مادة
التربية الصحية والنسوية
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
التحضير بطريقة

مسرد الليزر 2

يا لدددددد

ددددددالي

مضددددددامي

يهددددددم نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددي محددددددماه نقلددددددة نو يددددددة دددددد التعلدددددديم الثددددددانوي ب ما دددددد
يسعي ملي تحقيق اآلت :
 المسا مة تحقيق مرام يا ة التعليم المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي من ذلك
 تعزيز العقيمة اإل المية الت تستقيم بها نظرة الطال ة للكون اإلنسان الحياة المنيا اآلخرة.
 تعزيز قيم المواط ة القيم االجتما ية لمى الطال ة.
 المسدددا مة ددد م سددداا المتعلمدددات القدددمر المالادددم مدددن المعدددار المهدددارات الم يدددمة دددق ت طدددي م ه ددد يرا ددد خ ددداا الطال دددات ددد ددد
المرحلة.
 ت مية ش ية الطال ة شموليا ً ؛ ت ويع ال رات التعليمية المقممة لهما.
 تقلددددددي الهددددددمر دددددد الوقدددددد التكدددددداليت ذلددددددك بتقليدددددد حدددددداالت الر ددددددوا التعثددددددر دددددد المرا ددددددة مددددددا يترتدددددد ليهمددددددا مددددددن م ددددددكالت
امال.
لك مم م ادة العام المرا
ن سية اجتما ية اقت ادية
المرا الواحم.
 تقلي تر يز مد المقررات المرا ية الت تمر ها الطال ة ال
 ت ميدددددة قدددددمرة الطال دددددة لدددددي ات ددددداذ القدددددرارات ال دددددحيحة بمسدددددتق لها ممدددددا يعمدددددق قتهدددددا ددددد ن سدددددها يزيدددددم مق الهدددددا لدددددي الممر ددددددة
الممر ة الت تريم ا.
التعليم طالما نها تمرس ب ا ًء لي اختيار ا ق قمراتها
 ر ع المستوى التح يل السلو من خالل تعويم الطال ة لل مية المواظ ة.
 م سدددددداا الطال ددددددة المهددددددارات ا ا ددددددية التدددددد تمك هددددددا مددددددن امددددددتالح متطل ددددددات الحيدددددداة العمليددددددة المه يددددددة مددددددن خددددددالل تقددددددميم مقددددددررات
مهارية يتطل درا تها من ق جميع الطال ات.
 تحقيدددق م دددم التعلددديم مدددن جددد الدددتمكن اإلتقدددان با دددت مام ا دددتراتي يات طدددر تعلدددم مت و دددة تتددديا للطال دددة ر دددة ال حددد االبتكدددار الت كيدددر
اإلبما .
الت ا دددددد مددددددع اآلخددددددرين
 ت ميددددددة المهددددددارات الحياتيددددددة للطال ددددددة مثدددددد ن الددددددتعلم الدددددد ات مهددددددارات التعددددددا ن التوا دددددد العمدددددد ال مددددددا
مطار من القيم الم تر ة الم الا العليا للم تمع الوطن.
الحوار الم اق ة ق ول الر ي اآلخر
 تطوير مهارات التعام مع م ادر التعلم الم تل ة التق ية الحميثة المعلوماتية توظي ها اي ابيا الحياة العملية
 ت مية االت ا ات اإلي ابية المتعلقة بح العم المه الم تج اإلخالص العم االلتزام
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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.
ا
تنمية االستعدادات العلمية لدى الفرد ،والتدريب على ممارسة العمل اليدوي واحترامه واحترام القائمين به ،وفتح المجال أمامه مستقبال 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.

معلومات 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

توزيع م هج مادة (التربية ال حية ال سوية) ( 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

الوحدة األولى :الغذاء والتغذية
ا

وع

اليوم التاريخ

الح ة

ال

المكون

الهم

درس :الغذاء
(الغذاء)

 بيان أهمية الغذاء للكائن
الحي.
 استعراض العناصر
الغذائية المكونة للغذاء.
 تعريف البروتينات كعنصر
غذائي.

تابع درس:
الغذاء
(الكربوهيدرات)
تابع درس:
الغذاء
(الدهون)
تابع درس:
الغذاء
(الماء)
تابع درس:
الغذاء
(الفيتامينات)

 تعماد قسام الكربو يمرات.
 ا تعراض ظاات الكربو يمرات.
 تحميم م ادر الكربو يمرات.

مد
الح

ح ة

ح ة

 تعريف المقصود بالدهون.
 تعداد وظائف الدهون
للجسم.
 تحديد العوامل المؤثرة
على احتياج الجسم من
الدهون.

ح ة





تحميم مية الماء للكاان الح .
تعماد م ادر الماء.
ا تعراض ظاات الماء.

ح ة





تعريت المق ود بال يتامي ات.
ا تعراض قسام ال يتامي ات.
ذ ر مثلة ل عض ال يتامي ات
ال اا ة الم ون.

ح ة

م تراتي ية
التمريس

التعلم التعا ن

التعلم التعا ن

مهارة ت كير

خراا م ا يم

التعلم التعا ن

اإلجراءات
ا ن طة

ص12
كتاب
الطالبة

ص 14تاا
الطال ة

داة التقويم

المالحظة – را
قياس – تكليت
م زل

المالحظة – را
قياس – تكليت
م زل

ص14
كتاب
الطالبة

المالحظة – را
قياس – تكليت
م زل

ص 19تاا
الطال ة

المالحظة – را
قياس – تكليت
م زل

ص 20تاا
الطال ة

المالحظة – را
قياس – تكليت
م زل

توقيع القاامة

ا خوة المعلمين المعلمات
السالم ليكم رحمة هللا بر ات
يسر مؤ سة التحاضير الحميثة
www.mta.sa
ن تقمم
لل

تحاضير م ا ج المقررات

ما ي

الثان  1443ـ

المرا

نواع التحاضير
حمات م ر ع الملك

مهللا  +اال تراتي يات الحميثة  +التعلم ال

 +الطريقة ال ااية  +المسرد

المر قات
ر ض بوربوي
را

ل ميع در س المادة

+
مـــ خا ـة بالمـادة ل ميع المر س

+
الكتاا االلكتر ن
+
متابعة
+
ح ا ئلة الكتاا
+
م ا يم

خراا
+

شرح متميز بال يميو ل ميع در س الم هج
+
ان از معلمة

التو ي للرياض ال رج م انا
لمن م خارج ممي ة الرياض يضا

قيمة االر الية  50لاير لل يم س

)من  48ا ة الي  72ا ة (
يمك كم الك تس ي الطل
ملكتر نيا ً ن طريق الراب
www.mta.sa/c
لك يمك ا التو ي
حس طل كم )

ن االيمي ا ال يم س ل ميع ممن المملكة
دي _ ط ا ة ملونة _ ط ا ة ادية (
ايمي الم يعات
T@mta.sa

عر المادة لي

دي  50لاير

عر المادة ن طريق االيمي  20لاير
عر المادة مع الس دي ط ا ة ادية  80لاير
عر المادة مع الس دي ط ا ة ملونة  120لاير
لمن م خارج ممي ة الرياض يضا
ا مال م

قيمة االر الية  50لاير لل يم س المستع

ة ممر ت اال وع الواحم  60لاير

عة ا ابيع  400لاير

ا رقام حسابات المؤ سة للمعلمين
–———————————————————
حسابات ب وح بإ م " عم

مالرحمن العتي "

==========================
الراجح
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال ك ا ل
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------ب ك ام ا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------ب ك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال ك السعودي ال رنس
K2213000185

اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------ب ك ال الد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------ال ك السعودي لإل تثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

ب ك ال زيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------ب ك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمك كم طل د
للتوا

ي التحضير ال اص بالمادة ب عار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير
ر الواتس

االت ال تلي ونيا لي احمي االرقام التالية:

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

