تم التحمٌل من مولع األوائل
الصف:السابع
عدد الدروس0:

الرلم

-8

-0

الخطة الفصلٌة لمادة التربٌة المهنٌة
الفصل الدراسً األول لعام 0287 /0281م
عدد الحصص)4(:
عنوان الوحدة ( :النظافة والتغذٌة فً مرحلة الٌافعٌن )

الصفحات)05-1( :

النتاجات العامة للوحدة

ٌكون فهما حول مفهوم الٌافعٌن واهمٌة
نطافة الجسم والممشكالت الصحٌة
الشائعة فً هذا المرحلة

تجهٌز وجبة غذائٌة صحٌة متوازنة
لمرحلة الٌافعٌن

تعً المشكالت الصحٌة فً مرحلة
الٌافعٌن

-3

المواد والتجهٌزات

استراتٌجٌات

( مصادر التعلم )

التدرٌس

-

كتاب الطالب

 -التدرٌس المباشر

-

دلٌل المعلم
السبورة
اوراق عمل
منشورات
مشط
فرشاة
اسنان
ممص اظافر

-عرض توضٌحً

-

التموٌم
االستراتٌجٌات

األدوات

التموٌم المعتمد
على األداء

لائمة رصد

أنشطة مرافمة

-

-

 -أوراق عمل

سلم تمدٌر
-

المالحظة

-المنالشة

سلم التمدٌر
اللفظً

العمل ضمن فرٌكالتعلم من خالل النشاط
 /التدرٌب

التأمل الذاتً حول الوحدة

-

 -أسئلة وأجوبة

التعلم فً مجموعات/

-

التواصل  /أسئلة
وأجوبة

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:
Form# QF 71-1-47 rev.a

المبحث:التربٌة المهنٌة
الفترة الزمنٌة :من 9 /8 :إلى 9/84 :

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:

نشاط ()8-8
ص1
تمرٌن ()8-8
ص9
نشاط ()0-8
ص 08
نشاط ()3-8
ص 08
نشاط ()4-8
ص03

أشعر بالرضا عن :

التحدٌات :

ممترحات التحسٌن:

الخطة الفصلٌة لمادة التربٌة المهنٌة
الصف:السابع
عدد الدروس0:

الرلم

الفصل الدراسً األول لعام 2017/2018
عنوان الوحدة ( :التصمٌم الداخلً )

الصفحات)43-01( :

النتاجات العامة للوحدة

-8

تكون مفهوم التصمٌم الداخلً وعناصرة
ومبادئة

-0

تعٌد استخدام خامات البٌئة فً تجمٌل
المنزل

-3
تمدر اهمٌة تجمٌل المنزل فً راحة االسرة

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

المواد والتجهٌزات

استراتٌجٌات

( مصادر التعلم )

التدرٌس

-

كتاب الطالب

-

دلٌل المعلم
السبورة
 أسئلة وأجوبةاوراق عمل
 أوراق عملمنشورات
الصك
علب فارغة التعلم فً مجموعات/
اعواد
المنالشةخشبٌة
جرائد
العمل ضمن فرٌكممص
التعلم من خالل النشاط
كرتون
 /التدرٌب
الوان

-

 التدرٌس المباشر-عرض توضٌحً

عدد الحصص)4(:

المبحث:التربٌة المهنٌة
الفترة الزمنٌة :من 9 /85 :إلى 9/32 :

التموٌم
االستراتٌجٌات

األدوات

التموٌم المعتمد
على األداء

لائمة رصد

التأمل الذاتً حول الوحدة
أنشطة مرافمة

أشعر بالرضا عن :

نشاط( )8-0ص 09
نشاط( )0-0ص32

التحدٌات :

نشاط( )3-0ص 38
سلم تمدٌر
المالحظة

نشاط( )4-0ص 34
نشاط ( )5-0ص 35

سلم التمدٌر
اللفظً

نشاط ( )6-0ص35
تمرٌن ( )8-0ص36

التواصل  /أسئلة
وأجوبة

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF 71-1-47 rev.a

الخطة الفصلٌة لمادة التربٌة المهنٌة

التاريخ:
التاريخ:

ممترحات التحسٌن:

الصف:السابع
عدد الدروس0:

الرلم

الفصل الدراسً األول لعام 2017/2018
عنوان الوحدة ( :الرسم الهندسً )

الصفحات)63-46( :

النتاجات العامة للوحدة

-8

تكون مفهوم ٌوضح معنى االسماط /
المنظور ومبادئ كل منهما

-0

ترسم منظور بسٌطا بطرٌمة صحٌحة
وتحدٌد االبعاد علٌة

-3

تراعً معاٌر الدلة والنظافة ومتطلبات
الصحة والسالمة العامة عند الرسم

المواد والتجهٌزات

استراتٌجٌات

( مصادر التعلم )

التدرٌس

-

كتاب الطالب

-

دلٌل المعلم
السبورة
اوراق عمل
منشورات
الالم
رصاص
ورق رسم
ومنملة
مثلث لائم
ممحاة
مسطرة

-

 التدرٌس المباشر-عرض توضٌحً

التموٌم
االستراتٌجٌات

األدوات

التموٌم المعتمد
على األداء

لائمة رصد

أنشطة مرافمة

نشاط( )8-3ص 41

التحدٌات :

سلم تمدٌر

تمرٌن ( )0-3ص56

المالحظة
سلم التمدٌر
اللفظً

المنالشة-العمل ضمن فرٌك

ممترحات التحسٌن:

التواصل  /أسئلة
وأجوبة

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

أشعر بالرضا عن :

نشاط( )0-3ص 55

 -أوراق عمل

التعلم من خالل النشاط
 /التدرٌب

التأمل الذاتً حول الوحدة

تمرٌن ( )8-3ص49

 -أسئلة وأجوبة

التعلم فً مجموعات/

عدد الحصص)4(:

المبحث:التربٌة المهنٌة
الفترة الزمنٌة :من82/86 :إلى 88/8 :

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF 71-1-47 rev.a

الخطة الفصلٌة لمادة التربٌة المهنٌة

التاريخ:
التاريخ:

الصف:السابع
عدد الدروس0:

الرلم

الفصل الدراسً األول لعام 2017/2018
عدد الحصص)4(:
عنوان الوحدة ( :التدفئة المنزلٌة )

الصفحات)13-66( :

النتاجات العامة للوحدة

-8

تعرف بعض وسائل التدفئة المنزلٌة
واهمٌة وانواعها

-0

تشغل وسائل التدفئة المنزلٌة

-3

تطبٌك لواعد االمان وتعلٌمات الصحة
والسالمة العامة عند استخدام وسائل
التدفئة المتنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

المواد والتجهٌزات

استراتٌجٌات

( مصادر التعلم )

التدرٌس

-

كتاب الطالب

-

دلٌل المعلم
السبورة
اوراق عمل
منشورات
كرتون فارغ
لوحات
كرتونٌة
ملونة
الالم ملونة
الصك
اعواد شواء
مسطرة

-

 التدرٌس المباشر-عرض توضٌحً

التموٌم
االستراتٌجٌات

األدوات

التموٌم المعتمد
على األداء

لائمة رصد

أنشطة مرافمة

-

-

 -أوراق عمل

سلم تمدٌر
-

المالحظة

-المنالشة

سلم التمدٌر
اللفظً

العمل ضمن فرٌكالتعلم من خالل النشاط
 /التدرٌب

التأمل الذاتً حول الوحدة

-

 -أسئلة وأجوبة

التعلم فً مجموعات/

المبحث:التربٌة المهنٌة
الفترة الزمنٌة :من88/0 :لى 88/86 :

-

التواصل  /أسئلة
وأجوبة

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF 71-1-47 rev.a

الخطة الفصلٌة لمادة التربٌة المهنٌة

التاريخ:
التاريخ:

نشاط ()8-4
ص67
نشاط ()0-4
ص 69
نشاط ()3-4
ص 74
نشاط ()4-4
ص 76
نشاط ()5-4
ص 76
تمرٌن ()8-4
ص 77

أشعر بالرضا عن :

التحدٌات :

ممترحات التحسٌن:

الصف:السابع
عدد الدروس0:

الرلم

-8

الصفحات)97-16( :

النتاجات العامة للوحدة

تكون فهما حول الشركات والسهم والسند

تصمٌم لوحة عن شركة تخطط النشاها

-0

-3

الفصل الدراسً األول لعام 2017/2018
عدد الحصص))0
عنوان الوحدة ( :الشركات )

تعً اهمٌة الموسسات االلتصادٌة ودعم
االلتصاد الوطنً

المواد والتجهٌزات

استراتٌجٌات

( مصادر التعلم )

التدرٌس

-

كتاب الطالب

 -التدرٌس المباشر

-

دلٌل المعلم
السبورة
اوراق عمل
منشورات
الالم
رصاص
ورق رسم
ومنملة
مثلث لائم
ممحاة
مسطرة

-عرض توضٌحً

-

التموٌم
االستراتٌجٌات

األدوات

التموٌم المعتمد
على األداء

لائمة رصد

أنشطة مرافمة

نشاط ( )8-5ص 17

التحدٌات :

سلم تمدٌر
المالحظة
سلم التمدٌر
اللفظً

المنالشة-العمل ضمن فرٌك

ممترحات التحسٌن:

التواصل  /أسئلة
وأجوبة

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

أشعر بالرضا عن :

تمرٌن (98 )8-5

 -أوراق عمل

التعلم من خالل النشاط
 /التدرٌب

التأمل الذاتً حول الوحدة

نشاط( )0-5ص 92

 -أسئلة وأجوبة

التعلم فً مجموعات/

المبحث:التربٌة المهنٌة
الفترة الزمنٌة :من88/87 :إلى 88/04 :

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF 71-1-47 rev.a

الخطة الفصلٌة لمادة التربٌة المهنٌة

التاريخ:
التاريخ:

الصف:السابع
عدد الدروس0:
80/0

الرلم

-8

الفصل الدراسً األول لعام 2017/2018
عنوان الوحدة ( :الحرف التملٌدٌة )

الصفحات)889-822( :

النتاجات العامة للوحدة

تكون مفهوم ٌوضح معنى الحرف الٌدوٌة
واهمٌتها

-0
تنفٌذ نموذج من منتوجات الحرف
التملٌدٌة مستخدما مواد البٌئة المحلٌة

المواد والتجهٌزات

استراتٌجٌات

( مصادر التعلم )

التدرٌس

-

كتاب الطالب

 -التدرٌس المباشر

-

دلٌل المعلم
السبورة
اوراق عمل
منشورات
اصداف
بحرٌة
علبة
معدنٌة
ورق تجلٌد
اصباق
طعام
مستدٌرة
عجم زٌتون
خرز ملون
خٌوط
ناٌلون

-عرض توضٌحً

-

-3
تمدٌر اهمٌة الحرف الٌدوٌة فً دعم
السٌاحة

-

التموٌم
االستراتٌجٌات

األدوات

التموٌم المعتمد
على األداء

لائمة رصد

أنشطة مرافمة

أشعر بالرضا عن :

نشاط ( )8-6ص 828

التحدٌات :

تمرٌن ( )8-6ص 821

 -أوراق عمل

سلم تمدٌر
المالحظة

-المنالشة

تمرٌن ( )0-6ص880
نشاط ( )3-6ص 887

سلم التمدٌر
اللفظً

العمل ضمن فرٌكالتعلم من خالل النشاط
 /التدرٌب

التأمل الذاتً حول الوحدة

نشاط ( )0-6ص 823

 -أسئلة وأجوبة

التعلم فً مجموعات/

عدد الحصص)0(:

المبحث:التربٌة المهنٌة
الفترة الزمنٌة :من88/05:إلى :

نشاط( )4-6ص 887

ممترحات التحسٌن:

التواصل  /أسئلة
وأجوبة

معلومات عامه عن الطلبة:
اعداد المعلمٌن/المعلمات:
مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع:
المشرف التربوي  /االسم والتولٌع:
Form# QF71-1-47 rev.a

الخطة الفصلٌة لمادة التربٌة المهنٌة

التارٌخ:
التارٌخ:

الصف:السابع
عدد الدروس0:

الرلم

الفصل الدراسً األول لعام 2017/2018
عدد الحصص)4(:
عنوان الوحدة ( :الرسم الهندسً )

الصفحات)843-800( :

النتاجات العامة للوحدة

-8

تكون مفهوم ٌوضح معنى التملٌم والتسمٌد
وانواع ومواعد وفوائد كل منهما

-0

تسمٌد االشجار المثمرة بسماد عضوي
بطرٌمة صحٌحة

-3

تعً اهمٌة تدوٌر مخلفات البٌئة

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:
Form# QF 71-1-47 rev.a

المواد والتجهٌزات

استراتٌجٌات

( مصادر التعلم )

التدرٌس

-

كتاب الطالب

-

دلٌل المعلم
السبورة
اوراق عمل
منشورات
ممص تملٌم
منشار
التملٌم
الموسً
ممص ذو
الممبض
الطوٌل
المنشار
االلً

-

 التدرٌس المباشر-عرض توضٌحً

التموٌم
االستراتٌجٌات

األدوات

التموٌم المعتمد
على األداء

لائمة رصد

أنشطة مرافمة

أشعر بالرضا عن :

نشاط( )8-7ص 804

التحدٌات :

نشاط ( )0-7ص 838

 -أوراق عمل

سلم تمدٌر
المالحظة

-المنالشة

نشاط ( )3-7ص 833
تمرٌن ( )0-7ص 839

سلم التمدٌر
اللفظً

العمل ضمن فرٌكالتعلم من خالل النشاط
 /التدرٌب

التأمل الذاتً حول الوحدة

تمرٌن ( )8-7ص807

 -أسئلة وأجوبة

التعلم فً مجموعات/

المبحث:التربٌة المهنٌة
الفترة الزمنٌة :من88/3 :إلى 80/87 :

ممترحات التحسٌن:

التواصل  /أسئلة
وأجوبة

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:

