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

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

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالالية ا اليال

عالفهال اا الفديالالدة عاهات وال ا عالمال ب الفرغالالالا لالالدو ال الالي ل ال اا جال ها -أع نسال فال وفيل لالالدع وب فالالا ال ال ة

ا عالفعال

عاعيل بعقيداهب ةدافعيل عنه عع ةليل فا ضائه لخير الدن عاآلخرة ةع .
 -2اافير الكااد الب ريا اليزةا لت اير الفتتفع اقتي دي عاجتف ع عثق ف بف يخدم خ ط التنف ا ال فاحا فا الففلكا عيدفع وذه الخ ط ةل نت ح إلى نت ح.
 -3ال رص على ةيل ا الدرد عالتف عا ةع

فها ي تغا ةيل ا الدرد ةل خيل اعل فه اعل ف ك ف ةديدا لذااه كف ي تغا ةيل ا التف عا ب إلف دة ةف يتعلفالاله

األفراد لت اير الفتتفع بيا ايل :
أ ) ةب شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة ع لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل
) غير ةب شرة ع ل ةل خيل القض
لدو جف ع أبن

خالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله م فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اإلنتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

على األة ا عن ر الاعا

األةا ب كل يضفل لهب ح ة عاع ا ةستنيرة

عدع ا أكثر ف عل ا فا بن

ةتتفع اهب .

عالتنف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

 -1افكيل العقيدة اإلسية ا فا ندس ال لبا عجعله ض ب ا لسلاكه عايرف اه عانف ا ة با هللا عاقااه عخ يته فا قلبه.
 -2ازعيدو ب لخ راا عالفع

الفيئفا لسنه حتى الب ب ألصال الع ةا عالفب دئ األس س ا للثق فا عالعلام.

 -3ا ايقه إلى الب ث عل الفعرفا عاعايدو التأةل العلفا.
 -4انف ا القد اا العقل ا عالفه اا الفختلدا لدو ال لبا عاعهدو ب لتاج ه عالتهذيب.
 -5ارليته على ال

ة اهجتف ع ا اإلسية ا التا يسادو اإلخ

 -6اد ي ه على خدةه ةتتفعه ععطنه

عالتع عن عاقدير التبعا عا فل الفسؤعل ا.

عانف ا عح النيح عاإلخيص لاهة أةرو .

 -7حدز وفته هستع دة أةت د أةته الفسلفا التا انتفا إليه عاستئن

السير فا طريق العزة عالفتد.

 -8اعايدو اهنتد ع باقته فا الق ار ة الفديدة عاستثف فراغه فا األعف ل الن فعا عايريف ن طه بف يتعل شخييته اإلسية ا ةزدورة قايا.
 -9اقايا ععا ال لبا لتعر – بقد سنه – ك ف اااجه اإلش ع ا الفضللا عالفذاوب الهداةا عالفب دئ الدخيلا.
 -10إعدادو لف يلا وذه الفرحلا ةل ةراحل ال

ة.

اهداف مادة التربية األسرية
 -1ازداد ال لبا ةعرفا بآدا السلاك فا الفرافق الع ةا.
 -2ا ق السلاك السل ب عند ا ا دو لألة كل الع ةا.
 -3اتعر على ةرحلا ال لاغ.

 -4اتعلب طرائق العن يا ب لق ع الفلبس ا الخ صا به .
 -5اف س الع داا الغذائ ا السل فا .

 -6اد ك ضر ش ار األطعفا الفك افا.
 -7اكان عجب ا غذائ ا ةتك ةلا.

 -8انفا ةه ااه فا إعداد بعض األصن .
 -9است ع انظ ف عارايب الفنزل.
 -10اقد أوف ا اهدخ عال رص.
 -11اتير ب كفا عند حدعث حريق.
 -12اقام بعفل بعض الغرز الخ صا.
 -13ازداد حييلته بأدعاا الت ريز.
 -14اتذعق غرز الت ريز بت

قه على ةدرش بس ط.

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

( التربية االسرية )

1442/6/8هـ

الطب النبوي

1442/7/6هـ

1442/7/2هـ

فطائر الجبن واللبنة
1442/8/5هـ

1442/8/1هـ

الحلويات
1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

تطبيقات على الحلويات

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

األسبوع 1442/6/11هـ

2
األسبوع

التمريض المنزلي

1442/7/9هـ

6
األسبوع

10
األسبوع

14

1442/6/15هـ

1442/7/13هـ
الدونات

1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

كريم كرامل
1442/9/9هـ

1442/9/10هـ
الحرائق

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

3

1442/6/22هـ

تغذية مرضى السكر والضغط

األسبوع

7

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

فطيرة التفاح

األسبوع

11
األسبوع

15

1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

البسبوسة المحشوة
1442/9/13هـ

1442/9/17هـ

الحرائق

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

1442/6/25هـ

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1442/6/29هـ

العجائن

1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

تطبيقات على العجائن
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

كعكة الجبن
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

مراجعة عامة

عنوان الدرس
استراتيجية التدريس

الطب

الهدف العام

النبوي والتداوي باألعشاب
وعي التلميذة بأهمية بعض األعشاب واألغذية التي وردت في القرآن الكريم والسنة
تربية أسرية
النبوية
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى ............

الخبرات السابقة

التهيئة:

 /1معرفة بعض األعشاب المستخدمة في التخفيف من آالم الحيض

3م

 /-2آثر األعشاب على البشرة

النباتات غذاء رئيس لإلنسان والتداوي به علم قديم ووهب هللا اإلنسان العقل وأمره بالمالحظة والبحث واالطالع كي يهتدي إلى معرفة خواص األعشاب اغذائية والطبية وقد أمر النبي  بالتداوي في قوله  ( :إن هللا لم ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من
علمه وجهله من جهله )

اهداف التعلم
 -1أن تعطي الطالبة أمثلة ألعشاب مستخدمة
كأدوية

-2أن تربط الطالبة بين الطب الحديث والتداوي
باألعشاب

 -3أن تستنتج الطالبة أهم اآلثار المترتبة على
استخدام الوصفات الشعبية بطريقة خاطئة
 -4أن تعي الطالبة خطورة االستخدام الخاطئ
لألعشاب
 -5أن تستشعر الطالبة قدرة هللا الذي أوجد الداء
والدواء
الواجب المنزلي
ج

المادة

الصف

الفصل

الحصة

التاريخ

نشاطات التعليم والتعلم

الوسائل التعليمية

 -1اعطي أمثلة ألعشاب
مستخدمة كأدوية

تطلب المعلمة من الطالبات من خالل خبراتهن الحياتية ذكر أمثلة
ألعشاب مستخدمة كأدوية وذلك من خالل البحث والحوار

 -2اربطي بين الطب الحديث
والتداوي باألعشاب

تناقش المعلمة الطالبات حول الربط بين الطب الحديث والتداوي
باألعشاب

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطالبات أهم اآلثار المترتبة
على استخدام الوصفات الشعبية بطريقة خاطئة
تتناول المعلمة مع الطالبات من خالل الشرح والحوار والبحث
خطورة االستخدام الخاطئ لألعشاب
تعرض المعلمة أمام الطالبات اآلية المقابلة وتبين لهم أن هللا تعالى
هو الشافي الحقيقي وأنه هو الذي أوجد الداء والدواء
حل تطبيقات الدرس

التقويم

كت

ال لبا  +الس ا ة

 -3استنتجي أهم اآلثار
المترتبة على استخدام
الوصفات الشعبية بطريقة
خاطئة
 -4بيني خطورة االستخدام
الخاطئ لألعشاب
 -5تقويم ذاتي

األخاة الفعلفيل عالفعلف ا
السيم عل كب ع حفا هللا علرك اه
يسر ةؤسسا الت ضير ال ديثا
www.mta.sa
أن اقدم كل ة يخص ا ضير الترل ا اهسريا
لع م  1442وال للديل الد اسا الث نا
ا ضير  +اازيع  +أودا
أنااع الت ضير
عحداا ة رعع الفل ع دهللا +ال ريقا ال ن ئ ا  +ةسرد +التعلب الن ط التديد  +اهستراا ت ا ال ديثا  +استراا ت ا  +استراا ت ا ب لزةل  +ال ريقا
ال ال ا التديدة  +ال ريقا العرض ا ال ديثا  +طريقا ةدا س اهبن

 +عرض ا ب لزةل  +عرض ا ب هستراا ت ا

الفرفق ا
ثيثا عرعض با باينت ةختلدا لكل د س
كت

+
ال لبا عدليل الفعلفا

+
ستيا التقايب عالفه اا حسب نظ م نا
+
ةتلداا اختب اا ةتناعه
+
أع اق ق س لكل د س
+
أع اق عفل لكل د س
+
ستل إنت ز الفعلفا
+
ستل إنت ز ال لبا
+
حل أسئلا الكت
+
خرائط عةد ه ب

+
اث ار اا
+
شرح ةتفيز ب لديديا لتف ع د عس الفنهج
التاصيل للري ض عالخر ةت ن
لفل وب خ

ةدينا الري ض يض

ق فا اه س ل ا  50ي ل للديدكس( ةل  48س عا الى  72س عا)
يفكنكب كذال استيل ال لب
إلكترعن ا عل طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذل يفكنن التاصيل عل اهيفيل اع الديدكس لتف ع ةدن الففلكا
حسب طلبكب ( سا دي _ طب عا ةلانا _ طب عا ع ديا)
ايفيل الف ع ا
T@mta.sa
سعر الف دة على سا دي  20ي ل

سعر الف دة عل طريق اهيفيل  20ي ل
سعر الف دة ةع السا دي طب عا ع ديا  50ي ل
سعر الف دة ةع السا دي طب عا ةلانا  100ي ل
لفل وب خ

ةدينا الري ض يض

ق فا اه س ل ا  50ي ل للديدكس( ةل  48س عا الى  72س عا)

اعف ل ةنيا ةد ستا اهس اع الااحد  60ي ل سبعا اس ب ع  400ي ل
عون أ ق م حس ب ا الفؤسسا للفعلفيل
–———————————————————
حس ب ا بناك بإسب “ةؤسسا الت ضير ال ديثا”
=======================
ةير الراج ا
233608010954856
(اي ب ن)
SA5780000233608010954856
____________________________
حس ب ا بناك بإسب “سعد ع دالرحفل العتي ا”
=======================
ال ن األولا

21065828000106
(اي ب ن)
SA0610000021065828000106
____________________________
بن س ةب
8001852539
اي ب ن بن س ةب
SA2740000000008001852539
____________________________
بن الري ض
2052558759940
(اي ب ن)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعادي الدرنسا
K2213000185
(اي ب ن)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بن ال يد
900127883010006
(اي ب ن)
SA4715000900127883010006
____________________________

ال ن السعادي لإلستثف
0101001926001
(اي ب ن)
SA6065000000101001926001
____________________________
بن التزيرة
030680161166001
(اي ب ن)
SA6760100030680161166001
____________________________
بن اهنف
68202882885000
(اي ب ن)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يفكنكب طلب دعس ه الت ضير الخ ص ب لف دة ب ع الرؤيا عالا از ة بم فا  50ي ل

للتااصل ع ر الاااس أع اهاي ل ال دان على احدي اه ق م الت ل ا:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

