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( الفصل الدراسي الثاني )

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدددا البددال
ليشبوا رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير
الدنيا واآلخرة معا.
 -2تددوفير الاددوادر البشددرزة الالطمددة لتبددوزر المجتمد اقتصددادزا واجتماعيددا ويقافيددا بمددا زخددد خبددا التنميددة
البموحة في المملاة وزدف هذه الخبا من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو زبتغي مصلحة الفرد مددن خددالل تعليمددم تعليمددا يافيددا مفيدددا
لذاتم  ،يما زبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة مما زتعلمم األفراد لتبوزر المجتم بصورتين :
خددددددددالل اإلسددددددددها فددددددددي اإلنتددددددددا والتنميددددددددة .

أ ) مباشددددددددرة  :و لدددددددد مددددددددن

) غير مباشرة  :و ل من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لدا جمي أبناء األمة بشال زضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أيثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

معلمة املادة....................... :
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بطاقة تحضير مادة التربية األسرية
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( الفصل الدراسي الثاني )

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

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

تماين العقيدة اإلسالمية في نفس البالبدة وجعلهدا ضداببة لسدلويها وتصدرفاتها ،وتنميدة محبدة و وتقدواه
وخشيتم في قلبم.
تزوزدها بالخبرات والمعارف المالئمة لسنم  ،حتى تلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلو .
تشوزقها إلى البحث عن المعرفة ،وتعوزدها التأمل العلمي.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدا البالبة ،وتعهدها بالتوجيم والتهذزب.
تربيتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي زسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدزر التبعة ،وتحمل المسؤولية.
تدرزبها على خدمم مجتمعها ووطنها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طرزق العزة والمجد.
تعوزدها االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة  ،واستثمار فراغها في األعمدال النافعدة ،وتصدرزش نشداطها بمدا
زجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوزة.
تقوزة وعي البالبة لتعرف – بقدر سدنم – ييدش تواجدم اإلشداعات المضدللة ،والمدذاهب الهدامدة ،والمبدادئ
الدخيلة.
إعدادها لما زلي هذه المرحلة من مراحل الحياة .
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اهداف مادة التربية األسرية
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-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

تزداد البالبة معرفة بآدا السلوك في المرافق العامة.
تببق السلوك السليم عند ارتيادها لألماين العامة.
تتعرف على مرحلة البلوغ.
تتعلم طرائق العنازة بالقب الملبسية الخاصة بها .
تمارس العادات الغذائية السليمة .
تدرك ضرر شراء األطعمة الماشوفة.
تاون وجبات غذائية متااملة.
تنمي مهاراتها في إعداد بعض األصناف.
تستبي تنظيش وترتيب المنزل.
تقدر أهمية االدخار والحرص.
تتصرف بحامة عند حدوث حرزق.
تقو بعمل بعض الغرط الخاصة.
تزداد حصيلتها بأدوات التبرزز.
تتذوق غرط التبرزز بتببيقها على مفرش بسيا.
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بطاقة تحضير مادة التربية األسرية
للصف الثالث المتوسط
( الفصل الدراسي الثاني )

اإلدارة العامة للتعليم ..................
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توزيع منهج مادة ( التربية األسرية )
األسبوع

1
األسبوع

3
األسبوع

5
األسبوع

7
األسبوع

9
األسبوع

11
األسبوع

13
األسبوع

15
األسبوع

17
18

األحد 1442/6/4هـ

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

الخميس 1442/6/8هـ

الخميس 1442/6/22هـ

تغذية مرضى السكر والضغط
األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

الخميس 1442/7/20هـ

الخميس 1442/8/5هـ

الخميس 1442/8/19هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الخميس 1442/9/17هـ

األحد 1442/7/23هـ

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

الخميس 1442/7/27هـ

تطبيقات على العجائن
األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

كريم كرامل
األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

كعكة الجبن
األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ
الحرائق

الثالياء 1442/10/6هـ

16

الحرائق
األحد 1442/10/11هـ

األسبوع

الخميس 1442/7/13هـ
الدونات

14

تطبيقات على الحلويات
األحد 1442/9/13هـ

األسبوع

األحد 1442/7/9هـ

12

البسبوسة المحشوة
األحد 1442/8/29هـ

4

الخميس 1442/6/29هـ
العجائن

10

الحلويات
األحد 1442/8/15هـ

األحد 1442/6/25هـ

8

فطيرة التفاح
األحد 1442/8/1هـ

األسبوع

التمريض المنزلي

6

فطائر الجبن واللبنة
األحد 1442/7/16هـ

األحد 1442/6/11هـ

2

الطب النبوي
األحد 1442/6/18هـ

األسبوع

الخميس 1442/6/15هـ

الخميس 1442/10/8هـ

استكمال البرامج العالجية

الخميس 1442/10/22هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات
لمعايير التقويم

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة نهاية العام
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املشرفة الرتبوية.................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

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

قائدة املدرسة..................... :
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اإلدارة العامة للتعليم ..................
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التارزخ

اليو

الصش

الافازة األساسية للدرس:

الحصة

المالحظات

الوحدة

الدرس

توعية
صحية

البب النبوي والتداوي
باألعشا

وعي التلميذة بأهمية بعض األعشا واألغذزة التي وردت في القرآن

األهداف

اسئلة التقوزم
( يتا البالبة)

نشاطات التعليم والتعلم

 -1أن تعطي الطالبة أمثلة ألعشاب

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

 -1اعطي أمثلة ألعشاب

-2أن تربط الطالبة بني الطب

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

 -2اربطي بني الطب احلديث

مستخدمة كأدوية

احلديث والتداوي ابألعشاب

 -3أن تستنتج الطالبة أهم اآلاثر
املرتتبة على استخدام الوصفات

تتناول المعلمة مع الطالبات من خالل الشرح والحوار والبحث
خطورة االستخدام الخاطئ لألعشاب
تعرض المعلمة أمام الطالبات اآلية المقابلة وتبين

الشعبية بطريقة خاطئة

 -4أن تعي الطالبة خطورة

لهم أن هللا تعالى هو الشافي الحقيقي وأنه هو الذي أوجد الداء
والدواء

االستخدام اخلاطئ لألعشاب

مستخدمة كأدوية

والتداوي ابألعشاب

 -3استنتجي أهم اآلاثر املرتتبة
على استخدام الوصفات
الشعبية بطريقة خاطئة

 -4بيين خطورة االستخدام
اخلاطئ لألعشاب
 -5تقومي ذات

 -5أن تستشعر الطالبة قدرة هللا
الذي أوجد الداء والدواء
التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشالة
قراءة نص من مرج
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تارزخي
آزة قرآنية أو حدزث شرزش
أخرا...................... :
أخرا...................... :
أخرا...................... :

التعينات المنزلية:

الوسائل التعليمية

استراتيجيات التدرزس الحدزثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشاالت
التعليم التعاوني
االستاشاف
االستقصاء
العصش الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائا الذهنية
التعلم باللعب
أسلو الندوة
أسلو صحائش األعمال
أخرا..................... :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

يتا البالبة
دليل المعلمة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاط تسجيل
مراج  ,صحش
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرا...................... :
أخرا...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفاير:

أساليب التقوزم وأدواتم

المالحظة
التصنيش
القياس
االستنتا
عالقات األرقا
أخرا...................... :

التقوزم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدزر
قائمة الشبب
األسئلة واألجوبة
أخرا...................... :
أخرا...................... :

مهارات التفاير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
البالقة
التببيق
التذير
المرونة
أخرا...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفاير الناقد:
 oمهارة تحدزد األولوزات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.
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بطاقة تحضير مادة التربية األسرية
للصف الثالث المتوسط

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

( الفصل الدراسي الثاني )

األخوة المعلمين والمعلمات
السال عليام ورحمة و وبرياتم
زسر مؤسسة التحاضير الحدزثة
www.mta.sa
أن تقد يل ما زخص تحاضير التربية االسرزة
لعا  1442هد للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توطز  +أهداف
أنواع التحضير
وحدات مشروع المل عبدو +البرزقة البنائية  +مسرد +التعلم النشا الجدزد  +االستراتيجات الحدزثة
 +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن  +البرزقة البولية الجدزدة  +البرزقة العرضية الحدزثة  +طرزقة
مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية باالستراتيجيات
المرفقات
يالية عروض بور بوزنت مختلفة لال درس
+
يتا البالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقوزم والمهارات حسب نظا نور
+
مجلدات اختبارات متنوعم
+
أوراق قياس لال درس
+
أوراق عمل لال درس
+
معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

قائدة املدرسة..................... :
التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة التربية األسرية
للصف الثالث المتوسط

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

( الفصل الدراسي الثاني )

سجل إنجاط المعلمة
+
سجل إنجاط البالبة
+
حل أسئلة الاتا
+
خرائا ومفاهيم
+
ايراءات
+
شرح متميز بالفيدزو لجمي دروس المنهج
التوصيل للرزاض والخر مجانا
لمن هم خار مدزنة الرزاض زضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيديس( من  48ساعة الى  72ساعة)
زمانام يذال تسجيل البلب
إلاترونيا ا عن طرزق الرابا
www.mta.sa/c
يذل زماننا التوصيل عن االزميل او الفيديس لجمي مدن المملاة
حسب طلبام ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادزة)
ازميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

قائدة املدرسة..................... :
التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة التربية األسرية
للصف الثالث المتوسط

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

( الفصل الدراسي الثاني )

سعر المادة عن طرزق االزميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباعة عادزة  50لاير
سعر المادة م السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خار مدزنة الرزاض زضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيديس( من  48ساعة الى  72ساعة)
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
وهنا أرقا حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحدزثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البن األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بن سامبا
8001852539
اي بان بن سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بن الرزاض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

قائدة املدرسة..................... :
التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة التربية األسرية
للصف الثالث المتوسط

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

( الفصل الدراسي الثاني )

____________________________
البن السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بن البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بن الجززرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بن االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
زمانام طلب دوسيم التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤزة والوطارة بقيمة  50لاير

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

قائدة املدرسة..................... :
التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة التربية األسرية
للصف الثالث المتوسط

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

( الفصل الدراسي الثاني )

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقا التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

قائدة املدرسة..................... :
التوقيع............................ :

