اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهتتاهاااا والقاايم المرغو ااة لااد
الطالب ليش وا رتاها -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين عقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال شرية الالزمة لتطوير المتتمع اقتصاديا واتتماعيااا واقافيااا مااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والتماعة معا  ،فهو ي تغي مصلحة الداارد ماان خااالم تعليما تعليمااا كافيااا
مديدا لذات  ،كما ي تغي مصلحة التماعة اإلفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المتتمع صورتين :
أ ) م اشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهام فاااااااي اإلنتاااااااا والتنمياااااااة .

ب ) غير م اشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أ ناء األمة شكم يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكار فاعلية في ناء متتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكين العقيادة اإلساالمية فاي نداس الطال اة وتعلهاا ضاا طة لسالوكها وتصارفاتها ،وتنمياة مح اة
وتقواه وخشيت في قل .
تزويدها الخ راا والمعارف المالئماة لسان  ،حتاى تلام األصاوم العاماة والم اادس األساساية للاقافاة
والعلوم.
تشويقها إلى ال حث عن المعرفة ،وتعويدها التأمم العلمي.
تنمية القدراا العقلية والمهاراا المختلدة لد الطال ة ،وتعهدها التوتي والتهذيب.
تر يتهاا علااى الحياااة اهتتماعيااة اإلسااالمية التااي يسااودها اإلخاااء والتعاااون ،وتقاادير الت عااة ،وتحماام
المسؤولية.
تدري ها على خدم متتمعها ووطنها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوهة أمرها .
حدز همتها هستعادة أمتاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمتد.
تعويدها اهنتداع وقتها في القراءة المديدة  ،واستامار فراغها في األعمام النافعة ،وتصاريف نشااطها
ما يتعم شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقويااة وعااي الطال اة لتعاارف – قاادر ساان – كيااف توات ا اإلشاااعاا المضااللة ،والمااذاهب الهدامااة،
والم ادس الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة من مراحم الحياة .

اهداف مادة التر ية األسرية
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تزداد الطال ة معرفة آداب السلو في المرافق العامة.
تط ق السلو السليم عند ارتيادها لألماكن العامة.
تتعرف على مرحلة ال لوغ.
تتعلم طرائق العناية القطع المل سية الخاصة ها .
تمارس العاداا الغذائية السليمة .
تدر ضرر شراء األطعمة المكشوفة.
تكون وت اا غذائية متكاملة.
تنمي مهاراتها في إعداد عض األصناف.
تستطيع تنظيف وترتيب المنزم.
تقدر أهمية اهدخار والحرص.
تتصرف حكمة عند حدوث حريق.
تقوم عمم عض الغرز الخاصة.
تزداد حصيلتها أدواا التطريز.
تتذوق غرز التطريز تط يقها على مدرش سيط.

توزيع منهج مادة ( التر ية األسرية )

األس وع
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األس وع

7
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األس وع
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األس وع
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األس وع

17
18

األحد 1442/6/4ها

للصف ( الاالث المتوسط ) – الدصم الدراسي الااني -العام الدراسي (1442ها )

الخميس 1442/6/8ها

الطب الن وي

األحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

تغذية مرضى السكر والضغط

الخميس 1442/7/6ها

األحد 1442/7/2ها

فطائر الت ن والل نة

األحد 1442/7/16ها

الخميس 1442/7/20ها

فطيرة التداح

الخميس 1442/8/5ها

األحد 1442/8/1ها

الحلوياا

األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

ال س وسة المحشوة

األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

تط يقاا على الحلوياا

األحد 1442/9/13ها

الخميس 1442/9/17ها

الحرائق

األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/10/22ها

استكمام ال رامج العالتية للطال اا غير المتقناا
لمعايير التقويم

األسبوع

األحد 1442/6/11ها

2
األسبوع

التمريض المنزلي

األحد 1442/6/25ها

4
األسبوع

األحد 1442/7/9ها

األحد 1442/7/23ها

األحد 1442/8/8ها

األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

كعكة الت ن

األحد 1442/9/6ها

14
األسبوع

الخميس 1442/8/12ها

كريم كرامم

12
األسبوع

الخميس 1442/7/27ها

تط يقاا على العتائن

10
األسبوع

الخميس 1442/7/13ها
الدوناا

8
األسبوع

الخميس 1442/6/29ها
العتائن

6
األسبوع

الخميس 1442/6/15ها

الخميس 1442/9/10ها
الحرائق

الاالااء 1442/10/6ها

16

الخميس 1442/10/8ها

استكمام ال رامج العالتية

داية الدراسة للطالب للدصم الدراسي الااني

1442/06/04ها 2021/01/17 -م

داية إتازة عيد الدطر

1442/09/17ها 2021/04/29 -م

داية الدراسة عد عيد الدطر

1442/10/06ها 2021/05/23 -م

داية اخت ار الدصم الدراسي الااني

1442/10/11ها 2021/05/31 -م

داية إتازة نهاية العام

1442/10/22ها 2021/06/03 -م

الوحدة
تمهيد

العنوان

األولى

توعية صحية

ما الطب الن وي ؟

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تبين فوائد األعشاب واألغذية المستخدمة في الطب البديل.
❖ ت ُعطي أمثلة ألعشاب تستخدم ك أدوية.
❖ تستنبط اآلثار الضارة من الوصفات الشعبية والشعوذة .
❖ تحرص على حفظ األدوية والمستحضرات الطبية بطريقة صحيحة كما تعلمتها.
❖ ت ُفرق بين أعراض مرض السكر ومرض ضغط الدم.
❖ ت ُعد وجبات غذائية تناسب مرضى السكر والضغط .
❖ تحتسب األجر من هللا عند تقديم خدمة للمريض.
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية
الفكرة الكبرى :سنتعلم في هذذه الوحذدة الطذب النبذو
والتمريض المنزلي وتغذية مرضى السكر والضغط .
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

بعض األغذية واألعشاب المستخدمة في الطب النبو
مميزات استخدام األعشاب
محتويات الصيدلية المنزلية
مرض السكر
العوامل التي تزيد من فرصة اإلصابة بالسكر
النظام العالجي المناسب للسيطرة على مرض السكر
مرض ضغط الدم
العوامل التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم .

السؤام األوم م ما مميزاا استخدام األعشاب ؟
السؤام الااني م أذكر محتوياا الصيدلية المنزلية .
السؤام الاالث م أعدد العوامم التي تساعد على ارتداع

ضغط الدم .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•
•

بعض األغذية واألعشاب المستخدمة في الطب النبو
مميزات استخدام األعشاب
محتويات الصيدلية المنزلية
مرض السكر
العوامل التي تزيد من فرصة اإلصابة بالسكر
النظام العالجي المناسب للسيطرة على مرض السكر
مرض ضغط الدم
العوامل التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم .

ستكون المتعلمات قادرات على :









ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

:

ذكر بعض األغذية واألعشاب المستخدمة في الطب النبو
توضيح مميزات استخدام األعشاب
بيان محتويات الصيدلية المنزلية
معرفة مرض السكر
بيان العوامل التي تزيد من فرصة اإلصابة بالسكر
توضيح النظام العالجي المناسب للسيطرة على مرض
السكر
معرفة مرض ضغط الدم
ذكر العوامل التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن الطب النبو .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح مرض السكر .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسذية مذع مناقشذة المهمذات األدائيذة التذي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبذرة التعليميذة المذراد إكسذابها للطالبذات بترتيذب الكتذاب لهذا بقصذد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شذكل مجموعذات تعاونيذة وبعذد التعذرف علذى مضذمون الوحذدة  ،أطلذب مذن
الطالبات توضيح بعض األغذية واألعشاب المستخدمة في الطب النبو .
أقدم للطالبات عذرض بذور بوينذت عذن مميذزات اسذتخدام األعشذاب  ،أطلذب مذن الطالبذات قذراءة
العرض جيدا ً ومناقشذة المعلومذات التذي وردت فيذ فذي محاولذة مذنهن لتحديذد مميذزات اسذتخدام
األعشاب مع توضيح الهدف من ومبررات .
أقدم للطالبات مطوية عن مرض السكر والعوامل التي تزيد من فرصة اإلصابة بالسكر  ،اطلب من
الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليذل المعلومذات التذي وردت بهذا مذن
خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عذن مذرض السذكر
والعوامل التي تزيد من فرصة اإلصابة بالسكر .
أطلب من الطالبات جمع معلومذات عذن مذرض ضذغط الذدم ويذتم ذلذك مذن خذالل االسذتعانة بشذبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صذغير ال يزيذد
عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصذيرة عذن مذرض السذكر مذع توضذيح الهذدف مذن كتابذة المقالذة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح مرض
ضغط الدم

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المذذهمة األدائيذذة )
اسم الوحدة  :توعية صحية
الصف  :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن مرض السكر عن :
( أعراض مرض السكر – طريقة عالج مرض السكر )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هذ

الهدف

د

الدور

المشكلة والتحد  :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .

الجمهور
طالبات المدرسة أو المجتمع .

ج

م

الموقف

ا

الناتج
واألداء تنديذ رسم المقالة والملصق .
والغرض

ع

معايير
ومحكات
النجاح

السياق الذ تجدين نفسك في هو  :سياق المقرر العلمي .

❖ اإللمام توانب المقالة والملصق .
❖ إترائ طريقة مشوق وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ التانب اللغوي واإل داعي واألد ي .

تدوم تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ الطب الن وي
❖ التمريض المنزلي
❖ تغذية مرضى السكر
والضغط

اليوم

التاريخ

الحصة

الدصم

التوقيع

14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
األخوة المعلمين والمعلماا
السالم عليكم ورحمة

و ركات

يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم كم ما يخص تحاضير التر ية اهسرية
لعام  1442ها للدصم الدراسي الااني
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحضير
وحداا مشروع المل ع د +الطريقة ال نائية  +مسرد +التعلم النشط التديد  +اهستراتيتاا
الحدياة  +استراتيتياا  +استراتيتياا الزمن  +الطريقة الطولية التديدة  +الطريقة العرضية
الحدياة  +طريقة مدارس اه ناء  +عرضية الزمن  +عرضية اهستراتيتياا
المرفقاا
االاة عروض ور وينا مختلدة لكم درس
+
كتاب الطال ة ودليم المعلمة

+
ستالا التقويم والمهاراا حسب نظام نور
+
متلداا اخت اراا متنوع
+
أوراق قياس لكم درس
+
أوراق عمم لكم درس
+
ستم إنتاز المعلمة
+
ستم إنتاز الطال ة
+
حم أسئلة الكتاب
+
خرائط ومداهيم
+
ااراءاا
+
شرح متميز الديديو لتميع دروس المنهج
التوصيم للرياض والخر متانا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
يمكنكم كذال تستيم الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرا ط

www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيم عن اهيميم او الديدكس لتميع مدن المملكة
حسب طل كم ( سي دي _ ط اعة ملونة _ ط اعة عادية)
ايميم الم يعاا
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اهيميم  20لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة ملونة  100لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
اعمام منصة مدرستي اهس وع الواحد  60لاير س عة اسا يع  400لاير
وهنا أرقام حسا اا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسا اا نو إسم “مؤسسة التحاضير الحدياة”
=======================
مصرف الراتحي
233608010954856
(اي ان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسا اا نو إسم “سعد ع دالرحمن العتي ي”
=======================
ال ن األهلي
21065828000106
(اي ان)
SA0610000021065828000106
____________________________

ن سام ا
8001852539
اي ان ن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
ن الرياض
2052558759940
(اي ان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعودي الدرنسي
K2213000185
(اي ان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ن ال الد
900127883010006
(اي ان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعودي لإلستامار
0101001926001
(اي ان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ن التزيرة
030680161166001
(اي ان)
SA6760100030680161166001
____________________________
ن اهنماء
68202882885000
(اي ان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يمكنكم طلب دوسي التحضير الخاص المادة شعار الرؤية والوزارة قيمة  50لاير

للتواصم ع ر الواتس أو اهتصام تليدونيا على احدي اهرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

