
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عفاف محمود الموسوي وأشواق أحمد المحميد واعتدال عبد الكريم دباس اضغط هنا                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 م 2020-2019اخلطة املخففة للفصل الدراسي الثاني 
 لرتبية األسرية للمرحلة الثانويةاملقررات 

 

 املالحظات الصفحات املوضوعات املفرتض تغطيتها  رمز املقرر اسم املقرر الرقم

1 

 الرتبية األسرية
 (101اسر )

 
 

 (101اسر )
 

  الدرس الخامس " مهارة القيادة
" 

 اتخاذ  الدرس السادس " مهارة
 القرار"

  إدارة األزمات وضبط الدوافع
 واالنفعاالت

  الدرس العاشر " القراءة
 اإلعالنية "

  الدرس الحادي عشر " الصحة
 العادات الغذائية " /

  الدرس الثاني عشر " المشكالت
 الغذائية "

 75 -66ص
 
 88-77ص
 
 92-89ص
 142-135ص
 
 153-143ص
 
 171-154ص

اجلزء النظري 
 مطلوب
 

 الثامن "العملية  الدرس
 اإلدارية"

  الدرس التاسع " ترشيد
 االستهالك "

 118-103ص 
 
 134-119ص

اجلزء النظري يف 
العملية اإلدارية  

وترشيد االستهالك 
 غري مطلوب
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الرتبية األسرية 
 الطفولة

 (211اسر )
 

 (211اسر )

  الدرس السادس " األمراض
 المعدية "

  الدرس السابع " األمراض
 الوراثية "

  الدرس الثامن " اإلسعافات
 األولية "

  الدرس العاشر" دور رياض
 األطفال في تنمية الطفل "

  " الدرس الثاني عشر
المشكالت السلوكية ألطفال 

 ما قبل المدرسة "

 36-30ص
 
 40-37ص
 
 47-41ص
 
 
 61-57ص
 
 
 79-71ص

اجلزء النظري 
 مطلوب



  الدرس التاسع " األطفال ذو
 االحتياجات الخاصة"

 
 
  الدرس الحادي عشر " طريقة

 التربية والتعامل مع الطفل "

 56-48ص
 
 
 
 
 70-62ص
 

اجلزء النظري يف 
األطفال ذو 

 االحتياجات اخلاصة 
 و

طريقة الرتبية 
والتعامل مع الطفل 

 "غري مطلوب
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الرتبية األسرية 
عادات واطباق 

 الشعوب
 (212اسر )

 

 (212اسر )
 

 تطبيق عملي  الدرس الخامس "
للعادات الغذائية في الدول 

 الخليجية"

 لعادات ا"  الدرس السادس
 الغذائية لدى شعوب آسيا "

  "لعادات االدرس السابع
الغذائية لدى الشعوب الصينية 

 الهندية /
  " لعادات االدرس الثامن

الغذائية لدى الشعوب اليابانية 
 األندونسية" /

  " لعادات االدرس التاسع
لدى شعوب المشرق  الغذائية
 العربي"

  " لعادات االدرس العاشر
الغذائية لدى شعوب المغرب 

 العربي"

  " الدرس الحادي عشر
لعادات الغذائية لدى شعوب ا

حوض البحر  وادي النيل 
 "المتوسط

  " لعادات االدرس الثاني عشر
الغذائية لدى الشعوب الفرنسية 

 اإليطالية /

 لعادات ا"  الدرس الثالث عشر
الغذائية لدى الشعوب 

 األمريكية / المكسيكية "

 76-41ص
 
 
 86-77ص
 
 105-87ص
 
 124-106ص
 
 
 141-125ص
 
 
 161-142ص
 
 
 186-162ص
 
 
 199-187ص
 
 
 
 216-200ص

 
 

 حذف اجلزء العملي 
 غري مطلوب

 

 
 قام بالكتابة: اختصاصية مناهج الرتبية اأٍلسرية

 أ/ عفاف حممود املوسوي
 االختصاصيات مناهج الرتبية األسريةقام باملراجعة: 

 أ/ أعتدال عبدالكريم دباس
 أ/ أشواق أمحد احملميد


