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األهداف العامة للمادة

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالبة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقهاا وسسامها وعقلهاا ولاتهاا وانتماإهاا إلا
اإلسالم.

ماة

 تدريبها عل إقامة الصالة و خذها بآداب السلوك والفضاإل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللاوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفها بنعم هللا عليه في نفسها ،وفي بيإتها االستماعية والسارافية لتحسن استخدام النعم ،وت نفع نفسها وبيإتها.
 تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 تنمية وعيهاا لتادرك ماا عليهاا مان الواسباات وماا لهاا مان الحقاوي فاي حادود سانها وخصااإل المرحلاة التاي ت مار بهاا ،وسارس حاب وطنهاا
واإلخالل لوالة مرها.
 توليد الرسبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها عل االستفادة من وقات فراسها.

 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها...

األهداف الخاصة للمادة


















تعريف الطالبات بنعم هللا الكثيرة وشكره عليها ،وتعويدهن عل احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة.
تعريف الطالبات باألهداف النبيلة التي تسع مادة المهارات الحياتية واألسريةإل تحقيقها في المستمع.
إكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات بعاد استماعية واقتصادية نافعة.
إتاحة الفرصة للطالبات لممارسة مهارات مهنية مفيدة.
إكساب الطالبات مهارات العمل السماعي وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة و بعادها الصحية واالقتصادية واالستماعية.
تدريب الطالبات عل استخدام األسلوب العلمي الصحيح في العديد من المواقف الحياتية التي تواسههن.
تعريف الطالبات بالتايرات السسمية التي تطر عليهن ثناء النمو ،وتعويدهم عل النظافة واحترامها في سميع مساالت الحياة.
تشسيع الطالبات لممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير األمن والسالمة في المنزل.
ت عريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية التي تساعدهن عل التعامل مع الحوادث.
إكساب الطالبات بعض السلوك اإليسابي للمحافظة عل الصحة العامة وسالمة الحواس.
تنمية الحس العملي التطبيقي لدى الطالبات والقدرة عل حل المشكالت.
إكساب الطالبات االتساهات اإليسابية تساه السهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات االستماعية لسميع المواطنين.
تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوسيا الحديثة.
تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الطالبات تساه الوطن والبيإة المحلية والمستمع.
إكساب الطالبات قدرة عل

التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحات.

توزيع منهج مادة ( المهارات الحياتية واالسرية )
األسبوع

التاريخ
من

إل

للصف ( األول المتوسط)
الدروس

2

االحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

السمنة والنحافة وفقر الدم

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد  1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

العناية بالجسمم

5

االحد  1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

المشروبات

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إسازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حت 1443/6/10هـ

6

االحد  1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

المشروبات

7

االحد  1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

التمور

8

االحد  1443/6/27هـ

الثالثاء  1443/6/29هـ

التمور

9

االحد  1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

ضم الفتحات

10

االحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد  1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

ضم الفتحات
األمن والسالمة في المنزل

12

االحد  1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد  1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

العناية بالجسمم
االحد اسازة مطولة

األربعاء والخميس إسازة مطوله

األربعاء والخميس إسازة مطوله
االختبارات

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

1

االحد  1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

السمنة والنحافة وفقر الدم

مالحظات

األحد

اليـوم
األول متوسط
المهارات الحياتية واألسرية
المادة
التاريخ
السمنة والنحافة وفقر الدم
موضوع الدرس
الحصة
وعي الطالبة باألمراض الناتسة عن سوء التاذية وطري عالسها.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوساإل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إسراءات التعليم والتعلم
المحتوىالتعليمي
األهداف السلوكية

تميز بين سباب السمنة
و عراضها.

تحديد سباب و عراض وعالج كل
من السمنة والنحافة وفقر الدم.

تصف طري عالج السمنة

عالج النحافة:

تحدد سباب النحافة
و عراضها.

 تناول الغذاء المتوازن بكميات كافية.
 يفضل تناول الخضروات الطازجة ذات
المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات بكميات
متوسطة.
 ممارسة الرياضة البدنية الخفيفة مثل المشي
با نتظام تساعد على زيادة الشهية للطعام.
الحرص على الراحة واإلسترخاء مدة ( )1-2ساعة
من منتصف النهار

تذكر طري عالج النحافة
تستنتج سباب فقر الدم
و عراضه

توضح طري عالج فقر الدم .
الواجب

االثنين

الثالثاء األربعاء

المقدمة /الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم
عل شرف المرسلين سيدنا محمد وعل آله
وصحبة وسلم سمعين.
بد درسي بتمهيد بسيط ثم ستنتج عنوان الدرس
عن طريي مسرحية تربوية.
خطط سدول عل السبورة للمقارنة فيه بين سباب
السمنة والنحافة.
عرض مشكلة فتاة تعاني من السمنة ومحاولة
الطالبات إيساد حل مناسب لها عن طريي سذية
مناسبة.
عرض شراإح تعليمية من خالل البروسيكتور لشرح
مفهوم النحافة و سبابها.
عرض مسموعة من األطعمة الاذاإية التي تساعد
في عالج النحافة.
يتعاون الطالبات في لوحة إرشادية للصف شرح
َّ
فيها هم سباب مرض فقرالدم و عراضه.
طرح األسإلة المتنوعة عل الطالبات للتوصل إل
طري عالج مرض فقر الدم و هم األسذية التي تساعد
عل الوقاية منه.

حل اسإلة الكتاب

الخميس

ميزي بين سباب السمنة
و عراضها.
صفي طري عالج السمنة.
حددي سباب النحافة
و عراضها.
اذكري طري عالج النحافة.
استنتسي سباب فقر الدم
و عراضه.
وضحي طري عالج فقر الدم.

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكاتُ ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقدم لكم سميع ما يخل ماده المهارات الحياتية واألسرية
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +هداف

نواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البناإية  +االستراتيسيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط السديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج السوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سسالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مسلدات اختبارات متنوعه
+
وراي قياس لكل درس
+
وراي عمل لكل درس
+
سسل إنساز المعلمة
+
سسل إنساز الطالبة

+
حل سإلة الكتاب
+
خراإط ومفاهيم
+
سإلة و سوبة برنامج حسن لسميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لسميع دروس المنهج

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

ويمكنكم كذلك تسسيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريي الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لسميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عل سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريي االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعسل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا رقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراسحي
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 السزيرة
030680161166001
اي بان

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

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخال بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس و االتصال تليفونيا عل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

