مادة
التربية الصحية والنسوية
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
التحضير بطريقة

مسرد الليزر 1

يهددددددم المددددددباامرحلددددددنومةاإبرحنحدددددددةامرعبل يددددددةامردددددديامحددددددممهاللدددددددةال وددددددةا دددددد امر دددددددو امرعددددددبل
يس يامرياتحلوقامآلت :ا















اإ مم دددددد ا وب ددددددد ا

ددددددبرو ا

ددددددب و

ا

مرحسب حةا اتحلوقا نم ا وب ةامر دو ا امرححدكةامر نإوةامرس ديةا نامر دو امرعبل ا ناذركا
ت زيزامر لومةامإل ال وةامر اتس لو اإهبالمنةامرطبر ةاردك نا مإللسبنا مرحوبةا امرملوبا مآلخنة.ا
ت زيزاقو امرح مط ةا مرلو امالج حب وةارمىامرطبر ة.ا
مرحسدددب حةا ددد ام سدددباامرح دحدددبةامرلدددموامرحالاددد ا دددنامرح دددبو ا مرحهدددبومةامرح ودددمة ا دددقات طدددو ا ه ددد اينم ددد اخ دددبا امرطبر دددبةا ددد ا ددد ا
مرحنحدة.ا
ت حوةاش وةامرطبر ةاشح روبًا؛ا ت يعامر نمةامر دوحوةامرحلم ةارهحب.
تلدددددددو امرهددددددموا دددددد امر قدددددد ا مر كددددددبروت ا ذرددددددكاإ لدودددددد احددددددبالةامرن دددددد اا مر عددددددنا دددددد امرموم ددددددةا ددددددباي نتدددددد ا دوهحددددددبا ددددددنا ددددددكالةا
ل سوةا مج حب وةا مق بدية ا ركا ماام بدةامر باامرموم ا ب ال.
امرموم امر محم.
تلدو ا تن وزا مدامرحلنومةامرموم وةامر اتمو هبامرطبر ةا امر
ت حودددددةاقدددددموةامرطبر دددددةا دددددديامت دددددبذامرلدددددنمومةامر دددددحوحةاإحسددددد ل دهب ا حدددددباي حدددددقا ل هدددددبا ددددد ال سدددددهب ا يزيدددددمامق برهدددددبا دددددديامرحمو ددددددةا
مر دو اطبرحبا لهباتموساإ ب ًءا ديامخ وبو با قاقمومتهب ا امرحمو ةامر اتنيم ب.
و عامرحس ىامر ح ود ا مرسد ا ناخاللات يمامرطبر ةارد ميةا مرح مظ ة.
م سددددددباامرطبر ددددددةامرحهددددددبومةام ب ددددددوةامر دددددد اتحك هددددددبا ددددددنام دددددد الحا طد ددددددبةامرحوددددددبةامر حدوددددددةا مرحه وددددددةا ددددددناخدددددداللاتلددددددمي ا لددددددنومةا
هبويةاي طد ادوم هبا ناق اجحوعامرطبر بة.
دددةات دددوباردطبر دددةا ن دددةامر حددد ا مالإ كدددبوا مر كودددنا
تحلودددقا دددم امر ددددو ا دددنا جددد ا مرددد حكنا مإلتلدددبناإب ددد مماام ددد نمتو وبةا طدددنتات دددد ا
مإلإمم .
ت حوددددددةامرحهددددددبومةامرحوبتوددددددةاردطبر ددددددة ا عدددددد نامردددددد د امردددددد مت ا هددددددبومةامر ددددددب نا مر م دددددد ا مر حدددددد امر حددددددب ا مر ب دددددد ا ددددددعامآلخددددددنينا
مرح موا مرح بق ةا ق لامرن امآلخن ا امطبوا نامرلو امرح ن ةا مرح بربامر دوباردح حعا مر طن.
تط ينا هبومةامر ب ا عا بدوامر د امرح د ةا امر ل وةامرحميعةا مرح د بتوةا ات ظو هبامي بإوبا امرحوبةامر حدوة
ت حوةامالت ب بةامإلي بإوةامرح دلةاإح امر ح امرحه امرح ج ا مإلخالصا امر ح ا مالر زماا
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تنمية القدرات الالزمة للحياة واكتساب الخبرات وتهيئة الفرد بحيث يستطيع اإلسهام في تطوير الحياة االجتماعية ،والنهوض بالمجتمع وإمداده
بالفاعلية المثمرة.
تكوين مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الفرد الشخصي واالجتماعي وتنمية اإلحساس بالمسؤولية لعضوية المجتمع مثل التعاون والنظام
واالقتصاد وحسن التصرف.
تهيئة الفرد لتحمل مسؤوليات األسرة واالضطالع بأعبائها والقيام بواجباته نحوها.
ربط مادة االقتصاد المنزلي بباقي مواد الدراسة.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
حسن التصرف في موارد األسرة لتحقيق أفضل مستوى معيشي ممكن لألسرة في حدود دخلها.
الوقوف على الطرق الفعالة في اإلدارة المنزلية ،وتعويد الفرد على االستفادة من الدراسة العملية إلدارة المنزل التي توضح األساليب المتمشية مع
التطور الحديث ،والتي يمكن أن تخفف الكثير من األعباء.
تنمية الروح االقتصادية والجمالية عند الفرد باإلرشاد لكيفية اختيار األنسجة والمالبس ،والتعريف بالطرق العلمية للعناية بها وصيانتها وعالقة ذلك
بالمظهر العام.
ً
تنمية االستعدادات العلمية لدى الفرد ،والتدريب على ممارسة العمل اليدوي واحترامه واحترام القائمين به ،وفتح المجال أمامه مستقبال لالعتماد على
النفس في مواجهة ظروف الحياة.
إتاحة الفرص للفرد ليتعلم بعض الصناعات باستخدام الخامات المحلية التي تساعد على رفع مستوى دخل األسرة ،والمساهمة في رفع مستوى الدخل
القومي بما يتمشى مع قدرة الفرد في المراحل المختلفة.
االستفادة من دراسة المادة في شغل أوقات الفراغ بإنتاج نافع ومثمر.
تنمية العادات الصحية والغذائية ،والعناية بالمظهر ،وتبيان وعالقته بتكوين الشخصية ،وتأثير ذلك على الفرد وبالتالي المجتمع.
معرفة العالقة بين تغذية الفرد وتموه وسالمته وقدرته على العمل واإلنتاج.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
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2
3
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12
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15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التربية الصحية والنسوية نظام مقررات
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

الدروس
الغذاء  -تابع الغذاء  -تابع الغذاء
التغذية  -تابع التغذية  -تابع التغذية
مختارات من أطباق راقية للحفالت  -تابع مختارات من أطباق راقية للحفالت
تابع مختارات من أطباق راقية للحفالت  -تابع مختارات من أطباق راقية
للحفالت
وطرائق الوقاية منها
األوبئة
ِ
زمن األوبئة
التسوق الصحي في
ِ
الفحص الذاتي للثدي  -األمومة والحمل  -تابع األمومة والحمل
العناية باألم بعد الوالدة  -الطفولة  -تابع الطفولة  -تابع الطفولة
الضغوط ومظاهرها
مصادر الضغوط وأساليب التخلص منها
تابع مصادر الضغوط وأساليب التخلص منها
الشعر وصحته  -تابع الشعر وصحته  -البشرة  -تابع البشرة
مستحضرات التجميل
تزيين الوجه وأجزائه
الملبس وأسس اختياره  -تابع الملبس وأسس اختياره
مكمالت المالبس (اإلكسسوارات)
الديكور المنزلي  -تابع الديكور المنزلي
ديكور المطبخ  -تابع ديكور المطبخ
االختبارات

مالحظات

عنوان الوحدة األولى :الغذاء والتغذية
الحصة

المكون

األولى
الفصل
الثانية

درس :الغذاء
(الغذاء)
تابع درس :الغذاء
(الكربوهيدرات)

الثالثة
تابع درس :الغذاء
(الدهون)
الرابعة

تابع درس :الغذاء
(الماء)

الخامسة
تابع درس :الغذاء
(الفيتامينات)

الهدف
















بيان أهمية الغذاء للكائن الحي.
استعراض العناصر الغذائية المكونة
للغذاء.
تعريف البروتينات كعنصر غذائي.
تعداد أقسام الكربوهيدرات.
استعراض وظائف الكربوهيدرات.
تحديد مصادر الكربوهيدرات.
تعريف المقصود بالدهون.
تعداد وظائف الدهون للجسم.
تحديد العوامل المؤثرة على
احتياج الجسم من الدهون.
تحديد أهمية الماء للكائن الحي.
تعداد مصادر الماء.
استعراض وظائف الماء.
تعريف المقصود بالفيتامينات.
استعراض أقسام الفيتامينات.
ذكر أمثلة لبعض الفيتامنات الذائبة
في الدهون.
ا
ااااا

المهارة

إستراتيجية
التدريس

التوضيح
المرونة
الطالقة

التعلم التعاوني

المرونة
المرونة
األصالة

التعلم التعاوني

الطالقة
المرونة
األصالة

مهارة تفكير

األصالة
المرونة
المرونة

خرائط مفاهيم

الطالقة
المرونة
التذكر

التعلم التعاوني

اإلجراءات
ص 12كتاب
الطالبة
ص 14كتاب
الطالبة

أداة التقويم
أوراق قياس

تكليف منزلي

ص 17كتاب
الطالبة

أوراق قياس

ص 19كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

ص 20كتاب
الطالبة

أوراق قياس

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم 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
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856

) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد

900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
ا

