مادة التربية األسرية
الصف الثالث المتوسط
التحضير بالطريقة
العرضية باالستراتيجيات

معلمة املادة

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس املتعلم ورعايته برتبية إسالمية متكاملة يف :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إىل أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه آبداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية ،واملهارة العددية ،واملهارات احلركية.
 .4تزويده ابلقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف املوضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه يف نفسه ،ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من احلقوق يف حدود سنه وخصائص املرحلة اليت مير به ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه يف االزدايد من العلم النافع والعمل الصاحل ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد املتعلم ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياته.

 تعريف الطالبات بنعم هللا الكثرية وشكره عليها ،وتعويدهن على احرتام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة.
 تعريف الطالبات ابألهداف النبيلة اليت تسعى مادة الرتبية األسرية إىل حتقيقها يف اجملتمع.
 إكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية انفعة.
 إاتحة الفرصة للطالبات ملمارسة مهارات مهنية مفيدة.
 إكساب الطالبات مهارات العمل اجلماعي وتقديره ،وتوصيتهن مبتطلبات احلياة األسرية السليمة وأبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية.
 تدريب الطالبات على استخدام األسلوب العلمي الصحيح يف العديد من املواقف احلياتية اليت تواجههن.
 تعريف الطالبات ابلتغريات اجلسمية اليت تطرأ عليهن أثناء النمو ،وتعويدهم على النظافة واحرتامها يف مجيع جماالت احلياة.
 تشجيع الطالبات ملمارسة بعض املناشط الضرورية لتوفري األمن والسالمة يف املنزل.
 تعريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية اليت تساعدهن على التعامل مع احلوادث.
 إكساب الطالبات بعض السلوك اإلجيايب للمحافظة على الصحة العامة وسالمة احلواس.
 تنمية احلس العملي التطبيقي لدى الطالبات والقدرة على حل املشكالت.
 إكساب الطالبات االجتاهات اإلجيابية جتاه اجلهود اليت تبذهلا الدولة لتوفري اخلدمات االجتماعية جلميع املواطنني.
 تزويد الطالبات ابملعارف واملهارات اليت متكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوجيا احلديثة.
 تنمية اإلحساس ابملسؤولية لدى الطالبات جتاه الوطن والبيئة احمللية واجملتمع.

 إكساب الطالبات قدرة على التواصل من خالل الرسومات والرموز واملصطلحات.
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الدروس

كيف تكونين فعالة؟
آداب الزيارة ()1
آداب الزيارة ()2
قواعد الحديث وفن االستماع
الميزانية وموارد األسرة ()1
الميزانية وموارد األسرة ()2
استهالك الغذاء ()1
استهالك الغذاء ()2
مشكالت الغسيل وأخطاؤه
مشكالت الغسيل وأخطاؤه
غرز الكروشيه ()1
غرز الكروشيه ()2
حفظ األطعمة
حفظ األطعمة
أصناف من بيئتي
مراجعة عامة
مراجعة عامة
اختبارات الفصل الدراسي األول

مالحظات

الوحدة
الوحدة األولى:
مهارات اجتماعية

اليوم

التاريخ

الفصل

الموضوع

الحصة

كيف تكونين فعالة؟

المحتوى
األهداف
كيف تكونين فعالة؟
ولكي تعرف سارة مدى فاعليتها
 تعرف المقصود
وتستطيع تقييم نفسها قامت باإلجابة
بالفاعلية.
على مجموعة من األسئلة من خالل.
االستبانة التالية:
 تحدد كيف تكون
فعالة في المجتمع .إن من أهم األسس لقياس فاعلية الفتاة
اهتمامها بمشاركة والدتها وأسرتها
 تميز ما ستقدمه
لألسرة في كل ظرف في بعض ظروفهم الخاصة ،فما الذي
يمكنك مساعدة والدتك فيه؟
من الظروف
دوني ما ستقدمينه في كل من الظروف
الموضحة.
التالية.

االستراتيجية

التعلم التعاوني
العصف الذهني
الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم الذاتي

األخوة املعلمني واملعلمات

المهارة

الوسائل

التقويم

 عرفي المقصود
 سبورة وبرية
بالفاعلية.
األصالة  لوحات
 حددي كيف
إرشادية
التذكر
تكونين فعالة في
التوضيح  حاسب آلي
المجتمع.
التصنيف  جهاز عارض  ميزي ما ستقدمينه
االستنتاج
لألسرة في كل
شفافيات
ظرف من الظروف
 صور ملونة
الموضحة.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضري احلديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما خيص حتاضري الرتبية االسرية
حتضري  +توزيع  +أهداف
أنواع التحضري
وحدات مشروع امللك عبدهللا +الطريقة البنائية  +مسرد +التعلم النشط اجلديد  +االسرتاتيجات احلديثة  +اسرتاتيجيات  +اسرتاتيجيات ابلزمن  +الطريقة
الطولية اجلديدة  +الطريقة العرضية احلديثة  +طريقة مدارس االبناء  +عرضية ابلزمن  +عرضية ابالسرتاتيجيات
املرفقات

ثالثة عروض بور بوينت خمتلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل املعلمة
+
سجالت التقومي واملهارات حسب نظام نور

+
جملدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إجناز املعلمة
+
سجل إجناز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+

اثراءات
+
شرح متميز ابلفيديو جلميع دروس املنهج
التوصيل للرايض واخلرج جماان
التوصيل لباقي مدن اململكة عرب الفيدكس ( املستعجل  24ساعة)
ميكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكرتونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك ميكننا التوصيل عن االمييل او الفيدكس جلميع مدن اململكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
امييل املبيعات
T@mta.sa
سعر املادة على سي دي  20رايل

سعر املادة عن طريق االمييل  20رايل
سعر املادة مع السي دي طباعة عادية  50رايل
سعر املادة مع السي دي طباعة ملونة  100رايل
ملن هم خارج مدينة الرايض يضاف قيمة االرسالية  50رايل للفيدكس املستعجل
وهنا أرقام حساابت املؤسسة للمعلمني
حساابت بنوك إبسم  :مؤسسة التحاضري احلديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي ابن الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي ابن األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حساابت بنوك ابسم :سعد عبدالرمحن العتييب
==========================
سامبا8001852539/

الرايض2052558759940/
اي ابن الرايضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي ابن بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
اجلزيرة030680161166001/
اي ابن بنك اجلزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حساابت بنوك ابسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االمناء68201042364000/
اي ابن االمناءSa3505000068201042364000/
ميكنكم طلب دوسيه التحضري اخلاص ابملادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50رايل

لألخوة أصحاب املكتبات الراغبني يف أن يكونوا وكالء لتحاضري فواز احلريب يف مدهنم االتصال جبوال املدير
0554466161
للطلب من اململكة ميكنكم التواصل مع األرقام اجلديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

