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األهداف العامة للمادة
يهددددددد نمددددددام الملددددددرراة بالمرحدددددددة الثانويددددددة لددددددى حدددددددا نلدددددددة نو يددددددة دددددد ال عددددددد يم الثددددددانودا ب ودا ددددددس وويا دددددددس ووسدددددداليبس وم ددددددامينسا ويسددددددعى لددددددى
حليق اآل :
حليق مرام سياسة ال عديم الممد ة العربية السعودية من ال عديم الثانودا ومن ذلك
 المساومة
 عزيز العليدة اإلسالمية ال س ليم بها نمرة الطالبة لد ون واإلنسان والحياة الدنيا واآلخرة.
 عزيز قيم المواطنة والليم االج ما ية لدى الطالبة.
ساب الم عدماة اللدر المالئم من المعار والمهاراة المفيدةا و ق خطيط منهج يرا خصائص الطالباة وذه المرحدة.
 المساومة
 نمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ و نويع الخبراة ال عديمية الملدمة لهما.
 لددددددديص الهدددددد در دددددد الوقددددددة وال ددددددالي ا وذلددددددك ب لديددددددس حدددددداالة الرسددددددوب وال عثددددددر دددددد الدراسددددددة ومددددددا ي ر ددددددب ديهمددددددا مددددددن مشدددددد الة نفسددددددية
واج ما ية واق صاديةا و ذلك دم ادة العام الدراس امال.
 لديس و ر يز دد الملرراة الدراسية ال درسها الطالبة الفصس الدراس الواحد.
 نميدددددة قددددددرة الطالبدددددة ددددددى ا خددددداذ اللددددددراراة الصدددددحيحة بمسددددد لبدهاا ممدددددا يعمدددددق ثل هدددددا دددددد نفسدددددهاا ويزيدددددد قبالهدددددا ددددددى المدرسدددددة وال عددددددديما
بناء دى اخ ياروا وو ق قدرا هاا و المدرسة ال ريدوا.
طالما ونها درس ً
 ر ع المس وى ال حصيد والسدو من خالس عويد الطالبة لدجدية والموامبة.
 سددددداب الطالبددددد ة المهددددداراة األساسدددددية ال ددددد م نهدددددا مدددددن امددددد الك م طدبددددداة الحيددددداة العمديدددددة والمهنيدددددة مدددددن خدددددالس لدددددديم ملدددددرراة مهاريدددددة ي طددددددب
دراس ها من قبس جميع الطالباة.
 حليق مبدو ال عديم من وجس ال م ن واإل لان باس خدام اس را يجياة وطرق عدم م نو ة يح لدطالبة رصة البح واالب ار وال ف ير اإلبدا .
 نميددددددة المهدددددداراة الحيا يددددددة لدطالبددددددةا مثددددددسن الدددددد عدم الددددددذا ومهدددددداراة ال عدددددداون وال واصددددددس والعمددددددس الجمددددددا ا وال فا ددددددس مددددددع اآلخددددددرين والحددددددوار
طار من الليم المش ر ة والمصالح العديا لدمج مع والوطن.
والمناقشة وقبوس الرود اآلخرا
 طوير مهاراة ال عامس مع مصادر ال عدم المخ دفة و ال لنية الحديثة والمعدوما ية و وميفها ايجابيا الحياة العمدية
 نمية اال جاواة اإليجابية الم عدلة بحب العمس المهن المن جا واإلخالص العمس واالل زام بس

األهداف الخاصة للمادة

تهدف مادة التربية المهنية في الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي إلى مساعدة المتعلم في:
 .1ا ساب مهاراة طبيلية لمرحدة ما قبس ال ومي

سا ده

َط ْرق مجاالة العمس و ًلا لميولس وا جاوا س المس لبدية مثسن

الموضوعية ،الدقة ،االبتكار ،التصميم ،التنفيذ ،روح اإلبداع ،العمل الجماعي..،الخ.
.2

وين ا جاواة سدو ية يجابية نحو العمس.

 .3ا شا

قدرا س واس عدادا س و نمية ميولس و رشيد مدية اخ ياره لدمسار ال عديم لمرحدة ما بعد الثانوية.

 .4غيير نمر س الم دنية لى العمس اليدود والحر
 .5ا ساب المهاراة الوميفية ال
زيادة الو

سا ده

اليدوية واللائمين بها.
هم ما يحيط بس من لنياة العصر و يفية ال عامس معها

المهن واالر لاء بالمهاراة الدغوية من خالس صياغة و عبئة ال لارير ال لنية والنماذج وغيروا.

الحياة اليومية.

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

ال اريخ

2

االحد 1443/5/8وـ

الخميس 1443/5/12وـ

3

االثنين 1443/5/16وـ

الخميس 1443/5/19وـ

4

االحد 1443/5/22وـ

الخميس 1443/5/26وـ

5

االحد 1443/5/29وـ

الخميس 1443/6/3وـ

الخميس 1443/6/3وـ

الخميس 1443/6/10وـ

6

االحد 1443/6/13وـ

الخميس 1443/6/17وـ

7

االحد 1443/6/20وـ

الخميس 1443/6/24وـ

8

االحد 1443/6/27وـ

الثالثاء 1443/6/29وـ

9

االحد 1443/7/5وـ

الخميس 1443/7/9وـ

10

االحد 1443/7/12وـ

الخميس 1443/7/16وـ

11

االحد 1443/7/19وـ

الثالثاء 1443/7/21وــ

12

االحد 1443/7/26وـ

الخميس 1443/7/30وـ

13

االحد 1443/8/3وـ

الخميس 1443/8/7وـ

سدو ياة وقيم العمس -
الم العمس

غوط العمس و يفية ال عامس معها
الممد ة العربية السعودية

ال طور الذا
االحد اجازة مطولة
مهاراة البح

ن وميفة  -عبئة النماذج الوميفية

ابة السيرة الذا ية  -مصطدحاة نجديزية
جازة من ص

السيرة الذا ية

الفصس من 1443/6/3وـ ح ى 1443/6/10وـ

اج ياز الملابدة الشخصية -

داد ال لرير

داد المذ رة الداخدية
االخ باراة الشخصية ند ال لدم لدوميفة
األربعاء والخميس جازة مطولس
االن باط الذا

 -مهاراة اال صاس

مهاراة ال فاوض
العمس الفريق
األربعاء والخميس جازة مطولس
االخ باراة

بداية الدراسة لدطالب لدفصس الدراس الثان
جازة من ص الفصس الدراس الثان
بداية الدراسة بعد اجازة من ص الفصس الدراس الثان
بداية جازة الفصس الدراس الثان

1

االحد 1443/5/1وـ

الخيس 1443/5/5وـ

الدروس

1443/05/01وـ 2021/12/05 -م
1443/06/03وـ 2022/01/06 -م
1443/06/13وـ 2022/01/16-م
1443/08/07وـ 2022/03/10 -م

من

لى

مالحماة

المادة

ال ربية المهنية

مو وع الدرس
ال مهيد
س را يجية ال عديم
األودا السدو ية

ون ذ ر الطالبة وومية
العمس لإلنسان منذ وجوده.
ون عدد الطالبة نماذج من
الشريعة اإلسالمية ح
دى العمس وال سب والعمس
المشروع.
ون ع الطالبة صياغة
لمفهوم العمس اإلسالم
و لا لما م قراء س.
ون حس الطالبة ورقة العمس
الخاصة بالدرس.
ون م ثس الطالبة ل عاليم
الشريعة اإلسالمية ال
ح دى العمس وال سب
المشروع.

الواجب

اليـوم

الثانود نمام ملرراة
سدو ياة وقيم العمس
اذ رد وومية العمس لإلنسان منذ وجوده.

ال اريخ
الحصة

□ ال عدم ال عاون □ النلاش والحوار□ ال ف ير الناقد□ حس المش الة□ اال شا □ ال دلين
المح وى ال عديم
ن العمس مالزم لإلنسان منذ وجودها وقد وخذة الحياة وش االً م عددة من ال طورا
دو نمرنا من حولنا لوجدنا خير شاود دى ذلك دك الح اراة البشرية اللديمةا
ال جدة يها قدرة اإلنسان دى العمس والجد وال فاح .واإلبداع وون جة الح ارة
سالمية لنا ولدعالم نون العمارة والهندسة والطب والريا ياة.
و عيش الح ارة الحديثة حاليا ً ن اج العمس وي ا ً من صنا اة م لدمة ومخ ر اة
وا شا اة غير ال ثير دى وجس األرض مثس السياراةا الطائراةا ال هرباءا األقمار
الصنا يةا الحاسباة اآلليةا و س ذلك ن اج العمس واإلبداع البشرد.
وقد من الشريعة اإلسالمية رشاداة ح دى العمس وال سب والعمس المشروع.
قاس عالىن "و َُو ا َّلذِد َج َعسَ َل ُ ُم ْ َ
ض َذلُوالً َا ْم ُ
شوا ِ َم َنا ِِب َها َو ُ دُوا مِن ِّر ْزقِ ِس
األ ْر َ
َو ِ َل ْي ِس ال ُّن ُ
شو ُر "{( }15المدك آية .)15
طدب الرزق وجعدس بادة.
بس ون اإلسالم ومر الناس بالعمس والسع
َّللا َ ثِيراً
ض َوا ْب َ ُغوا مِنْ َ ْ ِس َّ ِ
صالةُ َان َ شِ ُروا ِ األَ ْر ِ
{ َ إِ َذا قُ ِ َيةْ ال َّ
َّللا َو ْاذ ُ ُروا َّ َ
َل َعدَّ ُ ْم ُ ْفدِ ُحونَ (( })10الجمعة آية .)10
وحثة األحادي النبوية دى طدب العمس وال سب الحالس .لد روى البخارد ووحمد
وابن ماجس ن النب صدى َّللا ديس وسدم ونس قاسن "ما و س وحد طعاما ً قد خير لس
من ون ي س من مس يدها وون نب َّللا داود ان ي س من مس يده".
وقاس صدى َّللا ديس وسدمن "اليد العديا خير من اليد السفدى" رواه البخارد ومسدم.
نشاطن (مفهوم العمس)
بعد قراء ك بعناية لملدمة وذا الدرس وال وردة السطور السابلة حاول ون
لوم بو ع صياغة لمفهومن
 العمس اإلسالم.
 العمس وميفة.
ود النشاطن
صن الطالبة مفهوم العمس من منمور اإلسالما ومن المنمور الوميف .
المهاراة الم سبة من النشاطن
 ال ف ير.
 ال حديس.
 االس ن اج.

اذ رد بعض اآلياة اللرآنية ال

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الوسائس المسا دة ال اب  +الدوحاة الورقية  +السبورة  +البروج ور.
ال لويم
جراءاة ال عديم وال عدم

وقوم بإدارة حدلة نلاش مف وح بين الطالباة وطرح يس
العديد من األ ار ال برز وومية العمس لإلنسان منذ
وجوده ودوره بناء الح اراة البشرية اللديمة
والفنون والهندسة والطب والريا ياة و س ذلك ن اج
العمس واإلبداع البشرد.
و د الطالباة بعمس بح ال يزيد ن صفح ين وذلك
باس خدام شب ة اإلن رنة وو الرجوع لى م بة المدرسة
يشرحن يس نماذج من الشريعة اإلسالمية ح دى
العمس وال سب والعمس المشروعا ثم وقوم بمناقشة
األبحا معهن.
وقسم الطالباة داخس الص لى مجمو اة بحي و د
س مجمو ة منهن باإلجابة دى س نلطة من نلاط
السؤاس المو ح ثم وقوم ب بادس األسئدة يما بين
المجمو اة ووصحح لهن اإلجاباة ال قد ون خاطئة
ووناقشهن يها.
وقوم بعرض ورقة العمس دى الطالباة ثم وسا دون
اإلجابة دى السؤاس المو ح بها.

بها رشاداة ح

دى العمس وال سب والعمس المشروع.

اذ رد وومية العمس
لإلنسان منذ وجوده.
ددد نماذج من الشريعة
اإلسالمية ح دى العمس
وال سب والعمس المشروع.
ع صياغة لمفهوم العمس
اإلسالم و لا لما م
قراء س.
حد ورقة العمس الخاصة
بالدرس.

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

