تحضير مادة

المهارات الحياتية واالسرية
الصف األول المتوسط
التحضير بالطريقة الطولية الجديدة

.

 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 المختلا ة 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
لديها.

الالا طها اإلبتكالار وت ميالالة تقالالدير العمالالل اليالالدو

 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 و 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 ال صحية 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.
 ت جيع الطالبات لم مارسة بعض الم ا ط 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 والقدرة على حل الم كمت.

 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 اجاز ة 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

.

الحصة

التاريخ

محتوى التعلم
الهدف

م

يتوقع ب هاية الدر أن
تكون الطالبة قادرة على
أن:

1

تميز بين أسباب السم ة
وأعراضها.

2

تصف طر عمج
السم ة.

3

تحدد أسباب ال حا ة
وأعراضها.

4

تذكر طر عمج
ال حا ة.

5

تست تج أسباب قر الدم
وأعراض .

6

توضو طر عمج قر
الدم.

الفصل



موضوع الدرس

الهدف العام من الدرس

السم ة وال حا ة و قر الدم

وعف الطالبة باألمراض
ال اتجة عن سوم التغذية
وطر عمجها.

تحديد أسباب وأعراض وعمج كل من السم ة وال حا ة و قر الدم.

تقويم الهدف

المواد واألجهزة

إجراءات التدريس

المقدمة /الحمد هلل رب العالمين
والصمة والسمم على أ رف
المرسلين سيد ا محمد وعلى آل
تمريل األدوار
وصحبة وسلم أجمعين.
ورقة عمل
أبدأ درسف بتمهيد بسيط رم أست تج
ع وان الدر عن طري مسرحية
تربوية.
أخط ط جدول على السبورة للمقار ة
ميز بين أسباب
السبورة ـ أقمم ملو ة
ي بين أسباب السم ة وال حا ة.
السم ة وأعراضها.
أعرض م كلة تاة تعا ف من
السم ة ومحاولة الطالبات اليجاد حل
لوحات اليضاحية ـ
صاف طر عمج
م اسب لها عن طري أغذية
مجسم الهرم الغذائف
السم ة.
م اسبة.
أعرض رائو تعليمية من خمل
رائو تعليمية ـ
حدد أسباب ال حا ة
البروجيكتور ل رح ماهوم ال حا ة
بروجيكتور
وأعراضها.
وأسبابها.
أعرض مجموعة من األطعمة
لوحة توضو أ واع
اذكر طر عمج
الغذائية التف تساعد ف عمج
األطعمة ـ مجسم
ال حا ة.
ال حا ة.
الهرم الغذائف
يتعاون الطالبات ف لوحة الر ادية
َّ
است تجف أسباب قر
للصف أ رح يها أهم أسباب
لوحة الر ادية
الدم وأعراض .
مرض قرالدم وأعراض .
أطرح األسئلة المت وعة على
لوحات تعليمية ـ
الطالبات للتوصل اللى طر عمج
وضحف طر عمج
رائو تعليمية ـ
مرض قر الدم وأهم األغذية التف
قر الدم.
مجسم الهرم الغذائف
تساعد على الوقاية م .

التقويم:
ف هاية الحصة يتم تقييم الطالبات عن طري استخدام وسيلة تعليمية مريرة عن طري اللعب الحركف لمعر ة مدى
استيعاب الطالبات للدر .
المالحظات:

.

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده المهارات الحياتية واألسرية
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة +
مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
.

مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
.

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

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً 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  20لاير
سعر المادة عن طريق 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
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 50
لاير

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

.

