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األهداف العامة للمادة
يهددددددد نمددددددام الملددددددرراة بالمرحدددددددة الثانويددددددة ملددددددى محدددددددا نلدددددددة نو يددددددة دددددد ال عدددددددي الثددددددا نوي ،بأهدا ددددددك وهياسدددددددك ومسددددددالي ك وم ددددددامينك ،ويسددددددعى ملددددددى
تحليق اآلت :
الممدكة العربية السعودية من ال عدي الثانوي ،ومن ذلك
 المساهمة تحليق مرام سياسة ال عدي
 تعزيز العليدة اإلسالمية ال تس لي بها نمرة الطال ة لدكون واإلنسان والحياة الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قي المواطنة واللي االج ما ية لدى الطال ة.
 المساهمة مسساب الم عدماة اللدر المالئ من المعار والمهاراة المفيدة ،و ق تخطيط منهج يرا خصائص الطال اة هذه المرحدة.
 تنمية شخصية الطال ة شموليا ً ؛ وتنويع الخ راة ال عديمية الملدمة لهما.
 تلددددددديص الهدددددددر دددددد ا لوقددددددك وال كدددددداليي ،وذلددددددك ب لديدددددد حدددددداالة الرسددددددوب وال عثددددددر دددددد الدراسددددددة ومددددددا ي رتدددددد ديهمددددددا مددددددن م ددددددكالة نفسددددددية
واج ما ية واق صادية ،وسذلك دم م ادة العام الدراس سامال.
 تلدي وترسيز دد الملرراة الدراسية ال تدرسها الطال ة الفص الدراس الواحد.
 تنميدددددة قددددددرة الطال دددددة ددددددى اتخددددداذ اللدددددراراة الصدددددحيحة بمسددددد ل دها ،ممدددددا يعمدددددق ثل هدددددا ددددد نفسدددددها ،ويزيدددددد مق الهدددددا ددددددى المدرسدددددة وال عددددددي  ،طالمدددددا
منها تدرس بنا ًء دى اخ يارها وو ق قدراتها ،و المدرسة ال تريدها.
 ر ع المس وى ال حصيد والسدوس من خالل تعويد الطال ة لدجدية والمواظ ة.
 مسسددددداب الطال دددددة المهددددداراة األساسدددددية ال ددددد تمكنهدددددا مدددددن امددددد الا م طد ددددداة الحيددددداة العمديدددددة والمهنيدددددة مدددددن خدددددالل تلددددددي ملدددددرراة مهاريدددددة ي طدددددد
دراس ها من ق جميع الطال اة.
 تحليق م دم ال عدي من مج ال مكن واإلتلان باس خدام اس راتيجياة وطرق تعد م نو ة ت يح لدطال ة رصة ال حث واالب كار وال فكير اإلبدا .
 تنميددددددة المهدددددداراة الحياتيددددددة لدطال ددددددة ،مثدددددد ن الدددددد عد الددددددذات ومهدددددداراة ال عدددددداون وال واصدددددد والعمدددددد الجمددددددا  ،وال فا دددددد مددددددع اآلخددددددرين والحددددددوار
والمناق ة وق ول الرمي اآلخر ،مطار من اللي الم رسة والمصالح العديا لدمج مع والوطن.
 تطوير مهاراة ال عام مع مصادر ال عد المخ دفة و ال لنية الحديثة والمعدوماتية و توظيفها ايجابيا الحياة العمدية
 تنمية االتجاهاة اإليجابية الم عدلة بح العم المهن المن ج ،واإلخالص العم واالل زام بك
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تنمية اللدراة الالزمة لدحياة واس ساب الخ راة وتهيئة الفرد بحيث يس طيع اإلسهام تطوير الحياة االج ما ية ،والنهوض بالمج مع وممداده بالفا دية المثمرة.
تكوين مجمو ة من الم ادئ واللي ال توجك سدوا الفرد ال خص واالج ما وتنمية اإلحساس بالمسؤولية لع وية المج مع مث ال عاون والنمام واالق صاد
وحسن ال صر .
تهيئة الفرد ل حم مسؤولياة األسرة واالضطالع بأ ائها والليام بواج اتك نحوها.
ربط مادة االق صاد المنزل ب اق مواد الدراسة.
تعويد الفرد ال خطيط وال نمي لك مدية ،والل اء دى االرتجال والسطحية.
تعويد الفرد ال خطيط وال نمي لك مدية ،والل اء دى االرتجال والسطحية.
مس وى معي ممكن لألسرة حدود دخدها.
موارد األسرة ل حليق م
حسن ال صر
دى الطرق الفعالة اإلدارة المنزلية ،وتعويد الفرد دى االس فادة من الدراسة العمدية إلدارة المنزل ال توضح األسالي الم م ية مع ال طور الحديث،
الوقو
وال يمكن من تخفي الكثير من األ اء.
تنمية الروح االق صادية والجمالية ند الفرد باإلرشاد لكيفية اخ يار األنسجة والمالبس ،وال عريي بالطرق العدمية لدعناية بها وصيان ها و القة ذلك بالممهر العام.
تنمية االس عداداة العدمية لدى الفرد ،وال دري دى ممارسة العم اليدوي واح رامك واح رام اللائمين بك ،و ح المجال ممامك مس ل الً لال ماد دى النفس
مواجهة ظرو الحياة.
متاحة الفرص لدفرد لي عد بعض الصنا اة باس خدام الخاماة المحدية ال تسا د دى ر ع مس وى دخ األسرة ،والمساهمة ر ع مس وى الدخ اللوم بما
ي م ى مع قدرة الفرد المراح المخ دفة.
االس فادة من دراسة المادة شغ موقاة الفراغ بإن اج نا ع ومثمر.
تنمية العاداة الصحية والغذائية ،والعناية بالممهر ،وت يان و الق ك ب كوين ال خصية ،وتأثير ذلك دى الفرد وبال ال المج مع.
معر ة العالقة بين تغذية الفرد وتموه وسالم ك وقدرتك دى العم واإلن اج.

توزيع منهج مادة (التربية الصحية والنسوية)
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
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  :التربية الصحية والنسوية
األسبوع/اليوم

المهارة
-1الترتيب(

الصف  :نظام المقررات
الوسيلة

)

( المكون ) موضوع
الدرس

الفصل الدراسي  :مقررات
األهداف

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

ألقالم الملونة

جهاز العرض

الغذاء

-3االتصال (

إستراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

آداه التقويم

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

أن توضح الطالبة تعريف الغذاء.
أن تستنتج الطالبة أهمية الغذاء.
أن تبين الطالبة المقصود
بالعناصر الغذائية.
أن تعدد الطالبة مكونات العناصر
الغذائية.

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

وضحي تعريف الغذاء.
استنتجي أهمية الغذاء.
بيني المقصود بالعناصر
الغذائية.
عددي مكونات 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
لدفص الدراس الثان  1443هـ

منواع ال حاضير

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

المر لاة

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+

الكتاب االلكتروني
+

سجل متابعة
+

ح اسئدة الك اب
+

خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
ا مال منصة مدرس

االس وع الواحد  60لاير س عة اسابيع  400لاير

وهنا مرقام حساباة المؤسسة لدمعدمين
–———————————————————

حساباة بنوا بإس "سعد

دالرحمن الع ي "

==========================
الراجح
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال نك األهد
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سام ا
8001852539
اي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال نك السعودي الفرنس
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك ال الد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------ال نك السعودي لإلس ثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان

SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنك طد دوسيك ال ح ير الخاص بالمادة ب عار الرؤية والوزارة بليمة  50لاير
لد واص

ر الواتس مو االتصال تديفونيا دى احدي االرقام ال الية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

