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األهدا العامة لدمادة
يهددددددد نمددددددام الملددددددرراة بالمرحدددددددة الثانويددددددة ملددددددى محدددددددا نلدددددددة نو يددددددة دددددد ال عددددددديم الثدددددد انوي ،بأهدا ددددددك وهياسدددددددك ومسدددددداليبك وم ددددددامينك ،ويسددددددعى ملددددددى
حليق اآل :
حليق مرام سياسة ال عديم الممدسة العربية السعودية من ال عديم الثانوي ،ومن ذلك
 المساهمة
 عزيز العليدة اإلسالمية ال س ليم بها نمرة الطالبة لدسون واإلنسان والحياة الدنيا واآلخرة.
 عزيز قيم المواطنة والليم االج ما ية لدى الطالبة.
 المساهمة مسساب الم عدماة اللدر المالئم من المعار والمهاراة المفيدة ،و ق خطيط منهج يرا خصائص الطالباة هذه المرحدة.
 نمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ و نويع الخبراة ال عديمية الملدمة لهما.
 لددددددديص الهدددددددر دددددد الوقددددددة وال سددددددالي  ،وذلددددددك ب لديدددددد حدددددداالة الرسددددددوب وال عثددددددر دددددد الدراسددددددة ومددددددا ي ر ددددددب ديهمددددددا مددددددن مشددددددسالة نفسددددددية
واج ما ية واق صادية ،وسذلك دم م ادة العام الدراس سامال.
 لدي و رسيز دد الملرراة الدراسية ال درسها الطالبة الفص الدراس الواحد.
 نميدددددة قددددددرة الطالبدددددة ددددددى ا خددددداذ اللددددددراراة الصدددددحيحة بمسددددد لبدها ،ممدددددا يعمدددددق ثل هدددددا دددددد نفسدددددها ،ويزيدددددد مقبالهدددددا ددددددى المدرسدددددة وال عددددددديم،
بناء دى اخ يارها وو ق قدرا ها ،و المدرسة ال ريدها.
طالما منها درس ً
 ر ع المس وى ال حصيد والسدوس من خال عويد الطالبة لدجدية والموامبة.
 مسسددددداب الطالبدددددة المهددددد اراة األساسدددددية ال ددددد مسنهدددددا مدددددن امددددد الك م طدبددددداة الحيددددداة العمديدددددة والمهنيدددددة مدددددن خدددددال لدددددديم ملدددددرراة مهاريدددددة ي طددددددب
دراس ها من قب جميع الطالباة.
 حليق مبدم ال عديم من مج ال مسن واإل لان باس خدام اس را يجياة وطرق عدم م نو ة يح لدطالبة رصة البح واالب سار وال فسير اإلبدا .
 نميددددددة المهدددددداراة الحيا يددددددة لدطالبددددددة ،مثدددددد ن الدددددد عدم الددددددذا ومهدددددداراة ال عدددددداون وال واصدددددد والعمدددددد الجمددددددا  ،وال فا دددددد مددددددع اآلخددددددرين والحددددددوار
والمناقشة وقبو الرمي اآلخر ،مطار من الليم المش رسة والمصالح العديا لدمج مع والوطن.
 طوير مهاراة ال عام مع مصادر ال عدم المخ دفة و ال لنية الحديثة والمعدوما ية و وميفها ايجابيا الحياة العمدية
 نمية اال جاهاة اإليجابية الم عدلة بحب العم المهن المن ج ،واإلخالص العم واالل زام بك
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طوير الحياة االج ما ية ،والنهوض بالمج مع وممداده بالفا دية المثمرة.
نمية اللدراة الالزمة لدحياة واس ساب الخبراة و هيئة الفرد بحي يس طيع اإلسهام
سوين مجمو ة من المبادئ والليم ال وجك سدوك الفرد الشخص واالج ما و نمية اإلحساس بالمسؤولية لع وية المج مع مث ال عاون والنمام واالق صاد
وحسن ال صر .
هيئة الفرد ل حم مسؤولياة األسرة واال طالع بأ بائها والليام بواجبا ك نحوها.
ربط مادة االق صاد المنزل بباق مواد الدراسة.
عويد الفرد ال خطيط وال نميم لس مدية ،والل اء دى االر جا والسطحية.
عويد الفرد ال خطيط وال نميم لس مدية ،والل اء دى االر جا والسطحية.
مس وى معيش ممسن لألسرة حدود دخدها.
موارد األسرة ل حليق م
حسن ال صر
دى الطرق الفعالة اإلدارة المنزلية ،و عويد الفرد دى االس فادة من الدراسة العمدية إلدارة المنز ال و ح األساليب الم مشية مع ال طور الحدي ،
الوقو
وال يمسن من خف السثير من األ باء.
نمية الروح االق صادية والجمالية ند الفرد باإلرشاد لسيفية اخ يار األنسجة والمالبس ،وال عري بالطرق العدمية لدعناية بها وصيان ها و القة ذلك بالممهر العام.
نمية االس عداداة العدمية لدى الفرد ،وال دريب دى ممارسة العم اليدوي واح رامك واح رام اللائمين بك ،و ح المجا ممامك مس لبالً لال ماد دى النفس
مواجهة مرو الحياة.
م احة الفرص لدفرد لي عدم بعض الصنا اة باس خدام الخاماة المحدية ال سا د دى ر ع مس وى دخ األسرة ،والمساهمة ر ع مس وى الدخ اللوم بما
ي مشى مع قدرة الفرد المراح المخ دفة.
االس فادة من دراسة المادة شغ موقاة الفراغ بإن اج نا ع ومثمر.
نمية العاداة الصحية والغذائية ،والعناية بالممهر ،و بيان و الق ك ب سوين الشخصية ،و أثير ذلك دى الفرد وبال ال المج مع.
معر ة العالقة بين غذية الفرد و موه وسالم ك وقدر ك دى العم واإلن اج.
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األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/8هـ
الخميس 1442/6/15هـ
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األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ
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األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ
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األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

الغذاء  -ابع الغذاء  -ابع الغذاء
ال غذية  -ابع ال غذية  -ابع ال غذية
مخ اراة من مطباق راقية لدحفالة  -ابع مخ اراة من مطباق راقية لدحفالة
ابع مخ اراة من مطباق راقية لدحفالة  -ابع مخ اراة من مطباق راقية لدحفالة
وطرائق الوقاية منها
األوبئة
ِ
زمن األوبئة
ال سوق الصح
ِ
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األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/13هـ
الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ
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األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ
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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

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

الفحص الذا لدثدي  -األمومة والحم  -ابع األمومة والحم
العناية باألم بعد الوالدة  -الطفولة  -ابع الطفولة  -ابع الطفولة
ال غوط ومماهرها
مصادر ال غوط ومساليب ال خدص منها
ابع مصادر ال غوط ومساليب ال خدص منها
الشعر وصح ك  -ابع الشعر وصح ك  -البشرة  -ابع البشرة
مس ح راة ال جمي
زيين الوجك ومجزائك
المدبس ومسس اخ ياره  -ابع المدبس ومسس اخ ياره
مسمالة المالبس (اإلسسسواراة)
الديسور المنزل  -ابع الديسور المنزل
ديسور المطبخ  -ابع ديسور المطبخ
االخ باراة

مالحماة

المادة
مو وع الدرس
ال مهيد

نمام الملرراة

ال ربية الصحية والنسوية

األحد

الغذاء
لماذا نأس ؟

□ ال عدم ال عاون □ النلاش والحوار□ ال فسير الناقد□ ح المشسالة□
مس را يجية ال عديم
االس شا □ ال دلين
المح وى ال عديم
األهدا السدوسية

من و ح الطالبة عري الغذاء.
من س ن ج الطالبة مهمية الغذاء.
من بين الطالبة الملصود بالعناصر
الغذائية.
من عدد الطالبة مسوناة العناصر
الغذائية.

الواجب

عري الغذاءن الغذاءن مي مادة صدبة مو سائدة ين ج ن اس هالسها
طاقة ونمو وصيانة و ساثر و نميم العمدياة الحيوية الجسم.
مهمية الغذاءن
 -1ممداد الجسم بالطاقة والنشاط.
 -2النمو وبناء األنسجة و جديدها.
 -3نميم العمدياة الحيوية الجسم والوقاية من األمراض.
العناصر الغذائيةن
مجمو ًة من المر ّسباة األساسية ال يح اجها الجسم ،وال يجب
الحصو ديها من خال الغذاء؛ وذلك لعدم قدرة الجسم دى من اج
نمام
سميا ٍ
ة سا ية منها ،مو قد ال ُين جها مبداً ،م ّما يس د ا ّ باع ٍ
وازن يح وي ديها.
غذائ ٍّ م
ٍ

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
ال اريخ
الحصة
الس اب  +الدوحاة الورقية  +السبورة +
الوسائ
البروجس ور.
المسا دة
ال لويم
مجراءاة ال عديم وال عدم

حلدددق مهددددا الددددرس مدددن خدددال األنشدددطة
واإلجراءاة ال اليةن

ً
سؤاال
 اس را يجية األرسان األربعة حي مطرح
ن الدرس لك مربع اخ ياراة ،ثم محدد س اخ يار
زاوية من خال مدصق ،ومن ثم وجك
الطالباة لدرسن الذي يح وي دى اخ يارهن ،ثم
م رض اإلجابة الصحيحة ومثيب الطالباة
الم واجداة الرسن الصحيح.
 اس را يجية العم الجما من خال لسيم
الطالباة ملى مجمو اة مصغرة سون غال ًبا من
 3ملى  4م اء عط لهن واجباة محددة
خص مح وى الدرس و ديهن اال ماد دى
ال عاون (ال باد المعر والمهاري).
 اس را يجية المناقشة من خال د ع الطالباة
لد فسير والمناقشة ومبداء الرمي وطرح األسئدة
ن مح وى الدرس و لديم األجوبة ومشراسهم
م داد الدرس ،وااله مام بالبح وجمع المعدوماة
و حديدها من خال اإل داد ،والمناقشة ،وال لويم.
م ابعة ح منشطة الس اب

و ح عري الغذاء.
اس ن ج مهمية الغذاء.
بين الملصود بالعناصر الغذائية.
ددي مسوناة العناصر الغذائية.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
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
–———————————————————————————————

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

