مهارات حياتية
الصف األول تعليم مستمر

• تكوين اتجاهات ايجابية ومهارات يحتاجها في حياته اليومية الحالية والمستقبلية.
• المساعدة على التواصل مع اآلخرين والتفاعل مع المجتمع لينشأ في حياة أسرية إسالمية
تسودها المحبة واإلخاء والتعاون.
• إتاحة المساحة للرأي والتفكير واستنباط الفوائد مما حوله.
• القدرة على مواجهة أي صعوبات من أي ناحية واستقاء المعلومات من المصادر الصحيحة
المناسبة.
•

إتاحة الفرصة في ممارسة المهارات الحياتية وفق المراحل العمرية واألهداف التربوية لبناء
شخصية متكاملة من خالل ع ّ
دة وحدات تعني كل وحدة منها بأحد جوانب الشخصية.

• تطوير السمات والقدرات الشخصية وتحويلها لسلوك اعتيادي يتصف باالستمرارية والتطور.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( المهارات الحياتية) للصف ( األول تعليم مستمر )
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

حزام االمان والسرعة

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

ترشيد استهالك الكهرباء

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

الهدف من الترشيد

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

طرق ترشيد الكهرباء (داخل المنزل وخار ج المنزل )

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

العناية بالمالبس (المالبس -مصادر األلياف – أنواع الغسيل)

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

ترتيب الموائد

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

المر افق العامة مفهوم المرفق العام – التوعية الستخدام المر افق العامة
بطريقه صحيحه )

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

مهارات إدارة الوقت ( توزيع الوقت على األنشطة اليومية  -تحديد األهداف)
تابع مهارات إدارة الوقت (تحديد األولويات وترتيبها  -االستفادة من أوقات
الفراغ)
عبور المشاة وإشارة المرور

تابع العناية بالمالبس (المنظفات –طرق تنظيف األنسجة مراحل الغسيل)
األربعاء والخميس إجازة مطولة

طرق المحافظة على المرافق الخاصة والعامة
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نماذج بوربوينت

التحضير بطريقة التعلم النشط
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

مهارات حياتية  1ب

مهارة إدارة الوقت 1

موضوع الدرس

كيف تنظمين وقتك؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

عرفي معنى الوقت.

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

❑استماع
المالحظة ⃝

عددي خصائص الوقت.

وزعي الوقت على األنشطة اليومية.

رابط تفاعلي

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

وضحي أهمية الوقت.

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

التقويم

تقويم ختامي

أن تعرف الدارسة معنى الوقت.
أن توضح الدارسة أهمية الوقت.
أعطي للدارسات ثالث دقائق للتباحث فيما بينهن عن وضع تعريف للوقت،
أن تعدد الدارسة خصائص الوقت.
ثم أناقشهن فيما توصلن إليه ،مع ذكر التعريف.
أن توزع الدارسة الوقت على
أقوم بشرح مبسط عن أهمية الوقت ،ثم أترك المجال للدارسات كي يقمن
األنشطة اليومية.
بالتباحث فيما بينهن عن توضيح قيمة الوقت بالنسبة لهن.
أن تذكر الدارسة أهمية جدول
أعرض على الدارسات رسما ً توضيحيا ً يوضح خصائص الوقت وأطلب
األعمال اليومية.
منهن تأمل الرسم جيداً ،ثم أناقشهن في محتواه.
أن تحل الدارسة ورقة العمل الخاصة
أفتح نقاش هادئ وبناء مع الدارسات حول (توزيع الوقت على األنشطة
بالدرس.
اليومية) ويقمن الدارسات بالمشاركة في الحوار دون خوف أو خجل بغرض
أن تقدر الدارسة قيمة الوقت بما يعود
الوصول للهدف ،أقوم بتحية الدارسات الالتي شاركن في الحوار وتشجيع
عليها بالنفع واألجر.
بقية الدارسات على المشاركة الفعالة.
اخلربات السابقة
أستعين بعرض تقديمي يكون محتواه أهمية جدول األعمال اليومية ،وأطلب
منهن متابعة العرض بتركيز ،ثم أناقشهن في أهمية جدول األعمال اليومية.
أوزع على الدارسات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،ثم أكلفهن بقراءتها
ما مقادير شطائر الجبن؟
وحلها.

أدوات التقويم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث
األنشطة ⃝

❑قراءة
الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة

❑تفكير

أخرى..............

الطريقة العرضية
الـمـادة

المهارات
الحياتية

الموضوع

مهارة إدارة الوقت 1

الـدرس

التهيئة

كيف تنظمين وقتك؟

المكتسبات

معنى الوقت -أهمية الوقت -خصائص الوقت -توزيع
الوقت على األنشطة اليومية -أهمية جدول األعمال
اليومية

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

استراتيجية التدريس

إلقائية  +حواريه  +استجوابية  +استنتاجية

7

التاريخ

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تعرف الدارسة معنى
الوقت.

الوقت:
عرف الوقت بأنه( :مقدار من الزمن قدر ألمر ما ،سواء
قصيراً أو طويالً).
أهمية الوقت:
ع َّ
ظ َمه
للوقت أهمية كبرى ،فهو هبة من هللا جل جالله ،حيث َ
حين أقسم به في كتابه الكريم في قوله تعالىَ ( :وا ْل َعص ِْر ()1
ت
س ٍر ( )2إِالَّ الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوع َِملُوا الصَّا ِلحَا ِ
سانَ لَ ِفي ُخ ْ
اإلن َ
إِنَّ ِ
صب ِْر())3
َق َوتَ َواص َْوا بِال َّ
َوتَ َواص َْوا بِا ْلح ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم ِل َر ُج ٍل َوه َُو يَع ُ
ظهُ" :ا ْغتَنِ ْم
سو ُل ِ
وقَا َل َر ُ
سقَ ِمكَ ،
َخ ْمسا ً قَ ْب َل َخ ْم ٍسَ :
شبَابَكَ قَ ْب َل َه َر ِمكَ َ ،و ِص َّحتَكَ قَ ْب َل َ
َو ِغنَاكَ قَ ْب َل فَ ْق ِركَ َ ،وفَرا َ
شغُ ِلكَ َ ،و َحيَاتَكَ قَ ْب َل َم ْوتِكَ ".
غكَ قَ ْب َل ُ
خصائص الوقت:
 .1ارتفاع قيمته.
 .2سرعة إنقضائه.
 .3ذهابه وعدم عودته.

أعطي للدارسات ثالث دقائق للتباحث فيما بينهن عن
وضع تعريف للوقت ،ثم أناقشهن فيما توصلن إليه،
مع ذكر التعريف.

عرفي معنى الوقت.

أقوم بشرح مبسط عن أهمية الوقت ،ثم أترك المجال
للدارسات كي يقمن بالتباحث فيما بينهن عن توضيح
قيمة الوقت بالنسبة لهن.

وضحي أهمية الوقت.

أعرض على الدارسات رسما ً توضيحيا ً يوضح
خصائص الوقت وأطلب منهن تأمل الرسم جيداً ،ثم
أناقشهن في محتواه.

عددي خصائص الوقت.

أن توضح الدارسة أهمية
الوقت.

أن تعدد الدارسة خصائص
الوقت.

أوالَ :توزيع الوقت على األنشطة اليومية:
وقت أداء الشعائر الدينية :وهو الوقت الذي يقضيه اإلنسان في

أن توزع الدارسة الوقت
على األنشطة اليومية.

أن تذكر الدارسة أهمية
جدول األعمال اليومية.

أن تحل الدارسة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تقدر الدارسة قيمة
الوقت بما يعود عليها
بالنفع واألجر.

الـواجــب

أداء العبادات كالصالة ،وقراءة القرآن.
الوقت الشخصي:
وهو الوقت الذي يصرفه اإلنسان في تلبية احتياجاته الالزمة
للحياة كالنظافة ،والراحة ،والنوم ،واالسترخاء ،وممارسة
الهوايات.
وقت األسرة:
وهو الوقت الذي يمضيه اإلنسان مع العائلة ،كالجلوس مع
أفراد العائلة والتحاور معهم ،وترتيب المنزل ،وقضاء حوائج
األسرة من مأكل ومشرب.
وقت العمل :هو الوقت الذي يصرفه اإلنسان في العمل،
كالدراسة ،والمذكرة ......وغيرها.
وقت األنشطة االحتماعية :وهو الوقت الذي يصرفه اإلنسان
في تنمية العالقات االجتماعية مع اآلخرين كزيادة األهل
واألصدقاء والزمالء ،والتطوع ألعمال الخير ،وحضور
المناسبات االجتماعية.
أهمية جدول األعمال اليومية:
 تنظيم الوقت وتحديد فترات العمل والراحة. التعود على ترتيب خطوات العمل قبل القيام به. ترتيب األدوات المستخدمة لتسهيل أداء األعمال. استبعاد األعمال غير المجدية. االستعانة باآلراء عند الحاجة إليها. االستعداد ألي مفاجأة غير متوقعة. تحسين أسلوب العمل ،واالستعانة باألساليب واألدواتالحديثة التي تريح العامل وتيسر عمله وتقلل الوقت
والجهد.

ما أهمية الوقت؟

أفتح نقاش هادئ وبناء مع الدارسات حول (توزيع
الوقت على األنشطة اليومية) ويقمن الدارسات
بالمشاركة في الحوار دون خوف أو خجل بغرض
الوصول للهدف ،أقوم بتحية الدارسات الالتي شاركن
في الحوار وتشجيع بقية الدارسات على المشاركة
الفعالة.

أستعين بعرض تقديمي يكون محتواه أهمية جدول
األعمال اليومية ،وأطلب منهن متابعة العرض
بتركيز ،ثم أناقشهن في أهمية جدول األعمال
اليومية.
أوزع على الدارسات ورقة العمل الخاصة بالدرس،
ثم أكلفهن بقراءتها وحلها.

التقويم النهائي

وزعي الوقت على األنشطة
اليومية.

اذكري أهمية جدول األعمال
اليومية.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

ما خصائص الوقت؟

التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَاتُهُ
الس َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة مهارات حياتية
الصف األول تعليم مستمر
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ

أنواع تحاضير التعليم المستمر
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد

مرفقات مناهج التعليم المستمر
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+

عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
*سعر المادة على سي دي 20لاير*
*سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)

يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa

كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"

==========================
الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------

