التربية المهنية
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بالطريقة البنائية

يا لددددد

ددددداليب

ضدددددا ين

ي دددددعا للدددددا حقيددددد

يهدددددام نظدددددام المقدددددررات بالمرىلدددددة الثانويدددددة للدددددا لىدددددااه نقلدددددة نوويدددددة ودددددن التعلددددديم الثدددددانوي ب ااوددددد
اآل ن:
 الم ا مة ون حقي را ن يا ة التعليم ون المملكة العربية ال عودية ن التعليم الثانوي ن ذلك
 عزيز العقياة اإل ال ية التن تقيم بها نظرة الطالبة للكون اإلن ان الحياة ون الانيا اآلخرة.
 عزيز قيم المواطنة القيم االجتماوية لاى الطالبة.
 الم ا مة ون ل اب المتعلمات القار المالئم ن المعارم المهارات المفياة و خطيط نهجن يراون خصائص الطالبات ون ذه المرىلة.
 نمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ نويع الخبرات التعليمية المقا ة لهما.
 قلددددديص الهدددددار ودددددن الوقدددددق التكددددداليب ذلدددددك بتقليدددددا ىددددداالت الر دددددوب التعثدددددر ودددددن الارا دددددة دددددا يتر ددددد وليهمدددددا دددددن دددددكالت نف دددددية اجتماويدددددة
اقتصادية ذلك وام لوادة العام الارا ن ا ال.
 قليا ر يز واد المقررات الارا ية التن ار ها الطالبة ون الفصا الارا ن الواىا.
 نميدددددة قدددددارة الطالبدددددة ولدددددا ا خددددداذ القدددددرارات الصدددددحيحة بم دددددتقبلها مدددددا يعمددددد قتهدددددا ودددددن نف دددددها يزيدددددا لقبالهدددددا ولدددددا المار دددددة التعلددددديم طالمدددددا
نها ارس بنا ًء ولا اختيار ا و قارا ها ون المار ة التن ريا ا.
 روع الم توى التحصيلن ال لو ن ن خالل عويا الطالبة للجاية المواظبة.
 ل دددددداب الطالبددددددة المهددددددارات ا ا ددددددية التددددددن مكنهددددددا ددددددن ا ددددددتالح تطلبددددددات الحيدددددداة العمليددددددة المهنيددددددة ددددددن خددددددالل قددددددايم قددددددررات هاريددددددة يتطلدددددد
درا تها ن قبا جميع الطالبات.
 حقي با التعليم ن جا التمكن اإل قان با تخاام ا ترا يجيات طرق علم تنووة تيح للطالبة ورصة البحث االبتكار التفكير اإلبااون.
 نميددددددة المهدددددددارات الحيا يدددددددة للطالبدددددددة ثدددددددال الدددددددتعلم الدددددددذا ن هدددددددارات التعدددددددا ن التواصدددددددا العمدددددددا الجمددددددداون التفاودددددددا دددددددع اآلخدددددددرين الحدددددددوار
المناق ة قبول الر ي اآلخر ون لطار ن القيم الم تر ة المصالح العليا للمجتمع الوطن.
 طوير هارات التعا ا ع صادر التعلم المختلفة التقنية الحايثة المعلو ا ية وظيفها ايجابيا ون الحياة العملية
 نمية اال جا ات اإليجابية المتعلقة بح العما المهنن المنتج اإلخالص ون العما االلتزام ب

تهدف مادة التربية المهنية في الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي إلى مساعدة المتعلم في:
 .1ا ت اب هارات طبيقية لمرىلة ا قبا التوظيب

اواه ون طَ ْرق جاالت العما وقًا لميول

ا جا ا الم تقبلية ثال

الموضوعية ،الدقة ،االبتكار ،التصميم ،التنفيذ ،روح اإلبداع ،العمل الجماعي..،الخ.
 .2كوين ا جا ات لو ية ليجابية نحو العما.
 .3ا ت ام قارا

ا تعاادا

نمية يول

رشيا وملية اختياره للم ار التعليمن لمرىلة ا بعا الثانوية.

 .4غيير نظر المتانية للا العما اليا ي الحرم اليا ية القائمين بها.
 .5ا ت اب المهارات الوظيفية التن

اواه ون وهم ا يحيط ب

ن قنيات العصر

يفية التعا ا عها ون الحياة اليو ية.

زيادة الوون المهنن االر قاء بالمهارات اللغوية ن خالل صياغة عبئة التقارير التقنية النماذج غير ا.
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ا م الارس

التاريخ

وقيع المعلمة

وقيع المايرة

وزيع نهج ادة (التربية المهنية) ( نظام المقررات )
األسبوع

التاريخ

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

سلوكيات وقيم العمل  -ضغوط العمل و كيفية التعامل معها

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

عالم العمل في المملكة العربية السعودية

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

مهارات البحث عن وظيفة  -تعبئة النماذج الوظيفية

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

كتابة السيرة الذاتية  -مصطلحات إنجليزية في السيرة الذاتية

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

اجتياز المقابلة الشخصية  -إعداد التقرير

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9
10

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

إعداد المذكرة الداخلية
االختبارات الشخصية عند التقدم للوظيفة
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االنضباط الذاتي  -مهارات االتصال
مهارات التفاوض

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

التطور الذاتي
االحد اجازة مطولة

العمل في الفريق
األربعاء والخميس إجازة مطوله
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
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إلى

مالحظات

الـمـادة

التربية
المهنية

ا ل

الموضوع

الـارس

التهيئة

اذ ري مية العما لإلن ان نذ جوده.

المكت بات

الو ائا الم اواة

الكتاب  +اللوىات الورقية  +ال بورة  +البر جكتور

الطريقة

الحصة – الفصا

لو يات قيم العما
حايا فهوم الكفاءة ون العما ب شكال
المختلفة
للقائية  +ىواري  +ا تجوابي  +ا تنتاجي

التاريخ

ا اام ال لو ية

المحتوى ورض الارس

اإلجراءات ن طة التعلم

التقويم

ن ذ ر الطالبة
مية العما
لإلن ان نذ
جوده.

لن العما الزم لإلن ان نذ جوده قا خذت الحياة
شكاالً تعادة ن التطور ولو نظرنا ن ىولنا لوجانا
خير شا ا ولا ذلك لك الحضارات الب رية القايمة
التن جلق ويها قارة اإلن ان ولا العما الجا
الكفاح .اإلبااع نتجق الحضارة ل ال ية لنا للعالم
ونون العمارة الهنا ة الط الرياضيات.
عيش الحضارة الحايثة ىاليا ً نتاج العما يضا ً ن
صناوات تقا ة ختروات ا ت اوات غير الكثير
ولا ج ا رض ثا ال يارات الطائرات الكهرباء
ا قمار الصناوية الحا بات اآللية ا ذلك نتاج
العما اإلبااع الب ري.

قوم بإدارة ىلقة نقاش فتوح بين
الطالبات طرح وي العايا ن ا وكار
التن برز مية العما لإلن ان نذ
جوده د ره ون بناء الحضارات
الب رية القايمة الفنون الهنا ة
الط الرياضيات ا ذلك نتاج العما
اإلبااع الب ري.

اذ ري مية العما
لإلن ان نذ جوده.

ن عاد الطالبة
نماذج ن ال ريعة
اإل ال ية حث
ولا العما الك
العما الم ر ع.

لب الطالبات بعما بحث ال يزيا ون
قا ضمن ال ريعة اإل ال ية لرشادات حث ولا العما
صفحتين ذلك با تخاام شبكة اإلنترنق
العما الم ر ع.
الك
َ
َ
َ
الرجوع للا كتبة المار ة ي رىن
ض ذلُوالً وا ْ ُوا وِن
قال عالال " َُو الَّ ِذي َج َع َا لَ ُك ُم ا ْ ْر َ
وي نماذج ن ال ريعة اإل ال ية حث
َ نَا ِبِ َها َ ُ لُوا ِ ن ِّر ْزقِ ِ َ لِلَ ْي ِ النُّ ُو ُر "{( }15الملك
العما الم ر ع م
ولا العما الك
آية .)15
قوم بمناق ة ا بحاه عهن.
با ن اإل الم ر الناس بالعما ال عن ون طل
الرزق جعل وبادة.
ض َ ا ْبتَغُوا ِ نْ
ضيَقْ ال َّ
{وَإ ِ َذا قُ ِ
صالةُ وَانتَ ِ ُر ا وِن ا َ ْر ِ
ض ِا َّ
َّللا َ ثِيراً لَ َعلَّ ُك ْم ُ ْفلِ ُحونَ (})10
وَ ْ
َّللاِ َ ْاذ ُ ُر ا َّ َ
(الجمعة آية .)10
ىثق ا ىاديث النبوية ولا طل العما الك
الحالل .وقا ر ى البخاري ىما ابن اج ون النبن
لم ن قالل " ا ا ىا طعا ا ً قا
صلا َّللا ولي
خير ل ن ن ي ا ن وما ياه ن نبن َّللا دا د ان
ي ا ن وما ياه".
لمل "اليا العليا خير ن اليا
قال صلا َّللا ولي
لم.
ال فلا" ر اه البخاري

وادي نماذج ن ال ريعة
اإل ال ية حث ولا
العما
العما الك
الم ر ع.

ن ضع الطالبة ن اطل ( فهوم العما)
صياغة لمفهوم بعا قراء ك بعناية لمقا ة ذا الارس التن ردت ون
العما ون اإل الم ال طور ال ابقة ىا لن ن قوم بوضع صياغة
وقا لما م قراء  .لمفهومل
 العما ون اإل الم.
 العما وظيفة.
ام الن اطل
صنب الطالبة فهوم العما ن نظور اإل الم ن
ن حا الطالبة
المنظور الوظيفن.
رقة العما الخاصة المهارات المكت بة ن الن اطل
بالارس.
 التفكير.
 التحليا.
ن متثا الطالبة  اال تنتاج.
لتعاليم ال ريعة
اإل ال ية التن
حث ولا العما
الم ر ع.
الك
الـواجــ

اذ ري بعض اآليات القرآنية التن بها لرشادات حث
العما الم ر ع.
ولا العما الك

ق م الطالبات داخا الصب للا
جمووات بحيث لب ا جمووة
نهن باإلجابة ولا ا نقطة ن نقاط
ال ؤال الموضح م قوم بتبادل ا ئلة
ويما بين المجمووات صحح لهن
اإلجابات التن قا كون خاطئة ناق هن
ويها.

ضعن صياغة لمفهوم
العما ون اإل الم وقا لما
م قراء .

قوم بعرض رقة العما ولا الطالبات
م اوا ن ون اإلجابة ولا ال ؤال
الموضح بها.

ىلن رقة العما الخاصة
بالارس.

التقويم النهائن

وادي بعض ا ىاديث النبوية ولا طل العما
الحالل.
الك

ا خوة المعلمين المعلمات
ال الم وليكم رىمة َّللا بر ا
ي ر ؤ

ة التحاضير الحايثة

www.mta.sa
ن قام ا ا يخص حاضير نا ج المقررات
للفصا الارا ن الثانن  1443ـ

نواع التحاضير
ىاات

ر ع الملك وباَّللا  +اال ترا يجيات الحايثة  +التعلم الن ط  +الطريقة البنائية  +الم رد

المروقات
ور ض بوربوينق لجميع در س المادة
+
راق ومـــا خاصـة بالمـادة لجميع الار س

+
الكتاب االلكتر نن
+
جا تابعة
+
ىا ا ئلة الكتاب
+
فا يم

خرائط
+

شرح تميز بالفيايو لجميع در س المنهج
+
جا انجاز علمة

التوصيا للرياض الخرج جانا
لمن م خارج اينة الرياض يضام قيمة االر الية  50لاير للفيا س
) ن  48اوة الا  72اوة (

يمكنكم ذالك

جيا الطل

للكتر نيا ً ون طري الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يمكننا التوصيا ون االيميا ا الفيا س لجميع ان المملكة
ى

طلبكم ) ن دي _ طباوة لونة _ طباوة وادية (
ايميا المبيعات
T@mta.sa
عر المادة ولا ن دي  50لاير
عر المادة ون طري االيميا  20لاير
عر المادة ع ال ن دي طباوة وادية  80لاير
عر المادة ع ال ن دي طباوة لونة  120لاير

لمن م خارج اينة الرياض يضام قيمة االر الية  50لاير للفيا س الم تعجا
اومال نصة ار تن اال بوع الواىا  60لاير بعة ا ابيع  400لاير
نا رقام ى ابات المؤ

ة للمعلمين

–———————————————————

ى ابات بنوح بإ م " عا وباالرىمن العتيبن"
==========================
الراجحن
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ا لن
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك ا با
8001852539

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك ال عودي الفرن ن
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد

900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك ال عودي لإل تثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طل د

ي التحضير الخاص بالمادة ب عار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير

للتواصا وبر الوا س

اال صال ليفونيا ولا اىاي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

