تحضير مادة
المهارات الحياتية
الصف الثاني
التعليم المستمر

معلمة المادة

.

األهداف العامة لتدريس مادة المهارات الحياتية:
 .1تكوين اتجاهات ايجابية ومهارات يحتاجها في حياته اليومية الحالية والمستقبلية.
 .2المساعدة على التواصل مع اآلخرين والتفاعل مع المجتمع لينشأ في حياة أسرية إسالمية تسودها المحبة واإلخاء
والتعاون.
 .3إتاحة المساحة للرأي والتفكير واستنباط الفوائد مما حوله.
 .4القدرة على مواجهة أي صعوبات من أي ناحية واستقاء المعلومات من المصادر الصحيحة المناسبة.
إتاحة الفرصة في ممارسة المهارات الحياتية وفق المراحل العمرية واألهداف التربوية لبناء شخصية متكاملة من
.5
خالل عدّة وحدات تعني كل وحدة منها بأحد جوانب الشخصية.
 .6تطوير السمات والقدرات الشخصية وتحويلها لسلوك اعتيادي يتصف باالستمرارية والتطور.

األهداف الخاصة للمهارات الحياتية للصف الثاني لتعليم الكبيرات:
-

تعرف المتعلم لمفهوم التداوي ومفهوم األعشاب واستخداماته في الحياة اليومية.
ّ
استنباط المتعلم للفرق بين التداوي باألعشاب والشعوذة والحرص على العالج بالرقية الشرعية وفق القرآن والسنة
النبوية.
إعداد المتعلم ببعض المهارات في العادات الغذائية اليومية بتقديم أفكار تساعد على المحافظة على الصحة.
إكساب المتعلم القدرة على إعداد الوجبات الصحية وتفادي الوجبات السريعة.
تعريف الفرد مفاهيم االتصال والحوار واالستماع.
إعداد المتعلم لالتصال الفعال مع األبناء والقدرة على التحاور واالستماع الجيد.
إكساب المتعلم مهارات إسعافية للحوادث المنزلية كالكدمات والخلع والكسر والجرح والحروق.
إعداد المتعلم ليكون قادرا على ترشيد االستهالك الغذائي.
تقدير المتعلم لمكانة االسرة باإلسالم.
تعليم الفرد مهارات التواصل األسري وشرح قواعد بناء األسرة الناجحة.
غرس حب الوطن من خالل مفهوم العمل في اإلسالم وأخالقيات العمل وسلوكياته.
إكساب المتعلم معنى المواطنه الصالحة ببناء عالقات إيجابية في محيط العمل.
تعليم المتعلم كيفية االنتماء للعمل

توزيع منهج مادة (المهارات الحياتية)
التاريخ

األسبوع

للصف ( الثاني التعليم المستمر )
الدروس

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

الطب النبوي والتداوي باألعشاب ()1

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

الطب النبوي والتداوي باألعشاب()2

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

التربية الغذائية()1

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

التربية الغذائية()3
مهارة التواصل()1

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

مهارة التواصل()2

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

بناء األسرة ()2-1

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

أخالقيات العمل والمهنة()2-1

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

الـمـادة

مهارات حياتية

الـدرس

التربية الغذائية()2
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

اإلسعافات األولية في الحوادث المنزلية()1
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

اإلسعافات األولية في الحوادث المنزلية()2
ترشيد استهالك الغذاء()1
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

1

الموضوع

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

من

إلى

مالحظات

الطب النبوي والتداوي باألعشاب ()1

التهيئة

من أين ينبع ماء زمزم؟

المكتسبات

فوائد ماء زمزم -األعشاب واألغذية المستخدمة
في الطب البديل -فوائد األعشاب واألغذية
المستخدمة في الطب البديل

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

استراتيجية التدريس

فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي +القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر ,زاوج ,شارك  +البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمة أخرى ....:

األهداف السلوكية
أن توضح الدارسة
فوائد شرب ماء زمزم.

المحتوى وعرض الدرس
فوائد شرب ماء زمزم:
 -1يمد الجسم بقدر كبير من الطاقة.
 -2يزيل الفضالت الحمضية من الجسم.

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أعطي للدارسات ثالث دقائق للتباحث فيما بينهن
عن ماء زمزم وفوائده ،ثم أناقشهن فيما توصلن
إليه ،مع ذكر أهم فوائد ماء زمزم.

وضحي فوائد شرب ماء
زمزم.

 -3مضاد قوي لألكسدة ومزيل قوي للسموم.
 -4يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.
 -5يقوم بإعادة التوازن للجسم.
 -6يحتوي على تركيزات عالية من الكالسيوم
والصوديوم والمغنسيوم التي يحتاجها الجسم.
أن تذكر الدارسة بعض
األعشاب واألغذية
المستخدمة في الطب
البديل.

العسل:
يُع ُد غذا ًء ودوا ًء ،فاتح للشهية ومنشط ومساعد على الهضم،
ويستخدم لعالج الحروق السطحية ،والجروح البسيطة.
ج ِم ْن بُ ُ
شفَا ٌء
قال تعالىَ ( :ي ْخ ُر ُ
ف أَ ْل َوانُهُ ِفي ِه ِ
اب ُم ْختَ ِل ٌ
طو ِن َها ش ََر ٌ
اس ِإنَّ ِفي ذَ ِلكَ آل َيةً ِلقَ ْو ٍم َيتَفَك َُّرونَ ) (سورة النحل ،آية:
ِللنَّ ِ
)69

أعرض على الدارسات صورا ً لبعض األعشاب
وأطلب منهن تحديد مضمون كل صورة
وأناقشهن في فائدتها.

اذكري بعض األعشاب
واألغذية المستخدمة في
الطب البديل.

أن تبين الدارسة فوائد
األعشاب واألغذية

تمر العجوة:
تقي من السم والسحر ،ومفيدة لكبد اإلنسان لما تحتوي من

أستعين بعرض تقديمى يكون محتواه معلومات
عن فوائد األعشاب واألغذية المستخدمة في

بيني فوائد األعشاب
واألغذية المستخدمة في

الطب البديل ،وأطلب منهن متابعة العرض
بتركيز ،ثم أناقشهن في محتواه.

عناصر تساعد في سالمتها.
المستخدمة في الطب
وقد قال عنها الرسول الكريم (صلى هللا عليه وسلم):
البديل.
َ
ْ
َ
سب ِْع تَ َم َرات عَجْ َوة ِم ْن تَ ْمر العَا ِليَة لم يَ ُ
ض ُرره ذ ِلك
( َم ْن تَ َ
صبّ َح بِ َ
سم أو سِحْ ر)) أخرجه البخاري.
اليوم ُ
وقد ورد في فضلها حديث آخ0ر عن الرسول (صلى هللا عليه
وسلم)
َ
ْ
ْ
ُ
س ِ ّم َوالك َْمأة ِم ْن ال َمنّ
أقوم بشرح مبسط عن الحبة السوداء ،ثم أترك عددي فوائد الحبة السوداء.
أن تعدد الدارسة فوائد
((ا ْلعَجْ َوةُ ِم ْن ا ْل َجنّ ِة َو ِه َي ِ
شفَا ٌء ِم ْن ال ُّ
ْ
َ
المجال للدارسات كى يقمن بالتباحث فيما بينهن
شفا ٌء ِللعَي ِْن)) أخرجه الترمذي.
الحبة السوداء.
َو َم ُؤ َها ِ
عن فوائد الحبة السوداء.
الحبة السوداء:
فَعَّالة في عالج أمراض المعدة ،قاتلة للديدان تذيب حصى
الكليتين والمثانة ،باإلضافة إلى فائدتها في عالج األمراض
الجلدية كالبهاق ،وأمراض البرد ،وفي تخفيف من آالم
األسنان ،والرأس والمفاصل ،وأمراض الصدر.
عن أبي هريرة (رضي هللا عنه) أن الرسول (صلى هللا عليه
أعطي أمثلة ألعشاب
أفتح نقاش هادئ وبناء مع الدارسات حول
وسلم) قال:
أن تعطي الدارسة أمثلة
تستخدم كأدوية.
(الزبيب واآلنسون وفوائدهما) ويقمن الدارسات
شفَا ًء من ّك ِل داءٍ إال
ألعشاب تستخدم
َاء؛ فإنّ فيها ِ
س ْود ِ
((عليكم بال َحبّ ِة ال ّ
بالمشاركة في الحوار دون خوف أو خجل بغرض
سا َم))
كأدوية.
ال ّ
الوصول لمعلومات مفيدة عن اآلنسون،أقوم
أخرجه البخاري
بتحية الدارسات الالتي شاركن في الحوار
الزبيب:
وتشجيع بقية الدارسات على المشاركة الفعالة.
يقوي المعدة والكبد (الجهاز الهضمي) وله نفع وفائدة في
أوجاع الحلق والصدر والرئة والكلى.
أن تحل الدارسة ورقة
حلي ورقة العمل الخاصة
أوزع على الدارسات ورقة العمل الخاصة
اآلنسون:
العمل الخاصة بالدرس.
بالدرس.
بالدرس ،ثم أكلفهن بقراءتها وحلها.
أن تتفهم الدارسة حكمة ينفع الصدر وضيق التنفس ويسكن األوجاع ،ويمنع السعال،
ويفيد الجهاز الهضمي ويطرد الغازات ،كما يفيد في عالج
هللا في التداوي
المغص خاصة عند األطفال.
باألعشاب.
الـواجــب

ما فوائد شرب ماء زمزم؟

التقويم النهائي

الطب البديل.

اذكري بعض األعشاب المستخدمة في التداوي؟

ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
السَلمُُعليكمُُ اورحمةُ هُ
يرسُمؤسسةُالتحاضيُالحديثة
ر
www.mta.sa
اسُاألولُُ1443هـُ
ر
أنُتقدمُلكمُجميعُماُيخصُموادُتعليمُالكبياتُللفصلُالدر ي
تحضي  +توزيـ ــعُ +أهدافُ
رُ
أنواعُالتحاضيُ
ر
ر
ُباالسياتيجياتُُ+الطريقةُالعرضيةُُ+التعلمُالنشطُالجديدُُ+المرسد
تحضي
ر

المرفقاتُ
أوراقُعملُلكلُدرس
+
ر
ونُ
الكتابُااللكي
ي
+
س
عروضُبورُبوينتُلكلُدر ُ

+
رشحُفيديوُلكلُالدروس

التوصيلُللرياضُوالخرجُمجاناُ
ر
ُمدنُالمملكةُعيُالفيدكسُ(ُالمستعجلُُ24ساعة ُ)
التوصيلُلباق
ر
ي
لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالم:
يمكنكمُكذالكُتسجيلُالطلبُ
ً
ر
إلكيونياُعنُطريقُالرابطُ
www.mta.sa/c
كذلكُيمكنناُالتوصيلُعنُااليميلُاوُالفيدكسُلجميعُمدنُالمملك ُة
سُديُ_ُطباعةُملونةُ_ُطباعةُعادي ُة)
حسبُطلبكم ( ي
ايميلُالمبيعاتُ
T@mta.sa
عىلُسُديُ 20ريال
سعرُالمادةُ
ي

سعرُالمادةُعنُطريقُااليميلُ 20ريالُ
معُالسُديُطباعةُعاديةُ 30ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
معُالسُديُطباعةُملونةُ 60ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
لمنُهمُخارجُمدينةُالرياضُيضافُقيمةُاالرساليةُُ50ريالُللفيدكسُ(منُُ48ساعةُاىلُُ72ساعة)
وهناُأرقامُحساباتُالمؤسسةُللمعلمي
ر ُ
–———————————————————
ُالواتسُأوُالهاتفُعىلُأرقام
تواصلُمعناُعي
ر
ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حساباتُبنوكُبإسمُ“مؤسسةُالتحاضيُالحديثة”
ر
====================
اجحُ
مرصفُالر ي
233608010954856
ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================
حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________

بنكُالرياضُ
2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
SA3520000002052558759940
______________________________
البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006

______________________________
البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
ن)
(ايُبا ُ
SA6065000000101001926001
______________________________
بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________
بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ

SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

