معلمة المادة

التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة
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مساعدة التلميذة على النمو السوي جسمياً ،وعقليا ً واجتماعيا ً وعاطفياً ،وروحيا ً
إتاحة الفرصة للتلميذة الكتشاف ميولها وقدراتها
إكساب التلميذة على إدارك 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 األسالم من العمل من خالل الدين اإلسالمى
تطبق عمليا ً طرق إعداد بعض الوجبات مثل تحضير العجائن واألطباق اليومية
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تشكر هللا على نعمه الكثيرة
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تدرك قيمة العمل فى األسالم
تتعرف على نماذج من أبرز الصحابيات الجليالت فى مجال العمل  ،ودورهن فى كل مجال

14

تدرك معنى إتقان العمل فى اإلسالم
تدرك معنى أهمية العناية بالمظهر الخارجى
تنمى اإلحساس بالمسئولة عن طريق المحافظة على نظافة غرفتها  ،وأدواتها الشخصية
تدرك قواعد السالمة فى المطبخ
تتعرف على محتويات المطبخ وكيفية استخدام أدواته
تتدرب على كيفية إعداد ( القهوة والشاى للضيوف – والحلويات وتزين التمور والكيك )
تتدرب على التطريز من خالل التعرف على أدواته واألسس العامة له فى تطبيق عملى
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توزيع منهج مادة التربية المهنية للصف األول المتوسط
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األحد 1440/4/4
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الدروس

عمل النساء فى عهد النبى صلى هللا عليه وسلم
عمل النساء فى عهد النبى صلى هللا عليه وسلم
اإلتقان واإلخالص فى العمل
اإلتقان واإلخالص فى العمل
مراجعة على ما سبق
العطور
العطور
الشعر
التعرف على طرق العناية بالشعر
التعرف على طرق العناية بالشعر
ترتيب غرفة النوم
ترتيب غرفة النوم
ترتيب المالبس
ترتيب المالبس
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

المادة

التربية المهنية

الهدف قصير المدى
المقدمة والتمهيد

الصف

األول المتوسط

تبين التلميذة موقف اإلسالم من العمل خالل األحاديث والنماذج من الصحابيات رضوان هللا
عليهن
توضح المعلمة للتلميذة أنواع العمل التى كانت تمارسها النساء فى عهد النبى صلى هللا عليه
وسلم

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

االهداف السلوكية

تاريخ االنتهاء
الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

أساليب التدريس

االنشطة العملية

توجيه لفظي

تستمع التلميذة الى المعلمة وهى توضح
تحفظ التلميذة أنواع العمل التى مارسته النساء فى عهد النبى
ضوابط عمل النساء فى اإلسالم
مثل ( تطبيب الجرحى  ،األعمال اليدوية  ،التجارة  ،التعليم
والفتوى )
تكرر التلميذة خلف المعلمة األعمال األربعة
تكرر التلميذة خلف المعلمة ضرورة تطبيق مبدء االحسان فى
التى كانت تقوم بها النساء
حياتنا منه ( البدء بالسالم والتحية  ،الكلمة الطيبة  ،الحث على
الخيرر  ،التماس العذز لآلخرين  ،حسن الظن باآلخرين  ،إتقان
تحفظ التلميذة أهم مبادىء االحسان فى حياتنا
العمل  ،الصدقة  ،الهدية  ،إماطة األذى  ،البشاشة  ،بذل
المعروف  ،تقديم المساعدة )
تكتب التلميذة مبادىء االحسان فى حياتنا
تحفظ التلميذة األعمال التى مارستها النساء فى عهد النبى صلى
هللا عليه وسلم
تحفظ التلميذة األعمال التى كانت تقوم بها
تكتب التلميذة كيف أهم نقاط مبدء االحسان فى حياتنا

النساء فى العهد النبوى

ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي – أخرى.............

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان
باألرقام )

تاريخ البدء
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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:
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