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متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزا ً
بدينه قادرا ً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة
السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عددا ً من المتعلمين والمؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم
بنجاح وسالم.
إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد
تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع .
تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

األهداف العامة لمادة التربية األسرية















تنمية القدرات الالزمة للحياة واكتساب الخبرات وتهيئة الفرد بحيث يستطيع اإلسهام في تطوير الحياة االجتماعية ،والنهوض بالمجتمع وإمداده
بالفاعلية المثمرة.
تكوين مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الفرد الشخصي واالجتماعي وتنمية اإلحساس بالمسؤولية لعضوية المجتمع مثل التعاون
والنظام واالقتصاد وحسن التصرف.
تهيئة الفرد لتحمل مسؤوليات األسرة واالضطالع بأعبائها والقيام بواجباته نحوها.
ربط مادة االقتصاد المنزلي بباقي مواد الدراسة.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
حسن التصرف في موارد األسرة لتحقيق أفضل مستوى معيشي ممكن لألسرة في حدود دخلها.
الوقوف على الطرق الفعالة في اإلدارة المنزلية ،وتعويد الفرد على االستفادة من الدراسة العملية إلدارة المنزل التي توضح األساليب المتمشية
مع التطور الحديث ،والتي يمكن أن تخفف الكثير من األعباء.
تنمية الروح االقتصادية والجمالية عند الفرد باإلرشاد لكيفية اختيار األنسجة والمالبس ،والتعريف بالطرق العلمية للعناية بها وصيانتها وعالقة
ذلك بالمظهر العام.
تنمية االستعدادات العلمية لدى الفرد ،والتدريب على ممارسة العمل اليدوي واحترامه واحترام القائمين به ،وفتح المجال أمامه مستقبالا لالعتماد
على النفس في مواجهة ظروف الحياة.
إتاحة الفرص للفرد ل يتعلم بعض الصناعات باستخدام الخامات المحلية التي تساعد على رفع مستوى دخل األسرة ،والمساهمة في رفع مستوى
الدخل القومي بما يتمشى مع قدرة الفرد في المراحل المختلفة.
االستفادة من دراسة المادة في شغل أوقات الفراغ بإنتاج نافع ومثمر.
تنمية العادات الصحية والغذائية ،والعناية بالمظهر ،وتبيان وعالقته بتكوين الشخصية ،وتأثير ذلك على الفرد وبالتالي المجتمع.
معرفة العالقة بين تغذية الفرد وتموه وسالمته وقدرته على العمل واإلنتاج.

األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

الغذاء والتغذية

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

آداب تناول الطعام
األسس العامة للوالئم والمناسبات (البوفيهات)
الطفولة
العناية بالمولود الجديد

6
7

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

الصحة العامة
سرطان الثدي
مراجعة عامة
بناء العالقات األسرية

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

تابع بناء العالقات األسرية
الديكور المنزلي
تابع الديكور المنزلي
المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة

14
15
16
18-17

األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

تابع المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة
خطوات التعامل الناجح
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

الصف

الثالث ثانوي

المــــادة

التربية األسرية والصحية ()5

الدرس

الغذاء والتغذية

تمهيد

اكتبي بعض األفكار لكيفية االستفادة من مستهلكات البيئة في انتاج قطع
جمالية تصلح لتزيين المائدة.

االثنين

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تذكر أسس ترتيب الموائد. تصف طرق ترتيب أدوات المائدة واإلرشادات الخاصة باستعمالها. توضح آداب تناول الطعام. تشرح طرق تقديم الطعام على المائدة. تبين القواعد العامة الواجب اتباعها عند الخدمة. تبرز األسس التي يقوم عليها فن تزيين المائدة. -تحدد األسس العامة للوالئم والمناسبات.

الفكرة الكبرى :اهتمت الشريعة اإلسالمية بجميع نواحي حياة اإلنسان،
فاهلل سبحانه وتعالى قد أكمل لنا هذا الدين ،فما من أمر أكثر عالقة وجودا ا
في حياة الشخص المسلم إال كانت الشريعة اإلسالمية أكثر تطرقا ا له.
ستفهم المتعلمات أن :
 قواعد السلوك (فن االتيكيت) أضحت اليوم ضرورة من ضروراتالحياة أحسن اإلنسان إتقانها والتعامل معها أصبح مهذبا ا ومحبوبا ا بين
الناس ،وهذا ما تهدف إليه شريعتنا السمحاء.
 يمثل إعداد المائدة بشكل أنيق وجميل جوا ا سارا ا ومرحبا ا بالضيوف. يعتبر تناول الطعام هو أحد األنشطة اليومية التي يقوم بها كل فردمننا ،وال شك إنه كأي نشاط اجتماعي له آدابه المتعارف عليها.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :عرفي فن االتيكيت بأسلوبك.
السؤال الثاني  :قدمي مقترحات لكيفية إكرام النعمة
(الطعام) وتوزيعها بعد اإلنتهاء من المناسبات
السؤال الثالث  :كيف تساهمين في نشر هدي النبي صلى
هللا عليه وسلم في تناول الطعام والشراب.

ستعرف المتعلمات :
-

أسس ترتيب المائدة.
إعداد المائدة.
فن تزيين المائدة.
آداب تناول الطعام.
أنواع الخدمة.
األسس العامة للوالئم والمناسبات.

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

ذكر أسس ترتيب الموائد.
وصف طرق ترتيب أدوات المائدة واإلرشادات
الخاصة باستعمالها.
توضيح آداب تناول الطعام.
شرح طرق تقديم الطعام على المائدة.
بيان القواعد العامة الواجب اتباعها عند الخدمة.
إبراز األسس التي يقوم عليها فن تزيين المائدة.
تحديد األسس العامة للوالئم والمناسبات.

الخطوووة  : 2تحديوود البووراهين واألدلووة علووى تحقووق نووواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

بعد نهاية هذه
الوحدة عن
الغذاء والتغذية
تتمثل مهمتك
في كتابة بحث
عن األسس
العامة للوالئم
والمناسبات.

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

أدلة أخرى

من خالل
األدلة التالية:
نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
األنشطة التعليمية :
 أبدأ بسؤال تمهيدي (عرفي فن االتكيت.). أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (الغذاء والتغذية). مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لهوا والمهمواتاألدائية (فن االتيكيت  -الطريقة العائلية – الطريقة األمريكية.)...
 أقوودم للطالبووات بروشووور يتحوودث عوون أسووس ترتيووب الموائوودا أطلووب موون الطالبووات قووراءةالبروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغورض توضويح طورق إعوداد
المائدة بالمفارش والمناديل.
 أقدم للطالبات فيوديو تعليموي عون بداب تنواول الطعواما يشواهدن الطالبوات العورض بتركيوزوانتبوواها وموون ثووم يقموون بمناقشووتها مووع توضوويح الهوودف موون مشوواهدة العوورض وشوورح
األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفواهيم عون طورق تقوديم الطعوام علوى المائودةا أطلوب مون الطالبواتقراءة الخريطة بطريقوة علميوة تعتمود علوى تحليول المعلوموات التوي وردت بهوا مون خوالل
إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الفرق بين
الطريقة العائلية والطريقة األمريكية.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح القواعود العاموة الواجوب اتباعهوا عنود الخدموةاأكلف الطالبات بعود االنتهواء مون مشواهدة الفويلم بكتابوة تقريوراً عون أهوم المعلوموات التوي
وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبوار العلمواء يتحودث عون االسوتفادة مون مسوتهلكاتالبيئة في انتاج قطع جمالية تصلح لتزيين المائدةا ثم أقوم بطورح عودة أسوئلة للمناقشوة
منها( :اقترحي بعض األفكار التوي تمكون مون االسوتفادة مون مسوتهلكات البيئوة فوي انتواج
قطووع جماليووة تصوولح لتووزيين المائوودة).ا أكلووف الطالبووات بالتنوواقش فيمووا بيوونهن بغوورض
التوصوول إلجابووة دقيقووة للسووؤال محوول النقوواش مووع توضوويح الهوودف موون تل و المحاضوورة
ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعواوني فيموا بيونهن لجموع الموادة العلميوة الالزموة لكتابوة مقالوةعوون فوون تووزيين المائوودةا يصوونفن الطالبووات أنفسووهن إلووى مجموووعتين تقوووم األولووى بجمووع
المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلووب موون الطالبووات كتابووة بحووث عوون األسووس العامووة للوووالئم والمناسووباتا مووع توضوويحالهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 -أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة.

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

الغذاء والتغذية

الثالث ثانوي
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المادة

مهمت :
الهدف  :كتابة بحث عن األسس العامة للوالئم والمناسبات.
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :باحثة مدققة.
وظيفت  :بيان األسس العامة للوالئم والمناسبات.
طالبات المدرسة أو المجتمع
السياق الذي تجد نفس فيه هو  :سياق المقرر العلمي
 بحث علمي توضحين فيه األسس العامة للوالئم والمناسبات.
 اإللمام بجوانب المطوية وكذل البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .
أن تكتبين بحث.

د

الدور

ج
م
ا

الجمهور
الموقف
الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

األخوة 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 الخامس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع المل 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)
ويمكنكم كذال تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل 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  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنو بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بن الراجحي233608010954856/
بي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البن األهلي27949172000110/
بي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنو باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بن البالد900127883010006/
اي بان بن البالدSA4715000900127883010006/

البن السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بن الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنو باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
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

