ولة االدخار منه ترسم كل تلميذة خطة لكيفية التصرف بالمصروف الشخصي ومحا  

   

  .................................اسم المعلمة/ 



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 بيئتي         

 

         

  التخلص من النفايات الصلبة       

         

 .عرض تقرير مبسط عن مفهوم النفايات  


 

 

 

  


 

صور    عصف ذهني  أن تعرف التلميذة مفهوم النفايات.
لبعض 
أنواع 

  النفايات.
  وسيلة

عرض 
مناسبة أو 

صور 
لطرق 

التخلص 
من 

 النفايات.
 

  عرفي مفهوم النفايات.

 
  عددي النفايات التي يمكن تدويرها.  التأمل والتفكير  ايات التي يمكن تدويرها.أن تعدد التلميذة النف

  صفي أخطار النفايات.  الخريطة الذهنية  أن تصف التلميذة أخطار النفايات.

  ات الصلبة.قترحي طرقًا صحيحة للتخلص من النفايا  الدقيقة الواحدة  أن تقترح التلميذة طرقًا صحيحة للتخلص من النفايات الصلبة.



 

  جمعي معلومات عن طرق التخلص من النفايات.ا    أن تجمع التلميذة معلومات عن طرق التخلص من النفايات.

  استنتجي أضرار تراكم النفايات على صحة اإلنسان.    أن تستنتج التلميذة أضرار تراكم النفايات على صحة اإلنسان.

  شاركي في التخلص من النفايات بطريقة صحيحة.  قل شيئاً   لتلميذة في التخلص من النفايات بطريقة صحيحة.أن تشارك ا

      

      

 
  

  
  

    

   

 تإنشاء جماعة البيئة لتوعية التلميذات وإرشادهن حول المحافظة على البيئة والتعامل السليم مع النفايا  

   

  .................................اسم المعلمة/ 
  



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 (الخياطة) مهارات يدوية         

 

         

  المكنة اليدوية (النباتة)       

         

  .عرض تقرير مبسط عن غرزة المكنة اليدوية  


 

 

 

  


 

بعض    عصف ذهني  أن تنفذ التلميذة غرزة المكنة اليدوية عملًيا على قطعة منفذة.
النماذج 
المنفذة 
عليها 

  الغرزة.
  سلة تحوي

أدوات 
الخياطة 
الالزمة 

لتنفيذ 
 الغرزة.

  أنموذج
للمعلمة 
لتوضيح 
خطوات 
 الغرزة.

 

  مكنة اليدوية عملًيا على قطعة منفذة.نفذي غرزة ال

 

  ميزي بين غرزة المكنة اليدوية والمكنة اآللية.  التأمل والتفكير  أن تميز التلميذة بين غرزة المكنة اليدوية والمكنة اآللية.

  الخريطة الذهنية  أن تعلل التلميذة أهمية استعمال غرزة المكنة اليدوية في خياطة المالبس.
عللي أهمية استعمال غرزة المكنة اليدوية في خياطة 

  المالبس.

  الدقيقة الواحدة  أن تختار التلميذة أدوات الخياطة المناسبة للعمل من بين األدوات المعروضة.
أختاري أدوات الخياطة المناسبة للعمل من بين األدوات 

  المعروضة.


 

  استنتجي المخاطر التي تسببها بعض أدوات الخياطة.    تسببها بعض أدوات الخياطة.أن تستنتج التلميذة المخاطر التي 

      

      

      

      

 
  

  
  

    

   

  لوحة تعرض فيها بعض القطع المنفذ عليها غرزة المكنةعمل  -قيام التلميذات بتفصيل فستان لدمية واستخدام غرزة المكنة اليدوية في خياطته  

   

  .................................اسم المعلمة/ 



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 (الخياطة) مهارات يدوية         

 

         

  غرزة الكفافة       

         

 .عرض تقرير مبسط عن غرزة الكفافة  


 

 

 

  

 .عصف ذهني  أن تعرف التلميذة غرزة الكفافة    بعض القطع
المنفذ عليها 
الغرزة، مثل 

 –: فستان 
 –بلوزة 
 –تنورة 

  مفرش.
  أنموذج مكبر

للمعلمة 
لتوضيح 

خطوات عمل 
 الغرزة.

  سلة تحوي
أدوات 

الخياطة 
زمة الال

لتنفيذ 
  الغرزة.

  عرفي غرزة الكفافة.

 
  وضحي استخدامات غرزة الكفافة.  التأمل والتفكير  أن توضح التلميذة استخدامات غرزة الكفافة.

  طبقي غرزة الكفافة بشكل صحيح.  الخريطة الذهنية  أن تطبق التلميذة غرزة الكفافة بشكل صحيح.

      

 

      

      

      

      

      

 
  

  
  

    

   

   

   

  .................................اسم المعلمة/ 
  



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 غذائي         

 

         

  الشاي       

         

 .عرض تقرير مبسط عن الشاي  


 

 

 

  

 .عصف ذهني  أن تميز التلميذة بين أنواع الشاي    عينات من
المشروبات 

الساخنة 
  والباردة.

  خريطة
تحديد الدول 

المنتجة 
 للشاي.

  أنواع
مختلفة من 

 الشاي.
  األدوات

الضرورية 
لعمل 

 الشاي.

 

  ميزي بين أنواع الشاي.


 

  صفي طرائق حفظ الشاي.  التأمل والتفكير  أن تصف التلميذة طرائق حفظ الشاي.

  عدي الشاي بالطريقة الصحيحة.أ  الخريطة الذهنية  أن تعد التلميذة الشاي بالطريقة الصحيحة.

  اإلكثار منه.تعي فوائد الشاي ومضار   قل شيئاً   أن تعي التلميذة فوائد الشاي ومضار اإلكثار منه.

 

      

      

      

      

      

 
  

  
  

    

   

 وعمل الشاي بطريقة  تقسيم تلميذات الصف إلى مجموعتين: المجموعة األولى تقوم بدور المضيفة والثانية الضيوف، وتطبق قواعد الضيافة في االستقبال والحفاوة
  صحيحة

   

  .................................اسم المعلمة/ 
  



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 غذائي         

 

         

  العجائن       

         

  العجائنعرض تقرير مبسط عن.  


 

 

 

  


 

  عصف ذهني  .العجائنأن توضح التلميذة المكونات الرئيسة لعجينة 
عينات حقيقية من 
المخبوزات وكذلك 
الخامات المستعملة 

  .العجائنلعمل 
بعض أنواع 

الحبوب كالقمح 
 والذرة.

بعض الصور 
لقصب السكر 

والبنجر أو عينات 
 منها.

بعض األجهزة 
الكهربائية 

المستخدمة في 
 فعمل األصنا

األدوات الالزمة 
إلجراء التجربة 
على مسحوق 

 الخبز

 

  .العجائنوضحي المكونات الرئيسة لعجينة 


 

  .العجائنميزي بين الطرائق المختلفة لعمل   التأمل والتفكير  .العجائنأن تميز التلميذة بين الطرائق المختلفة لعمل 

  الخريطة الذهنية  .العجائناعاتها عند اختيار خامات أن تستنتج التلميذة الشروط الواجب مر
استنتجي الشروط الواجب مراعاتها عند اختيار خامات 

  .العجائن

  .العجائنطبقي الطريقة البسيطة في عمل   الدقيقة الواحدة  .العجائنأن تطبق التلميذة الطريقة البسيطة في عمل 

 

  قدري التلميذة أهمية العمل اليدوي في صنع الطعام.  قل شيئاً   الطعام. أن تقدر التلميذة أهمية العمل اليدوي في صنع

      

      

      

      

 
  

  
  

    

  العجائنالمكونات الالزمة لعمل  

 عمل كعك الكاكاو أو الفواكه أو غيره، وإحضار عينات منه إلى المدرسة لتناوله مع الجميع  

   

  .................................اسم المعلمة/ 



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 غذائي         

 
         

  العجائن المحالة       

         

 .عرض تقرير مبسط عن القيمة الغذائية للمهلبية  


 

 

 

  

 .عصف ذهني  أن تختار التلميذة األطباق الحلوة الخفيفة والمفيدة للجسم    نماذج
حقيقية من 

بعض أصناف 
الحلوى 
  الباردة.

  مجموعة من
الصور التبي 
تبين تصنيف 

المأكوالت 
(الحلوة 

 والمالحة).
  أنموذج

المعلمة 
للصنفين 

 المطلوبين.
  الخامات

واألدوات 
المطلوبة 

اد إلعد
الصنفين 
  الحلويين.

  ختاري األطباق الحلوة الخفيفة والمفيدة للجسم.ا

 
  التأمل والتفكير  أن تعد التلميذة بعض األطباق الحلوة الباردة لتكمل بها الوجبة المتزنة.

عدي بعض األطباق الحلوة الباردة لتكمل بها الوجبة أ
  المتزنة.

  استنتجي القيمة الغذائية للصنف المعد.  الخريطة الذهنية  ذائية للصنف المعد.أن تستنتج التلميذة القيمة الغ

  وضحي أهمية الحلوى.    أن توضح التلميذة أهمية الحلوى.

 

  عدي الصنف الحلو المختار بطريقة صحيحة.أ    أن تعد التلميذة الصنف الحلو المختار بطريقة صحيحة.

  ابدعي في عمل بعض أصناف الحلوى.  الدقيقة الواحدة  الحلوى.أن تبدع التلميذة في عمل بعض أصناف 

  قل شيئاً   أن تبتكر التلميذة طرائق جديدة لتزيين الحلوى المنفذة عند تقديمها.
ابتكري طرائق جديدة لتزيين الحلوى المنفذة عند 

  تقديمها.

      

 

  

  

  

    

 راميل والمهلبيةالمقادير المطلوبة لعمل الكريمة ك  

 تهاعمل أطباق حلوة يدخل في مكوناتها الكريمة كراميل والمهلبية، وتدوين مقاديرها وطريقة عملها وكتابتها في مطوية، كي تستفيد منها زميال  

   

  .................................اسم المعلمة/ 



 

٠  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  .مكتب التعليم ........
 

 ترشيد االستهالك         

 

         

  الدعاية واإلعالن وأثرهما على سلوك المستهلك       

         

 .عرض تقرير مبسط عن اإلعالنات  


 

 

 

  

 عصف ذهني  لمختلفة.أن تميز التلميذة بين أنواع اإلعالنات ا    وسيلة
عرض 
مناسبة 

عن تأثير 
  اإلعالنات.

  بعض
الصور 

 اإلعالنية.
  صور

لوسائل 
الدعاية 

واإلعالنات 
المختلفة 
اإليجابية 
 والسلبية.

 

  ميزي بين أنواع اإلعالنات المختلفة.


 

  قارني بين أنواع اإلعالنات المختلفة.  يرالتأمل والتفك  أن تقارن التلميذة بين أنواع اإلعالنات المختلفة.

  وضحي أثر اإلعالنات على المستهلك.  الخريطة الذهنية  أن توضح التلميذة أثر اإلعالنات على المستهلك.

  الدقيقة الواحدة  أن تحلل التلميذة تأثير اإلعالنات على األطفال في تناول أغذية غير مفيدة.
فال في تناول أغذية غير حللي تأثير اإلعالنات على األط
  مفيدة.


 

  تفادى االنسياق الضار لبعض اإلعالنات التجارية.  قل شيئاً   أن تتفادى التلميذة االنسياق الضار لبعض اإلعالنات التجارية.

      

      

      

      

 
  

  
  

    

   

 ابتكري إعالنًا لمنتج أعجبك -ك لإلعالنات التي تعرض في التلفاز قومي بتدوينها في مطوية مبينة سلبياتها بعد مشاهدت  

   

  .................................اسم المعلمة/ 


