مادة
التربية الصحية والنسوية
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
التحضير بطريقة
التعلم النشط الجديد
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نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددي محددددددداه نقلددددددة نو يددددددة ددددددإ التعلدددددديم الثددددددانوي ب دا دددددد

يا لدددددد

ددددددالي

ضددددددا ين

ي ددددددعي ملددددددي حقيدددددد

الم ا مة إ حقي را إ يا ة التعليم إ المملكة العربية ال عودية ن التعليم الثانوي ن ذلك
عزيز العقيدة اإل ال ية التإ تقيم بها نظرة الطال ة للكون اإلن ان الحياة إ الدنيا اآلخرة.
عزيز قيم المواطنة القيم االجتما ية لدى الطال ة.
خطيط نهجإ يرا إ خصائص الطال ات إ ذه المرحلة.
الم ا مة إ م اب المتعلمات القدر المالئم ن المعار المهارات المفيدة
نمية شخصية الطال ة شموليا ً ؛ نويع الخ رات التعليمية المقد ة لهما.
قلددددديص الهددددددر دددددإ الوقدددددق التكددددداليب ذلدددددك بتقليدددددا حددددداالت الر دددددوب التعثدددددر دددددإ الدرا دددددة دددددا يتر ددددد ليهمدددددا دددددن شدددددكالت نف دددددية اجتما يدددددة
اقتصادية ذلك دم م ادة العام الدرا إ ا ال.
قليا ر يز دد المقررات الدرا ية التإ در ها الطال ة إ الفصا الدرا إ الواحد.
نميدددددة قددددددرة الطال دددددة لدددددي ا خددددداذ القدددددرارات الصدددددحيحة بم دددددتق لها مدددددا يعمددددد قتهدددددا دددددإ نف دددددها يزيدددددد مق الهدددددا لدددددي المدر دددددة التعلددددديم طالمدددددا نهدددددا
قدرا ها إ المدر ة التإ ريد ا.
درس بنا ًء لي اختيار ا
ر ع الم توى التحصيلإ ال لو إ ن خالل عويد الطال ة للجدية المواظ ة.
م دددددداب الطال ددددددة المهددددددارات ا ا ددددددية التددددددإ مكنهددددددا ددددددن ا ددددددتالح تطل ددددددات الحيدددددداة العمليددددددة المهنيددددددة ددددددن خددددددالل قددددددديم قددددددررات هاريددددددة يتطلدددددد
درا تها ن ق ا جميع الطال ات.
د التعليم ن جا التمكن اإل قان با تخدام ا ترا يجيات طرق علم تنو ة تيح للطال ة رصة ال حث االبتكار التفكير اإلبدا إ.
حقي
نميدددددددة المهدددددددارات الحيا يدددددددة للطال دددددددة ثدددددددات الدددددددتعلم الدددددددذا إ هدددددددارات التعدددددددا ن التواصدددددددا العمدددددددا الجمدددددددا إ التفا دددددددا دددددددع اآلخدددددددرين الحدددددددوار
المناقشة ق ول الر ي اآلخر إ مطار ن القيم المشتر ة المصالح العليا للمجتمع الوطن.
طوير هارات التعا ا ع صادر التعلم المختلفة التقنية الحديثة المعلو ا ية وظيفها ايجابيا إ الحياة العملية
نمية اال جا ات اإليجابية المتعلقة بح العما المهنإ المنتج اإلخالص إ العما االلتزام

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

تنمية القدرات الالزمة للحياة واكتساب الخبرات وتهيئة الفرد بحيث يستطيع اإلسهام في تطوير الحياة االجتماعية ،والنهوض بالمجتمع وإمداده بالفاعلية المثمرة.
تكوين مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الفرد الشخصي واالجتماعي وتنمية اإلحساس بالمسؤولية لعضوية المجتمع مثل التعاون والنظام واالقتصاد وحسن
التصرف.
تهيئة الفرد لتحمل مسؤوليات األسرة واالضطالع بأعبائها والقيام بواجباته نحوها.
ربط مادة االقتصاد المنزلي بباقي مواد الدراسة.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
حسن التصرف في موارد األسرة لتحقيق أفضل مستوى معيشي ممكن لألسرة في حدود دخلها.
الوقوف على الطرق الفعالة في اإلدارة المنزلية ،وتعويد الفرد على االستفادة من الدراسة العملية إلدارة المنزل التي توضح األساليب المتمشية مع التطور الحديث ،والتي
يمكن أن تخفف الكثير من األعباء.
تنمية الروح االقتصادية والجمالية عند الفرد باإلرشاد لكيفية اختيار األنسجة والمالبس ،والتعريف بالطرق العلمية للعناية بها وصيانتها وعالقة ذلك بالمظهر العام.
تنمية االستعدادات العلمية لدى الفرد ،والتدريب على ممارسة العمل اليدوي واحترامه واحترام القائمين به ،وفتح المجال أمامه مستقبالً لالعتماد على النفس في مواجهة
ظروف الحياة.
إتاحة الفرص للفرد ليتعلم بعض الصناعات باستخدام الخامات المحلية التي تساعد على رفع مستوى دخل األسرة ،والمساهمة في رفع مستوى الدخل القومي بما يتمشى
مع قدرة الفرد في المراحل المختلفة.
االستفادة من دراسة المادة في شغل أوقات الفراغ بإنتاج نافع ومثمر.
تنمية العادات الصحية والغذائية ،والعناية بالمظهر ،وتبيان وعالقته بتكوين الشخصية ،وتأثير ذلك على الفرد وبالتالي المجتمع.
معرفة العالقة بين تغذية الفرد وتموه وسالمته وقدرته على العمل واإلنتاج.

علو ات ن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

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

وزيع نهج ادة (التربية الصحية الن وية) ( نظام المقررات )
األسبوع

التاريخ

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الغذاء – التغذية

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

مختارات من أطباق راقية للحفالت

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

التسوق الصحي في زمن األوبئة  -الفحص الذاتي للثدي

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

األمومة والحمل  -العانية باألم بعد الوالدة

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

الطفولة  -الضغوط ومظاهرها

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

مصادر الضغوط واساليب التخلص منها  -الشعر وصحته

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

البشرة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الملبس وأسس اختياره

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

مكمالت المالبس ( اإلكسسوارات)

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الديكور المنزلي – ديكور المطبخ
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

األوبئة وطرائق الوقاية
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

ربية صحية ن وية ( قررات)

الغذاء

موضوع الدرس

لماذا ن ا؟
 ورة ذ ية
 علم عا نإ

 رض رئإ
 جارب ملية

شرائح ملكتر نية
 قطع الورق الفلين

 راق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

 فكير ناقد (ابدا إ) ا تقصاء  صب ذ نإ التواصا اللغوي التقويم ال نائإ اال تشا

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

تقويم قبلي

ضحإ عريب الغذاء.

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝

ا تنتجإ مية الغذاء.

تقويم بنائي

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

التقويم

بينإ المقصود بالعناصر الغذائية.

تقويم ختامي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

األربعاء

الم اشر  خرىت ...........................

نشاط إثرائي

ً
سؤاال عن الدرس له أربع
أن توضح الطالبة تعريف الغذاء .استراتيجية األركان األربعة حيث أطرح
اختيارات ،ثم أحدد كل اختيار في زاوية من خالل ملصق ،ومن ثم
أن تستنتج الطالبة أهمية الغذاء .تتوجه الطالبات للركن الذي يحتوي على اختيارهن ،ثم أعرض
اإلجابة الصحيحة وأثيب الطالبات المتواجدات في الركن الصحيح.
أن تبين الطالبة المقصود
استراتيجية العمل الجماعي من خالل تقسيم الطالبات إلى
بالعناصر الغذائية.
مجموعات مصغرة تتكون غال ًبا من  3إلى  4أعضاء تعطي لهن
أن تعدد الطالبة مكونات العناصر
واجبات محددة تخص محتوى الدرس وعليهن االعتماد على
الغذائية.
التعاون (التبادل المعرفي والمهاري).
الخبرات السابقة
استراتيجية المناقشة من خالل دفع الطالبات للتفكير والمناقشة
وإبداء الرأي وطرح األسئلة عن محتوى الدرس وتقديم األجوبة
وإشراكهم في إعداد الدرس ،واالهتمام بالبحث وجمع المعلومات
درا ت
راجعة ا ة لما
وتحليلها من خالل اإلعداد ،والمناقشة ،والتقويم.

أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

االثنين

الثالثاء

الخميس

ددي كونات العناصر الغذائية.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

ا تماع
المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

 حده

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

 تابة
أخرى..............

 فكير

ا خوة المعلمين المعلمات
ال الم ليكم رحمة هللا بر ا
ي ر ؤ ة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن قدم ا ا يخص حاضير نا ج المقررات
للفصا الدرا إ الثانإ  1443ـ

نواع التحاضير
حدات شر ع الملك

دهللا  +اال ترا يجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة ال نائية  +الم رد

المر قات

ر ض بوربوينق لجميع در س المادة
+
راق مـــا خاصـة بالمـادة لجميع الدر س
+
الكتاب االلكتر نإ
+
جا تابعة
+
حا ا ئلة الكتاب
+
خرائط فا يم
+
شرح تميز بالفيديو لجميع در س المنهج
+
جا انجاز علمة

التوصيا للرياض الخرج جانا
لمن م خارج دينة الرياض يضا قيمة االر الية  50لاير للفيد س
) ن  48ا ة الي  72ا ة (
يمكنكم ذالك جيا الطل
ملكتر نيا ً ن طري الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يمكننا التوصيا ن االيميا ا الفيد س لجميع دن المملكة
طل كم ) إ دي _ ط ا ة لونة _ ط ا ة ادية (
ح
ايميا الم يعات
T@mta.sa
عر المادة لي إ دي  50لاير
عر المادة ن طري االيميا  20لاير
عر المادة ع ال إ دي ط ا ة ادية  80لاير
عر المادة ع ال إ دي ط ا ة لونة  120لاير
لمن م خارج دينة الرياض يضا قيمة االر الية  50لاير للفيد س الم تعجا
ا مال نصة در تإ اال وع الواحد  60لاير
نا رقام ح ابات المؤ

عة ا ابيع  400لاير

ة للمعلمين

–———————————————————
ح ابات بنوح بإ م " عد

دالرحمن العتي إ"

==========================
الراجحإ
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال نك ا لإ
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

بنك ا ا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال نك ال عودي الفرن إ
K2213000185
اي بان

SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك ال الد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------ال نك ال عودي لإل تثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة

030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طل د
للتواصا

ي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير
ر الوا س

اال صال ليفونيا لي احدي االرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

