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األهداف العامة للمادة











تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبها
تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية للثقافة
والعلوم
تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب
تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل
المسؤولية
تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها
حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد
تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها
تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة

األهداف الخاصة للمادة

















تعريف التلميذات بنعم هللا الكثيرة وشكره عليها ،وتعويدهن على إحترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة
تعريف التلميذات باألهداف النبيلة التي تسعى مادة التربية األسرية إلى تحقيقها في المجتمع
إكساب التلميذات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة
إتاحة الفرصة للتلميذات لممارسة مهارات مهنية تمكنهن من مفيدة
إكساب التلميذات مهارات العمل الجماعي وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة وأبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية
تدريب التلميذات على استخدام األسلوب العلمي الصحيح في العديد من المواقف الحياتية التي تواجههن
تعريف التلميذات بالتغيرات الجسمية التي تطرأ عليهن أثناء النمو ،وتعويدهن على النظافة واحترامها في جميع مجاالت الحياة
تشجيع التلميذات ممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير األمن والسالمة في المنزل
تعريف التلميذات ببعض اإلسعافات األولية التي تساعدهن على التعامل مع الحوادث
إكساب التلميذات بعض السلوك اإليجابي للمحافظة على الصحة العامة وسالمة الحواس
تنمية الحس العملي التطبيقي لدى التلميذات والقدرة على حل المشكالت
إكساب التلميذات االتجاهات اإليجابية تجاه الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين
تزويد التلميذات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة
تنمية اإلحساس بالمسئولية لدى التلميذات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع
إكساب التلميذات قدرة على التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحات
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أن تصف التلميذة
التغيرات التي تحدث في
مرحلة البلوغ.
أن تلخص التلميذة أهم
المظاهر الجسمية
للبلوغ.
أن تعرف التلميذة
الحيض.
أن تتعرف التلميذة على
أهم األطعمة التي يجب
تناولها أثناء الحيض.
أن تجيب التلميذة على
النشاط الموضح
أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس
الواجب

االثنين

الثالثاء األربعاء

البلوغ عند اإلناث
في بداية الدرس أقوم بعرض األفكار التي يتضمنها الدرس
على التلميذات حتى يكونّ التلميذات على دراية وعلم بأجزاء
أوالا تعريف البلوغ:
هو االنتقال من الطفولة إلى الشباب ،يصاحبه تغيرات جسمية الدرس ،ثم أبدأ معهن بشرح للتغيرات التي تحدث لإلناث في
مرحلة البلوغ.
ونفسية.
أقرأ النشاط على التلميذات قراءة جيدة ،ثم أبدأ معهن في حل
النشاط بأن أطلب منهن النظر إلى جمع صور من المجالت
ثانيا ا التغيرات التي تحدث في مرحلة البلوغ:
ومواقع الشبكة العنكبويتة تمثل أهم المظاهر الجسمية للبلوغ
 بروز الثديين
عند اإلناث وجمعها ولصقها في كراس النشاط الخاص بهن
 ظهور ونمو الشعر في بعض مناطق الجسم.
أستعين بجهاز عارض الصور حيث أعرض من خالله
 زيادة ملحوظة في الوزن والطول.
للتلميذات بعض الصور التي توضح أهم األطعمة التي يجب
تناولها أثناء فترة الحيض وأطلب منهن التعليق على هذه
 حدوث الحيض (الدورة الشهرية).
الصور ومن ثم مناقشتهن فيما فهمنه وتعلمنه من خاللها
ثالثا ا تعريف الحيض:
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها صوراَ لبعض األنشطة
هو دم طبيعي يخرج من الرحم شهرياا لعدم أيام ويصاحبه آالم
البدنية بحيث أطرح عليهن سؤال
في أسفل البطن والظهر.
(هل الرياضة مفيدة أثناء فترة الحيض؟) وأطلب منهن
ثالثا ا إرشادات مهمة أثناء فترة الحيض:
االجابة من خالل النظر إلى الصور الموضحة بالبطاقة ومن
 -1التوقف عن أداء الصالة والصوم ومس المصحف.
ثم ترديدها أكثر من مرة
 -2استخدام فوط صحية خاصة بالحيض.
أساعد التلميذات في تصميم لوحة إرشادية مدون عليها
 -3تغيير المالبس الداخلية يوم ايا.
طريقة الغسل الصحيحة بعد الحيض حيث أناقشهن في
 -4العناية بالنظافة الشخصية واالستحمام واستخدام
النصائح التي تعرضها اللوحة ،ثم أطلب منهن تزينها
مزيل العرق.
وتعليقها داخل الصف
الحرص على نناول مسكنات األلم الطبيعية كشرب السوائل
أعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة
الدافئة.
على السؤال الموضح بها
عرفي البلوغ عند اإلناث

الخميس

ما المقصود بالبلوغ؟
استنتجي فوائد الرياضة
أثناء فترة الحيض.؟
اذكري اإلرشادات
المهمة أثناء فترة
الحيض؟
ما هي االرشادات
المهمة الواجب اتباعها
أثناء فترة الحيض؟
أجبي على النشاط
الموضح
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية االسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية  +التعلم النشط الجديد  +االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات +مسرد  +الطريقة البنائية +وحدات مشروع الملك عبدهللا
طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية باالستراتيجيات  +الجديدة  +الطريقة العرضية الحديثة

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس 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  50لاير 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

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

