معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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اكتساب الحد األدنى من المعلومة والمهارة المرتبطة بالوعي المهني

2

اكتساب معلومات كافية عن المهن المألوفة في البيئة المحلية والمناسبة إلمكاناته
تكوين اتجاهات سلوكية إيجابية نحو العمل

3
4
5
6
7
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اكتساب المهارات الوظيفية التي تساعده في فهم ما يحيط به من تقنيات العصر ،وكيفية التعامل معها في الحياة
اليومية
تنمية الخصائص الشخصية مثل :االتصال والتعاون مع اآلخرين
أن يكتسب التلميذ المهارات األساسية لبعض المهن التي تتناسب مع قدراته
أن يكون التلميذ قادرا على االنخراط في سوق العمل في المجاالت التي تناسب قدراته
أن يتكون لدى التلميذ اتجاه إيجابي نحو العمل
أن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبعض مواقع العمل
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توزيع منهج مادة التربية المهنيه (بنين) للصف الثالث الثانوي
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التاريخ
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األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6
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األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/20
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األحد 1441/1/23
األحد 1441/1/30
األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13
األحد 1441/3/20

الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17
الخميس 1441/3/24
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األحد 1440/3/27
األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/1
الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الدروس
التهيئة للدرس
الوصول الي العمل في الوقت المحدد
واستخدام السجل أو التقنيات الحديثة لتوثيق ذلك
الوصول الي العمل في الوقت المحدد
واستخدام السجل أو التقنيات الحديثة لتوثيق ذلك
استئناف العمل مباشرة بعد الراحة الرسمية المعطاة له
استئناف العمل مباشرة بعد الراحة الرسمية المعطاة له
حضور العمل بصفة مستمرة ودون تغيب تكرر
حضور العمل بصفة مستمرة ودون تغيب تكرر
حضور العمل بصفة مستمرة ودون تغيب تكرر
مراجعة على ما سبق
طلب المساعدة من المشرف عند الضرورة
طلب المساعدة من المشرف عند الضرورة
المعارف والمهارات المرتبطة بأداء مهنة
المعارف والمهارات المرتبطة بأداء مهنة
المعارف والمهارات المرتبطة بأداء مهنة
مراجعة على ما سبق

مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

المادة
الهدف قصير المدى
المقدمة والتمهيد

الصف

تربيه مهنيه

.2
.3
.4
.5

 المقدمة والتمهيد :ما أهمية الوصول الي العمل في الوقت المحدد

يقوم التلميذ بمعرفة أهمية الوقت
والوصول الي العمل في الوقت
المحدد.
يقوم التلميذ بمعرفة كيفية توثيق
الحضور واالنصراف من العمل
بمساعدة المعلم.
يكرر التلميذ أنواع وثائق توثيق
الحضور واالنصراف المختلفة في
العمل
يردد التلميذ بعض آثار التأخر
المتكرر عن العمل خلف المعلم
يقوم التلميذ بحل أسئلة الدرس
بمشاركة زمالئه

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

تاريخ االنتهاء

يقوم التلميذ بإعداد ملف التوظيف

االهداف السلوكية
.1

الثالث الثانوي

إجراءات التدريس(عرض الدرس)
.1
.2
.3
.4
.5

تاريخ البدء

يقوم المعلم بالشرح للتلميذ أهمية الوصول الي
العمل في وقته المحدد وضرورة عدم التأخر في
بداية وقت العمل
يقوم المعلم بالتوضيح للتلميذ طرق توثيق
حضور وانصراف الموظف من العمل
يكرر المعلم امام التلميذ ان هناك نوعين من
توثيق الحضور واالنصراف وهما السجل
الورقي والتوقيع بالبصمة
يعدد المعلم األثار التي تنتج عن التأخر المتكرر
عن العمل أمام التلميذ
يقوم المعلم بمساعدة التلميذ في حل أسئلة
الدرس

الوسائل التعليمية

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

أساليب التدريس

االنشطة العملية

توجيه لفظي
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.............
الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

َّ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
966558396004
966558396119

