تحضير مادة

التربية االسرية
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد للا

.

• تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في فسيا الطالبية ورعايتهيا بتربيية السيالمية
متكاملة ف  :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وافتمائها اللى أمة اإلسالم.
• تدريبها على القامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والسضائل.
• تفمية المهارات األساسية المختلسة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العدديية،
والمهارات الحركية.
• تزويدها بالقدر المفاسب من المعلومات ف مختلف الموضوعات.
• تعريسها بفعم للا عليه ف فسسها ،وفي بيئتهيا االجتماعيية والجغرافيية لتحسين
استخدام الفعم ،وتفسع فسسها وبيئتها.
• تربية ذوقهيا البيديع  ،وتعهيد فشياطها اإلبتكيار وتفميية تقيدير العميل الييدو
لديها.
• تفمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق ف حيدود سيفها
وخصائص المرحلة الت تمر بها ،وغرا حب وطفها واإلخالص لوالة أمرها.
• توليد الرغبة لديها ف االزدياد من العلم الفافع والعمل الصيال ،،وتيدريبها عليى
االستسادة من أوقات فراغها.

• العداد الطالبة لما يل هذه المرحلة من مراحل حياتها...

.

• تعريييف الطالبييات بييفعم للا الكثيييرة وشييكره عليهييا ،وتعويييدهن علييى احتييرام القيييم اإلسييالمية
والعادات العربية األصيلة.
• تعريف الطالبات باألهداف الفبيلة الت تسعى مادة التربية األسرية اللى تحقيقها ف المجتمع.
• الكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية فافعة.
• التاحة السرصة للطالبات لممارسة مهارات مهفية مسيدة.
• الكساب الطالبات مهارات العمل الجماع وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة
وأبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية.
• تدريب الطالبات على استخدام األسلوب العلم الصحي ،ف العدييد مين المواقيف الحياتيية التي
تواجههن.
• تعريف الطالبات بالتغيرات الجسيمية التي تطيرأ علييهن أثفيام الفميو ،وتعوييدهم عليى الف افية
واحترامها ف جميع مجاالت الحياة.
• تشجيع الطالبات لممارسة بعض المفاشط الضرورية لتوفير األمن والسالمة ف المفزل.
• تعريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية الت تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
• الكساب الطالبات بعض السلوك اإليجاب للمحاف ة على الصحة العامة وسالمة الحواا.
• تفمية الحا العمل التطبيق لدى الطالبات والقدرة على حل المشكالت.
• الكساب الطالبات االتجاهات اإليجابية تجاه الجهود الت تبذلها الدولة لتوفير الخدمات االجتماعية
لجميع المواطفين.
• تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات الت تمكفهن من التعامل مع معطيات التكفولوجيا الحديثة.
• تفمية اإلحساا بالمسؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع.

• الكساب الطالبات قدرة على التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحات.
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معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:
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توزيع مفهج مادة التربية األسرية
األسبوع

التاريخ

الدروا

من

اللى

1

األحد 1442/6/4هي

الخميا 1442/6/8هي

2

األحد 1442/6/11هي

الخميا 1442/6/15هي

3

األحد 1442/6/18هي

الخميا 1442/6/22هي

4

األحد 1442/6/25هي

الخميا 1442/6/29هي

5

األحد 1442/7/2هي

الخميا 1442/7/6هي

6

األحد 1442/7/9هي

الخميا 1442/7/13هي

7

األحد 1442/7/16هي

الخميا 1442/7/20هي

8

األحد 1442/7/23هي

الخميا 1442/7/27هي

9

األحد 1442/8/1هي

الخميا 1442/8/5هي

10

األحد 1442/8/8هي

الخميا 1442/8/12هي

11

األحد 1442/8/15هي

الخميا 1442/8/19هي

12

األحد 1442/8/22هي

الخميا 1442/8/26هي

13

األحد 1442/8/29هي

الخميا 1442/9/3هي

14

األحد 1442/9/6هي

الخميا 1442/9/10هي

15

األحد 1442/9/13هي

الخميا 1442/9/17هي

16

الثالثام 1442/10/6هي

الخميا 1442/10/8هي

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هي

الخميا 1442/10/22هي

االختبارات

مالح ات

الطب الفبو والتداو باألعشاب
تابع الطب الفبو والتداو باألعشاب
تابع الطب الفبو والتداو باألعشاب
تابع الطب الفبو والتداو باألعشاب
التمريض المفزل
تابع التمريض المفزل
الصيدلية المفزلية
تابع الصيدلية المفزلية
مرض السكر
مرض ضغط الدم
تابع مرض ضغط الدم
تطبيقات الوحدة
العجائن
تابع العجائن
مراجعة عامة
فطائر بالجبن واللبفة
الدوفات
فطيرة التساح
الحلويات
كريم كراميل
البسبوسة المحشية
كعكة الجبن (تشيز كيك)
تطبيقات الوحدة
الحرائق
التدابير واالحتياطات المتخذة للوقاية من الحرائق
طريقة استخدام طساية الحريق
كيسية التصرف عفد حدوث حرائق
تطبيقات الوحدة
مراجعة
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العفوان :الوحدة األولى
الموضوع :توعية صحية

المادة :التربية األسرية
الصف :الثالث المتوسط (السصل الدراس الثاف )

السترة الزمفية:
الخطوة األولى :تحديد فتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
• تبين فوائد األعشاب واألغذية المستخدمة ف الطب البديل.
• تذكر أمثلة ألعشاب تستخدم كأدوية.
• تستفبط اآلثار الضارة من الوصسات الشعبية والشعوذة.
• تسرق بين أعراض مرض السكر ومرض ضغط الدم.
• تعد وجبات غذائية تفاسب مرضى السكر والضغط.
• تبرز طرق حس األدوية والمستحضرات الطبية بطريقة صحيحة.
• توض ،طرق العفاية اليومية بالمريض.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
• اذكر أمثلة لبعض األغذية واألعشاب
ستسهم الطالبة أن:
المستخدمة ف الطب الفبو .
السكرة الكبرى( :خلق للا تعالى الفبات وجعل مفه غذام ال
• بيف مميزات استخدام األعشاب.
يستغفى عفه ف الحياة ،ودوام لكثير من األمراض).
• عدد األخطار الت تفجم عن استخدام
(األفهام الباقية):
الوصسات الشعبية.
• مرض السكر :حالة مرضية تصيب الكبار والصغار فتيجة
• كيف تكون التهوية مفاسبة ف غرفة المريض؟
اختالل ف مقدرة الجسم على التحكم بمستوى سكر الدم
• ما درجة الحرارة المفاسبة ف غرفة المريض؟
وذلك لفقص أو افعدام ف فرز األفسولين من البفكرياا.
• ما التجهيزات الالزم العدادها ف غرفة
• مرض ضغط الدم :ارتساع مستوى ضغط الدم أعلى من
المريض؟
المعدل الطبيع مما يستدع استخدام العقاقير المضادة
• ما محتويات الصيدلية المفزلية؟
لسرط ضغط الدم ويطلق عليه اسم القاتل الصامت.
• عرف مرض السكر.
• بيف أعراض مرض السكر.
• ميز العوامل الت تزيد من فرصة اإلصابة
بالسكر.
• ما المقصود بمرض الضغط.
• ما ه العوامل الت تساعد على ارتساع ضغط
الدم؟
المعرفة والمهارات الرئيسة الت ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة..... :
• بيان فوائد األعشاب واألغذية المستخدمة ف
• الطب الفبو .
الطب البديل.
• التمريض المفزل .
• ذكر أمثلة ألعشاب تستخدم كأدوية.
• تغذية مرضى السكر والضغط.
• استفباط اآلثار الضارة من الوصسات الشعبية
والشعوذة.
• التسريق بين أعراض مرض السكر ومرض
ضغط الدم.
• توضي ،طرق العفاية اليومية بالمريض.
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الخطوة الثافية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق فواتج التعلم
المهمات األدائية:
✓ بعد فهاية هذه الوحدة عن توعية صحية تتمثل مهمتك ف كتابة بحث عن مميزات استخدام األعشاب.
المحكات الرئيسية:
✓ من خالل أفه (مبتدئ ،فام ،كفم ،متميز).
أدلة أخرى:
✓ من خالل األدلة األخرى (مثال" :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديم  ،اختبارات طويلة ،المسكرات )"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للفتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األفشطة التعليمية التعلمية:
• أبدأ بسؤال تمهيد (اذكر بعض األغذية واألعشاب المستخدمة ف الطب الفبو ).
• أقدم األسئلة األساسية وأفاقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (توعية صحية).
• مالح ة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عفد حاجة األفشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (األعشاب -
الرقية – المريض  -األدوية  -األفسولين  -العقاقير.)...
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ا
ين ( ،")88ثم
• أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية "الِ ْن ُه َو الِال ِذك ٌْر ِللعَال ِمينَ (َ )87ولتَ ْعل ُمنا فبَأهُ بَ ْع َد ِح ٍ
أقوم بطرح السؤال التال عليهن :عدد مسميات التداو باألعشاب ،يقمن الطالبات بالتفاقش والتباحث فيما
بيفهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل الفقاش.
• أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الطب الفبو  ،أطلب من الطالبات قرامة البروشور قرامة جيدة ومتأفية ومن
ثم يتفاقشن فيما بيفهن بغرض توضي ،بعض األغذية واألعشاب المستخدمة ف الطب الفبو .
• أقدم للطالبات فيديو تعليم عن التمريض المفزل  ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وافتباه ،ومن ثم يقمن
بمفاقشته ف محاولة مفهن لتوضي ،كيسية قياا درجة حرارة المريض ،مع توضي ،الهدف من مشاهدة
العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من ورام العرض.
• أقدم للطالبات خريطة مساهيم عن الصيدلية المفزلية ،أطلب من الطالبات قرامة الخريطة بطريقة علمية تعتمد
على تحليل المعلومات الت وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العفاوين الرئيسة والسرعية للخروج
بمسهوم شامل عن محتويات الصيدلية المفزلية.
• يستمعن الطالبات اللى محاضرة ألحد كبار العلمام يتحدث عن الصيدلية المفزلية ومحتوياتها ،ثم أقوم بطرح عدة
أسئلة للمفاقشة مفها :ما أهم العوامل المؤثرة على الدوام؟ ،أكلف الطالبات بالتفاقش فيما بيفهن بغرض التوصل
إلجابة دقيقة للسؤال محل الفقاش مع توضي ،الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
• يعملن الطالبات ف شكل تعاوف فيما بيفهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن العوامل الت تزيد من
فرصة اإلصابة بالسكر ،يصفسن أفسسهن اللى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثافية
بصياغتها ف مقال بشكل مف م ودقيق.
• أعرض على الطالبات فيلم وثائق يوض ،أعراض مرض ضغط الدم ،أكلف الطالبات بعد االفتهام من مشاهدة
السيلم بكتابة تقريرا ً عن أهم المعلومات الت وردت ف السيلم والت تخدم الهدف التربو المخطط له.
• أطلب من الطالبات كتابة بحث عن مميزات استخدام األعشاب ،مع توضي ،الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
• أختتم الوحدة بتقييم ذات للطالبات ف تلك الوحدة.
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(المييهمة األدائييية)
اسم الوحدة :توعية صحية
الصف :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك ف كتابة بحث عن مميزات استخدام األعشاب
وعلى أن تتضمن العفاصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتف يم األفكار – كتابة البحث بشكل علم وبطريقة مف مة ومرتبة.
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
ف الهدف :أن تتفاولين مميزات استخدام األعشاب.
المشكلة والتحد  :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق السائدة والمتعة للقارئ
والمتلق .
الدور:
أفت باحثة مدققة.
ر لقد طلب مفك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتفاولين مميزات استخدام األعشاب على شكل
بحث علم دقيق.
و يستك :بيان مميزات استخدام األعشاب.
الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج اللى :توعية الجمهور بمميزات استخدام األعشاب.
الموقف :السياق الذ تجدين فسسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقفعة.
ق التحد  :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعليفه ملما ً بكل األفكار الت تعرض لها البحث بالفقاش.
الفاتج واألدام والغرض:
ا
• بحث علم توضحين فيه مميزات استخدام األعشاب.
ع معايير ومحكات الفجاح:
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متميز 4

التوقعات

مبتدئ 1

فام 2
ٍ

كفم 3

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلسا العامية
– أخطام
المالئية
متعددة.

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلسا العامية
– أخطام
المالئية قليلة.

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية.

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطام الفحوية.

عفاصر البحث

ذكرت بعض
عفاصر البحث
وافتقدت اللى
الربط الجيد
بين عفاصره.

ذكرت أغلب
عفاصر البحث
ولم يكن الربط
بين عفاصره
على درجة
واحدة من
القوة.

ذكرت جميع
عفاصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عفاصره
على درجة
واحدة من
القوة.

ذكرت جميع
عفاصر البحث
رابطا ً بين جميع
العفاصر بفسا
القوة.

األسلوب

اختارت
األسلوب
السطح
والغير علم
ف كتابة
البحث.

اختارت
األسلوب
السطح ف
كتابة البحث
مع قدر من
التدقيق.

اختارت
األسلوب
العلم ف
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية.

اختارت األسلوب
العلم المدقق
والمشوق ف
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض.

المحتوى

تفاولت
الموضوع من
جافب واحد
وأغسلت بقية
الجوافب.

تفاولت
الموضوع من
جميع الجوافب
وأغسلت جافب
واحد.

تفاولت
الموضوع
من جميع
الجوافب مع
الهمال
تساصيل
حيوية
ودقيقة.

تفاولت الموضوع
من جميع
الجوافب بشكل
دقيق ومفضبط
مع تضمين
البحث لكافة
التساصيل
المطلوبة
والمهمة.

الشواهد واألدلة
ومجموع الفقاط
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األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة للا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية االسرية
لعام  1442هي للسصل الدراس الثاف
تحضير  +توزيع  +أهداف
أفواع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدللا +الطريقة البفائية  +مسرد +التعلم الفشط الجديد +
االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية
الجديدة  +الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدارا االبفام  +عرضية بالزمن +
عرضية باالستراتيجيات
المرفقات
ثالثة عروض بور بويفت مختلسة لكل درا
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب ف ام فور
+
مجلدات اختبارات متفوعه
+
أوراق قياا لكل درا
+
أوراق عمل لكل درا
+
سجل الفجاز المعلمة
.

+
سجل الفجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومساهيم
+
اثرامات
+
شرح متميز بالسيديو لجميع دروا المفهج
التوصيل للرياض والخرج مجافا
لمن هم خارج مديفة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للسيدكا( من  48ساعة
الى  72ساعة)
يمكفكم كذالك تسجيل الطلب
اللكتروفيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكففا التوصيل عن االيميل او السيدكا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( س د _ طباعة ملوفة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على س د  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع الس د طباعة عادية  50لاير

.

سعر المادة مع الس د طباعة ملوفة  100لاير
لمن هم خارج مديفة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للسيدكا( من  48ساعة
الى  72ساعة)
اعمال مفصة مدرست االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهفا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بفوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجح
233608010954856
(ا بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بفوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيب ”
=======================
البفك األهل
21065828000106
(ا بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بفك سامبا
8001852539
ا بان بفك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بفك الرياض
2052558759940
(ا بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البفك السعود السرفس
K2213000185
(ا بان)
SA82550000000K2213000185
.

____________________________
بفك البالد
900127883010006
(ا بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البفك السعود لإلستثمار
0101001926001
(ا بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بفك الجزيرة
030680161166001
(ا بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بفك االفمام
68202882885000
(ا بان)
SA2805000068202882885000
———————————————————————————
–————
يمكفكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتا أو االتصال تليسوفيا على احد االرقام التالية:
0555107025
.

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

