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 حساب وغدا حساب وال عمل فيه . الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل ويستثمر فيها المسلم طاقته عن إيمان وهدى بالحياة األبدية الخالدة في الدار اآلخرة فاليوم عمل وال  -3
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يودة المرحلة االبتدائية هي القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئات للمراحل التالية من حياتهن ، وهي مرحلة عامة  مون العق سويات  توزودهم باألسا عوا  ، و موة جمي نواء األ تشمل أب

 الصحيحة واالتجاهات السليمة ، والخبرات والمعلومات والمهارات . وتشمل ما يلي :
 

 أمة اإلسالم .تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفلة ، ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى  .1

 
 تدريبها على إقامة الصالة ، وأخذها بآداب السلوك والفضائل. .2

 
 تنمية المهارات األساسية المختلفة ، وخاصة المهارة اللغوية ، والمهارة العددية ، والمهارات الحركية. .3

 
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات . .4

 
 عليها في نفسها ، وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية ، لتحسن استخدام النعم ، وتنفع نفسها وبيئتها .تعريفها بنعم الله  .5

 
 تربية ذوقها البديعي ، وتعهد نشاطها االبتكاري ، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها . .6

 
 ص المرحلة التي تمر بها ، وغرس حب وطنها واإلخالص لوالة أمرها .تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق ، في حدود سنها وخصائ .7

 
 توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ، وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها . .8

 
 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها . .9
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 تزداد الطالبة معرفة بآداب السلوك في المرافق العامة. -1

 تطبق السلوك السليم عند ارتيادها لألماكن العامة.-2

 تتعلم طرائق العناية بالقطع الملبسية الخاصة بها . -3

 تمارس العادات الغذائية السليمة-4

 تدرك ضرر شراء األطعمة المكشوفة. -5

 متكاملة.تكون وجبات غذائية -6

 تنمي مهاراتها في إعداد بعض األصناف. -7

 تستطيع تنظيف وترتيب المنزل. -8

 تقدر أهمية االدخار والحرص. -9
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 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

 

الصيدلية  تعريف

 المنزلية

 

أن تعرف الطالبة الصيدلية 

 المنزلية

 

 الدقيقة الواحدة 

 
 فردي  
 صور  12نشاط ص  

  
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 

 

 
 

 

فائدة الصيدلية 

 المنزلية وموضعها 

أن تبين الطالبة فائدة الصيدلية 

 وموضعها  المنزلية

 

 عصف ذهني 

 فردي  
 12نشاط ص  

 

ما يجب مراعاته  

في الصيدلية  

 المنزلية  

أن تعدد الطالبة األكور الواجب  

 مراعاتها في الصيدلية المنزلية 

 نشاط فردي  حوار ونقاش –عصف ذهني 

 أنشطة الكتاب  

 14ص 

 

 

 محتويات الصيدلية 

 

تذكر الطالبة محتويات أن 

 الصيدلية 

 نشاط فردي  شاهد ودون 
 أنشطة الكتاب 

 15ص 

 

 

  

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 رابع ابتدائي   حصتان    الصديلية المنزلية   األولى  
 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 
 تابع أنشطة الكتاب    الواجب  /

 

 ؟ .؟  ما أهمية الصيدلية المنزلية  المقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

بأهمية السالمة من أشعة   التلميذة  وعي  

 الشمس   
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 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

محتويات الصيدلية   

 المنزلية 

 محتويات الطالبة  تعدد ن أ

 المنزلية  الصيدلية

ونقاش  حوار  أنشطة الكتاب   
 صور 

 
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 
 

 

الفرق بين محتويات 

الصيدلية المنزلية  

وصندوق االسعافاف 

 الخاص بالسيارة 

 محتويات بين   تقارن  أن 

 وصندوق  المنزلية الصيدلية

 بالسيارة الخاص االسعافاف

الذهني  العصف  أنشطة الكتاب   
 

 

تتجنب العبث 

بصندوق الصيدلية 

 المنزلية  

  العبث الطالبة تتجنب أن

    المنزلية الصيدلية بصندوق

الفاحصة العين  أنشطة الكتاب   

 

 

 

  

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 رابع ابتدائي   حصتان   تابع الصيدلية المنزلية   األولى
 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب     كتاب المدرسي       المراجع

 باقي أنشطة هيا نمزح    الواجب  /

 

 ؟ .؟  ما أهمية الصيدلية المنزلية  المقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

 الصيدلية المنزلية      بأهمية   التلميذة وعي

 



 

 :  المشرفة التربوية : معلمة المادة  

 

 :   مديرة المدرسة 

 

 

 

 

 

 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

 

الغصة تعريف 

 وأسبابها 

 

  أن تعرف الطالبة الغصة

 

 الدقيقة الواحدة 

 
 فردي  

 أنشطة الكتاب  
 صور

 
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 

 

 
 

 

  أسباب الغصة الطالبة  تبين  أن  أسباب الغصة  

 عصف ذهني 

 
 فردي  

 أنشطة الكتاب  

 

كيفية إسعاف  

   المصاب بالغصة

الطالبة كيفية إسعاف أن توضح 

 المصاب 

  حوار ونقاش –عصف ذهني 
 فردي  

 أنشطة الكتاب  

 

تتجنب الكالم أثناء 

 األكل 

الكالم أثناء الطالبة  تتجنب أن 

 األكل 

  حوار ونقاش 
 فردي  

 أنشطة الكتاب  

 

 

  

  المالحظات  الصف  المتوقعالزمن   الموضوع  الوحدة

 رابع ابتدائي   حصة     الغصص  األولى
 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 
 تابع أنشطة الكتاب    الواجب  /

 

 ؟ . ؟؟  أسباب الغصة   أهم هي   ماالمقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  إلسعاف  األولية  المبادئ التلميذة  اكتساب 

 الغّصة
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 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

 

وصف شخص 

 أصيب بالغصة  

 

تصف الطالبة حالة شخص أن 

 أصيب بالغصة  

 

 الدقيقة الواحدة 

 نشاط فردي 

 أنشطة الكتاب 

 18ص 1
 صور

 
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 
 

 

 

تطبق خطوات  

إسعاف المصاب  

 بالغصة  

 

خطوات إسعاف الطالبة  تطبق أن 

 المصاب بالغصة 

 

 عصف ذهني 

 فردي  
 أنشطة الكتاب 

 19أنشطة الكتاب ص ن 

 

شكر هللا على نعمة 

 الصحة  

هللا على نعمة  الطالبة  تشكر أن 

 الصحة  

 فردي   حوار ونقاش –عصف ذهني 
 أنشطة الكتاب 

 30ص 

 

 

 

 

 

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 رابع ابتدائي   حصتان تابع الغصص   األولى
 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 نشاط  هيا نمزح   الواجب  /

 

 ؟ .؟  كيفية عالج الغصة  المقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  إلسعاف   األولية المبادئ التلميذة اكتساب

 الغّصة
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 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

 

 الرعاف تعريف

 

 أن تعرف الطالبة الرعاف

 شريط الذكريات  

 فراير 

 فردي  
 20أنشطة الكتاب  

  

 صور 

 
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 

 
 

 

 قراءة الصور  أن تحدد الطالبة أسباب الرعاف أسباب الرعاف

 التفكير اإلبداعي ـ الخيال  

 فردي 
   21( ص  1نشاط )  

 

 

 

كيفية إسعاف  

 المصاب   

 

أن توضح الطالبة كيفية إسعاف 

 المصاب   

 شاهد ودون 

 

 نشاط فردي 

   22أنشطة الكتاب ص 

 

أن تحرص الطالبة على  االرشادات العامة 

للتعامل مع  االرشادات العامة 

 الرعاف 

 حوار ونقاش 

 الدقيقة الواحدة  

 فردي  
 تابع أنشطة الكتاب   

 

 

 

 

   

 

 

 

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 رابع ابتدائي   حصتان الرعاف   األولى
 

 الغلق
  

 26 - 24تطبيقات عامة ص     كتاب المدرسي       المراجع

 
   ....28-27أنشطة الكتاب ص   الواجب  /

 

 ؟ .؟  أسبابه  وما  الرعاف هو   ماالمقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  إسعاف مهارة   التلميذة اكتساب

 الصحيحة  بالطريقة   بالّرعاف المصاب



 

 :  المشرفة التربوية : معلمة المادة  

 

 :   مديرة المدرسة 

 

 

 

 

 

 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

أهمية طاعة  

 الوالدين 

تتعرف الطالية علي أهمية 

 طاعة الوالدين 

 

 الدقيقة الواحدة 

 نشاط فردي 

 37ص   أنشطة الكتاب
 صور 

 
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 
 

 

آداب معاملة 

 الوالدين 

أن تحدد الطالبة آداب معاملة 

 الوالدين  

 

 عصف ذهني 

 فردي  
 2أنشطة الكتاب نشاط 

 

بعض صور بر 

 األبناء باآلباء 

أن تذكر الطالبة بعض صور بر 

 األبناء باآلباء  

 فردي   حوار ونقاش –عصف ذهني 
 46أنشطة الكتاب ص 

 

كيفية معاملة اإلخوة  

 الكبار 

أن توضح الطالبة كيفية معاملة 

 اإلخوة الكبار  

 فردي   حوار ونقاش 
 47أنشطة الكتاب ص 

 

كيفية معاملة اإلخوة  

 الصغار 

أن تصف الطالبة كيفية معاملة 

 اإلخوة الصغار 

 فردي   
  أنشطة الكتاب  

 

 

 

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 الثانية  
آداب التعامل داخل  

 المنزل  
 رابع ابتدائي   حصتان 

 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 
 تابع أنشطة الكتاب     الواجب  /

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  الوالدين مع  التعامل  بآداب   التلميذة وعي

 اإلسالمية  الشريعة مع   يتفق  بما  واإلخوة
 ؟ . ؟   ما آداب التعامل داخل المنزل  المقدمة : 

 

 

 

 



 

 :  المشرفة التربوية : معلمة المادة  

 

 :   مديرة المدرسة 

 

 

 

 

 

 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

الطالبة كيفية معاملة  تبينأن  معاملة األقارب 

 األقارب 

ونقاش  حوار  أنشطة الكتاب   
 41( ص  4نشاط )  

 صور 

 
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 
 

 

صور اإلحاسان 

 إلى األقارب  

صور اإلحسان الطالبة  تعدد   أن 

 في معاملة األقارب     

الذهني  العصف  أنشطة الكتاب   
 

 

أن توضح الطالبة كيفية معاملة  معاملة الخدم  

 الخدم 

الفاحصة العين  أنشطة الكتاب   

 42ص 

 

السلوكيات 

الخاطئة في 

 معاملة الخدم 

ان تحذر  الطالبة من السلوكيات  

 الخاطئة في معاملة الخدم  

 حوار ونقاش 

 الدقيقة الواحدة 

 (   5نشاط )  
 43ص 

 

 

  

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 الثانية 
آداب التعامل داخل  

 المنزل  
 رابع ابتدائي   حصتان 

 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب     كتاب المدرسي       المراجع

 الكتاب  باقي أنشطة    الواجب  /

 

 ؟ . ؟  ما آداب التعامل داخل المنزل  المقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  مع  التعامل  بآداب   التلميذة وعي

  الشريعة  مع  يتفق  بما واإلخوة الوالدين

 اإلسالمية 

 



 

 :  المشرفة التربوية : معلمة المادة  

 

 :   مديرة المدرسة 

 

 

 

 

 

 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

أن تتعرف الطالبة علي أهمية   أهمية الماء 

 الماء  

 

 الدقيقة الواحدة 

 نشاط فردي 

 45ص   أنشطة الكتاب

  صور

 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 
 

 

  أن تذكر الطالبة مصادر الماء  مصادر الماء

 عصف ذهني 

 فردي  
 46أنشطة الكتاب ص 

 

جهود الحكومة في  

 توفير الماء

أن توضح الطالبة جهود الحكومة  

 في توفير الماء 

 فردي   حوار ونقاش –عصف ذهني 
 أنشطة الكتاب  

 

طرق ترشيد  

استهالك الماء في  

 المنزل 

أن تشرح الطالبة طرق ترشيد 

 استهالك الماء في المنزل 

 حوار ونقاش 

 الدقيقة الواحدة 

 فردي  
 47أنشطة الكتاب ص 

 

طرق الترشيد 

 خارج المنزل 

أن تعدد الطالبة طرق الترشيد 

 خارج المنزل 

 فردي   حوار ونقاش 
  48أنشطة الكتاب ص 

 

 

 

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 رابع ابتدائي   حصتان ترشيد استهالك المياه   الثانية 
 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 تابع أنشطة الكتاب     الواجب  /

 

 ؟ . ؟  نهائيا  الماء اختفي  لو  يحدث ماذاالمقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  التلميذة حياة في الماء  بأهمية الوعي

 استهالكه  في   واالقتصاد

 



 

 :  المشرفة التربوية : معلمة المادة  

 

 :   مديرة المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

 شريط الذكريات   الهدر في الماء الطالبة  تعرف ن أ تعريف الهدر 
 فراير 

 فردي  
   50( ص  4نشاط )  

 

 

  ورص

 
 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 

 

 
 

 

أضرار الهدر في  

  الماء

 الهدر أضرار  الطالبة تستنتج أن
 الماء في

 قراءة الصور 
 التفكير اإلبداعي ـ الخيال  

 فردي 
   50الكتاب ص 

 

طرق ترشيد  

استهالك الماء  

 خارج المنزل  

تقترح الطالبة طرقا لترشيد أن 
  استهالك الماء خارج المنزل 

 شاهد ودون 
 

 نشاط فردي 

 نشاط 51ص 

 

مقترحات لحل مشكلة  

ترك صنابير الماء  

 مفتوحة في دورات المياه  

  لحلأن تقترح الطالبة حلوال 
 مفتوحة الماء صنابير ترك مشكلة

 المياه  دورات في

 حوار ونقاش 
 الدقيقة الواحدة  

 فردي  
 تابع أنشطة الكتاب 

 (  6نشاط )   53ص   

 

 

 

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 رابع ابتدائي   حصتان ترشيد استهالك المياه   الثانية 
 

  المالحظات  الصف  الزمن المتوقع  الموضوع  الوحدة

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 
 نشاط  هيا نمزح   الواجب  /

 

 ؟ . ؟  نهائيا  الماء اختفي  لو  يحدث ماذاالمقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  التلميذة حياة في الماء  بأهمية الوعي

 استهالكه  في   واالقتصاد

 



 

 :  المشرفة التربوية : معلمة المادة  

 

 :   مديرة المدرسة 

 

 

 

 

 

 األهداف  المحتوى
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

أشكال الضوء في 

 حياة اإلنسان 

 في الضوء أشكالتبين الطالبة ن أ

 اإلنسان حياة

 

 الدقيقة الواحدة 

 نشاط فردي 

 54ص   أنشطة الكتاب

 صور 

 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 

أشكال أدوات نظافة  

 اليدين والقدمين  

 

 

أهمية الكهرباء في 

 حياتنا  

 أهمية توضح الطالبة أن 

 حياتنا  في الكهرباء

 

 عصف ذهني 

 فردي  
 55أنشطة الكتاب ص 

 

مفهوم ترشيد 

في االستهالك 

 الكهرباء  

 ترشيد مفهومالطالبة  تعرف أن 

  الكهرباء في االستهالك

 فردي   حوار ونقاش –عصف ذهني 
 55أنشطة الكتاب ص 

 

أن تستنتج الطالبة الهدف من   الهدف من الترشيد  

 ترشيد استهالك الكهرباء 

 حوار ونقاش 

 الدقيقة الواحدة  

 فردي  
 أنشطة الكتاب 

 

 

 

  

 الثانية 
ترشيد استهالك  

 الكهرباء  
 رابع ابتدائي   حصتان

 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 
 متابعة أنشطة الكتاب  نشاط     الواجب  /

 

 ؟ .      أهمية الكهرباء في حياتنا  ما المقدمة : 
 

 

 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  حياة في  الكهرباء   بأهمية الوعي

 استهالكه في   واالقتصاد التلميذة

 



 

 :  المشرفة التربوية : معلمة المادة  

 

 :   مديرة المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 األهداف  المحتوى
التدريس ومهارات  طريقة 

 الدرس
 الزمن   المعينات األنشطة 

طرق ترشيد الكهرباء 

 داخل المنزل  

أن تعدد الطالبة طرق ترشيد 

 الكهرباء داخل المنزل  

 العين الفاحصة 
 عرض مجموعة صور

 أنشطة الكااب    
- 58  -57الكتاب ص 

59 

  صور

 

 عرض  –الكتاب  

 

 مجسم    –تقدمي 
 

 

طرق ترشيد الكهرباء 

 خارج  المنزل  

أن توضح  الطالبة طرق  

 ترشيد الكهرباء داخل المنزل  

 عصف ذهني 
 مهارة جمع المعلومات 

 أنشطة الكااب    
 -61الكتاب ص 

 

تتجنب استخدام 

الجهاز الكهربائي 

 وهو مبلل 

أن تحذر الطالبة من استخدام 

 الجهاز الكهربائي وهو مبلل 

 حوار ونقاش 
 مهارة المناقشة 

 أنشطة الكااب    

 61ص  

 

أن تجيب الطالبة عن تطبيقات  تطبيقات الكتاب  

 الكتاب  

 حوار ونقاش 
 مهارة المناقشة 

 أنشطة الكتاب  
   62ص 

 

 

 

  المالحظات  الصف  المتوقعالزمن   الموضوع  الوحدة

 الثانية 
ترشيد استهالك  

 الكهرباء  
 رابع ابتدائي   حصتان     

 

 ؟ .  ما أهمية الكهرباء في حياتنا     المقدمة : 
 

 

 :  الكفاية األساسية للدرس

  حياة في  الكهرباء   بأهمية الوعي

 استهالكه في   واالقتصاد التلميذة

 

 الغلق
  

 أنشطة الكتاب      كتاب المدرسي       المراجع

 
 نشاط  متابعة أنشطة الكتاب    الواجب  /

 


