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  الثانوية للمرحلةالتربية األسرية  الدروس المقررة في

.م2202/2023الدراسّي من العام  األول الدراسي للفصل  



 

 
                                                  

م3202-2202األول الفصل الدراس ي –وزارة التربية والتعليم   
2 

 

 م2202/3202من العام الدراس ّي  األول فصل للملادة التربية األسرية املحتوى العلمي املطلوب 
 ة \املا

ي واملنهيّ  883في التعليم العام/ أسر 102أسر) املادة /اسم املقرر ورمزه:
ّ
 ليم الديني+ التعالتعليم الفني واملنهّي توحيد املسارات +  املسار:                            في التعليم الفن

 األول ثانوي  الصف:                                        املهارات الحياتّية اسم الكتاب:

    

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

مهاراتي 

 الفكرية

مهارة اتخاذ القرار 

 والتفكير الناقد
11-22 

برنامج  -مستقبلي

 انجاز

  38-23 مهارة اإلبداع واالبتكار

مهاراتي 

الريادية 

 واالبتكارية

  50-39 ريادة األعمال واالبتكار

املشروعات الصغيرة 

 وحاضنات األعمال
51-66  

مهاراتي 

 املالية

  78-67 ثقافة املستهلك

  92-79 ميزانية األسرة

  104-93 أمن املعلومات
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الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

مهاراتي 

 الرقمية

االقتصاد الرقمي 

 واملواطنة الرقمية
105-118  

مهاراتي 

 البيئية

  129-119 التربية البيئية

  144-130 البيئة املستدامة

مهاراتي 

 الصحية 

  161-146 الصحة العامة

  174-162 الصحة النفسية
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 م2202/3202من العام الدراس ّي  األول للفصل ملادة التربية األسرية ملحتوى العلمي املطلوب ا
 ة \املا

 توحيد المسارات + التعليم الدينياملسار: (                          211)اسر -التربية األسريةاملادة /اسم املقرر ورمزه:              

 الثالث ثانوي -ثانوي الثاني الصف:                                    الطفولة(         (التربية األسرية اسم الكتاب:       

 

 

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

 

  5 -1 " استقبال املولود الجديد "

  10-6 " تغذية املولود الجديد "

  14 -11 " حمام املولود الجديد "

 

" األمراض الشائعة عند 

 األطفال"
21-25  

" األمراض الشائعة عند 

 األطفال"
26-29  

  33-30 املعدية"" األمراض 

 

  36-34 " األمراض املعدية"

  40-37 " األمراض الوراثية"

  44-41 " اإلسعافات األولية"
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الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

 

  47-45 " اإلسعافات األولية"

" دور رياض األطفال في تنمية 

 الطفل"
57-62  

" املشكالت السلوكية ألطفال 

 ما قبل املدرسة"
71-74  

 
 ألطفال" املشكالت السلوكية 

 ما قبل املدرسة"
75-79  

 للصف الثاني ثانوي  برنامج انجاز قراراتي املالية  

 للصف الثاني ثانوي  برنامج انجاز مالزمة الوظائف 

 ثانوي  لثللصف الثا برنامج انجاز النجاح املنهي 
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 م2202/3202من العام الدراس ّي  األول للفصل ملادة التربية األسرية املحتوى العلمي املطلوب 
 

 توحيد املسارات + التعليم الديني املسار:                                                          (933)اسر -التربية األسرية اسم املقرر ورمزه:املادة /

 الثالث ثانوي  -الثاني ثانوي  الصف :                                                   أساسيات الخياطة ((   التربية األسرية  اسم الكتاب:

 ساعة 2 املعتمدة:الساعات                                                                                     اثرائي املساق:نوع 

 عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة(
 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

 األولىالوحدة 

20-12 أدوات الخياطة   

  29-21 أدوات الخياطة

ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

  41-35 ملحة تاريخية عن فن التطريز

 اليدوي غرز التطريز 

 ي(تطبيق عمل)غرزة السراجة 

 (نظري التطريز األساسية) باقي غرز 

42-44  

 البسيطة التطريزغرز 

 )تطبيق عملي(غرزة الفرع 
45  
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 التطريز البسيطةغرز 

 )تطبيق عملي( سلسلةغرزة ال

 باقي الغرز نظري 

45-46  

ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

 التطريز البسيطةغرز 

 )تطبيق عملي( بطانيةغرزة ال

 باقي الغرز نظري 

47  

ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

 التطريز املركبة غرز 

 غرزة االيتامين )تطبيق عملي(

 باقي الغرز نظري 

48-50  

 التطريز اآللي

 إنهاء املفارش
55-60  

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

  105-66 كيف تعد مشروعا إنتاجيا ناجحا؟

  105-66 كيف تعد مشروعا إنتاجيا ناجحا؟

  105-66 كيف تعد مشروعا إنتاجيا ناجحا؟
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 م2202/3202من العام الدراس ّي  األول للفصل ملادة التربية األسرية املحتوى العلمي املطلوب 
 

 توحيد املسارات + التعليم الديني املسار:                                                          (934)اسر -التربية األسرية اسم املقرر ورمزه:املادة /

 الثالث ثانوي  -الثاني ثانوي  الصف :                                       الصناعات الغذائية ((   التربية األسرية  الكتاب:اسم 

 ساعة 2 املعتمدة:الساعات                                                                            ثرائي إ املساق:نوع 

 عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة(
 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

  18-12 نشأة الصناعات الغذائية الوحدة األولى

ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 الطرق العلمية لحفظ األغذية 

 )طريقة التلميح)نظري 

  تطبيق عملي(-طريقة التسكير )نظري 

 )نظري(22-24

 )نظري(25-26

 عملي( )تطبيق 81-83

 

 

ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 

 الطرق العلمية لحفظ األغذية 

  (تطبيق عملي-نظري )التجفيف طريقة 

  نظري( البسترةطريقة( 

 )نظري(27-29

 )تطبيق عملي(70-73

 )نظري(30
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ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 

 الطرق العلمية لحفظ األغذية 

  نظري(التعليبطريقة( 

 لي(معتطبيق -)نظري  لتخمير والتخليلطريقة ا 

 )نظري(31-33

 )نظري(34-35

 )تطبيق عملي(74-80

 

 الـــــــثـــانــيــةالــــــــوحـــــــــــدة 

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 الطرق العلمية لحفظ األغذية 

  نظري(التبريدطريقة( 

  تطبيق عملي(-)نظري  التجميدطريقة 

 )نظري(36-47

 نظري()48-63
 

ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 الطرق العلمية لحفظ األغذية 

  (تطبيق عملي-استكمال طريقة التجميد )نظري 

 )نظري(48-63

 )تطبيق عملي(92-95
 

ـــــــدة الـــــــثـــانــيــة  الــــــــوحــــ

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 الطرق العلمية لحفظ األغذية 

  نظري( التشعيعاستكمال طريقة( 
  )نظري(64-66

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 

 ضبعللتمر كمادة غذائية في التطبيقات العملية 

 الصناعات الغذائية

 

  )تطبيق عملي(84-91

  )تطبيق عملي(110-96 لصناعة املعجنات التطبيقات العملية بعض الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة
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  )تطبيق عملي(121-111 يللتصنيع الغذائي املنزل التطبيقات العملية بعض الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة

 الــــــــوحـــــــــــدة الثالثة
لصناعة األشربة  التطبيقات العملية بعض

 والعصائر
  )تطبيق عملي(122-129

ـــــــدة ال   142-134 )عرض املشاريع( املشروعات الصغيرة رابعةالــــــــوحــــ


