المهارات الحياتية واالسرية
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط
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تعهد العقيدة اإلسالمية الصححيحة يحي ن حل التلميحةة ورعايتهحا بتربيحة السحالمية متلاملحة يحيه لقهحا و سحمها
وعقلها ولغتها وانتمائها اللى أمة اإلسالم.
تدريبها على القامة الصالة وأ ةها بآداب السلوك وال ضائل.
تنمية المهارات األساسية الم تل ة و اصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحرلية.
تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات يي م تلف الموضوعات.
تعري ها بنعم هللا عليها يي ن سها ،ويي بيئتها اال تماعيحة وال غراييحة لتحسحن اسحت دام الحنعم ،وتن حن ن سحها
وبيئتها.
تربية ةوقها البديعي ،وتعهد نشاطها االبتلاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الوا بات وما لها من الحقوق يي حدود سنها و صائص المرحلة التحي تمحر
بها ،وغرل حب وطنها واإل الص لوالة أمرها.
توليد الرغبة لديها يي االزدياد من العلم الناين والعمل الصالح ،وتدريبها على االست ادة من أوقات يراغها.
العداد التلميةة لما يلي هةه المرحلة من مراحل حياتها.
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تعريف التلميةات بنعم هللا اللثيرة وشلرها عليها ،وتعويدهن على احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة.
تعريف التلميةات باألهداف النبيلة التي تسعى مادة المهارات الحياتية واالسرية اللى تحقيقها يي الم تمن.
اللساب التلميةات مهارات عملية وتطبيقية ةات أبعاد ا تماعية واقتصادية نايعة.
التاحة ال رصة للتلميةات لممارسة مهارات مهنية تملنهن من م يدة.
اللسححاب التلميححةات مهححارات العمححل ال مححاعي وتقححديره ،وتوصححيتهن بمتطلبححات الحيححاة األسححرية السححليمة وأبعادهححا الصحححية واإلقتصححادية
واإل تماعية.
تدريب التلميةات على است دام األسلوب العلمي الصحيح يي العديد من المواقف الحياتية التي توا ههن.
تعريف التلميةات بالتغيرات ال سمية التي تطرأ عليهن أثناء النمو ،وتعويدهن على النظاية واحترامها يي مين م االت الحياة.
تش ين التلميةات ممارسة بعض المناشط الضرورية لتويير األمن والسالمة يي المنزل.
تعريف التلميةات ببعض اإلسعايات األولية التي تساعدهن على التعامل من الحوادث.
اللساب التلميةات بعض السلوك اإلي ابي للمحايظة على الصحة العامة وسالمة الحوال.
تنمية الحل العملي التطبيقي لدى التلميةات والقدرة على حل المشلالت.
اللساب التلميةات االت اهات اإلي ابية ت اه ال هود التي تبةلها الدولة لتويير ال دمات اال تماعية ل مين المواطنين.
تزويد التلميةات بالمعارف والمهارات التي تملنهن من التعامل من معطيات التلنولو يا الحديثة.
تنمية اإلحسال بالمسئولية لدى التلميةات ت اه الوطن والبيئة المحلية والم تمن.
اللساب التلميةات قدرة على التواصل من الل الرسومات والرموز والمصطلحات.
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اسم الدرل

التاريخ

توقين المعلمة

توقين المديرة

توزين منهج مادة ( المهارات الحياتية االسرية )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

آداب استخدام دورة المياه

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

آداب استخدام دورة المياه

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

السالمة أثناء ركوب السيارة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

السالمة أثناء ركوب السيارة

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

السالمة أثناء ركوب السيارة

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

كيف أتصرف إذا مرض أحد في المنزل؟

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

كيف أتصرف إذا مرض أحد في المنزل؟
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

كيف أتصرف إذا مرض أحد في المنزل؟

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

تمارين عامة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

تمارين عامة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

آداب استخدام دورة المياه
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتي ية التعلَّم
النشط

المهارات الحياتية
واالسرية 2ب

موضوع الدرل

آداب استخدام دورة المياه

ما هي فائدة دورة المياه؟
عرض مرئي
ت ارب عملية

سبورة ةلية
 تعلم تعاوني

التاريخ
الحصة
ال صل

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط
إثرائي

أتعاون من تلميةات الصف يي عمل لوحة مدون عليها دعاء الد ول وال روج من دورة المياه حيث
أطلب منهن تزين اللوحة وتعليقها دا ل الصف.

حددي آداب است دام دورة المياه

تقويم بنائي

أقسم التلميةات لم موعات م تل ة القدرات العقلية والمهارية حيث أ ري معهن تطبيق عملي عن آداب
د ول دورة المياه حيث أتابن أداء التلميةات الل التطبيق.

استنت ي يائدة دورة المياه

أعرض على التلميةات م موعة من الصور من الل هاز العرض المرئي تبين آداب قضاء الحا ة
حيث أقوم بالتعليق على لل صورة منهن.

التقويم

تقويم قبلي

أقوم يي بداية الدرل بطرح سؤال عن ما ورد يي الدرل السابق لتنشيط ةالرة التلميةات ،ثم أبدأ معهن
بعرض م موعة من التعليمية والتي تعرض ل ائدة است دام دورة المياه بحيث تتضمن هةه الوسائل
دعاء د ول ال الء حيث أقوم بمساعدة التلميةات على ح ظ الدعاء وحثهن على اإللتزام به.

الخبرات السابقة

أ يبي على النشاط الموضح

أطرح على التلميةات سؤال حول ما األ طاء الشائعة عند است دام دورة المياه؟ حيث أترك وقت
للتلميةات للت لير يي السؤال والتعبير عن أيلارهن حوله.

تقويم
ختامي

مرا عة لما سبق دراسته

األحد

األربعاء

ت لير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ةهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االلتشاف المباشر أ رىه ..............

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

أن تستنتج التلميةة يائدة دورة المياه.
أن تحدد التلميةة آداب قضاء الحا ة.
أن ت يب التلميةة على النشاط
الموضح.
أن تقوم التلميةة بحل النشاط
الموضح.
أن توضح التلميةة بعض األ طاء
الشائعة عند است دام دورة المياه.
أن تحل التلميةة ورقة العمل ال اصة
بالدرل.
 أن تستشعر التلميذة بأهمية النظافة

شرائح الللترونية
 قطن الورق وال لين

أوراق نشاط

اليوم

االثنين

الثالثاء

ال ميل

أقوم بعرض ورقة العمل على التلميذات ,ثم أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح بها

معلومة إثرائية

الر وع اللى مصادر البحث و من معلومات الثرائية عن الدرل

الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

أحل أسئلة تقويم الدرل واألنشطة المصاحبة

رابط
تفاعلي

الروابط الت اعلية باللتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع

⃝

وضحي بعض األ طاء الشائعة
عند است دام دورة المياه

تحدث قراءة

تن ية حقيبة اإلن از
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

لتابة

ت لير

األ وة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار الا ُت ُه
الس اال ُم اعلاي ُل ْم اورحمة َّ ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم للم مين ما ي ص ماده المهارات الحياتية واألسرية
لل صل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزين  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط ال ديد  +بطايات ت طيط
الدرول  +نموةج ال وف

المريقات

ثالثة عروض بور بوينت م تل ة للل درل
+
لتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
س الت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
م لدات ا تبارات متنوعه
+
أوراق قيال للل درل
+
أوراق عمل للل درل
+
س ل الن از المعلمة
+

س ل الن از الطالبة
+
حل أسئلة اللتاب
+
رائط وم اهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل مين ال ترات
+
اثراءات

شرح متميز بال يديو ل مين درول المنهج

التوصيل للرياض وال رج م انا
لمن هم ارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدلل

)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويملنلم لةلك تس يل الطلب
الللترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
لةلك يملننا التوصيل عن االيميل او ال يدلل ل مين مدن الممللة
حسب طلبلم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة من السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة من السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم ارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدلل المستع ل

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابين  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي ال رنسي
K2213000185
اي بان

SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة
030680161166001

اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يملنلم طلب دوسيه التحضير ال اص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتل أو االتصال تلي ونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

