المهارات الحياتية
الصف الثالث الكبيرات

أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من المهارات الحياتية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة
في النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
•
•
•
•

تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من المهارات الحياتية
إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

• تكوين اتجاهات ايجابية ومهارات يحتاجها في حياته اليومية الحالية والمستقبلية .
• المســــاعدة علــــى التواصــــل مــــل األخــــرين والتفاعــــل مــــل المجتمــــل لينشــ ـ فــــي حيــــاة أســــرية إســــالمية
تسودها المحبة واإلخاء والتعاون .
• إتاحة المساحة للرأي والتفكير واستنباط الفوائد مما حوله .
• القــــدرة علــــى مواجهــــة أي صــــعوبات مــــن أي ناحيــــة واســــتقاء المعلومــــات مــــن المصــــادر الصــــحيحة
المناسبة.
• إتاحــــة الفرصــــة فــــي ممارســــة المهــــارات الحياتيــــة وفــــق المراحــــل العمريــــة واالهــــداف التربويــــة لبنــــاء
شخصية متكاملة من خالل عدّة وحدات تعني كل وحدة منها ب حد جوانب الشخصية.
• تطوير السمات والقدرات الشخصية وتحويلها لسلوك اعتيادي يتصف باألستمرارية

معلومات عن المعلمة

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

التاريخ

توقيل المعلمة

توقيل المديرة

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

التاريخ
من

إلى

الدروس

موعد
االجازات

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

أوال :مهارات حل وإدارة المشكالت

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

ثانيا :خطوات حل المشكالت

بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

ثالثا :مهارة اتخاذ القرار  -مفهوم اتخاذ القرار  -خريطة اتخاذ القرار

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

الرحالت والنزهات :فوائدها – شروطها – نجاحها  -انواعها

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

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

وسائل الترفيه اثناء الرحالت والنزهات – بعض أدوات الرحالت التنزهية
التعامل مل األجهزة التقنية :أوال البطاقات  -أنواع بطاقات  -الصراف اآللي – مفهوم البطاقة االئتمانية –
أنواعها الفرق بين بطاقات الحساب الجاري والبطاقات االئتمان إيجابيات وسلبيات البطاقات االئتمانية
بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ
ثانيا :التعامل مل األجهزة الذكية – األجهزة الكفية – الهواتف الذكية – مميزات األجهزة الذكية – سلبيات
الهواتف الذكية على الفرد والمجتمل واستخداماتها
التسويق الذكي :أوال :القواعد الذكية في التسوق والشراء – مفهوم التسوق – القواعد الذكية في التسوق
والشراء -
التسوق االلكتروني :مفهومه  ،فو ائده  ،مواصفات مواقل التسوق اآلمن  -نصائح للتسوق االلكتروني  -كيفية
التسوق االلكتروني  -ما هي الطريقة المثلى لتسديد قيمة المشتريات

بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

ثالثا :البيل والشراء بالتقسيط :تعريفه  ،حكم بيل التقسيط صور البيل بالتقسيط شروط البيل بالتقسيط  -مزايا
البيل بالتقسيط

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

اوال :النزاهة ومكافحة الفساد للحفاظ على الوطن  -صورمن جرائم الفساد وتعزيز  -السلوك األخالقي

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

األربعاء والخميس إجازة مطولة

ثانيا :الرشوة  -ثالثا :الغش التجاري – جهود وزارة التجارة في محاربة الغش التجاري
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

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

موضوع الدرس
المشكالت
مهارات حياتية –  3ب
مناقشة الدارسات حول موضوع درسنا الجديد مناقشة حوارية

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمل معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

⃝

ما هو مفهوم مهارة حل وإدارة المشكالت؟

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات التالية :أعرض الدرس أمام الطالبات من
خالل عروض البوربوينت  ،حيث من خالل العرض تتعرف الطالبات على :مفهوم
المشكالت ومهارات الحل وإدارتها ،ثم أبين لهن ما المقصود بالمشكالت ،بعدها أعرض
عليهن خطوات حل المشكالت بالترتيب وأشرح على خطوة بالتفصيل
ثم أناقش الطالبات في المهارات المطلوبة لحل وإدارة المشكالت وكيفية القدرة على
على النقد والتأمل والتوقع وإعطاء البدائل الممكنة لحل المشكلة.
ثم أناقشهن في الدرس وأستمع إلجابات عدد منهن وأثني على المميزات منهن ألنتقل
بعد ذلك إلى النشاط لحله من خالل التعاون فيما بينهن.

رابط تفاعلي

❑استماع

تقويم قبلي

مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتنافس فيما
بينهم :

نشاط إثرائي

ما المقصود بالمشكلة؟

ما هي خطوات حل المشكالت؟

تقويم ختامي

أشرح قواعد تسخين األطعمة في
الميكروييف

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

التقويم

تقويم بنائي

اخلربات السابقة

األربعاء

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

يتوقع من الدارسات في نهاية الدرس
تحقيق ما يلي
أن تعرف مفهوم مهارة حل وإدارة
المشكالت
أن تتعرف على المقصود بالمشكلة
أن تبين خطوات حل المشكالت
أن توضح المطلوب الكتساب مهارة
حل وإدارة المشكالت

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

أبين المطلوب الكتساب مهارة حل
وإدارة المشكالت
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

❑تفكير

التحضير بالطريقة العرضية
الصف

الثالث تعليم مستمر

اليوم

المــــادة

المهارات الحياتية

التاريخ

الفصل الدراسي

الثالث

الحصة -الفصل

المواد والوسائل التعليمية
التهيئة والتمهيد



الواجب :
-

الدرس

المشكالت

كتاب الدارسة – السبورة – األقالم الملونة
األهداف السلوكية

يتوقع من الدارسات في نهاية
الدرس تحقيق ما يلي

مناقشة
الدارسات
حول
موضوع
درسنا
الجديد
مناقشة
حوارية

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الوحدة

الثالثة

•

أن تعرف مفهوووم مهووارة
حل وإدارة المشكالت

•

أن تتعوووووووورف علووووووووى
المقصود بالمشكلة

•

أن تبوووين خطووووات حووول
المشكالت

•

أن توضوووووح المطلووووووب
الكتسووواب مهوووارة حووول
وإدارة المشكالت

المحتوي العلمي

طريقة التدريس

التقويم

مفهوم مهارات حل وإدارة المشكالت:
هو نشاط حيوي يقوم به اإلنسان ويمارسه
للتغلب على مشكلة او صعوب أو معوق
حياتي عبر اتخاذ القرار.
ما المقصود بالمشكلة:
• شعور واحساس بوجود مشكلة
• وجود عالقة مع أشخاص أو مواقف ينتج
عنها حالة تناقض وارتباك وعدم ارتياح
• وجود الفرد أمام أسئلة أو غموض مع
وجود رغبة لديه في الوصول إلى
الحقيقة.
خطوات حل المشكلة:
 -1طلب العون
 -2تحديد المشكلة
 -3جمع المعلومات ومراجعتها
 -4تبسيط المشكلة وتفكيكها
 -5مراجعة الخطط الموضوعية
 -6ترجيح الفرضية المحققة
لألهداف
 -7التوصل للحل واتخاذ القرار
الكتساب مهارات حل وإدراة المشاكل:
 -1القدرة على النقد
 -2إعطاء بدائل لحل المشكالت
 -3القدرة على التأمل
 -4القدرة على التوقع

مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة
مجموعات تتنافس فيما بينهم :

طرح األسئلة على الدارسات
واستقبال اإلجابات وتصويبها:

تتحقوووووق أهوووووداف الووووودرس مووووون خوووووالل اإلجوووووراءات التاليوووووة
:أعووووورض الووووودرس أموووووام الطالبوووووات مووووون خوووووالل عوووووروض
البوربوينووووت  ،حيووووث موووون خووووالل العوووورض تتعوووورف الطالبووووات
علووووى :مفهوووووم المشووووكالت ومهووووارات الحوووول وإدارتهووووا ،ثووووم
أبووو وين لهووووون موووووا المقصوووووود بالمشوووووكالت ،بعووووودها أعووووورض
علوووويهن خطوووووات حوووول المشووووكالت بالترتيووووب وأشوووورح علووووى
خطوة بالتفصيل
ثووووم أنوووواقش الطالبووووات فووووي المهووووارات المطلوبووووة لحوووول وإدارة
المشوووووكالت وكيفيوووووة القووووودرة علوووووى علوووووى النقووووود والتأمووووول
والتوقع وإعطاء البدائل الممكنة لحل المشكلة.
ثووووم أناقشووووهن فووووي الوووودرس وأسووووتمع إلجابووووات عوووودد موووونهن
وأثنوووي علوووى المميوووزات مووونهن ألنتقووول بعووود ذلوووك إلوووى النشووواط
لحله من خالل التعاون فيما بينهن.

▪

ما هو مفهوم مهارة حل
وإدارة المشكالت؟

▪

ما المقصود بالمشكلة؟

▪

ما هي خطوات حل
المشكالت؟

▪

أبين المطلوب الكتساب
مهارة حل وإدارة المشكالت

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة المهارات الحياتية
الصف الثالث 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
----------------------------------------------------------------------------

