األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة

التربية األسرية
الصف الثاني الثانوي
التحضير بالطريقة البنائية

التقويم

 متابعة تحقيق الوالء هلل وحده  ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كافة جوانبها.
التقويموت ويممممممده
 دعممممممم العقيممممممدت اإلسممممممهمية التممممممي تسممممممتقيم بهمممممما نةممممممرت الطالبممممممة ولممممممى الكممممممو واإلنسمممممما والحيممممممات فممممممي الممممممدنيا وا خممممممرت ،
المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة
األهداف السلوكية
بالمفاهيم األساسية والثقافة اإلسهمية التي تجعله معت اً باإلسهم قادراً على الدعوت وليه والدفاع عنه.
 تمكي االنتماء الحي ولى أمة اإلسهم الحاملة لراية التوحيد.
 تحقيمممممق الوفممممماء للممممموط اإلسمممممهمي العمممممام وللممممموط الخممممماي ا المملكمممممة العربيمممممة السمممممعودية بمممممما يوافمممممق هممممم ه السممممم مممممم تسمممممام
في األفق وتطلع ولى العلياء  ،وقوت في الجسم.
 تعهممممممد قممممممدرات الطالبممممممة  ،واسممممممتعداداته المختلفممممممة التممممممي تةهممممممر فممممممي همممممم ه الفتممممممرت  ،وتوجيههمممممما وفممممممق ممممممما يناسممممممبه وممممممما يحقممممممق
أهداف التربية اإلسهمية في مفهومها العام .
 تنميممممممة التفكيممممممر العلمممممممي لممممممدل الطالبممممممة  ،وتعميممممممق رو البحمممممم والتجريمممممم والتتبممممممع المنهجممممممي  ،واسممممممتخدام المراجممممممع  ،والتعممممممود
على طرق الدراسة السليمة.
 وتاحممممممممة الفرصممممممممة أمممممممممام الطالبممممممممات القممممممممادري  ،ووعممممممممدادهم لمواصمممممممملة الدراسممممممممة بمسممممممممتوياتها المختلفممممممممة فممممممممي المعاهممممممممد العليمممممممما
والكليات الجامعية  ،في مختلف التخصصات.
 تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادي الحيات بمستول الئق.
 تخممممممريم عممممممدد ممممممم الممممممم هلي مسمممممملكيا ً وفنيمممممما ً لسممممممد حاجممممممة الممممممبهد فممممممي المرحلممممممة األولممممممى ممممممم التعلمممممميم والقيممممممام بالمهممممممام الدينيممممممة
واألعمال الفنية م ا راعية وتجارية وصناعية وغيرها.
 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرت وسهمية سليمة.
 وعداد الطالبات للجهاد في سبيل هللا روحيا ً وبدنيا ً.
 رعايمممممممة الشمممممممبا علمممممممى أسممممممماة اإلسمممممممهم ،وعمممممممه مشمممممممكهتهم الفكريمممممممة واالنفعاليمممممممة ومسممممممماعدتهم علمممممممى اجتيممممممما هممممممم ه الفتمممممممرت
الحرجة م حياتهم بنجا وسهم.
 وكسمممممابهم فضممممميلة المطالعمممممة النافعمممممة والرغبمممممة فمممممي اال ديممممماد مممممم العلمممممم النمممممافع والعممممممل الصمممممال واسمممممت هل أوقمممممات الفمممممرا علمممممى
وجه مفيد ت دهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 تكوي الوعي اإليجابي ال ي يواجه به الطالبة األفكار الهدّامة واالتجاهات المض ّللة
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تقدير المتعلمات على نعم هللا تعالى على االنسا م غ اء وصحة وملبة
تعريف المتعلمات باألهداف النبيلة التى تسعى المادت الى تحقيقها
تدري المتعلمات على تحقيق األسلو العلمي في العديد م المواقف
تشجيع المتعلمات على العمل اليدوي واحترامه
ادراك المتعلمةألهمية المساهمة في التوعية الصحية ألفراد األسرت
اكتسا المتعلمات العادات ال ائية الصحية المتعلقة بتحضيرالطعام وتقديمه وتناوله
تدري المتعلمات على صنع وجبات المناسبات المختلفة كحفهت الشاي مثه
تعريف المتعلمات بأصول التجميل بحي تختار مايناسبها
مساعدت المتعلمات على العناية بالبشرت
المام المتعلمات بالمفاهيم االقتصادية األساسية مثل مفهوم التسوق الصحي
المام المتعلمات بالجوان االيجابية والسلبية لفعهنات التجارية
تفهم المتعلمات للعهقة الوثيقة بي المهبة والمةهر العام والعادات والقيم االسهمية
تعريف المتعلمات بكيفية االستفادت م مساحات المن ل المختلفة في ترتي اثا المن ل

 تدري المتعلمة على كيفية االستفادت م خامات البيئة

التقويم
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يتوقع م الطالبة في نهاية مناقشة الطالبات في مفردات بعد تقسيمهم لعدت مجموعات تتنافة فيما
الدرة تحقيق ما يلي:
بينها

 أ تممممممممممم كر المقصمممممممممممود المسنو  :هم أشخاي يتعرضو لت يرات عمرية طبيعية غير مرضية أثر تقدمهم في
بالمسني .
صا فسيولوج ًيا في األداء المثالي للوةائف الحيوية بالجسم
العمر تسب لهم ضع ًفا أو نق ً
 أ تعممممممممممممممدد مراحممممممممممممممل فيصبحوا غير قادري على رعاية أنفسهم وخدمتها.
وتصنف مرحلة الشيخوخة ولى ثه مراحل أو فئات عمرية تشمل:
الشيخوخة.

 أ تعممممممممممممدد الت يممممممممممممرات
الجسممممممية التمممممي تصمممممي
اإلنسا في حالة الكبر.
 أ تعممممممممممممدد الت يممممممممممممرات
االجتماعيمممة التمممي تصمممي
اإلنسا في حالة الكبر.
 أ تعممدد الت يممرات العقليممة
التممي تصممي اإلنسمما فممي
حالة الكبر.

الواجب :

التقويم

الفئة
ص ار المسني أو المس الشا
كبار المسني أو الكهل.
الطاعنو في الس أو الهرم
الت يرات التي تصي اإلنسا في حالة الكبر:
أوالً :الت يرات الجسمية:
ثان ًيا :الت يرات االجتماعية.
ثال ًثا :الت يرات النفسية واالنفعالية.
راب ًعا :الت يرات العقلية.
خامساً :الت يرات االقتصادية.

حل أسئلة الكتاب المدرسي

العمر
 63اأو 65ـ  74سنة.
 15 – 75سنة
فوق س  15سنة

طر ه ه األسئلة التالية على
الطالبات واستقبال اإلجابات
وتصويبها:
أ كري المقصود بالمسني .
عددي مراحل الشيخوخة.
عددي الت يرات الجسمية
التي تصي اإلنسا في حالة
الكبر.
عددي الت يرات االجتماعية
التي تصي اإلنسا في حالة
الكبر.

الدرة
التمهيد

تابع ال اء والت ية ا ت ية الفئات الخاصة

اليوم
التاريخ

األحد

االثني

الثهثاء

األربعاء

األخوة المعلمين و المعلمات
األهداف السلوكية

هللاواألنشطة
واإلجراءات
التعليمي
المحتوي
وبركاته
عليكم ورحمة
السالم

التقويم

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب

الخمية

+
الكتاب االلكتروني
األهداف السلوكية

+

الكتابواألنشطة
واإلجراءات
التعليمي أسئلة
المحتوي حل

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:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025

التقويم

0557977722
واتسب التحاضير
األهداف السلوكية

0505107025واألنشطة
المحتوي التعليمي واإلجراءات

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

التقويم

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
األهداف السلوكية

واإلجراءات
الرياضالتعليمي
لمن هم خارج مدينةالمحتوي
واألنشطة لاير للفيدكس المستعجل
االرسالية 51
يضاف قيمة

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات

التقويم

الرياض
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سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940

المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة

التقويم

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

