تحضير مادة

التربية األسرية
الصف األول المتوسط
التحضير بالطريقة الطولية الجديدة

.

 تعهدد العقيددة االسد مية الصدحيحة سددل د الطالبدة ورعايتهددا بتربيدة مسد مية
متكاملة سل :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وا تمائها ملى أمة االس م.
 تدريبها على مقامة الص ة وأخذها بآداب السلوك وال ضائل.
 ت مية المهارات األساسية المختل ة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهدارة العدديدة،
والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر الم اسب من المعلومات سل مختلف الموضوعات.
 تعري ها بد عم عليدف سدل سدها ،وسدل بيئتهدا ايجتماعيدة والجغراسيدة لتحسدن
استخدام ال عم ،وت ع سها وبيئتها.
 تربيددة ذوقهددا البددديعل ،وتعهددد
لديها.

دداطها االبتكددارو وت ميددة تقدددير العمددل اليدددوو

 ت مية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق سدل حددود سد ها
وخصائص المرحلة التل تمر بها ،وغر حب وط ها واالخ ص لوية أمرها.
 توليد الرغبة لديها سل ايزدياد من العلم ال داسع والعمدل الصدالو ،وتددريبها علدى
ايست ادة من أوقات سراغها.

 معداد الطالبة لما يلل هذه المرحلة من مراحل حياتها...

.

 تعريددف الطالبددات بدد عم
والعادات العربية األصيلة.

الكشيددرة و ددكره عليهدددا ،وتعويدددهن علددى احتددرام القدديم االسددد مية

 تعريف الطالبات باألهداف ال بيلة التل تسعى مادة التربية األسرية ملى تحقيقها سل المجتمع.
 مكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية اسعة.
 متاحة ال رصة للطالبات لممارسة مهارات مه ية م يدة.
 مكساب الطالبات مهارات العمل الجماعل وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة
وأبعادها الصحية وايقتصادية وايجتماعية.
 تدريب الطالبات على استخدام األسلوب العلمل الصدحيو سدل العديدد مدن المواقدف الحياتيدة التدل
تواجههن.
 تعريددف الطالبددات بددالتغيرات الجسددمية التددل تطددرأ علدديهن أش ددام ال مددو ،وتعويدددهم علددى ال اسددة
واحترامها سل جميع مجايت الحياة.
 ت جيع الطالبات لممارسة بعض الم ا ط الضرورية لتوسير األمن والس مة سل الم زل.
 تعريف الطالبات ببعض االسعاسات األولية التل تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 مكساب الطالبات بعض السلوك االيجابل للمحاس ة على الصحة العامة وس مة الحوا .
 ت مية الح

العملل التطبيقل لدى الطالبات والقدرة على حل الم ك ت.

 مكساب الطالبات ايتجاهات االيجابية تجاه الجهود التل تبذلها الدولة لتوسير الخدمات ايجتماعية
لجميع المواط ين.
 تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التل تمك هن من التعامل مع معطيات التك ولوجيا الحديشة.
 ت مية االحسا



بالمسؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع.

مكساب الطالبات قدرة على التواصل من خ

ل الرسومات والرموز والمصطلحات.

.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توزيع م هج مادة التربية األسرية
األسبوع

التاريخ

الدرو

من

ملى

1
2
3
4
5
6

األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/6/8هـ
الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ
الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/13هـ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-17
18

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

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

البلوغ عند اإلناث
تابع البلوغ عند اإلناث
السمنة والنحافة وفقر الدم
تابع السمنة والنحافة وفقر الدم
العناية بالبشرة
تابع العناية بالبشرة
المشروبات
مراجعة عامة
تابع المشروبات
التمور
األمن والسالمة في المنزل
تنظيف المالبس
تابع تنظيف المالبس
ضم الفتحات
تابع ضم الفتحات
مراجعة عامة

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

م ح ات

.

التاريخ

الحصة

الفصل

موضوع الدرس
البلوغ ع د اال اث

محتوى التعلم
م

الهدف

 تحديد التغيرات التل تحدث سل سترة المراهقة والبلوغ وطرق التعامل معها.
تقويم الهدف

يتوقع ب هاية الدر أن
تكون الطالبة قادرة على
أن:

1

ت رق بين المراهقة
والبلوغ.

سرقل بين المراهقة
والبلوغ.

2

تصف بعض التغيرات
الجسمية وال سية التل
تحدث لل تاة ع د البلوغ.

ص ل بعض التغيرات
الجسمية وال سية
التل تحدث لل تاة ع د
البلوغ.

3

تحدد األعراض
المصاحبة للحيض.

حددو األعراض
المصاحبة للحيض.

4
5

6

تذكر طرق التخلص من اذكرو طرق التخلص
من آيم الحيض.
آيم الحيض.
است تجل كي ية
تست تج كي ية الع اية
الع اية بالجسم سل
بالجسم سل سترة الحيض.
سترة الحيض.
ت رح كي ية تغذية ال تاة
سل مرحلة المراهقة
والبلوغ.

الهدف العام من الدرس
وعل الطالبة بالتغيرات التل
تحدث لها سل مرحلة المراهقة
والبلوغ.

ا رحل كي ية تغذية
ال تاة سل مرحلة
المراهقة والبلوغ.

المواد واألجهزة

إجراءات التدريس

المقدمة /الحمد هلل رب العالمين
والص ة والس م على أ رف
المرسلين سيد ا محمد وعلى آلف
تمشيل األدوار
وصحبة وسلم أجمعين.
ورقة عمل
أبدأ درسل بتمهيد بسيط شم أست تج
ع وان الدر عن طريق مسرحية
تربوية.
أ اقش الطالبات سل م هوم سترة
كتب عن مرحلة
المراهقة وسترة البلوغ وما يميز ك ً
المراهقة والبلوغ
م هما.
أسأل الطالبات عن التغيرات
الجسمية وال سية التل حدشت لهن
لوحات ميضاحية
من حيث الطول والوزن و كل
الجسم واي طوام والخجل.
أستعين بمختبر العلوم لتدري
الحيض وتوضيو ذلك بالوسائل
مجسم لجسم اال سان
المتاحة مشل مجسم اال سان
ـ لوحات توضيحية
واللوحات التوضيحية.
أ رح طريقة حدوث الحيض
مجموعة من
األع اب الزالة آيلم واألعراض المصاحبة لف وطرائق
التخلص م ها ب كل مبسط.
الحيض
أ اقش الطالبات سل طريقة الع اية
صور مت وعة ـ
بالجسم وأهمية التغذية الجيدة أش ام
عرض بوربوي ت
الحيض.
أعرض جدول توضيحل يبين أهم
الوجبات التل ي ضل ت اولها خ ل
لوحات تعليمية ـ
مرحلة البلوغ وتوضيو القيمة
رائو تعليمية ـ
الغذائية لهذه الوجبات سل تلك
ورقة العمل
المرحلة.

التقويم:
سل هاية الحصة يتم تقييم الطالبات عن طريق استخدام وسيلة تعليمية مشيرة عن طريق اللعب الحركل لمعرسة مدى
استيعاب الطالبات للدر .
المالحظات:

.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية االسرية
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +مسرد +التعلم النشط الجديد +
االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية الجديدة
 +الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية
باالستراتيجيات

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+

.

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة
الى  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

.

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة
الى  72ساعة)
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
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 الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
———————————————————————————
–————

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

.

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

.

