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األهداف العامة للمادة

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالبة ورعايتهاا بتربياة الساالمية متلامفاة فايه فقهاا ووسامها وعقفهاا ولتتهاا وانتمامهاا اللاى ماة
اإلسالم.
 تدريبها عفى القامة الصالة و ذها بآداب السفوك والفضامل.
 تنمية المهارات األساسية المختففة و اصة المهارة الفتوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعفومات في مختفف الموضوعات.
 تعريفها بنعم هللا عفيه في نفسها ،وفي بيئتها االوتماعية والجترافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتلاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 تنميااة وعيهااا لتاادرك مااا عفيهااا ماان الواوبااات ومااا لهااا ماان الحقااود فااي حاادود ساانها و صااام
واإل الص لوالة مرها.

المرحفااة التااي تماار بهااا ،وحاارط حااب وطنهااا

 توليد الرحبة لديها في االزدياد من العفم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها عفى االستفادة من وقات فراحها.

 العداد الطالبة لما يفي هذه المرحفة من مراحل حياتها...

األهداف الخاصة للمادة


















تعريف الطالبات بنعم هللا اللثيرة وشلره عفيها ،وتعويدهن عفى احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيفة.
تعريف الطالبات باألهداف النبيفة التي تسعى مادة التربية األسرية اللى تحقيقها في المجتمع.
الكساب الطالبات مهارات عمفية وتطبيقية ذات بعاد اوتماعية واقتصادية نافعة.
التاحة الفرصة لفطالبات لممارسة مهارات مهنية مفيدة.
الكساب الطالبات مهارات العمل الجماعي وتقديره ،وتوصيتهن بمتطفبات الحياة األسرية السفيمة و بعادها الصحية واالقتصادية واالوتماعية.
تدريب الطالبات عفى استخدام األسفوب العفمي الصحيح في العديد من المواقف الحياتية التي تواوههن.
تعريف الطالبات بالتتيرات الجسمية التي تطر عفيهن ثناء النمو ،وتعويدهم عفى النظافة واحترامها في وميع مجاالت الحياة.
تشجيع الطالبات لممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير األمن والسالمة في المنزل.
تعريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية التي تساعدهن عفى التعامل مع الحوادث.
الكساب الطالبات بعض السفوك اإليجابي لفمحافظة عفى الصحة العامة وسالمة الحواط.
تنمية الحس العمفي التطبيقي لدى الطالبات والقدرة عفى حل المشلالت.
الكساب الطالبات االتجاهات اإليجابية تجاه الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات االوتماعية لجميع المواطنين.
تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تملنهن من التعامل مع معطيات التلنولوويا الحديثة.
تنمية اإلحساط بالمسؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة المحفية والمجتمع.
الكساب الطالبات قدرة عفى التواصل من

الل الرسومات والرموز والمصطفحات.

توزيع منهج مادة التربية األسرية
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18-17

التاريخ
من
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
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

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

الدروط
البفوغ عند اإلناث
تابع البفوغ عند اإلناث
السمنة والنحافة وفقر الدم
تابع السمنة والنحافة وفقر الدم
العناية بالبشرة
تابع العناية بالبشرة
المشروبات
مراوعة عامة
تابع المشروبات
التمور
األمن والسالمة في المنزل
تنظيف المالبس
تابع تنظيف المالبس
ضم الفتحات
تابع ضم الفتحات
مراوعة عامة
اال تبارات

مالحظات

المادة  :التربية األسرية
األسبوع/اليوم

الصف  :األول متوسط

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

ن تصف الطالبة بعض
التتيرات الجسمية التي
تحدث لففتاة عند البفوغ.
ن تحدد الطالبة بعض
التتيرات النفسية التي
تحدث لففتاة عند البفوغ.

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تابع البفوغ عند اإلناث

-8التقويم (

)

جهاز العرض

البفوغ عند اإلناث

-3االتصال (

ألقالم الملونة

األهداف
ن تفرد الطالبة بين
المراهقة والبفوغ.

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :الثاني

أن تحدد الطالبة
األعراض المصاحبة
للحيض.
أن تذكر الطالبة طرق
التخلص من آالم الحيض.
ن تعدد الطالبة طرد
العناية بالجسم في فترة
الحيض.

إستراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم
فرقي بين المراهقة
والبفوغ.

(

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

صفي بعض التتيرات
الجسمية التي تحدث لففتاة
عند البفوغ.

حددي بعض التتيرات
النفسية التي تحدث لففتاة
عند البفوغ.

حددي األعراض
المصاحبة للحيض.
اذكري طرق التخلص من
آالم الحيض.

عددي طرد العناية
بالجسم في فترة الحيض.

األ وة المعفمين والمعفمات
السالم عفيلم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقدم كل ما يخ

تحاضير التربية االسرية

لعام  1442هـ لففصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +هداف

نواع التحضير
وحدات مشروع المفك عبدهللا +الطريقة البنامية  +مسرد +التعفم النشط الجديد  +االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن +
الطريقة الطولية الجديدة  +الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدارط االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية باالستراتيجيات

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختففة للل درط
+
كتاب الطالبة ودليل المعفمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجفدات ا تبارات متنوعه
+
وراد قياط للل درط
+
وراد عمل للل درط
+
سجل النجاز المعفمة
+
سجل النجاز الطالبة
+
حل سئفة اللتاب
+
رامط ومفاهيم
+
اثراءات
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروط المنهج

التوصيل لفرياض والخرج مجانا
لمن هم ارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لففيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
يملنلم كذالك تسجيل الطفب
الللترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يملننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن الممفلة
حسب طفبلم ( سي دي _ طباعة مفونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عفى سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة مفونة  100لاير
لمن هم ارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لففيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا رقام حسابات المؤسسة لفمعفمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراوحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهفي
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 الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000

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

يملنلم طفب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لفتواصل عبر الواتس و االتصال تفيفونيا عفى احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

