التربية المهنية
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

يهددددددم نمددددددبا الملددددددرراة ببلمرحدددددددة العبن يددددددة ملددددددي محددددددماه نلدددددددة ن يددددددة دددددد الت ددددددديا العددددددبن
ي ي ملي تحليق اآلت :















ب ما دددددد

يب ددددددد

ددددددبليب

م ددددددبمين

من ذلك
الم ب مة تحليق مرام يب ة الت ديا الممد ة ال ربية ال مية من الت ديا العبن
ت زيز ال ليمة اإل المية الت ت تليا بهب نمرة الطبلبة لد ن اإلن بن الحيبة المنيب اآلخرة.
ت زيز قيا الم اطنة الليا االجتمب ية لمى الطبلبة.
الم دددب مة ددد م دددبا المت دمدددبة اللدددمر المالادددا مدددن الم دددبر المهدددبراة الم يدددمة دددق تخطددديط منهجددد يرا ددد خ دددبا الطبلبدددبة ددد دددذ
المرحدة.
تنمية شخ ية الطبلبة شم ليب ً ؛ تن يع الخبراة الت ديمية الملممة لهمب.
ذلدددددك بتلديدددددا حدددددبالة الر ددددد ا الت عدددددر ددددد المرا دددددة مدددددب يترتدددددا ديهمدددددب مدددددن مشددددد الة
تلددددددي الهدددددمر ددددد ال قدددددة الت دددددبلي
بمال.
ن ية اجتمب ية اقت بمية ذلك ما م بمة ال با المرا
تلديا تر يز مم الملرراة المرا ية الت تمر هب الطبلبة ال ا المرا ال احم.
تنميدددددة قدددددمرة الطبلبدددددة ددددددي اتخدددددبذ اللدددددراراة ال دددددحيحة بم دددددتلبدهب ممدددددب ي مدددددق علتهدددددب ددددد ن دددددهب يزيدددددم مقببلهدددددب ددددددي الممر دددددة
الممر ة الت تريم ب.
ق قمراتهب
بنبء دي اختيبر ب
الت ديا طبلمب نهب تمرس ً
من خالا ت يم الطبلبة لدجمية الم امبة.
ر ع الم ت ى التح يد ال د
م ددددددبا الطبلبددددددة المهددددددبراة ا ب ددددددية التدددددد تم نهددددددب مددددددن امددددددتالك متطدبددددددبة الحيددددددبة ال مديددددددة المهنيددددددة مددددددن خددددددالا تلددددددميا ملددددددرراة
مهبرية يتطدا مرا تهب من قبا جميع الطبلببة.
تحليدددق مبدددم الت دددديا مدددن جدددا ا لدددتم ن اإلتلدددبن بب دددتخماا ا دددتراتيجيبة طدددرق ت ددددا متن دددة تتددديب لدطبلبدددة ر دددة البحددده االبت دددبر الت يدددر
اإلبما .
الت ب دددددددا مدددددددع
تنميدددددددة المهدددددددبراة الحيبتيدددددددة لدطبلبدددددددة معدددددددات الدددددددت دا الدددددددذات مهدددددددبراة الت دددددددب ن الت ا دددددددا ال مدددددددا الجمدددددددب
مطبر من الليا المشتر ة الم بلب ال ديب لدمجتمع ال طن.
اآلخرين الح ار المنبقشة قب ا الر اآلخر
تط ير مهبراة الت بما مع م بمر الت دا المختد ة التلنية الحميعة الم د مبتية ت مي هب ايجببيب الحيبة ال مدية
ال ما االلتزاا ب
تنمية االتجب بة اإليجببية المت دلة بحا ال ما المهن المنتج اإلخال

تهدف مادة التربية المهنية في الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي إلى مساعدة المتعلم في:
ت ب م

 .1ا ت با مهبراة تطبيلية لمرحدة مب قبا الت مي

َط ْرق مجبالة ال ما

ًلب لمي ل

اتجب بت الم تلبدية معات

الموضوعية ،الدقة ،االبتكار ،التصميم ،التنفيذ ،روح اإلبداع ،العمل الجماعي..،الخ.
 .2ت ين اتجب بة د ية ميجببية نح ال ما.
 .3ا تشب

قمرات

ا ت مامات

تنمية مي ل

 .4تغيير نمرت المتمنية ملي ال ما اليم
 .5ا ت با المهبراة ال مي ية الت ت ب م
زيبمة ال

المهن

ترشيم مدية اختيبر لدم بر الت ديم لمرحدة مب ب م العبن ية.
الحر

اليم ية اللبامين بهب.
ها مب يحيط ب من تلنيبة ال

االرتلبء ببلمهبراة الدغ ية من خالا

ر

ي ية الت بما م هب

يبغة ت باة التلبرير التلنية النمبذج غير ب.

الحيبة الي مية.

معلومات عن المعلمة

 اال ات
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ا
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ا ا المرس

التبريخ

ت قيع الم دمة

ت قيع المميرة

توزيع منهج مادة (التربية المهنية) ( نظام المقررات )
ا

ب ع

التبريخ

مالحمبة

المر س

من

ملي

1

االحم  1443/5/1ـ

الخيس  1443/5/5ـ

2

االحم  1443/5/8ـ

الخميس  1443/5/12ـ

3

االعنين  1443/5/16ـ

الخميس  1443/5/19ـ

4

االحم  1443/5/22ـ

الخميس  1443/5/26ـ

5

االحم  1443/5/29ـ

الخميس  1443/6/3ـ

الخميس  1443/6/3ـ

الخميس  1443/6/10ـ

6

االحم  1443/6/13ـ

الخميس  1443/6/17ـ

اجتيبز الملببدة الشخ ية  -م مام التلرير

7

االحم  1443/6/20ـ

الخميس  1443/6/24ـ

م مام المذ رة الماخدية

8

االحم  1443/6/27ـ

العالعبء  1443/6/29ـ

االختببراة الشخ ية نم التلما لد مي ة
ا رب بء الخميس مجبزة مط ل

9

االحم  1443/7/5ـ

الخميس  1443/7/9ـ

االن ببط الذات  -مهبراة االت با

10

االحم  1443/7/12ـ

الخميس  1443/7/16ـ

مهبراة الت ب ض

11

االحم  1443/7/19ـ

العالعبء  1443/7/21ــ

ال ما ال ريق
ا رب بء الخميس مجبزة مط ل

12

االحم  1443/7/26ـ

الخميس  1443/7/30ـ

13

االحم  1443/8/3ـ

الخميس  1443/8/7ـ

د يبة قيا ال ما -

الممد ة ال ربية ال

مية

التط ر الذات
االحم اجبزة مط لة
مهبراة البحه ن مي ة  -ت باة النمبذج ال مي ية
تببة ال يرة الذاتية  -م طدحبة منجديزية

العبن
 1443/05/01ـ 2021/12/05 -ا
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -ا
 1443/06/13ـ 2022/01/16-ا
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -ا

االختببراة

ا المرا

ا من  1443/6/3ـ حتي  1443/6/10ـ

العبن

مجبزة منت

ال

ال يرة الذاتية

بماية المرا ة لدطالا لد ا المرا
ال ا المرا العبن
مجبزة منت
ال
بماية المرا ة ب م اجبزة منت
بماية مجبزة ال ا المرا العبن

بلا ال ما

غ ط ال ما

ي ية الت بما م هب

مسرد التربية المهنية
التعليم الثانوي – نظام المقررات
الوحدة األولى :ثقافة العمل
ا

ب ع

الي ا التبريخ الح ة ال

ا

الهم

الم ن
المرس ا ات
د يبة قيا
ال ما

 ت ري م ه ا ال ما
اإل الا.

تببع المرس
ا ات د يبة
قيا ال ما

 ت يب ا د يبة
قيا ال ما ال مي .

مم
الح
ح ة

م تراتيجية
التمريس

اإلجراءاة
ا نشطة

الت دا
الت ب ن

17
تبا الطبلبة

ح ة
خرااط
الم ب يا

18
تبا الطبلبة

ح ة
تببع المرس
ا ات د يبة
قيا ال ما

 ت ري

المرس العبن ت
غ ط ال ما
ي ية الت بما
م هب

 بيبن اآلعبر اإليجببية
ال دبية ل غ ط ال ما.

خالقيبة ال ما.

ح ة

ح ة

مهبرة ت ير

الت دا
الت ب ن

20
تبا الطبلبة
21
تبا الطبلبة

ماة التل يا
المالحمة –
راق قيبس
– ت دي
منزل
المالحمة –
راق قيبس
– ت دي
منزل
المالحمة –
راق قيبس
– ت دي
منزل
المالحمة –
راق قيبس
– ت دي
منزل
المالحمة –
راق قيبس
– ت دي
منزل

ت قيع
المميرة

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً 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
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

