تحضير مادة

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

.

 تعهدد العقيددة االسد مية الصدحيحة سددي ن د الطالبدة ورعايتهددا بتربيدة مسد مية
متكاملة سي :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها ملى أمة االس م.
 تدريبها على مقامة الص ة وأخذها بآداب السلوك وال ضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختل ة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهدارة العدديدة،
والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات سي مختلف الموضوعات.
 تعري ها بدنعم هللا عليدف سدي ن سدها ،وسدي بيئتهدا ايجتماعيدة والجغراسيدة لتحسدن
استخدام النعم ،وتن ع ن سها وبيئتها.
 تربيددة ذوقهددا البددديعي ،وتعهددد نشدداطها االبتكددارو وتنميددة تقدددير العمددل اليدددوو
لديها.
 تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق سدي حددود سدنها
وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغر حب وطنها واالخ ص لوية أمرها.
 توليد الرغبة لديها سي ايزدياد من العلم النداسع والعمدل الصدالو ،وتددريبها علدى
ايست ادة من أوقات سراغها.

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

.

 تعريددف الطالبددات بددنعم هللا الكثيددرة وشددكره عليهدددا ،وتعويدددهن علددى احتددرام القدديم االسددد مية
والعادات العربية األصيلة.
 تعريف الطالبات باألهداف النبيلة التي تسعى مادة التربية األسرية ملى تحقيقها سي المجتمع.
 مكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ناسعة.
 متاحة ال رصة للطالبات لممارسة مهارات مهنية م يدة.
 مكساب الطالبات مهارات العمل الجماعي وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة
وأبعادها الصحية وايقتصادية وايجتماعية.
 تدريب الطالبات على استخدام األسلوب العلمي الصدحيو سدي العديدد مدن المواقدف الحياتيدة التدي
تواجههن.
 تعريددف الطالبددات بددالتغيرات الجسددمية التددي تطددرأ علدديهن أثنددام النمددو ،وتعويدددهم علددى الن اسددة
واحترامها سي جميع مجايت الحياة.
 تشجيع الطالبات لممارسة بعض المناشط الضرورية لتوسير األمن والس مة سي المنزل.
 تعريف الطالبات ببعض االسعاسات األولية التي تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 مكساب الطالبات بعض السلوك االيجابي للمحاس ة على الصحة العامة وس مة الحوا .
 تنمية الح

العملي التطبيقي لدى الطالبات والقدرة على حل المشك ت.

 مكساب الطالبات ايتجاهات االيجابية تجاه الجهود التي تبذلها الدولة لتوسير الخدمات ايجتماعية
لجميع المواطنين.
 تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة.
 تنمية 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 منهج مادة التربية األسرية
األسبوع

التاريخ
ملى

من

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

الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي
الخمي

1442/6/8هـ
1442/6/15هـ
1442/6/22هـ
1442/6/29هـ
1442/7/6هـ
1442/7/13هـ
1442/7/20هـ
1442/7/27هـ
1442/8/5هـ
1442/8/12هـ
1442/8/19هـ
1442/8/26هـ
1442/9/3هـ
1442/9/10هـ
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األحد 1442/9/13هـ

الخمي

1442/9/17هـ

الغذاء الكامل
الوجبات السريعة
المضافات الغذائية
التطبيقات
السلطات
سلطة البقول مع المعكرونة
سلطة الخس بالدجاج (السيزر)
سلطة الخضروات المنوعة
التمر
كعكة الجبن بالتمر
التمر المحشو بالطحينة والبسكويت
التطبيقات
إسعاف الحوادث المنزلية
تابع إسعاف الحوادث المنزلية
تابع إسعاف الحوادث المنزلية -
التطبيقات
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الث ثام 1442/10/6هـ

الخمي

1442/10/8هـ

مراجعة عامة

-17
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األحد 1442/10/11هـ

الخمي

1442/10/22هـ

ايختبارات

م ح ات

.

العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :توعية صحية

المادة :التربية األسرية
الصف :الثاني المتوسط (الفصل الدراسي الثاني)

الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تقارن بين تأثير التغذية المتوازنة والتغذية غير المتوازنة على الجسم.
 تكون وجبات غذائية متوازنة مستعينة بالهرم الغذائي.
 تقترح طرائق لتفادي أضرار الوجبات السريعة.
 تفرق بين المضافات الغذائية الطبيعية والصناعية.
 تستنتج أسباب استخدام المضافات الغذائية في األطعمة.
 تدرك أهمية الغذاء لسالمة صحتها.
األسئلة األساسية
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
 ما الحلول التي تقترحينها للمشكالت التالية:
ستفهم الطالبة أن:
 .1أحد أفراد عائلتك مصاب بفقد الشهية
الفكرة الكبرى:
للطعام.
(التغذية :مجموعة عمليات يحصل الجسم بواسطتها على
 .2الزيادة السريعة في وزنك.
المواد الغذائية الالزمة لنموه ونشاطه وتجديد خالياه).
 .3إخوتك في المنزل يفضلون الوجبات
السريعة على األطعمة المنزلية.
(األفهام الباقية):
 الوجبات السريعة :أغذية تحضر وتؤكل في فترة قصيرة
 ما هي المضافات الغذائية؟
مثل شطائر اللحم (البرجر) ،البطاطس المقلية ،البيتزا،
الدجاج المحمر (البروستد) ،الشاورما.
 عددي أنواع المضافات الغذائية.
ً
 الوجبات السريعة بجميع مكمالتها غنية جدا بالسعرات
الحرارية العالية القابلة للتخزين السريع في الجسم على
 عللي لما يأتي:
هيئة طبقات شحمية.
 .1إضافة المواد المضادة لألكسدة للزيوت.
 المضافات الغذائية :مواد كيمائية طبيعية أو صناعية تضاف
 .2توحيد أسماء المواد المضافة بالرمز ()E
لألطعمة.
واألرقام التي بعده.
 .3إضافة المواد الحافظة عند عمل الخبز.
 .4إقبال المراهقات على الوجبات السريعة.
 .5انتشار سوء التغذية.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة

ستعرف الطالبة.....:
 الغذاء الكامل.
 الوجبات السريعة.
 المضافات الغذائية.







ستكون الطالبة قادرة على...
المقارنة بين تأثير التغذية المتوازنة والتغذية
غير المتوازنة على الجسم.
تكوين وجبات غذائية متوازنة مستعينة
بالهرم الغذائي.
التفريق بين المضافات الغذائية الطبيعية
والصناعية.
فهم أسباب استخدام المضافات الغذائية في
األطعمة.
بيان أهمية الغذاء لسالمة الصحة.

.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن توعية صحية تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن األضرار الصحية للمضافات الغذائية.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالتغذية؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (توعية صحية).
 مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (الصحة الغذائية -
الهرم الغذائي  -السعرات الحرارية  -المواد الحافظة  -مضادات األكسدة.)...
شتَهُونَ ( ،")21ثم
 أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية " َوفَا ِك َه ٍة ِم َّما يَت ََخيَّ ُرونَ (َ )20ولَ ْح ِم طَ ْي ٍر ِم َّما يَ ْ
أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :وضحي تأثير التغذية غير المتوازنة على الصحة العامة ،يقمن الطالبات
بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الوجبات السريعة ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح المقصود بالوجبات السريعة.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي يوضح أسباب اإلقبال على الوجبات السريعة ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز
وانتباه ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن الوجبات السريعة ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على
تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم
شامل عن أضرار الوجبات السريعة.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن أضرار الوجبات السريعة ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة
للمناقشة منها :بيني كيفية أضرار الوجبات السريعة ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة
دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن المضافات الغذائية،
يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل
منظم ودقيق.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح أنواع المضافات الغذائية ،أكلف الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة
الفيلم بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن األضرار الصحية للمضافات الغذائية ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.
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األخوة المعلمين والمعلمات
الس م عليكم ورحمة هللا وبركاتف
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية ايسرية
لعام  1442هـ لل صل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +مسرد +التعلم النشط الجديد +
ايستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية
الجديدة  +الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدار ايبنام  +عرضية بالزمن +
عرضية بايستراتيجيات

المرسقات
ث ثة عروض بور بوينت مختل ة لكل در
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سج ت التقويم والمهارات حسب ن ام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعف
+
لكل در

أوراق قيا
+

أوراق عمل لكل در

.

+
سجل منجاز المعلمة
+
سجل منجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اهيم
+
اثرامات
+
المنهج

شرح متميز بال يديو لجميع درو

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة ايرسالية  50لاير لل يدك ( من  48ساعة
الى  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ملكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن اييميل او ال يدك

لجميع مدن المملكة

حسب طلبكم ( سي دو _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

.

سعر المادة على سي دو  20لاير
سعر المادة عن طريق اييميل  20لاير
سعر المادة مع السي دو طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دو طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة ايرسالية  50لاير لل يدك ( من  48ساعة
الى  72ساعة)
اعمال منصة مدرستي ايسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(او بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(او بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
او بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(او بان)
.

SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودو ال رنسي
K2213000185
(او بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك الب د
900127883010006
(او بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودو لإلستثمار
0101001926001
(او بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(او بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك اينمام
68202882885000
(او بان)
SA2805000068202882885000
———————————————————————————
–————

يمكنكم طلب دوسيف التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

.

للتواصل عبر الوات

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

.

