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األهداف العامة للمادة

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالبة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة فيي للقهيا ومسيمها وعقلهيا ول تهيا وانتمالهيا إلي
اإلسالم.

مية

 تدريبها عل إقامة الصالة و لذها بآداب السلوك والفضالل.
 تنمية المهارات األساسية الملتلفة ولاصة المهارة الل وية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في ملتلف الموضوعات.
 تعريفها بنعم هللا عليه في نفسها ،وفي بيلتها االمتماعية والم رافية لتحسن استلدام النعم ،وتنفع نفسها وبيلتها.
 تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 تنمية وعيها لتيدرك ميا عليهيا مين الوامبيات وميا لهيا مين الحقيوي فيي حيدود سينها ولصيالل المرحلية التيي تمير بهيا ،وسيرس حيب وطنهيا
واإللالل لوالة مرها.
 توليد الرسبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها عل االستفادة من وقات فراسها.

 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها...

األهداف اللاصة للمادة


















تعريف الطالبات بنعم هللا الكثيرة وشكره عليها ،وتعويدهن عل احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة.
تعريف الطالبات باألهداف النبيلة التي تسع مادة التربية األسرية إل تحقيقها في الممتمع.
إكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات بعاد امتماعية واقتصادية نافعة.
إتاحة الفرصة للطالبات لممارسة مهارات مهنية مفيدة.
إكساب الطالبات مهارات العمل المماعي وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة و بعادها الصحية واالقتصادية واالمتماعية.
تدريب الطالبات عل استلدام األسلوب العلمي الصحيح في العديد من المواقف الحياتية التي توامههن.
تعريف الطالبات بالت يرات المسمية التي تطر عليهن ثناء النمو ،وتعويدهم عل النظافة واحترامها في مميع مماالت الحياة.
تشميع الطالبات لممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير األمن والسالمة في المنزل.
تعريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية التي تساعدهن عل التعامل مع الحوادث.
إكساب الطالبات بعض السلوك اإليمابي للمحافظة عل الصحة العامة وسالمة الحواس.
تنمية الحس العملي التطبيقي لدى الطالبات والقدرة عل حل المشكالت.
إكساب الطالبات االتماهات اإليمابية تماه المهود التي تبذلها الدولة لتوفير اللدمات االمتماعية لمميع المواطنين.
تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوميا الحديثة.
تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الطالبات تماه الوطن والبيلة المحلية والممتمع.
إكساب الطالبات قدرة عل

التواصل من لالل الرسومات والرموز والمصطلحات.
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األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ
األحد 1442/8/29هـ
األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ

اللميس 1442/6/8هـ
اللميس 1442/6/15هـ
اللميس 1442/6/22هـ
اللميس 1442/6/29هـ
اللميس 1442/7/6هـ
اللميس 1442/7/13هـ
اللميس 1442/7/20هـ
اللميس 1442/7/27هـ
اللميس 1442/8/5هـ
اللميس 1442/8/12هـ
اللميس 1442/8/19هـ
اللميس 1442/8/26هـ
اللميس 1442/9/3هـ
اللميس 1442/9/10هـ
اللميس 1442/9/17هـ
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الثالثاء 1442/10/6هـ

اللميس 1442/10/8هـ

البلوغ عند اإلناث
تابع البلوغ عند اإلناث
السمنة والنحافة وفقر الدم
تابع السمنة والنحافة وفقر الدم
العناية بالبشرة
تابع العناية بالبشرة
المشروبات
مرامعة عامة
تابع المشروبات
التمور
األمن والسالمة في المنزل
تنظيف المالبس
تابع تنظيف المالبس
ضم الفتحات
تابع ضم الفتحات
مراجعة عامة
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األحد 1442/10/11هـ

اللميس 1442/10/22هـ

االختبارات

مالحظات

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اللميس

اليـوم
األول متوسط
التربية األسرية
المادة
التاريخ
البلوغ عند اإلناث
موضوع الدرس
وعي الطالبة بالت يرات التي تحدث لها في مرحلة المراهقة والبلوغ.
الحصة
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسالل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إمراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
المقدمة /الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم
فرقي بين المراهقة والبلوغ.
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبة وسلم أجمعين.
تفري بين المراهقة والبلوغ.
صفي بعض الت يرات
أبدأ درسي بتمهيد بسيط ثم أستنتج عنوان الدرس
تصف بعض الت يرات
المسمية والنفسية التي تحدث
عن طريق مسرحية تربوية.
المسمية والنفسية التي تحدث
أناقش الطالبات في مفهوم فترة المراهقة وفترة
للفتاة عند البلوغ.
البلوغ وما يميز كالً منهما.
للفتاة عند البلوغ.
حددي األعراض المصاحبة
أسأل الطالبات عن التغيرات الجسمية والنفسية
تحدد األعراض المصاحبة
التي حدثت لهن من حيث الطول والوزن وشكل
للحيض.
للحيض.
تحديد الت يرات التي تحدث في فترة
الجسم واالنطواء والخجل.
تذكر طري التللل من آالم المراهقة والبلوغ وطري التعامل معها .أستعين بمختبر العلوم لتدريس الحيض وتوضيح اذكري طري التللل من آالم
ذلك بالوسائل المتاحة مثل مجسم اإلنسان
الحيض.
الحيض.
واللوحات التوضيحية.
تستنتج كيفية العناية بالمسم
استنتمي كيفية العناية
أشرح طريقة حدوث الحيض واألعراض
في فترة الحيض.
المصاحبة له وطرائق التخلص منها بشكل مبسط.
بالمسم في فترة الحيض.
أناقش الطالبات في طريقة العناية بالجسم وأهمية
تشرح كيفية ت ذية الفتاة في
اشرحي كيفية ت ذية الفتاة في
التغذية الجيدة أثناء الحيض.
.مرحلة المراهقة والبلوغ
أعرض جدول توضيحي يبين أهم الوجبات التي
.مرحلة المراهقة والبلوغ
يفضل تناولها خالل مرحلة البلوغ وتوضيح القيمة
الغذائية لهذه الوجبات في تلك المرحلة.
الواجب
حل اسللة الكتاب

األلوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقدم كل ما يلل تحاضير التربية االسرية
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +هداف

نواع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +الطريقة البنالية  +مسرد +التعلم النشط المديد  +االستراتيمات الحديثة  +استراتيميات  +استراتيميات بالزمن +
الطريقة الطولية المديدة  +الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية باالستراتيميات

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت ملتلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سمالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مملدات التبارات متنوعه
+
وراي قياس لكل درس
+
وراي عمل لكل درس
+
سمل إنماز المعلمة
+
سمل إنماز الطالبة
+
حل سللة الكتاب
+
لرالط ومفاهيم
+
اثراءات
+

شرح متميز بالفيديو لمميع دروس المنهج

التوصيل للرياض واللرج ممانا
لمن هم لارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة ال  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسميل الطلب
إلكترونيا ً عن طريي الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لمميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عل سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريي االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم لارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة ال  72ساعة)

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا رقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الرامحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض

2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك المزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000

(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضير اللال بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس و االتصال تليفونيا عل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

