مادة التربية األسرية
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات بالزمن

معلمة المادة

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى
أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية 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 الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 .1تعريف الطالبات بنعم هللا الكثيرة وشكره عليها ،وتعويدهن على احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة.
 .2تعريف الطالبات باألهداف النبيلة التي تسعى مادة التربية األسرية إلى تحقيقها في المجتمع.
 .3إكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة.
 .4إتاحة الفرصة للطالبات لممارسة مهارات مهنية مفيدة.
 .5إكساب الطالبات مهارات العمل الجماعي وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة وأبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية.
 .6تدريب الطالبات على استخدام األسلوب العلمي الصحيح في العديد من المواقف الحياتية التي تواجههن.
 .7تعريف الطالبات بالتغيرات الجسمية التي تطرأ عليهن أثناء النمو ،وتعويدهم على النظافة واحترامها في جميع مجاالت الحياة.
 .8تشجيع الطالبات لممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير األمن والسالمة في المنزل.
 .9تعريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية التي تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 .10إكساب الطالبات بعض السلوك اإليجابي للمحافظة على الصحة العامة وسالمة الحواس.
 .11تنمية الحس العملي التطبيقي لدى الطالبات والقدرة على حل المشكالت.
 .12إكساب الطالبات االتجاهات اإليجابية تجاه الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين.
 .13تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة.
 .14تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع.
 .15إكساب الطالبات قدرة على التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحات.
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الشخصية المثالية
الثقة بالنفس
اتخاذ القرار
مراجعة عامة
فن اإللقاء والحوار
األجهزة المنزلية
ثقافة المستهلك
مراجعة عامة
البطاقة اإلرشادية
تجميل القطع الملبسية
اللحوم والبقول
كفتة السمك
مراجعة عامة
الشطائر
شطيرة المارتديال
شطيرة التونة
مراجعه عامة
اختبار الفصل الدراسي األول

مالحظات

الشخصية المثالية

الموضوع
الوحدة األولى :مهارات اجتماعية
الوحدة
الزمن المتوقع
حصتان
2م ف 1
الصف
الفعلي
وعي الطالبة بصفات الشخصية المثالية و آداب الحديث مع اآلخرين.
الكفاية األساسية للدرس
عرض تقرير مبسط عن صفات الشخصية المثالية.
المقدمة
أساليب وطرائق التدريس
األهداف
المحتوى
يتوقع من الطالبة في نهاية
الدرس أن:
 صفات الشخصية
عصف ذهني – وصف – تحليل
 تذكر صفات الشخصية
المثالية.







أهمية البشاشة كصفة
رئيسة من صفات
الشخصية المثالية.
التعاون سمة من سمات
الشخصية المثالية.
أهمية الفاعلية في
الشخصية المثالية.
القدوة الحسنة.
آداب الحديث مع
اآلخرين.







الغلق /بطاقات

المثالية.
توضح أهمية البشاشة
كصفة رئيسة من صفات
الشخصية المثالية.
تبين أهمية التعاون كسمة
من سمات الشخصية
المثالية.
تشرح أهمية الفاعلية في
الشخصية المثالية.
تحدد المقصود بالقدوة
الحسنة.
تعدد آداب الحديث مع
اآلخرين.

التكليفات والتعينات :حل نشاط الكتاب صــ 15
المرفقات :أوراق عمل  +خريطة معرفية

مناقشة  -تحليل
مالحظة – تذكر – جمع
معلومات – ورقة عمل
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التاريخ

/
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الحصة

أنشطة التعلم
تقرير عن صفات
الشخصية المثالية
نشاط فردي داخلي

الكتاب ص 11

نشاط ( )1ص 14

طالقة – تصنيف – حوار -
مناقشة

قراءة بطاقات إرشادية
متنوعة

المراجع :دليل المعلمة

المعينات التعليمية

الزمن
()10

جهاز عرض بروجكتر
خرائط مفاهيم توضح
صفات الشخصية المثالية
عرض بوربوينت يوضح
أهمية الفاعلية في
الشخصية المثالية
لوحة تعليمية توضح آداب
الحديث مع اآلخرين

اإلنترنت:

()15
()15
()10
()15
()10
()15

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية االسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية الجديدة  +التعلم النشط الجديد  +االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات +مسرد  +الطريقة البنائية +وحدات مشروع الملك عبدهللا
طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية باالستراتيجيات  + +الطريقة العرضية الحديثة

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
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 بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

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

