تحضير مادة

المهارات الحياتية واالسرية
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

.

 تعهد العقيدة اإلسالممية الصالحيحة الف اال الطالبالة ورعايتهالا بتربيالة السالممية
متكاملة ف :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وا تمائها اللى أمة اإلسمم.
 تدريبها على القامة الصمة وأخذها بآداب السلوك والاضائل.
 ت مية المهارات األساسية المختلاة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العدديالة،
والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر الم اسب من المعلومات ف مختلف الموضوعات.
 تعرياها ب عم هللا عليال الف اسالها ،و الف بيئتهالا االجتماعيالة والجغرا يالة لتحسالن
استخدام ال عم ،وت اع اسها وبيئتها.
 تربيالة ذوقهالالا البالالديعف ،وتعهالالد شالالاطها اإلبتكالار وت ميالالة تقالالدير العمالالل اليالالدو
لديها.
 ت مية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقالو الف حالدود سال ها
وخصائص المرحلة التف ت مر بها ،وغر حب وط ها واإلخمص لوالة أمرها.
 توليد الرغبة لديها ف االزدياد من العلم ال الا ع والعمالل الصالالو ،وتالدريبها علالى
االستاادة من أوقات راغها.

 العداد الطالبة لما يلف هذه المرحلة من مراحل حياتها...

.

 تعريالالف الطالب الالات ب الال عم هللا الكري الالرة وش الالكره عليهالالا ،وتعوي الالدهن عل الالى احت الالرام الق الاليم اإلس الالممية
والعادات العربية األصيلة.
 تعريف الطالبات باألهداف ال بيلة التف تسعى مادة المهارات الحياتية واالسالرية اللالى تحقيقهالا الف
المجتمع.
 الكساب الطالبات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ا عة.
 التاحة الارصة للطالبات لممارسة مهارات مه ية مايدة.
 الكساب الطالبات مهارات العمل الجماعف وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة
وأبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية.
 تدريب الطالبات على استخدام األساللوب العلمالف الصالحيو الف العديالد مالن المواقالف الحياتيالة التالف
تواجههن.
 تعريالالف الطالبالالات بالالالتغيرات الجسالالمية التالالف تطالالرأ علالاليهن أر الالام ال مالالو ،وتعويالالدهم علالالى ال ا الالة
واحترامها ف جميع مجاالت الحياة.
 تشجيع الطالبات لممارسة بعض الم اشط الضرورية لتو ير األمن والسممة ف الم زل.
 تعريف الطالبات ببعض اإلسعا ات األولية التف تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 الكساب الطالبات بعض السلوك اإليجابف للمحا ة على الصحة العامة وسممة الحوا .
 ت مية الح

العملف التطبيقف لدى الطالبات والقدر ة على حل المشكمت.

 الكساب الطالبات االتجاهات اإليجابية تجاه الجهود التف تبذلها الدولة لتو ير الخدمات االجتماعية
لجميع المواط ين.
 تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التف تمك هن من التعامل مع معطيات التك ولوجيا الحديرة.
 ت مية اإلحسا

بالمسؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع.

 الكساب الطالبات قدرة على التواصل من خمل الرسومات والرموز والمصطلحات.
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توزيع م هج مادة ( المهارات الحياتية واالسرية )
المتوسط)
األسبوع

التاريخ

االر ين
 1443/5/16هـ

الخمي
 1443/5/19هـ

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

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

االحد
 1443/6/27هـ

الرمرام
 1443/6/29هـ

10

االحد
 1443/7/5هـ
االحد
 1443/7/12هـ

الخمي
 1443/7/9هـ
الخمي
 1443/7/16هـ

11

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

1
2
3
4
5

6
7
8
9

12
13

االحد
 1443/7/26هـ
االحد
 1443/8/3هـ

الخمي
 1443/7/30هـ
الخمي
 1443/8/7هـ

ممح ات

الدرو

السمنة والنحافة وفقر الدم
السمنة والنحافة وفقر الدم
العناية بالجسم
االحد اجازة مطولة

العناية بالجسم
المشروبات
الجازة م تصف الاصل من
1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

المشروبات
التمور
التمور
األربعام والخمي

الجازة مطول

ضم الفتحات
ضم الفتحات
األمن والسالمة في المنزل
األربعام والخمي

الجازة مطول

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة للطمب للاصل الدراسف الرا ف
 1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
الجازة م تصف الاصل الدراسف الرا ف
بداية الدراسة بعد اجا زة م تصف الاصل الدراسف الرا ف  1443/06/13هـ 2022/01/16-م
 1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية الجازة الاصل الدراسف الرا ف

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

اللى
الخي
 1443/5/5هـ
الخمي
 1443/5/12هـ

للصف ( األول

االختبارات

.

الع وان  :الوحدة األولى
الموضوع  :توعية صحية

المادة  :المهارات الحياتية واالسرية
الصف  :األول المتوسط (الاصل الدراسف الرا ف)

الاترة الزم ية :
الخطوة األولى  :تحديد تائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تُ مف االتجاهات اإليجابية لديها حو الغذام ودوره ف سممة الجسم.
 توضو طر الع اية بالجسم ف ترة الحيض.
 تُطب بعض الطر المقترحة للع اية بالبشرة.
 تُ اذ بعض طر الع اية باليدين والقدمين.
 تحدد أسباب وأعراض وعمج أمراض مرل السم ة وال حا ة.
األسئلة األساسية :
األ كار الكبرى (األ هام الباقية)
 عر ف السم ة.
ستاهم الطالبة أن :
 بي ف أسباب السم ة.
الاكرة الكبرى  ( :الع اية بالجسم :مجموعة من العادات
تبعث
االمراض،
والممارسات للمحا ة على الصحة ،والوقاية من
 عدد أعراض ال حا ة و قر الدم.
صل
للتوا
اآلخرين
طباعا جيدً ا لدى
وتكون ا
الحيوية والنشاط،
ً
ِّ
 ما أ واع البشرة؟
الفعال معهم
 اذكر بعض ال صائو للمحا ة على البشرة.
(األ هام الباقية) :
 كيف يمك ك الوقاية من أضرار الشم ؟
 السم ة  :زيادة غير طبيعية ف الوزن تيجة اإل راط
ف ت اول الطعام ،وخاصة الع اصر المولدة للطاقة مما
يؤد اللى تراكم الدهن ف الجسم.
المعر ة والمهارات الرئيسة التف ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة .....:
 تطبي بعض الطر المقترحة للع اية بالبشرة.
 السم ة وال حا ة و قر الدم.
 ت ايذ بعض طر الع اية باليدين والقدمين.
 الع اية بالبشرة.
 تحديد أسباب وأعراض وعمج أمراض مرل السم ة
وال حا ة.
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الخطوة الرا ية  :تحديد البراهين واألدلة على تحق

واتج التعلم

المهمات األدائية :
 بعد هاية هذه الوحدة عن توعية صحية تتمرل مهمتك ف كتابة بحث عن أسباب وأعراض وعمج أمراض
السم ة وال حا ة.
المحكات الرئيسية :
 من خمل أ (مبتدئ ،ام ،كفم ،متميز).
أدلة أخرى :
 من خمل األدلة األخرى (مرال " :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمف ،اختبارات طويلة ،الماكرات)"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن لل تائج المرغوبة.
الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األ شطة التعليمية التعلمية :
 أبدأ بسؤال تمهيد (ما الار بين المراهقة والبلوغ؟).
 أقدم األ سئلة األساسية وأ اقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (توعية صحية).
 ممح ة /يتم تقديم المصطلحات األساسية ع د حاجة األ شطة التعليمية لها والمهمات األدائية (المراهقة –
البلوغ – ال ضج – السم ة – ال حا ة – قر الدم.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الع اية بالجسم  ،أطلب من الطالبات قرامة البروشور قرامة جيدة ومتأ ية
ومن رم يت اقشن يما بي هن بغرض توضيو الع اية بالجسم.
 يستمعن الطالبات اللى محاضرة ألحد كبار العلمام يتحدث عن مرض السم ة ،رم أق وم بطرح عدة أسئلة للم اقشة
م ها  :ما أسباب حدوث مرض السم ة؟ ،أكلف الطالبات بالت اقش يما بي هن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل ال قاش مع توضيو الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 أعرض على الطالبات يلم ورائقف يوضو طر عمج مرض ال حا ة ،أكلف الطالبات بعد اال تهام من مشاهدة
الايلم بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التف وردت ف الايلم والتف تخدم الهدف التربو المخطط ل .
 أكلف الطالبات بجمع صور ملو ة عن أعراض مرض قر الدم ،يتعاون الطالبات يما بي هن من أجل صياغة
مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور الملو ة التف تدعم الاكرة ف لوحة
تعليمية جاذبة.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أسباب وأعراض وعمج أمراض السم ة وال حا ة ،مع توضيو الهدف من
كتابة البحث ومبررات .
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتف للطالبات ف تلك الوحدة.

.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة  :الوحدة األولى
الصف  :توعية صحية
تتمرل مهمتك ف كتابة بحث عن أسباب وأعراض وعمج أمراض السم ة وال حا ة
وعلى أن تتضمن الع اصر األساسية للبحث  :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وت يم األ كار – كتابة البحث بشكل علمف وبطريقة م مة ومرتبة.
الهدف :
مهمتك  :أن تكتبين بحث.
ف الهدف  :أن تت اولين أسباب وأعراض وعمج أمراض السم ة وال حا ة.
المشكلة والتحد  :أن تطرحين األ كار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحق الاائدة والمتعة للقارئ
والمتلقف.
الدور :
أ ت باحرة مدققة.
ر لقد طلب م ك أن تتقمصين دور الباحرة المدققة؛ لتت اولف أسباب وأعراض وعمج أمراض السم ة
وال حا ة على شكل بحث علمف دقي .
و ياتك  :بيان أسباب وأعراض وعمج أمراض السم ة وال حا ة.
الجمهور  :طالبات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج اللى  :توعية الجمهور بأسباب وأعراض وعمج أمراض السم ة وال حا ة.
الموقف  :السيا الذ تجدين اسك ي هو  :سيا الباحرة المدققة المق عة.
التحد  :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعلي ملما ً بكل األ كار التف تعرض لها البحث بال قاش.
ال اتج واألدام والغرض :
ا
 بحث علمف توضحين ي أسباب وأعراض وعمج أمراض السم ة وال حا ة.
ع معايير ومحكات ال جاح:
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متميز 4

التوقعات

مبتدئ 1

ام 2

كفم 3

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلاا العامية
– أخطام
الممئية
متعددة.

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلاا العامية
– أخطام
الممئية قليلة.

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية.

استخدمت لغة
صيحة خالية من
األخطام ال حوية.

ع اصر البحث

ذكرت بعض
ع اصر البحث
وا تقدت اللى
الربط الجيد
بين ع اصره.

ذكرت أغلب
ع اصر البحث
ولم يكن الربط
بين ع اصره
على درجة
واحدة من
القوة.

ذكرت جميع
ع اصر
البحث ولم
يكن الربط
بين ع اصره
على درجة
واحدة من
القوة.

ذكرت جميع
ع اصر البحث
رابطا ً بين جميع
الع اصر ب ا
القوة.

األسلوب

اختارت
األسلوب
السطحف
والغير علمف
ف كتابة
البحث.

اختارت
األسلوب
السطحف ف
كتابة البحث
مع قدر من
التدقي .

اختارت
األسلوب
العلمف ف
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية.

اختارت األسلوب
العلمف المدق
والمشو ف
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض.

المحتوى

ت اولت
الموضوع من
جا ب واحد
وأغالت بقية
الجوا ب.

ت اولت
الموضوع من
جميع الجوا ب
وأغالت جا ب
واحد.

ت اولت
الموضوع
من جميع
الجوا ب مع
الهمال
تااصيل
حيوية
ودقيقة.

ت اولت الموضوع
من جميع
الجوا ب بشكل
دقي وم ضبط
مع تضمين
البحث لكا ة
التااصيل
المطلوبة
والمهمة.

الشواهد واألدلة
ومجموع ال قاط
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األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكاتُ ُ
س ام ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديرة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده المهارات الحياتية واألسرية
للاصل الدراسف الرا ف  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أ واع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة الب ائية  +االستراتيجيات الحديرة +
مسرد  +التعلم ال شط الجديد  +بطا ات تخطيط الدرو  +موذج الجوف

المر قات
رمرة عروض بور بوي ت مختلاة لكل در
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجمت التقويم والمهارات حسب

ام ور

.

+
مجلدات اختبارات مت وع
+
لكل در

أورا قيا
+

أورا عمل لكل در
+
سجل ال جاز المعلمة
+
سجل ال جاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومااهيم
+
أسئلة وأجوبة بر امج حسن لجميع الاترات
+
اررامات

.

الم هج

شرح متميز بالايديو لجميع درو

التوصيل للرياض والخرج مجا ا
لمن هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للايدك
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمك كم كذلك تسجيل الطلب
اللكترو يا ً عن طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمك ا التوصيل عن االيميل او الايدك

لجميع مدن المملكة

حسب طلبكم ( سف د _ طباعة ملو ة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سف د

 20لاير

سعر المادة عن طري االيميل  20لاير
سعر المادة مع السف د طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السف د طباعة ملو ة  100لاير
لمن هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للايدك
المستعجل
.

اعمال م صة مدرستف االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وه ا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات ب وك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبف"
==========================
الراجحف
129000010006086326718
ا بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------الب ك األهلف
21065828000106
ا بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------ب ك سامبا
8001852539
ا بان
SA2740000000008001852539
.

---------------------------------------------ب ك الرياض
2052558759940
ا بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------الب ك السعود الار سف
K2213000185
ا بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------ب ك البمد
900127883010006
ا بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------الب ك السعود لإلسترمار
0101001926001
ا بان
.

SA6065000000101001926001
---------------------------------------------ب ك الجزيرة
030680161166001
ا بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------ب ك اال مام
68202882885000
ا بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمك كم طلب دوسي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 50
لاير

.

للتواصل عبر الوات

أو االتصال تلياو يا على احد االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

