تحضير مادة

التربية األسرية
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

.

 تعهدد العقيددة االسد مية الصدحيحة سددل د الطالبدة ورعايتهددا بتربيدة مسد مية
متكاملة سل :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وا تمائها ملى أمة االس م.
 تدريبها على مقامة الص ة وأخذها بآداب السلوك وال ضائل.
 ت مية المهارات األساسية المختل ة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهدارة العدديدة،
والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر الم اسب من المعلومات سل مختلف الموضوعات.
 تعري ها بد عم هللا عليدف سدل سدها ،وسدل بيئتهدا ايجتماعيدة والجغراسيدة لتحسدن
استخدام ال عم ،وت ع سها وبيئتها.
 تربيددة ذوقهددا البددديعل ،وتعهددد شدداطها االبتكددارو وت ميددة تقدددير العمددل اليدددوو
لديها.
 ت مية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق سدل حددود سد ها
وخصائص المرحلة التل تمر بها ،وغر حب وط ها واالخ ص لوية أمرها.
 توليد الرغبة لديها سل ايزدياد من العلم ال داسع والعمدل الصدالو ،وتددريبها علدى
ايست ادة من أوقات سراغها.

 معداد الطالبة لما يلل هذه المرحلة من مراحل حياتها...

.

 تعريددف الطالبددات بدد عم هللا الكشيددرة وشددكره عليهدددا ،وتعويدددهن علددى احتددرام القدديم االسددد مية
والعادات العربية األصيلة.
 تعريف الطالبات باألهداف ال بيلة التل تسعى مادة التربية األسرية ملى تحقيقها سل المجتمع.
 مكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية اسعة.
 متاحة ال رصة للطالبات لممارسة مهارات مه ية م يدة.
 مكساب الطالبات مهارات العمل الجماعل وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة
وأبعادها الصحية وايقتصادية وايجتماعية.
 تدريب الطالبات على استخدام األسلوب العلمل الصدحيو سدل العديدد مدن المواقدف الحياتيدة التدل
تواجههن.
 تعريددف الطالبددات بددالتغيرات الجسددمية التددل تطددرأ علدديهن أش ددام ال مددو ،وتعويدددهم علددى ال اسددة
واحترامها سل جميع مجايت الحياة.
 تشجيع الطالبات لممارسة بعض الم اشط الضرورية لتوسير األمن والس مة سل الم زل.
 تعريف الطالبات ببعض االسعاسات األولية التل تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 مكساب الطالبات بعض السلوك االيجابل للمحاس ة على الصحة العامة وس مة الحوا .
 ت مية الح

العملل التطبيقل لدى الطالبات والقدرة على حل المشك ت.

 مكساب الطالبات ايتجاهات االيجابية تجاه الجهود التل تبذلها الدولة لتوسير الخدمات ايجتماعية
لجميع المواط ين.
 تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التل تمك هن من التعامل مع معطيات التك ولوجيا الحديشة.
 ت مية االحسا



بالمسؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع.

مكساب الطالبات قدرة على التواصل من خ

ل الرسومات والرموز والمصطلحات.

.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توزيع م هج مادة التربية األسرية
األسبوع

التاريخ
من

ملى

1
2
3
4
5
6

األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ

الخمي 1442/6/8هـ
الخمي 1442/6/15هـ
الخمي 1442/6/22هـ
الخمي 1442/6/29هـ
الخمي 1442/7/6هـ
الخمي 1442/7/13هـ

7
8
9
10
11
12
13
14
15

األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ
األحد 1442/8/29هـ
األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ

الخمي 1442/7/20هـ
الخمي 1442/7/27هـ
الخمي 1442/8/5هـ
الخمي 1442/8/12هـ
الخمي 1442/8/19هـ
الخمي 1442/8/26هـ
الخمي 1442/9/3هـ
الخمي 1442/9/10هـ
الخمي 1442/9/17هـ

16

الش شام 1442/10/6هـ

الخمي

1442/10/8هـ

-17
18

األحد 1442/10/11هـ

الخمي

1442/10/22هـ

الدرو

م ح ات

البلوغ ع د اال اث
تابع البلوغ ع د اال اث
السم ة وال حاسة وسقر الدم
تابع السم ة وال حاسة وسقر الدم
الع اية بالبشرة
تابع الع اية بالبشرة
المشروبات
مراجعة عامة
تابع المشروبات
التمور
األمن والس مة سل الم زل
ت يف الم ب
تابع ت يف الم ب
ضم ال تحات
تابع ضم ال تحات
مراجعة عامة
االختبارات

.

الع وان :الوحدة األولى
الموضوع :توعية صحية

المادة :التربية األسرية
الصف :األول المتوسط (ال صل الدراسل الشا ل)

ال ترة الزم ية:
الخطوة األولى :تحديد تائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تتعرف على بعض التغيرات التل تطرأ على ال ُمراهقة.
 تعل أهمية المحاس ة على ال اسة.
ُ تميز بين التغذية السليمة والخاطئة للمراهقة.
ُ ت مل ايتجاهات االيجابية لديها حو الغذام ودوره سل س مة البشرة.
 توضو طرق الع اية بالجسم سل سترة الحيض.
ُ تطبق بعض الطرق المقترحة للع اية بالبشرة.
ُ ت ذ بعض طرق الع اية باليدين والقدمين.
 تحدد أسباب وأعراض وع ج أمراض مشل السم ة وال حاسة.
األسئلة األساسية:
األسكار الكبرى (األسهام الباقية)
 عرسل المراهقة والبلوغ.
ست هم الطالبة أن:
 ما هل التغيرات التل تحدث لل تاة ع د البلوغ؟
ال كرة الكبرى( :المراهقة :سترة ال مو السريع ،وتعتبر
 اذكرو بعض الطرق للع اية بالجسم سل سترة
مقدمة لمرحلة البلوغ ،وتحدث سيها التغيرات الجسمية
الحيض.
وال سية والعقلية ،وتمتد هذه المرحلة من سن الحادية
 اشرحل األمور التل تحقق لكِ التغذية الجيدة سل
عشر ملى التاسعة عشر تقريبا ،وتختلف باخت ف
سترة المراهقة.
األشخاص).
 عرسل السم ة.
(األسهام الباقية):
 بي ل أسباب السم ة.
 تيجة لل مو السريع والتغيرات الهرمو ية سقد تمر
 عددو أعراض ال حاسة وسقر الدم.
ال تاة سل مرحلة البلوغ ببعض التغيرات ال سية،
 ما أ واع البشرة؟
مشل :ايرتباك والخجل وعدم القدرة على التكيف مع
البيئة ايجتماعية مما قد يسبب أحيا ا بعض المتاعب  .اذكرو بعض ال صائو للمحاس ة على البشرة.
 كيف يمك ك الوقاية من أضرار الشم ؟
 الحيض هو حدث طبيعل سل حياة كل ستاة ،وهو
خروج الغشام الرقيق المبطن للحرم مليئا بالدم كل
شهر.
 السم ة :زيادة غير طبيعية سل الوزن تيجة االسراط
سل ت اول الطعام ،وخاصة الع اصر المولدة للطاقة مما
يؤدو ملى تراكم الدهن سل الجسم.
ُّ
المعرسة والمهارات الرئيسة التل ستكتسبها الطالبة بعد تعلم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة.....:
 الت ريق بين التغذية السليمة والخاطئة للمراهقة.
 البلوغ ع د اال اث.
 توضيو طرق الع اية بالجسم سل سترة الحيض.
 السم ة وال حاسة وسقر الدم.
 تطبيق بعض الطرق المقترحة للع اية بالبشرة.
 الع اية بالبشرة.
 ت يذ بعض طرق الع اية باليدين والقدمين.
 تحديد أسباب وأعراض وع ج أمراض مشل السم ة
وال حاسة.
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الخطوة الشا ية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق واتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد هاية هذه الوحدة عن توعية صحية تتمشل مهمتك سل كتابة بحث عن أسباب وأعراض وع ج أمراض
السم ة وال حاسة.
المحكات الرئيسية:
 من خ ل أ ف (مبتدئ ،ام ،كفم ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خ ل األدلة األخرى (مشال" :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمل ،اختبارات طويلة ،الم كرات)"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن لل تائج المرغوبة.
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األ شطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدو (ما ال رق بين المراهقة والبلوغ؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأ اقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (توعية صحية).
 م ح ة /يتم تقديم المصطلحات األساسية ع د حاجة األ شطة التعليمية لها والمهمات األدائية (المراهقة –
البلوغ – ال ضج – السم ة – ال حاسة – سقر الدم.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن سترة المراهقة ،أطلب من الطالبات قرامة البروشور قرامة جيدة ومتأ ية
ومن شم يت اقشن سيما بي هن بغرض توضيو التغيرات التل تحدث لل تاة ع د البلوغ.
 أقدم للطالبات سيديو تعليمل عن سترة الحيض ع د المراهقات ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وا تباه ،ومن شم
يقمن بم اقشتف سل محاولة م هن لتوضيو طرق التخلص من آيم الحيض ،مع توضيو الهدف من مشاهدة
العرض وشرح األهداف التربوية المستهدسة من ورام العرض.
 أقدم للطالبات خريطة م اهيم عن سترة الحيض ع د المراهقات ،أطلب من الطالبات قرامة الخريطة بطريقة
علمية تعتمد على تحليل المعلومات التل وردت بها من خ ل استيعاب الع قات بين الع اوين الرئيسة وال رعية
للخروج بم هوم شامل عن كي ية الع اية بالجسم سل سترة الحيض.
 يعملن الطالبات سل شكل تعاو ل سيما بي هن لجمع المادة العلمية ال زمة لكتابة مقال عن تغذية ال تاة سل مرحلة
المراهقة والبلوغ ،يص ن الطالبات أ سهن ملى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الشا ية
بصياغتها سل مقال بشكل م م ودقيق.
 يستمعن الطالبات ملى محاضرة ألحد كبار العلمام يتحدث عن مرض السم ة ،شم أقوم بطرح عدة أسئلة للم اقشة
م ها :ما أسباب حدوث مرض السم ة؟ ،أكلف الطالبات بالت اقش سيما بي هن بغرض التوصل الجابة دقيقة
للسؤال محل ال قاش مع توضيو الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 أعرض على الطالبات سيلم وشائقل يوضو طرق ع ج مرض ال حاسة ،أكلف الطالبات بعد اي تهام من مشاهدة
ال يلم بكتابة تقريرا عن أهم المعلومات التل وردت سل ال يلم والتل تخدم الهدف التربوو المخطط لف.
 أكلف الطالبات بجمع صور ملو ة عن أعراض مرض سقر الدم ،يتعاون الطالبات سيما بي هن من أجل صياغة
مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقايت والصور الملو ة التل تدعم ال كرة سل لوحة
تعليمية جاذبة.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أسباب وأعراض وع ج أمراض السم ة وال حاسة ،مع توضيو الهدف من
كتابة البحث ومبرراتف.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتل للطالبات سل تلك الوحدة.

.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :الوحدة األولى
الصف :توعية صحية
تتمشل مهمتك سل كتابة بحث عن أسباب وأعراض وع ج أمراض السم ة وال حاسة
وعلى أن تتضمن الع اصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وت يم األسكار – كتابة البحث بشكل علمل وبطريقة م مة ومرتبة.
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
ف الهدف :أن تت اولين أسباب وأعراض وع ج أمراض السم ة وال حاسة.
المشكلة والتحدو :أن تطرحين األسكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق ال ائدة والمتعة للقارئ
والمتلقل.
الدور:
أ ت باحشة مدققة.
ر لقد طلب م ك أن تتقمصين دور الباحشة المدققة؛ لتت اولل أسباب وأعراض وع ج أمراض السم ة
وال حاسة على شكل بحث علمل دقيق.
و ي تك :بيان أسباب وأعراض وع ج أمراض السم ة وال حاسة.
الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج ملى :توعية الجمهور بأسباب وأعراض وع ج أمراض السم ة وال حاسة.
الموقف :السياق الذو تجدين سك سيف هو :سياق الباحشة المدققة المق عة.
ق التحدو :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعلي ف ملما بكل األسكار التل تعرض لها البحث بال قاش.
ال اتج واألدام والغرض:
ا
 بحث علمل توضحين سيف أسباب وأعراض وع ج أمراض السم ة وال حاسة.
ع معايير ومحكات ال جاح:

.

متميز 4

التوقعات

مبتدئ 1

ام 2

كفم 3

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األل ا العامية
– أخطام
مم ئية
متعددة.

استخدمت لغة
شابتها بعض
األل ا العامية
– أخطام
مم ئية قليلة.

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية.

استخدمت لغة
سصيحة خالية من
األخطام ال حوية.

ع اصر البحث

ذكرت بعض
ع اصر البحث
واستقدت ملى
الربط الجيد
بين ع اصره.

ذكرت أغلب
ع اصر البحث
ولم يكن الربط
بين ع اصره
على درجة
واحدة من
القوة.

ذكرت جميع
ع اصر
البحث ولم
يكن الربط
بين ع اصره
على درجة
واحدة من
القوة.

ذكرت جميع
ع اصر البحث
رابطا بين جميع
الع اصر ب
القوة.

األسلوب

اختارت
األسلوب
السطحل
والغير علمل
سل كتابة
البحث.

اختارت
األسلوب
السطحل سل
كتابة البحث
مع قدر من
التدقيق.

اختارت
األسلوب
العلمل سل
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية.

اختارت األسلوب
العلمل المدقق
والمشوق سل
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض.

المحتوى

ت اولت
الموضوع من
جا ب واحد
وأغ لت بقية
الجوا ب.

ت اولت
الموضوع من
جميع الجوا ب
وأغ لت جا ب
واحد.

ت اولت
الموضوع
من جميع
الجوا ب مع
مهمال
ت اصيل
حيوية
ودقيقة.

ت اولت الموضوع
من جميع
الجوا ب بشكل
دقيق وم ضبط
مع تضمين
البحث لكاسة
الت اصيل
المطلوبة
والمهمة.

الشواهد واألدلة
ومجموع ال قاط
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األخوة المعلمين والمعلمات
الس م عليكم ورحمة هللا وبركاتف
يسر مؤسسة التحاضير الحديشة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية ايسرية
لعام  1442هـ لل صل الدراسل الشا ل
تحضير  +توزيع  +أهداف

أ واع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +الطريقة الب ائية  +مسرد +التعلم ال شط الجديد +
ايستراتيجات الحديشة  +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية
الجديدة  +الطريقة العرضية الحديشة  +طريقة مدار ايب ام  +عرضية بالزمن +
عرضية بايستراتيجيات

المرسقات
ش شة عروض بور بوي ت مختل ة لكل در
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سج ت التقويم والمهارات حسب

ام ور

+
مجلدات اختبارات مت وعف
+
لكل در

أوراق قيا
+

.

أوراق عمل لكل در
+
سجل م جاز المعلمة
+
سجل م جاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اهيم
+
اشرامات
+
الم هج

شرح متميز بال يديو لجميع درو

التوصيل للرياض والخرج مجا ا
لمن هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة ايرسالية  50لاير لل يدك ( من  48ساعة
الى  72ساعة)
يمك كم كذالك تسجيل الطلب
ملكترو يا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمك ا التوصيل عن اييميل او ال يدك

لجميع مدن المملكة

حسب طلبكم ( سل دو _ طباعة ملو ة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

.

T@mta.sa
سعر المادة على سل دو  20لاير
سعر المادة عن طريق اييميل  20لاير
سعر المادة مع السل دو طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السل دو طباعة ملو ة  100لاير
لمن هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة ايرسالية  50لاير لل يدك ( من  48ساعة
الى  72ساعة)
اعمال م صة مدرستل ايسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وه ا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات ب وك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديشة”
=======================
مصرف الراجحل
233608010954856
(او بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات ب وك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبل”
=======================
الب ك األهلل
21065828000106
(او بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ب ك سامبا
8001852539
او بان ب ك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
ب ك الرياض
2052558759940
.

(او بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الب ك السعودو ال ر سل
K2213000185
(او بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ب ك الب د
900127883010006
(او بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
الب ك السعودو لإلستشمار
0101001926001
(او بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ب ك الجزيرة
030680161166001
(او بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
ب ك اي مام
68202882885000
(او بان)
SA2805000068202882885000
———————————————————————————
–————

يمك كم طلب دوسيف التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

.

للتواصل عبر الوات

أو ايتصال تلي و يا على احدو ايرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

