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ال تحا ق اآلت :

المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:
 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 .5تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية
واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
 .6تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 .7تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس بنا ًء
على اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
 .8رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل
جميع المتعلمين.
 .10تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة
وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
 .13تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

تنمية القدرات الالزمة للحياة واكتساب الخبرات وتهيئة الفرد بحيث يستطيع اإلسهام في تطوير الحياة االجتماعية ،والنهوض بالمجتمع
وإمداده بالفاعلية المثمرة.
تكوين مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الفرد الشخصي واالجتماعي وتنمية اإلحساس بالمسؤولية لعضوية المجتمع مثل التعاون
والنظام واالقتصاد وحسن التصرف.
تهيئة الفرد لتحمل مسؤوليات األسرة واالضطالع بأعبائها والقيام بواجباته نحوها.
ربط مادة االقتصاد المنزلي بباقي مواد الدراسة.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
حسن التصرف في موارد األسرة لتحقيق أفضل مستوى معيشي ممكن لألسرة في حدود دخلها.
الوقوف على الطرق الفعالة في اإلدارة المنزلية ،وتعويد الفرد على االستفادة من الدراسة العملية إلدارة المنزل التي توضح األساليب
المتمشية مع التطور الحديث ،والتي يمكن أن تخفف الكثير من األعباء.
تنمية الروح االقتصادية والجمالية عند الفرد باإلرشاد لكيفية اختيار األنسجة والمالبس ،والتعريف بالطرق العلمية للعناية بها وصيانتها
وعالقة ذلك بالمظهر العام.
تنمية االستعدادات العلمية لدى الفرد ،والتدريب على ممارسة العمل اليدوي واحترامه واحترام القائمين به ،وفتح المجال أمامه مستقبالً
لالعتماد على النفس في مواجهة ظروف الحياة.
إتاحة الفرص للفرد ليتعلم بعض الصناعات باستخدام الخامات المحلية التي تساعد على رفع مستوى دخل األسرة ،والمساهمة في رفع
مستوى الدخل القومي بما يتمشى مع قدرة الفرد في المراحل المختلفة.
االستفادة من دراسة المادة في شغل أوقات الفراغ بإنتاج نافع ومثمر.
تنمية العادات الصحية والغذائية ،والعناية بالمظهر ،وتبيان وعالقته بتكوين الشخصية ،وتأثير ذلك على الفرد وبالتالي المجتمع.
معرفة العالقة بين تغذية الفرد وتموه وسالمته وقدرته على العمل واإلنتاج.
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توزيع منهج مادة (المهارات الحياتية والتربية األسرية)
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

التعريف بمقرر مهارات حياتية  -المهارات الشخصية واالجتماعية  -تعريف التعاون  -العمل ضمن
فريق  -عوامل نجاح فريق العمل

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

التواصل مع اآلخر -طرق التواصل مع اآلخر  -ادارة الصراع  -مهارة ادارة الصراع  -أنشطة
وتطبيقات

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

مقدمة مهارات تدعيم االستقرار األسري  -بناء العالقات األسرية وصلة األرحام  -مكونات األسرة
وأنواعها  -العوامل المؤثرة في العالقات داخل األسر  -وسائل صلة األرحام +أنشطة تطبيقات

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

االحد اجازة مطولة
تفهم األدوار داخل االسرة واهميتها  -إدارة شؤون األسرة  -التخطيط األسري

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

التنظيم  -إدارة الموارد البشرية  -أنشطة وتطبيقات  -مهارة اتخاذ القرار  -مهارة حل وإدارة
المشكالت

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

خطوات حل المشكالت  -مهارة تحديد األهداف الشخصية  -مهارة معالجة األفكار  -مهارة التفكير
الناقد  -معايير التفكير الناقد ومعوقاته

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الذوق العام  -مظاهر الذوق العام  -الوطنية والمواطنة  -العالقة بين القيم الدينية والمواطنة  -مهارات
تساعد على تحقيق المواطن

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

المسؤولية  -المسؤولية في علم النفس  -دور وسائط التربية في المسؤولية  -شروط تحقق
المسؤولية والمواظبة فى العمل

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مهارة استثمار الوقت  -وقت الفراغ  -االستمتاع باإلجازات  -تنظيم الرحالت
مقدمة تنمية الوعي المجتمعي والوالء الوطني  -تطبيق النظام والمحافظة عليه  -أهمية النظام
األربعاء والخميس إجازة مطوله

التطوع  -أنواع التطوع  -ضوابط التطوع
األربعاء والخميس إجازة مطوله
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

الـمـادة

المهارات
الحياتية

الموضوع

التعاون

الـدرس

1

التهيئة

ما هي الجوانب اإليجابية للصراع؟

المكتسبات

شرح مفهوم التعاون وأثره للفرد والمجتمع

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس

التعاون
أن تناقش الطالبة أهمية
التعاون من خالل
االستشهاد بالقرآن
الكريم والسنة النبوية.

أن تتحدث الطالبة عن
أثر التعاون في حياتنا
اليومية وأهميته.

أن توضح الطالبة مفهوم

كلمة التعاون ذات معان كبيرة تحمل في طياتها مبادئ
أساسية تجعل الفرد منا بحاجة دائمة لآلخر من أجل أن
يتعاون معه ويشاركه إنجاز مهمته ،ولهذا جاء القرآن
الكريم حاثا على مبدأ التعاون االيجابي .قال تعالى:
اونُوا َعلَى اإل ْث ِم
اونُوا َعلَى ا ْلبِ ِّر َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َع َ
"وتَ َع َ
َ
ان" (سورة المائدة آية.)2
َوا ْل ُعد َْو ِ
وفي الحديث النبوي قال رسول صلى هللا عليه وسلم" :يد
هللا مع الجماعة" يوضح لنا هذا الحديث أهمية مبدأ
التعاون ،حيث نالحظ أثر ذلك في حياتنا اليومية من خالل
حاجتنا إلى مشاركة اآلخر وتعاونه ،ومن أمثلة ذلك:
................................................
................................................
................................................

ما التعاون؟

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أستهل الدرس بإثارة انتباه الطالبات من خالل
طرح سؤال( :ما المقصود بالتعاون؟) وأستمع
إلى إجابات الطالبات المختلفة وأتيح فرصة
للطالبات للتأكد من صحة إجاباتهن من خالل
شرح مفصل اقدمه عن مفهوم التعاون وأهميته
من خالل االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث
النبوية التي تتحدث عن التعاون وأهميته للفرد
وللمجتمع.

ناقشي أهمية التعاون من
خالل االستشهاد بالقرآن
الكريم والسنة النبوية.

أتيح الفرصة للطالبات للتعاون فيما بينهن والعمل
ضمن فريق من خالل توزيعهن في مجموعات
لمناقشة أثر التعاون في حياتنا اليومية بحيث
تقوم كل مجموعة بإنابة طالبة عنها لتقوم
وتتحدث عن آراء مجموعاتها في أهمية التعاون
وكذلك سرد لبعض المواقف التي مرت بهن
وتعلمن منها أثر التعاون على الفرد والمجتمع.

تحدثي عن أثر التعاون في
حياتنا اليومية وأهميته.

أوجه الطالبات إلى جمع ما توصلن إليه حول

وضحي مفهوم التعاون.

التعاون.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.

التعاون هو :تفاعل إيجابي بين اثنين أو أكثر ،أو تلقي
مساعدة من أحد من أجل إنجاز أمر ما .يدل هذا التعريف
على أن التعاون يحتوي على:
................................................
................................................
................................................

مفهوم التعاون وكتابته داخل المكان المخصص
له داخل الكتاب المدرسي ثم تقوم كل طالبة وتقرأ
ما توصلت إليه من مفهوم للتعاون وأوجه باقي
الطالبات لالستماع جيدا لما تقرأ زميلتهم
وتصحيح ما قد يكون فيه بحيث يتم في النهاية
استنتاج المفهوم الخاص بالتعاون.

تنبيه
عندما ال يسمح المعلم بالتعاون بين الطالب ال ينبغي أن
ينبغي أن يقوموا بتبادل المعلومات فيما بينهم.

أوزع ورقة العمل على الطالبات ثم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها الورقة من
خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة الطالبات
خالل إجاباتهن وأعزز الطالبات الالتي يحصلن
على أفضل الحلول.

أن تحرص الطالبة على
التحلي بروح التعاون
والعمل الجماعي.

الـواجــب

ناقشي أهمية التعاون من خالل االستشهاد بالقرآن الكريم
والسنة النبوية.

التقويم النهائي

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

تحدثي عن أثر التعاون في حياتنا اليومية وأهميته.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير

وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+

الكتاب االلكتروني

+

سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================

الراجحي
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 الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000

اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

