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الصف الرابع ابتدائي
الوحدة
الوحدة
األولى
الغذاء
والتغذية

عدد الحصص
المقترحة
 06حصة

الموضوعات

 السلللللو يات األساسللللية المو للللى ب للللا للتغذيللللةالصحية :







التعود على تناول وجبة الفطور .
التعود على شرب الحليب واألطعمة المنتجة منه .
ع د ا اراددراط اددل تندداول األطعمددة يددر ال ددحية ددي
الوجبات .
المضغ الجي  ,والتأنل ال تناول الطعاا .
التعددددود علددددى شددددرب المدددداي  ,واألشددددر ة ال ددددحية
األخددر  ,والتيليدددت مددد تندداول المشدددرو ات اليا دددة
والع ائر الم نعة .
أهمية تناول الطعاا المنوع ل حة الجسم .

 تنويللللع ال عللللام اللللي الو بللللات اليوميللللة حسللللالحصللللص المو للللى ب للللا مللللن لللل م موعللللة مللللن
الم موعات الغذائية :





الح دددل اليوميدددة الميدددررة مددد أطعمدددة مجموعدددة
الحبوب .
الح دددل اليوميدددة الميدددررة مددد أطعمدددة مجموعدددة
الخضراوات والفواكه .
الح دددل اليوميدددة الميدددررة مددد اطعمدددة مجموعدددة
الحليب .
الح ددددل اليوميددددة الميددددررة مدددد اطعمددددة
مجموعة اللحوا .

ـ أطعمة الم موعة الخا لة العاليلة اللدهن والسلكر
والملح  ,وأهمية التقلي من تناول ا .
ـلللل ت للللكي و بللللات طعللللام للللحية منوعللللة باتبللللا
الم موعات الغذائية دلي :
 تشكيت وجبة اطور م أطعمة منوعة .
 تشكيت وجبة اي م أطعمة منوعة .
 تشكيت وجبة عشاي م أطعمة منوعة .
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الوحدة

عدد الحصص
المقترحة

الموضوعات
 اختيار أطعمة صحية للوجبة ارضااية ( السناك ) .

 م لللارات للعمللل الللي الم لللبط  ,وتح لللير أطبلللالللحية ملللن أطعملللة م موعلللة الحليللل  ,وم موعلللة
اللحوم :















الوحدة
الثانية
اإلدارة
والمسكن

8حصص

استخ اا مكا يت المواد الجااة والسائلة .
التعرف على األدوات المستخ مة .
االستع اد والتحضير للعمت ال المطبخ .
مراعدداة شددروط الن ااددة والترتيددب والتن دديم اددل أ ندداي
العمت ال المطبخ .
تطبيق أسس السالمة ال أ ناي العمت ال المطبخ .
إتباع خطوات الوصفة واررشادات ال حيحة .
ترتيب المائ ة .
مراعاة أداب تناول الطعاا .
إع اد صدن أو أكردر مد أطعمدة مجموعدة الحليدب ,
وتي مه وتناوله مرت  ( :خليط البرتيال واللب  ,خلديط
المو والحليب  ,كر م الفاكهة  ,الروب ) .
إعدد اد صددن أو أكرددر مدد أطعمددة مجموعددة اللحددوا
وتي مدددده وتناولدددده مرددددت  ( :البدددديض المسددددلو مدددد
الما ونيز والبي ونس  ,ة الفدول السدودانل  ,اطيدرة
الميالة  ,سلطة التونة  ,روتل اللحم ) .
تييددديم الطبدددق مددد إليددد صدددحة ارعددد اد  ,والييمدددة
اليذائيددة ,والطعددم وطر يددة التيدد م  ,ومراعدداة داب
تناول الطعاا عن تناوله .

ـ تنظيم الوقت :








أهمية التخطيط الستيالل الوقت .
تسجيت مواعي اليوا ال راسل .
تي ر الوقت الذي تسدتيرقه عدض األنشدطة المتكدررة
التل يوا ها الطالب .
إع اد خطة لتو الوقت على مجموعة أنشطة جدب
االنتهاي منها ال وقت مح د .
ميترإلات لتن يم وقت ال راسة  ,وتحسي مهاراتها .
إع اد خطة منية لتنفيذ ع د م األنشدطة ادل العطلدة
ال يفية .
إع اد خطة تو الوقت ليوا دراسل  ,و وا إجا ة .
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الوحدة

عدد الحصص
المقترحة

الموضوعات

ـ تدبير المصروف ال خصي والتواير :





أهمية التعود على تسجيت الم رواات .
تو الم روف الشخ ل على نود ال رف .
أهمية التواير  ,وطرقة  ,وإلساب ما مك توايرة ال
اتددرات منيددة مختلفددة  .وكيفيددة اددتا إلسدداب جددار اددل
البنك .
تح أولو ات الشراي .

ـلل المسلللاهمة الللي األعملللاب المن ليلللة باتبلللا ال لللر
الصحيحة الي التنظيلف والترتيل  ,وحسلن التنظليم ,
ومراعللاة وللروط األمللن والسللةمة والمحااظ لة علللى
البيئة من التلوث  ,وعدم المبالغة الي اسلت ةا الملاء
ومللواد التنظيللف الكيماويللة والمعللدات عنللد المسللاهمة
بالقيام باألعماب التالية :







الوحدة
الثالثة
المةبس
والخياطة
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مسددا اليبددار عدد األسددطا ونباتددات الز نددة مراعدداة
معا ير مح دة .
كنس األرض ير المفروشة .
ترتيب راة نوا  ,و راة معيشة .
ترتيب المطبخ  .والتخلل م اليمامة المنزلية .
ترتيب الحماا  ,وتح معا ير ن ااته .
تح د معددا ير ن ااددة المرإلدداض  ,وأهميددة المحاا ددة
على ن ااته .

 إ راء خياطات يدوية بسي ة : اسدددتخ اا أدوات الخياطدددة طر يدددة صدددحيحة و مندددة ,
وإلف ها طر ية من مة و منة .
 عمت وسادة لحفظ ال ا يس وار ر .
 إجدددراي دددر خياطدددة و دددة اسدددتخ اا إ دددرة ييدددا
متوسط ,مرت  ( :در السدراجات  ,در ة الشداللة ,
دددر ة الفدددرع  ,اليدددر ة الراجعدددة  ,دددر ة البطانيدددة
 . )......مراعاة معا ير صحيحة .
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مقرر التربية األسرية
الحلقة الثانية من التعليم األساسي
للعام الدراسي 0211/0211م
الصف الخامس ابتدائي
الوحدة
الوحدة
األولى
الغذاء
والتغذية

عدد الحصص
المقترحة
 01حصص

الموضوعات

 الجسم يتكون مما نأكل ويبقى فيه . المغذيات الستة ضرورية لصحة الجسم . الفيتامينات من المغذيات الستة التي لها دور هاافي تغذية الجسم :

 اختيااار األمع ااة ال بيااة باااي ماان النيتام ا يبا
التالية  ( :أ  ,ب  ,ج  ,د ) .
 فوائد كاي مان النيتاميباا التالياة لصاحة ال ام ,
وأعراض نقصها  ( :أ  ,ب  ,ج  ,د ) .

 المعادن من المغذيات الستة التي لها دور ها فيتغذية الجسم :
 اختياااار األمع اااة ال بياااة بااااي مااان ال ع ااا اد
التالية  ( :معد الاال يوم  ,معد الحديد ) .
 الدور الهام ل عد الاال ايوم  ,وأم ياة ال حاف اة
على م تواه في الدم .
 فوائد معد الحديد للدم  ,وأعراض نقصه .

نااي لالفيتامينااات
ـ ا دعااداد طب ا طعااا ث ,و ,ك اار
د ث
التاااااااي تع ااااااام عنهاااااااا الدالااااااا , :
والمعادن  :الحديد الكالسيو لاتباع وصفة ما
مراعاااة حساان التنواايم والترتي ا وظااروط النوافااة
والسااةمة واألصااوص الصااحيحة فااي التقااديم و دا
تناوص الدعا في ,ثناء تناولها في المعمل :
 ال لطة الرينية  ,كعاا ال وز والبخالة  ,الباي
ال خنااو , ,فطياارخ الخاااراوا  ,الخاااراوا
البيئاااة ماااب الاااروب والاري اااة الحامااااة  ,مبااا
الشوفا والنواكه  ,سلط ة ال زر  ,أعواد الناكهة
......
 تقياااايم الطباااا الاااالب أعااااده الطالاااا ماااان ياااا
النيتاميبااا أو ال عاااد ال تااوفرخ فيااه  ,والطعاام ,
والشاي  ,ومريقة التقديم .
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الوحدة
الوحااااااادة
ال انية

عدد الحصص
المقترحة
 6حصص

اإلدارة
والمسكن

الموضوعات

ـاااا ترظاااايد امااااتهةر الماااااء وظااااروط السااااةمة
ومعايير النوافة وددارة الوقت والجهاد والمحافواة
ع اااى صاااحة البي اااة عناااد القياااا لاألعمـاااـاص المن لياااة
التالية :
 جلي أواني الطعام .
 شطف اآلنية .
 ترتي اآلنية في أماكبها .

الوحدة
ال ال ة
المةلااا
والخياطة

 01حصص

 ,نواع المنسوجات وممي اتها . التعرف دلى ,ناواع المنساوجات التاي تصان منهااالمةل ا لقااراءة الرمااوم المكتول اة ع ااى البداقااة
التعريفية المرفقة معها ،لكل من :
 البطاقة ال رفقة مب األق شة الطبيعية .
 البطاقاااااة ال رفقاااااة ماااااب األق شااااا ة الص ااااا باعية
الاي اوية .
 البطاقة ال رفقة مب األق شة ال خلومة .

 المحافوة ع ى المةل لحالة جيدة . مهارات عم ية ل عناية لالمةل .







االها
ال ااي الياادوب لقطعااة ميبااس ل يصاا
بال اااالة الاهربائياااة  ,ك اااا تشاااير لياااه البطاقاااة
التعرينية .
استخدام ال اواخ بالطريقة الصحيحة واآلمبة :
= جاارات ت ااارب للاااي بطرائ ا مختلنااة ألنااوا
مختلنة من األق شة  ( :كي بالترمي  ,كي جاف
 ,كااي أق شااة داكبااة اللااو  ,كااي أق شااة مبيعيااة
وصباعية  . ) ..ومراعاخ شروم األمن وال يمة
في أثبات الاي وبعد النتهات.
كي قطعة ميبس تبعا ً لباو ن اي ها  ,ك اا تشاير
ليااااه البطاقااااة التعرينيااااة  ,وب راعاااااخ ال عااااايير
الصااحيحة مثااي  ( :تبااورخ با اارا  ,ببطلااو ,
ق يص  ,الزب ال درسي ) .
صيح ش في ال يبس .
عادخ تثبيت الحافة ال ائبة لقطعة ميبس .
= بطريقة اللص
= باستخدام رزخ اللقطة اليدوية .
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مقرر التربية األسرية
الحلقة الثانية من التعليم األساسي
للعام الدراسي  0261 / 0261م
الصف السادس ابتدائي
الوحدة
مهارات في
االنضباط الذاتي
والتفاعل
االجتماعي

عدد الحصص
المقترحة
60
حصة

الموضوعات

مهارات حياتية :
ـ تقبل االختالفات .

* أسباب االختالفات بين الناس
* أهمية تقبل اآلخرين .
* أهمية وجود االختالفات بين الناس .
ـ تقديرالذات .

* تعرف الشخص إلى نفسه (.صفاته ،ميوله ،هواياته ،أحاسيسه )....
* الثقة بالنفس ( ,المفهوم اإليجابي للذات المفهوم السلبي للذا ت
،وسائل تساعد على زيادة الثقة بالنفس) .
* التعرف إلى مشاعر اآلخرين .
* المشاعر السلبية ( .أمثلة منها  ،كيفية التحكم بها والسيطرة عليها ) .
ـ بناء العالقات الصحية .

* في األسرة ( ,صفات وسلوكيات الفرد المرغوب فيها للقيام بدوره
في األسرة ,أساليب للتغير اإليجابي للذات ,التحكم في النفس للسيطرة على
مشاعر الغيرة والغضب ,أهمية الصدق ومخاطر الكذب)
* بناء العالقات الصحية مع اآلخرين .
* بناء العالقات الصحية في المدرسة .
ـ حل الخالفات والحد من تصاعدها .

*أسباب حدوث الخالفات .
*دواعي تصاعد الخالفات .
*أساليب تساعد على حلها والحد من تصاعدها .
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الوحدة

عدد الحصص
المقترحة

الموضوعات

ـ تكوين الصداقات والمحافظة عليها .

* أهميتها .
* دوائر األصدقاء .
* الصفات المشتركة واإليجابية التي تدعم الصداقة وتحافظ عليها .
*المسؤولية نحو الصديق .
* مقاومة ضغوط األصدقاء واألقران .
ـ العمل في الفريق .

* بناء العالقات الصحية في الفريق .
 مسؤولية أعضاء الفريق تجاه بعضهم بعضا .
 قائد الفريق  ,من حيث  * :مسؤولياته * صفاته * ترشيحه .
الوحدة الثانية
التغذية والصحة

 8حصص

األغذية التي تعطي الجسم طاقة .
ـ اختيار الطعام الصحي للطاقة .
* أهمية حاجة الجسم إلى الطاقة .
* اختيار األطعمة الصحية التي تمد الجسم بالطاقة .
* اختيار األطعمة الصحية التي تمد الجسم بالطاقة للشخص الرياضي

التغذية
.

* تغير السلوك الغذائي بأسلوب تحديد األهداف .
* كيفية تفادي زيادة الوزن بواسطة عمل التوازن بين الجهد المبذول
وكمية الطعام الالزمة للجسم واختيار األطعمة الصحية .

ـ االنتقال من مرحلة الطفولة والدخول في سن البلوغ .

الصحة

* التغيرات الجسمية حسب تسلسل حدوثها في سن البلوغ عند كل من
اإلناث والذكور .
* المشاعر واألحاسيس المصاحبة للتغيرات الجسمية .
* أهمية االنخراط في األنشطة المختلفة وممارسة الرياضة والهوايات
في سن البلوغ .
* وسائل للعناية الصحية بالجسم في سن البلوغ .
* أهمية طلب المشورة واالطالع على المصادر المعرفية الجيدة لفهم
التغيرات التي تحدث للشخص في طفرة النمو الثانية في حياته .
* الحاجات األساسية للمراهقين.
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الوحدة

عدد الحصص
المقترحة

الموضوعات

ـ إعداد وجبات خفيفة صحية من أطعمة مانحة للطاقة .
* الخطوات الصحيحة لتحضير الوجبة  ,وإعدادها  ,وتقديمها  ,وتقييمها
تبعا ً للمعايير الموضوعة .
* إعداد أصناف مثل ( :كرات التمر  ,بوظة "آيس كريم" الرطب أو الفواكه
األخرى  ,سليق القمح  ,البطاطا المشوية  ,البيتزا بالدقيق األسمر  ،الفشار
"بوب كورن " .
* إعداد كراسة الوصفات الخاصة بالوجبات الصحية للطاهي الصغير.
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