التربية المهنية
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

يهددددددد نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددي محددددددداه نقلددددددة نو يددددددة دددددد التعلدددددديم الثددددددانوي ب دا دددددد و يا لدددددد و سدددددداليب ومضددددددامين
ويسعي ملي تحقيق اآلت :















المسا مة تحقيق مرام سياسة التعليم الممل ة العربية السعودية من التعليم الثانوي ومن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسالمية الت تستقيم بها نظرة الطالبة لل ون واإلنسان والحياة الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتما ية لدى الطالبة.
المسدددا مة ددد م سددداا المتعلمدددات القددددر المالادددم مدددن المعدددار والمهدددارات الم يددددة و دددق تخطددديط منهجددد يرا ددد خ ددداا الطالبدددات ددد دددذ
المرحلة.
تنمية شخ ية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقلدددددي الهددددددر ددددد الوقدددددت والت دددددالي وذلدددددك بتقليدددددا حددددداالت الرسدددددوا والتعثدددددر ددددد الدراسدددددة ومدددددا يترتدددددا ليهمدددددا مدددددن مشددددد الت
ن سية واجتما ية واقت ادية و ذلك دم م ادة العام الدراس امال.
تقليا وتر يز دد المقررات الدراسية الت تدرسها الطالبة ال ا الدراس الواحد.
تنميدددددة قددددددرة الطالبدددددة لدددددي اتخددددداذ القدددددرارات ال دددددحيحة بمسدددددتقبلها ممدددددا يعمدددددق ثقتهدددددا ددددد ن سدددددها ويزيدددددد مقبالهدددددا لدددددي المدرسدددددة
بناء لي اختيار ا وو ق قدراتها و المدرسة الت تريد ا.
والتعليم طالما نها تدرس ً
ر ع المستوى التح يل والسلو من خالا تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
م سدددددداا الطالبددددددة المهددددددارات ا ساسددددددية التدددددد تم نهددددددا مددددددن امددددددتالك متطلبددددددات الحيدددددداة العمليددددددة والمهنيددددددة مددددددن خددددددالا تقددددددديم مقددددددررات
مهارية يتطلا دراستها من قبا جميع الطالبات.
تحقيدددق مبدددد التعلددديم مدددن جدددا ا لدددتم ن واإلتقدددان باسدددتخدام اسدددتراتيجيات وطدددرق تعلدددم متنو دددة تتددديب للطالبدددة ر دددة البحددده واالبت دددار والت يدددر
اإلبدا .
والت ا دددددددا مدددددددع
تنميدددددددة المهدددددددارات الحياتيدددددددة للطالبدددددددة مثدددددددات الدددددددتعلم الدددددددذات ومهدددددددارات التعددددددداون والتوا دددددددا والعمدددددددا الجمدددددددا
مطار من القيم المشتر ة والم الب العليا للمجتمع والوطن.
اآلخرين والحوار والمناقشة وقبوا الر ي اآلخر
تطوير مهارات التعاما مع م ادر التعلم المختل ة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظي ها ايجابيا الحياة العملية
العما وااللتزام ب
تنمية االتجا ات اإليجابية المتعلقة بحا العما المهن المنتج واإلخال

تهدف مادة التربية المهنية في الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي إلى مساعدة المتعلم في:
تسا د

 .1ا تساا مهارات تطبيقية لمرحلة ما قبا التوظي

َط ْرق مجاالت العما و ًقا لميول واتجا ات المستقبلية مثات

الموضوعية ،الدقة ،االبتكار ،التصميم ،التنفيذ ،روح اإلبداع ،العمل الجماعي..،الخ.
 .2ت وين اتجا ات سلو ية ميجابية نحو العما.
 .3ا تشا

قدرات واستعدادات وتنمية ميول وترشيد ملية اختيار للمسار التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية.

 .4تغيير نظرت المتدنية ملي العما اليدوي والحر
 .5ا تساا المهارات الوظي ية الت تسا د
زيادة الو

اليدوية والقاامين بها.
هم ما يحيط ب من تقنيات الع ر و ي ية التعاما معها

المهن واالرتقاء بالمهارات اللغوية من خالا

ياغة وتعباة التقارير التقنية والنماذج وغير ا.

الحياة اليومية.

معلومات ن المعلمة

 االسمت
 المؤ ات
 التخ
 ال

ت
و

الت تدرسهات

 مواد التدريست
 سم المدرسةت

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التربية المهنية نظام مقررات
ا سبوع

التاريخ
من

ملي

1

ا حد  1442/6/4ـ

الخميس  1442/6/8ـ

2

ا حد  1442/6/11ـ

الخميس  1442/6/15ـ

3

ا حد  1442/6/18ـ

الخميس  1442/6/22ـ

4

ا حد  1442/6/25ـ

الخميس  1442/6/29ـ

5
6
7

ا حد  1442/7/2ـ
ا حد  1442/7/9ـ
ا حد  1442/7/16ـ

الخميس  1442/7/6ـ
الخميس  1442/7/13ـ
الخميس  1442/7/20ـ

8

ا حد  1442/7/23ـ

الخميس  1442/7/27ـ

9

ا حد  1442/8/1ـ

الخميس  1442/8/5ـ

10

ا حد  1442/8/8ـ

الخميس  1442/8/12ـ

11

ا حد  1442/8/15ـ

الخميس  1442/8/19ـ

12

ا حد  1442/8/22ـ

الخميس  1442/8/26ـ

13

ا حد  1442/8/29ـ

الخميس  1442/9/3ـ

14
15

ا حد  1442/9/6ـ
ا حد  1442/9/13ـ
الثالثاء
 1442/10/6ـ
ا حد
 1442/10/11ـ

الخميس  1442/9/10ـ
الخميس  1442/9/17ـ

16
18-17

الدروس
سلو يات وقيم العما ـ قيم العما وسلو يات -
ضغوط العما و ي ية التعاما معها
ـ ي نحوا العما ملي متعة؟
الم العما الممل ة العربية السعودية
تابع الم العما الممل ة العربية السعودية
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نواع المذ رات
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معلمة المادة:

مديرة المدرسة:
ا خوة المعلمين و المعلمات
السالم لي م ورحمة هللا وبر ات
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقدم ا ما يخ

تحاضير منا ج المقررات

للعام الدرس  1442ـ

نواع التحاضير
وحدات مشروع الملك بدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنااية  +المسرد

المر قات
روض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
وراق مـــا خا ـة بالمـادة لجميع الدروس

مشرفة المدرسة:

+
ال تاا االل ترون
+
سجا متابعة
+
حا اسالة ال تاا
+
خرااط وم ا يم
+
شرح متميز بال يديو لجميع دروس المنهج
+
سجا انجاز معلمة

التو يا للرياض والخرج مجانا
)من  48سا ة الي  72سا ة(لمن م خارج مدينة الرياض يضا

قيمة االرسالية  50لاير لل يد س

ويم ن م ذالك تسجيا الطلا
مل ترونيا ً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يم ننا التو يا ن االيميا او ال يد س لجميع مدن الممل ة
)س دي _ طبا ة ملونة _ طبا ة ادية ( حسا طلب م
ايميا المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة لي س دي
لاير 20سعر المادة ن طريق االيميا
لاير 80سعر المادة مع الس دي طبا ة ادية
لاير 120سعر المادة مع الس دي طبا ة ملونة
لمن م خارج مدينة الرياض يضا

قيمة االرسالية  50لاير لل يد س المستعجا

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

و نا رقام حسابات المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد بدالرحمن العتيب
=======================
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
–———————————————————————————————

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