مادة التربية المهنية (بنات) الصف الثاني متوسط
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

10

مساعدة التلميذة على النمو السوي جسمياً ،وعقليا ً واجتماعيا ً وعاطفياً ،وروحياً.
إتاحة الفرصة للتلميذة الكتشاف ميولها وقدراتها.
إكساب التلميذة على إدراك القواعد الصحية ،والغذائية السليمة.
إكساب التلميذة مهارات مهنية تمكنها من استغالل الوقت فى أعمال نافعة.
تشجيع التلميذة على التعاون والعمل ضمن الفريق.
تعريف التلميذة بالموارد االقتصادية المتاحة فى البيئة.
تنمية عادات واتجاهات لدى التلميذة كالصبر ،والدقة ،والترتيب واألتقان.
ربط المهارات العملية بالمعلومات النظرية.
التعرف على موقف اإلسالم من العمل من خالل الدين اإلسالمى.
تطبق عمليا ً طرق إعداد بعض الوجبات مثل تحضير العجائن واألطباق اليومية.

11

التعرف على أدوات الخياط ،والحذر عند استخدام ماكينة الخياطة.

12

تشكر هللا على نعمه العظيمة كنعمة الغذاء من أجل توظيفها فيما يرضي هللا.
تتعرف على نماذج من أعمال األنبياء عليهم الصالة والسالم.

14

تدرك أهمية العمل في حياة المسلم.
تتعرف على المهارات الالزمة للتفاعل المهني مع اآلخرين.
تدرك المعارف ،والمهارات األساسية ألداء المهن.
تتمكن من االستقاللية في أداء العمل الموكل إليها.
تعرف ان الدقة ،وإنهاء العمل فى الوقت المحدد من أهم أساسيات العمل.
تحرص على أهمية نظافة الجسم من الداخل والخارج.
تتدرب على كيفية ترتيب غرفة الجلوس وتنسيقها.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
15
16
17
18
19
20

موجود
جزء منها

غي موجودة
ر

(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

تحقيق
الهدف
يكتب باألرقام

توزيع منهج مادة التربية المهنية بنات للصف الثاني المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

التهيئة للدرس

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

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1

14
15
16
18-17

األحد 1440/4/4
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

أهمية العمل
أهمية العمل
نماذج ألعمال األنبياء عليهم السالم
نماذج ألعمال األنبياء عليهم السالم
نماذج ألعمال األنبياء عليهم السالم
مراجعة على ما سبق
الشراكة في العمل
الشراكة في العمل
المالبس المدرسية
المالبس المدرسية
مراجعة على ما سبق
المالبس الداخلية
المالبس الداخلية
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

الخطة التعليمية الفردية
المادة
الهدف قصير المدى
المدة

التربية المهنية

أهمية العمل

الموضوع

أن تقوم التلميذة بإدراك أهمية العمل في حياة المسلم.

الى

من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(
أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة للدرس.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تردد التلميذة خلف المعلمة وسيلة الحصول على المال.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تحفظ التلميذة موقف االسالم من العمل.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تقرأ التلميذة الدليل على حث اإلسالم على العمل.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تحفظ التلميذة الفائدة من العمل.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض
المقدمة والتمهيد  :أوضح للتلميذة أهمية العمل والحصول على المال بطريقة مشروعة.
عرض الدرس  :تردد التلميذة خلف المعلمة وسيلة الحصول على المال وهى ( :نحصل على المال بطريقة
صحيحة ومشروعة عن طريق العمل ).
تكرر التلميذة خلف المعلمة موقف اإلسالم من العمل وهو ( :لقد حث اإلسالم على العمل ،لكسب الرزق
بطرق مشروعة ،واالعتماد على النفس ،في تلبية حاجاتنا األساسية من خالل المال الذي نحصل عليه من
عملنا ).
أشرح للتلميذة األدلة على حث اإلسالم على العمل ومنها /1 ( :أنبياء هللا عليهم السالم جميعهم كانوا
يعملون لكسب الرزق /2 ،قول النبي صلي هللا عليه وسلم ( ألن يحتطب أحدكم على ظهره خير له من أن
يسأل أحد فيعطيه أو ينفعه).
تحفظ التلميذة الفائدة من العمل وهى ( :لعمارة األرض ،ولمساعدة اإلنسان على تلبية حاجاته األساسية
واالستقالل عن األسرة والكف عن سؤال الناس).

الوسائل التعليمية







الوسائل السمعية
الوسائل البصرية
الوسائل الحسية
وسائل التقنية الحديثة
)الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
العرض(

أساليب التعزيز







لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي

أساليب التقييم







الواجب المنزلي












التقويم النهائي لألهداف

مالحظة األداء
اإلجابة المباشرة
المناقشة
تأدية التمارين
تصحيح األخطاء
االختبارات

اتقن
مالحظات:

المالحظات

معلمة المادة:

التوقيع:

القائدة التربوية:

التوقيع:

المشرفة التربوية:

التوقيع:

التوجيه اللفظي
الحوار والنقاش
المحاكاة والنمذجة
القصص
التوجيه البدني
التمثيل
تحليل المهارة
التعلم باللعب
الخبرة المباشرة
أخرى:

لم يتقن

َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
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