الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ﱡلم
)الوسائل التعليمية(
استراتيجية التعلﱠم
الﻨشط

البلوغ ﻋﻨد الﻨساء
الدرس
الوحدة
اليوم
ﻋرض صور الدرس من خﻼل صور الوسائل المتوفرة
التاريخ
الحصة
أوراق
شرائح إلكترونية
ﻋرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب ﻋملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط
الفصل
 تعلم تعاوني تفكير ناقد )ابداﻋي( استقصاء ﻋصف ذهﻨي التواصل اللغوي التقويم البﻨائي اﻻكتشاف المباشر أخرى:
...........................
اﻷحد

نواتج التعلم المخطط لها )اﻷهداف(

الخبرات السابقﺔ

معلومﺔ إثرائيﺔ
الواجبات المنزليﺔ

أحل الﻨشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطﺔ ملف اﻹنجاز

تنفيذ حقيبﺔ اﻹنجاز

تقويم ختامي

ما السن الذي تﻨتقل فيه الفتاة من الطفولة
إلى سن الفتاة المراهقة والبالغة ؟



ثم أشرح للطالبات كيفيﺔ العنايﺔ بالجسم ﻓي ﻓترة الحيض مثل اختيار النوعيﺔ
الجيدة من الفوط الصحيﺔ واﻻهتمام الشديد بالنظاﻓﺔ الشخصيﺔ وتغيير
المﻼبس ثم أنتقل معهن إلى الغسل من الحيض وأشرح لهن طريقﺔ الغسل
الصحيح بناء على السنﺔ النبويﺔ وأعرف الطالبات بعد ذلك على أنواع التغذيﺔ
التي يجب أن تتغذى بها الفتاة ﻓي سن البلوغ



تقويم بنائي



بيني التغذيﺔ المناسبﺔ للمراهقﺔ
والبالغﺔ



نشاط إثرائي





 مناﻗشﺔ الطالبات ﻓي المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتناﻓس ﻓيما بينهم
:
 أﻗوم بتعريف المراهقﺔ للطالبات وهي ﻓترة النمو السريع ومقدمﺔ لمرحلﺔ
البلوغ وتحدث ﻓيها التغيرات الجسميﺔ والنفسيﺔ والعقليﺔ وتمتد من سن
الحاديﺔ عشر إلى سن التاسعﺔ عشر تقريبا ثم اتطرق إلى التغيرات التي تحدث
للفتاة ﻓي سن البلوغ وأﻗوم بشرحها للطالبات من التغيرات الجسميﺔ) الطول
والوزن ( والنفسيﺔ )كالﺿيق النفسي واﻻنفعال( إلى حدوث الحيض )تعريفه
واﻷعراض المصاحبﺔ له ( وغير ذلك التطورات التي تحدث ﻓي الجسم بسبب
هذه التغيرات وبعد ذلك أﻗوم بتعريف الحيض ﻓهو حدث طبيعي ﻓي حياة كل
ﻓتاة وهو خروج الغشاء الرﻗيق المبطن للرحم مليئا بالدم كل شهر ومن
أعراﺿه صداع وآﻻم ﻓي الصدر أسفل الظهر ومن طرق التخلص من آﻻمه
ممارسﺔ بعض التمارين الرياﺿيﺔ الخفيفﺔ كالمشي مثﻼ

الثﻼثاء

التقويم

تقويم ﻗبلي




أن تعرف الطالبﺔ المراهقﺔ والبلوغ
أن تذكر الطالبﺔ التغيرات التي تحدث
للفتاة عند البلوغ
أن تتعرف الطالبﺔ الحيض واﻷعراض
المصاحبﺔ له وطرق التخلص من آﻻمه
أن تبين الطالبﺔ كيفيﺔ العنايﺔ بالجسم ﻓي
ﻓترة الحيض والغسل منه
أن تتعرف الطالبﺔ التغذيﺔ المناسبﺔ
للمراهقﺔ و

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمﺔ والمتعلم

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس

عرﻓي المراهقﺔ والبلوغ





اذكري التغيرات التي
تحدث للفتاة عند البلوغ

 اذكري اﻷعراض المصاحبﺔ للحيض
وطرق التخلص من آﻻمه

رابط تفاعلي
المهارات المستهدﻓﺔ
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ﱡلم
)الوسائل التعليمية(
استراتيجية التعلﱠم
الﻨشط

السمﻨة والﻨحافة وفقر الدم
الدرس
الوحدة
اليوم
ﻋرض صور الدرس من خﻼل صور الوسائل المتوفرة
التاريخ
الحصة
أوراق
شرائح إلكترونية
ﻋرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب ﻋملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط
الفصل
 تعلم تعاوني تفكير ناقد )ابداﻋي( استقصاء ﻋصف ذهﻨي التواصل اللغوي التقويم البﻨائي اﻻكتشاف المباشر أخرى:
...........................




معلومﺔ إثرائيﺔ
الواجبات المنزليﺔ

أحل الﻨشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطﺔ ملف اﻹنجاز

تنفيذ حقيبﺔ اﻹنجاز

تقويم ختامي

هل السمﻨة حالة صحية جيدة برأيكن ؟
ما أسباب فقر الدم ؟ هل للتغذي الجيدة أثر
ﻋليه ؟



تقويم بنائي

الخبرات السابقﺔ

مﻨاقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموﻋات تتﻨافس
فيما بيﻨهم :
أﻗوم بتعريف السمنﺔ للطالبات ﻓهي زيادة غير طبيعيﺔ ﻓي الوزن
نتيجﺔ اﻹﻓراط ﻓي تناول الطعام ومن أسبابها اﻹكثار من تناول
الطعام مع ﻗلﺔ المجهود البدني وخلل ﻓي إﻓرازات الغدد الصماء
والعامل الوراثي كذلك من أسبابها ومن أعراﺿها آﻻم الظهر
والقدمين والشعور باﻹجهاد ومن العﻼجات إنقاص كميﺔ المواد
الكربوهيدراتيﺔ والدهنيﺔ بنسبﺔ معينﺔ
أعرف النحاﻓﺔ بأنها انخفاض وزن الجسم عن المعدل الطبيعي مقدار
 %١٠أو أكثر ومن أسبابها عدم أخذ القدر الكاﻓي من الطعام
الﻼزم لسد احتياجات الجسم وكثرة النشاط والمجهود البدني
ومن اﻷعراض الشعور بالتعب عند أﻗل مجهود واﻹحساس
السريع بالبرد وبرودة اﻷطراف ومن العﻼج تناول الغذاء
المتوازن بكميات كاﻓيﺔ والحرص على الراحﺔ واﻻسترخاء
مدة) (١-٢ساعﺔ من النهار
وأخيرا أﻗوم بتعريف ﻓقر الدم بأنه حالﺔ نقص ﻓي حجم أو عدد
كريات الدم الحمراء أو نقص ﻓي كميﺔ هيموجلوبين الدم ثم
أﻗوم بذكر أسبابه وأعراﺿه وعﻼجه

الثﻼثاء

التقويم

تقويم ﻗبلي



أن تتعرف الطالبﺔ السمنﺔ ) أسبابها
وأعراﺿها وعﻼجها(
أن تتعرف الطالبﺔ النحاﻓﺔ ) أسبابها
وأعراﺿها وعﻼجها(
أن تتعرف الطالبﺔ ﻓقر الدم ) أسبابها
وأعراﺿها وعﻼجها

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمﺔ والمتعلم

نشاط إثرائي

هل هناك عﻼج لﻸمراض المذكورة ؟

نواتج التعلم المخطط لها )اﻷهداف(

اﻷحد

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس

ما أسباب السمنﺔ ؟ وما أعراﺿها ؟





ما أسباب النحاﻓﺔ ؟ وما
أعراﺿها ؟

 ما أسباب ﻓقر الدم ؟ وما عﻼجه ؟

رابط تفاعلي
المهارات المستهدﻓﺔ
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ﱡلم
)الوسائل التعليمية(
استراتيجية التع ﱠلم
الﻨشط

العﻨاية بالبشرة
الدرس
الوحدة
اليوم
ﻋرض صور الدرس من خﻼل صور الوسائل المتوفرة
التاريخ
الحصة
أوراق
شرائح إلكترونية
ﻋرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب ﻋملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط
الفصل
 تعلم تعاوني تفكير ناقد )ابداﻋي( استقصاء ﻋصف ذهﻨي التواصل اللغوي التقويم البﻨائي اﻻكتشاف المباشر أخرى:
...........................

نواتج التعلم المخطط لها )اﻷهداف(

معلومﺔ إثرائيﺔ
الواجبات المنزليﺔ

أحل الﻨشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطﺔ ملف اﻹنجاز

تنفيذ حقيبﺔ اﻹنجاز



كيف تحافظين ﻋليها ؟

تقويم ختامي

من تعرف مﻨكن نوع بشرتها ؟



تقويم بنائي

الخبرات السابقﺔ

أﻗوم بطرح السؤال التالي على الطالبات  :ما أنواع بشراتكن ؟
وأستمع ﻹجاباتهن ثم أﻗوم بتسجيل اﻹجابات على السبورة
كالتالي  :عاديﺔ وجاﻓﺔ ودهنيﺔ ومختلطﺔ ثم أﻗوم بتعريف
الطالبات على الطريقﺔ التي يعرﻓن بها بشرتهن وأشرحها
لهن وأطلب منهن تطبيقها ﻓي المنزل
أسال الطالبات هل للغذاء والماء تأثير على البشرة وأستمع
ﻹجاباتهن وأﻗدم لهن النصائح التاليﺔ  :تناول اﻷغذيﺔ
البروتينيﺔ وتناول الفواكه والخﺿراوات الغنيﺔ باﻷلياف
واﻹكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر الطبيعيﺔ
واﻹﻗﻼل من تناول المشروبات الغازيﺔ
وبعد ذلك أذكر تأثير أشعﺔ الشمس على البشرة مثل الحروق
الشمسيﺔ وسرطان الجلد والتجاعيد والشيخوخﺔ المبكرة
والنمش والبقع الداكنﺔ وجفاف الجلد
وأخيرا أطلب من الطالبات أن يذكرن طرﻗا تمكننا من الوﻗايﺔ
من أﺿرار الشمس وأستمع ﻹجاباتهن وأدونها على
السبورة وأثني على الجميع

نشاط إثرائي

كيف يمكن الوﻗايﺔ من أﺿرار
الشمس




إجراءات تحقيق النواتج من المعلمﺔ والمتعلم
مﻨاقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة
مجموﻋات تتﻨافس فيما بيﻨهم :

الثﻼثاء

التقويم

تقويم ﻗبلي




أن تتعرف الطالبﺔ أنواع البشرة
أن تبين الطالبﺔ تأثير الغذاء والماء على
البشرة
أن تذكر الطالبﺔ تأثير الشمس على البشرة
أن توﺿح الطالبﺔ كيف يمكن الوﻗايﺔ من
أﺿرار الشمس

اﻷحد

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس

عددي أنواع البشرة





ما تأثير الغذاء والماء على
البشرة؟

 بيّني تأثير الشمس على البشرة

رابط تفاعلي
المهارات المستهدﻓﺔ
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ﱡلم
)الوسائل التعليمية(
استراتيجية التعلﱠم
الﻨشط

التمور
الدرس
الوحدة
اليوم
ﻋرض صور الدرس من خﻼل صور الوسائل المتوفرة
التاريخ
الحصة
أوراق
شرائح إلكترونية
ﻋرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب ﻋملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط
الفصل
 تعلم تعاوني تفكير ناقد )ابداﻋي( استقصاء ﻋصف ذهﻨي التواصل اللغوي التقويم البﻨائي اﻻكتشاف المباشر أخرى:
...........................

نواتج التعلم المخطط لها )اﻷهداف(



 -٣تقيم التمور غذائيا .

معلومﺔ إثرائيﺔ
الواجبات المنزليﺔ

أحل الﻨشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطﺔ ملف اﻹنجاز

تنفيذ حقيبﺔ اﻹنجاز

تقويم ختامي

تعتبر شجرة الﻨخل من أهم اﻷشجار التي تميز شبة
الجزيرة العربية  .وقد ورد ذكرها في القران الكريم
واﻷحاديث الﻨبوية الشريفة ،كما أن التمر غذاء
أساسي ﻋﻨد العرب مﻨذ القدم  ،وذلك ﻷهميته في
تغذية اﻹنسان فقيمته الغذائية مرتفعة  ،اذ أنه
يحتوى ﻋلى  % ٦٠سكريات  % ٢٣ ،ماء ،
 %١٠ألياف %٢دهون  %٥أمﻼح معدنية مﺜل :
الحديد والكالسيوم والفسفور والكبريت
والماغﻨسيوم والﻨحاس  ،وكميات مرتفعة من
ﻋﻨصر الفلورين وفيتاميﻨات ) ( B1 ,B2 ,A

يتم اختيار بسبوسﺔ التمر صفحﺔ
 ١٨٥للتطبيق من خﻼل المقادير و الطريقﺔ



تقويم بنائي

الخبرات السابقﺔ

مﻨاقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموﻋات تتﻨافس
فيما بيﻨهم :
 -١تقديم بعض أنواع من التمور ثم ﻗراءة بعض اﻵيات القرآنيﺔ واﻷحاديث
النبويﺔ الشريفﺔ .
 -٢مناﻗشﺔ الطالبات حول القيمﺔ الغذائيﺔ للتمور وأنواعها ومرتبﺔ المملكﺔ
ﻓي إنتاج التمور وتفعيل النشاط )  ، ٢ ، ١أ (
 -٣استخدام أسلوب التعلم التعاوني عند تنفيذ صنف يحتوى على التمر .
 -٤تقييم الطالبات للصنف المعد غذائيا واﻗتصاديا وتفعيل النشاط ) ب (.
 -٥تنظيف الطالبات المكان وإعادة اﻷدوات لمكانها
*أسئلﺔ متوﻗعﺔ من الطالبات :
 -١كيف أميز بين أنواع التمور ؟
 -٢ما أجود أنواع التمور ؟
 -٣لماذا خص الحديث سبع تمرات ﻓقط ؟
*أسئلﺔ للتفكير :
 -١عللي :تسميﺔ التمور بمنجم المعادن .
 -٢ما الذي يجعل التمر مقويا للنظر ومغذيا لشبكيﺔ العين .

نشاط إثرائي

أذكر من ذاكرتي الفائدة الغذائية للتمور ؟



 -٢تسمى أنواعا مختلفﺔ من التمور .

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمﺔ والمتعلم

الثﻼثاء

التقويم

تقويم ﻗبلي



تعدد صنفا يحتوى على التمر .

اﻷحد

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس



ويتم خﻼلها تعريف
الطالبات بالقيمﺔ الغذائيﺔ
للتمر

ويتم تقييم بسبوسﺔ التمر وﻓق
المواصفات الجيدة للعدس .

رابط تفاعلي
المهارات المستهدﻓﺔ
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ﱡلم
)الوسائل التعليمية(
استراتيجية التع ﱠلم
الﻨشط

اﻷمن والسﻼمة والمﻨزل
الدرس
الوحدة
اليوم
ﻋرض صور الدرس من خﻼل صور الوسائل المتوفرة
التاريخ
الحصة
أوراق
شرائح إلكترونية
ﻋرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب ﻋملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط
الفصل
 تعلم تعاوني تفكير ناقد )ابداﻋي( استقصاء ﻋصف ذهﻨي التواصل اللغوي التقويم البﻨائي اﻻكتشاف المباشر أخرى:
...........................

نواتج التعلم المخطط لها )اﻷهداف(



 -٣استخدام أسلوب التعلم التعاوني عند تنفيذ صنف من أصناف الحساء المختارة
وتفعيل النشاط (١
 -٤مناﻗشﺔ الطالبات حول مخاطر الكهرباء وكيفيﺔ الوﻗايﺔ منها وتفعيل اﻷنشطﺔ )
(١٬٢٬٣
*أسئلﺔ متوﻗعﺔ من الطالبات :
 -١لماذا نشعر بالخوف واﻻرتباك عندما يداهمنا الخطر ؟
*أسئلﺔ للتفكير :
 -١كيف نعلم بوجود حريق خارج الغرﻓﺔ ؟وما التصرف الصحيح ازاء ذلك ؟

معلومﺔ إثرائيﺔ
الواجبات المنزليﺔ

أحل الﻨشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطﺔ ملف اﻹنجاز

تنفيذ حقيبﺔ اﻹنجاز

تقويم ختامي

اﻷمن والسﻼمة مطلب لكل فرد من أفراد
المجتمع لذلك تحرص الدولة ﻋلى توﻋية
المواطﻨين بوسائل اﻷمن والسﻼمة ،
خاصة في المﻨزل .وفى هذه الوحدة
ستتعرف الطالبة ﻋلى احتياطات المن
والسﻼمة في المﻨزل وتطبيق قواﻋد
السﻼمة ﻋﻨد استخدام اﻷجهزة المﻨزلية .

) أطفئوا المصابيح بالليل اذا رﻗدتم وأغلقوا اﻷبواب وأوكئوا اﻷسقيﺔ ( أخرجه
مالك (
 -٢عرض ﻓيلم عن اﻷخطار ﻓي المنزل وطريقﺔ الوﻗايﺔ منها واحتياطات اﻷمن
والسﻼمﺔ ﻓي المنزل .

يتم عمل تدريب عملي على احتياطيات اﻷمن
والسﻼمﺔ للتلميذات .

تقويم بنائي

الخبرات السابقﺔ

مﻨاقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموﻋات تتﻨافس فيما
بيﻨهم :
 -١ﻗراءة آيات كريمﺔ وأحاديث شريفﺔ عن أهميﺔ المحاﻓظﺔ على النفس البشريﺔ
كحديث الرسول

نشاط إثرائي

هل السﻼمﺔ مطلب وغايﺔ ؟



إجراءات تحقيق النواتج من المعلمﺔ والمتعلم

الثﻼثاء

التقويم

تقويم ﻗبلي




تحاﻓظ على سﻼمﺔ نفسها وأسرتها .
تعدد التدابير المتخذة لتحقيق اﻷمن
والسﻼمﺔ ﻓي المنزل .
تطبق احتياطيات السﻼمﺔ عند القيام
باﻷعمال المنزليﺔ .
تحرص على التقيد باحتياطيات السﻼمﺔ
عند استخدام اﻷجهزة المنزليﺔ .

اﻷحد

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس

ويتم خﻼلها تعريف الطالبات بمدى
خطورة ذلك وأن الوﻗايﺔ خير من
العﻼج .



ويتم تقييم أداء الطالبات لذلك وﻓق معايير
منهجيﺔ جيدة .

رابط تفاعلي
المهارات المستهدﻓﺔ
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ﱡلم
)الوسائل التعليمية(
استراتيجية التع ﱠلم
الﻨشط

تﻨظيف المﻼبس
الدرس
الوحدة
اليوم
ﻋرض صور الدرس من خﻼل صور الوسائل المتوفرة
التاريخ
الحصة
أوراق
شرائح إلكترونية
ﻋرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب ﻋملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط
الفصل
 تعلم تعاوني تفكير ناقد )ابداﻋي( استقصاء ﻋصف ذهﻨي التواصل اللغوي التقويم البﻨائي اﻻكتشاف المباشر أخرى:
...........................
اﻷحد

نواتج التعلم المخطط لها )اﻷهداف(



الخبرات السابقﺔ






معلومﺔ إثرائيﺔ
الواجبات المنزليﺔ

أحل الﻨشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطﺔ ملف اﻹنجاز

تنفيذ حقيبﺔ اﻹنجاز

تقويم ختامي

ان معرفة مصادر اﻷلياف المستخدمة في
المﻨسوجات واستخدام أفضل المواد
المزيلة لﻸوساخ والطريقة الصحيحة
ﻹزالة البقع سيحقق أفضل الﻨتائج ﻋﻨد
التﻨظيف ويقلل من حدوث بعﺾ مشاكل
الغسيل كبهت لون المﻼبس وتلفها
وانحﻼلها



-



يتم اختيار طريقﺔ تنظيف اﻷنسجﺔ
صفحﺔ  ٢١٠للتطبيق من خﻼل أنواع اﻷنسجﺔ
المختلفﺔ .



تقويم بنائي






نشاط إثرائي

هل استخدام المنظفات ﻓي عمليﺔ
الغسيل أمر ﺿروري؟





مناﻗشﺔ الطالبات ﻓي المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتناﻓس ﻓيما بينهم
:
استثارة تفكير وخيال الطالبﺔ بطرح السؤال  :لماذا نرتدي المﻼبس ؟
عرض عدة صور لمﻼبس متنوعﺔ تستنتج من خﻼلها مفهوم النسيج وأنواعه
.
عقد مقارنﺔ بين اﻷنسجﺔ المختلفﺔ من حيث مميزاتها واستخداماتها مع عرض
عينات من اﻷﻗمشﺔ .
استنتاج ﻓائدة التعرف على مميزات اﻷنسجﺔ وطرق العنايﺔ المختلفﺔ  ،وتفعيل
النشاط )(١
استخدام أسلوب التعلم التعاوني وتقسيم الطالبات الى مجموعات لغسل أنواع
اﻷنسجﺔ .
 -٦إزالﺔ بقعﺔ الدم عمليا من القماش بواسطﺔ الخل أو الملح وسؤال الطالبات
عن مﻼحظاتهن وأنواع المنظفات التي يستخدمنها والحث على المنظفات
الوطنيﺔ .
*أسئلﺔ متوﻗعﺔ من الطالبات :
ماذا يحدث عند استخدام الماء الساخن ؟
ى اﻷنسجﺔ المختلفﺔ ؟

الثﻼثاء

التقويم

تقويم ﻗبلي




تتعرف على مصادر اﻷلياف بوجه عام
تربط بين نوع النسيج وطريقﺔ الغسيل
المناسبﺔ له .
تميز بين طرائق الغسيل المختلفﺔ .
تطبق تنظيف بعض بقع المﻼبس .
تصنف المنظفات الى كيميائيﺔ وطبيعيﺔ .

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمﺔ والمتعلم

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس



ويتم خﻼلها تعريف
الطالبات بالمنسوجات
الوطنيﺔ .

ويتم تقييم طريقﺔ التنظيف وﻓق
المواصفات الجيدة ﻷنواع اﻷنسجﺔ .

رابط تفاعلي
المهارات المستهدﻓﺔ
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ﱡلم
)الوسائل التعليمية(
استراتيجية التعلﱠم
الﻨشط

ضم الفتحات
الدرس
الوحدة
اليوم
ﻋرض صور الدرس من خﻼل صور الوسائل المتوفرة
التاريخ
الحصة
أوراق
شرائح إلكترونية
ﻋرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب ﻋملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط
الفصل
 تعلم تعاوني تفكير ناقد )ابداﻋي( استقصاء ﻋصف ذهﻨي التواصل اللغوي التقويم البﻨائي اﻻكتشاف المباشر أخرى:
...........................

نواتج التعلم المخطط لها )اﻷهداف(

الخبرات السابقﺔ

 -٢إعطاء تعريف مبسط للكب سون مصحوبا بعرض عينات مع توﺿيح نوع
الفتحات التي يستخدم ﻓي إغﻼﻗها .
 -٣توﺿيح مراحل تركيب الكبسون عمليا ثم تقسيم الطالبات واﻹشراف عليهن
أثناء تركيب الكبسون وتفعيل النشاط ١

معلومﺔ إثرائيﺔ
الواجبات المنزليﺔ

أحل الﻨشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطﺔ ملف اﻹنجاز

تنفيذ حقيبﺔ اﻹنجاز

تقويم ختامي

تهتم الفتاة بمظهرها ولباسها  ،لذا يحسن
أن تتعلم بعﺾ المبادئ البسيطة في
الخياطة  ،لتوفر ﻋلى نفسها وأسرتها
 -٥إتباع اﻷسلوب العملي لتوﺿيح كيفيﺔ تركيب أنواع اﻷزرار المختلفﺔ مع عرض
الكﺜير من الﻨفقات  ،ولتجد مجاﻻ تظهر فيه
صور واﻷشراف على الطالبات أثناء التركيب .
موهبتها وذوقها وتمﻸ به أوقات فراغها
*أسئلﺔ متوﻗعﺔ من الطالبات :
يجب تدريب الطالبات ﻋلى ﻋمليا ﻋلى
 -٤هل يمكن استخدام لﺿم أنواع الفتحات ولماذا ؟
أسس تركيب ) اﻷزرار – الكبسون –
*أسئلﺔ للتفكير :
الفتحات
الشرائط -السحاب – الكبشة (في
 -١ماذا يحدث اذا لم يتم تحديد مكان الزر بدﻗﺔ ؟
وحل المشكﻼت التي تواجهها  ،للمحافظة
 -٢عدم التناسب بين حجم اﻷزرار وعروة الخيط ؟
ﻋلى الزى جميﻼ ومحتشما .
 -٤تعريف الكبشﺔ وأنواعها مع عرض عينات وتطبيق تركيبها عمليا واﻹشراف
على الطالبات أثناء ﻓعل ذلك .

يتم اختيار أنواع اﻷزرار صفحﺔ  ٢٢٢للتطبيق
من خﻼل تركيبها .

تقويم بنائي



مﻨاقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموﻋات تتﻨافس فيما
بيﻨهم :
 -١إثارة تفكير الطالبﺔ من خﻼل طرح السؤال :ما أهميﺔ وجود الفتحات ﻓي
المﻼبس ؟

نشاط إثرائي

بماذا تﺳمﻰ بعض وﺳائل ضم الفتحات
ﻓي المﻼبس؟



إجراءات تحقيق النواتج من المعلمﺔ والمتعلم

الثﻼثاء

التقويم

تقويم ﻗبلي




تعلل وجود الفتحات ﻓي المﻼبس .
تسمى بعض وسائل ﺿم الفتحات ﻓي
المﻼبس
تطبق تركيب كل من  :الكبسون ،الكبشﺔ،
اﻷزرار على الفتحات ﻓي المﻼبس .
تدرك أهميﺔ اﻻحتشام ﻓي المﻼبس

اﻷحد

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس

ويتم خﻼلها تعريف الطالبات أنواع
اﻷزرار المختلفﺔ .



ويتم تقييم الطالبات أثناء التركيب وﻓق
تدرهن على ذلك بدﻗﺔ .

رابط تفاعلي
المهارات المستهدﻓﺔ
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

