يهدددددام الدددددت المردددددللان يتلملى ددددد الةتاويددددد للدددددا لىدددددااه ار ددددد اوويددددد
ومضتميا وي ا للا ىريق اآل :
الم ت م

ىريق ملام

يت

ال ي

المم

ددددد ال دددددي الةدددددتاو

ال ليي ال واي من ال ي الةتاو
ل ون واإلا تن والىيتة

ي اا ددددد و يت ددددد و دددددتليي

ومن ذلك:

الاايت واآلخلة.

ري يهت اللة الم
 .1زيز ال رياة اإل المي ال
 .2زيز قي المواطا والري االج متوي لاى الم .
ذه
ل تب الم مين الرال المالئ من الم تلم والمهتلان المفياة و ق خطيط ماهج يلاو خصتئص الم مين
 .3الم ت م
الملى .
شموليتً؛ و اويع الخيلان ال يمي المرام ل .
 .4امي شخصي الم
 .5ر يص الهال الوقن وال تليم وذلك ي ر يل ىتالن الل وب وال ةل الالا ومت ي ل ب و يهمت من مش الن اف ي واج متوي
تمالً.
واق صتاي و ذلك وا لوتاة ال ت الالا
الفصل الالا الواىا.
 .6ر يل و ل يز واا المرللان الالا ي ال يال هت الم
ويزيا لقيتل و ا المال وال ي طتلمت ا
اف
و ا ا ختذ الرلالان الصىيى يم ري ممت ي مق ةر
 .7امي قالة الم
يالس يات ًء و ا اخ يتله وو ق قالا و المال ال يليا ت.
ل جاي والموالي .
 .8ل ع الم وى ال ىصي وال و من خالل ويا الم
المهتلان األ ت ي ال م ا من ام الك م ط يتن الىيتة ال م ي والمهاي من خالل راي مرللان مهتلي ي ط ب
 .9ل تب الم
الا هت من قيل جميع الم مين.
لص اليىه واالي تل وال ف يل
م اوو يح ل م
 .10ىريق ميا ال ي من جل ال م ن واإل رتن يت خاا ا لا يجيتن وطلق
اإليااو .
الذا ومهتلان ال تون وال واصل وال مل الجمتو وال فتول مع اآلخلين والىوال
مةل :ال
 .11امي المهتلان الىيت ي ل م
لطتل من الري المش ل والمصتلح ال يت ل مج مع والوطن.
والماتقش وقيول الل اآلخل
المخ ف و ال راي الىاية والم ومت ي و وليفهت ايجتييت الىيتة ال م ي
 .12طويل مهتلان ال تمل مع مصتال ال
 .13امي اال جت تن اإليجتيي الم ر يىب ال مل المها الما ج واإلخالص ال مل واالل زا ي .
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.12
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.14

طويل الىيتة االج متوي

والاهوض

امي الرالان الالزم ل ىيتة وا تب الخيلان و هيئ الفلا يىيه ي طيع اإل هت
يتلمج مع ولماااه يتلفتو ي المةملة.
وك الفلا الشخص واالج متو و امي اإلى تس يتلم ؤولي ل ضوي المج مع
وين مجموو من الميتائ والري ال وج
مةل ال تون والالت واالق صتا وى ن ال صلم.
هيئ الفلا ل ىمل م ؤوليتن األ لة واالضطالع ي ويتئهت والريت يواجيت اىو ت.
ليط متاة االق صتا المازل ييتق مواا الالا .
ويا الفلا ال خطيط وال الي ل ل وم ي والرضتء و ا االل جتل وال طىي .
ويا الفلا ال خطيط وال الي ل ل وم ي والرضتء و ا االل جتل وال طىي .
ى ن ال صلم موالا األ لة ل ىريق ضل م وى م يش مم ن لأل لة ىاوا اخ هت.
اإلاالة المازلي و ويا الفلا و ا اال فتاة من الالا ال م ي إلاالة المازل ال وضح
الوقوم و ا الطلق الف تل
األ تليب الم مشي مع ال طول الىايه وال يم ن ن خفم ال ةيل من األويتء.
امي اللوح االق صتاي والجمتلي واا الفلا يتإللشتا ل يفي اخ يتل األا ج والماليس وال ليم يتلطلق ال مي ل اتي يهت
وصيتا هت ووالق ذلك يتلملهل ال ت .
امي اال اااان ال مي لاى الفلا وال اليب و ا ممتل ال مل الياو واى لام واى لا الرتئمين ي و ح المجتل متم
م ريالً لالو متا و ا الافس مواجه للوم الىيتة.
توا و ا ل ع م وى اخل األ لة والم ت م
ي ض الصاتوتن يت خاا الختمتن المى ي ال
ل تى الفلص ل فلا لي
ل ع م وى الاخل الروم يمت ي مشا مع قالة الفلا الملاىل المخ ف .
اال فتاة من الا المتاة شغل وقتن الفلاغ يإا تج ات ع ومةمل.
امي ال تاان الصىي والغذائي وال اتي يتلملهل و ييتن ووالق ي وين الشخصي و ةيل ذلك و ا الفلا ويتل تل المج مع.
م ل ال الق يين غذي الفلا و موه و الم وقال و ا ال مل واإلا تج.

م ومتن ون الم م

 اال :
 المؤ ل:
 ال خصص:
ال هت:

 الصفوم ال
 مواا ال اليس:


المال

:

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

الالس

ال تليخ

وقيع الم م

وقيع الرتئاة

وزيع ماهج متاة (المهتلان الىيت ي وال ليي األ لي )
األ يوع

ال تليخ

4

االىا  1443/5/22ـ

الخميس  1443/5/26ـ

5

االىا  1443/5/29ـ

الخميس  1443/6/3ـ

الخميس  1443/6/3ـ

الخميس  1443/6/10ـ

6

االىا  1443/6/13ـ

الخميس  1443/6/17ـ

7

االىا  1443/6/20ـ

الخميس  1443/6/24ـ

8

االىا  1443/6/27ـ

الةالةتء  1443/6/29ـ

9

االىا  1443/7/5ـ

الخميس  1443/7/9ـ

10

االىا  1443/7/12ـ

الخميس  1443/7/16ـ

11

االىا  1443/7/19ـ

الةالةتء  1443/7/21ــ

12

االىا  1443/7/26ـ

الخميس  1443/7/30ـ

13

االىا  1443/8/3ـ

الخميس  1443/8/7ـ

االخ يتلان

الةتا

3

االةاين  1443/5/16ـ

الخميس  1443/5/19ـ

يااي الالا ل طالب ل فصل الالا
لجتزة ما صم الفصل الالا الةتا
يااي الالا ي ا اجتزة ما صم الفصل الالا
يااي لجتزة الفصل الالا الةتا

2

االىا  1443/5/8ـ

الخميس  1443/5/12ـ

ال ليم يمرلل مهتلان ىيت ي  -المهتلان الشخصي واالج متوي  -ليم ال تون -
ال مل ضمن ليق  -ووامل اجتح ليق ال مل
ال واصل مع اآلخل -طلق ال واصل مع اآلخل  -ااالة الصلاع  -مهتلة ااالة الصلاع -
اشط و طييرتن
مرام مهتلان اوي اال رلال األ ل  -ياتء ال القتن األ لي وص األلىت -
م واتن األ لة و اواوهت  -ال وامل المؤةلة ال القتن ااخل األ ل  -و تئل ص
األلىت  +اشط طييرتن
االىا اجتزة مطول
فه األاوال ااخل اال لة وا مي هت  -لاالة شؤون األ لة  -ال خطيط األ ل
ال الي  -لاالة الموالا اليشلي  -اشط و طييرتن  -مهتلة ا ختذ الرلال  -مهتلة ىل
ولاالة المش الن
لجتزة ما صم الفصل من  1443/6/3ـ ى ا  1443/6/10ـ
خطوان ىل المش الن  -مهتلة ىايا األ اام الشخصي  -مهتلة م تلج األ تل -
مهتلة ال ف يل الاتقا  -م تييل ال ف يل الاتقا وم وقت
مهتلة ا ةمتل الوقن  -وقن الفلاغ  -اال م تع يتإلجتزان  -الي اللىالن
مرام امي الوو المج م والوالء الوطا  -طييق الالت والمىت ل و ي -
مي الالت
األلي تء والخميس لجتزة مطول
الذوق ال ت  -ملت ل الذوق ال ت  -الوطاي والمواطا  -ال الق يين الري الاياي
والمواطا  -مهتلان توا و ا ىريق المواطن
الم ؤولي  -شلوط
و الافس  -اول و تئط ال ليي
الم ؤولي  -الم ؤولي
ىرق الم ؤولي والموالي ا ال مل
ال طوع  -اواع ال طوع  -ضوايط ال طوع
األلي تء والخميس لجتزة مطول

الةتا

1

االىا  1443/5/1ـ

الخيس  1443/5/5ـ

الالوس

مالىلتن

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

من

للا

( الت المرللان )

مسرد "المهارات الحياتية والتربية األسرية
نظام المقررات"  5حصص أسبوعيا ً
عنوان الوحدة األولى :المهارات الشخصية واالجتماعية
األ يوع

اليو وال تليخ

الىص

الفصل

الم ون

الهام

واا
الىصص

ل لا يجي
ال اليس

اإلجلاءان
واألاشط

ىص
الالس األول:
ال تون

 ليم ال تون.
 ذ ل وائا ال تون.

روي الالس
األول :ال تون

 ىل روي الالس.

الالس الةتا :
ال مل ضمن
ليق

 ليم ال مل ضمن ليق.
 ىايا ووامل اجتح ليق
ال مل.

خلائط
المفت ي

ص  10تب
الطتلي

ىص

ىص

ىل
المش الن

ص  12تب
الطتلي

ىص
ال
ال توا
ىص

معلمة المادة:

قائدة المدرسة:

ص  13تب
الطتلي

ااة ال روي

المالىل –
ولاق قيتس
– يم
مازل
المالىل –
ولاق قيتس
– يم
مازل
المالىل –
ولاق قيتس
– يم
مازل
المالىل –
ولاق قيتس
– يم
مازل
المالىل –
ولاق قيتس
– يم
مازل

مشرفة المدرسة:

وقيع
الرتئاة

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

