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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده  ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كافة جوانبها.
دعمممممممم العقيمممممممد اتسمممممممنمية التمممممممي تسمممممممتقيم بهممممممما نلمممممممر الطالبمممممممة لمممممممى الكمممممممو واتنسممممممما والحيممممممما فمممممممي المممممممدنيا وا خمممممممر  ،وت ويمممممممده
بالمفاهيم األساسية والثقافة اتسنمية التي تجعله معت اً باتسنم قادراً على الدعو ليه والدفاع عنه.
تمكي االنتماء الحي لى أمة اتسنم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيمممممق الوفممممماء للممممموط اتسمممممنمي العمممممام وللممممموط الخممممماي ا المملكمممممة العربيمممممة السمممممعودية بمممممما يوافمممممق هممممم ه السممممم مممممم تسمممممام فمممممي
األفق وتطلع لى العلياء  ،وقو في الجسم.
تعهممممممد قممممممدراو الطالبممممممة  ،واسممممممتعداداته المختلفممممممة التممممممي تلهممممممر فممممممي همممممم ه الفتممممممر  ،وتوجيههمممممما وفممممممق ممممممما يناسممممممبه وممممممما يحقممممممق أهممممممداف
التربية اتسنمية في مفهومها العام .
تنميمممممممة التفكيمممممممر العلممممممممي لمممممممد الطالبمممممممة  ،وتعميمممممممق روم البحمممممممث والتجريممممممم والتتبمممممممع المنهجمممممممي  ،واسمممممممتخدام المراجمممممممع  ،والتعمممممممود
على طرق الدراسة السليمة.
تاحمممممممة الفرصمممممممة أممممممممام الطالبممممممماو ا لقمممممممادري  ،و عمممممممدادهم لمواصممممممملة الدراسمممممممة بمسمممممممتوياتها المختلفمممممممة فمممممممي المعاهمممممممد العليممممممما والكليممممممماو
الجامعية  ،في مختلف التخصصاو.
تهيئة سائر الطالباو للعمل في ميادي الحيا بمستو الئق.
تخمممممري عمممممدد مممممم المممممم هلي مسممممملكيا ً وفنيممممما ً لسمممممد حاجمممممة المممممبند فمممممي المرحلمممممة األولمممممى مممممم التعلممممميم والقيمممممام بالمهمممممام الدينيمممممة واألعممممممال
الفنية م ا راعية وتجارية وصناعية وغيرها.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسر سنمية سليمة.
عداد الطالباو للجهاد في سبيل هللا روحيا ً وبدنيا ً.
رعايممممممة الشممممممبا علممممممى أسمممممماف اتسممممممنم ،وعممممممنه مشممممممكنتهم الفكريممممممة واالنفعاليممممممة ومسمممممماعدتهم علممممممى اجتيمممممما همممممم ه الفتممممممر الحرجممممممة
م حياتهم بنجام وسنم.
كسمممممابهم فضممممميلة المطالعمممممة النافعمممممة والرغبمممممة فمممممي اال ديممممماد مممممم العلمممممم النمممممافع والعممممممل الصمممممال واسمممممت نل أوقممممماو الفمممممرا علمممممى وجمممممه
مفيد ت دهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوي الوعي اتيجابي ال ي يواجه به الطالبة األفكار الهدّامة واالتجاهاو المض ّللة















تقدير المتعلماو على نعم هللا تعالى على االنسا م غ اء وصحة وملبف
تعريف المتعلماو باألهداف النبيلة التى تسعى الماد الى تحقيقها
تدري المتعلماو على تحقيق األسلو العلمي في العديد م المواقف
تشجيع المتعلماو على العمل اليدوي واحترامه
ادراك المتعلمةألهمية المساهمة في التوعية الصحية ألفراد األسر
اكتسا المتعلماو العاداو ال ائية الصحية المتعلقة بتحضيرالطعام وتقديمه وتناوله
تدري المتعلماو على صنع وجباو المناسباو المختلفة كحفنو الشاي مثن
تعريف المتعلماو بأصول التجميل بحيث تختار مايناسبها
مساعد المتعلماو على العناية بالبشر
المام المتعلماو بالمفاهيم االقتصادية األساسية مثل مفهوم التسوق الصحي
المام المتعلماو بالجوان االيجابية والسلبية لفعنناو التجارية
تفهم المتعلماو للعنقة الوثيقة بي المنبف والملهر العام والعاداو والقيم االسنمية
تعريف المتعلماو بكيفية االستفاد م مساحاو المن ل المختلفة في ترتي اثاث المن ل

 تدري المتعلمة على كيفية االستفاد م خاماو البيئة
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توقيع المعلمة
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توزيع منهج مادة التربية األسرية الصف الثالث الثانوي
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الخميف 0443/6/06
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الخميف 0443/7/10
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األحد 0443/7/14

الخميف 0443/7/11
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األحد 0443/1/1

الخميف 0443/1/6

15

األحد 0443/1/9

الخميف 0443/1/00

المشاريع الصغيرى (فن الديكوباج )
المشاريع الصغيرى (فن الديكوباج )
المشاريع الصغيرى (فن الديكوباج )

األحد 0443/1/06

الخميف 0443/1/17

االختباراو النهائية
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الصحة العامة (األمراض الجنسية الناتجة ع العنقاو المحرمة )

الديكور المنزلي (إكسسوارات المنزل ونباتات الزينة)
الديكور المنزلي (إكسسوارات المنزل ونباتات الزينة)
الديكور المنزلي (إكسسوارات المنزل ونباتات الزينة

مالحظات

الوحد
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
االوسائل التعليمية
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدرف

ال اء والت ية

عرض مرئي
تجار عملية

سبور كية
كتا نشاط

حفنو الشاي
شرائ لكترونية
 قطع الورق والفلي

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثني

األحد

األربعاء

الثنثاء

الخميف

التعلم التعاوني

جراءاو تحقيق النوات م المعلمة والمتعلم

نوات التعلم المخطط لها ااألهداف

 تعرف حفنو الشاي.
 توض موعد حفنو الشاي.
الخبراو السابقة






معلومة ثرائية
الواجباو المن لية

أنشطة ملف اتنجا

تقويم ختامي



عرض ورقة النشاط علي الطالباو وفيها يتخير الطالباو اتجابة
الصحيحة م الخاطئة وننتقل لي الورقة الثانية وفيها يلو الطالبة
الجملة ويحفلها

تقويم بنائي

 تعدد ممي او حفنو الشاي.



عمل بحث بالرجوع للمكتبة واالنترنو.

ما يلي:

نشاط ثرائي

تقويم قبلي

يتوقع م الطالبة في نهاية الدرف تحقيق 

تقسيم الطالباو لي أربع مجموعاو بحيث يكو الطالباو في كل
مجموعة غير متجانسي م الناحية العلمية
يحدد لكل مجموعة قائد وكات وهك ا ا أي مهمة لكل فرد في
المجموعة تناس مكانياته
يتم عرض مختصر للماد المعرفية م خنل المعلمة بواسطة
البوربوينو والسبور والكتا المدرسي .
عرض األنشطة سواء م الكتا أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجة
لموضع الدرف لتحقيق الخبر المطلوبة
يقوم المعلمة بالمرور بي المجموعاو أثناء تنفي النشاط وتقديم
التوجيه المناس للمجموعاو
عرض عمل المجموعاو حيث تعرض مجموعة ويستمع الجميع
للعرض والمناقشة وتبادل وجهاو النلر ودفاع كل منهم ع وجهة
نلره ويتم التصوي م المعلمة

التقويم

أعرف حفنو الشاي.

أبي موعد حفلة الشاي.

أعدد ممي او حفنو الشاي.

رابط تفاعلي
المهاراو المستهدفة

حل ورقة الواج المعد
تنفي حقيبة اتنجا

استماع

تحدث

قراء

كتابة

تفكير

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  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة 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  51لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد

 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

