تحضير مادة

التربية االسرية
الصف الثالث المتوسط
التحضير بالطريقة الطولية الجديدة

.

• تعهد العقيدة اإلسالميي الحالحيح الف اال الطالبال ورعايتهالا تتبتيال السالميي
يتكايل ف :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وا تمائها اللى أي اإلسمم.
• تدريبها على القاي الحمة وأخذها تآداب السلوك والاضائل.
• تنمي المهارات األساسي المختلا وخاص المهارة اللغويال والمهالارة العدديال
والمهارات الحبكي .
• تزويدها تالقدر المناسب ين المعلويات ف يختلف الموضوعات.
• تعبياها تنعم هللا عليه الف اسالها و الف تياتهالا ااجتماعيال واليغبا يال لتحسالن
استخدام النعم وتناع اسها وتياتها.
• تبتيال قوقهالالا البالالديعف وتعهالالد
لديها.

الاطها اإلتتكالالارو وتنميال تقالالديب العمالالل اليالالدوو

• تنمي وعيها لتدرك يا عليها ين الواجبات ويا لها ين الحقالو الف والدود سالنها
وخحائص المبول التف تمب تها وغبس وب وطنها واإلخمص لواة أيبها.
• توليد البغب لديها ف اازدياد ين العلم النالا ع والعمالل الحالالو وتالدريبها علالى
ااستاادة ين أوقات باغها.

• العداد الطالب لما يلف هذه المبول ين يباول وياتها...

.

• تعبيف الطالبات تنعم هللا الكثيبة وشكبه عليها وتعويدهن على اوتبام القيم اإلسميي والعالادات
العبتي األصيل .
• تعبيف الطالبات تاألهداف النبيل التف تسعى يادة التبتي األسبي اللى تحقيقها ف الميتمع.
• الكساب الطالبات يهارات عملي وتطبيقي قات أتعاد اجتماعي واقتحادي ا ع .
• التاو الابص للطالبات لممارس يهارات يهني يايدة.
• الكساب الطالبات يهارات العمل اليماعف وتقديبه وتوصيتهن تمتطلبات الحياة األسبي السالليم
وأتعادها الححي وااقتحادي وااجتماعي .
• تدريب الطالبات على استخدام األسلوب العلمف الحالحيو الف العديالد يالن المواقالف الحياتيال التالف
تواجههن.
• تعبيف الطالبالات تالالتغيبات اليسالمي التالف تطالبأ علاليهن ألنالا ،النمالو وتعويالدهم علالى الن ا ال
واوتبايها ف جميع يياات الحياة.
• ت ييع الطالبات لممارس تعض المناشط الضبوري لتو يب األين والسمي ف المنزل.
• تعبيف الطالبات تبعض اإلسعا ات األولي التف تساعدهن على التعايل يع الحوادث.
• الكساب الطالبات تعض السلوك اإليياتف للمحا
• تنمي الح

على الحح العاي وسمي الحواس.

العملف التطبيقف لدى الطالبات والقدرة على ول الم كمت.

• الكساب الطالبات ااتياهات اإليياتي تياه اليهود التف تبذلها الدول لتو يب الخديات ااجتماعيال
ليميع المواطنين.
• تزويد الطالبات تالمعارف والمهارات التف تمكنهن ين التعايل يع يعطيات التكنولوجيا الحديث .
• تنمي اإلوساس تالمسؤولي لدى الطالبات تياه الوطن والبيا المحلي والميتمع.

• الكساب الطالبات قدرة على التواصل ين خمل البسويات والبيوز والمحطلحات.

.

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.

توزيع ينهج يادة التبتي األسبي
األسبوع

التاريخ
اللى

ين

1

األود 1442/6/4هـ

الخمي

1442/6/8هـ

2

األود 1442/6/11هـ

الخمي

1442/6/15هـ

3

األود 1442/6/18هـ

الخمي

1442/6/22هـ

4

األود 1442/6/25هـ

الخمي

1442/6/29هـ

5

األود 1442/7/2هـ

الخمي

1442/7/6هـ

6

األود 1442/7/9هـ

الخمي

1442/7/13هـ

7

األود 1442/7/16هـ

الخمي

1442/7/20هـ

8

األود 1442/7/23هـ

الخمي

1442/7/27هـ

9

األود 1442/8/1هـ

الخمي

1442/8/5هـ

10

األود 1442/8/8هـ

الخمي

1442/8/12هـ

11

األود 1442/8/15هـ

الخمي

1442/8/19هـ

12

األود 1442/8/22هـ

الخمي

1442/8/26هـ

13

األود 1442/8/29هـ

الخمي

1442/9/3هـ

14

األود 1442/9/6هـ

الخمي

1442/9/10هـ

15

األود 1442/9/13هـ

الخمي

1442/9/17هـ

16
18-17

الثملا1442/10/6 ،هـ
األود 1442/10/11هـ

الخمي 1442/10/8هـ
الخمي 1442/10/22هـ

الدروس

يمو ات

الطب النبوو والتداوو تاألع اب
تاتع الطب النبوو والتداوو تاألع اب
تاتع الطب النبوو والتداوو تاألع اب
تاتع الطب النبوو والتداوو تاألع اب
التمبيض المنزلف
تاتع التمبيض المنزلف
الحيدلي المنزلي
تاتع الحيدلي المنزلي
يبض السكب
يبض ضغط الدم
تاتع يبض ضغط الدم
تطبيقات الوودة
العيائن
تاتع العيائن
يباجع عاي
طائب تاليبن واللبن
الدو ات
طيبة التااح
الحلويات
كبيم كباييل
البسبوس المح ي
كعك اليبن (ت يز كيك)
تطبيقات الوودة
الحبائق
التداتيب وااوتياطات المتخذة للوقاي ين الحبائق
طبيق استخدام طااي الحبيق
كياي التحبف عند ودوث وبائق
تطبيقات الوودة
يباجع
يباجع عاي
ااختبارات

.

الحصة

التاريخ

محتوى التعلم
الهدف

م

الفصل

•
•

موضوع الدرس

الهدف العام من الدرس

الطب النبوي والتداوي باألعشاب

وعي الطالبات بأهمية بعض
األعشاب واألغذية التي وردت في
القرآن الكريم والسنة النبوية.

الربط بين الطب الحديث والتداوي باألعشاب.
استنتاج أهم اآلثار المترتبة على استخدام الوصفات الشعبية بطريقة خاطئة.
تقويم الهدف

المواد واألجهزة
تمثيل األدوار
ورقة عمل

يتوقع بنهاية الدرس أن تكون
الطالبة قادرة على أن:

1

تستدل من السنة النبوية على
فضل التداوي باألعشاب.

استدلي من السنة النبوية
على فضل التداوي
باألعشاب.

عينات من النباتات التي
تستخدم كأدوية

2

تعدد مسميات التداوي
باألعشاب.

عددي مسميات التداوي
باألعشاب.

السبورة ـ أقالم ملونة

3

تستنبط فوائد بعض من
األعشاب المستخدمة في الطب
النبوي.

استنبطي فوائد بعض من
األعشاب المستخدمة في
الطب النبوي.

مشهد تمثيلي ـ توزيع
األدوار

4

تستنتج مميزات استخدام
األعشاب.

استنتجي مميزات استخدام
األعشاب.

شريط فيديو ـ شرائح
تعليمية

5

توضح أسباب االستخدام الخاطئ
لألعشاب.

وضحي أسباب االستخدام
الخاطئ لألعشاب.

سرد قصة

6

تعدد األساليب الخاطئة التي
يتبعها المرضى في العالج
باألعشاب.

عددي األساليب الخاطئة
التي يتبعها المرضى في
العالج باألعشاب.

شرائح تعليمية ـ جهاز
البروجيكتور

7

تجيب عن األنشطة الموضحة
بالدرس.

أجيبي عن األنشطة
الموضحة بالدرس.

األعشاب المستخدمة في
المشروب ـ مواقع عن
الغذاء واألعشاب في
اإلنترنت

إجراءات التدريس
المقدمة /الحمد هلل رب العالمين والصالة
والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.
أبدأ درسي بتمهيد بسيط ثم استنتج عنوان
الدرس عن طريق مسرحية تربوية.
أعرض عليهن مجموعة من النباتات
واألعشاب المختلفة والتي تستخدم للعالج
وأسألهن عن أسماء هذه األعشاب كتمهيد
للتعرف على مفهوم التداوي باألعشاب
مستعينة ببعض من اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية التي جاء فيها ذكر للتداوي باألعشاب.
أخطط خريطة مفاهيم على السبورة باالستعانة
باألقالم الملونة أوضح من خاللها للطالبات
المسميات المختلفة للتداوي باألعشاب.
أطلب من الطالبات أداء مشهد تمثيلي عن
قصة تدور أحداثها حول مشكلة فتاة استفادت
من األعشاب في تخفيف األلم بحيث يستنتجن
الطالبات من المشهد فوائد بعض من األعشاب
المستخدمة في الطب النبوي.
أناقش الطالبات حول مميزات استخدام
األعشاب وأطلب من الطالبات المشتركات في
جماعة الصحافة داخل الصف أن يتعاونا معا
في كتابة مقالة عن مميزات استخدام األعشاب
أقوم بشرح وتوضيح االستخدام الخاطئ
لألعشاب وذلك من خالل مناقشة الطالبات في
عما إذا كانت إحدائهن تعرضت لمثل هذا
الموقف أو من خالل خبراتهن الحياتية.
أستعين بالشرائح التعليمية التي تعرض من
خالل جهاز البروجيكتور تشمل على األساليب
الخاطئة التي يتبعها المرضى في العالج
باألعشاب وفي أثناء العرض ألفت انتبائهن
حول موضوع العرض عن طريق سؤالهن
حول المواقف التي تعرضت عليها في حياتها
ويتعلق بهذا الموضوع.
تفعيل األنشطة مع الطالبات من خالل قراءتها
وشرح مضمونها مع الطالبات ومشاركة
الطالبات في اإلجابة عنها من خالل الشرح
المقدم لعناصر الدرس وتقديم التعزيز الدائم
للطالبات في كل نشاط.

التقويم:
في نهاية الحصة يت م تقيم الطالبات عن طريق استخدام وسيلة تعليمية مثيرة عن طريق اللعب الحركي لمعرفة مدى استيعاب الطالبات للدرس.
المالحظات:

.

األخوة المعلمين والمعلمات
السمم عليكم وروم هللا وتبكاته
يسب يؤسس التحاضيب الحديث
www.mta.sa
أن تقدم كل يا يخص تحاضيب التبتي ااسبي
لعام  1442هال للاحل الدراسف الثا ف
تحضيب  +توزيع  +أهداف
أ واع التحضيب
وودات ي بوع الملك عبدهللا +الطبيق البنائي  +يسبد +التعلم الن ط اليديد +
ااستباتييات الحديث  +استباتيييات  +استباتيييات تالزين  +الطبيق الطولي اليديدة
 +الطبيق العبضي الحديث  +طبيق يدارس ااتنا + ،عبضي تالزين  +عبضي
تااستباتيييات
المب قات
لمل عبوض تور توينت يختلا لكل درس
+
كتاب الطالب ودليل المعلم
+
سيمت التقويم والمهارات وسب

ام ور

+
ييلدات اختبارات يتنوعه
+
أورا قياس لكل درس
+
أورا عمل لكل درس
+
سيل ال ياز المعلم
.

+
سيل ال ياز الطالب
+
ول أسال الكتاب
+
خبائط ويااهيم
+
البا،ات
+
شبح يتميز تالايديو ليميع دروس المنهج
التوصيل للبياض والخبج ييا ا
لمن هم خارج يدين البياض يضاف قيم اارسالي  50لاير للايدك ( ين  48ساع
الى  72ساع )
يمكنكم كذالك تسييل الطلب
اللكتبو يا ً عن طبيق الباتط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن اايميل او الايدك

ليميع يدن المملك

وسب طلبكم ( سف دو _ طباع يلو _ طباع عادي )
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعب المادة على سف دو  20لاير
سعب المادة عن طبيق اايميل  20لاير
سعب المادة يع السف دو طباع عادي  50لاير

.

سعب المادة يع السف دو طباع يلو  100لاير
لمن هم خارج يدين البياض يضاف قيم اارسالي  50لاير للايدك ( ين  48ساع
الى  72ساع )
اعمال ينح يدرستف ااسبوع الواود  60لاير سبع اساتيع  400لاير
وهنا أرقام وساتات المؤسس للمعلمين
–———————————————————
وساتات تنوك تإسم “يؤسس التحاضيب الحديث ”
=======================
يحبف الباجحف
233608010954856
(او تان)
SA5780000233608010954856
____________________________
وساتات تنوك تإسم “سعد عبدالبومن العتيبف”
=======================
البنك األهلف
21065828000106
(او تان)
SA0610000021065828000106
____________________________
تنك سايبا
8001852539
او تان تنك سايبا
SA2740000000008001852539
____________________________
تنك البياض
2052558759940
(او تان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودو الاب سف
K2213000185
(او تان)
SA82550000000K2213000185
.

____________________________
تنك البمد
900127883010006
(او تان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودو لإلستثمار
0101001926001
(او تان)
SA6065000000101001926001
____________________________
تنك اليزيبة
030680161166001
(او تان)
SA6760100030680161166001
____________________________
تنك اا ما،
68202882885000
(او تان)
SA2805000068202882885000
———————————————————————————
–————
يمكنكم طلب دوسيه التحضيب الخاص تالمادة ت عار البؤي والوزارة تقيم  50لاير

للتواصل عبب الوات

أو ااتحال تلياو يا على اودو اارقام التالي :
0555107025
.

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

