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 و استقاء المعلومات من المصادر الصحيحة المناسبة
.
إتاحة الفرصة في ممارسة المهارات الحياتية وفق المراحل العمرية واألهداف التربوية لبناء شخصية
.5
متكاملة من 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)
األسبوع

التاريخ

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

التربية الغذائية()3

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

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

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

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

سم هللا الرحمن الرحيم

مسرد "المهارات الحياتية – مراكز تعليم الكبيرات" للصف الثاني حصة واحدة أسبوعيا
عنوان الوحدة :المهارات الصحية
الحصة

المكون

الهدف

المهارة

إستراتيجية
التدريس

األولى
الفصل

الطب النبوي والتداوي
باألعشاب

• بيان فوائد بعض األعشاب واألغذية
المستخدمة في الطب البديل.
• ذكر مميزات استخدام األعشاب.

التوضيح
التذكر

خرائط المفاهيم

معلمة المادة:

اإلجراءات

أداة التقويم

ص  12كتاب
الطالبة

أوراق قياس

مديرة المدرسة:
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َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
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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

