يهددددددد ا مقدددددددلم حلة دددددددةةحل للةةث دددددددع حلفلمايدددددددع الدددددددد اثددددددد ح م دددددددع ما يدددددددع ددددددد حل ددددددديم حلفدددددددلما
ا يلك اأسللي اةضلةيم ايس د الد ث يق حآل :
حلةسل ةع

ث يق ةةحة سيلسع حل يم

حلةة كع حل ة يع حلس ا يع ةن حل يم حلفلما

ح ددددددد

اةن ذلك:

حل ميل احآلخةة.

 .1زيز حل ي ة حإلسالةيع حل س يم هل مقةة حلة م ل كان احإلمسلن احلثيلة
 .2زيز قيم حلةاحطمع احل يم حالج ةل يع ل ى حلة م.
ذه
 .3حلةسل ةع اكسلب حلة ةين حل ة حلةالئم ةن حلة لةا احلةهلةحل حلةفي ة ا ق خطيط ةمهج يةح خصلئص حلة ةين
حلةةث ع.
 .4مةيع شخصيع حلة م شةاليلً؛ ا مايع حلخ ةحل حل يةيع حلة ةع ل .
 .5يص حله ة حلاقل احل كلليا اذلك يل ثلالل حلةساب احل فة حل ةحسع اةل ي ة ب يهةل ةن ةشكالل مفسيع احج ةل يع
احق صل يع اكذلك م ا ل ة حل لم حل ةحس كلةالً.
حلة ةةحل حل ةحسيع حل ي ةسهل حلة م حلفصل حل ةحس حلاحث .
 .6يل ا ةكيز
مفس ايزي اق لل د حلة ةسع احل يم طللةل أم
ةةل ي ةق ف
 .7مةيع ق ةة حلة م د ح خلذ حل ةحةحل حلصثيثع ةس
ي ةس مل ًء د حخ يلةه اا ق ق ةح ا حلة ةسع حل يةي ل.
 .8ة ع حلةس اى حل ثصي احلس اك ةن خالل اي حلة م ل ج يع احلةاحق ع.
 .9اكسلب حلة م حلةهلةحل حألسلسيع حل ةكم ةن حة الك ة ط لل حلثيلة حل ة يع احلةهميع ةن خالل يم ة ةةحل ةهلةيع ي ط ب
ةحس هل ةن ق ل جةيع حلة ةين.
 .10ث يق ة أ حل يم ةن أجل حل ةكن احإل لن لس خ حم حس ةح يجيلل اطةق م ة ما ع يح ل ة م ةصع حل ث احال كلة احل فكية
حإل ح .
احل فل ل ةع حآلخةين احلثاحة
 .11مةيع حلةهلةحل حلثيل يع ل ة م ةفل :حل م حلذح اةهلةحل حل لان احل احصل احل ةل حلجةل
اطلة ةن حل يم حلةش ةكع احلةصللح حل يل ل ةج ةع احلاطن.
احلةملقشع اق ال حلةأ حآلخة
 .12طاية ةهلةحل حل لةل ةع ةصل ة حل م حلةخ فع ا حل ميع حلث يفع احلة اةل يع ا اقيفهل حيجل يل حلثيلة حل ة يع
 .13مةيع حال جل لل حإليجل يع حلة ع ثب حل ةل حلةهم حلةم ج احإلخالص حل ةل احالل زحم .
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طاية حلثيلة حالج ةل يع احلمهاض

مةيع حل ةحل حلالزةع ل ثيلة احك سلب حلخ ةحل ا هيئع حلفة ثي يس طيع حإلسهلم
للةج ةع ااة ح ه للفل يع حلةفةةة.
كاين ةجةا ع ةن حلة ل ئ احل يم حل اج س اك حلفة حلشخص احالج ةل ا مةيع حإلثسلس للةسؤاليع ل ضايع حلةج ةع
ةفل حل لان احلمقلم احالق صل اثسن حل صةا.
لئهل احل يلم احج ل مثا ل.
هيئع حلفة ل ثةل ةسؤاليلل حألسةة احالضطالع
ة ط ةل ة حالق صل حلةمزل لق ةاح حل ةحسع.
اي حلفة حل خطيط احل مقيم لكل ة يع احل ضلء د حالة جلل احلسطثيع.
اي حلفة حل خطيط احل مقيم لكل ة يع احل ضلء د حالة جلل احلسطثيع.
ثسن حل صةا ةاحة حألسةة ل ث يق أ ضل ةس اى ة يش ةةكن لألسةة ث ا خ هل.
حلاقاا د حلطةق حلف للع حإل حةة حلةمزليع ا اي حلفة د حالس فل ة ةن حل ةحسع حل ة يع إل حةة حلةمزل حل اضح
حألسلليب حلة ةشيع ةع حل طاة حلث ي احل يةكن أن خفا حلكفية ةن حأل لء.
مةيع حلةاح حالق صل يع احلجةلليع م حلفة لإلةشل لكيفيع حخ يلة حألمسجع احلةال س احل ةيا للطةق حل ةيع ل مليع هل
اصيلم هل ا القع ذلك للةقهة حل لم.
ا ح حلةجلل أةلة
مةيع حالس ح حل حل ةيع ل ى حلفة احل ةيب د ةةلةسع حل ةل حلي ا احث ةحة احث ةحم حل لئةين
ةس الً لال ةل د حلمفس ةاحجهع قةاا حلثيلة.
د ة ع ةس اى خل حألسةة احلةسل ةع
ا لثع حلفةص ل فة لي م ض حلصمل لل لس خ حم حلخلةلل حلةث يع حل سل
حلةةحثل حلةخ فع.
ة ع ةس اى حل خل حل اة ةل ي ةشد ةع ق ةة حلفة
حالس فل ة ةن ةحسع حلةل ة شغل أاقلل حلفةحغ إم لج مل ع اةفةة.
كاين حلشخصيع ا فية ذلك د حلفة ا لل لل حلةج ةع.
مةيع حل ل حل حلصثيع احلغذحئيع احل مليع للةقهة ا يلن ا الق
د حل ةل احإلم لج.
ة ة ع حل القع ين غذيع حلفة ا ةاه اسالة اق ة

ة اةلل ن حلة ةع

 حالسم:
 حلةؤ ل:
 حل خصص:
 حلصفاا حل
 ةاح حل ةيس:
 أسم حلة ةسع:

ةسهل:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

حسم حل ةس

حل لةيخ

اقيع حلة ةع

اقيع حل لئ ة

ازيع ةمهج ةل ة (حلةهلةحل حلثيل يع احل ة يع حألسةيع)
حألس اع

حل لةيخ

( مقلم حلة ةةحل )
ةالثقلل

حل ةاس

2

حالث  1443/5/8ـ

حلخةيس  1443/5/12ـ

3

حالفمين  1443/5/16ـ

حلخةيس  1443/5/19ـ

4

حالث  1443/5/22ـ

حلخةيس  1443/5/26ـ

فهم حأل احة حخل حالسةة اح ةي هل  -ا حةة شؤان حألسةة  -حل خطيط حألسة

5

حالث  1443/5/29ـ

حلخةيس  1443/6/3ـ

حل مقيم  -ا حةة حلةاحة حل شةيع  -أمشطع ا ط ي لل  -ةهلةة ح خلذ حل ةحة  -ةهلةة ثل
اا حةة حلةشكالل

حلخةيس  1443/6/3ـ

حلخةيس  1443/6/10ـ

اجلزة ةم صا حلفصل ةن  1443/6/3ـ ث د  1443/6/10ـ

6

حالث  1443/6/13ـ

حلخةيس  1443/6/17ـ

خطاحل ثل حلةشكالل  -ةهلةة ث ي حأل حا حلشخصيع  -ةهلةة ة للجع حأل كلة -
ةهلةة حل فكية حلملق  -ة ليية حل فكية حلملق اة اقل

7

حالث  1443/6/20ـ

حلخةيس  1443/6/24ـ

ةهلةة حس فةلة حلاقل  -اقل حلفةحغ  -حالس ة لع لإلجلزحل  -مقيم حلةثالل

8

حالث  1443/6/27ـ

حلفالفلء  1443/6/29ـ

9

حالث  1443/7/5ـ

حلخةيس  1443/7/9ـ

10

حالث  1443/7/12ـ

حلخةيس  1443/7/16ـ

11

حالث  1443/7/19ـ

حلفالفلء  1443/7/21ــ

12

حالث  1443/7/26ـ

حلخةيس  1443/7/30ـ

13

حالث  1443/8/3ـ

حلخةيس  1443/8/7ـ

حالث حجلزة ةطالع

ة ةع مةيع حلا

حلةج ة

احلاالء حلاطم  -ط يق حلمقلم احلةثل قع
أ ةيع حلمقلم

ي -

حألة لء احلخةيس اجلزة ةطال
حلذاق حل لم  -ةقل ة حلذاق حل لم  -حلاطميع احلةاحطمع  -حل القع ين حل يم حل يميع
د ث يق حلةاحطن
احلةاحطمع  -ةهلةحل سل
م حلمفس  -اة اسلئط حل ة يع حلةسؤاليع  -شةاط
حلةسؤاليع  -حلةسؤاليع
ث ق حلةسؤاليع احلةاحق ع د حل ةل
حل طاع  -أماحع حل طاع  -ضاح ط حل طاع

حألة لء احلخةيس اجلزة ةطال
حالخ لةحل

حيع حل ةحسع ل طالب ل فصل حل ةحس حلفلم
اجلزة ةم صا حلفصل حل ةحس حلفلم
حجلزة ةم صا حلفصل حل ةحس حلفلم
حيع حل ةحسع
حيع اجلزة حلفصل حل ةحس حلفلم

1

حالث  1443/5/1ـ

حلخيس  1443/5/5ـ

حل ةيا ة ةة ةهلةحل ثيل يع  -حلةهلةحل حلشخصيع احالج ةل يع  -ةيا حل لان -
حل ةل ضةن ةيق  -احةل مجلح ةيق حل ةل
حل احصل ةع حآلخة -طةق حل احصل ةع حآلخة  -ح حةة حلصةحع  -ةهلةة ح حةة حلصةحع -
أمشطع ا ط ي لل
ة ةع ةهلةحل يم حالس ةحة حألسة  -ملء حل القلل حألسةيع اص ع حألةثلم -
ةكاملل حألسةة اأماح هل  -حل احةل حلةؤفةة حل القلل حخل حألسة  -اسلئل ص ع
حألةثلم +أمشطع ط ي لل

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -م
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -م
 1443/06/13ـ 2022/01/16-م
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -م

ةن

الد

مسرد "المهارات الحياتية والتربية األسرية
نظام المقررات"  5حصص أسبوعيا ً
عنوان الوحدة :المهارات الشخصية واالجتماعية
حلثصع
حألالد
حلفصل
حلفلميع
حلفللفع

حلةكان
حل ةس حألال:
حل لان

حله ا

حلةهلةة

 ةيا حل لان.
 ذكة احئ حل لان.

حلطالقع
حل ذكة

 ثل ايم حل ةس.

حل ط يق

اس ةح يجيع
حل ةيس

حإلجةحءحل

خةحئط حلةفل يم

ص  10ك لب
حلطلل ع

ثل حلةشكالل

ص  12ك لب
حلطلل ع

ك يا ةمزل
أاةحق قيلس

ايم حل ةس حألال:
حل لان

حلةح ع
حلخلةسع

أ حة حل ايم

حل ةس حلفلم  :حل ةل 

ضةن ةيق

ةيا حل ةل ضةن ةيق.
ث ي احةل مجلح ةيق حل ةل.

معلمة المادة:

حلطالقع
حألصللع

حل م حل لام

قائدة المدرسة:

ص  13ك لب
حلطلل ع

ك يا ةمزل
أاةحق قيلس
ك يا ةمزل

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

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

ويمكنكم كذالك 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  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

