تحضير مادة

المهارات الحياتية واالسرية

الصف الثالث المتوسط
التحضير بالطريقة الطولية الجديدة

.

 تعهد الععيد د إلالميد ادصالعةدديديصا د ا د العطاعبددصاورعايتهدااتتبتدددصامي د ادصا
اتكاالصا :اخليهااوجسمهااوعيلهااوعغتهااول تمائهاامعىاأاصالمي م .ا
 ت ريبهااعلىامقااصالعة إلاوأخذهااتآدلبالعسلوكاولع ضائل .ا
 تنمدصالعمهارلتالأليايدصالعمختل صاوخاصصالعمهدارإلالعلغويدصواولعمهدارإلالعع ديدصوا
ولعمهارلتالعيبكدص.
 تزوي هااتاعي رالعمنايباانالعمعلوااتا ااختلفالعموضوعات .ا
 تعبي هدااتددنع الاعلدد ا د ا سدهاواو د اتدمتهداالاجتماعدددصاولع غبل ددصاعتيسددنا
ليتخ لمالعنع واوت ن عا سهااوتدمتها .ا
 تبتدددصاقوقهدداالعب د يع واوتعه د ا د اطهاالمتتكددارواوتنمدددصاتي د يبالععمددلالعد د ووا
ع يها.
 تنمدصاوعدهااعت رك ا اااعلدهااانالعولجبداتاوادااعهدااادنالعييدويا د ا د ودايدنهاا
وخةائصالعمب لصالعت ات مباتهاواوغبسا باوطنهااولمخ صاعواإلاأابها .ا
 توعد العبغبصاع يهاا د الادديداداادنالععلد العندا عاولععمدلالعةداعيواوتد ريبهااعلدىا
لايت ادإلااناأوقاتا بلغها.
 مع لدالعطاعبصا عماايل اهذهالعمب لصااناابل لا داتها ...ا

.

ا
ا
ا
 تعبيفالعطاعباتاتنع الالعكثدبإلاوشكبهاعلدهاواوتعوي هناعلىال تبلمالعيد المي ادصاولععادلتا
لععبتدصالألصدلص .ا
 تعبيفالعطاعباتاتاأله لفالعنبدلصالعت اتسعىااادإلالعمهارلتالعيداتدصاولايدبيصامعدىاتييديهداا د ا
لعم تمع .ا
 مكسابالعطاعبات ااهارلتاعملدصاوتطبديدصاقلتاأتعادالجتماعدصاولقتةاديصا ا عص .ا
 متا صالع بصصاعلطاعبات اعمماريصااهارلتااهندصاا د إل .ا
 مكسابالعطاعبات ااهارلتالععملالع ماع اوتي يبهواوتوصدتهناتمتطلباتالعيداإلالأليبيصالعسلدمصا
وأتعادهاالعةيدصاولاقتةاديصاولاجتماعدص.
 ت ريبالعطاعباتاعلىاليتخ لمالأليدلوبالععلمد العةديديا د العع يد اادنالعمولقدفالعيداتددصالعتد ا
تولجههن.
 تعبيددفالعطاعبدداتاتدداعتغدبلتالع سددمدصالعت د اتطددبأاعلدددهناأعنددامالعنمددوواوتعوي د ه اعلددىالعن ا ددصا
ول تبلاهاا اجمدعاا ااتالعيداإل.
 ت

دعالعطاعباتاع مماريصاتعضالعمناشطالعضبوريصاعتو دبالألاناولعس اصا العمنزل.

 تعبيفالعطاعباتاتبعضالميعا اتالألوعدصالعت اتساع هناعلىالعتعاالااعالعيولدث.
 مكسابالعطاعبات اتعضالعسلوكالمي ات اعلميا صاعلىالعةيصالععااصاوي اصالعيولس.
 تنمدصالعي الععمل العتطبدي اع ىالعطاعباتاولعي رإلاعلىا لالعم ك ت.
 مكسابالعطاعباتالات اهاتالمي اتدصات اهالع هودالعت اتبذعهاالع وعصاعتو دبالعخ ااتالاجتماعدصا
ع مدعالعمولطندن.
 تزوي العطاعباتاتاعمعارفاولعمهارلتالعت اتمكنهناانالعتعاالااعااعطداتالعتكنوعوجداالعي يثص.
 تنمدصالم ساساتاعمسؤوعدصاع ىالعطاعباتات اهالعوطناولعبدمصالعميلدصاولعم تمع.



مكسابالعطاعبات اق رإلاعلىالعتولصلااناخ

لالعبيوااتاولعباوداولعمةطليات.

.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

.

المســرد
ما

لي الع رس ا

لعتاريخ ا

توقدعالعمعلمص ا

توقدعالعم يبإل ا

1ا
2ا
3ا
4ا
5ا
6ا
7ا
8ا
9ا
 10ا
 11ا
 12ا
 13ا
 14ا
 15ا
 16ا
 17ا
 18ا
 19ا
 20ا

ا
ا
ا
ا

.

توزيع منهج مادة ( المهارات الحياتية واالسرية )
المتوسط)
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث

الدروس

من
االحد
 1443/5/1هـ
االحد
 1443/5/8هـ

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

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

8

االحد
 1443/6/27هـ

الثالثاء
 1443/6/29هـ

9

االحد
 1443/7/5هـ

الخميس
 1443/7/9هـ

ا اكلالعغسدلاوأخطاؤه

10

االحد
 1443/7/12هـ

الخميس
 1443/7/16هـ

لعيبلئق

11

الثالثاء
االحد
 1443/7/19هـ  1443/7/21هــ

لعيبلئق

1

3
4
5

6
7

12
13

االحد
 1443/7/26هـ
االحد
 1443/8/3هـ

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

لعطبالعنبوواولعت لوواتاألع اب ا
لعطبالعنبوواولعت لوواتاألع اب
لعطبالعنبوواولعت لوواتاألع اب
االحد اجازة مطولة

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

تغذيصاابض العسكب ا
تغذيصاابض اضغطالع م ا
ا اكلالعغسدلاوأخطاؤه
األربعاء والخميس إجازة مطوله

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 الدرا سة 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

2

مالحظات

االختبارات ا

.

الحصة

التاريخ

محتوى التعلم
الهدف

م

الفصل




موضوع الدرس

الهدف العام من الدرس

الطب النبوي والتداوي باألعشاب

وعي الطالبات بأهمية بعض
األعشاب واألغذية التي وردت في
القرآن الكريم والسنة النبوية.

الربط بين الطب الحديث والتداوي باألعشاب.
استنتاج أهم اآلثار المترتبة على استخدام الوصفات الشعبية بطريقة خاطئة .
تقويم الهدف

المواد واألجهزة
تمثيل األدوار
ورقة عمل

يتوقع بنهاية الدرس أن تكون
الطالبة قادرة على أن:

1

تستدل من السنة النبوية على
فضل التداوي باألعشاب.

استدلي من السنة النبوية
على فضل التداوي
باألعشاب.

عينات من النباتات التي
تستخدم كأدوية

2

تعدد مسميات التداوي
باألعشاب.

عددي مسميات التداوي
باألعشاب.

السبورة ـ أقالم ملونة

3

تستنبط فوائد بعض من
األعشاب المستخدمة في الطب
النبوي.

استنبطي فوائد بعض من
األعشاب المستخدمة في
الطب النبوي.

مشهد تمثيلي ـ توزيع
األدوار

4

تستنتج مميزات استخدام
األعشاب.

استنتجي مميزات استخدام
األعشاب.

شريط فيديو ـ شرائح
تعليمية

توضح أسباب االستخدام الخاطئ
لألعشاب.

وضحي أسباب االستخدام
الخاطئ لألعشاب.

سرد قصة

6

تعدد األساليب الخاطئة التي
يتبعها المرضى في العالج
باألعشاب.

عددي األساليب الخاطئة
التي يتبعها المرضى في
العالج باألعشاب.

شرائح تعليمية ـ جهاز
البروجيكتور

7

تجيب عن األنشطة الموضحة
بالدرس.

أجيبي عن األنشطة
الموضحة بالدرس.

األعشاب المستخدمة في
المشروب ـ مواقع عن
الغذاء واألعشاب في
اإلنترنت

5

إجراءات التدريس
المقدمة /الحمد هلل رب العالمين والصالة
والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.
أبدأ درسي بتمهيد بسيط ثم استنتج عنوان
الدرس عن طريق مسرحية تربوية.
أعرض عليهن مجموعة من النباتات
واألعشاب المختلفة والتي تستخدم للعالج
وأسألهن عن أسماء هذه األعشاب كتمهيد
للتعرف على مفهوم التداوي باألعشاب
مستعينة ببعض من اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية التي جاء فيها ذكر للتداوي باألعشاب.
أخطط خريطة مفاهيم على السبورة باالستعانة
باألقالم الملونة أوضح من خاللها للطالبات
المسميات المختلفة للتداوي باألعشاب.
أطلب من الطالبات أداء مشهد تمثيلي عن
قصة تدور أحداثها حول مشكلة فتاة استفادت
من األعشاب في تخفيف األلم بحيث يستنتجن
الطالبات من المشهد فوائد بعض من األعشاب
المستخدمة في الطب النبوي.
أناقش الطالبات حول مميزات استخدام
األعشاب وأطلب من الطالبات المشتركات في
جماعة الصحافة داخل الصف أن يتعاونا معا
في كتابة مقالة عن مميزات استخدام األعشاب
أقوم بشرح وتوضيح االستخدام الخاطئ
لألعشاب وذلك من خالل مناقشة الطالبات في
عما إذا كانت إحدائهن تعرضت لمثل هذا
الموقف أو من خالل خبراتهن الحياتية.
أستعين بالشرائح التعليمية التي تعرض من
خالل جهاز البروجيكتور تشمل على األساليب
الخاطئة التي يتبعها المرضى في العالج
باألعشاب وفي أثناء العرض ألفت انتبائهن
حول موضوع العرض عن طريق سؤالهن
حول المواقف التي تعرضت عليها في حياتها
ويتعلق بهذا الموضوع.
تفعيل األنشطة مع الطالبات من خالل قراءتها
وشرح مضمونها مع الطالبات ومشاركة
الطالبات في اإلجابة عنها من خالل الشرح
المقدم لعناصر الدرس وتقديم التعزيز الدائم
للطالبات في كل نشاط.

التقويم:
في نهاية الحصة يتم تقيم الطالبات عن طريق استخدام وسيلة تعليمية مثيرة عن طريق اللعب الحركي لمعرفة مدى استيعاب الطالبات للدرس.
المالحظات:

.

لألخوإلالعمعلمدناولعمعلمات
مصال ا او ات اب اكاتُ ُا
س ا ُما اعلاد ُك ْ ا اور
هِ
لع ّ
يسبااؤيسصالعتياضدبالعي يثص
www.mta.sa
أناتي ماعك اجمدعاااايخصااادهالعمهارلتالعيداتدصاولأليبيص ا
عل ةلالع رلي العثا ا 1443هـ
تيضدبا +توديعا +أه لف

أ ولعالعتياضدب
و لتاا بوعالعملكاعب لا +لعطبييصالعبنائدصا +لايتبلتد داتالعي يثصا+
اسبد  +لعتعل العن طالع ي ا +تطا اتاتخطدطالع روسا +موقجالع وف

لعمب يات
ع عصاعبوضاتوراتوينتااختل صاعكلادرس
+
كتابالعطاعبصاوادعدلالعمعلم
+
ي

تالعتيوي اولعمهارلتا سبا اما ور
+
ا ل لتالختبارلتااتنوع

.

+
أورلياقداساعكلادرس
+
أورلياعملاعكلادرس
+
ي لام ادالعمعلمص
+
ي لام ادالعطاعبص
+
لاأيملصالعكتاب
+
خبلئطاوا اهد
+
أيملصاوأجوتصاتب ااجا سناع مدعالع تبلت
+
لعبلملت

شبحااتمدزاتاع د يواع مدعادروسالعمنهج

لعتوصدلاعلبياضاولعخبجاا ا ا
عمناه اخارجاا ينصالعبياضايضافاقدمصالارياعدصا 50لايراعل د ك ا
.

)انا 48ياعصالعىا 72ياعص(

ويمكنك اكذعكاتس دلالعطلب ا
معكتبو داًاعناطبيقالعبلتط
www.mta.sa/c
كذعكايمكنناالعتوصدلاعنالايمدلالوالع د ك اع مدعاا نالعمملكص
سباطلبك ( ي ادوا_ طباعصاالو صا_ طباعصاعاديص)
ليمدلالعمبدعات
T@mta.sa
يعبالعمادإلاعلىاي ادوا  20لايراا
يعبالعمادإلاعناطبيقالايمدلا 20لايراا
يعبالعمادإلااعالعس ادواطباعصاعاديصا 50لايراا
يعبالعمادإلااعالعس ادواطباعصاالو صا 100لايرااا
عمناه اخارجاا ينصالعبياضايضافاقدمصالارياعدصا 50لايراعل د ك ا
لعمستع ل
لعمالاانةصاا ريت الايبوعالعول ا 60لايرايبعصالياتدعا 400لاير
وهنااأرقاما ساتاتالعمؤيسصاعلمعلمدن
–———————————————————
ساتاتاتنوكاتإي ا"يع اعب لعب منالععتدب "
==========================
لعبلجي
.

129000010006086326718
لو اتان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------لعبنكالألهل
21065828000106
لو اتان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------تنكاياابا
8001852539
لو اتانا
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------تنكالعبياض
2052558759940
لو اتان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------لعبنكالعسعودوالع ب س
K2213000185
.

لو اتان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------تنكالعب د
900127883010006
لو اتان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------لعبنكالعسعودواعإليتثمار
0101001926001
لو اتان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------تنكالع زيبإل
030680161166001
لو اتان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------تنكالا مام
68202882885000
لو اتان
.

SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------

يمكنك اطلبادويد العتيضدبالعخاصاتاعمادإلات عارالعبؤيصاولعودلرإلاتيدمصا50
لاير

علتولصلاعببالعولت اأوالاتةالاتلد و دااعلىال والارقامالعتاعدص:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

