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

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

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

3441/4/11هـ

( التربية األسرية )

3441/5/4هـ

الطب النبوي

3441/5/11هـ 3441/6/1هـ

األسبوع

2
األسبوع

5

فطائر الجبن واللبنة

6

األسبوع

3441/6/16هـ 3441/6/11هـ

األسبوع

9

الحلويات

11

األسبوع

3441/7/14هـ 3441/7/11هـ

األسبوع

13

تطبيقات على الحلويات

14

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

معلمة المادة:

ملاحظات

األسبوع 3441/1/11هـ 3441/1/17هـ

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3441-3419هـ )

3441/5/7هـ

3441/5/33هـ األسبوع 3441/5/34هـ

3

التمريض المنزلي

3441/6/5هـ

3441/6/9هـ

7

الدونات

3441/7/1هـ

3441/7/7هـ

3441/1/6هـ

الحرائق

األسبوع

11

كريم كرامل

3441/1/1هـ

األسبوع

األسبوع

15

3441/5/31هـ

تغذية مرضى السكر والضغط

3441/6/31هـ

3441/6/36هـ

فطيرة التفاح

3441/7/31هـ

3441/7/34هـ

البسبوسة المحشوة

3441/1/9هـ

3441/1/31هـ
الحرائق

األسبوع

3441/5/13هـ

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

العجائن

3441/6/39هـ

3441/6/11هـ

تطبيقات على العجائن

3441/7/37هـ

3441/7/13هـ

كعكة الجبن

3441/1/36هـ

3441/1/11هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 3441/4/11هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3441/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد3441/1/17 :هـ
المشرفة التربوية:

3441/5/15هـ

قائدة المدرسة:

عنوان الدرس
استراتيجية التدريس

الطب النبوي والتداوي باألعشاب

تربية أسرية

 /1معرفة بعض األعشاب المستخدمة في التخفيف من آالم الحيض

1م

 /-2آثر األعشاب على البشرة

النباتات غذاء رئيس للإنسان و التداوي به علم قديم ووهب هللا الإنسان العقل وأمره بالملاحظة والبحث والاطلاع كي يهتدي إلى معرفة خواص الأعشاب اغذائية والطبية وقد أمر النبي  بالتداوي في قوله  ( :إن
هللا لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله )

اهداف التعلم
 -1أن تعطي الطالبة أمثلة ألعشاب مستخدمة
كأدوية

-2أن تربط الطالبة بين الطب الحديث والتداوي
باألعشاب

 -3أن تستنتج الطالبة أهم اآلثار المترتبة على
استخدام الوصفات الشعبية بطريقة خاطئة
 -4أن تعي الطالبة خطورة االستخدام الخاطئ
لألعشاب
 -5أن تستشعر الطالبة قدرة هللا الذي أوجد الداء
والدواء
الواجب المنزلي
ج

الهدف العام

وعي التلميذة بأهمية بعض الأعشاب والأغذية التي وردت في القرآن
الكريم والسنة النبوية
○ حل المشكلات ○ الاكتشاف والاستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى
............

الخبرات السابقة

التهيئة:

المادة

الصف

الفصل

الحصة

التاريخ

نشاطات التعليم والتعلم

الوسائل التعليمية

 -1اعطي أمثلة ألعشاب
مستخدمة كأدوية

تطلب المعلمة من الطالبات من خالل خبراتهن الحياتية ذكر أمثلة
ألعشاب مستخدمة كأدوية وذلك من خالل البحث والحوار

 -2اربطي بين الطب الحديث
والتداوي باألعشاب

تناقش المعلمة الطالبات حول الربط بين الطب الحديث والتداوي
باألعشاب

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطالبات أهم اآلثار المترتبة
على استخدام الوصفات الشعبية بطريقة خاطئة
تتناول المعلمة مع الطالبات من خالل الشرح والحوار والبحث
خطورة االستخدام الخاطئ لألعشاب
تعرض المعلمة أمام الطالبات اآلية المقابلة وتبين لهم أن هللا تعالى
هو الشافي الحقيقي وأنه هو الذي أوجد الداء والدواء
حل تطبيقات الدرس

التقويم

كتاب الطالبة  +السبورة

 -3استنتجي أهم اآلثار
المترتبة على استخدام
الوصفات الشعبية بطريقة
خاطئة
 -4بيني خطورة االستخدام
الخاطئ لألعشاب
 -5تقويم ذاتي

األخوة المعلمين والمعلمات
الس اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة اللَّ ِه اواب اراكاتُ ُه
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية االسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف

(خماسي باالستَلتيجات +طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل+
بنائي +مسرد+التعلم النشط+االستراتيجات الحديثة)
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمة
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس

+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير

طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض

سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940

سامبا

سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

