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حياتّيةبرنامج مهارات  حياتّيةبرنامج مهارات 
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حياتّيةبرنامج مهارات 
في البستانأفكار للعمل 

وضةأطفالكّل معممتعةلقاءاتعقد.1 تيحلقاءات.صغيرةمجموعاتوفيالرَّ
ُ
.لقدراتوااملهاراتوتطبيقالقيم،اكتسابت

تيحاألطفالرياضفيحياةونظامتقاليد-طقوستكوين.2
ُ
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حياتّيةبرنامج مهارات 

دة مواّد مسان 

سالم عّباس–صندوق طاقاتي 

حسيبة فارس–مشاعرنا الشرعّية وقدراتنا القوّية

هنادي حمدان -ماذا نفعل حين نغضب؟ 

مها سعيد–خليط من املشاعر 

جوهرة عطاهلل–مالك ال تنام 

خاذ القرارات 
ّ
حياة راشد–ات

رزان حنا –أنا واحتياجاتي 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-8-6-2020/life-skills-kindergarten-16323/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-8-6-2020/life-skills-kindergarten-1632/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/arabic6-4/enrichment-kdam-yesodi-6-4-13/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/arabic-12-4/kindergarten-12-4-13/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-29-6-2020/life-skills-kindergarten-0958/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/lifeskills-pressure-kindergarten-16-4-15/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-27-5-2020/life-skills-kindergarten-2025/


حياتّيةبرنامج مهارات 
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https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/mahabe-taatof.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/el-tasamoh.pdf
https://www.al-fanoos.org/book/duck_rabit_arabic/
https://www.al-fanoos.org/book/too_many_carrots/
https://www.al-fanoos.org/book/al-jisr/
https://www.al-fanoos.org/book/%d8%a3%d9%86%d8%a7_%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%a7_%d8%ad%d9%85%d9%84_%d8%ab%d9%82%d9%8a%d9%84/
https://www.al-fanoos.org/book/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://www.al-fanoos.org/book/my_grandpa/
https://www.al-fanoos.org/book/the-same-but-different/


حياتّيةبرنامج مهارات 
حر في  ّ

ة»الس  حريَّ ّ
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نموذج لبرنامج مهارات الحياة

ة»يدعم برنامج  حريَّ ّ
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ّ
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ربوّي مثال على تطوير محاور الحصانة املطلوبة مع العودة إلى اإلطار ال
ّ
ت

ات
ّ
محور الذ

ر ذاتّي إيجابّي  (22ص)أن يكون صاحب تصوُّ

محور ضبط وإدارة املشاعر

تي تحتاج إلى تواُزن، وضبط عاطفي 
َّ
عاُمل مع املواقف ال ُرق للتَّ

ُ
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َ
ُرق لتكوين عالقات َبْيش

ُ
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حر»من برنامج  ّ
«دائرة الس 

ةحياتيّ برنامج مهارات 

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/maagal_hakesem.pdf

