اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالميي الحالحيح لاليعال ر لاليهال ار اليييالدة لاجاه تال

لالقاليم اليرغلدال لالدب الشالما لي الدلا رهال جا -أل نسال

فال تيي لالدلرتم فالل الحيال ة

لاعي دعقيداهم يدافعي عنه لع يلي فل ضلئه لخير الدني لاآلخرة يع .
 -2الفير الكلادر الد ري المزي لاشلير اليهايع اقاح دي لاهاي عي لثق في دي يخدم خشش الانيي الشيلح فل الييلك ليدفع تذه الخشش ي نه ح إلى نه ح.
 -3الحرص على يحلح اليرد لالهي ع يع

فهل يداغل يحلح اليرد ي خمل اعلييه اعليي ك في يييدا لذااه كي يداغل يحلح الهي ع د إلف دة يي ياعلياله

األفراد لاشلير اليهايع دحلراي :
أ ) يد الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة لذل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ا ) غير يد رة لذل ي خمل القض
لدب هييع أدن

على األيي

خ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمل اإلس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله م ف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلنا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
لن ر اللعل

األي د كل يضي لهم حي ة لاعي يسانيرة

لدل ار أكثر ف علي فل دن

يهايع اهم .

لالانيي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

 -1ايكي العقيدة اإلسميي فل نيس الش لد لهعله ض دش لسللكه لاحرف اه لانيي يحد اهلل لاقلاه لخ ياه فل قلده.
خدر لاليع ر اليمئي لسنه حاى الم د ألحلل الع ي لاليد دئ األس سي للثق ف لالعللم.
 -2ازليدت د ل ا
 -3ا ليقه إلى الدحث ع اليعرف

لاعليدت الاأيل العليل.

 -4انيي القد ار العقلي لاليه ار اليخالي لدب الش لد

لاعهدت د لالهيه لالاهذيا.

 -5اردياه على الحي ة اجهاي عي اإلسميي الال يسلدت اإلخ
 -6ادريده على خديه يهايعه للشنه

لالاع ل

لاقدير الادع

لاحيل اليسؤللي .

لانيي رلح النحح لاإلخمص للجة أيرت .

 -7حيز تياه جساع دة أيه د أياه اليسلي الال انايل إليه لاسائن

السير فل شريق العزة لاليهد.

 -8اعليدت اجناي ع دلقاه فل الق ار ة اليييدة لاساثي ر فراغه فل األعي ل الن فع
 -9اقلي لعل الش لد لاعر – دقدر سنه – كي

الاهه اإل ع

 -10إعدادت لي يلل تذه اليرحل ي يراحل الحي ة .

اليضلل

لاحري

لاليذاتا الهداي

ن شه دي يهعل خحياه اإلسميي يزدترة قلي .
لاليد دئ الدخيل .

اهداف مادة التربية األسرية
 -1ازداد الش لد يعرف دآداا السلل فل اليرافق الع ي .
 -2اشدق السلل السليم عند اراي دت لألي ك الع ي .
 -3ااعر على يرحل الدللغ.

 -4ااعلم شرائق العن ي د لقشع اليلدسي الخ ح ده .
 -5اي رس الع دا الغذائي السليي .

 -6ادر ضرر ار األشعي اليك لف .
 -7اكل لهد

غذائي ياك يل .

 -8انيل يه رااه فل إعداد دعض األحن .
 -9اساشيع انظي

لارايا الينزل.

 -10اقدر أتيي اجدخ ر لالحرص.
 -11ااحر دحكي عند حدلث حريق.
 -12اقلم دعيل دعض الغرز الخ ح .
 -13ازداد ححيلاه دأدلا الاشريز.
 -14ااذلق غرز الاشريز داشديقه على ييرش دسيش.

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

1
األسبوع

9
األسبوع

13

1442/6/8هـ

الغذاء الكامل

1442/7/2هـ

5
األسبوع

( التربية االسرية )

1442/7/6هـ
السلطات

1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

كعكة الجبن بالتمر  -التمر المحشو
بالطحينة
1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

إسعاف الحوادث المنزلية
( االختناق – الصعقة الكهربائية )

للصف ( الثاني المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ

2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

1442/6/15هـ

الغذاء الكامل

1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

سلطة البقول مع المكرونة  -سلطة
الخس بالدجاج – سلطة الخضروات
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

كعكة الجبن بالتمر  -التمر
المحشو بالطحينة
1442/9/9هـ

3

الوجبات السريعة

األسبوع

7

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

سلطة البقول مع المكرونة  -سلطة
الخس بالدجاج – سلطة الخضروات

األسبوع

11

1442/9/10هـ

األسبوع

إسعاف الحوادث المنزلية
( التسمم – التنفس االصطناعي )

15

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
استكمال البرامج العالجية للمتعلمين
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

17
18

األسبوع 1442/6/18هـ

1442/6/22هـ

1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

إسعاف الحوادث المنزلية
( السقوط – الكسور )
1442/9/13هـ

1442/9/17هـ

إسعاف الحوادث المنزلية
( الحروق -الجروح )

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

المضافات الغذائية

1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

كعكة الجبن بالتمر التمر المحشو
بالطحينة
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

إسعاف الحوادث المنزلية
( الغرق )
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

مراجعة عامة

الغذاء الكامل

عنوان الدرس
استراتيجية التدريس

معرفة صفات الشخصية المثالية

تربية اسرية

2م

○ حل المشكلات ○ الاكتشاف والاستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى
............

الخبرات السابقة

التهيئة:

الهدف العام

المادة

الصف

الفصل

الحصة

التاريخ

 /2فكرة الهرم الغذائي

 /1تعريف التغذية

 / 3التغذية الصحية ليوم كامل

الغذاء الصحي ضروري لجسم الإنسان وبالعكس فإن الغذاء الغير صحي قد يكون سببا في الكثير من الأمراض لذلك يجب علينا معرفة مواصفات الغذاء الصحي

اهداف التعلم
 -1أن تعرف الطالبة التغذية

نشاطات التعليم والتعلم
تبيييال علمة ميييل ل تلبيييتل تةيايييع علت اايييل تةيييي

الوسائل التعليمية
علتةيايييع

ييي

كا ا الش لد

التقويم
-1عرفل الاغذي

علسب ية
كا ا الش لد
-2أن تشرح الطالبة فكرة الهرم الغذائي

تةييي

علمة مييل علايييا عل يياعال امييتا عل تلبييتل ييا تتةييت

علفكية علتل اق ا

تتةييت
-3أن تكووون بجبوواي
الغذائي

ووحية ليوووم كاموول بف و الهوورم

الواجب المنزلي

اات علايا عل اعال

علمة مييل م ي عل تلبييتل مييل ا ي

جبتل صحال لا
 .1مك ةتل
 .2مك ةتل
 .3مك ةتل

م ي علمة مييل

-2ا رحل فكرة الهرم الغذائل

ا كتم
جبل عإلف تي
جبل عل دعء
جبل علةشتء

حل أنشطة الدرس

علايييا عل ياعال كافاييل تك ي ال

كا ا الش لد
-3كالاللنل ح الالحي ليالاللم ك ي الالل
لفق الهرم الغذائل

األخلة اليعليي لاليعلي
السمم عليكم لرحي اهلل لدرك اه
يسر يؤسس الاح ضير الحديث
www.mta.sa
أ اقدم كل ي يخص اح ضير الاردي اجسري
لع م  1442تال لليحل الدراسل الث نل
احضير  +الزيع  +أتدا

أنلاع الاحضير
لحدا ي رلع اليل عدداهلل +الشريق الدن ئي  +يسرد +الاعلم الن ش الهديد  +اجساراايه
الشللي الهديدة  +الشريق العرضي الحديث  +شريق يدارس اجدن

اليرفق

الحديث  +اساراايهي

 +اساراايهي

 +عرضي د لزي  +عرضي د جساراايهي

ثمث عرلض دلر دلين يخالي لكل درس

د لزي  +الشريق

+
كا ا الش لد لدليل اليعلي
+
سهم الاقليم لاليه را حسا نظ م نلر
+
يهلدا اخاد ار يانلعه
+
ألراق قي س لكل درس
+
ألراق عيل لكل درس
+
سهل إنه ز اليعلي
+
سهل إنه ز الش لد
+
حل أسئل الكا ا
+

خرائش ليي تيم
+
اث ار ا
+
رح ياييز د لييديل لهييع درلس الينهج

الالحيل للري ض لالخر يه ن
لي تم خ ر يدين الري ض يض

قيي اجرس لي  50لاير للييدكس( ي  48س ع الى  72س ع )
ييكنكم كذال اسهيل الشلا
إلكارلني ا ع شريق الرادش
www.mta.sa/c

كذل ييكنن الالحيل ع اجيييل ال الييدكس لهييع يد الييلك
حسا شلدكم ( سل دي _ شد ع يللن _ شد ع ع دي )
ايييل اليديع

T@mta.sa
سعر الي دة على سل دي  20لاير
سعر الي دة ع شريق اجيييل  20لاير
سعر الي دة يع السل دي شد ع ع دي  50لاير
سعر الي دة يع السل دي شد ع يللن  100لاير
لي تم خ ر يدين الري ض يض

قيي اجرس لي  50لاير للييدكس( ي  48س ع الى  72س ع )

اعي ل ينح يدرسال اجسدلع اللاحد  60لاير سدع اس ديع  400لاير
لتن أرق م حس د

اليؤسس لليعليي

–———————————————————
حس د دنل دإسم “يؤسس الاح ضير الحديث ”
=======================
يحر الراهحل
233608010954856
(اي د )
SA5780000233608010954856
____________________________

حس د دنل دإسم “سعد عددالرحي العايدل”
=======================
الدن األتلل
21065828000106
(اي د )
SA0610000021065828000106
____________________________
دن س يد
8001852539
اي د دن س يد
SA2740000000008001852539
____________________________
دن الري ض
2052558759940
(اي د )
SA3520000002052558759940
____________________________
الدن السعلدي اليرنسل
K2213000185
(اي د )
SA82550000000K2213000185
____________________________
دن الدمد
900127883010006

(اي د )
SA4715000900127883010006
____________________________
الدن السعلدي لإلساثي ر
0101001926001
(اي د )
SA6065000000101001926001
____________________________
دن الهزيرة
030680161166001
(اي د )
SA6760100030680161166001
____________________________
دن اجني
68202882885000
(اي د )
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

ييكنكم شلا دلسيه الاحضير الخ ص د لي دة د ع ر الرؤي لاللزارة دقيي  50لاير

للالاحل عدر اللااس أل اجاح ل الييلني على احدي اجرق م الا لي :
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

