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مفید 
مدرسه زندگی 

مدرسه زندگی مدرسه ای است زنده، بانشاط و پویا

هدف آن زمینه سازی برای تربیت انسان هایی است که با انتخاب خویش در زندگی خود در همه ابعاد
.بالنده، موفق و اثرگذار باشند( مادی و معنوی، فردی و اجتماعی) 

از این رو ماموریت مجتمع آموزشی مفید
خانواده مذهبی

حیات طیبه

مهارت زندگی

شهروندجهانی

اثرگذار

 مکتب اهل بیت



الگوی آموزشی در مفید



موضوعات 
درسی 

دنیای من 

جانوران

شهر من 

مناسبت ها

گیاهان

کشور من



مهارت های فراموضوعی
دانستن و بکار بستن قوانین و روال های حضور در گروه•

پذیرش مسئولیت خود•

برنامه ریزی و انجام فعالیت ها به صورت موثر و کارآمد•

به کار بستن همه ی حواس برای درک جزییات مرتبط•

همکاری با دیگران در انجام کار در گروه•

درگیر کردن و تقویت ماهیچه های بزرگ و سپستم عضالنی  ظریف•

توصیف و ثبت مشاهدات به وسیله ی نقاشی •

گوش کردن به دیگران، دستورالعمل ها و اطالعات یا حساسیت و دقت باال•

ن زمینه ها انتخاب گری آگاهانه در تغذیه، فراقت، استراحت، فعالیت بدنی، بهداشت، مراقبت های فردی  برای رسیدن به تعادل در ای•

واکنش منطقی و موجه نسبت به موقعیت •

رعایت نوبت•

واضح صحبت کردن•

فهم آنچه خوانده شده است •

انتخاب رفتارهایی که منجربه ایجادخطر یا ریسک برای خود و دیگران نشود•

توافق و سازش با دیگران•

بیان دیدگاه خود بدون آسیب زدن به دیگران•

فهم داده های ارائه شده •

مودب بودن با دیگران  •



مهارت ها و مالک های ریاضی در پیش دبستان

 را بداند و از آن برای شمارش اشیاء استفاده کند30نام اعداد و ترتیب شمارش تا.

 را مقایسه کند10اعداد کمتر از.

جمع را به عنوان اضافه کردن و روی هم ریختن و تفریق را به عنوان از روی چیزی برداشتن و چیزی را
.خرد کردن بشناسد

شکل های هندسی را بشناسد و توصیف کند.

از واژه های مرتبط با مسیریابی و مکان یابی استفاده کند.

ویژگی های قابل اندازه گیری را بشناسد و اندازه ها را مقایسه کند.

 زمان را اندازه گیری کند.

الگو ها را تشخیص دهد و ادامه دهد.

اشیاء را دسته بندی کند و تعداد هر دسته را بشمارد.



مهارت ها و مالک ها سواد آموزی در پیش دبستان

:گوش کردن و سخن گفتن-1

گفت و گو-

پردازش شنیداری-

:خواندن-2

کل خوانی -

نوشته آگاهی -

پردازش دیداری-

:نوشتن-3

دست ورزی-

نشانه نویسی-

کلمه نویسی-



برخی ازکتاب های خوانده شده



برنامه هفتگی تصویری 



(نقاشی، حجم سازی، نمایش خالق) هنر



بازی های گروهی



فعالیت های یادگیری 



صبحانه




