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الصف الثالث الثانوي
التحضير بالطريقة البنائية
















متابعة تحقيق الوالء هلل وحده  ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كافة جوانبها.
دعممممممي العقيممممممدت اتسممممممهمية التممممممي تسممممممتقيي بهمممممما نةممممممرت الطالبممممممة ولممممممى الكممممممو واتنسمممممما والحيممممممات فممممممي الممممممدنيا وا خممممممرت  ،وت ويممممممده
بالمفاهيي األساسية والثقافة اتسهمية التي تجعله معت اً باتسهي قادراً على الدعوت وليه والدفاع عنه.
تمكي االنتماء الحي ولى أمة اتسهي الحاملة لراية التوحيد.
تحقيمممممق الوفممممماء للممممموط اتسمممممهمي العممممماي وللممممموط الخممممماي ا المملكمممممة العربيمممممة السمممممعودية بمممممما يوافمممممق هممممم ه السممممم مممممم تسممممماي
في األفق وتطلع ولى العلياء  ،وقوت في الجسي.
تعهممممممد قممممممدراو الطالبممممممة  ،واسممممممتعداداته المختلفممممممة التممممممي تةهممممممر فممممممي همممممم ه الفتممممممرت  ،وتوجيههمممممما وفممممممق ممممممما يناسممممممبه وممممممما يحقممممممق
أهداف التربية اتسهمية في مفهومها العاي .
تنميممممممة التفكيممممممر العلمممممممي لممممممدل الطالبممممممة  ،وتعميممممممق روا البحممممممث والتجريمممممم والتتبممممممع المنهجممممممي  ،واسممممممتخداي المراجممممممع  ،والتعممممممود
على طرق الدراسة السليمة.
وتاحممممممممة الفرصممممممممة أممممممممماي الطالبمممممممماو القممممممممادري  ،ووعممممممممدادهي لمواصمممممممملة الدراسممممممممة بمسممممممممتوياتها المختلفممممممممة فممممممممي المعاهممممممممد العليمممممممما
والكلياو الجامعية  ،في مختلف التخصصاو.
تهيئة سائر الطالباو للعمل في ميادي الحيات بمستول الئق.
تخممممممريم عممممممدد ممممممم الممممممم هلي مسمممممملكيا ً وفنيمممممما ً لسممممممد حاجممممممة الممممممبهد فممممممي المرحلممممممة األولممممممى ممممممم التعلمممممميي والقيمممممماي بالمهمممممماي الدينيممممممة
واألعمال الفنية م ا راعية وتجارية وصناعية وغيرها.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرت وسهمية سليمة.
وعداد الطالباو للجهاد في سبيل هللا روحيا ً وبدنيا ً.
رعايمممممممة الشمممممممبا علمممممممى أسممممممما اتسمممممممهي ،و عمممممممهه مشمممممممكهتهي الفكريمممممممة واالنفعاليمممممممة ومسممممممماعدتهي علمممممممى اجتيممممممما هممممممم ه الفتمممممممرت
الحرجة م حياتهي بنجاا وسهي.
وكسمممممابهي فضممممميلة المطالعمممممة النافعمممممة والرغبمممممة فمممممي اال ديممممماد مممممم العلمممممي النمممممافع والعممممممل الصمممممال واسمممممت هل أوقممممماو الفمممممرا علمممممى
وجه مفيد ت دهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوي الوعي اتيجابي ال ي يواجه به الطالبة األفكار الهدّامة واالتجاهاو المض ّللة















تقدير المتعلماو على نعي هللا تعالى على االنسا م غ اء وصحة وملب
تعريف المتعلماو باألهداف النبيلة التى تسعى المادت 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 األسرت
اكتسا المتعلماو العاداو ال ائية الصحية المتعلقة بتحضيرالطعاي وتقديمه وتناوله
تدري المتعلماو على صنع وجباو المناسباو المختلفة كحفهو الشاي مثه
تعريف المتعلماو بأصول التجميل بحيث تختار مايناسبها
مساعدت المتعلماو على العناية بالبشرت
الماي المتعلماو بالمفاهيي االقتصادية األساسية مثل مفهوي التسوق الصحي
الماي المتعلماو بالجوان االيجابية والسلبية لفعهناو التجارية
تفهي المتعلماو للعهقة الوثيقة بي المهب والمةهر العاي والعاداو والقيي االسهمية
تعريف المتعلماو بكيفية االستفادت م مساحاو المن ل المختلفة في ترتي اثاث المن ل

 تدري المتعلمة على كيفية االستفادت م خاماو البيئة

معلوماو ع المعلمة
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األحد 1441/7/24

الخمي

1441/7/28

األحد 1441/8/2
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الخمي 1441/8/27
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الدرو
التهيئة للمنهم  -ال اء والت ية احفهو الشاي
ال اء والت ية احفهو الشاي
ال اء والت ية احفهو الشاي
الطفولة االعناية الصحية باألطفال حديثي الوالدت
العناية الصحية باألطفال حديثي الوالدت
الصحة العامة ااألمراض الجنسية الناتجة ع العهقاو
المحرمة
الصحة العامة ااألمراض الجنسية الناتجة ع العهقاو
المحرمة
االستقرار األسري اودارت الموارد األسرية
االستقرار األسري اودارت الموارد األسرية
الديكور المن لي اوكسسواراو المن ل ونباتاو ال ينة
الديكور المن لي اوكسسواراو المن ل ونباتاو ال ينة
الديكور المن لي اوكسسواراو المن ل ونباتاو ال ينة
المشاريع الص يرل اف الديكوباه
المشاريع الص يرل اف الديكوباه
المشاريع الص يرل اف الديكوباه
التقييي النهائي

مهحةاو

الوحدت
الدر
الوسائل المقترحة

وحدت ال اء والت ية
السبورت  -الكتا المدرسي – األقهي الملونة – عروض تقديمية

األهداف السلوكية
يتوقع م الطالبة في نهاية
الدر تحقيق ما يلي :

 تعرف حفالت الشاي.
 توضحححححد حوالحححححد حفحححححالت
الشاي.
 تعحححححدز ح حححححح ات حفحححححالت
الشاي.

المحتول التعليمي

-

-

-

-

اتجراءاو واألنشطة التعليمية

تعريف حفهو الشاي:
هي اجتماعياو بسيطة تعقد في أوقاو معينة غير أوقاو الوجباو الرئيسية
وتتمي بخلوها م األصناف الثقيلة واقتصارها على الشاي والقهوت
والكيك.
موعد حفلة الشاي:
موعدها بي الرابعة ولى السادسة ،وتختلف األصناف التي تقدي بها على
تبعا للمناسباو.
حس عادت البلد ،وقد يختلف تجهي ها ً
ممي او حفهو الشاي:
 -1حفلة الشاي غال ًبا ما تكو بسيطة وأقل تكلفة وأكثر حميمة.
 -2تقاي بمناسبة خاصة كالتواصل مع أصدقاء قدمى ،أو لقاء أصدقاء
مقربي أو عودت أحد أفراد العائلة ،أو في شأ خاي.
 -3الشاي هو المشرو األساسي في ه ه الحفهو ،ويقدي في
اتبريق الخاي به ،كما يمك تقديي الشاي البارد.
 -4التركي على تقديي الحلوياو والفطائر ،ويمك تقديي المشروباو
الساخنة اشاي  ،قهوت  ،نسكافية وبعض أنواع العصائر.
 -5يمك أ ُتقدي على شكل بوفيه مفتوا.

الواجب :

اليوي
التاريخ
الحصة  -الفصل

األحد

االثني

الثهثاء

األربعاء

حل أسئلة التقويم بالدفتر

الت هحد للدرس الن طريق
تهحئة األذهان وجعلها صافحة
للدرس ،ثم حناقشتهم في
العناصر اآلتحة :
 حفهوم حفالت الشاي. حوالد حفلة الشاي. ح ح ات حفالت الشاي ثم حل الت رينات .

الخمي

-

التقويي
طرا ه ه األسئلة
التالية على الطالباو
واستقبال اتجاباو
وتصويبها :
الرفي حفالت
الشاي؟
بحني حوالد حفلة
الشاي؟
الدزي ح ح ات
حفالت الشاي؟

األخوات المعلمي و المعلماو
السهي عليكي ورحمة هللا وبركاته
يسر م سسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدي كل ما يخي تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستول الساد
–أنواع التحاضير–
استراتيجياو التعلي الحديثة – خماسي باتستراتيجياو –تعلي نشط –وحداو مشروع الملك عبدهللا –ثهثي “خطواو أربع”
–المرفقاو–
عروض بور بوينو لجميع درو

المادت

+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادت لجميع الدرو
+
دليل المعلي
+
الكتا االلكتروني
+

حل أسئلة الكتا
+
خرائط ومفاهيي
+
شرا متمي بالفيديو لجميع درو

المنهم

التوصيل للرياض والخره مجانا
التوصيل لباقي مد المملكة عبر الفيدك

ا المستعجل  24ساعة)

لحج طلبكي وتسجيل معلوماو اتستهي:
للطلب حن زاخل ال لكة ي كنك اإلتصال اللى رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكي ك الك تسجيل الطل

ولكترونيا ً ع طريق الرابط
www.mta.sa/c
ك لك يمكننا التوصيل ع االيميل او الفدك

لجميع مد المملكة

حس طلبكي ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعاو
T@mta.sa
سعر المادت على سي دي  20لاير
سعر المادت ع طريق االيميل  20لاير
سعر المادت مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادت مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لم هي خاره مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدك
وهنا أرقام حسابات ال ؤسسة لل عل حن
حسابات بنوك بإسم  :حؤسسة التحاضحر الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي

المستعجل

 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد البدالرح ن العتحبي
==========================
 / 8001852539ساحبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالز
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالز
 / 0101001926001البنك السعوزي لإلستث ار
 / 030680161166001الج يرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الج يرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :حؤسسة اواحر الشبكة
=====================

 / 68201042364000حساب االن اء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االن اء
–———————————————————
لألخوت أصحا المكتباو الراغبي في أ يكونوا وكهء لتحاضير فوا الحربي في مدنهي االتصال بجوال المدير
0554466161

