المهارات الحياتية
الصف الثاني التعليم المستمر

•
•
•
•
•
•

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 و استقاء المعلومات من المصادر الصحيحة المناسبة .
إتاحة الفرصة في ممارسة المهارات الحياتية 2ب وفق المراحل العمرية واألهداف التربوية لبناء
شخصية متكاملة من خالل عدّة وحدات تعني كل وحدة منها بأحد جوانب الشخصية.
تطوير السمات والقدرات الشخصية وتحويلها لسلوك اعتيادي يتصف باإلستمرارية والتطور.

تعرف المتعلم لمفهوم التداوي ومفهوم األعشاب واستخداماتها في الحياة اليومية.
• ّ
• استنباط المتعلم للفرق بين التداوي باألعشاب والشعوذة والحرص على العالج بالرقية الشرعية وفق
القرآن والسنة النبوية.
• إعداد المتعلم ببعض المهارات في العادات الغذائية اليومية بتقديم أفكار تساعد على المحافظة على الصحة.
• إكساب المتعلم القدرة على إعداد الوجبات الصحية وتفادي الوجبات السريعة.
• تعريف الفرد مفاهيم اإلتصال والحوار واالستماع.
• إعداد المتعلم لالتصال الفعال مع األبناء والقدرة على التحاور واالستماع الجيد.
• إكساب المتعلم مهارات إسعافية للحوادث المنزلية كالكدمات والخلع والكسر والجرح والحروق.
• إعداد المتعلم ليكون قادرا ً على ترشيد االستهالك الغذائي.
• تقدير المتعلم لمكانة األسرة باإلسالم.
• تعليم الفرد مهارات التواصل األسري وشرح قواعد بناء األسرة الناجحة.
• غرس حب الوطن من خالل مفهوم العمل في اإلسالم وأخالقيات العمل وسلوكياته.
• إكساب المتعلم معنى المواطنه الصالحة ببناء عالقات إيجابية في محيط العمل.
• تعليم المتعلم كيفية االنتماء للعمل.

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 ( الثاني 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

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

طفاية الحريق ما يجب مراعاته في االخالء عند حدوث الحريق

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ
ترشيد استهالك الهاتف  -أساليب ترشيد استهالك الهاتف الجوال – آداب استخدام الهاتف
الجوال  -أضرار كثرة استخدام الجوال
إدارة عالقات االسرة :أوال :التعامل مع المولود الجديد – كيف يتم استقبال المولود الجديد
– القواعد الشرعية لالعتناء بالمولود – كيف نشجع الطفل على استقبال المولود الجديد
ثانيا :التعامل مع أهل الزوج والزوجة واالقارب – قواعد مهمة في تعامل الزوجة مع أهل
زوجها  -قواعد مهمة في تعامل الزوج مع أهل الزوجة

مهارة الذكاء العاطفي  -معرفة الذات والقدر الشخصية – متى تتشكل الذات؟  -مفهوم
الشخصية – لماذا االهتمام بالشخصية؟
فو ائد معرفة اإلنسان شخصيته – طرق تنمية المهارات الشخصية  -أنواع الشخصيات
وكيفية التعامل معها
الذكاء العاطفي – خطوات تنمية الذكاء العاطفي – التعبير عن المشاع
التصرف السليم عند الطوارئ  -اإلخالء – الحاالت الطارئة – األمور التي يجب اتباعها
في عملية اإلخالء – التصرف السليم في حالة الطوارئ
حوادث التنفس – التنفس الصناعي – أساليب التنفس االصطناعي  -طريقة عمل
التنفس االصطناعي – االنعاش القلبي

األربعاء والخميس إجازة مطولة

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

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

ثالثا :التعامل مع الخالفات الزوجية  -أساليب إدارة الخالفات الزوجية – كيف تتغلب على
الخالفات الزوجية

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

العمل التطوعي وخدمة المجتمع – تعريف التطوع – من المتطوع – أهداف المتطوع

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

اهمية العمل التطوعي – أشكال العمل التطوعي – فو ائد العمل التطوعي – سمات
الشخصية التطوعية – ضوابط التطوع

بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

نماذج بوربوينت

التحضير بطريقة التعلم النشط
المادة  -الصف

المهارات الحياتية 2ب

التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)

موضوع الدرس

اليوم

مهارة الذكاء العاطفي ()1

❑سبورة ذكية

استراتيجية التعلَّم
النشط
نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :
إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أدوات التقويم

⃝

نشاط إثرائي

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أعطي للدارسات ثالث دقائق للتباحث فيما بينهن عن وضع مفهوم للذات والقدرات الشخصية،
ثم أناقشهن فيما توصلن إليه ،مع ذكر شرح المفهوم بطريقة مبسطة.
أثير لدى الدارسات حب االستطالع من خالل إلقاء أسئلة عن متى تتكون الذات؟ وأستقبل
إجاباتهن ثم أعطيهن فكرة موضحة عن الموضوع.
أكلف الدارسات بوضع تعريف لمفهوم الشخصية وأترك لهن وقت كاف للتباحث فيما بينهن عن
معنى الشخصية ومناقشتهن فيه.
أستعين بعرض تقديمى يكون محتواه معلومات عن لماذا نهتم بالشخصية؟ ،وأطلب منهن
متابعة العرض بتركيز ثم أناقشهن في محتواه.
أفتح نقاش هادئ وبناء مع الدارسات حول (فوائد معرفة اإلنسان شخصيته) ويقمن الدارسات
بالمشاركة في الحوار دون خوف أو خجل بغرض الوصول لتلك الفوائد ،أقوم بتحية الدارسات
الالتي شاركن في الحوار وتشجيع بقية الدارسات على المشاركة الفعالة.
أوزع على الدارسات ورقة العمل الخاصة بالدرس ثم أكلفهن بقراءتها وحلها.

رابط تفاعلي
❑استماع

التقويم

تقويم قبلي

ما أعراض مرض السكر؟

الفصل

وضحي مفهوم الشخصية.

تقويم بنائي

اخلربات السابقة

 تعلم تعاوني

❑أوراق نشاط

❑تجارب

الحصة

اذكري لماذا نهتم بالشخصية.

تقويم ختامي

أن تشرح الدارسة مفهوم الذات والقدرات
الشخصية.
أن تبين الدارسة متى تتكون الذات.
أن توضح الدارسة مفهوم الشخصية.
أن تذكر الدارسة لماذا نهتم بالشخصية.
أن تعدد الدارسة فوائد معرفة اإلنسان
شخصيته.
أن تهتم الدارسة بالتعرف على شخصيتها.

❑عرض مرئي
عملية

األربعاء

التاريخ

كيف تتعرفين على شخصية من بجوارك؟
❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

عددي فوائد معرفة اإلنسان شخصيته.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة
❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

زلية أخرى..............
التحريرية المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المن ⃝
⃝
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات

❑تفكير

التحضير بالطريقة البنائية
الصف

الثاني تعليم مستمر

اليوم

المــــادة

المهارات الحياتية

التاريخ

الفصل الدراسي

الثالث

الحصة -الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

االربعاء

الوحدة

المهارات الشخصية

المهارة
المستهدفة

مفهوم الذات وفوائد معرفة الشخصية

المواد والوسائل التعليمية

مفهوم الذات  :هي فكرة المرء عن
نفسه وتتضمن اتجاهاته نحو ذاته وتعد
الذات هي نواة الشخصية .
تتشكل الذات منذ الطفولة عبر مراحل
النمو المختلفة في ضوء محددات معينة
كأنماط التنشئة والتفاعل االجتماعي
لماذا االهتمام بالشخصية  :لتحسين
الذات والمساعدة علي نموها وإدارتها
علي نحوا أفضل
ألن تنمية الشخصية ال تحتاج إلي مال وال
فكر معقد
لتمكن الشخصية من مواجهة الخارج
وضغوطه الصعبة
فوائد معرفة الشخصية  :لمعرفة
مواطن القوة في شخصيته  ,ليقوم
بتعزيزها وتطويرها  ,لمعرفة مواطن
الضعف في الشخصية  ,معرفة أصناف
الناس والشخصيات  ,تحسين التواصل
مع نفسه واألخرين

أقوم بمناقشة الدارسات في موضوع الدرس بعد تقسيمهن عدة
مجموعات للتعلم التعاوني وطرح مفردات الدرس عليهن لكل
مجموعة مفردة أو عنصر من موضوع الدرس وتقوم احدى
الدارسات من المجموعة بعد التشاور معا بشرح العنصر وتعليق
باقي المجموعات وتصويب المعلمة أو التعزيز منها لتثبيت
المعلومة الصحيحة .

األهداف السلوكية

التهيئة
والتمهيد

ماذا تعرفين
عن مفهوم
الذات

المحتوي العلمي

طريقة التدريس

يتوقع من الدارسة يف
نهاية الحصة أن

•

أن تتعرف علي مفهوم
الذات

•

أن تتعرف علي أسباب
االهتمام بالشخصية

•

أن تتعرف علي فوائد
معرفة الشخصية

الواجب  :كيف تغسلين المالبس الداخلية المصنوعة من القطن ؟

عناصر الدرس :
مفهوم الذات
 لماذا االهتمام بالشخصية فوائد معرفة الشخصية* مناقشة األنشطة  :أقرا النشاط وأشرحه للدارسات وأطلب من
الدارسات أن يتخيلن أنهن صحفيات في مدرستهن وعليهن أن
يجمعن آراء تلميذات المدرسة عن مفهوم الذات وأسباب االهتمام
بالشخصية ومعرفة فوائد معرفة الشخصية ثم أناقش الدارسات في
اآلراء التي تم جمعها وأطلب من الدارسات أن يسجلن ما توصلن
إليه في المكان المخصص

التقويم

س  :أعرف مفهوم الذات
س  :أذكر أسباب االهتمام
بالشخصية
س :أذكر فوائد معرفة
الشخصية

التحضير بالطريقة العرضية
الـمـادة

المهارات
الحياتية

الموضوع

مهارة الذكاء العاطفي ()1

الـدرس

التهيئة

كيف تتعرفين على شخصية من بجوارك؟

المكتسبات

مفهوم الشخصية  -فوائد معرفة اإلنسان شخصيته

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابية  +استنتاجية
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الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تشرح الدارسة
مفهوم الذات والقدرات
الشخصية.

معرفة الذات والقدرات الشخصية:
كل إنسان يسعى ويتمنى أن يمتلك نفسية يشعر بأنه قادر
على أن يحقق آماله وأهدافه ويتخذ قراراته ويتعامل مع
اآلخرين دون أن يشعر بالخوف والقلق ،ومن غير أن تهتز
شخصيته من الداخل ليمتلئ باإليجابية واألمل ،من أجل
هذا فإن الثقة بالنفس تُع ُّد شيئا ً أساسيا ً ال يمكن أن يُستغنى
عنه.

أعطي للدارسات ثالث دقائق للتباحث فيما بينهن
عن وضع مفهوم للذات والقدرات الشخصية ،ثم
أناقشهن فيما توصلن إليه ،مع ذكر شرح
المفهوم بطريقة مبسطة.

اشرحي مفهوم الذات
والقدرات الشخصية.

مفهوم الذات :هي فكرة المرء عن نفسه وتتضمن
اتجاهاته نحو ذاته ،وتُع ُّد الذات هي نواة الشخصية.
أن تبين الدارسة متى
تتكون الذات.

 متى تتشكل الذات؟تتشكل الذات منذ الطفولة عبر مراحل النمو المختلفة في
ضوء محددات معينة كأنماط التنشئة االجتماعية والتفاعل
االجتماعي.
وبناء الذات يخضع للمعايير السائدة في المجتمع ،فالفرد
يؤثر في اآلخرين ويتأثر بهم وبمقدار هذا التأثر ونوعه
تتشكل ذاته ،كما أن للفرد دور فاعل في بناء ذاته مصداقا ً
َّللا ال يُغَيِّ ُر َما بِقَ ْوم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما
لقوله تعالى( :إِنَّ َّ َ

أثير لدى الدارسات حب االستطالع من خالل
إلقاء أسئلة عن متى تتكون الذات؟ وأستقبل
إجاباتهن ثم أعطيهن فكرة موضحة عن
الموضوع.

بيني متى تتكون الذات.

س ِه ْم) الرعد آية .11
ِبأَنفُ ِ

أن توضح الدارسة
مفهوم الشخصية.

أن تذكر الدارسة لماذا
نهتم بالشخصية.

أن تعدد الدارسة فوائد
معرفة اإلنسان
شخصيته.
أن تحل الدارسة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تهتم الدارسة
بالتعرف على
شخصيتها.
الـواجــب

فهذه اآلية الكريمة تدل على أن عملية بناء الذات للفرد أو
لمجموعة أفراد يتطلب وجود الدافع القوي لعملية التغيير،
وضحي مفهوم الشخصية.
فهو البد أن يميز بين الصالح والطالح ويميز بين ما هو أكلف الدارسات بوضع تعريف لمفهوم الشخصية
وأترك لهن وقت كاف للتباحث فيما بينهن عن
إيجابي وما هو سلبي.
معنى الشخصية ومناقشتهن فيه.
مفهوم الشخصية:
هي عدة سمات يتميز بها الشخص عمن حوله من
األشخاص ،وهي األفكار والملكات واالستعدادات
والتصرفات التي تحدد هوية الشخص وماهيته ومنهجه في أستعين بعرض تقديمى يكون محتواه معلومات اذكري لماذا نهتم بالشخصية.
عن لماذا نهتم بالشخصية؟ ،وأطلب منهن متابعة
الحياة ،مما يضفي عليه لونا ً مميزا ً وسلوكا ً معيناً.
العرض بتركيز ثم أناقشهن في محتواه.
لماذا االهتمام بالشخصية:
• لتحسين الذات والمساعدة على نموها وإرادتها على
نحو أفضل.
عددي فوائد معرفة اإلنسان
• ألن تنمية الشخصية ال تحتاج إلى مال وال فكر معقد،
شخصيته.
أفتح نقاش هادئ وبناء مع الدارسات حول
ولكن باإلرادة والعزيمة القوية.
(فوائد معرفة اإلنسان شخصيته) ويقمن
• لتتمكن الشخصية من مواجهة الخارج وضغوطه
الدارسات بالمشاركة في الحوار دون خوف أو
الصعبة؛ فالبد من تدعيم الداخل وإصالح الذات ليأتي
خجل بغرض الوصول لتلك الفوائد ،أقوم بتحية
بعدها القوة والتمكين.
الدارسات الالتي شاركن في الحوار وتشجيع بقية
فوائد معرفة اإلنسان شخصيته:
حلي ورقة العمل الخاصة
الدارسات على المشاركة الفعالة.
 لمعرفة مواطن القوة في شخصيته ،ليقوم بتعزيزهابالدرس.
وتطويرها
 لمعرفة مواطن الضغط في الشخصية ،ثم يقومأوزع على الدارسات ورقة العمل الخاصة
بتقويتها وهذا ما يسمى بالتطوير الذاتي.
بالدرس ثم أكلفهن بقراءتها وحلها.
 معرفة أصناف الناس والشخصيات ،ثم تقبل االختالفمع اآلخرين.
 تحسين التواصل مع نفسه واآلخرين.التقويم النهائي
ما فوائد معرفة اإلنسان شخصيته؟
متى تتكون الذات؟

التحضير بطريقة المسرد
الوحدة

األحد

14 / /هـ

االثنين

المهارات الشخصية

الثالثاء

14 / /هـ

األربعاء
الخميس

األمن والسالمة

14 / /هـ

التصرف السليم في حالة الطوارئ
والتنفس االصطناعي

14 / /هـ

أساليب تنمية المهارات الشخصية
وأنواع الشخصيات وكيفية التعامل
معهم والتعبير عن المشاعر

14 / /هـ

مفهوم الذات وفوائد
الدرس
معرفة الشخصية

اليوم

التاريخ

الفصل

األهداف
أن تتعرف علي مفهوم الذات
•
أن تتعرف علي أسباب
•
االهتمام بالشخصية
أن تتعرف علي فوائد معرفة
•
الشخصية

الوسيلة

تتعرف علي التصرف
•
السليم عند الطوارئ
وعملية اإلخالء في حاالت
•
الطوارئ
والتنفس االصطناعي
•
وبعض األمثلة عليه

استراتيجية التدريس

السبورة

ألقالم الملونة
تتعرف علي أساليب تنمية
•
المهارات الشخصية
تتعرف علي أنواع
•
الشخصيات وكيفية التعامل معها
تتعرف علي الذكاء
•
العاطفي

الواجب

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

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

( )
( )
( )
( )

س  :أعرف مفهوم الذات
س  :أذكر أسباب االهتمام
بالشخصية
س :أذكر فوائد معرفة
الشخصية
س  :ما هي أساليب تنمية
المهارات الشخصية
س  :ما هي أنواع
الشخصيات وكيفية التعامل
معها
س  :ما هو الذكاء العاطفي

( )
( )
( )
(
) س  :أذكر التصرف السليم
( ) عند الطوارئ
(

س  :كيف تتم عملية اإلخالء
في حاالت الطوارئ
)
س  :ما هو التنفس
االصطناعي مع ذكر أمثلة
عليه

التحضير بطريقة وحدات الملك عبد هللا

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة المهارات الحياتية
الصف الثاني 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
إلكترونيا ً 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
----------------------------------------------------------------------------

