تحضير مادة

التربية األسرية
الصف الثاني المتوسط
التحضير بالطريقة الطولية الجديدة

.

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالبة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقهاا
وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 تنميااة المهاااراس ايساسااية الم تلفااة وخا ااة المهااارة اللغويااةر والمهااارة العدديااةر والمهاااراس
الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلوماس في م تلف الموضوعاس.
 تعريفها بنعم هللا عليا فاي نفساهار وفاي بي تهاا اعجتماعياة والةغرافياة لتحسان اسات دام الانعمر
وتنفع نفسها وبي تها.
 تربية ذوقها البديعير وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 تنمياة وعيهااا لتاادرك ماا عليهااا ماان الواجباااس وماا لهااا ماان الحقااود فاي هاادود ساانها وخصااائ
المرهلة التي تمر بهار وغرس هب وطنها واإلخالص لوعة أمرها.
 توليد الرغبة لديها فاي اعدديااد مان العلام الناافع والعمال الصاالير وتادريبها علاى اعساتفادة مان
أوقاس فراغها.

 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرهلة من مراهل هياتها...

.

 تعريف الطالباس بنعم هللا الكثيرة وشكره عليهار وتعويدهن على اهترام القيم اإلسالمية والعاداس العربية اي يلة.
 تعريف الطالباس بايهداف النبيلة التي تسعى مادة التربية ايسرية إلى تحقيقها في المةتمع.
 إكساب الطالباس مهاراس عملية وتطبيقية ذاس أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة.
 إتاهة الفر ة للطالباس لممارسة مهاراس مهنية مفيدة.
 إكساب الطالباس مهاراس العمل الةماعي وتقديرهر وتو يتهن بمتطلباس الحياة ايسرية السليمة وأبعادها الصاحية
واعقتصادية واعجتماعية.
 تدريب الطالباس على است دام ايسلوب العلمي الصحيي في العديد من المواقف الحياتية التي تواجههن.
 تعريف الطالباس بالتغيراس الةسمية التي تطرأ عليهن أثناا النماور وتعويادهم علاى الن افاة واهترامهاا فاي جمياع
مةاعس الحياة.
 تشةيع الطالباس لممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير ايمن والسالمة في المنزل.
 تعريف الطالباس ببعض اإلسعافاس ايولية التي تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 إكساب الطالباس بعض السلوك اإليةابي للمحاف ة على الصحة العامة وسالمة الحواس.
 تنمية الحس العملي التطبيقي لدى الطالباس والقدرة على هل المشكالس.
 إكسااااب الطالبااااس اعتةاهااااس اإليةابياااة تةااااه الةهاااود التاااي تباااذلها الدولاااة لتاااوفير ال ااادماس اعجتماعياااة لةمياااع
المواطنين.
 تزويد الطالباس بالمعارف والمهاراس التي تمكنهن من التعامل مع معطياس التكنولوجيا الحديثة.
 تنمية اإلهساس بالمسؤولية لدى الطالباس تةاه الوطن والبي ة المحلية والمةتمع.



إكساب الطالباس قدرة على التوا

ل من خالل الرسوماس والرمود والمصطلحاس.

.

علومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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التاريخ
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توديع منهج مادة التربية ايسرية
ايسبوع
1
2
3
4
5
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التاريخ
إلى
من
ال ميس 1442/6/8هـ
ايهد 1442/6/4هـ
ال ميس 1442/6/15هـ
ايهد 1442/6/11هـ
ال ميس 1442/6/22هـ
ايهد 1442/6/18هـ
ال ميس 1442/6/29هـ
ايهد 1442/6/25هـ
ال ميس 1442/7/6هـ
ايهد 1442/7/2هـ
ال ميس 1442/7/13هـ
ايهد 1442/7/9هـ

7
8
9
10
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12
13
14

ايهد 1442/7/16هـ
ايهد 1442/7/23هـ
ايهد 1442/8/1هـ
ايهد 1442/8/8هـ
ايهد 1442/8/15هـ
ايهد 1442/8/22هـ
ايهد 1442/8/29هـ
ايهد 1442/9/6هـ

ال ميس 1442/7/20هـ
ال ميس 1442/7/27هـ
ال ميس 1442/8/5هـ
ال ميس 1442/8/12هـ
ال ميس 1442/8/19هـ
ال ميس 1442/8/26هـ
ال ميس 1442/9/3هـ
ال ميس 1442/9/10هـ

15

ايهد 1442/9/13هـ

ال ميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثا 1442/10/6هـ
ايهد 1442/10/11هـ

ال ميس 1442/10/8هـ
ال ميس 1442/10/22هـ

الدروس

ماله اس

الغذا الكامل
الوجباس السريعة
المضافاس الغذائية
التطبيقاس
السلطاس
سلطة البقول مع المعكرونة
سلطة ال س بالدجاج (السيزر)
سلطة ال ضرواس المنوعة
التمر
كعكة الةبن بالتمر
التمر المحشو بالطحينة والبسكويت
التطبيقاس
إسعاف الحوادث المنزلية
تابع إسعاف الحوادث المنزلية
تابع إسعاف الحوادث المنزلية -
التطبيقاس
مراجعة عامة
اعختباراس

.

التاريخ

الحصة

محتوى التعلم
م

الهدف

الهدف العام من الدرس
موضوع الدرس
الفصل
وعي الطالبة بأهمية الغذا
الغذا الكامل
المتوادن للةسم
 المقارنة بين تأثير التغذية المتوادنة والتغذية غير المتوادنة على حة
اإلنسان.
تقويم الهدف

يتوقع بنهاية الدرس أن
تكون الطالبة قادرة على
أن:

المواد واألجهزة

تمثيل ايدوار
ورقة عمل

1

تستنتج العالقة بين
الصحة والغذا
المتوادن.

استنتةي العالقة بين
الصحة والغذا
المتوادن.

سرد قصة

2

تقارن بين تأثير التغذية
المتوادنة وتأثير التغذية
غير المتوادنة.

قارني بين تأثير
التغذية المتوادنة
وتأثير التغذية غير
المتوادنة

ور الكتاب
المدرسي

3

توضي المقصود
بالتغذية.

وضحي المقصود
بالتغذية.

عرض بوربوينت ـ
شرائي تعليمية

4

5

تسمي بعض ايغذية التي سمي بعض ايغذية
التي تشمل على
تشمل على عنا ر
عنا ر غذائية مفيدة.
غذائية مفيدة.
تصف طريقة تكوين
وجباس غذائية متوادنة
عن طريق الهرم الغذائي.

في طريقة تكوين
وجباس غذائية
متوادنة عن طريق
الهرم الغذائي.

جهاد عرض مناسب

مةسم الهرم الغذائي

إجراءات التدريس
المقدمة /الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آل
و حبة أجمعين.
أبدأ درسي بتمهيد بسيط ثم استنتج
عنوان الدرس عن طريق مسرهية
تربوية.
أسرد قصة قصيرة ومشوقة على
الطالباس بحيث يستنتةن من خاللها
الطالباس تأثير التغذية المتوادنة
على الصحة ونضارة وهيوية
الةسم.
أست دم الصور المعروضة في
مقدمة الدرس يش اص تبدو عليهم
آثار التغذية المتوادنة وأش اص
يعانون من أعراض التغذية غير
المتوادنة للمقارنة بينهما.
أناقش التلميذاس في مفهوم التغذية
والعنا ر الغذائية وأهميتها للةسم
بشكل مبسط مع أست دم وسيلة
عرض مناسبة.
أعرض بعض الصور من ايغذية
المفيدة للةسم على الطالباس من
خالل أست دم وسيلة عرض
مناسبة.
أشرح فكرة الهرم الغذائي ثم قيام
التلميذاس بتكوين وجباس غذائية
متوادية بنا علي .

التقويم:
في نهاية الحصة يتم تقييم الطالباس عن طريق است دام وسيلة تعليمية مشوقة عن طريق اللعب الحركي لمعرفة مدى
استيعاب الطالباس للدرس.
المالحظات:

.

ايخوة المعلمين والمعلماس
السالم عليكم ورهمة هللا وبركات
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما ي

تحاضير التربية اعسرية

لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توديع  +أهداف

أنواع التحضير
وهداس مشروع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +مسرد +التعلم النشط الةديد  +اعستراتيةاس
الحديثة  +استراتيةياس  +استراتيةياس بالزمن  +الطريقة الطولية الةديدة  +الطريقة العرضية الحديثة
+طريقة مدارس اعبنا  +عرضية بالزمن  +عرضية باعستراتيةياس

المرفقاس
ثالثة عروض بور بوينت م تلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سةالس التقويم والمهاراس هسب ن ام نور
+
مةلداس اختباراس متنوع
+
أوراد قياس لكل درس
+
أوراد عمل لكل درس
+
.

سةل إنةاد المعلمة
+
سةل إنةاد الطالبة
+
هل أس لة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثرا اس
+
شرح متميز بالفيديو لةميع دروس المنهج

التو يل للرياض وال رج مةانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اعرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسةيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التو يل عن اعيميل او الفيدكس لةميع مدن المملكة
هسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعاس
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اعيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
.

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اعرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
اعمال منصة مدرستي اعسبوع الواهد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام هساباس المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
هساباس بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
هساباس بنوك بإسم “سعد عبدالرهمن العتيبي”
=======================
البنك ايهلي
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 الةزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك اعنما
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسي التحضير ال اص بالمادة بشعار الرؤية والودارة بقيمة  50لاير

للتوا ل عبر الواتس أو اعتصال تليفونيا على اهدي اعرقام التالية:
0555107025
.

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

