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

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

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

3444/4/14هـ

( التربية األسرية والصحية ) 6

3444/5/4هـ

الوحدة األولى  :حفالت الشاي
3444/5/11هـ 3444/6/1هـ

األسبوع

األسبوع

5

الوحدة الثانية  :العناية الصحية
باألطفال حديثي الوالدة

األسبوع

3444/6/16هـ 3444/6/14هـ

األسبوع

9

الناتجة عن العالقات المحرمة

11

األسبوع

3444/7/14هـ 3444/7/11هـ

األسبوع

13

تابع إكسسوارات المنزل ونباتات الزينة

14

17

هـ

هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

تابع الوحدة األولى  :حفالت الشاي

3444/6/5هـ

3444/6/9هـ

تابع الوحدة الثانية  :العناية الصحية
باألطفال حديثي الوالدة
تابع الوحدة الثانية  :العناية الصحية
باألطفال حديثي الوالدة

3444/7/1هـ

3444/7/7هـ

الوحدة الرابعة  :إدارة الموارد األسرية
تابع إدارة الموارد األسرية

3444/1/1هـ

ملاحظات

األسبو
ع

0441/8/32

0441/8/32

3444/5/33هـ

تابع الوحدة األولى  :حفالت الشاي

2

6

تابع الوحدة الثالثة  :األمراض الجنسية

3444/5/7هـ

للصف ( الثالث الثانوي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

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

3444/1/6هـ

الوحدة السادسة  ( :المشاريع
الصغيرة ) فن الديكوباج

األسبوع 3444/5/34هـ
3
األسبوع

7

األسبوع

11
األسبوع

15

3444/5/31هـ

تابع الوحدة األولى  :حفالت الشاي
تابع الوحدة األولى  :حفالت الشاي
3444/6/31هـ

3444/6/36هـ

الوحدة الثالثة  :الصحة العامة
(األمراض الجنسية الناتجة عن العالقات
المحرمة )

3444/7/34هـ

3444/7/34هـ

تابع إدارة الموارد األسرية

تابع إدارة الموارد األسرية

3444/1/9هـ

3444/1/31هـ

تابع فن الديكوباج

3444/5/13هـ

األسبوع

3444/5/15هـ

تابع الوحدة األولى  :حفالت الشاي
تابع الوحدة األولى  :حفالت الشاي

4

3444/6/39هـ

األسبوع

3444/6/11هـ

تابع الوحدة الثالثة  :األمراض الجنسية
الناتجة عن العالقات المحرمة

8

3444/7/37هـ

األسبوع

3444/7/13هـ

الوحدة الخامسة  :الديكور المنزلي

12

( إكسسوارات المنزل ونباتات الزينة )

3444/1/36هـ

األسبوع

16

3444/1/14هـ

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...................................................................../

توزيع منهج مادة
........

( التربية األسرية والصحية ) 6

للصف ( الثالث الثانوي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )
........

........

الوحدة األولى  :حفالت الشاي

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

المكتسبات
والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات ⃝

تعريف حفالت الشاي وموعدها وممزياتها

الحصة

 -أسس التخطيط لقوائم الطعام

صور ⃝

مجسمات ⃝

الفصل

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ عرفي حفالت الشاي ؟

التمهيد

الأهداف السلوكية
أن توضححححط الةالبحححح حفحححححالت
الشاي

المحتوى وعرض الدرس
 تعريف حفالت الشاي :
هي اجتماعات بسية تعقد في أوقات معينح ييحر أوقحات الوجبح
الرئيس  ،وتتميز األطعم التي تقحدم فيهحا بخلوهحا محأل األصحنا
الثقيل واقتصارها على الشاي والقهوة الكيك والمعجنات .
 موعد حفل الشاي :
موعدها بيأل الرابع إلى السادس  ،وتختلف األصنا التحي تقحدم
بها على حسب عادة البلد  ،وقد يختلف تجهيزها تبعا للمناسبات
 مميزات حفالت الشاي :
 -1حفل الشاي يالبا ما تكون بسية وأقل تكلف وأ ثر حميمي
 -2تقححام بمناسححب خاص ح التواصححل مححع أصححدقاق قححدامى أو لقححاق
أصدقاق مقربيأل أو عودة أحد أفراد العائل أو في شأن خاص ...
 قواعد وأصول ينبغي مراعاتها عند إقام حفالت الشاي :
مأل ه ه القواعد واألصول بالنسب لصاحب الدعوة :
قبل الحفل  :اإلعداد للحفل  -أثناق الحفل .
أما بالنسب للضيف ... :
 أس التخةيط لقوائم الةعام :
يعتمححد نجححا أي حفلحح علححى التخةححيط واإلعححداد المسححب لهححا ،
وتعتبر قائم الةعام نقة البداي في ه ا التخةيط  ،وهحي عبحارة
عأل تجميع لعدد مأل أصنا الةعام وفقحا ألصحول الحفلح المقامح
 ،ويوجد العديد مأل األس التي يجب أن تؤخ فحي اععتبحار عنحد
التخةيط له ه القوائم ومنها قائم حفالت الشاي .

أن تحححدد الةالب ح موعححد حفل ح
الشاي
أن تعحححححدد الةالبححححح مميحححححزات
حفالت الشاي
أن تسححححتنت الةالبحححح قواعححححد
وأصول ينبغحي مراعاتهحا عنحد
إقام حفالت الشاي
أن تححححححح ر الةالبححححححح أسححححححح
التخةيط لقوائم الةعام .

أدوات التقويم
التقويم الختامي

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

المادة

التربية األسرية والصحية 6

التاريخ

⃝

اعختبارات الشفوي ⃝

اعختبارات التحريري ⃝

المالحظ ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

الأنشطة

استراتيجيات التعليم الحديثة
تقويم الهدف
وضحي حفالت الشاي

○حل المشكالت
○اع تشا
نشاط ص 34

هناك مجموع مأل
القواعد واألصول التي
ينبغي مراعاتها عند
أقام حفالت الشاي:...

واعستقصاق

○العصف ال هني

○التعلم التعاوني
○أخرى............

المناقش

⃝

التدريبات ⃝

عححححححددي مميححححححزات حفححححححالت
الشاي

○الخرائط ال هني

○ ..................................التعلم ال اتي
..................................
..................................

حددي موعد حفل الشاي

الواجبات المنزلي ⃝
األنشة ⃝
الواجب المنزلي

اسحححححتنتجي قواعحححححد وأصحححححول
ينبغححي مراعاتهححا عنححد إقامحح
حفالت الشاي
اذ ري أس
الةعام .

التخةيط لقوائم

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للةلب مأل داخل المملك يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  54لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسس التحاضير الحديث
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمأل العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد

 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسس اوامر الشبك
=====================
 / 68201042364000حساب اعنماق
 / Sa3505000068201042364000اي بان اعنماق
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

