اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة الرتبية املهنية

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
التعليم الثانوي  -نظام املقررات
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم
:الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي

 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن
ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي
يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
 تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب
عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
 تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
 تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد
إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة
التي تريدها.
 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
 إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل
تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
 تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة
فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي،
والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح
العليا للمجتمع والوطن.
 تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا
في الحياة العملية
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
. 
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اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت وﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻗﺪم اﻟﺪرس ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

اﺳﺎرﺟﺎع اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪرس ﻣﺜﻼ  :ﻟﻤﺎذا اﺧﺘﺮت اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ؟ أو اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ؟
وﻣﺎذا ﺗﻄﻤﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ؟

اﻟﻬﺪف اﻷول

إدراك ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮّﻳّﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ،ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﻭﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ .

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،
ﻭﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﺎ ﻟﺤﻠﻬﺎ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

ﻟﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺼﻴﺮ

html

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺟﻮب اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ آداءك ﻟﻸﻋﻤﺎل؟
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ؟

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻣﺎﻟﺬي ﻧﻘﺼﻚ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل؟
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

اﻹﺳﻼم أﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻌﻰ ﻟﻜﺴﺐ  .........وﺟﻌﻠﻪ ﻋﺒﺎدة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑ ﺘ ﻄ ﺒ ﻴ ﻖ ﻗﻴﻢ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ .

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،
ﻭﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﺎ ﻟﺤﻠﻬﺎ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء
ﻟﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

html

اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺼﻴﺮ

html

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺟﻮب اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻻﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﺔم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد .

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 2

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻠﻲ-اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ-
ﻋﻠﻮم إدارﻳﺔ-اﻟﻤﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ-ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ-واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس
رﺑﻂ واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻞ

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺼﺎدر

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

