تحضير مادة

المهارات الحياتية واألسرية
الصف الثاني المتوسط
التحضير بالطريقة الطولية الجديدة

.

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالبة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة فيي للقهيا
وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 تدريبها على إقامة الصالة وألذها بآداب السلوك والفضائل.
 تنميية المهيياراأل اسساسييية الم تلفيية ولا يية المهييارة اللغويييةر والمهييارة العدديييةر والمهيياراأل
الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلوماأل في م تلف الموضوعاأل.
 تعريفها بنعم هللا عليي فيي نفسيهار وفيي بي تهيا اعجتماعيية والةغرافيية لتحسين اسيت دام الينعمر
وت نفع نفسها وبي تها.
 تربية ذوقها البديعير وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 تنميية وعيهييا لتيدرك مييا عليهييا مين الواجبيياأل وميا لهييا ميين الحقيوح فييي هيدود سيينها ولصييائ
المرهلة التي ت مر بهار وغرس هب وطنها واإللالص لوعة أمرها.
 توليد الرغبة ليديها فيي اعيديياد مين العليم النيافع والعميل الصيالبر وتيدريبها عليى اعسيتفادة مين
أوقاأل فراغها.

 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرهلة من مراهل هياتها...

.

 تعريف الطالباأل بنعم هللا الكثيرة وشكره عليهار وتعويدهن على اهترام القيم اإلسالمية والعاداأل العربية اس يلة.
 تعريف الطالباأل باسهداف النبيلة التي تسعى مادة المهاراأل الحياتية واسسرية إلى تحقيقها في المةتمع.
 إكساب الطالباأل مهاراأل عملية وتطبيقية ذاأل أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة.
 إتاهة الفر ة للطالباأل لممارسة مهاراأل مهنية مفيدة.
 إكساب الطالباأل مهاراأل العمل الةماعي وتقديرهر وتو يتهن بمتطلباأل الحياة اسسرية السليمة وأبعا دها الصحية
واعقتصادية واعجتماعية.
 تدريب الطالباأل على است دام اسسلوب العلمي الصحيب في العديد من المواقف الحياتية التي تواجههن.
 تعريف الطالباأل بالتغيراأل الةسمية التي تطرأ عليهن أثناء النميور وتعوييدهم عليى النةافية واهترامهيا فيي جمييع
مةاعأل الحياة.
 تشةيع الطال باأل لممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير اسمن والسالمة في المنزل.
 تعريف الطالباأل ببعض اإلسعافاأل اسولية التي تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 إكساب الطالباأل بعض السلوك اإليةابي للمحافةة على الصحة العامة وسالمة الحواس.
 تنمية الحس العملي التطبيقي لدى الطالباأل والقدرة على هل المشكالأل.
 إكسيياب الطالبييياأل اعتةاهييياأل اإليةابييية تةييياه الةهيييود التييي تبيييذلها الدولييية لتييوفير ال يييدماأل اعجتماعيييية لةمييييع
المواطنين.
 تزويد الطالباأل بالمعارف والمهاراأل التي تمكنهن من التعامل مع معطياأل التكنولوجيا الحديثة.
 تنمية اإلهساس بالمسؤولية لدى الطالباأل تةاه الوطن والبي ة المحلية والمةتمع.



إكساب الطالباأل قدرة على التوا

ل من لالل الرسوماأل والرموي والمصطلحاأل.

.

علومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توزيع منهج مادة ( المهارات الحياتية واالسرية )
األسبوع

التاريخ

االثنين
 1443/5/16هـ

الخميس
 1443/5/19هـ

االحد
 1443/5/22هـ
االحد
 1443/5/29هـ
الخميس
 1443/6/3هـ
االحد
 1443/6/13هـ
االحد
 1443/6/20هـ

الخميس
 1443/5/26هـ
الخميس
 1443/6/3هـ
الخميس
 1443/6/10هـ
الخميس
 1443/6/17هـ
الخميس
 1443/6/24هـ

االحد
 1443/6/27هـ

الثالثاء
 1443/6/29هـ

10

االحد
 1443/7/5هـ
االحد
 1443/7/12هـ

الخميس
 1443/7/9هـ
الخميس
 1443/7/16هـ

11

االحد
 1443/7/19هـ

الثالثاء
 1443/7/21هــ

االحد
 1443/7/26هـ
االحد
 1443/8/3هـ

الخميس
 1443/7/30هـ
الخميس
 1443/8/7هـ

1
2
3
4
5

6
7
8
9

12
13

الدروس

مالحظات

الغذاء الكامل والمتواين
الغذاء الكامل والمتواين
الوجباأل السريعة
االحد اجازة مطولة

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

المضافاأل الغذائية
المضافاأل الغذائية
اللحوم والبقول
األربعاء والخميس إجازة مطوله

شطيرة الفالفل – شطيرة التونة
السالمة المرورية في الطريق
تابع السالمة المرورية في الطريق
األربعاء والخميس إجازة مطوله

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
داية 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
االحد
 1443/5/1هـ
االحد
 1443/5/8هـ

إلى
الخيس
 1443/5/5هـ
الخميس
 1443/5/12هـ

للصف ( الثاني المتوسط)

االختبارات

.

التاريخ

الحصة

محتوى التعلم
م

الهدف

الهدف العام من الدرس
موضوع الدرس
الفصل
وعي الطالبة بأهمية الغذاء
الغذاء الكامل
المتواين للةسم
 المقارنة بين تأثير التغذية المتواينة والتغذية غير المتواينة على حة
اإلنسان.
تقويم الهدف

يتوقع بنهاية الدرس أن
تكون الطالبة قادرة على
أن:

المواد واألجهزة

تمثيل اسدوار
ورقة عمل

1

أن تستنتج العالقة بين
الصحة والغذاء
المتواين.

استنتةي العالقة بين
الصحة والغذاء
المتواين.

2

ان تقارن بين تأثير
التغذية المتواينة وتأثير
التغذية غير المتواينة.

قارني بين تأثير
التغذية المتواينة
وتأثير التغذية غير
المتواينة

ور الكتاب
المدرسي

3

أن توضب المقصود
بالتغذية.

وضحي المقصود
بالتغذية.

عرض بوربوينت ـ
شرائب تعليمية

4

أن تسمي بعض اسغذية
التي تشمل على عنا ر
غذائية مفيدة.

سمي بعض اسغذية
التي تشمل على
عنا ر غذائية مفيدة.

جهاي عرض مناسب

5

أن تصف طريقة تكوين
وجباأل غذائية متواينة
عن طريق الهرم الغذائي.

في طريقة تكوين
وجباأل غذائية
متواينة عن طريق
الهرم الغذائي.

مةسم الهرم الغذائي

سرد قصة

إجراءات التدريس
المقدمة /الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آل
و حبة أجمعين.
أبدأ درسي بتمهيد بسيط ثم استنتج
عنوان الدرس عن طريق مسرهية
تربوية.
أسرد قصة قصيرة ومشوقة على
الطالباأل بحيث يستنتةن من لاللها
الطالباأل تأثير التغذية المتواينة
على الصحة ونضارة وهيوية
الةسم.
أست دم الصور المعروضة في
مقدمة الدرس سش اص تبدو عليهم
آثار التغذية المتواينة وأش اص
يعانون من أعراض التغذية غير
المتواينة للم قارنة بينهما.
أناقش التلميذاأل في مفهوم التغذية
والعنا ر الغذائية وأهميتها للةسم
بشكل مبسط مع أست دم وسيلة
عرض مناسبة.
أعرض بعض الصور من اسغذية
المفيدة للةسم على الطالباأل من
لالل أست دم وسيلة عرض
مناسبة.
أشرح فكرة الهرم الغذائي ثم قيام
التلميذاأل بتكوين وجباأل غذائية
متوايية بناء علي .

التقويم:
في نهاية الحصة يتم تقييم الطالباأل عن طريق است دام وسيلة تعليمية مشوقة عن طريق اللعب الحركي لمعرفة مدى
استيعاب الطالباأل للدرس.
المالحظات:

.

اسلوة المعلمين والمعلماأل
هللا او اب ار اكا ُت ُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورهمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما ي

ماده المهاراأل الحياتية واسسرية

للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توييع  +أهداف

أنواع التحاضير
وهداأل مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +اعستراتيةياأل الحديثة  +مسرد  +التعلم
النشط الةديد  +بطافاأل ت طيط الدروس  +نموذج الةوف

المرفقاأل
ثالثة عروض بور بوينت م تلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سةالأل التقويم والمهاراأل هسب نةام نور
+
مةلداأل التباراأل متنوع
+
أوراح قياس لكل درس
.

+
أوراح عمل لكل درس
+
سةل إنةاي المعلمة
+
سةل إنةاي الطالبة
+
هل أس لة الكتاب
+
لرائط ومفاهيم
+
أس لة وأجوبة برنامج هسن لةميع الفتراأل
+
اثراءاأل

شرح متميز بالفيديو لةميع دروس المنهج

التو يل للرياض وال رج مةانا
لمن هم لارج مدينة الرياض يضاف قيمة اعرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسةيل الطلب
.

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التو يل عن اعيميل او الفيدكس لةميع مدن المملكة
هسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعاأل
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اعيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم لارج مدينة الرياض يضاف قيمة اعرسالية  50لاير للفيدكس المستعةل
اعمال منصة مدرستي اعسبوع الواهد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام هساباأل المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
هساباأل بنوك بإسم "سعد عبدالرهمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك اسهلي
.

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 الةزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك اعنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسي التحضير ال اص بالمادة بشعار الرؤية والويارة بقيمة  50لاير

.

للتوا ل عبر الواتس أو اعتصال تليفونيا على اهدي اعرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

