مادة المهارات الحياتية واالسرية

الصف الثاني المتوسط

▪ يبدي رأيه في مواصفات الشخصية المثالية.
▪ يتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه صفات الشخصية المثالية.
▪ يقدم بعض النصائح التي تعزز الثقة بالنفس.
▪ يقارن بين الثقة الزائفة بالنفس والثقة الحقيقية.
▪ يتبع الخطوات الصحيحة التخاذ قرار في مشكلة
مطروحة.
▪ يبدع في إلقاء كلمة أمام زمالئه متبعًا خطوات اإللقاء
الجيد.
▪ يقيم صفاته من خالل الشخصية الناجحة.

الشخصية المثالية

المادة

عنوان الوحدة

المهارات الحياتية

المهارات الحياتية
واألسرية  2م

موضوع الدرس

الشخصية المثالية

نوع الدرس

األهداف

•
•
•
•
•
•
•

أن تحدد الطالبة أهم صفات الشخصية المثالية.
أن تعلل الطالبة البشاشة من الصفات الرئيسة للشخصية المثالية.
أن توضح الطالبة كيف تكون الشخصية المثالية متعاونة.
أن تفسر الطالبة كيف تكون الشخصية المثالية فعالة.
أن تربط الطالبة بين القدوة الحسنة والشخصية المثالية.
أن تبين الطالبة آداب الحديث مع اآلخرين.
أن تتحلى الطالبة بمواصفات الشخصية المثالية

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•
•

حددي أهم صفات الشخصية المثالية.
عللي البشاشة من الصفات الرئيسة للشخصية المثالية.
وضحي كيف تكون الشخصية المثالية متعاونة.
فسري كيف تكون الشخصية المثالية فعالة.
ما العالقة بين القدوة الحسنة والشخصية المثالية؟
بيني آداب الحديث مع اآلخرين.
رقابة ذاتية.

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء
الخميس

التاريخ
املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

حــضــــوري O
❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

األحد

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝ صور ⃝ المسجل ⃝ أفالم تعليمية ⃝ أخرى ..........
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

المهارات الحياتية
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

أن حتدد الطالبة أهم صفات الشخصية املثالية.
أن تعلل الطالبةة البشاةةة ةل الصةفات الة يلةة للشخصةية
املثالية.
الشخصية املثالية

أن توضح الطالبة كيف تكون الشخصية املثالية تعاونة.
أن تفلة الطالبة كيف تكون الشخصية املثالية فعالة.
أن تةبط الطالبة بني القدوة احللنة والشخصية املثالية.
أن تبني الطالبة آداب احلديث ع اآلخةيل.
أن تتحلى الطالبة مبواصفات الشخصية املثالية

✓ لعب األدوار +
الرؤوس المرقمة +

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ السبورة
⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝ √ الكتاب

االستقراء
أخرى ...................:

⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

أداء التقويم

⃝
⃝

أفالم تعليمية
أخرى........

⃝

أخرى ......................
.................................

..........................

طريقة الوحدات – فواز الحربي
عنوان الدرس
استراتيجية التدريس

الشخصية المثالية

الهدف العام

المادة

الصف

معرفة صفات الشخصية المثالية

المهارات الحياتية

2م

واألسرية

الفصل

الحصة

التاريخ

○ حل املشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ اخلرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى ............

الخبرات السابقة

التهيئة:

اإلسالم دين شامل اهتم بكل شيء في حياة اإلنسان منذ والدته حتى وفاته ومن األشياء التي أولها اإلسالم كثيرا من االهتمام شخصية المسلم من كل جوانبها

اهداف التعلم
أن تحدد الطالبة أهم صفات الشخصية المثالية.
أن تعلل الطالبة البشاشة من الصفات الرئيسة للشخصية
المثالية.

أن توضح الطالبة كيف تكون الشخصية المثالية متعاونة.
أن تفسر الطالبة كيف تكون الشخصية المثالية فعالة.

أن تربط الطالبة بين القدوة الحسنة والشخصية المثالية.

نشاطات التعليم والتعلم
تعدد المعلمة للطالبات صفات الطالب المثالي:

المثالية.

 -2االهتمام بالنظافة الشخصية
 -3التحدث مع اآلخرين باحترام

عللي البشاشة من الصفات

 -4احترام المعلمين ،والمحافظة على أداء الواجبات المدرسية.

الرئيسة للشخصية المثالية.
وضحي كيف تكون الشخصية

تذكر المعلمة للطالبات صفات الطالب المثالي وهي :
•مناداة الزمالء ومن تتعامل معه بأحب األسماء.
•مشاركة الزمالء في مناسباتهم والسؤال عنهم في غيابهم والتبريك لهم عند تفوقهم.
•تجنب مدح النفس ونسبة الفضل إليها.

تبين المعلمة للطالبات صفات الطالب المثالي وهي:

•إعارة األدوات الشخصية لمن يحتاجها من الصديقات والجيران.
• اإلسهام في بعض األعمال التي يقوم بها صديقه أو معلمه أو جاره أو قريبه عند معرفته
بحاجتهم لذلك.

الواجب المنزلي

حددي أهم صفات الشخصية

 -1إلقاء السالم عند الدخول إلى المكان أو الخروج منه

•مساعدة الزمالء على توضيح ما يصعب عليهم من دروس.
أن تبين الطالبة آداب الحديث مع اآلخرين.

الوسائل التعليمية

التقويم

كتاب الطالبة

المثالية متعاونة.

فسري كيف تكون الشخصية
المثالية فعالة.

ما العالقة بين القدوة الحسنة
والشخصية المثالية؟
بيني آداب الحديث مع اآلخرين.

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

املهاراتىاحلياتي ىة ى

العنوان

مىا مواصفاتىالشخصيةىاملثالي ىة ى؟ ى

الفترة الزمنية :من ......................إلى......................

الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة:
األهداف العامة :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
❖ تبدي رأيها في مواصفات الشخصية المثالية.
❖ تتبنى موقفا إيجابيا تجاه صفات الشخصية المثالية.
❖ تقدم بعض النصائح التي تعزز الثقة بالنفس.
❖ تقارن بين الثقة الزائفة بالنفس والثقة الحقيقية.
❖ تتبع الخطوات الصحيحة التخاذ قرار في مشكلة مطروحة.
❖ تقيم صفاتها من خالل الشخصية الناجحة.
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ):
األسئلة األساسية:
الفكررررة الكبررررى :سرررنتعلم فررري هر رذه الوحررردة بعرررض السؤال األول :بيني الخطوات الصحيحة التخاذ قرار
المهارات االجتماعية.
في مشكلة مطروحة.
ستفهم المتعلمات:
❖ مواصفات الشخصية المثالية.
السؤال الثاني :قارني بين الثقة الزائفة بالنفس والثقة
❖ بعض النصائح التي تعزز الثقة بالنفس.
❖ المقارنة بين الثقة الزائفة بالنفس والثقة الحقيقية الحقيقية؟
❖ الخطوات الصحيحة التخاذ قرار في مشكلة
السؤال الثالث :أذكر بعض النصائح التي تعزز الثقة
مطروحة.
❖ تقيم صفاتها من خالل الشخصية الناجحة.
بالنفس.
•
•
•
•
•









ستعرف المتعلمات:
مواصفات الشخصية المثالية.
بعض النصائح التي تعزز الثقة بالنفس.
المقارنة بين الثقة الزائفة بالنفس والثقة الحقيقية
الخطررروات الصرررحيحة التخررراذ قررررار فررري مشررركلة
مطروحة.
تقيم صفاتها من خالل الشخصية الناجحة.
ستقوم المتعلمات بما يأتي:
المناقشة والحوار.
كتابة البحث.
عمل مطوية.
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط.
حل أوراق العمل.
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات.







•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على:
ذكر مواصفات الشخصية المثالية.
بيان بعض النصائح التي تعزز الثقة بالنفس.
المقارنة بين الثقة الزائفة بالنفس والثقة الحقيقية
ذكر الخطوات الصحيحة التخاذ قرار في مشكلة
مطروحة.
تقييم صفاتها من خالل الشخصية الناجحة.
ستقوم المعلمة بما يأتي:
تقدم التمهيد.
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ).
قراءة نموذجية للنصوص.
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المهمات األدائية:

*عمل أبحاث من االنترنت عنىالشخصية المثالية.
*أن تحضر الطالبات قصة توضح الثقة بالنفس.
المحكات الرئيسية:
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات.
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي.
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ).
أدلة أخرى:
من خالل األدلة التالية:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم:
األنشطة التعليمية:
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام.
عرض المعرفة والمهارة والخبررة التعليميرة المرراد إكسرابها للطالبرات بترتيرب الكتراب لهرا بقصرد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي:
من خالل العمل على شركل مجموعرات تعاونيرة وبعرد التعررف علرى مضرمون الوحردة  ،أطلرب مرن
الطالبات توضيح مواصفات الشخصية المثالية.
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن النصائح التي تعزز الثقة بالنفس  ،أطلب من الطالبات قرراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه فري محاولرة مرنهن لتحديرد النصرائح التري تعرزز
الثقة بالنفس مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقرردم للطالبررات مطويررة عررن الخطروات الصررحيحة التخرراذ قرررار فرري مشرركلة مطروحررة  ،اطلررب مررن
الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليرل المعلومرات التري وردت بهرا مرن
خالل استيعاب العالقات برين العنراوين الرئيسرة والفرعيرة للخرروب بمفهروم شرامل عرن الخطروات
الصحيحة التخاذ قرار في مشكلة مطروحة.
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن اتخاذ القرار ويتم ذلك من خرالل االسرتعانة بشربكة االنترنرت
أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقردم الطالبرات المعلومرات فري شركل مقرال كتيرب صر ير ال يزيرد عرن
عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن فن اإللقاء والحوار مع توضيح الهدف من كتابة المقالرة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها.
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح الثقة
بالنفس

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المررهمة األدائيررة )
اسم الوحدة :المهارات الحياتية
الصف :الثاني المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن فن اإللقاء والحوار عن:
( خطوات اإللقاء الجيد )
مهمتك :صحفية.
الهدف :توظيف الدروس الل وية.
هر الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ.
أنت :صحفية متميزة.
الدور
د
وظيفتك :تنفيذ المقالة والملصق.
ب الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع.
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق المقرر العلمي.
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق.
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق.
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية.
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي.

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ الشخصية المثالية

14 / /هـ

❖ الثقة بالنفس

14 / /هـ

❖ اتخاذ القرار

14 / /هـ

❖ فن اإللقاء والحوار

14 / /هـ

❖ التطبيقات

14 / /هـ

❖ هيا نتعلم لغة
اإلشارة

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ

األولى

الكفاية األساسية للدرس:

نشاطات التعليم والتعلم

حددي أهم صفات
الشخصية المثالية.

أن تعلل الطالبة البشاشة من
الصفات الرئيسة للشخصية
المثالية.
أن توضح الطالبة كيف تكون
الشخصية المثالية متعاونة.
أن تفسر الطالبة كيف تكون
الشخصية المثالية فعالة.
أن تربط الطالبة بين القدوة
الحسنة والشخصية المثالية.
أن تبين الطالبة آداب الحديث
مع اآلخرين.

عللي البشاشة من الصفات
الرئيسة للشخصية
المثالية.

أستهل الدرس بعرض عام لما تتضمنه الوحدة من
مواضيع وأفكار ،ثُم أطرح عليهن أسئلة متنوعة
للفت انتباههن حول مفهوم الشخصية المثالية ،ثُم
أجري حوار مبسط مع الطالبات يتناسب مع
قدراتهن العقلية حول مفهوم الشخصية المثالية
وأستمع إلى آراء الطالبات المختلفة حول ذلك
وأطلب منهن جمع نتائج هذا الحوار وإدراجه في
لوحة إرشادية أساعدهن في تزيينها ومن ثم
تعليقها على جدار الفصل ليستفدن منها الطالبات.
من خالل شرح موضوع صفات الشخصية
المثالية أستشهد ببعض اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية التي تعرضت لهذه الصفات والتي تتضمن
أن البشاشة من الصفات الرئيسة للشخصية
المثالية.

وضحي كيف تكون
الشخصية المثالية
متعاونة.
نشاط ()1

التعينات المنزلية:

فسري كيف تكون
الشخصية المثالية فعالة.
.
ما العالقة بين القدوة
الحسنة والشخصية
المثالية؟
بيني آداب الحديث مع
اآلخرين.

أن تتحلى الطالبة بمواصفات
الشخصية المثالية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

األنشطة
( كتاب الطالبة )

أن تحدد الطالبة أهم صفات
الشخصية المثالية.

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

الشخصية المثالية

معرفة صفات الشخصية المثالية

األهداف

التهيئة

الدرس

رقابة ذاتية.
استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
كتاب النشاط
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة املهارات احلياتية واألسرية

اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :

للصف الثاني املتوسط
( الفصل الدراسي األول)

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

ورقة عمل
اسم الطالبة:

....................................

الـــصـــف :الثاني المتوسط
التــاريخ14........ / ........ / ........ :هـ
الموضوع :الشخصية المثالية

أكملي ما يلي:
من الصفات الحسنة التي تتميز بها الطالبة المثالية:
◄ إلقاء السالم عند  00إلى المكان و0000منه.
◄ مشاركة الزميالت في  ،00000والسؤال عليهن عند 000
◄ تجنب مدح  00ونسبة الفضل إليها.

ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:
ترفض الطالبة المثالية مساعدة الزميالت
فيما يصعب عليهن من دروس .

من صفات الطالبة المثالية احترام المعلمات
والمحافظة على أداء الواجبات المدرسية.

()000

()00

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

المهارات الحياتية واألسرية – 2م ف1
الشخصية المثالية
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
صفات الشخصية المثالية،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
العالقة بين القدوة الحسنة
والشخصية المثالية.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(صفات الشخصية المثالية)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول العالقة بين
القدوة الحسنة والشخصية
المثالية.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

حددي أهم صفات
الشخصية المثالية.

اربطي بين القدوة
الحسنة والشخصية
المثالية.

طريقة استراتيجيات الليزر
المهارات الحياتية واألسرية2م ف1

المادة
الشخصية المثالية
موضوع الدرس
المكتسبات والمفردات
المجموعة
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
تقنيات التعلم والوسائل
أخرى .......
مراجع ودوريات
من هي الشخصية المثالية؟
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تحدد الطالبة أهم صفات
الشخصية المثالية.
أن تعلل الطالبة البشاشة من
الصفات الرئيسة للشخصية
المثالية.
أن توضح الطالبة كيف تكون
الشخصية المثالية متعاونة.
أن تفسر الطالبة كيف تكون
الشخصية المثالية فعالة.
أن تربط الطالبة بين القدوة
الحسنة والشخصية المثالية.
أن تبين الطالبة آداب الحديث
مع اآلخرين.
أن تتحلى الطالبة بمواصفات
الشخصية المثالية

أدوات التقويم
التقويم الختامي

المحتوى وفرض الدرس

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

قررت إدارة المدرسة ترشيح طالب مثالي لكل صف ،فناقش رائد الصف الثاني المتوسط طالبها
حول صفات الطالب المثالي ،فاختلفت اآلراء وتعددت الصفات فالطالب مهند يرى أن الطالب
المثالي المحبوب من الجميع هو الذي يحرص على:
إلقاء السالم عند الدخول إلى المكان والخروج منه
•
االهتمام بالنظافة الشخصية والعناية بالهندام والمظهر الخارجي دون مبالغة في ذلك.
•
التحدث مع اآلخرين باحترام وتقدير كل حسب سنة ومنزلته ،مع النظر إلى الشخص
•
المتحدث لتشعره بأهميته.
احترام المعلمين ،والمحافظة على أداء الواجبات المدرسية.
•
مناداة الزمالء ومن تتعامل معه بأحب األسماء.
•
مشاركة الزمالء في مناسباتهم والسؤال عنهم في غيابهم والتبريك لهم عند تفوقهم.
•
تجنب مدح النفس ونسبة الفضل إليها.
•
كما أبدى فهد رأيه فذكر أن البشاشة من الصفات الرئيسة التي يتحلى بها التلميذ المثالي ،وبهذا
ينبغي أن تكون:
مبتسمًا دائما :لتدخل قلوب الناس دون حاجة إلى استئذان.
•
المزاح مع الزمالء ضمن الحدود المقبولة.
•
واستمر المعلم في االستماع إلى اآلراء اإليجابية المطروحة حول أسس اختيار الطالبة المثالي التي
منها رأي أحمد في أن التعاون سمة يتميز بها المثالي وقد لخص رأيه فيما يلي:
إعارة األدوات الشخصية لمن يحتاجها من الصديقات والجيران.
•
مساعدة الزمالء على توضيح ما يصعب عليهم من دروس.
•
اإلسهام في بعض األعمال التي يقوم بها صديقه أو معلمه أو جاره أو قريبه عند معرفته
•
بحاجتهم لذلك.
تقديم المساعدة المادية -إن أمكن -لمن يحتاج إليها من الزمالء ،كإقراض بعض المال عند
•
نسيان المصروف المدرسي.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

مجسمات

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oحل المشكالت

نشاط 1

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
حددي أهم صفات الشخصية
المثالية.

 oاالكتشاف واالستقصاء

عللي البشاشة من الصفات
الرئيسة للشخصية المثالية.

 oالصف الذهني

وضحي كيف تكون الشخصية
المثالية متعاونة.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

فسري كيف تكون الشخصية
المثالية فعالة.
.
ما العالقة بين القدوة الحسنة
والشخصية المثالية؟
بيني آداب الحديث مع
اآلخرين.
رقابة ذاتية.

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

المهارات الحياتية واألسرية
2م

موضوع الدرس

الشخصية المثالية

اليوم

ما هي صفات الشخصية المثالية؟

الثالثاء

التاريخ
الحصة
الفصل

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

⃝ االختبارات الشفوية ⃝

التحريرية
⃝
االختبارات

المالحظة ⃝ المناقشة ⃝

حددي أهم صفات الشخصية المثالية.

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

تقويم قبلي

مراجعة ما سبق دراسته.

نشاط إثرائي

عللي البشاشة من الصفات الرئيسة
للشخصية المثالية.

تقويم بنائي

أن تبين الطالبة آداب الحديث مع اآلخرين.
أن تتحلى الطالبة بمواصفات الشخصية المثالية
الخبرات السابقة

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة
أستهل الدرس بعرض عام لما تتضمنه الوحدة من مواضيع وأفكار ،ثُم أطرح عليهن أسئلة
متنوعة للفت انتباههن حول مفهوم الشخصية المثالية ،ثُم أجري حوار مبسط مع الطالبات
يتناسب مع قدراتهن العقلية حول مفهوم الشخصية المثالية وأستمع إلى آراء الطالبات المختلفة
حول ذلك وأطلب منهن جمع نتائج هذا الحوار وإدراجه في لوحة إرشادية أساعدهن في تزيينها
ومن ثم تعليقها على جدار الفصل ليستفدن منها الطالبات.
من خالل شرح موضوع صفات الشخصية المثالية أستشهد ببعض اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية التي تعرضت لهذه الصفات والتي تتضمن أن البشاشة من الصفات الرئيسة للشخصية
المثالية.
أنظم مع الطالبات مسرحية تربوية يكون مضمونها كيف تكون الشخصية المثالية متعاونة على
أن أقوم بوضع الحوار لهذه المسرحية وأقوم باختيار الطالبات الالتي يشتركن في هذه المسرحية
وأقوم بمتابعة أداء الطالبات لهذا العرض للتأكد من تحقيق األهداف التربوية التي يتضمنها.
أطلب من الطالبات جمع المعلومات الكافية حول أهمية الفاعلية في الشخصية المثالية وذلك من
خالل اإلطالع على المواقع اإللكترونية الخاصة بالشبكة العنكبويتة أو زيارة المكتبة المدرسية
والبحث عن الكتب الخاص بهذا المجال وتدوين هذه المعلومات داخل الكراس المدرسي على أن
أقوم بمناقشة هذه المعلومات معهن.
أستعين بالسبورة في كتابة ملخص عن القدوة الحسنة وعالقتها بالشخصية المثالية ،ثُم أشرح
للطالبات هذه العالقة بين كل منهما وأطلب من الطالبات نقله داخل الكراس الخاص بهن.
أطلب من إحدى الطالبات المجتهدات أن تقف وتلقي حوار أمام باقي الطالبات أكون قد أعددته
معها مسبقاً وفي أثناء قيام الطالبة بالحديث مع زميالتها أوجه إليهن أهم آداب الحديث مع
اآلخرين وذلك كتطبيق عملي مدعمة ذلك بالنصوص القرآنية واألحاديث النبوية التي تحثنا على
ذلك.
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

التقويم

وضحي كيف تكون الشخصية المثالية
متعاونة.

تقويم ختامي

أن تحدد الطالبة أهم صفات الشخصية
المثالية.
أن تعلل الطالبة البشاشة من الصفات
الرئيسة للشخصية المثالية.
أن توضح الطالبة كيف تكون الشخصية
المثالية متعاونة.
أن تفسر الطالبة كيف تكون الشخصية
المثالية فعالة.
أن تربط الطالبة بين القدوة الحسنة
والشخصية المثالية.

❑أوراق نشاط

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

فسري كيف تكون الشخصية المثالية
فعالة.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

المنزلية
⃝
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

❑كتابة
أخرى.......

❑تفكير

الطريقة العرضية الحديثة – الليزر
التاريخ  /اليوم
المقدمة

موضوع الدرس

الصف

الوحدة

الشخصية المثالية

2م ف1

األولى

الحصة

مكان تنفيذ الدرس

المجال
المهارات الحياتية

ما هي صفات الشخصية المثالية؟

رقم الهدف

المهارات

المحتوى العلمي

إستراتيجية
التدريس

1

أن تحدد الطالبة أهم
صفات الشخصية
المثالية.

قررت إدارة المدرسة ترشيح
طالب مثالي لكل صف ،فناقش
رائد الصف الثاني المتوسط
طالبها حول صفات الطالب
المثالي ،فاختلفت اآلراء وتعددت
الصفات فالطالب مهند يرى أن
الطالب المثالي المحبوب من
الجميع هو الذي يحرص على:

التعلم التعاوني

2

أن توضح الطالبة
كيف تكون
الشخصية المثالية
متعاونة.

كما أبدى فهد رأيه فذكر أن
البشاشة من الصفات الرئيسة
التي يتحلى بها التلميذ المثالي،
وبهذا ينبغي أن تكون:

مهارة تفكير

3

أن تشرح الطالبة
آداب الحديث مع
اآلخرين.

واستمر المعلم في االستماع إلى
اآلراء اإليجابية المطروحة حول
أسس اختيار الطالبة المثالي التي
منها رأي أحمد في أن التعاون
سمة يتميز بها المثالي وقد لخص
رأيه فيما يلي:

عمليات العلم
التكاملية

التقويم

حل أنشطة الكتاب المدرسي.

المراجع

بروشور – عرض بور بوينت – مقالة.

نوع المهارة

األصالة

التوضيح

اإلفاضة

أسلوب التنفيذ

االستراتيجيات

تقسيم طالبات الصف إلى ثالث مجموعات
متقاربة المستوى ،ووضع الهدف محل
النقاش أمامهن كمشكلة نرغب في الحصول
على حل لها وذلك بعد قراءة سريعة
للبروشور.

بروشور يتضمن
شرح وافي
للموضوع.

عرض للمادة العلمية باستخدام الحاسب
اآللي بحيث يتناول الموضوع من كافة
جوانبه ،يشاهدن الطالبات العرض ويسجلن
مالحظاتهن واستنتاجاتهن.

عرض بور بوينت.

تقسيم طالبات الصف إلى ثالث مجموعات
متقاربة المستوى ،يقمن بقراءة سريعة
للمقالة الصحفية وصياغة معلوماتها بشكل
مرتب ومن ثم التناقش حولها بغرض
التوصل لفكرة محددة.

مقالة صحفية تناقش
موضوع الهدف.

النشاط
رقمه

نوعه

نشاط ()1

زمنه

الطريقة العرضية ابالسرتاتيجيات – الليزر

الوحدة
الوحدة األولى:
المهارات الحياتية

•
•
•
•
•

التاريخ

اليوم

الفصل

الموضوع

الحصة

الشخصية المثالية

األهداف

المحتوى

تحدد أهم صفات
الشخصية المثالية.
توضح كيف تكون
الشخصية المثالية
متعاونة.
تفسر كيف تكون
الشخصية المثالية
فعالة.
تربط بين القدوة
الحسنة والشخصية
المثالية.
تبين آداب الحديث
مع اآلخرين.

الشخصية المثالية:
قررت إدارة المدرسة ترشيح طالب
مثالي لكل صف ،فناقش رائد الصف
الثاني المتوسط طالبها حول صفات
الطالب المثالي ،فاختلفت اآلراء وتعددت
الصفات فالطالب مهند يرى أن الطالب
المثالي المحبوب من الجميع هو الذي
يحرص على:

االستراتيجية

الوسائل

المهارة

•
•
التعلم التعاوني
العصف الذهني
الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم الذاتي

•

األصالة
التذكر
التوضيح •
التصنيف •
االستنتاج
•

•

سبورة
وبرية
لوحات
إرشادية
•
حاسب آلي
جهاز
•
عارض
شفافيات
صور ملونة
•

التقويم
حددي أهم صفات
الشخصية المثالية.
وضحي كيف تكون
الشخصية المثالية
متعاونة.
فسري كيف تكون
الشخصية المثالية
فعالة.
اربطي بين القدوة
الحسنة والشخصية
المثالية.
بيني آداب الحديث
مع اآلخرين.

الطريقة العرضية بالزمن – الليزر
الوحدة:
األولى" :المهارات الحياتية "

موضوع الدرس:

اليوم والتاريخ

الشخصية المثالية

الحصة

الفصل

الكفاية الرئيسية للدرس - :اكتساب بعض المفاهيم المتعلقة بالشخصية المثالية.
 استيعاب وفهم مكونات الشخصية المثالية.الهدف الديني :قال رسول اهلل صللى اهلل لليلو وسللم "إن الصلد يهلدإ إللى البل وإن البل
يهدإ إلى الجنة وإن ال جل ليصد حتى يكون صديقا".

األهداف
•
•
•
•
•

تحدد أهم صفات
الشخصية المثالية.
توضح كيف تكون
الشخصية المثالية
متعاونة.
تفس كيف تكون
الشخصية المثالية
فعالة.
ت بط بين القدوة
الحسنة والشخصية
المثالية.
تبين آداب الحديث مع
اآلخ ين.

الخاتمة (غلق الدرس)

المحتوى

األنشطة

الشخصية المثالية:
ق رت إدارة المدرسة
ت شيح طالب مثالي لكل
صف ،فناقش رائد الصف
الثاني المتوسط طالبها حول
صفات الطالب المثالي،
فاختلفت اآلراء وتعددت
الصفات فالطالب مهند ي ى
أن الطالب المثالي المحبوب
من الجميع هو الذإ يح ص
للى:

نشاط 1
نشاط أ،
نشاط
بالكتاب
المدرسي

المهارة
الطالقة

األسلوب والطريقة
العصف الذهني

التوضيح
الحوار والمناقشة
اإلفاضة
التعلم التعاوني
ال بط بين
المعلومات
التعلم الذاتي

الوسائل
•
•
•
•
•

التقويم
•

سبورة
وب ية
لوحات
إرشادية
حاسب آلي
جهاز
لارض
شفافيات
صور ملونة

التوضيح

ل ض بوربوينت يوضح أهم صفات الشخصية المثالية 5د

•
•
•
•

حددإ أهم صفات
الشخصية المثالية.
وضحي كيف تكون
الشخصية المثالية
متعاونة.
فس إ كيف تكون
الشخصية المثالية
فعالة.
اربطي بين القدوة
الحسنة والشخصية
المثالية.
بيني آداب الحديث
مع اآلخ ين.

الزمن
8د
8د
8د

8د
8د

طريقة االستراتيجيات بالزمن – الليزر
الشخصية المثالية

الموضوع
الوحدة األولى :المهارات الحياتية
الوحدة
الزمن المتوقع
حصتان
 2م ف1
الصف
الفعلي
وعي الطالبة بصفات الشخصية المثالية و آداب الحديث مع اآلخرين.
الكفاية األساسية للدرس
عرض تقرير مبسط عن صفات الشخصية المثالية.
المقدمة
أساليب وطرائق التدريس
األهداف
المحتوى
يتوقع من الطالبة في نهاية
الدرس أن:
• صفات الشخصية
عصف ذهني – وصف – تحليل
• تذكر صفات الشخصية
المثالية.

•
•
•
•
•

أهمية البشاشة كصفة
رئيسة من صفات
الشخصية المثالية.
التعاون سمة من سمات
الشخصية المثالية.
أهمية الفاعلية في
الشخصية المثالية.
القدوة الحسنة.
آداب الحديث مع
اآلخرين.

•
•
•
•
•

الغلق /بطاقات

المثالية.
توضح أهمية البشاشة
كصفة رئيسة من صفات
الشخصية المثالية.
تبين أهمية التعاون كسمة
من سمات الشخصية
المثالية.
تشرح أهمية الفاعلية في
الشخصية المثالية.
تحدد المقصود بالقدوة
الحسنة.
تعدد آداب الحديث مع
اآلخرين.

التكليفات والتعينات :حل نشاط الكتاب
المرفقات :أوراق عمل  +خريطة معرفية

مناقشة  -تحليل
مالحظة – تذكر – جمع
معلومات – ورقة عمل

/

التاريخ

/

14هـ

الحصة

أنشطة التعلم
تقرير عن صفات
الشخصية المثالية
نشاط فردي داخلي

الكتاب

نشاط ()1

طالقة – تصنيف – حوار -
مناقشة

قراءة بطاقات إرشادية
متنوعة

المراجع :دليل المعلمة

المعينات التعليمية

الزمن
()10

جهاز عرض بروجكتر
خرائط مفاهيم توضح
صفات الشخصية المثالية
عرض بوربوينت يوضح
أهمية الفاعلية في
الشخصية المثالية
لوحة تعليمية توضح آداب
الحديث مع اآلخرين

اإلنترنت:

()15
()15
()10
()15
()10
()15

طريقة مدارس األبناء – الليزر
الوحدة:
الموضوع:
 نظري
المقدمة

الوحدة األولى :المهارات الحياتية
الشخصية المثالية
 عملي

 سؤال محوري عن الدرس السابق

 اختبار مفاجئ

الحصة
الفصل
التاريخ

 قصة

عناصر الدرس

األهداف السلوكية

•
•

صفات الشخصية المثالية.
أهمية البشاشة كصفة رئيسة من صفات الشخصية
المثالية.
التعاون سمة من سمات الشخصية المثالية.

•

•
•
•

أهمية الفاعلية في الشخصية المثالية.
القدوة الحسنة.
آداب الحديث مع اآلخرين.

•
•
•

•

 أسئلة استفهامية

•
•

أن تذكر الطالبة صفات الشخصية المثالية.
أن توضح الطالبة أهمية البشاشة كصفة رئيسة من صفات
الشخصية المثالية.
أن تبين الطالبة أهمية التعاون كسمة من سمات الشخصية
المثالية.
أن تشرح الطالبة أهمية الفاعلية في الشخصية المثالية.
أن تحدد الطالبة المقصود بالقدوة الحسنة.
أن تعدد الطالبة آداب الحديث مع اآلخرين.

طريقة التدريس

•

اذكري صفات الشخصية المثالية.

•

وضحي أهمية البشاشة كصفة رئيسة من صفات الشخصية
المثالية.
بيني أهمية التعاون كسمة من سمات الشخصية المثالية.

•
•
•

اشرحي أهمية الفاعلية في الشخصية المثالية.
حددي المقصود بالقدوة الحسنة.
عددي آداب الحديث مع اآلخرين.

•

تقويم الهدف

وسيلة الهدف

رقم الهدف

االستنتاج

المناقشة

االستكشاف

االستقصاء

حل المشكالت

التعلم الذاتي

تعلم تعاوني

تمثيل ادوار

تعليم فردي

أخرى تذكر

الكتاب المدرسي

لوحة  -مجسم

ورقة عمل

فلم تعليمي

شرائح شفافة

صور

حاسب آلي

أدوات وعينات

مراجع علمية

أخرى تذكر

سؤال مباشر

تطبيق فردي

المالحظة

واجب منزلي

أخرى تذكر

1
2
3
4
5
6
7
8
الواجب المنزلي :اذكري صفات الشخصية المثالية.

 أخرى:
... .................... ......................................................
التقويم

طريقة مسرد الليزر 1

عنوان الوحدة :الوحدة األولى :المهارات الحياتية

الحصة
األولى

المكون

الهدف

الشخصية المثالية

تذكر مواصفات
الشخصية المثالية.

المهارة

استراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

التذكر

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

أوراق قياس

طريقة مسرد الليزر 2

األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل

14 / /هـ

المكون
الشخصية
المثالية

الوحدة األولى :المهارات الحياتية
عدد
استراتيجية التدريس
الهدف
الحصص
تذكر مواصفات
الشخصية
المثالية.

حصة

التعلم التعاوني

اإلجراءات
واألنشطة
كتاب الطالبة

أداة
التقويم
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

الطريقة البنائية – وسائل
المادة

المهارات الحياتية واألسرية

اليـوم

الثاني المتوسط

التاريخ
الحصة

موضوع الدرس
التمهيد

الشخصية المثالية
ما هي صفات الشخصية المثالية؟

إستراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

األهداف السلوكية
أن تحدد الطالبة أهم
صفات الشخصية
المثالية.
أن تعلل الطالبة البشاشة
من الصفات الرئيسة
للشخصية المثالية.
أن توضح الطالبة كيف
تكون الشخصية المثالية
متعاونة.
أن تفسر الطالبة كيف
تكون الشخصية المثالية
فعالة.
أن تربط الطالبة بين
القدوة الحسنة
والشخصية المثالية.
أن تبين الطالبة آداب
الحديث مع اآلخرين.
أن تتحلى الطالبة
بمواصفات الشخصية
المثالية

الواجب

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المحتوى التعليمي
قررت إدارة المدرسة ترشيح طالب مثالي لكل صف ،فناقش رائد الصف الثاني المتوسط طالبها حول
صفات الطالب المثالي ،فاختلفت اآلراء وتعددت الصفات فالطالب مهند يرى أن الطالب المثالي المحبوب
من الجميع هو الذي يحرص على:
• إلقاء السالم عند الدخول إلى المكان والخروج منه
• االهتمام بالنظافة الشخصية والعناية بالهندام والمظهر الخارجي دون مبالغة في ذلك.
• التحدث مع اآلخرين باحترام وتقدير كل حسب سنة ومنزلته ،مع النظر إلى الشخص المتحدث
لتشعره بأهميته.
• احترام المعلمين ،والمحافظة على أداء الواجبات المدرسية.
• مناداة الزمالء ومن تتعامل معه بأحب األسماء.
• مشاركة الزمالء في مناسباتهم والسؤال عنهم في غيابهم والتبريك لهم عند تفوقهم.
• تجنب مدح النفس ونسبة الفضل إليها.
كما أبدى فهد رأيه فذكر أن البشاشة من الصفات الرئيسة التي يتحلى بها التلميذ المثالي ،وبهذا ينبغي
أن تكون:
• مبتسمًا دائما :لتدخل قلوب الناس دون حاجة إلى استئذان.
• المزاح مع الزمالء ضمن الحدود المقبولة.
واستمر المعلم في االستماع إلى اآلراء اإليجابية المطروحة حول أسس اختيار الطالبة المثالي التي منها
رأي أحمد في أن التعاون سمة يتميز بها المثالي وقد لخص رأيه فيما يلي:
• إعارة األدوات الشخصية لمن يحتاجها من الصديقات والجيران.
• مساعدة الزمالء على توضيح ما يصعب عليهم من دروس.
• اإلسهام في بعض األعمال التي يقوم بها صديقه أو معلمه أو جاره أو قريبه عند معرفته بحاجتهم
لذلك.
• تقديم المساعدة المادية -إن أمكن -لمن يحتاج إليها من الزمالء ،كإقراض بعض المال عند نسيان
المصروف المدرسي.
وأبدى محمد وجهة نظره عندما أشار إلى أهمية الفاعلية في الشخصية المثالية حيث لخصها بالجمل
التالية:
• إشعار اآلخرين بأهميتهم لكسب احترامهم.
• تقديم النصيحة بلباقة ،والبعد عن النقد المباشر أمام اآلخرين.
• التأني في معالجة األمور وعدم التسرع في التوبيخ والعتاب.
• ترك بصمات مميزة في المكان الموجودة فيه سواء بالقول أو الفعل.
• شكر وتقدير من أحسن إليه.

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل المساعدة
البروجكتور.
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

أستهل الدرس بعرض عام لما تتضمنه الوحدة من
مواضيع وأفكار ،ثُم أطرح عليهن أسئلة متنوعة للفت
انتباههن حول مفهوم الشخصية المثالية ،ثُم أجري
حوار مبسط مع الطالبات يتناسب مع قدراتهن العقلية
حول مفهوم الشخصية المثالية وأستمع إلى آراء
الطالبات المختلفة حول ذلك وأطلب منهن جمع نتائج
هذا الحوار وإدراجه في لوحة إرشادية أساعدهن في
تزيينها ومن ثم تعليقها على جدار الفصل ليستفدن
منها الطالبات.
من خالل شرح موضوع صفات الشخصية المثالية
أستشهد ببعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي
تعرضت لهذه الصفات والتي تتضمن أن البشاشة من
الصفات الرئيسة للشخصية المثالية.
أنظم مع الطالبات مسرحية تربوية يكون مضمونها
كيف تكون الشخصية المثالية متعاونة على أن أقوم
بوضع الحوار لهذه المسرحية وأقوم باختيار الطالبات
الالتي يشتركن في هذه المسرحية وأقوم بمتابعة أداء
الطالبات لهذا العرض للتأكد من تحقيق األهداف
التربوية التي يتضمنها.
أطلب من الطالبات جمع المعلومات الكافية حول أهمية
الفاعلية في الشخصية المثالية وذلك من خالل اإلطالع
على المواقع اإللكترونية الخاصة بالشبكة العنكبويتة
أو زيارة المكتبة المدرسية والبحث عن الكتب الخاصة
بهذا المجال وتدوين هذه المعلومات داخل الكراس
المدرسي على أن أقوم بمناقشة هذه المعلومات
معهن.

كيف تكون الشخصية المثالية فعالة؟

حددي أهم صفات الشخصية
المثالية.
عللي البشاشة من الصفات
الرئيسة للشخصية المثالية.
وضحي كيف تكون الشخصية
المثالية متعاونة.
فسري كيف تكون الشخصية
المثالية فعالة.
.
ما العالقة بين القدوة الحسنة
والشخصية المثالية؟
بيني آداب الحديث مع
اآلخرين.
رقابة ذاتية.

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :المهارات الحياتية
واألسرية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

األهداف
أن تحدد الطالبة أهم صفات
الشخصية المثالية.
أن تعلل الطالبة البشاشة من
الصفات الرئيسة للشخصية
المثالية.
أن توضح الطالبة كيف تكون
الشخصية المثالية متعاونة.
أن تفسر الطالبة كيف تكون
الشخصية المثالية فعالة.
أن تربط الطالبة بين القدوة
الحسنة والشخصية المثالية.
أن تبين الطالبة آداب الحديث
مع اآلخرين.
أن تتحلى الطالبة بمواصفات
الشخصية المثالية
أن تميز الطالبة بين إيجابيات
وسلبيات الثقة بالنفس.

الثقة بالنفس

-8التقويم (

)

الشخصية المثالية

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
آداه التقويم

استراتيجية التدريس

حددي أهم صفات الشخصية
المثالية.

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

عللي البشاشة من الصفات
الرئيسة للشخصية المثالية.
وضحي كيف تكون الشخصية
المثالية متعاونة.
فسري كيف تكون الشخصية
المثالية فعالة.
.ما العالقة بين القدوة الحسنة
والشخصية المثالية؟
بيني آداب الحديث مع اآلخرين.
رقابة ذاتية.

ميزي بين إيجابيات وسلبيات
الثقة بالنفس.

أن تعرف الطالبة الثقة بالنفس.

عرفي الثقة بالنفس.

أن توضح الطالبة كيفية تنمية
الثقة بالنفس.

وضحي كيفية تنمية الثقة
بالنفس.

أن تحدد الطالبة من يحتاج الثقة
بالنفس.
أن تقيم الطالبة صفاتها من خالل
الشخصية الناجحة.

حددي من يحتاج الثقة
بالنفس.
رقابة ذاتية.

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

الثاني متوسط

المهارات الحياتية

المــــادة

واألسرية

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

المهارات الحياتية

ملخص الوحدة

الشخصية المثالية – الثقة بالنفس – اتخاذ القرار -فن اإللقاء والحوار

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى :
المهارات الحياتية هي مهارات متعلمة مثل الشخصية المثالية هي التي تؤدي ما عليها
من واجبات تجاه اآلخرين واتخاذ القرار والحوار واإللقاء

يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة أن :
 )1تبدي رأيها في مواصفات الشخصية المثالية .
 )2تتبنى موقفا إيجابيا تجاه الشخصية المثالية
 )3يقدم بعض النصائح التي تعزز الثقة بالنفس .
 )4تقارن بين الثقة بالزائفة والثقة بالنفس الحقيقية .
 )5تتبع الخطوات الصحيحة التخاذ قرار في مشكلة مطروحة .
 )6تبدع في إلقاء كلمة أمام زميالتها متبعة خطوات اإللقاء الجيد .
 )7تقيم صفاتها من خالل الشخصية المثالية .

ستفهم المتعلمات أن :
-

الشخصية المثالية تؤدي ما عليها من واجبات قبل طلب حقوقها .

-

الثقة بالنفس الصحيحة نابعة من المهارات الحقيقة التي تمتلكها .

-

اتخذا القرار فن له أصوله وخطواته الصحيحة  .لإللقاء والحوار آداب ووسائل .

-

معالجة األخطاء مثل ضعف الشخصية واهتزاز الثقة بالنفس والخجل

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س

ما هي صفات الشخصية المثالية ؟
أعرف الثقة في النفس وكيف نعززها ؟
كيف يتم اتخاذ قرارا صحيحا في أمر معين ؟
ما هي آداب الحوار ؟
كيف تكونين محاورة جيدة ؟

ستعرف المتعلمات :
❖
❖
❖
❖

الشخصية المثالية
الثقة بالنفس
اتخاذ القرار
فن اإللقاء والحوار

ستكون المتعلمات قادرات على :
تكوين شخصية مثالية أو تقتدي بالمثاليات.
واثقة بنفساها ثقة حقيقة ال مزيفة .
اتخاذ قرارا صحيحا في موقف معين .
تتحاور مع اآلخرين بآدب جم .
تلقي كلمة في إذاعة المدرسة أمام الطالبات.

الخطوة : 2
المهمة األدائية

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات بما يأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجيةالتدري

 إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم االسئلة األساسية مع مناقشة

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .

❖ خرائط
القدرة على حل
مفاهيم
أسئلة التدريبات
وخرائط
بالكتاب المدرسي .
ذهنية .
❖ كتابة قصة  .يتم من خالل جدول
❖ عمل
المتابعة المعد (
مطوية.
مبتدئ  -نام –
كفء – متميز )

المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام

من خالل األدلة
التالية :
تحقيقها واحدة تلو األخرى .وهي كالتالي (الشخصية المثالية – الثقة بالنفس
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
– اتخاذ القرار -فن اإللقاء والحوار)
قصيرة .
* التذكير األكاديمي  تقسيم الطالبات لمجموعات تناقش المهارات التي يتم طرحها .
* المفكرات
 عرض بروشور على الطالبات عن التعامل مع اآلخرين في الحياة اليومية.
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة   .عمل مطوية عن التعامل مع اآلخرين في الحياة اليومية في مدة ال تزيد عن
* المالحظات*
اسبوع
تقويم ذاتي
 عرض المعرفة والمهارة المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصد



عرض بعض الخرائط الذهنية على الطالبات وتقومون بتعبئتها.

✓ مناقشة تدريبات الكتاب المدرسي .

س( تعلم تعاوني
* المناقشة والحوار.

– طريقة ألقاءيه–

* كتابة البحث .

تعلم نشط – حوار

* عمل مطوية .

ومناقشة – تفكير

* كتابة قصة.

ناقد

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

* قراءة نموذجية

والنشاط.

للنصوص.

* حل أوراق العمل.

* التعزيز

* المشاركة في رسم خرائط

المناسب

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

* تقسيم

* جمع المعلومات

المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد الخرائط
الذهنية وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة المهارات الحياتية واالسرية للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

