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

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

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

3444/4/14ه
ـ

(التربية األسرية والصحية  ) 4للصف ( الثاني الثانوي فصلي )
3444/5/4هـ

األسبوع

1

الغذاء والتغذية
( تغذية الفئات الخاصة )

2

األسبوع

3444/5/11ه 3444/6/1هـ
ـ

األسبوع

5

األمومة

األسبوع

3444/6/16ه 3444/6/14ه
ـ
ـ

9

تابعي الصحة العامة
( الرياضة )

11

األسبوع

3444/7/14ه 3444/7/11ه
ـ
ـ

األسبوع

13

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

3444/6/9هـ

3444/7/1هـ

3444/7/7هـ

فن التجميل
( الشعر وصحته )
3444/1/1هـ

14

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

3444/6/31هـ

األسبوع

األسبوع

3444/6/36هـ

3444/7/34هـ

3444/7/34هـ

15

4
األسبوع

األسبوع

12

تابعي فن التجميل
( الشعر وصحته )

3444/1/9هـ

األسبوع

8

تابعي األمومة

11

3444/1/6هـ

مهارات اجتماعية
( العمل ضمن فريق )

األسبوع

3444/5/31هـ

تابعي الغذاء والتغذية
( تغذية الفئات الخاصة )

7

تابعي األمومة

ملاحظات

3444/1/11ه 3444/1/17ه
األسبوع
ـ
ـ

3444/6/5هـ

األسبوع 3444/5/34هـ

3

تابعي الغذاء والتغذية
( تغذية الفئات الخاصة )

6
األسبوع

التطريز البرازيلي

3444/5/7هـ

3444/5/33هـ

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

3444/1/31هـ

تابعي مهارات اجتماعية
( العمل ضمن فريق )

األسبوع

16

3444/5/13هـ

3444/5/15ه
ـ

تابعي الغذاء والتغذية
( تغذية الفئات الخاصة )
3444/6/39هـ

3444/6/11ه
ـ

الصحة العامة ( الرياضة )
3444/7/37هـ

3444/7/13ه
ـ

تابعي فن التجميل ( الشعر وصحته )
تابعي فن التجميل ( الشعر وصحته )
3444/1/36هـ

3444/1/14ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 3444/4/14هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3444/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد3444/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ................................................................/
.............

الغذاء والتغذية

موضوع الدرس

( تغذية الفئات الخاصة )

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

المادة

التربية األسرية والصحية 4

التاريخ

المكتسبات
والمفردات
الجديدة

المسنون  -متى يقال للشخص مسن ؟ -

الحصة

نماذج وعينات ⃝

التغيرات التي تصيب اإلنسان في حالة الكبر
 -عالج الشيخوخة – تعريف الشيخوخة

مجسمات ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ متى يقال للشخص مسن ؟

التمهيد

المحتوى وعرض الدرس

الأهداف السلوكية
أن توضححح الطالبححح محححن ححححم  المسنون :
م أشخاص يتعرضون لتغيرات عمري طبيعي غير مرضحي أرحر
المسنون .
تقححدمهم فححي العمححر تسححبن لهححم ضححعفا أو نقصححا فسححيولوجيا فححي
األداء المثالي للوظحاف الييويح الجسحم فيصحبيوا غيحر رحادرين
على رعاي أنفسهم وخدماتها .
أن تبحححين الطالبححح متحححى يقحححال  متى يقال للشخص مسن ؟ :
اختارت لجن خبراء الصي العلمي عام  2791م سن الخامسح
للشخص مسن ؟
والسححتين علححى أنححة داي ح األعمححار للمسححنين وفححي مع ححم البلححدان
يعتبر سن الستين و داي للمسحنين ال أنحة توجحد صحعو فحي
تيديد سن معين لبدء ذه المرحل .
أن تعدد الطالب التغيرات التحي  التغيرات التي تصين اننسان في حال الكبر :
 -1التغيرات ا جتماعي .
تصححححين اننسححححان فححححي حالحححح  -2التغيرات الجسمي .
 -3التغيرات النفسي وا نفعالي  -4التغيرات العقلي .
الكبر.
 -5التغيرات ا رتصادي .
أن توضححححح الطالبححححح عحححححح ج  ع ج الشيخوخ :
التداوي مشروع من حيث الجمل وفحي مسحند انمحام أحمحد  :محن
الشيخوخ .
حديث زياد ن ع ر عن أسام ن شريك رال  ( :كنت .....
أن تعرف الطالب الشيخوخ   .الشيخوخ :
تعحححرف انهحححا مجموعححح محححن التغيحححرات العمريححح الطبيعيححح غيحححر
المرضحححي التحححي تسحححبن ضحححعفا أو نقصحححا فسحححيولوجيا فحححي األداء
المثالي للوظاف الييوي الجسم .
أدوات التقويم
التقويم الختامي

صور ⃝

الفصل

⃝

ا ختبارات الشفوي ⃝

ا ختبارات التيريري ⃝

الم ح

متابعة حل أنشطة الكتاب

⃝

الأنشطة

استراتيجيات التعليم الحديثة
تقويم الهدف
وضيي من م المسنون .

○حل المشك ت
نشاط ص 37

من المؤس حقا أن
يتعدى عض الناشئ
(والن كانوا رل ) على
كبار السن النا تعدي
القول أو تعدي الفعل
ف يعرفون لهم حقا و
يقيمون لهم واجن
ارترحي طرق لمعالج
ذا السلوط الخاطئ :

○ا كتشاف وا ستقصاء
○العص

الذ ني

○الخرافط الذ ني
○التعلم الذاتي

○ ..................................التعلم التعاوني
..................................
..................................

المنارش

⃝

التدريبات ⃝

ينححححي متححححى يقححححال للشححححخص
مسن ؟

○أخرى............

الواجبات المنزلي ⃝
األنشط ⃝
الواجب المنزلي

عددي التغيحرات التحي تصحين
اننسان في حال الكبر.
وضيي ع ج الشيخوخ .
عرفي الشيخوخ .

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين و المعلمات
الس م عليكم ورحم هللا و ركاتة
يسر مؤسس التياضير اليديث
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تياضير راني رانوي فصلي المستوى الرا ع
تيضير – توزيع – أ داف
أنواع التياضير
استراتيجيات التعلم اليديث  +خماسي ا ستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ر ري -خطوات ار ع
المرفقات
عروض ور وينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـ المـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالن
+
الكتاب ا لكتروني

+
حل أسئل الكتاب
شرح متميز الفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباري مدن المملك عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساع )
ليجز طلبكم وتسجيل معلومات انست م:
للطلن من داخل المملك يمكنك انتصال على ررم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسن التياضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلن
اللكترونيا ً عن طريق الرا ط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن ا يميل او الفدكس لجميع مدن المملك
حسن طلبكم ( سي دي _ طباع ملون _ طباع عادي )
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق ا يميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباع عادي  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباع ملون  100لاير
لمن م خارج مدين الرياض يضاف ريم ا رسالي  55لاير للفيدكس المستعجل
و نا أررام اليسا ات للمعلمين خارج مدين الرياض والخرج

مصرف الراجيي
مؤسس التياضير اليديث
233608010954856
(اي ان)
SA5780000233608010954856
البنك األ لي
مؤسس التياضير اليديث
27949172000110
(اي ان)
SA0610000027949172000110
ومن نوك آخرى يمكنكم التيويل على احد ذا اليسا ات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي

8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصياب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وك ء لتياضير فواز الير ي في مدنهم ا تصال جوال المدير
0554466161

