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جمعية التنمية األسرية بخميس مشيط
التعريف بالجمعية :
جمعية خيرية هي األولى من نوعها بهذا المسمى على مستوى المملكة العربية السعودية ،متخصصة في شؤون األسرة ومجاالتها.
مسجلة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ( )566ومقرها خميس مشيط.

الرؤية :
السعي في توفير وتهيئة المناخ األسري المناسب ،والعمل على تحقيق الترابط واالستقرار األسري في المجتمع.

الرسالة:
استثمار إمكانات المجتمع المحلي وتعزيز جهوده المؤدية إلى أسرة مستقرة.

أبرز مشاريعها :
 -1وحدة االستشارات األسرية  :تعنى بحل المشاكل األسرية والنفسية والتربوية واإلصالح األسري في خصوصية تامة.
 -2نادي األشبال  :يستهدف األشبال من سن ( )12-6سنة ،ويهدف لغرس القيم اإلسالمية.
 -3برنامج:أوتك الشبابي  :يلبي احتياجات فئة الشباب من سن ( )18-13سنة ويهدف لتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
 -4نادي الجمانة للفتيات  :يهدف لتوفير بيئة جاذبة وآمنة للفتاة الستغالل وقتها وتفعيل طاقاتها إيجابيا.
 -6برنامج خطوات نحو النجاح  :يهدف لصناعة أجيال قادرة على العطاء والتميز وإمداد المجتمع بمجموعة من المدربين األشبال.
 -7مركز تمكين للتدريب  :يقدم دورات تدريبية في مجاالت عدة تساهم في خدمة األسرة وجميع أفرادها.
 -8برنامج تأهيل المقبلين على الزواج  :تقدم دورات للمقبلين على الزواج من الجنسين في محافظة خميس مشيط وغيرها من
محافظات منطقة عسير.
 -9الملتقى الشبابي  :ملتقى دوري موجه لفئة الشباب ويهدف الستثمار أوقاتهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قيم المواطنة الصالحة لديهم.

خاص بالمرحلة األولية

متهيد -:
* مت بناء هذه الوثيقة وفق طريقة املعايري العامة واخلاصة واملؤشرات ،والتصنيف هنا ( اإلمياين  -األخالقي  )... -للتوضيح فقط ،أما تقسيم النسب فهو مبين على رؤية الفريق
املنفذ واملعد للوثيقة ووفق احتياج ات الشرحية املستفيدة من الوثيقة ،وتقسيم النسب هو حمل اجتهاد للجهة املنفذة للربنامج من خالل اخلربة العملية بالواقع وحباجة املستفيدين،
وخيتلف ذلك من مكان آلخر.
* املراجع اليت مت الرجوع إليها يف صياغة املنهجية :
 كتاب (مناء) منهج بناء الشخصية اإلسالمية من الرضاعة إىل اجلامعة من إعداد مؤسسة املريب. كتاب (دليل) موسوعة علمية تربوية من إعداد مركز التطوير الدويل. كتاب ( بناء التربوي  ) 3-2-1منهج تربوي لبناء الشخصية املتميزة لطالب املراحل املتوسطة والثانوية واجلامعية من إصدارات مؤسسة اخلربات الذكية. دراسة حصر ومجع االحتياجات املختلفة علميًا للشرائح العمرية يف حلقات التحفيظ وتطبيقات للتحفيز واجلذب  /وهي دراسة متخصصة أصدرها مركز حلقاتنا( لتطوير احللقات واملدارس القرآنية ).
 املنهج التربوي حللقات حتفيظ حمافظة جدة /قام بإعداد هذا املنهج ( قسم الربامج الطالبية ) يف مجعية حتفيظ القرآن يف جدة . -االطالع على أكثر من (  ) 5وثائق تربوية شبيهة وفق منهج املعايري واملؤشرات.

* مت احتساب عدد الساعات الكلي للربنامج كالتايل -:
 الربنامج يقدم خالل  3سنوات فصلني دراسيني كل سنة. كل فصل دراسي  12أسبوع. كل أسبوع  4لقاءات يف يومني. كل لقاء  30دقيقة. يصبح جمموع اللقاءات  144ساعة. الصلوات والوجبات والفترة الرياضية مل حتسب ضمن ساعات الربنامج التربوي. -مت احتساب عدد ساعات املعايري العامة والفرعية واملؤشرات بالتفصيل.

املعايري التربوية العامة :

الرمز

املعيار العام

التصنيف

النسبة

عدد الساعات

أ

يتبع منهج أهل السنة واجلماعة

إمياين

%8

 11.5س

ب

يستقيم على أوامر الشرع ،وجيتنب نواهيه

إمياين

%12

 17.3س

ج

يتحلى مبكارم األخالق

أخالقي

%15

 21.6س

د

يدير ذاته بنفسية مستقرة

نفسي-مهاري

%11

 15.8س

هـ

ميتلك املنهجية الصحيحة للتعلم والتفكري

فكري -مهاري

%12

 17.3س

و

ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعي

علمي

%12

 17.3س

ز

يتواصل مع جمتمعه وأسرته بإجيابية

اجتماعي-أسري

%30

 43.2س

%100

 144ساعة

اجملموع

املعايري العامة واخلاصة:
أ  -يتبع منهج أهل السنة واجلماعة
الرمز

املعيار اخلاص

النسبة

عدد الساعات

أ1-

يعبد اهلل وحده ،وال يشرك به شيئًا

%10

 1،15س

أ2-

يتبع الرسول ﷺ ،وال يبتدع

%10

 1،15س

أ3-

يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها

%10

 1،15س

أ4-

يوازن بني خوف اهلل ورجائه

%10

 1،15س

أ5-

حيب يف اهلل ،ويبغض يف اهلل

%10

 1،15س

أ6-

عز وجل
يعظم اهلل َّ

%10

 1،15س

أ7-

يستوعب أهم مسائل التوحيد واإلميان

%10

 1،15س

أ8-

يستشعر مسؤولية الدعوة إىل اهلل

%10

 1،15س

أ9-

يأمر باملعروف وينهى عن املنكر حبكمة

%10

 1،15س

أ10-

يتمثل هدي النيب ﷺ يف الدعوة واإلصالح

%10

 1،15س

%100

 11،5س

اجملموع

ب -يستقيم على أوامر الشرع ،وجيتنب نواهيه
الرمز

املعيار اخلاص

النسبة

عدد الساعات

ب1-

حيافظ على الواجبات

%20

 3،46س

ب2-

يتقي احملرمات

%20

 3،46س

ب3-

يتنـزه عن املكروهات

%20

 3،46س

ب4-

حيرص على املستحبات

%20

 3،46س

ب5-

يعتين بتزكية قلبه

%20

 3،46س

%100

 17.3س

اجملموع
ج -يتحلى مبكارم األخالق
الرمز

املعيار اخلاص

النسبة

عدد الساعات

ج1-

يتمثل هدي النيب ﷺ يف خلقه

%20

 4،32س

ج2-

حيترم والديه ويربمها

%20

 4،32س

ج3-

حيترم اآلخرين ،ويتعامل معهم بلباقة

%20

 4،32س

ج4-

يتحلى بآداب الكالم

%20

 4،32س

ج5-

جيتنب األخالق السيئة

%20

 4،32س

%100

21.6س

اجملموع

د -يدير ذاته بنفسية مستقرة
الرمز

املعيار اخلاص

النسبة

عدد الساعات

د1-

يفهم ذاته.

%10

 1.58س

د2-

حيسن إدارة وقته.

%15

 2.37س

د3-

يستثمر مهاراته ويطورها.

%15

 2.37س

د4-

لديه إرادة قوية مبادِرة.

%10

 1.58س

د5-

يوازن بني حتقيق رغباته وأداء واجباته.

%10

 1.58س

د6-

يتسم بصحة نفسية عالية.

%10

 1.58س

د7-

يتسم بالسالمة واللياقة البدنية.

%15

 2.37س

د8-

قادر على حل مشكالته.

%15

 2.37س

%100

 15 .8س

اجملموع

هـ  -ميتلك املنهجية الصحيحة للتعلم والتفكري
الرمز

املعيار اخلاص

النسبة

عدد الساعات

هـ1 -

ميتلك عادات عقلية إجيابية.

%5

 0،866س

هـ2-

يقرأ مبهارة.

%30

 5،191س

هـ3 -

ميتلك مهارات التفكري الناقد.

%5

 0،866س

هـ4 -

يستثمر الوسائل التقنية يف التعلم اإلجيايب.

%30

 5،191س

هـ5 -

يستثمر ما تعلمه يف حياته الشخصية.

%30

 5،191س

%100

 17،3س

اجملموع
و -ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعي
الرمز

املعيار اخلاص

النسبة

عدد الساعات

و1-

حيرص على التزود من العلم الشرعي.

%5

 0،866س

و2-

يفقه القدر الضروري من أحكام العبادات.

%30

 5،191س

و3-

يعرف هدي النيب ﷺ وسريته.

%30

 5،191س

و4-

يعظم كتاب اهلل عزَّ وجل.

%5

 0،866س

و5-

يعتين بكتاب اهلل تعاىل فهما وتدبرا.

%30

 5،191س

%100

 18،32س

اجملموع

ز -يتواصل مع جمتمعه بإجيابية
الرمز

املعيار اخلاص

النسبة

عدد الساعات

ز1-

متوافق مع جمتمعه.

%10

 4.32س

ز2-

يستخدم أساليب اتصال ناجحة.

%30

 12.96س

ز3-

يشارك يف األنشطة االجتماعية.

%30

 12.96س

ز4-

يستخدم مهارات اللغة العربية يف التواصل

%30

 12.96س

%100

 43.2س

اجملموع

املعايري العامة واخلاصة مع املؤشرات للمرحلة االبتدائية ( األولية  -العليا ):
املعيار العام ( :أ ) يتبع أهل السنة واجلماعة /
املعيار اخلاص ( :أ  ) 1 -يعبد اهلل وحده ،وال يشرك به شيئًا.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يبني أن اهلل هو املستحق للعبادة

يذكر بعض مظاهر األلوهية

يذكر بعض مظاهر الربوبية

يوضح مراتب اإلسالم

-

يستشعر أن العبادة هلل وحده

املعيار اخلاص ( :أ  ) 2 -يتبع الرسول ﷺ ،وال يبتدع.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يوضح مكانة النيب ﷺ

يبني معىن اتباع النيب ﷺ

املعيار اخلاص ( :أ  ) 3 -يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يستشعر نعم اهلل عليه

يوضح معىن حمبة اهلل

يستشعر فضل النيب ﷺ عليه

يوضح معىن حمبة الرسول ﷺ

-

يشكر اهلل على نعمه

املعيار اخلاص ( :أ  ) 4 -يوازن بني خوف اهلل ورجائه.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

-

يستشعر قدرة اهلل

-

يستشعر رمحة اهلل

املعيار اخلاص ( :أ  ) 5 -حيب يف اهلل ،ويبغض يف اهلل.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

-

أن حيب املسلم يف اهلل

عز وجل.
املعيار اخلاص ( :أ  ) 6 -يعظم اهلل َّ
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يوضح جوانب من عظمة اهلل يف الكون

يوضح جوانب من عظمة اهلل يف اخللق

املعيار اخلاص ( :أ " ) 7 -يستوعب أهم مسائل التوحيد واإلميان".
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

أن يعرف أن خالقه هو اهلل

يبني األصول الثالثة يف العقيدة

يعرف معىن اإلميان وأركانه

يعرف معىن اإلميان وأركانه

املعيار اخلاص ( :أ  ) 8 -يستشعر مسؤولية الدعوة إىل اهلل.
مؤشرات الصفوف ا ألولية

مؤشرات الصفوف العليا

-

يستشعر معىن الدعوة إىل اهلل

-

يستشعر أمهية الدعوة إىل اهلل

-

يتعرَّف على قصص إسالم بعض الصحابة

املعيار اخلاص ( :أ  ) 9 -يأمر باملعروف ،وينهى عن املنكر حبكمة.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

-

يفرق بني املعروف واملنكر

-

ميارس بعض األعمال الدعوية بشكل مبسط

املعيار اخلاص ( :أ  ) 10 -يتمثل هدي النيب ﷺ يف الدعوة واإلصالح.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

-

حيفظ بعض النصوص يف الدعوة

املعيار العام ( :ب ) يستقيم على أوامر الشرع ،وجيتنب نواهيه /
املعيار اخلاص( :ب  ) 1 -حيافظ على الواجبات.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يبني أمهية الواجب

يبني معىن الواجب

يطبق بعض الواجبات

يقدم الواجبات على املباحات

-

يدرك فضل بعض الواجبات

-

يداوم على أداء الواجبات

املعيار اخلاص ( :ب  ) 2 -يتقي احملرمات.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يبني خطورة فعل احملرم

يبني معىن احملرم

يسمي أبرز احملرمات

يسمي احملرمات املشهورة

-

يوضح عاقبة فعل احملرمات

املعيار اخلاص( :ب  ) 3 -يتنـزه عن املكروهات.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

-

يبني معىن املكروه

-

يذكر أمثلة على املكروهات

املعيار اخلاص ( :ب  )4 -حيرص على املستحبات.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يبني فضل العمل املستحب

يبني معىن املستحب

حيفظ بعض األذكار اليومية

يعرف بعض املستحبات

-

يفعل بعض املستحبات

-

حيفظ أذكار اليوم والليلة وبعض األدعية النبوية

املعيار اخلاص ( :ب  ) 5 -يعتين بتزكية قلبه.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

-

يذكر تعريف اإلحسان

-

يستشعر مراقبة اهلل له

املعيار العام( :ج ) يتحلى مبكارم األخالق /
املعيار اخلاص ( :ج  )1 -يتمثل هدي النيب ﷺ يف خلُقه.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يستمع إىل بعض القصص النبوية يف اخللق والتعامل

يوضح هدي النيب ﷺ يف تعامله مع أصحابه

-

يوضح هدي النيب ﷺ يف تعامله مع أهل بيته

-

يشرح هدي النيب ﷺ يف احترام الكبري

املعيار اخلاص ( :ج  ) 2 -حيترم والديه ويربمها.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يدرك فضل والديه عليه

يدرك فضل والديه عليه

يطيع أوامر والديه ،وجيتنب نواهيهما

يطيع أوامر والديه ،وجيتنب نواهيهما

يقبّل والديه ويبادرمها بالسالم

حيفظ بعض النصوص الواردة يف بر الوالدين

املعيار اخلاص ( :ج  ) 3 -حيترم اآلخرين ،ويتعامل معهم بلباقة.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

اليؤذي اآلخرين

يعرف حق املسلم على املسلم

يوقر الكبري

يوقر الكبري

املعيار اخلاص ( :ج  ) 4 -يتحلى بآداب الكالم.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يتحلى ببعض واجبات املسلم على املسلم

يتحلى ببعض واجبات املسلم على املسلم

يبادر بإلقاء السالم على اآلخرين

يبادر بإلقاء السالم على اآلخرين

ال يتعمد التلفظ باأللفاظ اجلارحة

ال يتعمد التلفظ باأللفاظ اجلارحة

يتحلى بصفة االستماع

ال يتعمد تتبع عثرات لسان اآلخرين

يستخدم األلفاظ اليت تدل على االحترام

يتجنب مقاطعة حديث اآلخرين

املعيار اخلاص ( :ج  ) 5 -جيتنب األخالق السيئة.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يتجنب الكذب مع اآلخرين

يتجنب الكذب على اآلخرين

جيتنب غيبة اآلخرين

جيتنب غيبة اآلخرين

املعيار العام ( :د ) يدير ذاته بنفسية مستقرة /
املعيار اخلاص ( :د  ) 1 -يفهم ذاته.

املعيار اخلاص:

مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

قادر على توضيح فكرة حمددة بأسلوب مقنع

يثق بنفسه وقدراته

يعدد بعض منجزاته

يعدد منجزاته

-

يدرك بعض مواطن القوة والضعف لديه

( د  ) 2 -حيسن إدارة وقته.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

ينجز األعمال املطلوبة منه يف وقتها

ينجز األعمال املطلوبة منه يف وقتها

يستطيع قراءة الساعة

يذكر الساعة بالدقائق

املعيار اخلاص ( :د  ) 3 -يستثمر مهاراته ويطورها.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يكتشف مهاراته

يكتشف مهاراته

يتجاوب مع تطوير مهاراته

حياول تطوير مهاراته

يعرف مهارات أساسية يف السباكة والكهرباء

ينجز األعمال اليت مييل إليها

يعرف مهارات أساسية يف احلاسب اآليل

يطبق مهارات يف السباكة والكهرباء

جييد إلقاء كلمة أمام زمالئه

جييد املهارات األساسية يف احلاسب اآليل

-

يستخدم مهارات اإللقاء

-

جييد مهارات اخلط العريب

املعيار اخلاص ( :د  ) 4 -لديه إرادة قوية مبا ِدرة.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يقدم مقترحات إجيابية

يقدم مقترحات وحلولًا

يبدي املبادرة يف األمور اليت يستطيع القيام ها

يشارك بفعالية يف نشاطات مرحلته

-

يبادر ببعض األعمال االجتماعية يف حميطه

املعيار اخلاص ( :د  ) 5 -يوازن بني حتقيق رغباته وأداء واجباته.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يفرق بني الواجبات والرغبات

يؤدي واجباته

-

يقدم واجباته على رغباته

-

يتعامل باعتدال مع رغباته

املعيار اخلاص ( :د  ) 6 -يتسم بصحة نفسية عالية.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

أن يكون متوافقًا مع نفسه واآلخرين من أقرانه

أن يكون متوافقًا مع نفسه واآلخرين من أقرانه

يعتاد التبسم

أن يكون متفائلًا

أن تكون ردة فعله متناسبة مع املواقف املتوسطة
والبسيطة

أن تكون ردة فعله متناسبة مع املوقف

املعيار اخلاص ( :د  ) 7 -يتسم بالسالمة واللياقة البدنية.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يدرك أمهية احملافظة على الصحة

يقدّر مسؤوليته عن حالته الصحية

يشارك يف األنشطة البدنية

يشارك يف األنشطة البدنية

املعيار اخلاص ( :د  ) 8 -قادر على حل مشكالته.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

حيدد مشكلته

أن يعرف املشكلة

أن يستشري والديه وأساتذته يف حل بعض مشكالته

يستشري املؤهلني يف حل بعض مشكالته

املعيار العام ( :هـ ) ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري /
املعيار اخلاص ( :هـ  ) 1 -ميتلك عادات عقلية إجيابية.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

حيب االستطالع

حيب االستطالع

-

ميارس التخيل بإجيابية

املعيار اخلاص ( :هـ  ) 2 -يقرأ مبهارة.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

حيفظ احلروف اهلجائية

يقرأ القصص القصرية بطريقة سليمة

يقرأ قطعة قصرية

يلقي كلمة صحيحة بنسة  %70أمام الطالب

املعيار اخلاص ( :هـ  ) 3 -ميتلك مهارات التفكري الناقد.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

ينتقد بشكل صحيح بعض السلوكيات اخلاطئة

ينتقد بعض السلوكيات اخلاطئة بشكل صحيح

املعيار اخلاص (:هـ  ) 4 -يستثمر وسائل التقنية يف التعلم اإلجيايب.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يستخدم األلعاب التعليمية

جيري عمليات حبثية بواسطة اإلنترنت

يتعامل مع التطبيقات الذكية بطريقة سليمة

يستخدم األلعاب التعليمية  -يستخدم ألعاب الذكاء

-

يتعامل مع التطبيقات الذكية بشكل سليم

املعيار اخلاص ( :هـ  ) 5 -يستثمر ما تعلمه يف حياته الشخصية.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يطبق ما تعلمه يف تصرفاته اليومية

حيلل املواقف اليومية

يعرف مبادئ اإلسعافات األولية

يستطيع أن ينقل ما تعلمه من معارف ومهارات لزمالئه
وأقرانه

-

جييد القيام ببعض اإلسعافات األولية

املعيار العام ( :و ) ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعي /
املعيار اخلاص ( :و  ) 1 -حيرص على التزود من العلم الشرعي.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يبني معاين كلمات بعض السور اليت حيفظها

يسأل عمّا جيهله من أمور الدين

-

يبدي استمتاعه بتعلّم أمور الدين

-

يسمّي أبرز العلماء املشهورين يف بلده

-

يشرح املعىن العام لبعض السور اليت حيفظها

املعيار اخلاص ( :و  )2 -يفقه القدر الضروري من أحكام العبادات.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يؤدي الصفة الواجبة للوضوء

يعدد أركان وفروض الوضوء

يؤدي الصفة الواجبة للصالة

يعدد أركان الصالة وشروطها

-

يبني أحكام الصوم إمجالًا

املعيار اخلاص ( :و  ) 3 -يعرف هدي النيب ﷺ وسريته.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يذكر اسم النيب ﷺ كاملًا

يذكر هدي النيب ﷺ يف بعض املواقف

عز وجل.
املعيار اخلاص ( :و  ) 4 -يعظم كتاب اهلل َّ
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يتأدب بآداب قراءة القرآن

يتأدب بآداب قراءة القرآن.

ينتقد مظاهر اإلخالل بالتأدب مع القرآن

يتجنب مقاطعة زمالئه يف حلقة القرآن.

يدرك أن القرآن كالم اهلل

يتأدب يف التعامل مع املصحف

املعيار اخلاص ( :و  ) 5 -يعتين بكتاب اهلل تعاىل فهماو تدبرًا.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يفهم بعض قصص القرآن

يتدبر بعض اآليات من القرآن ويفهمها

املعيار العام ( :ز ) يتواصل مع جمتمعه وأسرته بإجيابية /
املعيار اخلاص ( :ز  ) 1 -يتوافق مع جمتمعه.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يوقر الكبري

حيترم زمالءه يف الدراسة

يتعامل مع أفراد عائلته بإجيابية

يتحدث عن أمهية صلة الرحم

يبين عالقات جيدة مع أقرانه

يوثّق عالقة الصداقة

املعيار اخلاص ( :ز  ) 2 -يستخدم أساليب اتصال ناجحة.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

ينصت لآلخرين يف أثناء حديثهم

يبدي الشكر ملن أحسن إليه

يعتين يف تواصله باختيار األلفاظ اجليدة

حيسن التفاعل مع اآلخرين

يقابل التحية مبثلها

-

املعيار اخلاص ( :ز  ) 3 -يشارك يف األنشطة االجتماعية.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يشارك أقرانه األنشطة االجتماعية

يشارك زمالءه يف اللعب واألنشطة االجتماعية

-

يطبق آداب الضيافة

املعيار اخلاص ( :ز  ) 4 -يستخدم مهارات اللغة العربية يف التواصل.
مؤشرات الصفوف األولية

مؤشرات الصفوف العليا

يعرف أن اللغة العربية لغة القرآ

يعرف مكانة اللغة العربية

جييد استخدام عبارات الترحيب واالستقبال

حيسن استخدام عبارات التواصل

املؤشرات والربامج
متهيد -:

 مت ربط الربامج املقترحة لكل مؤشر بالتفصيل.
 جمموع املؤشرات  177مؤشرًا.
 جمموع مؤشرات املرحلة االبتدائية األولية  71مؤشرًا.
 جمموع مؤشرات املرحلة االبتدائية العليا  106مؤشرًا.
 الربامج املرصودة هي مقترحات للتنفيذ؛ وليست حمصورة يف األمثلة املذكورة فقط.
 الربامج املقترحة مصنفة حسب املرحلة االبتدائية األولية والعليا.
 الربامج املرصودة متنوعة وحتوي أساليب التعلم املختلفة.
 بعض الربامج طويلة املدى وعبارة عن سلسلة متراكمة يف التنفيذ.
 بعض املؤشرات حتتاج إىل أنشطة وتوجيهات يقوم ها املعلم وليس برامج مفردة.
 كثافة الربامج وتكرارها وتنوعها يعتمد على الساعات احملددة للمؤشر اخلاص ها.
 ملحق جبدول املؤشرات والربامج قيم تربوية مقترحة للتنفيذ يف ملتقيات أو أسابيع مركزة.

* ملحق جبدول املؤشرات والربامج آليات وأساليب وأفكار نوعية يف تقدمي الربامج مت حصرها من جتارب أخرى مشاهة
( راجع اجلزء األول  /دراسة وحتليل التجربة احلالية كمدخل لدراسات تطوير النموذج اجلديد )

( طرق التعلم املقترحة يف الربامج )
م

املصطلح

تفسريه

1

دورة

جمموعة من املهارات واالجتاهات واملعارف يقدمها متخصص يف سياق تدرييب

2

موضوع تعلم

مادة معرفية يقدمها أحد املستهدفني يتم اختيارها يف حدود معارف امللقي ،أو يستضاف هلا الشخص املناسب

3

ورشة عمل

نشاط مجاعي يهدف إىل استثمار خربات وجتارب املستفيدين ملناقشة قضايا مشتركة ذات عالقة بطبيعة عملهم ومهامهم

4

قراءة موجهة

مادة معرفية يقرؤها املستفيد فرديًا أو مجاعيًا خارج وقت الربنامج ويصاحبها أو يتلوها نشاط حمدد

5

مساع أو مشاهدة موجهة

مادة صوتية أو مرئية ينجزها املستهدف فرديًا أو مجاعيًا داخل أو خارج وقت الربنامج ويصاحبها أو يتلوها نشاط حمدد

6

ندوة

موضوع تقسم حماوره بني عدد من املستفيدين ويقدم للبقية على شكل أوراق عمل مع وجود مدير للقاء

7

مشروع

عمل مجاعي متوسط أو طويل املدى ،يقوم به املستفيدون فيما بينهم أو مع مستفيد آخر بشكل مجاعي لتحقيق أهداف معينة،
أو الوصول إىل منتج هنائي.

8

مهمة أدائية

جمموعة من األنشطة واألعمال تتيح للمستفيد أن يظهر كفاءته من خالل موقف منظم

9

لقاء خبري

مادة معرفية ذات طابع نظري يقدمها متخصص يف اجملال املطروح

10

زيارة

نشاط ميداين جلهات خمتارة تتم خالل وقت الربنامج

11

نشرة

مادة معرفية مركزة يف موضوع حمدد

املعيار العام ( أ ) يتبع منهج أهل السنة واجلماعة
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

1

يبني أن اهلل هو املستحق للعبادة.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
شرح قول اهلل تعاىل ( وما خلقت اجلن
واإلنس إال ليعبدون ) ،توضيح معىن
اسم اإلله وفضله على املخلوقات
واستحقاقه للعبادة.

عرض مرئي عن األديان اخلاطئة اليت
بيان املنهج الصحيح يف عبادة اهلل وحده والفرق
تعبد غري اهلل والتعقيب على خطأ ذلك
بني اإلميان والكفر والشرك.
وخطورته.

توجيه عام مبعىن كلمة الرب وأنه اخلالق

2

يذكر بعض مظاهر الربوبية.

3

يوضح مكانة النيب ﷺ.

لكل شيء  ،كلمة عن واجبات املسلم
جتاه ربه  ،توضيح خطر إنكار وجود اهلل
وأنه كفر.
كلمة للتعريف مبحمد عليه الصالة
والسالم وعظيم أخالقه  ،ذكر حديث
شفاعة النيب ﷺ يوم القيامة.

شرح مبسط ملعاين أمساء اهلل ( اخلالق
 -الرازق  -احمليي -املميت ).

شرح تفصيلي مبسط ملعىن توحيد الربوبية،
جلسة حوارية مع األشبال عن النتائج املترتبة
على اإلميان بربوبية اهلل.

مساع مجاعي لقصة الرسالة.وقصة بدء ذكر قصص من صرب النيب على دعوة قومه وما لَقيه
من األذى  ،حفظ أبيات يف فضل النيب ﷺ  -مع
الوحي مث تعليق للمعلم  ،شرح
شرحها من قبل املعلم .-
للحقوق الواجبة للنيب ﷺ.

املعيار العام ( أ ) يتبع منهج أهل السنة واجلماعة
م

مؤشرات

( الربامج والوسائل املقترحة )

املراحل األولية ()3-2-1

للمراحل األولية ()3-2-1
كلمة توجيهية عن نعم اهلل وتعدادها

4

يستشعر نعم اهلل عليه.

5

يستشعر فضل النيب ﷺ.

6

يوضح جوانب من عظمة اهلل يف الكون.

وواجب املسلم يف شكر هذه النعم.
جلسة حوارية يطلب فيها من الطالب
ذكر موقف مؤثر ملن فقد نعمة من نعم
اهلل اليت من اهلل ها علينا.
شرح قول اهلل تعاىل ( لقد جاءكم
رسول )...اآلية
كلمة عن فضل الصالة والسالم على
الرسول واملواطن املستحبة لذلك.

عرض مرئي عن نعم اهلل املتعددة
وأعظمها اإلسالم.

نشاط منزيل الختيار نعمة من نعم اهلل وحتضري
مادة للحديث عنها وكيفية شكرها  -جلسة

شرح حديث قصة الثالثة يف حديث
األبرص واألقرع واألعمى.

حوارية مع األشبال حلصر وتعداد النعم اليت
أنعمها اهلل علينا وكيف نشكرها.

حفظ وشرح حديث (اليؤمن أحدكم عرض قصصي عن حالة الناس قبل بعثة النيب ﷺ
حىت أكون أحب إليه ، )...شرح معىن وبعد بعثته ،حفظ أمساء النيب ﷺ وشرحها من
قبل املعلم.
(خامت األنبياء) وفضل ذلك.

كلمة عن عظمة خملوقات اهلل تتناول
الكلمة ( السماء  -اجلبال  -البحار -

جلسة حوارية يطلب فيها من الطالب
حصر مظاهر عظمة اهلل يف الكون

األهنار ) شرح اآلية يف قصة موسى
عليه السالم حينما طلب رؤية اهلل.

زيارة ملنطقة فيها جبال أو أهنار وحث
الطالب على التأمل يف عظمة اهلل.

عرض مرئي عن عظمة جسم اإلنسان وربط
ذلك بعظمة اهلل تعاىل
حفظ أبيات يف عظمة اهلل مع شرحها.

املعيار العام ( أ ) يتبع منهج أهل السنة واجلماعة
م

مؤشرات

( الربامج والوسائل املقترحة )

املراحل األولية ()3-2-1

للمراحل األولية ()3-2-1

7

أن يعرف أن خالقه هو اهلل.

شرح قول اهلل تعاىل ( أمن يبدأ اخللق مث
يعيده ).
قراءة مجاعية ملعىن اسم اهلل ( اخلالق).

عرض مرئي عن خلق اجلنني يف بطن
أمه وعظمة اهلل وأنه هو اخلالق.

ذكر قصة بداية اخللق وخلق آدم من طني.

8

يعرف معىن اإلميان وأركانه.

درس مبسط عن اإلميان.

حفظ وتسميع تعريف اإلميان.

درس مبسط لشرح أركان اإلميان الستة.

املعيار العام ( ب ) يستقيم على أوامر الشرع ،وجيتنب نواهيه
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

1

يبني أمهية الواجب.

2

يطبق بعض الواجبات.

3

يبني خطورة فعل احملرم.

4

يسمي أبرز احملرمات.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

درس مبسط للتعريف بالواجبات والفرائض
حفظ معىن الواجب ومخسة أمثلة عليه.

جلسة حوارية حلصر اآلثار اإلجيابية
لفعل الواجبات.

تدريب عملي على ممارسة ( الصدق  -بر

جلسة حوارية حلصر الواجبات

الوالدين  -النصيحة  -الوفاء بالعهد -حسن
اخللق  -التواضع  -اإلحسان لآلخرين ).

الشرعية اليومية من االستيقاظ حىت
النوم.

درس مبسط للتعريف باحملرمات وحكمة اهلل

عرض مرئي عن (خطورة الكذب -

من حترميها  -شرح حديث (حفت اجلنة
باملكاره والنار بالشهوات ).
حفظ معىن احملرم ومخسة أمثلة عليه.

الغش  -عقوق الوالدين  -إيذاء
اآلخرين  -ترك الصالة  -األلفاظ
السيئة ).

مسابقة بني فريقني (مساجلة) فريق يذكر فعالً
حمرمًا واآلخر يذكر طريقة عالجه.

جلسة حوارية حلصر بعض احملرمات
والعقوبات املترتبة عليها.

تكليف منزيل حلصر  5واجبات واألجر
املترتب على فعلها.
تكليف منزيل لتطبيق عمل يف بر الوالدين
واإلحسان هلما.
تكليف منزيل حلصر( ) 5حمرمات وعقوبة
من فعلها.
شرح حديث ( أكرب الكبائر )  -شرح
حديث ( العهد الذي بيننا وبينهم
الصالة).

املعيار العام ( ب ) يستقيم على أوامر الشرع ،وجيتنب نواهيه
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

5

يبني فضل العمل املستحب.

6

حيفظ بعض األذكار اليومية.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

درس مبسط عن املستحبات وفضلها

جلسة حوارية حلصر املستحبات

تطبيق مخس مستحبات عمليًا.

اليومية من االستيقاظ حىت النوم.

درس مبسط عن فضل األذكار واحملافظة
عليها.

حفظ جمموعة منتقاة من األذكار.

شرح حديث ( ومايزال عبدي يتقرب إيل
بالنوافل ) تكليف منزيل حلصر ( ) 5
مستحبات وتطبيقها.
مسابقة يف حفظ كتاب حصن املسلم
الصغري.

املعيار العام ( ج ) يتحلى مبكارم األخالق
م

1

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

يستمع بعض القصص النبوية يف
اخللق والتعامل.

وقفات مع قصة النيب ﷺ مع األعرايب الذي شرح حديث ( ياغالم سم اهلل،)....
جبذ بردته وقفات مع قصة عفو النيب  -عليه عرض قصة تعامل النيب مع من بال
عليه الصالة والسالم يف األخالق والتعامل -
الصالة والسالم  -عن كفار قريش بعد فتح يف املسجد ،عرض قصة النيب ﷺ مع
مساع موجه ملادة صوتية عن أخالق النيب ﷺ.
من تكلم أثناء الصالة.
مكة.
تكليف منزيل بتحضري قصة من سرية الرسول

على اإلنسان منذ محله ووالدته حىت
كرب

مشاهدة مرئية عن بعض قصص العقوق.

3

2

مساع موجه عن قصص يف بر الوالدين -

يطيع أوامر والديه ،وجيتنب

تدريب عملي ملهارات بر الوالدين وكسب

ندوة حوارية يشارك فيها الطالب

تكليف منزيل بكتابة عشرة أعمال تقوم ها يف

نواهيهما.

مودهتما.

بقصص واقعية يف برهم لوالديهم.

اليوم لرب والديك

4

يدرك فضل والديه عليه.

تفسري قول اهلل تعاىل ( وقضى ربك )...اآلية
شرح حديث ( من أحق الناس حبسن
صحابيت.)..

درس تفصيلي عن بر الوالدين -
جلسة حوارية حلصر أفضال الوالدين

يقبّل والديه ويبادرمها بالسالم.

تدريب عملي على الطريقة الصحيحة للسالم
على الوالدين واحلديث معهما.

حوار متثيلي يعده الطالب لتطبيق
الطريقة الصحيحة واخلاطئة للسالم
على الوالدين

تكليف منزيل بتقبيل الوالدين والسالم عليهما
وتسجيل ردة الفعل

املعيار العام ( ج ) يتحلى مبكارم األخالق
م

مؤشرات

( الربامج والوسائل املقترحة )

املراحل األولية ()3-2-1

للمراحل األولية ()3-2-1

5

اليؤذي اآلخرين.

6

يوقر الكبري.

7

يتحلى ببعض واجبات املسلم على
املسلم.

تدريب عملي على استخدام العبارات جلسة حوارية عن طرق وأساليب مراعاة تكليف منزيل  :كل طالب يدون موقفًا حمددًا مر
الالئقة يف مواقف حمددة.

مشاعر (املرضى  -اليتامى  -املساكني)

به حيتاج ملراعاة مشاعر طرف آخر.

حفظ حديث ( ليس منا من مل يرحم
صغرينا و)....

جلسة حوارية عن طرق وأساليب توقري
الكبار.

تكليف منزيل كل طالب خيتار أسلوبًا يف توقري
الكبار وميارسه عمليًا ويدون ردة الفعل.

شرح حديث ( حق املسلم على
املسلم )...حفظ حديث ( اليؤمن
أحدكم حىت حيب ألخيه.)....

جلسة حوارية حلصر واجبات املسلم جتاه عرض مرئي عن إغاثة املنكوبني ومساعدة اليتامى
إخوانه.

حفظ حديث ( أفشوا السالم بينكم)
 شرح حديث أجور السالم وصيغهالقاعد )....مع توضيح اآلداب املذكورة
( دخل رجل فقال السالم
يف احلديث بالتفصيل.
عليكم.)...
شرح حديث (يسلم املاشي على

8

يبادر بإلقاء السالم على اآلخرين.

9

يبتعد عن التلفظ باأللفاظ اجلارحة.

شرح حديث ( ما كان رسول اهلل
ﷺ فاحشًا وال متفحشًا )

وقفات مع قوله تعاىل ( وإذا خاطبهم
اجلاهلون قالوا سالما ).

والفقراء  ،وتعليق املعلم على فضل ذلك.
تعليق لوحة جدارية معربة عن فضل البدء
بالسالم.
جلسة حوارية يف حصر األلفاظ اجلارحة وكيفية
جتنبها واستبداهلا بألفاظ مناسبة.

املعيار العام ( ج ) يتحلى مبكارم األخالق
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

10

يتحلى بصفة االستماع.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
شرح مبسط للفرق بني السماع واالستماع

توجيه نظري وتدريب عملي على

مع ذكر أمثلة واقعية.

مهارات االستماع.

االحترام.

ووسائل حتقيقه.

12

يتجنب الكذب مع اآلخرين.

شرح حديث ( واليزال الرجل يكذب)....
شرح حديث ( آية املنافق.)....

13

جيتنب غيبة اآلخرين.

شرح حديث ( الغيبة ذكرك أخاك مبا يكره )

11

يستخدم األلفاظ اليت تدل على

درس تفصيلي عن معىن االحترام وأمهيته

جلسة حوارية حلصر األلفاظ املناسبة
لشرائح اجملتمع املختلفة والتدريب
على استخدامها.

تدريب عملي على االستماع  :تشغيل مقطع
صويت مث سؤال الطالب عن مفردات داخل
املقطع وتكرار التمرين.
تدريب عملي  :مشاهد افتراضية متثيلية لكيفية
استخدام ألفاظ االحترام يف مواقف خمتلفة

قصة يوسف عليه السالم مع إخوته
وكذهم على والدهم.

جلسة حوارية يف حصر اآلثار السيئة للكذب
مع ذكر بعض القصص الواقعية.

وقفة مع قوله تعاىل ( وال يغتب

جلسة حوارية يف حصر اآلثار السيئة للغيبة مع

بعضكم بعضا ).

ذكر بعض القصص الواقعية.

املعيار العام ( د ) يدير ذاته بنفسية مستقرة
م

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1
نشاط تدرييب  :يطلب املعلم من كل

1

قادر على توضيح فكرة حمددة بأسلوب
مقنع.

2

يعدد بعض منجزاته.

طالب أن يوضح فكرة حمددة بأسلوب
مقنع حول موضوع سهل ومبسط
(الوقت  -الصدق  -اللعب).
نشاط تدرييب  :يطلب املعلم من كل
طالب أن يتحدث عن بعض منجزاته
ويساعده على التأمل والصياغة والتعبري.

3

نشاط تدرييب  :إحضار ساعة مؤقت
وتشغيل املؤقت وتكليف الطالب بعمل
ينجز األعمال املطلوبة منه يف وقت حمدد .حمدد مثل  :قراءة صفحة من القرآن أو
كتابة مقطع ،وحساب الوقت بني
الطالب.

ندوة حوارية يديرها املعلم ويشجع
الطالب على املشاركة والتعبري عن
موضوع حمدد مثالً ( بر الوالدين).

مهمة أدائية  :يكلف كل طالب بأن
ال ملشكلة بسيطة جدًا حتدد من
يكتب ح ً
ال مشكلة السهر.
قبل املعلم  -مث ً

عرض مرئي ألحد القدوات املميزين
وهو يتحدث عن إجنازاته.

تدريب عملي على كيفية تسجيل
اإلجنازات وتدوينها.

مساع موجه  :عن الوقت وأمهيته.

تكليف منزيل على مدى أسبوعني وفق
مراحل زمنية حمددة لتعويد الطالب على
االلتزام بالوقت.

املعيار العام ( د ) يدير ذاته بنفسية مستقرة
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

4

يستطيع قراءة الساعة.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
تدريب عملي على قراءة الساعة بنوعيها
اإللكتروين والتقليدي.
إجراء اختبار امليول والرغبات والذكاء

5

يعدد املهارات اليت يرغب أن يتحلى ها.

اخلاص باألشبال بالتواصل مع أولياء
األمور .واستثمار ذلك يف التعلم.
إعداد استمارة تعاون ويل األمر يف

6

يتجاوب مع تطوير مهاراته.

7

يعرف مهارات أساسية يف السباكة
والكهرباء.

تطوير مهارات ابنه وإرساهلا ألولياء
األمور ومتابعتها.

سؤال الطالب عن الساعة وكم بقي
من الوقت.

تعليق ساعة كبرية يف حجرة التعلم.

تدريب عملي على بعض املهارات مثل تكليف منزيل عبارة عن أسئلة حول بعض
( الرسم  -اخلطابة-اإللقاء) ...-
وتشجيع املميزين يف كل فن.

املهارات جييب عنها الطالب مبفرده حىت
يكتشف مهاراته.

تعليق لوحةيف النادي حيوي اسم
الطالب واملهارات اليت جييدها.

إعداد مهمة أدائية يف النادي لكل طالب
حسب مهاراته وقدراته.

دورة تدريبية عملية على بعض

عرض مرئي عن بعض أعمال السباكة

لقاء خبري  :يف فنون السباكة وفق مادة
مهارات السباكة اليت تناسب املرحلة املنزلية اليت تناسب املرحلة االبتدائية األولية
تناسب املرحلة االبتدائية األولية  -لقاء
االبتدائية األولية  -دورة تدريبية عملية  -عرض مرئي عن بعض أعمال الكهرباء
خبري يف فنون الكهرباء وفق مادة تناسب
املنزلية اليت تناسب املرحلة االبتدائية
على بعض مهارات الكهرباء اليت
املرحلة االبتدائية األولية.
األولية.
تناسب املرحلة االبتدائية األولية.

املعيار العام ( د ) يدير ذاته بنفسية مستقرة
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

8

يقدم مقترحات إجيابية.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
اختيار مشكلة حمددة خاصة بالفصل
الدراسي وطلب مشاركة الطالب يف
التغلب عليها وتشجيعهم.

9

يبدي املبادرة يف األمور اليت يستطيع القيام درس مبسط عن معىن املبادرة وأمهيتها،
ها.

10

يفرق بني الواجبات والرغبات.

ومىت يبادر اإلنسان وكيف يبادر.
شرح مبسط للفرق بني الواجبات
والرغبات.

ندوة حوارية يطلب فيها املعلم من
الطالب اقتراحات برامج وأفكار
ألنشطة النادي

فتح اجملال للطالب لتقدمي املقترحات
مكتوبة أو شفوية مباشرة بعد كل برنامج.

عرض قصص عن املبادرة يف اخلري -
قصة أيب بكر حني تربع مباله _ جتهيز
عثمان جليش العسرة.)....

مترين عملي  :يعد املعلم مبادرات متنوعة
ويطلب من كل طالب القيام مبا يناسبه
منها.

مترين عملي  :يعطى الطالب قائمة غري
مرتبة حتوي الواجبات والرغبات
ويطلب منه التفريق بينهما.

يعرض املعلم مواقف يتعارض فيها
الواجب مع الرغبة ويطلب من الطالب
حتديد التصرف األمثل.

11

تكليف كل طالبني أو ثالثة مبهمة أدائية مترين كسر اجلمود  :كل طالب يتعرف
أن يكون متوافقًا مع نفسه واآلخرين من بسيطة يف النادي (إعداد لوحة  -توزيع على زميله بالتفصيل ( االسم  -العمر -
املرحلة  -اهلواية  ) ....-مث كل طالب
منشور ) مع إتاحة التفاهم واحلوار
أقرانه.
يعرف بزميله أمام اآلخرين.
بينهم.

تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات
وتكليف كل جمموعة بإدارة أحد الربامج
لبقية الطالب.

املعيار العام ( د ) يدير ذاته بنفسية مستقرة
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

12

يعتاد التبسم.

13

أن تكون ردة فعله متناسبة مع املواقف
املتوسطة والبسيطة.

14

يدرك أمهية احملافظة على الصحة.

15

يشارك يف األنشطة البدنية.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
شرح حديث ( تبسمك يف وجه أخيك
صدقة ).
شرح حديث ( التغضب ).
شرح حديث ( املؤمن القوي خري
وأحب إىل اهلل.)...

مترين عملي  :خيرج كل طالب أمام
زمالئه ويسلم عليهم ويتبسم.

يكلف الطالب بإعداد مشاهد متثيلية
ندوة حوارية يذكر فيه املعلم بعض
املواقف املستفزة ويدرب الطالب على لردود فعل غاضبة يف مواقف معينة وردود
فعل متوازنة مع تعليق املعلم
التعامل األمثل معها.
لقاء خبري  :طبيب عن صحة األسنان
والعناية ها.

تقدمي برامج رياضية متنوعة تناسب
رغبات الطالب ( كرة قدم  -سباحة -
تنس طاولة.)....

ندوة حوارية حلصر األوقات املناسبة
للتبسم واألوقات غري املناسبة والتدرب
على ذلك.

عرض مرئي عن العادات الصحية
الصحيحة واخلاطئة.
تكليف منزيل  :يكلف الطالب بإقامة

زيارة ميدانية ألماكن رياضية مناسبة.

نشاط بدين مع أسرته وتسجيل ملحوظاته
وفق منوذج يعده املعلم.

املعيار العام ( د ) يدير ذاته بنفسية مستقرة
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

16

حيدد مشكلته.

17

أن يستشري والديه وأساتذته يف حل بعض
مشكالته.

18

يعرف مهارات أساسية يف احلاسب اآليل.

19

جييد إلقاء كلمة أمام زمالئه.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
ندوة حوارية  :حيصر املعلم جمموعة

تكليف منزيل  :يطلب من الطالب

من املشكالت اليت مير ها الطالب مث
يناقشهم يف كيفية التغلب عليها.

بالتعاون مع والديه اختيار مشكلة بسيطة
مرت ها األسرة وكيف تغلبت عليها.

درس مبسط عن كيفية االستعانة باملعلم

تفعيل دور املعلم و املرشد الطاليب يف

تدريب عملي  :يكلف الطالب باختيار

والوالدين يف حل املشكالت ومىت يطلب
ذلك.

حل مشكالت الطالب وتشجيعهم
وعرض مشكالهتم.

مشكلة مير ها ويستشري فيها والديه ويدون
االستشارة وفق منوذج يعده املعلم.

دورة مبسطة للتعريف مبكونات احلاسب

دورة يف مبادئ كتابة النصوص يف

دورة مبسطة عن برنامج الرسام

اآليل وكيفية تشغيله.

برنامج وورد.

واستخداماته.

التدريب على مهارات بسيطة يف اإللقاء.

مسابقة يف اإللقاء.

تكليف منزيل بإعداد مادة مناسبة وإلقائها
أمام األشبال.

درس مبسط ماهي املشكلة وكيفية
صياغتها والتعامل معها.

املعيار العام ( هـ ) ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري
م

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

حيفظ احلروف اهلجائية.

تسميع احلروف اهلجائية مع املعلم
واستعراضها

تعليق احلروف اهلجائية يف لوحةيف
النادي .

مسابقة احلروف  :يقسم الطالب لفريقني
ويطلب منهم أمساء أشياء بأحرف معينة
والفريق األسرع هو الفائز.

3

يقرأ قطعة قصرية.

دورة مكثفة يف التدريب على القراءة
والتركيز على الضعفاء.

تعليم مهارات الوقف واالبتداء يف
القراءة بشكل مبسط.

تكليف منزيل بقراءة نصوص مناسبة
بالتعاون مع أولياء األمور.

4

ينتقد بشكل صحيح بعض السلوكيات

عرض مرئي لبعض السلوكيات اخلاطئة،
مث تشجيع الطالب على التعليق
وتوجيههم لألساليب املناسبة.

جلسة حوارية تدريبية يدرب فيها
املعلم طالبه على كيفية انتقاد اخلطأ
بأسلوب مناسب.

تكليف منزيل  :يكلف طالب حبصر 3
سلوكيات خاطئة شاهدها يف حياته
اليومية وكيفية انتقادها.

1

حيب االستطالع.

توفري مكتبة قصصية مناسبة لألشبال يف
مقر النادي وإتاحة الفرصة هلم لالطالع
والقراءة.

عرض مرئي عن العلماء واالكتشافات
واالختراعات.

تكليف منزيل  :ببحث بسيط مبساعدة
أولياء األمور.

2

اخلاطئة.

املعيار العام ( هـ ) ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

5

يستخدم األلعاب التعليمية.

6

يتعامل مع التطبيقات الذكية بطريقة
سليمة.

7

يطبق ما تعلمه يف تصرفاته اليومية.

8

يعرف مبادئ اإلسعافات األولية.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
إقامة مسابقات إلكترونية تعليمية بني
الطالب يف النادي .
شرح تفصيلي عن التطبيقات الذكية يف
اهلواتف واأللعاب وكيفية التعامل السليم
معها.
التركيز يف هناية أي برنامج على التطبيق
وحث الطالب على ذلك.
توزيع شنطة اإلسعافات األولية وشرح
حمتوياهتا هلم وطريقة استخدامها.

ختصيص مقر أللعاب التعلم داخل
النادي أو إحضار هذه األلعاب يف
النادي واستخدامها.

زيارة مركز متخصص يف ألعاب التعلم.

جلسة حوارية حلصر االستخدامات
اخلاطئة والسيئة لبعض التطبيقات
والتحذير منها.

منشور مقروء عن التعامل مع التقنية
احلديثة ،يكلف الطالب بقراءته مع أهله يف
املنزل.

توزيع استبانة دورية ألولياء األمور ورقية
سؤال املعلم املستمر لطالبه عن تطبيق
أو إلكترونية لتقييم مستوى تطبيق الطالب
ماتعلموه وتشجيعهم.
ملا تعلمه.
عرض مرئي عن اإلسعافات األولية.

زيارة خارجية ملقر اهلالل األمحر والتعرف
على اإلسعافات األولية بالتفصيل.

املعيار العام ( و ) ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعي
م

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

1
2
3

درس يف معاين كلمات سورة الفاحتة،
درس يف معاين كلمات سورة اإلخالص

حفظ معاين غريب القرآن من سورة
الناس حىت سورة الغاشية ( برنامج

واملعوذتني.

مستمر خالل ثالث سنوات ) .

يؤدي الصفة الواجبة للوضوء.

شرح صفة الوضوء الصحيحة نظريًا.

تدريب عملي على الصفة الصحيحة
يف الوضوء.

عرض مرئي للصفة الصحيحة للوضوء.

يؤدي الصفة الواجبة للصالة.

شرح صفة الصالة الصحيحة نظريًا.

تدريب عملي على الصفة الصحيحة
للصالة.

عرض مرئي للصفة الصحيحة للصالة،
حفظ األدعية الواردة يف الصالة.

حفظ وتسميع اسم النيب ﷺ.

ال.
تعليق لوحةفيه اسم النيب ﷺ كام ً

تطبيق عملي آلداب قراءة القرآن يف
حلقة تعلم مجاعية.

نشرة  :توزيع نشرة حتوي آداب قراءة
القرآن.

يبني معاين كلمات بعض السور اليت
حيفظها.

4

يذكر اسم النيب ﷺ كاملًا.

5

يتأدب بآداب قراءة القرآن.

درس مبسط عن اسم الرسول عليه
الصالة والسالم ونسبه وأجداده.
درس عن آداب قراءة القرآن.

درس عن سبب نزول سورة العلق.

املعيار العام ( و ) ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعي
م

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

7

يدرك أن القرآن كالم اهلل.

درس عن نزول القرآن وكيفية نزول
الوحي على النيب ﷺ.

شرح قوله تعاىل ( وإنه لتنزيل رب
العاملني ).

حفظ وتسميع التعريف الشرعي للقرآن

8

يفهم بعض قصص القرآن.

سلسلة من قصص القرآن (.)1

سلسلة من قصص القرآن (.)2

سلسلة من قصص القرآن (.)3

6

ينتقد مظاهر اإلخالل بالتأدب مع القرآن.

ندوة حوارية حلصر بعض األخطاء يف
التعامل مع القرآن

زيارة ألحدى حلقات حتفيظ القرآن
ومشاهدة تعامل الطالب مع القرآن.

تعليق لوحةإرشادي عن بعض أخطاء
التعامل مع القرآن

املعيار العام ( ز ) يتواصل مع جمتمعه وأسرته بإجيابية.
م

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

1
2

يوقر الكبري.

ندوة حوارية  :ملاذا نوقر الكبار ؟.

يتعامل مع أفراد عائلته بإجيابية.

درس مبسط  :عن معىن العائلة ومم
تتكون وما هي واجبات الفرد جتاه
عائلته.

نشاط منزيل  :تكليف كل طالب
بنشاط إجيايب ينفذه مع أسرته.

تدريب عملي  :كيف أكون إجيابيًا مع
عائليت.

تقسيم الطالب جملموعات وتكليفهم
مبهام حمددة تتيح التفاهم والتعاون

تشجيع الطالب على التعاون ومعاجلة
السلوكيات اخلاطئة اليت قد تظهر بني

بينهم.

الطالب.
تدريب عملي  :مهارات التواصل مع
اآلخرين.

ينصت لآلخرين يف أثناء حديثهم.

عرض مادة مرئية عن مهارات اإلنصات
واالستماع.

نشاط متثيلي  :لألخطاء يف االنصات
مع تعليق املعلم.

يعتين يف تواصله باختيار األلفاظ اجليدة.

شرح حديث ( والكلمة الطيبة صدقة) .

ندوة حوارية  :حصر األلفاظ غري
اجليدة املنتشرة يف اجملتمع وكيفية
التخلص منها.

3

يبين عالقات جيدة مع أقرانه.

شرح حديث ( املؤمن على دين
خليله. )......

4

طالب يقدمها ألحد أقاربه كبار السن

واحترامهم.

5

نشاط منزيل  :إعداد هدية بسيطة لكل

تدريب عملي  :كيفية توقري الكبار

تدريب عملي  :مهارات التواصل مع
اآلخرين.

املعيار العام ( ز ) يتواصل مع جمتمعه وأسرته بإجيابية.
م

مؤشرات
املراحل األولية ()3-2-1

6

يقابل التحية مبثلها.

7

يشارك أقرانه األنشطة االجتماعية.

8

يعرف أن اللغة العربية لغة القرآن.

9

جييد استخدام عبارات الترحيب
واالستقبال.

( الربامج والوسائل املقترحة )
للمراحل األولية ()3-2-1
شرح قول اهلل تعاىل (وإذا حييتم بتحية)

حث الطالب على إبداء التحية والرد
عليها خالل دخوهلم وخروجهم يف
النادي

تنسيق زيارات ألهايل الطالب يف بيوهتم

تنسيق رحلة اجتماعية وتكليف

بشكل دوري.

الطالب مبهام متنوعة لتدريبهم.

درس مبسط عن إعجاز القرآن وأنه
شرح قوله تعاىل ( بلسان عريب مبني )  .معجزة النيب عليه الصالة والسالم اليت
أرسل ها إىل كفار قريش.
عرض مرئي عن مهارات وعبارات
الترحيب واالستقبال.

تكليف الطالب كمجموعات بإعداد
مشاهد متثيلية حتوي طرق االستقبال
للضيوف الصحيحة واخلاطئة مع تعليق
املعلم.

تدريب عملي  :مهارات التواصل مع
اآلخرين.
إقامة يوم اجتماعي مفتوح للطالب
يشارك بعضهم البعض يف اإلعداد
والتجهيز والتنفيذ.
عرض مرئي عن مكانة اللغة العربية وأهنا
لغة القرآن.
تدريب عملي على استخدام عبارات
الترحيب واالستقبال عند استقبال
الضيوف.

متوسط عدد الساعات والبرامج لكل معيار خالل  3أعوام
الرمز

املعيار العام

عدد الساعات

جمموع
الربامج تقريبًا

عدد برامج العام
األول

عدد برامج
العام الثاين

عدد برامج
العام الثالث

أ

يتبع منهج أهل السنة واجلماعة.

 11.5س

24

8

8

8

ب

يستقيم على أوامر الشرع ،وجيتنب نواهيه.

 17.3س

36

12

12

12

ج

يتحلى مبكارم األخالق.

 21.6س

44

15

15

14

د

يدير ذاته بنفسية مستقرة.

 14.4س

30

10

10

10

هـ

ميتلك املنهجية الصحيحة للتعلم والتفكري.

 14.4س

30

10

10

10

و

ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعي.

 14.4س

30

10

10

10

ز

يتواصل مع جمتمعه وأسرته بإجيابية.

 43.2س

86

29

29

28

تقدم يف كل فصل دراسي رحلتان خارج النادي وزيارة كحد أدىن وفق جدول األماكن املقترحة للرحالت والزيارات واملرفقة مع اخلطة الزمنية

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-1

األسبوع

اللقاء
اللقاء األول

األول

 30د

جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف
والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز
والتشجيع

املعلم

النادي

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

الثاين

 30د

حفل االفتتاح والتعريف بالربامج
وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال
والتعريف باألنظمة

عام

النادي

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

األول

 30د

دورة مبسطة للتعريف مبكونات احلاسب
اآليل وكيفية تشغيله

مراعاة مستوى األشبال

املعلم

النادي

د -مهاري

يعرف مهارات أساسية
يف احلاسب اآليل

الثاين

 30د

تدريب عملي على قراءة الساعة بنوعيها
االلكتروين والتقليدي

أمهية التكرار يف بداية كل لقاء وهنايته
للتأكد من متكن األشبال من املهارة

املعلم

النادي

د-نفسي /مهاري

يستطيع قراءة الساعة

األول

 30د

شرح قول اهلل تعاىل ( وما خلقت اجلن
واإلنس إال ليعبدون )

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

أ-إمياين

يبني أن اهلل هو املستحق
للعبادة

الثاين

 30د

درس مبسط للتعريف بالواجبات
والفرائض

ذكر أمثلة مناسبة ألعمال األشبال بشكل
مبسط

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني أمهية الواجب

األول

 30د

شرح حديث ( ياغالم سم
اهلل) ..........

التطبيق العملي أثناء شرح احلديث

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يستمع لبعض القصص
النبوية يف اخللق والتعامل

الثاين

 30د

تسميع احلروف اهلجائية مع املعلم
واستعراضها

خاصة ملرحلة األول ابتدائي فقط

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

حيفظ احلروف اهلجائية

1

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املكان

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء الثاين
اللقاء األول

2
اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-1

األسبوع

اللقاء
اللقاء األول

األول

 30د

من قصص القرآن  ( 1سلسلة مناسبة
لألشبال )

استخدام وسائل العرض واملقاطع املرئية
املناسبة ألعمار األشبال

املعلم

النادي

و -علمي

يفهم بعض قصص
القرآن

الثاين

 30د

سؤال الطالب عن الساعة وكم بقي من
الوقت.

التكرار حىت التأكد من التمكن من املهارة

املعلم

النادي

د-نفسي/مهاري

يستطيع قراءة الساعة

األول

 30د

ندوة حوارية  :ملاذا نوقر الكبار ؟

تشجيع األشبال على املشاركة والتفاعل

املعلم

النادي

ز-
اجتماعي/أسري

يوقر الكبري

الثاين

 30د

وقفات مع قصة النيب ﷺ مع األعرايب
الذي جذب بردته

استخدام أسلوب التمثيل على بعض األشبال
يف التوضيح والشرح

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يستمع بعض القصص
النبوية يف اخللق والتعامل

األول

 30د

تدريب عملي على ممارسة الوفاء بالعهد

استخدام األمثلة الواقعية املناسبة لألشبال

املعلم

النادي

ب -إمياين

يطبق بعض الواجبات

الثاين

 30د

حفظ معىن الواجب ومخسة أمثلة عليه

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني أمهية الواجب

األول

 30د

عرض قصة تعامل النيب ﷺ مع من بال
يف املسجد

حث الطالب على استخراج الفوائد

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يستمع لبعض القصص
النبوية يف اخللق والتعامل

الثاين

 30د

تعليق ساعة كبرية يف حجرة التعلم
والتدريب عليها

إحضار الساعة وفكها وتركيبها مث تعليقها
بشكل مجاعي

املعلم

النادي

د-نفسي/مهاري

يستطيع قراءة الساعة

3

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املكان

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء الثاين
اللقاء األول

4

اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-1

األسبوع

اللقاء
اللقاء األول

األول

 30د

تعليق احلروف اهلجائية يف لوحةيف
النادي .

كتابة احلروف على اللوحةوتعليقها بشكل
مجاعي

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

حيفظ احلروف اهلجائية

الثاين

 30د

شرح حديث ( من أحق الناس حبسن
صحابيت)..

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يدرك فضل والديه عليه.

األول

 30د

دورة يف مبادئ كتابة النصوص يف
برنامج وورد

التركيز على إتقان املهارة

املعلم

النادي

د  -مهاري

يعرف مهارات أساسية
يف احلاسب اآليل

الثاين

 30د

تعليق لوحةإرشادي عن بعض أخطاء
التعامل مع القرآن

الكتابة والتعليق بشكل مجاعي

املعلم

النادي

و  -علمي

ينتقد مظاهر اإلخالل
بالتأدب مع القرآن

األول

 30د

شرح مبسط ملعاين أمساء اهلل (( )1
اخلالق )

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

أ -إمياين

الثاين

 30د

تدريب عملي على ممارسة الصدق

ضرب األمثلة الواقعية

املعلم

النادي

ب  -إمياين

يطبق بعض الواجبات

األول

 30د

تكليف منزيل بكتابة عشرة أعمال تقوم
ها يف اليوم لرب والديك

مساعدة الشبل وتشجيعه على التدوين

املعلم

املنزل

ج -أخالقي

يطيع أوامر والديه،
وجيتنب نواهيهما

الثاين

 30د

مسابقة احلروف  :يقسم الطالب
لفريقني ويطلب منهم أمساء أشياء
بأحرف معينة والفريق األسرع هو الفائز

االهتمام بالتفاعل والتحفيز

5

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املكان

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء الثاين
اللقاء األول

6
اللقاء الثاين

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يذكر بعض مظاهر
الربوبية.

حيفظ احلروف اهلجائية

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-1

األسبوع

اللقاء

اللقاء األول

7
اللقاء الثاين
اللقاء األول

8
اللقاء الثاين

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املكان

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

األول

 30د

جلسة حوارية مع األشبال عن النتائج
املترتبة على اإلميان بربوبية اهلل.

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

أ -إمياين

يذكر بعض مظاهر
الربوبية.

الثاين

 30د

نشاط منزيل  :إعداد هدية بسيطة لكل
طالب يقدمها ألحد أقاربه كبار السن

مساعدة األشبال يف األفكار واإلعداد
والتجهيز

املعلم

املنزل

ح -اجتماعي/أسري

يوقر الكبري

األول

 30د

شرح حديث ( تبسمك يف وجه أخيك
صدقة )

بيان مواطن التبسم املناسبة وغري املناسبة

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

يعتاد التبسم

الثاين

 30د

حفظ وتسميع اسم النيب ﷺ

بيان نسب النيب وشرفه عليه الصالة والسالم

املعلم

النادي

و -علمي

يذكر اسم النيب ﷺ
كاملًا

األول

 30د

من قصص القرآن  ( 2سلسلة مناسبة
لألشبال )

استخدام وسائل العرض واملقاطع املرئية
املناسبة ألعمار األشبال

املعلم

النادي

و -علمي

يفهم بعض قصص
القرآن

الثاين

 30د

تدريب عملي على الطريقة الصحيحة
للسالم على الوالدين واحلديث معهما

االهتمام بالتطبيق العملي واحلث على ذلك

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يقبّل والديه ويبادرمها
بالسالم

األول

 30د

تدريب عملي على ممارسة بر الوالدين

االهتمام بالتطبيق العملي واحلث على ذلك

املعلم

النادي

ب -إمياين

يطبق بعض الواجبات

الثاين

 30د

تدريب عملي  :كيفية توقري الكبار
واحترامهم

االهتمام بالتطبيق العملي واحلث على ذلك

ز -اجتماعي/أسري

يوقر الكبري

املؤشر

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-1

األسبوع

اللقاء
اللقاء األول

9

األول

 30د

شرح مبسط ملعاين أمساء اهلل ()2
( الرازق )

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

أ -إمياين

يذكر بعض مظاهر
الربوبية.

الثاين

 30د

عرض مرئي عن العلماء واالكتشافات
واالختراعات

التعليق املستمر من املعلم على العرض

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

حيب االستطالع

األول

 30د

جلسة حوارية يطلب فيها من األشبال
ذكر موقف مؤثر ملن فقد نعمة من نعم
اهلل اليت من اهلل ها علينا.

حتضري مقاطع مرئية أو قصص واقعية متعلقة
باملوضوع

املعلم

الثاين

 30د

ندوة حوارية يديرها املعلم ويشجع
الطالب على املشاركة والتعبري عن
موضوع حمدد مثالً ( بر الوالدين)

اللقاء الثاين

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املكان

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

النادي

أ-إمياين

يستشعر نعم اهلل عليه.

اللقاء األول

10
اللقاء الثاين

حتفيز األشبال على املشاركة باهلدايا
واحلوافز املتنوعة

املعلم

النادي

د-نفسي/مهاري

قادر على توضيح فكرة
حمددة بأسلوب مقنع

األول

 30د

تدريب عملي على ممارسة النصيحة

االهتمام بالتطبيق العملي واحلث على ذلك

املعلم

النادي

ب -إمياين

يطبق بعض الواجبات

الثاين

 30د

حفظ حديث ( اليؤمن أحدكم حىت
حيب ألخيه) ....

ذكر أمثلة واقعية عن حمبة املسلم ألخيه

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتحلى ببعض واجبات
املسلم على املسلم.

األول

 30د

استخدام وسائل التوضيح والرسومات

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

يتعامل مع أفراد عائلته
بإجيابية.

الثاين

 30د

استخدام أسلوب اإلنشاد لتسهيل احلفظ

املعلم

النادي

درس مبسط  :عن معىن العائلة ومم تتكون
وما هي واجبات الفرد جتاه عائلته

حفظ أبيات يف فضل النيب ﷺ مع
شرحها من قبل املعلم

أ-إمياين

يوضح مكانة النيب ﷺ

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-1

األسبوع

اللقاء
اللقاء األول

11
اللقاء الثاين

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املكان

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

األول

 30د

تكليف منزيل بقراءة نصوص مناسبة
بالتعاون مع أولياء األمور

االهتمام بالتطبيق واملتابعة مع أولياء األمور

املعلم

املنزل

ه -فكري/مهاري

يقرأ قطعة قصرية

الثاين

 30د

شرح مبسط ملعاين أمساء اهلل (()3الغفار
)

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

أ  -إمياين

يذكر بعض مظاهر
الربوبية.

األول

 30د

من قصص القرآن  ( 3سلسلة مناسبة
لألشبال )

استخدام وسائل العرض واملقاطع املرئية
املناسبة ألعمار األشبال

املعلم

النادي

الثاين

 30د

جلسة حوارية حلصر األلفاظ املناسبة
لشرائح اجملتمع املختلفة والتدريب على
استخدامها

و  -علمي

يفهم بعض قصص
القرآن

اللقاء األول

املعلم

النادي

ج  -أخالقي

األول

 30د

درس مبسط عن اسم الرسول ﷺ ونسبه
وأجداده

االهتمام بالتدرج التارخيي والعرض
القصصي التسلسلي لتشويق األشبال

املعلم

النادي

و  -علمي

يذكر اسم النيب ﷺ
كاملًا

الثاين

 30د

درس مبسط عن املستحبات وفضلها

إثراء الدرس بأمثلة واقعية وتشجيع األشبال
لتطبيقها

املعلم

النادي

ب  -إمياين

يبني فضل العمل
املستحب

األول

 30د

تدريب عملي على القراءة بشكل
مجاعي

االهتمام بفنون القراءة املناسبة ألعمار
األشبال

املعلم

النادي

ه  -فكري -
مهاري

يقرأ قطعة قصرية

الثاين

 30د

إعداد وتناول وجبة مناسبة داخل القاعة
مبشاركة مجيع الطالب

اختيار وجبة مناسبة وليس فيها خطورة
وتشجيع مجيع الطالب للمشاركة

املعلم

النادي

ز  -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

12

حصر جمموعة كبرية من األلفاظ احلسنة
واملناسبة وتدريب األشبال عليها

يستخدم األلفاظ اليت
تدل على االحترام

اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-1

األسبوع

اللقاء

الربنامج الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

رمز املعيار العام
املكان
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء األول

الثاين

 30د

حفل االفتتاح والتعريف بالربامج وضوابط
النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال
والتعريف باألنظمة

عام

النادي

ز-اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

األول

 30د

جلسة حوارية حلصر اآلثار االجيابية لفعل
الواجبات

استخدام أسلوب الترغيب والتركيز عليه

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني أمهية الواجب

الثاين

 30د

دورة مبسطة عن برنامج الرسام
واستخداماته

التركيز على إتقان املهارة

املعلم

النادي

د  -مهاري

يعرف مهارات أساسية
يف احلاسب اآليل

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة اإلخالص

استخدام أدوات الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات
بعض السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

دروس خمتصرة منتقاة :قصص من السرية
()1

االستفادة من املواد املرئية واملسموعة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتمثل هدي النيب ﷺ يف
خلقه..

األول

 30د

تكليف منزيل عبارة عن أسئلة حول بعض
املهارات جييب عنها الطالب مبفرده حىت
يكتشف مهاراته

الثاين

 30د

عرض قصة النيب ﷺ مع من تكلم أثناء
الصالة

1

األول

 30د

جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف
والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال
والتحفيز والتشجيع

املعلم

النادي

ز-اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

اللقاء الثاين
اللقاء األول

2
اللقاء الثاين

تعويد الطالب على اكتشاف قدراته
واحلديث عن نفسه

املعلم

املنزل

د-نفسي/مهاري

يعدد املهارات اليت
يرغب يف أن يتحلى ها.

حتضري الفوائد والعرب وتشجيع الطالب على
املشاركة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يستمع بعض القصص
النبوية يف اخللق والتعامل

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-1

األسبوع

اللقاء األول

3
اللقاء الثاين

املنفذ

املكان

اللقاء

الربنام
ج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

األول

 30د

توضيح معىن اسم اإلله وفضله على
املخلوقات واستحقاقه للعبادة

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الفلق

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

األول

 30د

وقفات مع قصة عفو النيب عن كفار
قريش بعد فتح مكة

العرض القصصي الشيق والوقف عن الفوائد

املعلم

النادي

الثاين

 30د

عرض مرئي لبعض السلوكيات اخلاطئة،
مث تشجيع الطالب على التعليق
وتوجيههم لألساليب املناسبة

فتح اجملال لألشبال للتأمل والتفكر قبل
اإلجابة

املعلم

النادي

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

أ-إمياين

يبني أن اهلل هو املستحق
للعبادة

و -علمي

يبني معاين كلمات
بعض السور اليت حيفظها

ج -أخالقي

يستمع بعض القصص
النبوية يف اخللق والتعامل

ه -فكري/مهاري

ينتقد بشكل صحيح
بعض السلوكيات
اخلاطئة.

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-1

األسبوع

اللقاء األول

يتمثل هدي النيب ﷺ يف
خلقه..

األول

 30د

تعليق لوحةيف النادي حيوي اسم الطالب
واملهارات اليت جييدها

التعاون مع أولياء األمور الكتشاف مواهب
األشبال

املعلم

النادي

الثاين

 30د

تكليف منزيل حلصر  5واجبات واألجر
املترتب على فعلها

تشجيع الطالب ومساعدهتم

املعلم

النادي

األول

 30د

دروس خمتصرة منتقاة :قصص من السرية
()2

االستفادة من املواد املرئية واملسموعة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

الثاين

 30د

شرح صفة الوضوء الصحيحة نظريًا

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و  -علمي

يؤدي الصفة الواجبة
للوضوء.

األول

 30د

عرض قصص عن املبادرة يف اخلري (- )1
قصة املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار

العرض القصصي الشيق وتشجيع الطالب
على استخراج الفوائد

املعلم

النادي

د-نفسي/مهاري

يبدي املبادرة يف األمور
اليت يستطيع القيام ها

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الناس

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات
بعض السور اليت حيفظها

األول

 30د

تفسري قول اهلل تعاىل ( وقضى ربك)...

تالوة اآليات أو االستماع هلا قبل شرحها

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يدرك فضل والديه عليه.

الثاين

 30د

شرح حديث ( املؤمن على دين
خليله)......

ضرب أمثلة من الواقع على تأثري األصحاب

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

يبين عالقات جيدة مع
أقرانه.

4
اللقاء الثاين

ب -إمياين

يبني أمهية الواجب

املنفذ

د -نفسي/مهاري

يتجاوب مع تطوير
مهاراته

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء األول

5
اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-1

األسبوع

املنفذ

اللقاء األول

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام

األول

 30د

دروس خمتصرة منتقاة :قصص من السرية
()3

االستفادة من املواد املرئية واملسموعة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتمثل هدي النيب ﷺ يف
خلقه

الثاين

 30د

جلسة حوارية حلصر الواجبات الشرعية
اليومية من االستيقاظ حىت النوم

حتفيز الطالب على املشاركة باهلدايا واجلوائز

املعلم

النادي

ب  -إمياين

يطبق بعض الواجبات

األول

 30د

دورة ( )1مكثفة يف التدريب على
القراءة والتركيز على الضعفاء

مراعاة اختالف مستويات الطالب

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يقرأ قطعة قصرية

الثاين

 30د

حوار متثيلي يعده الطالب لتطبيق الطريقة
الصحيحة واخلاطئة للسالم على الوالدين

إعطاء الطالب فترة لإلعداد والتجهيز مث
تعليق املعلم بعد كل مشهد

املعلم

النادي ج -أخالقي

الربنامج

الوقت

الربنامج

+جمال الربنامج

املؤشر

6
اللقاء الثاين

يقبّل والديه ويبادرمها
بالسالم

اللقاء األول

الثاين

 30د

تدريب عملي على الصفة الصحيحة يف
الوضوء

توفري األدوات والتطبيق عمليًا

املعلم

النادي

و -علمي

يؤدي الصفة الواجبة
للوضوء.

األول

 30د

التركيز على إتقان املهارات

املعلم

النادي

د -مهاري

جييد إلقاء كلمة أمام
زمالئه

الثاين

 30د

التركيز على اجلانب العملي والتدريب على
التطبيق

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

ينصت لآلخرين يف أثناء
حديثهم.

7

األول

 30د

إعداد مهمة أدائية يف النادي لكل طالب
حسب مهاراته وقدراته.

يعدها املعلم مبعرفته للطالب وقدراهتم قبل
بدء الربنامج

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

يتجاوب مع تطوير
مهاراته

اللقاء الثاين

التدريب على مهارات بسيطة يف اإللقاء
تدريب عملي  :مهارات التواصل مع
اآلخرين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-1

األسبوع

اللقاء األول

8
اللقاء الثاين

املنفذ

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

األول

 30د

عرض قصص عن املبادرة يف اخلري ()2
 -قصة جتهيز عثمان جليش العسرة

االستفادة من املواد املرئية واملسموعة

املعلم

النادي

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الكافرون

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

األول

 30د

تكليف منزيل لتطبيق عمل يف بر الوالدين
واإلحسان هلما

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

املنزل

الثاين

 30د

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

د -نفسي/مهاري

يبدي املبادرة يف األمور
اليت يستطيع القيام ها

و -علمي

يبني معاين كلمات
بعض السور اليت حيفظها

ب -إمياين

يطبق بعض الواجبات

اللقاء األول

أمهية تعليق املعلم املباشر على املقطع

املعلم

النادي

ا -إمياين

األول

 30د

تكليف منزيل بتقبيل الوالدين والسالم
عليهما وتسجيل ردة الفعل

التعاون مع أولياء األمور لتشجيع أبنائهم

املعلم

املنزل

ج -أخالقي

يقبّل والديه ويبادرمها
بالسالم

الثاين

 30د

ندوة حوارية يطلب فيها املعلم من
الطالب اقتراحات حول موضوع حمدد

التحضري اجليد وتشجيع الطالب

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

يقدم مقترحات إجيابية

األول

 30د

عرض مرئي للصفة الصحيحة للوضوء

تعليق املعلم وشرحه

املعلم

النادي

و -علمي

يؤدي الصفة الواجبة
للوضوء.

الثاين

 30د

تعليم مهارات الوقف واالبتداء يف القراءة
بشكل مبسط

االستفادة من املواد املرئية واملسموعة

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يقرأ قطعة قصرية

9

عرض مرئي عن األديان اخلاطئة اليت تعبد
غري اهلل والتعقيب على خطأ ذلك
وخطورته

يبني أن اهلل هو املستحق
للعبادة

اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-1

األسبوع

اللقاء األول

10
اللقاء الثاين

ج -أخالقي

يوقر الكبري
يعتين يف تواصله باختيار
األلفاظ اجليدة.

اللقاء األول

11
اللقاء الثاين

املنفذ

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

األول

 30د

عرض مرئي عن خطورة الكذب

تعليق املعلم وشرحه

املعلم

النادي

الثاين

 30د

حفظ حديث ( ليس منا من مل يرحم
صغرينا و)....

استخدام وسائل معينة على احلفظ كالتلوين
وغريه

املعلم

النادي

األول

 30د

شرح حديث ( والكلمة الطيبة صدقة)

استخدام وسائل معينة على احلفظ كالتلوين
وغريه

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة النصر

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات
بعض السور اليت حيفظها

األول

 30د

بيان املنهج الصحيح يف عبادة اهلل وحده
والفرق بني اإلميان والكفر والشرك.

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

أ -إمياين

يبني أن اهلل هو املستحق
للعبادة

الثاين

 30د

دورة ( )2مكثفة يف التدريب على
القراءة والتركيز على الضعفاء

مراعاة اختالف مستويات األشبال

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يقرأ قطعة قصرية

األول

 30د

شرح حديث (يسلم املاشي على
القاعد)...

توضيح اآلداب املذكورة يف احلديث
بالتفصيل

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يبادر إللقاء السالم على
اآلخرين

الثاين

 30د

عرض قصص عن املبادرة يف اخلري ()3
 -قصة أيب بكر حني تربع مباله

العرض القصصي الشيق وتشجيع الطالب
على استخراج الفوائد

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

يبدي املبادرة يف األمور
اليت يستطيع القيام ها

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام األول ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-1

األسبوع

اللقاء األول

12
اللقاء الثاين

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم
يعتين يف تواصله باختيار
األلفاظ اجليدة.
يبني معاين كلمات
بعض السور اليت حيفظها

املنفذ

أ -إمياين

يوضح مكانة النيب ﷺ

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

األول

 30د

كلمة للتعريف مبحمد  -عليه الصالة
والسالم  -وعظيم أخالقه

التركيز على اجلانب اإلمياين يف املوضوع

املعلم

النادي

الثاين

 30د

عرض مرئي عن خطورة ترك الصالة

تعليق وإيضاح املعلم

املعلم

النادي

األول

 30د

ندوة حوارية  :حصر األلفاظ غري اجليدة
املنتشرة يف اجملتمع وكيفية التخلص منها

التحضري اجليد والتنبه لعدم تعريف الطالب
بألفاظ سيئة اليعرفوهنا

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة املسد

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

األسبوع

اللقاء األول

1
اللقاء الثاين

الثاين

 30د

حفل االفتتاح والتعريف بالربامج
وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال والتعريف
باألنظمة

األول

 30د

كلمة توجيهية بعظمة نعم اهلل وتعدادها
وواجب املسلم يف شكر هذه النعم

التذكري بالنعم اليت حرم منها أناس آخرون
وشعوب أخرى مضطهدة

الثاين

 30د

النادي

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

أ -إمياين

يستشعر نعم اهلل عليه

املنفذ

األول

 30د

جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف
والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز
والتشجيع

املعلم النادي

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

عام

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

املعلم النادي

اللقاء األول

2
اللقاء الثاين

نشاط تدرييب :يطلب املعلم من كل
طالب أن يتحدث عن بعض منجزاته
ويساعده على التأمل والصياغة والتعبري

املساعدة الفردية لكل شبل والتشجيع والتحفيز

املعلم النادي

د -نفسي/مهاري

يعدد بعض منجزاته

األول

 30د

إقامة مسابقات إلكترونية تعليمية بني
الطالب يف النادي

تفعيل الوسائل واألدوات التقنية احلديثة

املعلم النادي

ه -فكري/مهاري

يستخدم األلعاب التعليمية

الثاين

 30د

مسابقة يف اإللقاء

اإلعالن بوقت كاف وتشجيع األشبال

املعلم النادي

د -مهاري

جييد إلقاء كلمة أمام
زمالئه

األول

 30د

تدريب عملي على ممارسة حسن اخللق

ضرب أمثلة من الواقع والتدريب عليها

املعلم النادي

ب -إمياين

يطبق بعض الواجبات

الثاين

 30د

حفظ وشرح حديث (اليؤمن أحدكم
حىت أكون أحب إليه)...

ذكر قصة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حني
مسع احلديث

املعلم النادي

أ -إمياين

يستشعر فضل النيب ﷺ

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

األسبوع

املنفذ

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء األول

3
اللقاء الثاين

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الفاحتة

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

درس تفصيلي عن بر الوالدين

االستشهاد باآليات واألحاديث وذكر أمثلة
وقصص واقعية للرب واإلحسان للوالدين

املعلم النادي

ج -أخالقي

يدرك فضل والديه عليه.

األول

 30د

عرض مرئي ألحد القدوات املميزين
وهو يتحدث عن إجنازاته.

اختيار املادة بعناية واحلرص على العلماء
القدوات

املعلم النادي

د -نفسي/مهاري

يعدد بعض منجزاته

الثاين

 30د

نشاط منزيل الختيار نعمة من نعم اهلل
وحتضري مادة للحديث عنها وكيفية
شكرها

مساعدة الطالب يف االختيار وطريقة التحضري

اللقاء األول

4
اللقاء الثاين

املنزل

أ -إمياين

يستشعر نعم اهلل عليه

املعلم

األول

 30د

حفظ معىن احملرم ومخسة أمثلة عليه

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم النادي

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

الثاين

 30د

تعريف خمتصر عن اخلليفة الراشد أيب
بكر الصديق رضي اهلل عنه

إبراز فضل اخلليفة وأبرز إجنازاته

املعلم النادي

ب -إمياين

يعتين بتزكية قلبه

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة قريش

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

تكليف منزيل بإعداد مادة مناسبة
وإلقاءها أمام األشبال

مساعدة األشبال وتشجيعهم

املنزل

د -مهاري

جييد إلقاء كلمة أمام
زمالئه

املعلم

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

اللقاء األول

الثاين

 30د

نشاط منزيل  :تكليف كل طالب
بنشاط إجيايب ينفذه مع أسرته.

التواصل مع أولياء األمور للتعاون مع الشبل
وتشجيعه

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة املاعون

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم النادي

الثاين

 30د

تدريب عملي ملهارات بر الوالدين
وكسب مودهتما.

التركيز على اجلانب العملي والتطبيق

املعلم النادي

5

األول

 30د

درس مبسط للتعريف باحملرمات وحكمة
اهلل من حترميها

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املنفذ

األسبوع

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املعلم النادي
املعلم

املنزل

اللقاء الثاين

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

ز -اجتماعي/أسري

يتعامل مع أفراد عائلته
بإجيابية.

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

ج -أخالقي

يطيع أوامر والديه،
وجيتنب نواهيهما

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

اللقاء األول

الثاين

 30د

درس عن سبب نزول سورة العلق

االهتمام بالعرض القصصي والتشويق وذكر
الفوائد

املعلم النادي

األول

 30د

جلسة حوارية عن طرق وأساليب
مراعاة مشاعر ( املرضى  -اليتامى -
املساكني )

الثاين

 30د

تدريب عملي  :كيف أكون إجيابيًا مع
عائليت

6

األول

 30د

تعريف خمتصر عن اخلليفة الراشد عمر
بن اخلطاب رضي اهلل عنه

إبراز فضل اخلليفة وأبرز إجنازاته

املعلم النادي

املنفذ

األسبوع

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

ب -إمياين

يعتين بتزكية قلبه

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

اللقاء الثاين

التركيز على اجلانب العملي والتطبيق وتشجيع
الطالب على املشاركة

املعلم النادي

ج -أخالقي

اليؤذي اآلخرين

حصر أفكار وأساليب واقعية مناسبة لألشبال
وتشجيعهم على التفكري والتطبيق العملي

املعلم النادي

ز -اجتماعي/أسري

يتعامل مع أفراد عائلته
بإجيابية.

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

األسبوع

اللقاء األول

املنفذ

املكان

اللقاء

معلومات إضافية

األول

 30د

تكليف منزيل حلصر  5حمرمات وعقوبة
من فعلها

مساعدة األشبال يف االختيار وطرق احلصر

املعلم

املنزل

الثاين

 30د

الربنامج

الوقت

الربنامج

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج
ب -إمياين

املؤشر
يبني خطورة فعل احملرم

النادي

د -نفسي/مهاري

ينجز األعمال املطلوبة منه
يف وقتها

األول

 30د

عرض مرئي عن اإلسعافات األولية

اختيار العرض بعناية

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يعرف مبادئ اإلسعافات
األولية

الثاين

 30د

عرض مادة مرئية عن مهارات اإلنصات
واالستماع

اختيار املادة بعناية

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

ينصت لآلخرين يف أثناء
حديثهم.

7

نشاط تدرييب  :إحضار ساعة مؤقت
وتشغيل املؤقت وتكليف الطالب بعمل
ممكن تكرارها يف أكثر من برنامج لترسيخ أمهية
املعلم
حمدد مثل  :قراءة صفحة من القرآن أو
الوقت يف نفوس األشبال
كتابة مقطع ،وحساب الوقت بني
الطالب

اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

األسبوع

اللقاء األول

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

جلسة حوارية حلصر واجبات املسلم
جتاه إخوانه

التركيز على اجلانب العملي والتطبيق ،وتشجيع
الطالب على املشاركة

املعلم

النادي

الثاين

 30د

تعريف خمتصر عن اخلليفة الراشد عثمان
بن عفان رضي اهلل عنه

إبراز فضل اخلليفة وأبرز إجنازاته

املعلم

النادي

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الكوثر

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

الثاين

 30د

مساع موجه ملادة صوتية عن أخالق النيب
ﷺ

اختيار املادة املسموعة بعناية حسب فئة األشبال املعلم

النادي

ج -أخالقي

يستمع بعض القصص
النبوية يف اخللق والتعامل

األول

 30د

مساع موجه  :عن الوقت وأمهيته

العناية باختيار املادة املناسبة

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

ينجز األعمال املطلوبة منه
يف وقتها

الثاين

 30د

تقسيم الطالب جملموعات وتكليفهم
مبهام حمددة تتيح التفاهم والتعاون بينهم

اإلعداد والتحضري اجليد للمهام املختارة
والتقسيم املناسب بني الطالب وتشجيعهم

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

يبين عالقات جيدة مع
أقرانه.

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة العصر

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

جلسة حوارية عن طرق وأساليب توقري
الكبار

التركيز على اجلانب العملي والتطبيق

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يوقر الكبري

8
اللقاء الثاين

ب -إمياين

يعتين بتزكية قلبه

املنفذ

ج -أخالقي

يتحلى ببعض واجبات
املسلم على املسلم.

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء األول

9
اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

األسبوع

اللقاء األول

املنفذ

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

األول

 30د

تعريف خمتصر عن اخلليفة الراشد علي
بن أيب طالب رضي اهلل عنه

إبراز فضل اخلليفة وأبرز إجنازاته

املعلم

النادي

الثاين

 30د

جلسة حوارية لتشجيع الطالب على
التعاون ومعاجلة السلوكيات اخلاطئة اليت
قد تظهر بني الطالب

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

ب -إمياين

يعتين بتزكية قلبه

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة اهلمزة

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

عرض قصصي عن حالة الناس قبل بعثة
النيب ﷺ وبعد بعثته

االهتمام باألسلوب التشويقي

املعلم

النادي

أ -إمياين

يستشعر فضل النيب ﷺ

10

حث الطالب على تقبل أخطاء اآلخرين وبذل
النصيحة والتوجيه

يبين عالقات جيدة مع
أقرانه.

اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-2

األسبوع

اللقاء األول

النادي

ب -إمياين

يسمي أبرز احملرمات

11

األول

 30د

شرح حديث ( حق املسلم على
املسلم)...

التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي

املعلم

النادي

الثاين

 30د

جلسة حوارية حلصر بعض احملرمات
والعقوبات املترتبة عليها

العناية باختيار احملرمات املناسبة ملستوى األشبال
وحث األشبال على املشاركة والتفاعل

املعلم

األول

 30د

إعداد استمارة تعاون ويل األمر يف
تطوير مهارات ابنه وإرساهلا ألولياء
األمور ومتابعتها

التواصل مع أولياء األمور وتشجيعهم على
التعاون

املعلم

الثاين

 30د

اللقاء الثاين

املنفذ

ج -أخالقي

يتحلى ببعض واجبات
املسلم على املسلم.

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

املنزل

د-نفسي/مهاري

يتجاوب مع تطوير مهاراته

اللقاء األول

12
اللقاء الثاين

منشور مقروء عن التعامل مع التقنية
احلديثة ،يكلف الطالب بقراءته مع أهله
يف املنزل

املتابعة وسؤال الشبل عن تنفيذ ذلك

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يتعامل مع التطبيقات
الذكية بطريقة سليمة

األول

 30د

عرض مرئي عن خطورة الغش

اختيار املادة املرئية بعناية

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

الثاين

 30د

درس عن آداب قراءة القرآن

احلرص على التطبيق العملي مباشرة

املعلم

النادي

و -علمي

يتأدب بآداب قراءة
القرآن.

األول

 30د

تدريب عملي على استخدام العبارات
الالئقة يف مواقف حمددة.

التحضري اجليد وحصر العبارات والتدريب
عليها عمليًا

املعلم

النادي

ج -أخالقي

اليؤذي اآلخرين

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الفيل

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-2

األسبوع

اللقاء األول

1

النادي

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

أ -امياين

يعرف معىن اإلميان
وأركانه

و -علمي

يؤدي الصفة الواجبة
للصالة.

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

األول

 30د

جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف
والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز
والتشجيع

الثاين

 30د

حفل االفتتاح والتعريف بالربامج
وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال والتعريف
باألنظمة

األول

 30د

درس مبسط عن اإلميان

اختيار أسلوب مناسب للمرحلة

املعلم النادي

الثاين

 30د

شرح صفة الصالة الصحيحة نظريًا

استخدام أساليب الشرح والتوضيح

املعلم النادي

املنفذ

اللقاء الثاين

املعلم النادي

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

عام

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-2

األسبوع

اللقاء األول

املنفذ

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة القدر

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

الثاين

 30د

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار
العام +جمال
الربنامج

النادي

و -علمي

املؤشر
يبني معاين كلمات
بعض السور اليت حيفظها

مساعدة األشبال وتشجيعهم

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

قادر على توضيح فكرة
حمددة بأسلوب مقنع

األول

 30د

شرح حديث ( حفت اجلنة باملكاره
والنار بالشهوات )

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

الثاين

 30د

جلسة حوارية تدريبية يدرب فيها املعلم
طالبه على كيفية انتقاد اخلطأ بأسلوب
مناسب

التركيز على اجلانب العملي والتطبيق

2

نشاط تدرييب  :يطلب املعلم من كل
طالب قادر على توضيح فكرة حمددة
بأسلوب مقنع حول موضوع سهل
ومبسط (الوقت -الصدق -اللعب)

اللقاء الثاين

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

ينتقد بشكل صحيح
بعض السلوكيات
اخلاطئة.

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-2

األسبوع

اللقاء األول

مساعدة األشبال وتشجيعهم

األول

 30د

تدريب عملي على الصفة الصحيحة
للصالة

الثاين

 30د

3

الثاين

 30د

مهمة أدائية  :يكلف كل طالب بأن يكتب
حل ملشكلة بسيطة جدًا حتدد من قبل
املعلم  -مثالً مشكلة السهر

املنفذ

األول

 30د

كلمة عن فضل الصالة والسالم على
الرسول واملواطن املستحبة لذلك

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املعلم النادي
املعلم النادي

التركيز على اجلانب العملي وأمهية اخلشوع املعلم النادي

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

أ -إمياين

يستشعر فضل النيب ﷺ

اللقاء الثاين

د-نفسي/مهاري

قادر على توضيح فكرة
حمددة بأسلوب مقنع

و -علمي

يؤدي الصفة الواجبة
للصالة.

اللقاء األول

4
اللقاء الثاين

عرض مرئي عن إغاثة املنكوبني ومساعدة
اليتامى والفقراء .وتعليق املعلم على فضل
ذلك.

العناية باختيار مادة مناسبة

املعلم النادي

ج -أخالقي

يتحلى ببعض واجبات
املسلم على املسلم.

األول

 30د

حفظ وتسميع تعريف اإلميان

تشجيع األشبال على احلفظ والفهم

املعلم النادي

أ -امياين

يعرف معىن اإلميان وأركانه

الثاين

 30د

شرح قول اهلل تعاىل ( لقد جاءكم
رسول)...

التركيز على اجلانب اإلمياين والقصص

املعلم النادي

أ -إمياين

يستشعر فضل النيب ﷺ

األول

 30د

شرح قول اهلل تعاىل ( وإذا حييتم بتحية )

االهتمام بالتطبيق والتدريب العملي

املعلم النادي

ز -اجتماعي/أسري

يقابل التحية مبثلها.

الثاين

 30د

عرض مرئي عن خطورة عقوق الوالدين

العناية باختيار املادة املناسبة

املعلم النادي

ب  -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-2

األسبوع

اللقاء األول

5
اللقاء الثاين
اللقاء األول

د-نفسي/مهاري

يبدي املبادرة يف األمور اليت
يستطيع القيام ها

ج -أخالقي

يبادر إللقاء السالم على
اآلخرين

ب -إمياين

يسمي أبرز احملرمات

املنزل

ه-
فكري/مهاري

ينتقد بشكل صحيح بعض
السلوكيات اخلاطئة

أ -امياين

يعرف معىن اإلميان وأركانه
يبدي املبادرة يف األمور اليت
يستطيع القيام ها

6
اللقاء الثاين

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املؤشر

املكان

اللقاء

رمز املعيار
العام +جمال
الربنامج

األول

 30د

درس مبسط عن معىن املبادرة وأمهيتها ،ومىت
يبادر اإلنسان وكيف يبادر

تشجيع األشبال على املبادرة وفضلها

املعلم

النادي

الثاين

 30د

حفظ حديث ( أفشوا السالم بينكم )

ذكر قصة هذا احلديث يف بداية اهلجرة

املعلم

النادي

األول

 30د

مسابقة بني فريقني (مساجلة) فريق يذكر فعالً
حمرمًا واآلخر يذكر طريقة عالجه

تعليق املعلم على بعض احملرمات للتحذير
منها

املعلم

النادي

الثاين

 30د

تكليف منزيل  :يكلف طالب حبصر 3
سلوكيات خاطئة شاهدها يف حياته اليومية
وانتقادها

مساعدة وتشجيع الشبل

املعلم

األول

 30د

درس مبسط لشرح أركان اإلميان الستة

ضرب أمثلة وتطبيقات عملية للتوضيح

املعلم

النادي

الثاين

 30د

مترين عملي  :يعد املعلم مبادرات متنوعة ويطلب التحضري اجليد للمبادرات املناسبة لقدرات
األشبال ورغباهتم ،والتوزيع املناسب
من كل طالب القيام مبا يناسبه منها.

املعلم

النادي

د-
نفسي/مهاري

األول

 30د

درس مبسط عن فضل األذكار واحملافظة عليها

التركيز على جانب التحفيز لألجر واخلري

املعلم

النادي

ب -امياين

حيفظ بعض األذكار اليومية

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة البينة

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-2

اللقاء األول

األول

 30د

عرض مرئي عن نعم اهلل املتعددة
وأعظمها اإلسالم

اختيار العرض بعناية

املعلم النادي

الثاين

 30د

جلسة حوارية حلصر أفضال الوالدين
على اإلنسان منذ محله ووالدته حىت
كربه

املنفذ

األسبوع

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

أ -إمياين

يستشعر نعم اهلل عليه

املعلم النادي

ج -أخالقي

يدرك فضل والديه عليه.

األول

 30د

تعليق لوحة جدارية معربة عن فضل
البدء بالسالم

مشاركة األشبال يف الكتابة وتعليق اللوحة
مجاعيًا

املعلم النادي

ج -أخالقي

يبادر إللقاء السالم على
اآلخرين

الثاين

 30د

تدريب عملي :مهارات التواصل مع
اآلخرين

التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي

املعلم النادي

ز -اجتماعي/أسري

يقابل التحية مبثلها.

األول

 30د

شرح حديث ( العهد الذي بيننا وبينهم
الصالة)..

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم النادي

ب -إمياين

يسمي أبرز احملرمات

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة التني

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

حفظ جمموعة منتقاة من األذكار

البدء باألذكار السهلة والبسيطة

املعلم النادي

ب -امياين

حيفظ بعض األذكار
اليومية

الثاين

 30د

عرض مرئي للصفة الصحيحة للصالة،

اختيار العرض بعناية

املعلم النادي

و -علمي

يؤدي الصفة الواجبة
للصالة.

7

مراعاة التسلسل املنطقي وخماطبة مشاعر
األشبال

اللقاء الثاين
اللقاء األول

8
اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-2

األسبوع

اللقاء األول

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

األول

 30د

مسابقة يف حفظ كتاب حصن املسلم
الصغري

حتفيز األشبال باجلوائز وتقسيم املسابقة إىل
مراحل

املعلم

املنزل

الثاين

 30د

تدريب عملي على كيفية تسجيل
اإلجنازات وتدوينها

التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي

املعلم

النادي

األول

 30د

تنسيق زيارات ألهايل الطالب يف بيوهتم
بشكل دوري

التنسيق اجليد مع أولياء األمور

املعلم

خارجي

ز -اجتماعي/أسري

الثاين

 30د

شرح حديث ( آية املنافق)......

ضرب األمثلة الواقعية لترسيخ املعلومة
والتحذير

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتجنب الكذب مع
اآلخرين

األول

 30د

تدريب عملي على ممارسة التواضع

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

ب -إمياين

يطبق بعض الواجبات

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الضحى

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

شرح حديث قصة الثالثة يف حديث
األبرص واألقرع واألعمى

العرض القصصي اجليد واالهتمام بالوقفات
والفوائد

املعلم

النادي

أ -إمياين

يستشعر نعم اهلل عليه

الثاين

 30د

شرح حديث (وال يزال الرجل
يكذب)...

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتجنب الكذب مع
اآلخرين

9
اللقاء الثاين

د-نفسي/مهاري

يعدد بعض منجزاته

املنفذ

ب  -امياين

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر
حيفظ بعض األذكار
اليومية

اللقاء األول

10
اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثاين) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-2

األسبوع

اللقاء األول

11
اللقاء الثاين

ج -أخالقي

جيتنب األخالق السيئة.
يعرف مبادئ اإلسعافات
األولية

اللقاء األول

12
اللقاء الثاين

املنفذ

و -علمي

يتأدب بآداب قراءة
القرآن.

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

األول

 30د

تطبيق عملي آلداب قراءة القرآن يف
حلقة تعلم مجاعية

التطبيق العملي أثناء الشرح والتعليم

املعلم

النادي

الثاين

 30د

احلفاظ على املمتلكات العامة

التدريب العملي والتطبيقي

املعلم

النادي

األول

 30د

توزيع شنطة اإلسعافات األولية وشرح
حمتوياهتا هلم وطريقة استخدامها

متابعة استالم الشنطة مع أولياء األمور
واالستفادة منها

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

الثاين

 30د

التحذير من التعصب الرياضي

اختيار األسلوب املناسب للمرحلة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

جيتنب األخالق السيئة.

األول

 30د

تدريب عملي على ممارسة اإلحسان
لآلخرين

التركيز على اجلانب العملي والتطبيق

املعلم

النادي

ب -إمياين

يطبق بعض الواجبات

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الشرح

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

شرح حديث ( الغيبة ذكرك أخاك)...

ذكر أمثلة واقعية

املعلم

النادي

ج -أخالقي

جيتنب غيبة اآلخرين

الثاين

 30د

التحذير من التفاخر واحتقار اآلخرين

اختيار األسلوب املناسب للمرحلة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

جيتنب األخالق السيئة.

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-3

األسبوع

اللقاء األول

1
اللقاء الثاين

 -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية
جيتنب األخالق السيئة.
يدرك فضل والديه عليه.

2

اللقاء األول

املنفذ

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

األول

 30د

جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف
والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز
والتشجيع

املعلم

النادي

الثاين

 30د

حفل االفتتاح والتعريف بالربامج
وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال
والتعريف باألنظمة

عام

النادي

األول

 30د

شرح حديث ( أحب الناس إىل اهلل
أنفعهم للناس )

حث األشبال على التطبيق العملي

املعلم

النادي

ج -أخالقي

الثاين

 30د

مساع موجه عن قصص يف بر الوالدين

االعتناء باختيار املادة املسموعة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

األول

 30د

الثاين

 30د

كلمة عن عظمة خملوقات اهلل تتكلم هذه
الكلمة عن السماء واجلبال والبحار
واألهنار

االستعانة بالصور للتوضيح والشرح

املعلم

النادي

أ -إمياين

يوضح جوانب من عظمة
اهلل يف الكون

درس يف معاين كلمات سورة الشمس

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-3

األسبوع

2

اللقاء الثاين

توزيع خطة زمنية لكل طالب ومتابعة إجنازه

املنفذ

األول

 30د

تكليف منزيل على مدى أسبوعني وفق
مراحل زمنية حمددة لتعويد الطالب على
االلتزام بالوقت

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء األول

3
اللقاء الثاين

د -نفسي/مهاري

ينجز األعمال املطلوبة منه
يف وقتها

الثاين

 30د

نشرة :توزيع نشرة حتوي آداب قراءة
القرآن

اختيار مادة النشرة بعناية

املعلم النادي

و -علمي

يتأدب بآداب قراءة القرآن.

األول

 30د

شرح حديث ( أكرب الكبائر )

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم النادي

ب -إمياين

يسمي أبرز احملرمات

الثاين

 30د

تكليف منزيل بتحضري قصة من سرية
الرسول يف األخالق والتعامل.

مساعدة الطالب يف اختيار القصة ومراجع
التحضري

املعلم

املنزل

ج -أخالقي

يستمع لبعض القصص
النبوية يف اخللق والتعامل

األول

 30د

شرح قول اهلل تعاىل ( أمن يبدأ اخللق مث
يعيده )

مساع اآليات خبشوع مث التعليق والتفسري

املعلم النادي

أ -إمياين

أن يعرف أن خالقه هو اهلل

الثاين

 30د

التعريف ببعض الكتب القصصية املناسبة
لألشبال يف مقر النادي وإتاحة الفرصة
هلم لالطالع والقراءة

الدقة يف اختيار القصص املناسبة وتشجيع
األشبال على القراءة

املعلم النادي

املعلم

املنزل

ه -فكري/مهاري

حيب االستطالع

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-3

األسبوع

اللقاء األول

4
اللقاء الثاين

النادي
+
املنزل

د -نفسي/مهاري

يعدد املهارات اليت يرغب
أن يتحلى ها.

و -علمي

ينتقد مظاهر اإلخالل
بالتأدب مع القرآن
يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

اللقاء األول

5
اللقاء الثاين

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

األول

 30د

إجراء اختبار امليول والرغبات والذكاء
اخلاص باألشبال بالتواصل مع أولياء
األمور ،واستثمار ذلك يف التعلم

االستفادة من اختبارات الذكاء لألشبال املتاحة
يف السوق

املعلم

الثاين

 30د

ندوة حوارية حلصر بعض األخطاء يف
التعامل مع القرآن

تشجيع الطالب على املشاركة والتفاعل

املعلم

النادي

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الليل

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

الثاين

 30د

عرض مرئي عن خطورة إيذاء اآلخرين

العناية باختيار العرض املناسب

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

األول

 30د

قصة خدجية رضي اهلل عنها مع النيب يف
بداية الوحي

العرض القصصي الشيق والتركيز على الفوائد

املعلم

النادي

ج  -أخالقي

يتمثل هدي النيب ﷺ يف
خلقه

الثاين

 30د

تنسيق أنشطة اجتماعية وتكليف
الطالب مبهام متنوعة لتدريبهم

التحضري اجليد للمهام االجتماعية وتقسيمها بني
الطالب

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

األول

 30د

شرح قوله تعاىل ( وال يغتب بعضكم
بعضا )

ذكر أمثلة واقعية للوقوع يف الغيبة والتحذير من
ذلك

املعلم

النادي

ج -أخالقي

جيتنب غيبة اآلخرين

الثاين

 30د

دورة تدريبية نظرية على بعض مهارات
السباكة اليت تناسب املرحلة االبتدائية
األولية

اختيار املدرب املناسب والتأكد من مناسبة
الدورة للمرحلة العمرية لألشبال

املدر
ب

يعرف مهارات أساسية يف
النادي د -نفسي/مهاري
السباكة والكهرباء
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األسبوع

اللقاء األول

6
اللقاء الثاين

7

املنفذ

اللقاء األول

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام

األول

 30د

تكليف منزيل  :ببحث بسيط مبساعدة
أولياء األمور

مساعدة الطالب يف اختيار البحث ومراجع
التحضري

املعلم

املنزل

ه -فكري/مهاري

حيب االستطالع

الثاين

 30د

مشاهدة مرئية عن بعض قصص العقوق

اختيار املادة املناسبة

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يدرك فضل والديه عليه.

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة البلد

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

شرح حديث ( وما يزال عبدي يتقرب
إيل بالنوافل )

التركيز على اجلانب اإلمياين والتشجيع على
العمل والتطبيق

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني فضل العمل املستحب

األول

 30د

إقامة يوم اجتماعي مفتوح للطالب
يشارك بعضهم البعض يف اإلعداد
والتجهيز والتنفيذ

الثاين

 30د

اختيار مشكلة حمددة خاصة بالفصل
الدراسي ملناقشة طرق حلها

الربنامج

الوقت

الربنامج

+جمال الربنامج

املؤشر

االهتمام باإلعداد والتجهيز وحث أولياء
األمور على املشاركة

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

طلب مشاركة الطالب يف التغلب على
املشكلة وتشجيعهم على املشاركة يف حلها

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

يقدم مقترحات إجيابية

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-3

األسبوع

7

اللقاء الثاين
اللقاء األول

8

التحضري اجليد للموضوع أو استضافة
متخصص يف هذا اجملال إلفادة األشبال

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يتعامل مع التطبيقات
الذكية بطريقة سليمة

الثاين

 30د

عرض مرئي عن عظمة جسم اإلنسان
وربط ذلك بعظمة اهلل تعاىل

اختيار مادة عرض مناسبة وتعليق املعلم

املعلم

النادي

أ -إمياين

يوضح جوانب من عظمة
اهلل يف الكون

األول

 30د

عرض مرئي عن مكانة اللغة العربية وأهنا
لغة القرآن

االستفادة من القصائد والنصوص املرئية يف
مدح اللغة العربية

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

يعرف أن اللغة العربة لغة
القرآن

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الفجر

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

دورة تدريبية عملية ( )1على بعض
مهارات السباكة اليت تناسب املرحلة
االبتدائية األولية

اختيار املدرب املناسب والتأكد من مناسبة
اجلانب العملي للمرحلة العمرية لألشبال

الثاين

 30د

زيارة إلحدى حلقات حتفيظ القرآن
ومشاهدة تعامل الطالب مع القرآن

التنسيق اجليد واختيار احللقة املناسبة وحث
األشبال على تدوين ملحوظاهتم

اللقاء الثاين

معلومات إضافية

املنفذ

األول

 30د

شرح تفصيلي عن التطبيقات الذكية يف
اهلواتف واأللعاب وكيفية التعامل السليم
معها

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

املدر
ب

النادي

د -نفسي/مهاري

يعرف مهارات أساسية يف
السباكة والكهرباء

املعلم

النادي

و -علمي

ينتقد مظاهر اإلخالل
بالتأدب مع القرآن

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-3

األسبوع

املعلم

الثاين

 30د

درس مبسط عن إعجاز القرآن وأنه
معجزة النيب اليت أرسل ها إىل كفار
قريش

اللقاء األول

املنفذ

األول

 30د

تكليف منزيل  :كل طالب يدون موقفا
حمددا مر به حيتاج ملراعاة مشاعر طرف
آخر.

تدريب األشبال على كيفية تدوين املواقف
وتذكرها واستحضارها

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنزل

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج
ج -أخالقي

املؤشر
اليؤذي اآلخرين

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

األول

 30د

ذكر قصة بداية اخللق وخلق آدم من
طني

االهتمام بالعرض التسلسلي الشيق

املعلم

النادي

أ -إمياين

أن يعرف أن خالقه هو اهلل

الثاين

 30د

توزيع استبانة دورية ألولياء األمور
ورقية أو إلكترونية لتقييم مستوى تطبيق
الطالب ملا تعلمه

إعداد منوذج سهل وبسيط وحث أولياء
األمور على املشاركة

املعلم

النادي
+
املنزل

ه -فكري/مهاري

األول

 30د

تكليف كل طالبني أو ثالثة مبهمة أدائية
بسيطة يف النادي (إعداد لوحة  -توزيع
منشور ) مع إتاحة التفاهم واحلوار بينهم

الثاين

 30د

درس عن نزول القرآن وكيفية نزول
الوحي على النيب ﷺ

9

ذكر قصة الوليد بن املغرية و الطفيل بن عمرو
حني مسعا القرآن

يعرف أن اللغة العربة لغة
القرآن

اللقاء الثاين

يطبق ما تعلمه يف تصرفاته
اليومية

10

اللقاء األول

اإلعداد اجليد للمهام األدائية حسب قدرات
األشبال وتشجيعهم

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

أن يكون متوافقًا مع نفسه
واآلخرين من أقرانه

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

و -علمي

يدرك أن القرآن كالم اهلل

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-3

األسبوع

10

اللقاء الثاين

املنفذ

اللقاء األول

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام

اختيار املدرب املناسب والتأكد من مناسبة
اجلانب العملي للمرحلة العمرية لألشبال

املدر
ب

النادي

د -نفسي/مهاري

يعرف مهارات أساسية يف
السباكة والكهرباء

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الغاشية

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

نشاط متثيلي  :أخطاء اإلنصات
لآلخرين مع تعليق املعلم

تكليف األشبال باإلعداد املسبق للمشاهد
التمثيلية

املعلم

النادي

ز -اجتماعي -
أسري

ينصت لآلخرين يف أثناء
حديثهم.

الثاين

 30د

ندوة حوارية يشارك فيها الطالب
بقصص واقعية يف برهم لوالديهم.

تشجيع األشبال على التحضري قبل الندوة و
املشاركة والتفاعل

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يطيع أوامر والديه ،وجيتنب
نواهيهما

األول

 30د

التدريب على بعض التطبيقات الذكية
اآلمنة يف اهلواتف واأللعاب وكيفية
االستفادة منها

الثاين

 30د

توجيه نظري وتدريب عملي على
مهارات االستماع

الربنامج

الوقت

الربنامج

األول

 30د

دورة تدريبية عملية ( )2على بعض
مهارات السباكة اليت تناسب املرحلة
االبتدائية األولية

+جمال الربنامج

املؤشر

11
اللقاء الثاين

التحضري اجليد للموضوع أو استضافة
متخصص يف هذا اجملال إلفادة األشبال

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يتعامل مع التطبيقات
الذكية بطريقة سليمة

التركيز على املهارات العملية التطبيقية
وتدريب األشبال عليها

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتحلى بصفة االستماع.

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل األول ( )12أسبوعًا _ أ ()1-3

األسبوع

اللقاء األول

12

املنفذ

اللقاء الثاين

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام

األول

 30د

حفظ أبيات يف مكانة اللغة العربية
وأمهيتها

راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

يعرف أن اللغة العربة لغة
القرآن

الثاين

 30د

عرض مرئي عن خطورة األلفاظ السيئة

العناية باختيار العرض املناسب

املعلم

النادي

ب -إمياين

يبني خطورة فعل احملرم

األول

 30د

تدريب الطالب على كتابة مهامه
وواجباته اليومية واألسبوعية يف منوذج
ورقي أو إلكتروين

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الطارق

الربنامج

الوقت

الربنامج

+جمال الربنامج

املؤشر

إعداد النماذج أو الربامج والتدريب العملي
عليها

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

ينجز األعمال املطلوبة منه
يف وقتها

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-3

األسبوع

اللقاء األول

يعرف أن اللغة العربة لغة
القرآن

األول

 30د

جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف
والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز
والتشجيع

املعلم

النادي

الثاين

 30د

حفل االفتتاح والتعريف بالربامج
وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال
والتعريف باألنظمة

عام

النادي

األول

 30د

شرح قوله تعاىل ( بلسان عريب مبني )

التركيز على اللغة العربية وأهنا لغة القرآن

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة األعلى

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

شرح مبسط للفرق بني الواجبات
والرغبات

انظر البطاقة اخلاصة باملؤشر لالستزادة

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

يفرق بني الواجبات
والرغبات

الثاين

 30د

شرح حديث أجور السالم وصيغه
( دخل رجل فقال السالم عليكم)...

حث األشبال على التطبيق العملي

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يبادر إللقاء السالم على
اآلخرين

األول

 30د

شرح قوله تعاىل ( وإنه لتنزيل رب
العاملني )

التركيز على أن القرآن كالم اهلل وبيان معىن
ذلك

املعلم

النادي

و -علمي

يدرك أن القرآن كالم اهلل

الثاين

 30د

ذكر قصة حمبة النيب لعائشة رضي اهلل
عنها

بيان مبسط ملوقف الرافضة من عائشة رضي
اهلل عنها وضالهلم والتحذير منهم

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتمثل هدي النيب ﷺ يف
خلقه.

1
اللقاء الثاين

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

املنفذ

ز -اجتماعي

يشارك أقرانه األنشطة
االجتماعية

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء األول

2
اللقاء الثاين

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-3

األسبوع

اللقاء األول

املنفذ

األول

 30د

درس مبسط عن املستحبات وفضلها

انظر البطاقة اخلاصة باملؤشر لالستزادة

املعلم

الثاين

 30د

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

النادي

ب -إمياين

يبني فضل العمل املستحب

حث الطالب على التفاعل واملشاركة

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

األول

 30د

عرض مرئي عن خلق اجلنني يف بطن أمه
وعظمة اهلل وأنه هو اخلالق

العناية باختيار العرض املناسب والتعليق على
العرض

املعلم

النادي

أ -إمياين

أن يعرف أن خالقه هو اهلل

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة الربوج

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

دورة تدريبية نظرية على بعض مهارات
الكهرباء اليت تناسب املرحلة االبتدائية
األولية

التأكيد على مناسبة الدورة للمرحلة االبتدائية
والتحذير من خطورة الكهرباء والتعامل معها

الثاين

 30د

وقفات مع قوله تعاىل ( وإذا خاطبهم
اجلاهلون قالوا سالما)

ضرب األمثلة الواقعية

3

مترين عملي  :يعطى الطالب قائمة غري
مرتبة حتوي واجبات والرغبات ويطلب
منه التفريق بينهما

يفرق بني الواجبات
والرغبات

اللقاء الثاين

4

اللقاء األول

املدر
ب

النادي

د -نفسي/مهاري

يعرف مهارات أساسية يف
السباكة والكهرباء

املعلم

النادي

ج -أخالقي

ال يتعمد التلفظ باأللفاظ
اجلارحة

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-3

4

اللقاء الثاين

ه -فكري/مهاري

يعرف مبادئ اإلسعافات
األولية
يدرك أن القرآن كالم اهلل

اللقاء األول

األول

 30د

لقاء خبري باإلسعافات األولية للتعرف
على اإلسعافات األولية نظريًا بالتفصيل

التأكد من مناسبة املادة لألشبال

اخلبري النادي

الثاين

 30د

حفظ وتسميع لتعريف الشرعي للقرآن

تفسري التعريف وشرحه وتوضيح معانيه قبل
احلفظ

املعلم النادي

و -علمي

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة االنشقاق

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

عرض مرئي عن مهارات وعبارات
الترحيب واالستقبال

التدريب العملي وضرب األمثلة الواقعية

املعلم النادي

ز -اجتماعي/أسري

جييد استخدام عبارات
الترحيب واالستقبال

األول

 30د

حفظ أبيات عن عظمة اهلل سبحانه
وتعاىل

اختيار أبيات مناسبة وشرح معانيها قبل
احلفظ

املعلم النادي

أ -إمياين

يوضح جوانب من عظمة
اهلل يف الكون

الثاين

 30د

لقاء خبري  :طبيب عن صحة اجلسم
والعناية به

حث األشبال على التطبيق العملي

اخلبري النادي

د -نفسي/مهاري

يدرك أمهية احملافظة على
الصحة

األول

 30د

جلسة حوارية يطلب فيها من الطالب
حصر مظاهر عظمة اهلل يف الكون

تشجيع األشبال على التأمل والتفكر

املعلم النادي

أ -إمياين

يوضح جوانب من عظمة
اهلل يف الكون

الثاين

 30د

لقاء خبري باإلسعافات األولية للتعرف
على اإلسعافات األولية عمليًا بالتفصيل

التأكيد على مناسبة املادة للمرحلة االبتدائية

اخلبري النادي

ه -فكري/مهاري

يعرف مبادئ اإلسعافات
األولية

5

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املنفذ

األسبوع

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

اللقاء الثاين

6

اللقاء األول

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-3

األسبوع

6

اللقاء الثاين
اللقاء األول

املنفذ

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

األول

 30د

جلسة حوارية يف حصر األلفاظ اجلارحة
وكيفية جتنبها واستبداهلا بألفاظ مناسبة

التدريب العملي وضرب األمثلة الواقعية

املعلم

النادي

الثاين

 30د

دورة تدريبية عملية ( )1على بعض
مهارات الكهرباء اليت تناسب املرحلة
االبتدائية األولية

التأكيد على مناسبة الدورة للمرحلة
االبتدائية والتحذير من خطورة الكهرباء
والتعامل معها

املدرب

األول

 30د

النادي

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

ج -أخالقي

ال يتعمد التلفظ باأللفاظ
اجلارحة

د -نفسي/مهاري

يعرف مهارات أساسية يف
السباكة والكهرباء

7
اللقاء الثاين

ندوة حوارية  :حيصر املعلم جمموعة من
املشكالت اليت مير ها الطالب مث
يناقشهم يف كيفية التغلب عليها

حث األشبال على التفاعل واملشاركة

املعلم

النادي

د -نفسي/مهاري

حيدد مشكلته

الثاين

 30د

مساع موجه  :قصة موسى وفرعون

اختيار املادة املسموعة بعناية

املعلم

النادي

و -علمي

يفهم بعض قصص القرآن

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة املطففني

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم

النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الثاين

 30د

جلسة حوارية حلصر االستخدامات
اخلاطئة والسيئة لبعض التطبيقات
والتحذير منها

التوازن يف التحذير من التطبيقات
اإللكترونية حبيث ال يتم التسويق هلا دون
قصد.

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يتعامل مع التطبيقات
الذكية بطريقة سليمة

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-3

األسبوع

املنفذ

اللقاء األول

األول

 30د

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

8
اللقاء الثاين

9

اللقاء األول

تكليف الطالب كمجموعات بإعداد
مشاهد متثيلية حتوي طرق االستقبال
للضيوف الصحيحة واخلاطئة مع تعليق
املعلم

تكليف األشبال باإلعداد املبكر للمشاهد

املعلم

النادي

ز -اجتماعي/أسري

جييد استخدام عبارات
الترحيب واالستقبال

الثاين

 30د

شرح اآلية يف قصة موسى حينما طلب
رؤية اهلل

التركيز على اجلانب اإلمياين

املعلم

النادي

أ -إمياين

يوضح جوانب من عظمة
اهلل يف الكون

األول

 30د

تدريب األشبال على استخدام تطبيقات
حفظ القرآن الكرمي اإللكترونية

التدريب العملي

املعلم

النادي

ه -فكري/مهاري

يتعامل مع التطبيقات
الذكية بطريقة سليمة

الثاين

 30د

شرح مبسط للفرق بني السماع
واالستماع.

التدريب العملي و ذكر أمثلة واقعية

املعلم

النادي

ج -أخالقي

يتحلى بصفة االستماع.

األول

 30د

دورة تدريبية عملية ( )2على بعض
مهارات الكهرباء اليت تناسب املرحلة
االبتدائية األولية

الثاين

 30د

قراءة مجاعية ملعىن اسم اهلل ( اخلالق)

التأكيد على مناسبة الدورة للمرحلة
االبتدائية والتحذير من خطورة الكهرباء
والتعامل معها

املدرب

النادي

د -نفسي/مهاري

يعرف مهارات أساسية يف
السباكة والكهرباء

العناية باختيار املادة املقروءة وتعليق املعلم

املعلم

النادي

أ -إمياين

أن يعرف أن خالقه هو اهلل

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-3

األسبوع

9

املنزل

ب -إمياين

يبني فضل العمل املستحب

املنزل

ب -إمياين

يبني فضل العمل املستحب

اللقاء األول

الثاين

 30د

شرح حديث ( أحب العمل إىل اهلل
أدومه وإن قل )

حث األشبال على املداومة على العمل
املستحب

املعلم

األول

 30د

تكليف منزيل حلصر  5مستحبات
وتطبيقها.

مساعدة األشبال وتشجيعهم

املعلم

الثاين

 30د

تدريب عملي :مشاهد افتراضية متثيلية
لكيفية استخدام ألفاظ االحترام يف
مواقف خمتلفة

تكليف األشبال باإلعداد املبكر للمشاهد

األول

 30د

الثاين

 30د

10

األول

 30د

درس يف معاين كلمات سورة االنفطار

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املنفذ

اللقاء الثاين

املعلم النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املكان

اللقاء

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

املعلم النادي

ج -أخالقي

يستخدم األلفاظ اليت تدل
على االحترام

اللقاء الثاين

تدريب عملي على استخدام عبارات
الترحيب واالستقبال عند استقبال
الضيوف

التركيز على التطبيق الواقعي

املعلم النادي

ز -اجتماعي/أسري

جييد استخدام عبارات
الترحيب واالستقبال

ذكر قصة إبراهيم عليه السالم والنمرود
يف سورة البقرة

تشجيع الطالب على استخراج الفوائد

املعلم النادي

و -علمي

يفهم بعض قصص القرآن

خطة برامج املرحلة االبتدائية األولية  ( 3-2-1العام الثالث ) الفصل الثاين ( )12أسبوعًا _ أ ()2-3

اللقاء األول

11

الثاين

 30د

قراءة موجهة  :قصة غزوة األحزاب يف
القرآن الكرمي

حتضري املادة املقروءة املناسبة ومتابعة األشبال
ومناقشتهم فيما قرؤوه

املعلم النادي

األول

 30د

تدريب عملي على االستماع  :تشغيل
مقطع صويت مث سؤال الطالب عن
مفردات داخل املقطع وتكرار التمرين.

اختيار املقطع الصويت بعناية

الثاين

 30د

تدريب عملي  :يكلف الطالب باختيار
مشكلة مير ها ويستشري فيها والديه
ويدون االستشارة وفق منوذج يعده املعلم

مساعدة األشبال يف ذلك وطلب التعاون من
املعلم النادي
أولياء األمور

اللقاء الثاين

األول

 30د

تطبيق مخس مستحبات عمليًا

انظر بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم النادي

املنفذ

األسبوع

املكان

اللقاء

الربنامج

الوقت

الربنامج

معلومات إضافية

املعلم النادي

رمز املعيار العام
+جمال الربنامج

املؤشر

ب -إمياين

يبني فضل العمل املستحب

و -علمي

يفهم بعض قصص القرآن

ج -أخالقي

يتحلى بصفة االستماع.

اللقاء األول

األول

 30د

جلسة حوارية حلصر املستحبات اليومية
من االستيقاظ حىت النوم

انظر بطاقة املؤشر لالستزادة

املعلم النادي

ب -إمياين

يبني فضل العمل املستحب

الثاين

 30د

درس يف معاين كلمات سورة التكوير

استخدام وسائل الشرح واإليضاح

املعلم النادي

و -علمي

يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

األول

 30د

درس توجيهي كيف أتصرف إن وقعت
يف مشكلة ومن أستشري

تدريب األشبال على خطوات التعامل مع
أي مشكلة وكيفية استشارة املعلم واألهل

املعلم النادي

د -نفسي/مهاري

أن يستشري والديه
وأساتذته يف حل بعض
مشكالته

الثاين

 30د

مساع موجه عن خطورة الغيبة

اختيار املادة املسموعة بعناية

املعلم النادي

ج -أخالقي

جيتنب غيبة اآلخرين

12

د -نفسي/مهاري

أن يستشري والديه
وأساتذته يف حل بعض
مشكالته

اللقاء الثاين

جدول أسبوعي تفصيلي مقترح لربنامج نادي األشبال أثناء العام الدراسي-:
األحد  14 / /هـ

املغرب

العصر

التوقيت

الفترة األوىل 5:00-4:30

5:15-5:00

الفترة الثانية 5:45-5:15

-5:45أذان املغرب

برنامج املرحلة األولية

رياضي ( ملعب القدم )

استراحة وتناول وجبة
خفيفة يف صالة الطعام

شرح قول اهلل تعاىل ( وما خلقت
اجلن واإلنس إال ليعبدون)

االستعداد لصالة املغرب واألذكار

برنامج املرحلة العليا

عرض مرئي عن العلماء
واالكتشافات واالختراعات

استراحة وتناول وجبة
خفيفة يف صالة الطعام

رياضي ( ملعب القدم )

االستعداد لصالة املغرب واألذكار

 14 / /هـ

الثالثاء

املغرب

العصر

التوقيت

الفترة األوىل 4:30-3:30

4:45-4:30

الفترة الثانية 5:45-4:45

-5:45أذان املغرب

برنامج املرحلة األولية

من قصص القرآن 1

استراحة وتناول وجبة
خفيفة يف صالة الطعام

رياضي ( ملعب القدم )

االستعداد لصالة املغرب واألذكار

برنامج املرحلة العليا

رياضي ( ملعب القدم )

استراحة وتناول وجبة
خفيفة يف صالة الطعام

قراءة مجاعية ملقاطع خمتارة من
أحد كتب السرية مع تعليق املعلم

االستعداد لصالة املغرب واألذكار

 تعليمات هامة : -1يفتح الن ادي أبوابه من بعد صالة العصر مباشرة وحىت بعد صالة املغرب.
 -2على كل شبل إبراز بطاقة العضوية عند دخوله للنادي.
 -3نأمل من األشبال االلتزام باجلدول والتقيد بالتوقيت لتحقيق الفائدة بإذن اهلل.
 -4على كل شبل االلتزام مبواعيد انطالق حافلة النادي والتقيد باألنظمة أثناء التنقل.

جدول أسبوعي تفصيلي مقترح لربنامج نادي األشبال أثناء الصيف واإلجازات -:
األحد  14 / /هـ

الثالثاء

املغرب

العشاء

العصر

التوقيت

الفترة األوىل 4:30-3:30

4:45-4:30

الفترة الثانية 5:45-4:45

7:30-6:15

8:00-7:45

برنامج املرحلة األولية

رياضي ( ملعب القدم )

استراحة

شرح قول اهلل تعاىل ( وما خلقت
اجلن واإلنس إال ليعبدون)

تسميع احلروف اهلجائية مع املعلم
واستعراضها

رياضي ( ملعب القدم )

برنامج املرحلة العليا

عرض مرئي عن العلماء
واالكتشافات واالختراعات

استراحة

رياضي ( ملعب القدم )

رياضي ( ملعب القدم )

نشاط يف الرسم التخيلي وتشجيع
الطالب على اخليال

املغرب

العشاء

التوقيت

الفترة األوىل 4:30-3:30

4:45-4:30

الفترة الثانية 5:45-4:45

7:15-6

8:30-7:30

برنامج املرحلة األولية

من قصص القرآن 1

استراحة

رياضي ( ملعب القدم )

رياضي ( ملعب القدم )

عرض قصة تعامل النيب مع من بال يف
املسجد

برنامج املرحلة العليا

رياضي ( ملعب القدم )

استراحة

قراءة مجاعية ملقاطع خمتارة من أحد
كتب السرية مع تعليق املعلم

جلسة حوارية تدريبية يدرب فيها املعلم
طالبه على كيفية انتقاد اخلطأ بأسلوب
مناسب

رياضي ( ملعب القدم )

العصر

 14 / /هـ

 تعليمات هامة : -1يفتح النادي أبوابه من بعد صالة العصر مباشرة وحىت الساعة التاسعة مساء.
 -2على كل شبل إبراز بطاقة العضوية عند دخوله للنادي.
 -3نأمل من األشبال االلتزام باجلدول والتقيد بالتوقيت لتحقيق الفائدة بإذن اهلل.
 -4الفترة من الساعة  6:15-5:45خمصصة لتناول الوجبات يف املكان املخصص لذلك.
 -5على كل شبل االلتزام مبواعيد انطالق حافلة النادي والتقيد باألنظمة أثناء التنقل.

أ1/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح قول اهلل تعاىل ( وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون )
يبني أن اهلل هو املستحق
للعبادة.

 توضيح معىن اسم اإلله وفضله على املخلوقات واستحقاقه للعبادة .توضيح مباشر  -إثارة
 عرض مرئي عن األديان اخلاطئة اليت تعبد غري اهلل والتعقيب على التفكر للوصول
خطأ ذلك وخطورته
لالستدالل  -حفظ
 بيان املنهج الصحيح يف عبادة اهلل وحده والفرق بني اإلميان
األدلة
والكفر والشرك.

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 -توضيح معىن العبادة.

املراجع :
 -كتاب التوحيد  /حممد بن عبدالوهاب

 -بيان فضل اهلل على العبد واستحقاقه للعبادة.

 -ثالثة األصول  /حممد بن عبدالوهاب

 -بيان لوازم استحقاق اهلل للعبادة من اإلخالص والطاعة

 -كتب التفسري

توجيهات يف التنفيذ :
 مراعاة فهم األشبال ومستوياهتم جتنب الطرح العلمي اجلاف -استخدام القصص واألمثال

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تسميع آية أو حديث يف املوضوع سؤال مباشر عن املستحق للعبادة -تطبيق عملي حملتوى املؤشر يف حياته

املرحلة األولية ()3-2-1

أ2/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 توجيه عام مبعىن كلمة الرب وأنه اخلالق لكل شيء
 كلمة عن واجبات املسلم جتاه ربه
يذكر بعض مظاهر
الربوبية.

 توضيح خطر إنكار وجود اهلل وأنه كفر
 شرح مبسط ملعاين أمساء اهلل ( اخلالق  -الرازق  -احمليي -املميت )
 شرح تفصيلي مبسط ملعىن توحيد الربوبية

توضيح مباشر -إثارة التفكر
للوصول لالستدالل  -حفظ
األدلة

 جلسة حوارية مع األشبال عن النتائج املترتبة على اإلميان بربوبية اهلل
مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 -تعريف توحيد الربوبية

توضيح معىن كلمة ( الرب )

 التعرف على بعض أمساء اهلل وصفاته التعريف بثمرات األميان بربوبية اهللتوجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب االمياين يف التعرف على اهلل وعلى فضلهونعمه على اإلنسان ووجوب طاعته وعبادته.
 بيان أحوال الكفار بالربوبية والتحذير من صنيعهم -ذكر أمثلة من قصص األمم السابقة يف هذا اجلانب

املراجع :
 كتاب توحيد الربوبية لشيخ اإلسالم ابن تيمية كتاب مفتاح دار السعادة البن القيم شرح أمساء اهلل احلسىن لسعيد بن وهف القحطاينأدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر عن معىن الربوبية السؤال املباشر عن بعض أمساء اهلل وصفاته -السؤال املباشر عما جيب عليه جتاه خالقه من الطاعة والعبادة

املرحلة األولية ()3-2-1

أ3/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 كلمة للتعريف مبحمد عليه الصالة والسالم وعظيم أخالقة
 ذكر حديث شفاعة النيب ﷺ يوم القيامة

يوضح مكانة النيب ﷺ

 مساع مجاعي لقصة الرسالة.وقصة بدء الوحي مث تعليق للمعلم
 شرح للحقوق الواجبة للنيب ﷺ
 ذكر قصص من صرب النيب على دعوة قومه وما القاه من األذى

األسلوب القصصي من السرية -
التوضيح املباشر ملناقب النيب ﷺ
 حفظ وشرح بعض األبيات -االستماع املوجه

الفئة املستهدفة :
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 حفظ أبيات يف فضل النيب مع شرحها من قبل املعلم
مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
-

التعريف بالنيب ﷺ ومناقبه وفضله
ذكر بعض األحداث من السرية يف هذا السياق
حفظ بعض األبيات يف فضل النيب وشرحها
بيان احلقوق الواجبة للنيب على كل مسلم

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب االمياين -توضيح معىن احملبة للنيب ومستلزماهتا

 -ذكر قصص من حمبة الصحابة والسلف للنيب

املراجع :
-

كتاب الرسول ﷺ مكانته وحقوقه للشيخ ابن باز
كتاب هذا احلبيب يا حمب للشيخ أبو بكر اجلزائري
قصيدة أبو اجلود حممد سرميين يف فضل النيب ﷺ ( متوفرة على موقع ألوكة )
http://www.alukah.net/literature_language/0/81859

-

السرية النبوية لألشبال ( متوفرة على موقع األلوكة )
http://www.alukah.net/sharia/0/73780

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر عن مكانة النيب ﷺ السؤال املباشر عن حقوق النيب ﷺ -تسميع األبيات

أ4/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 كلمة توجيهية بعظمة نعم اهلل وتعدادها وواجب املسلم يف شكر هذه النعم
 جلسة حوارية يطلب فيها من الطالب ذكر موقف مؤثر ملن فقد نعمة من نعم اهلل اليت
من اهلل ها علينا

يستشعر نعم اهلل عليه

 عرض مرئي عن نعم اهلل املتعددة وأعظمها اإلسالم
 شرح حديث قصة الثالثة يف حديث األبرص واألقرع واألعمى

 نشاط منزيل الختيار نعمة من نعم اهلل وحتضري مادة للحديث عنها وكيفية شكرها

التوجيه املباشر  -العروض
املرئية  -املهام األدائية يف
املنزل  -حفظ األحاديث -
احلوار والنقاش

املرحلة األولية ()3-2-1

 جلسة حوارية مع األشبال حلصر وتعداد النعم اليت أنعمها اهلل علينا وكيف نشكرها
مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التعريف بالنعم وتعدادها أمهية شكر املنعم سبحانه وتعاىل آثار شكر النعم وآثار كفرها وجحودها -التدريب العملي على الشكر

توجيهات يف التنفيذ :
 -إثارة اجلانب الروحي واالستشعار الداخلي للنعم

 التأكيد على نسبة النعم إىل اهلل سبحانه وتعاىل -تشجيع األشبال على التأمل والتفكر يف النعم وتعدادها

املراجع :
 -كتاب آيات اهلل يف االنسان للشيخ حممد راتب النابلسي

 -كتاب املوسوعة الكونية الكربى الـمؤلف ماهر أمحد الصويف

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر أداء املهمة األدائية يف املنزل -املشاركة يف النقاش واحلوار

أ5/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح قول اهلل تعاىل ( لقد جاءكم رسول) ...
 كلمة عن فضل الصالة والسالم على الرسول واملواطن املستحبة لذلك
يستشعر فضل النيب ﷺ
عليه

 حفظ وشرح حديث ( اليؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه) ...

اإليضاح املباشر  -احلفظ -
أسلوب القصصي

 شرح معىن (خامت األنبياء) وفضل ذلك
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 عرض قصصي عن حالة الناس قبل بعثة النيب ﷺ وبعد بعثته
 حفظ أمساء النيب ﷺ وشرحها من قبل املعلم
مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان فضل النيب صل اهلل عليه وسلم يف القرآن والسنة حفظ بعض اآليات واألحاديث يف فضل النيب -ذكر بعض القصص من السرية تبني فضل النيب ﷺ

توجيهات يف التنفيذ :
 -التركيز على فضل النيب على سائر اخللق وعلى سائر النبيني

 إرشاد األشبال ملا يترتب على هذا الفضل للنيب ﷺ -زرع حمبة النيب يف نفوس األشبال من خالل بيان فضله ومكانته

املراجع :
-

وقفات من السرية النبوية  -أمحد فريد
الرحيق املختوم  -للمباركفوري
تلقيح العقول يف فضائل الرسول  -أمحد البصري
كتب التفسري

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر التسميع -املالحظة

أ6/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 كلمة عن عظمة خملوقات اهلل تتكلم هذه الكلمة عن السماء واجلبال والبحار واألهنار
 شرح اآلية يف قصة موسى حينما طلب رؤية اهلل
يوضح جوانب من عظمة
اهلل يف الكون

 جلسة حوارية يطلب فيها من الطالب حصر مظاهر عظمة اهلل يف الكون
 زيارة ملنطقة فيها جبال أو أهنار وحث الطالب على التأمل يف عظمة اهلل
 عرض مرئي عن عظمة جسم اإلنسان وربط ذلك بعظمة اهلل تعاىل

اإليضاح املباشر  -العروض
املرئية  -الزيارات اخلارجية
 -احلفظ
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 حفظ أبيات يف عظمة اهلل مع شرحها.
مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
-

املراجع :
-

توضيح معىن عظمة اهلل يف الكون ومظاهره.
بيان عظمة اهلل يف جوانب متنوعة يف الكون بشكل مفصل
شرح وحفظ أبيات يف عظمة اهلل
بيان اآلثار املترتبة على التعرف على عظمة اهلل

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب اإلمياين -تشجيع األشبال على التأمل والتفكر يف عظمة اهلل

العظمة  /د .عائض القرين
العظمة يف كل مكان  /هارون حيىي
مفتاح دار السعادة – اجلزء الثاين  / -ابن القيم
كتب التفسري
العروض واألفالم الوثائقية املتخصصة يف إعجاز اهلل وعظمته
قصيدة (هلل يف اآلقاف آيات ) القاء الشيخ عبد الواحد املغريب

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
-

السؤال املباشر
تسميع وشرح األبيات
تقييم املهام األدائية يف الزيارة اخلارجية
املالحظة املباشرة أثناء احلوار واملشاركة

أ7/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 درس مبسط عن اإلميان

يعرف معىن اإلميان
وأركانه

اإليضاح املباشر -
احلفظ

 حفظ وتسميع تعريف اإلميان
 درس مبسط لشرح أركان اإلميان الستة

املراجع :

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 -درس مبسط عن اإلميان

 -حفظ وتسميع تعريف اإلميان

 -كتاب التوحيد  /شرح الشيخ صاحل الفوزان

 درس مبسط لشرح أركان اإلميان الستةتوجيهات يف التنفيذ :
 -تبسيط املعلومة ملستوى األشبال

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -التسميع

لفئة املستهدفة :
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أ8/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح قول اهلل تعاىل ( أمن يبدأ اخللق مث يعيده )
أن يعرف أن خالقه هو
اهلل

 قراءة مجاعية ملعىن اسم اهلل ( اخلالق )
 عرض مرئي عن خلق اجلنني يف بطن أمه وعظمة اهلل وأنه هو اخلالق.
 ذكر قصة بداية اخللق وخلق آدم من طني.

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التوضيح بأن اخلالق هو اهلل سبحانه وتعاىل حفظ اآليات واألحاديث الدالة على ذلك -استخدام العروض املرئية التوضيحية عن بداية خلق اجلنني وتكوينه

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب الغييب واجلانب احملسوس إثارة اجلانب اإلمياين يف املوضوع -ربط معرفة أن اهلل اخلالق بوجوب حمبته وطاعته

اإليضاح املباشر  -العرض
املرئي  -القصص
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املراجع :
 -كتاب احتاف اخللق مبعرفة اخلالق  -الشيخ عبداهلل اجلاراهلل

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر تسميع اآليات واألحاديث -املالحظة أثناء النقاش واحلوار

ب1/
املؤشر التفصيلي :

الربامج املقترحة :
 درس مبسط للتعريف بالواجبات والفرائض

يبني أمهية الواجب

 جلسة حوارية حلصر اآلثار اإلجيابية لفعل الواجبات
 تكليف منزيل حلصر  5واجبات واألجر املترتب على فعلها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التعريف بالواجبات واألمثلة عليها أمهية الواجبات وعقوبة تاركها -الفرق بني الواجبات واملستحبات

توجيهات يف التنفيذ :
 استخدام األسلوب املبسط املناسب للمرحلة العمرية لألشبال -التركيز على ذكر األمثلة التوضيحية

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

إيضاح مباشر  -حوار
ومناقشة  -مهمة أدائية
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املراجع :
 األصول من علم األصول  /الشيخ حممد بن العثيمني -امللخص الفقهي  /صاحل الفوزان

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء احلوار واملشاركة -تقييم املهمة األدائية

ب2/
املؤشر التفصيلي :

الربامج املقترحة :
 تدريب عملي على ممارسة ( الصدق  -بر الوالدين  -النصيحة )

يطبق بعض الواجبات

 جلسة حوارية حلصر الواجبات الشرعية اليومية من االستيقاظ حىت النوم
 تكليف منزيل لتطبيق عمل يف بر الوالدين واإلحسان إليهما

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التعريف بالواجبات الشرعية يف اليوم والليلة بشكل خمتصر اختيار أهم الواجبات املناسبة للمرحلة العمرية كرب الوالدين والصدق وحتفيزاألشبال لتطبيقها

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على ما يناسب املرحلة العمرية من الواجبات -حتفيز األشبال للتطبيق والعمل بطرق متنوعة

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

تدريب عملي  -احلوار
والنقاش -املهام األدائية
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املراجع :
 عمل اليوم والليلة  /جالل الدين السيوطي -بر الوالدين  /سعيد بن وهف القحطاين

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم املهمة األدائية املالحظة أثناء احلوار والنقاش -تقييم التدريب العملي

ب3/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 درس مبسط للتعريف باحملرمات وحكمة اهلل من حترميها

يبني خطورة فعل احملرم

 عرض مرئي عن خطورة الكذب والغش وعقوق الوالدين
 تكليف منزيل حلصر  5حمرمات وعقوبة من فعلها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :

 التركيز على أمثلة من احملرمات الواقعية يف اجملتمع وفق ما يناسب مستوى األشبال -التنبه بأن األشبال يف هذه املرحلة العمرية غري مكلفني والتوازن بني التحذير والبيان

اإليضاح املباشر  -العرض
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املرئي-املهام األدائية

املراجع :

 التعريف باحملرم وأمثلة عليه بيان حكمة اهلل من التحرمي بشكل مناسب -التحذير من بعض احملرمات من واقع األشبال وما يناسب أعمارهم

توجيهات يف التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

 امللخص الفقهي  /صاحل الفوزان -التحذير من احملرمات (مطوية )  /دار الوطن

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
-

السؤال املباشر
التسميع
تقييم املهمة األدائية
املالحظة أثناء العرض املرئي

ب4/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 مسابقة بني فريقني (مساجلة) فريق يذكر فعالً حمرمًا واآلخر
يسمي أبرز احملرمات

اإليضاح املباشر  -املسابقات

يذكر طريقة عالجه

 شرح حديث ( أكرب الكبائر )

-املناقشة واحلوار  -احلفظ

 جلسة حوارية حلصر بعض احملرمات والعقوبات املترتبة عليها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 شرح حديث أكرب الكبائر حفظ احلديث -جلسة حوارية لبيان أبرز احملرمات اليت ينبغي احلذر منها

توجيهات يف التنفيذ :
 التحذير من احملرمات من واقع بيئة األشبال كعقوق الوالدين وترك الصالة -التنبه بأن األشبال مل يبلغوا سن التكليف

املراجع :
-

حمرمات استهان ها الناس  /مطوية pdf

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر التسميع -املالحظة أثناء النقاش واحلوار

 -تقييم التفاعل واملشاركة يف املسابقات
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ب5/
املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 درس مبسط عن املستحبات وفضلها
يبني فضل العمل املستحب

 جلسة حوارية حلصر املستحبات اليومية من االستيقاظ حىت النوم اإليضاح املباشر  -احلفظ -
احلوار والنقاش-املهام األدائية
 شرح حديث ( وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل )
 تكليف منزيل حلصر  5مستحبات وتطبيقها.

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :

املراجع :

 بيان معىن املستحبات وأمثلة عليها -بيان األجور املترتبة على العمل ببعض املستحبات

 عمل اليوم والليلة  /جالل الدين السيوطي -فضائل األعمال  /حممد بن عبداهلل السبيل

 -التدريب العملي على تطبيق بعض املستحبات

توجيهات يف التنفيذ :

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
-

 حتفيز األشبال على العمل ببعض املستحبات البسيطة -التواصي والتذكري باملستحبات من األدعية واألذكار

السؤال املباشر

 -املالحظة أثناء النقاش واحلوار

 -التسميع

 -تقييم املهمة األدائية
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ب6/
املؤشر التفصيلي :
حيفظ بعض األذكار اليومية

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 درس مبسط عن فضل األذكار واحملافظة عليها

اإليضاح املباشر  -احلفظ -
املسابقات

 حفظ جمموعة منتقاة من األذكار

 مسابقة يف حفظ كتاب حصن املسلم الصغري

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
درس مبسط عن فضل األذكار واحملافظة عليها
حفظ جمموعة منتقاة من األذكار
مسابقة يف حفظ كتاب حصن املسلم الصغري

توجيهات يف التنفيذ :
 -التأكيد على التطبيق العملي

املراجع :
 األذكار  /النووي -حصن املسلم الصغري  /سعود احملمدي

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 التسميع -تقييم نتائج املسابقات

الفئة املستهدفة :
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ج1/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 وقفات مع قصة النيب صلى اهلل عليه وسلم مع األعرايب الذي جذب بردته
 وقفات مع قصة عفو النيب عن كفار قريش بعد فتح مكة
يستمع لبعض القصص النبوية
يف اخللق والتعامل

 شرح حديث ( ياغالم سم اهلل )...

 عرض قصة تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع من بال يف املسجد
 عرض قصة النيب صلى اهلل عليه وسلم مع من تكلم أثناء الصالة

األسلوب القصصي -
احلفظ -املهام األدائية -
السماع املوجهة

 تكليف منزيل بتحضري قصة من سرية الرسول يف األخالق والتعامل
 مساع موجه ملادة صوتية عن أخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 عرض بعض القصص واملواقف التربوية من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم قراءة موجهة لبعض كتب السرية -مساع موجه لبعض اجلوانب من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم

توجيهات يف التنفيذ :
 االعتناء باختيار القصص املؤثرة -التعليق واستثمار القصص يف التربية

املراجع :
 وقفات تربوية من السرية النبوية  /أمحد فريد الرحيق املختوم  /املباركفوري -أخالق النيب وآدابه  /احلافظ األصبهاين

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر تقييم املهام األدائية -تقييم السماع املوجه

املرحلة األولية ()3-2-1

ج2/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 تفسري قول اهلل تعاىل ( وقضى ربك )...
 شرح حديث ( من أحق الناس حبسن صحابيت )...
يدرك فضل والديه عليه

 درس تفصيلي عن بر الوالدين

 جلسة حوارية حلصر أفضال الوالدين على اإلنسان منذ محله ووالدته
 مساع موجه عن قصص يف بر الوالدين

اإليضاح املباشر  -احلوار والنقاش
 السماع املوجه -املشاهد املرئية املرحلة األولية ()3-2-1 -األسلوب القصصي

 مشاهدة مرئية عن بعض قصص بر الوالدين

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان فضل الوالدين على اإلنسان ذكر اآليات واألحاديث يف ذلك -االستماع واملشاهدة ملواد يف بر الوالدين وإدراك فضلهما

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب الوجداين واملشاعر جتاه الوالدين -استخدام أسلوب القصص من السلف واخللف يف بر الوالدين لالقتداء هم

املراجع :
 بر الوالدين  /سعيد بن وهف القحطاين -قصص مؤثرة يف بر وعقوق الوالدين  /فتح الرمحن حممد حسن مجيل

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء النقاش واحلوار -تقييم السماع املوجه

ج3/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

 تدريب عملي ملهارات بر الوالدين وكسب مودهتما
التدريب العملي  -املناقشة
يطيع أوامر والديه ،وجيتنب
 ندوة حوارية يشارك فيها الطالب بقصص واقعية يف برهم بوالديهم
واحلوار  -املهام األدائية
نواهيهما
 تكليف منزيل بكتابة عشرة أعمال تقوم ها يف اليوم لرب والديك

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 توضيح معىن بر الوالدين واجتناب نواهيهما التدريب العملي باألمثلة على ذلك -مناقشة األشبال واحلوار معهم يف كيفية بر الوالدين

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي التطبيقي -تشجيع األشبال على التنفيذ والعمل ومتابعتهم

الفئة املستهدفة :
املرحلة األولية ()3-2-1

املراجع :
 مطوية السلف وبر الوالدين  /مدار الوطن معامل يف بر الوالدين /عبد العزيز السدحان  40فكرة لرب الوالدين  /د.علي الشبيلي ( موقع طريق اإلسالم ) :فكرة-لرب-الوالدينhttps://ar.beta.islamway.net/lesson/90107/40-

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء النقاش واحلوار -تقييم املهمة األدائية

ج4/

املؤشر التفصيلي :
يقبّل والديه
ويبادرمها بالسالم

الربامج املقترحة :
 تدريب عملي على الطريقة الصحيحة للسالم على الوالدين واحلديث معهما
 حوار متثيلي يعده الطالب لتطبيق الطريقة الصحيحة واخلاطئة للسالم على الوالدين
 تكليف منزيل بتقبيل الوالدين والسالم عليهما وتسجيل ردة الفعل

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان الطريقة الصحيحة للسالم على الوالدين التطبيق العملي وتقييم املعلم -التكليف بالتطبيق واملتابعة والتشجيع

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي متابعة األشبال وحثهم على التطبيق والعمل -التعاون مع أولياء األمور لتشجيع أبنائهم

أسلوب التنفيذ :

لفئة املستهدفة :

التدريب العملي  -احلوار
التمثيلي  -املهام األدائية

املرحلة األولية ()3-2-1

املراجع :
 معامل يف بر الوالدين /عبد العزيز السدحان  40فكرة لرب الوالدين  /د.علي الشبيلي ( متوفر على موقع طريق اإلسالم ) :فكرة-لرب-الوالدينhttps://ar.beta.islamway.net/lesson/90107/40-

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء التطبيق -تقييم املهمة األدائية

ج5/

املؤشر التفصيلي :

الربامج املقترحة :

اليؤذي اآلخرين

 تدريب عملي على استخدام العبارات الالئقة يف مواقف حمددة
اإليضاح املباشر -
 جلسة حوارية عن طرق وأساليب مراعاة مشاعر املرضى  -اليتامى  -املساكني
التدريب العملي -احلوار
 تكليف منزيل  :كل طالب يدون موقفًا حمددًا مر به حيتاج ملراعاة مشاعر
والنقاش  -املهام األدائية
طرف آخر

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان املقصود من املشاعر والتعامل األمثل معها التدريب العملي على استخدام العبارات والتصرفات اليت حتترم مشاعر اآلخرين -التكليف مبهمة أدائية مناسبة

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على التدريب العملي -انتقاء األمثلة والعبارات املناسبة لألشبال وتدريبهم عليها

أسلوب التنفيذ :

املراجع :
 حسن اخللق  /عبدامللك القاسم اآلداب  /فؤاد بن عبدالعزيز الشهلوب -موسوعة نضرة النعيم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء احلوار والنقاش -تقييم املهمة األدائية

الفئة املستهدفة :

املرحلة األولية ()3-2-1

ج6/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 حفظ حديث ( ليس منا من مل يرحم صغرينا و)....
يوقر الكبري

 جلسة حوارية عن طرق وأساليب توقري الكبار
 تكليف منزيل  :كل طالب خيتار أسلوبًا يف توقري الكبار وميارسه
عمليًا ويدون ردة الفعل

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان املقصود من توقري الكبري التدريب العملي على استخدام العبارات والتصرفات املناسبة يف توقري الكبري -التكليف مبهمة أدائية مناسبة

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على التدريب العملي -انتقاء األمثلة والعبارات املناسبة لألشبال وتدريبهم عليها

احلفظ  -احلوار والنقاش -
املهام األدائية

املراجع :
 حسن اخللق  /عبد امللك القاسم -فقر املشاعر  /د .حممد احلمد

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
-

السؤال املباشر
املالحظة أثناء احلوار والنقاش
التسميع
تقييم املهمة األدائية

املرحلة األولية ()3-2-1

ج7/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح حديث ( حق املسلم على املسلم )...
يتحلى ببعض واجبات
املسلم على املسلم

 حفظ حديث ( اليؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه )...
 جلسة حوارية حلصر واجبات املسلم جتاه إخوانه

 عرض مرئي عن إغاثة املنكوبني ومساعدة اليتامى والفقراء،

اإليضاح املباشر  -احلفظ -
احلوار  -املشاهدة املوجهة

وتعليق املعلم على فضل ذلك

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان واجبات املسلم جتاه املسلم بالتفصيل احلوار والنقاش مع األشبال حلصر كيفية أداء واجب املسلم جتاه أخيه -عرض جتارب ومشاهد عملية ألداء بعض حقوق املسلمني على بعضهم

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي -ذكر األمثلة والقصص املناسبة للموضوع

املراجع :
جامع العلوم واحلكم  /ابن رجب احلنبلي
حق املسلم على املسلم /خالد السبت

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء النقاش واحلوار -التسميع

املرحلة األولية ()3-2-1

د1/

املؤشر التفصيلي :

الربامج املقترحة :

قادر على توضيح

 نشاط تدرييب  :يطلب املعلم من كل طالب أن يتحدث عن فكرة حمددة
بأسلوب مقنع حول موضوع سهل ومبسط (الوقت –الصدق –اللعب)

فكرة حمددة بأسلوب
مقنع

أسلوب التنفيذ :

 ندوة حوارية يديرها املعلم ويشجع الطالب على املشاركة والتعبري عن
ال ( بر الوالدين مهمة أدائية  :يكلف كل طالب بأن يكتب
موضوع حمدد مث ً
حالً ملشكلة بسيطة جدًا حتدد من قبل املعلم – مثالً مشكلة السهر

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التدريب العملي على التعبري عن األفكار ندوة حوارية تعتمد على األفكار لتشجيع األشبال على املشاركة -مهمة أدائية لتعويد األشبال على كتابة أفكارهم

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي -التشجيع املستمر لألشبال يف مجيع الربامج على التعبري عن أفكارهم

األنشطة التدريبية  -الندوات
احلوارية  -املهام األدائية

املراجع :
 اخلربة العملية للمعلم -مراجع املوضوعات املطروحة لتوليد األفكار

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء الربامج واحلوار -تقييم املهمة األدائية

الفئة املستهدفة :

املرحلة األولية ()3-2-1

د2/

املؤشر التفصيلي :

يعدد بعض منجزاته

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 نشاط تدرييب  :يطلب املعلم من كل طالب أن يتحدث عن
بعض منجزاته ويساعده على التأمل والصياغة والتعبري
 تدريب عملي على كيفية تسجيل االجنازات وتدوينها
 عرض مرئي ألحد القدوات املميزين وهو يتحدث عن إجنازاته

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التعريف باملنجزات وكيفية التعرف عليها التدريب العملي على حتقيق املنجزات واحلديث عنها -عرض مرئي ألحد القدوات املناسبة

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي -حتفيز األشبال على تعداد املنجزات مع احلرص على الواقعية وذم العجب

األنشطة التدريبية  -التدريب
العملي  -العروض املرئية

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -السؤال املباشر

لفئة املستهدفة :

املرحلة األولية ()3-2-1

د3/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 نشاط تدرييب  :إحضار ساعة مؤقت وتشغيل املؤقت وتكليف
الطالب بعمل حمدد مثل  :قراءة صفحة من القرآن أو كتابة
ينجز األعمال املطلوبة منه يف وقتها

األنشطة العملية  -السماع

مقطع وحساب الوقت بني الطالب

 مساع موجه  :عن الوقت وأمهيته

املوجه -املهمة األدائية

املرحلة األولية ()3-2-1

 تكليف منـزيل علـى مـدى أسـبوعني وفـق مراحـل
زمنية حمددة لتعويد الطالب على االلتزام بالوقت

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 إقامة نشاط الساعة وضبط الوقت مساع موجه عن الوقت وأمهيته -تكليف األشبال مبهمة أدائية وفق مراحل حمددة الزمن

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على إثارة االهتمام بالوقت -التدريب العملي والتشجيع على كسب مهارة إدارة الوقت

املراجع :
-

خربة املعلم
الوقت أنفاس ال تعود  /عبد امللك القاسم
مقاطع مرئية عن كيفية استثمار الوقت  /يوتيوب
أريد أن أعيش أكثر من حياة  /د.أمحد الرباء األمريي

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم السماع املوجه -تقييم املهمة األدائية

د4/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 تعليق ساعة كبرية يف حجرة التعلم
يستطيع قراءة الساعة.

 سؤال الطالب عن الساعة وكم بقي من الوقت .
 تدريب عملي على قراءة الساعة بنوعيها اإللكتروين

التدريب العملي

والتقليدي

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 -التدريب على قراءة الساعة بعدة طرق

توجيهات يف التنفيذ :
 -التركيز على اجلانب العملي

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -السؤال املباشر

املرحلة األولية ()3-2-1

د5/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 إجراء اختبار امليول والرغبات والذكاء اخلاص باألشبال
بالتواصل مع أولياء األمور ،واستثمار ذلك يف التعلم

يعدد املهارات اليت يرغب
أن يتحلى ها

 تدريب عملي على بعض املهارات مثل الرسم  -اخلطابة -
اإللقاء  ،... -وتشجيع املميزين يف كل فن

 تكليف منزيل عبارة عن أسئلة حول بعض املهارات جييب

اختبارات امليول والذكاء
التدريب العملي  -املهمة
األدائية

عنها الطالب مبفرده حىت يكتشف مهاراته

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 إجراء اختبارات امليول والذكاء والرغبات بالتعاون مع أولياء األمور تقسيم األشبال حسب هواياهتم وتنمية مهاراهتم بربامج وخططمستمرة بالتعاون مع أولياء األمور
 -مهمة أدائية لكتابة املهارات اخلاصة بكل شبل

توجيهات يف التنفيذ :
 التعاون مع أولياء األمور اختيار مناذج اختبارات مناسبة وعملية -حفظ تقييم الشبل يف ملف خاص به

املراجع :
 الذكاءات املتعددة  /عثمان باعثمان -موقع مركز بناء األجيال  /عثمان صديقي

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 نتائج االختبارات -تقييم املهمة األدائية

املرحلة األولية ()3-2-1

د6/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 إعداد استمارة تعاون ويل األمر يف تطوير مهارات ابنه وإرساهلا
يتجاوب مع تطوير مهاراته

ألولياء األمور ومتابعتها

 إعداد مهمة أدائية يف النادي لكل طالب حسب مهاراته وقدراته

املهام األدائية  -األنشطة املنزلية

 تعليق لوحةيف النادي حيوي اسم الطالب واملهارات اليت جييدها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 تعبئة استمارة تعاون مع ويل األمر لكل شبل وتفعيلها -تكلبف الشبل مبهمة أدائية يف النادي لتطوير مهاراته

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على جانب اكتشاف املهارات لدى األشبال مث تطويرها -االهتمام بالتحفيز والتشجيع

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم املهمة األدائية -املالحظة املباشرة
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د7/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 لقاء خبري  :يف فنون السباكة وفق مادة تناسب املرحلة االبتدائية األولية
 لقاء خبري يف فنون الكهرباء وفق مادة تناسب املرحلة االبتدائية األولية
يعرف مهارات أساسية
يف السباكة والكهرباء

 عرض مرئي عن بعض أعمال السباكة املنزلية اليت تناسب املرحلة االبتدائية األولية

 عرض مرئي عن بعض أعمال الكهرباء املنزلية اليت تناسب املرحلة االبتدائية األولية

التدريب العملي  -لقاء
اخلبري  -العروض املرئية

 دورة تدريبية عملية على بعض مهارات السباكة اليت تناسب املرحلة االبتدائية األولية
 دورة تدريبية عملية على بعض مهارات الكهرباء اليت تناسب املرحلة االبتدائية األولية

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 عرض مرئي مبسط عن بعض فنون السباكة والكهرباء تدريب عملي على بعض مهارات السباكة والكهرباء -لقاء خرباء متخصصني يف هذه الفنون

توجيهات يف التنفيذ :
 مراعاة مناسبة الطرح ملستويات األشبال -العناية بأمور السالمة

املراجع :
 -االكتفاء باخلرباء واملتخصصني

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم األداء العملي للمتدربني -السؤال املباشر
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د8/

أسلوب التنفيذ :

املؤشر التفصيلي  :الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 اختيار مشكلة حمددة خاصة بالفصل الدراسي وطلب مشاركة الطالب يف التغلب
عليها وتشجيعهم
احلوار والنقاش -
يقدم مقترحات إجيابية
 ندوة حوارية يطلب فيها املعلم من الطالب اقتراحات برامج وأفكار ألنشطة النادي اإليضاح املباشر
 فتح اجملال للطالب لتقدمي املقترحات مكتوبة أو شفوية مباشرة بعد كل برنامج .

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 توضيح مفهوم املقترحات وطرق تقدميها وأثرها اإلجيايب سؤال األشبال قبل وبعد كل برنامج وطلب مقترحاهتم -إقامة ندوة حوارية حول موضوع معني لتشجيع األشبال على تقدمي املقترحات

توجيهات يف التنفيذ :
 مراعاة املرحلة العمرية لألشبال -التركيز على التدريب العملي

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املالحظة أثناء احلوار والنقاش -تقييم التفاعل أثناء الندوة احلوارية
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د9/

املؤشر التفصيلي :

الربامج املقترحة :
 درس مبسط عن معىن املبادرة وأمهيتها ،ومىت يبادر اإلنسان وكيف يبادر

يبدي املبادرة يف األمور  عرض قصص عن املبادرة يف اخلري  -قصة أيب بكر حني تربع مباله  -جتهيز عثمان
اليت يستطيع القيام ها
جليش العسرة ...
 مترين عملي  :يعد املعلم مبادرات متنوعة ويطلب من كل طالب القيام مبا يناسبه منها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 توضيح معىن املبادرة وأمهيتها وطرقها ذكر بعض قصص السلف يف املبادرة -مهمة أدائية عبارة عن مبادرة مناسبة لألشبال

توجيهات يف التنفيذ :
 مراعاة ما يناسب األشبال من مبادرات -تشجيع األشبال ومتابعتهم يف التنفيذ

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

اإليضاح املباشر -
القصص  -املهام
األدائية
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املراجع :
صور من حياة الصحابة  /عبدالرمحن رأفت الباشا
رياض الصاحلني  -باب املبادرة إىل اخلريات  /اإلمام النووي

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -تقييم املهمة األدائية

د10/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح مبسط للفرق بني الواجبات والرغبات
يفرق بني الواجبات
والرغبات.

 مترين عملي  :يعطى الطالب قائمة غري مرتبة حتوي الواجبات
والرغبات ويطلب منه التفريق بينهما

 يعرض املعلم مواقف يتعارض فيها الواجب مع الرغبة ويطلب من

اإليضاح املباشر  -التدريب
العملي  -املهام األدائية

الطالب حتديد التصرف األمثل .داخل املقطع وتكرار التمرين

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان معىن الواجبات والرغبات وكيفية التوازن بينهما مترين عملي للتفريق بني الواجبات والرغبات عرض مواقف أو قصص لتعارض الواجبات مع الرغبات وكيفية التعاملاألمثل يف هذه احلاالت

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي -ذكر األمثلة املناسبة لواقع األشبال

املراجع :
فن إدارة الوقت  /فهد العبودي

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -تقييم املهمة األدائية
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د11/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 تكليف كل طالبني أو ثالثة مبهمة أدائية بسيطة يف النادي ( إعداد لوحة
 -توزيع منشور ) مع إتاحة التفاهم واحلوار بينهم

أن يكون متوافقًا مع نفسه
واآلخرين من أقرانه

 تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات وتكليف كل جمموعة بإدارة أحد
التدريب العملي  -املهام األدائية

الربامج للبقية

 مترين كسر اجلمود  :كل طالب يتعرف على زميله بالتفصيل
( االسم  -العمر  -املرحلة  -اهلواية  )... -مث كل طالب يعرف
بزميله أمام اآلخرين

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 إتاحة العمل اجلماعي كفرق بني األشبال -تشجيع األشبال على التعرف على بعضهم البعض

توجيهات يف التنفيذ :
 -مراعاة أصحاب الطبيعة االنطوائية واخلجل من األشبال

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -املالحظة املباشرة
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د12/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح حديث ( تبسمك يف وجه أخيك صدقة )
يعتاد التبسم

 مترين عملي  :خيرج كل طالب أمام زمالئه ويسلم عليهم ويتبسم
مث يدخل طالب آخر دون تبسم ويطلب من األشبال املقارنة
 ندوة حوارية حلصر األوقات املناسبة للتبسم واألوقات غري املناسبة

اإليضاح املباشر  -التدريب
العملي  -احلوار والنقاش

والتدرب على ذلك

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان فضل التبسم واألجر املترتب عليه التدريب العملي على التبسم لآلخرين -ندوة حوارية للتعرف على أوقات التبسم املناسبة

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على التدريب العملي واحلث على التطبيق -متابعة األشبال وحتفيزهم على التطبيق

املراجع :
 جامع العلوم واحلكم  /ابن رجب احلنبلي ابتسم  /د .عائض القرين -ابتسم لتكون أمجل  /د .مريد الكالب

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املالحظة املباشرة -تقييم املشاركة أثاء احلوار والنقاش
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د13/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح حديث ( التغضب )
أن تكون ردة فعله متناسبة مع
املواقف املتوسطة والبسيطة

 ندوة حوارية يذكر فيها املعلم بعض املواقف املستفزة ويدرب

اإليضاح املباشر  -التدريب
العملي -املهام األدائية

الطالب على التعامل األمثل معها

 يكلف الطالب بإعداد مشاهد متثيلية لردود فعل غاضبة يف مواقف
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معينة وردود فعل متوازنة مع تعليق املعلم

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 شرح حديث ( ال تغضب ) وبيان اآلثار السيئة للغضب ندوة حوارية لتدريب األشبال على تفادي ردات الفعل املتسرعة واخلاطئة مع ذكر أمثلة مناسبة -التطبيق العملي من خالل مشاهد متثيلية تدريبية

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي -ذكر األمثلة الواقعية والقصص

املراجع :
 -افهم غضبك  /عبد اهلل العثمان

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة -تقييم املشاركة أثناء احلوار والنقاش

د14/

املؤشر التفصيلي :
يدرك أمهية احملافظة على
الصحة

الربامج املقترحة :
 شرح حديث ( املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل )...
 لقاء خبري  :طبيب عن صحة األسنان والعناية ها
 عرض مرئي عن العادات الصحية الصحيحة واخلاطئة

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 ذكر اآليات واألحاديث يف أمهية احملافظ على الصحة لقاء خبري إلثارة االهتمام بالصحة والتدرب على ذلك -عرض مرئي خيدم املوضوع

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي -زرع عادات صحية يف األشبال بالتعاون مع أولياء األمور

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

اإليضاح املباشر  -لقاء خبري -
العروض املرئية
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املراجع :
 -املوسوعة املدرسية  /ملف احملافظة على الصحة

http://encysco.blogspot.com/2011/12/blog-post_4521.html

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -استمارة تقييم من قبل أولياء األمور

د15/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 تقدمي برامج رياضية متنوعة تناسب رغبات الطالب ( كرة
قدم  -سباحة  -تنس طاولة )...

يشارك يف األنشطة البدنية

األنشطة امليدانية  -الزيارات -املهام

 زيارة ميدانية ألماكن رياضية مناسبة
 تكليف منزيل  :يكلف الطالب بإقامة نشاط بدين مع أسرته

األدائية

وتسجيل ملحوظاته وفق منوذج يعده املعلم .

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 إقامة أنشطة ومسابقات رياضية زيارة أماكن رياضية مناسبة -املهام األدائية الرياضية

توجيهات يف التنفيذ :
 التوجيه التربوي لألشبال أثناء ممارسة الرياضة -االهتمام جبانب السالمة وتوفري أدواهتا

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -املالحظة املباشرة
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د16/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 درس مبسط ماهي املشكلة،وكيفية صياغتها والتعامل معها
 ندوة حوارية  :حيصر املعلم جمموعة من املشكالت اليت مير
حيدد مشكلته

ها الطالب مث يناقشهم يف كيفية التغلب عليها
 تكليف منزيل  :يطلب من الطالب بالتعاون مع والديه
اختيار مشكلة بسيطة مرت ها األسرة وكيف تغلبت عليها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان معىن املشكلة وكيفية التعرف عليها وصياغتها ندوة حوارية لتعريف األشبال بأهم املشكالت وكيفية حتديدها مهمة أدائية بالتعاون مع أولياء األمور الختيار مشكلة بسيطةوتدريب الشبل على حلها

توجيهات يف التنفيذ :
 اختيار مشكالت مناسبة ملستوى األشبال ومن واقعهم -تعاون أولياء األمور

اإليضاح املباشر  -احلوار والنقاش
 -املهام األدائية

املراجع :
 -حل املشكالت خطوة خطوة  /ريتشارد  -شانغ

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء احلوار والنقاش -تقييم املهمة األدائية
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د17/

املؤشر التفصيلي :

الربامج املقترحة :

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

 درس مبسط عن كيفية االستعانة باملعلم والوالدين يف حل
أن يستشري والديه
وأساتذته يف حل بعض
مشكالته

املشكالت ومىت

 تدريب عملي  :يكلف الطالب باختيار مشكلة مير ها ويستشري اإليضاح املباشر  -التدريب
العملي  -املهام األدائية
فيها والديه ويدون االستشارة وفق منوذج يعده املعلم
 تفعيل دور املعلم واملرشد الطاليب يف حل مشكالت الطالب
وتشجيعهم على عرض مشكالهتم

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان كيفية االستشارة يف حل املشكالت الشخصية وكيفية االستعانة بالوالدين واملعلم مهمة أدائية لالستشارة يف حل مشكلة خاصة بكل طالب -زيارة املرشد الطاليب لألشبال وتعريفهم بدوره وكيفية االستعانة به

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي ذكر األمثلة التوضيحية لبعض املشكالت وكيفية حلها عن طريق االستشارة -تشجيع األشبال على االستشارة حني مواجهة مشكلة

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم املهمة األدائية -املالحظة املباشرة
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د18/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 دورة مبسطة للتعريف مبكونات احلاسب اآليل وكيفية
يعرف مهارات أساسية يف
احلاسب اآليل

تشغيله

 دورة يف مبادئ كتابة النصوص يف برنامج وورد

التدريب املباشر

 دورة مبسطة عن برنامج الرسام واستخداماته

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :

املراجع :

 دورة مبسطة للتعريف مبكونات احلاسب اآليل وكيفية تشغيله -دورة يف مبادئ كتابة النصوص يف برنامج وورد

-

دورة مبسطة عن برنامج الرسام واستخداماته

توجيهات يف التنفيذ :
 مراعاة التدرج يف إعطاء املهارات -التأكد من متكن الشبل يف املهارة

 -خربة املدرب املتخصص

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 اختبار عملي -املالحظة املباشرة

املرحلة األولية ()3-2-1

د19/

املؤشر التفصيلي :
جييد إلقاء كلمة أمام
زمالئه

الربامج املقترحة :
 التدريب على مهارات بسيطة يف اإللقاء
 مسابقة يف اإللقاء

 تكليف منزيل بإعداد مادة مناسبة وإلقائها أمام األشبال

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التدريب على مهارات بسيطة يف اإللقاء مسابقة يف اإللقاء -تكليف منزيل بإعداد مادة مناسبة وإلقائها أمام األشبال

توجيهات يف التنفيذ :
 التأكد من متكن األشبال يف املهارة -االهتمام باملوهوبني يف اإللقاء

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

التدريب املباشر  -املسابقات -املهام
األدائية
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املراجع :
 -اخلربة العملية للمدرب

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 قياس أثر التدريب -تقييم املهمة األدائية

هـ1/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 توفري مكتبة قصصية مناسبة لألشبال يف مقر النادي وإتاحة
حيب االستطالع

تدريب عملي  -مهمة

الفرصة هلم لالطالع والقراءة

 تكليف منزيل  :ببحث بسيط مبساعدة أولياء األمور

أدائية -العروض املرئية

 عرض مرئي عن العلماء واالكتشافات واالختراعات

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 توفري مكتبة أو زيارة مكتبة والتدريب العملي على القراءة واالطالع تكليف منزيل ببحث يشجع على االستطالع -عرض مرئي عن العلماء واالكتشافات واالختراعات

توجيهات يف التنفيذ :
 -التركيز على إثارة حب االستطالع مث التدريب على وسائلها

املراجع :
 اخلربة العملية للمعلم -سلسلة املكتبة اخلضراء لألشبال

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املالحظة املباشرة -تقييم املهمة األدائية
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هـ2/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 تسميع احلروف اهلجائية مع املعلم واستعراضها
حيفظ احلروف اهلجائية

 تعليق احلروف اهلجائية يف لوحةيف النادي

 مسابقة احلروف  :يقسم الطالب لفريقني ويطلب منهم

احلفظ  -املسابقة

أمساء أشياء بأحرف معينة والفريق األسرع هو الفائز

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 عرض مرئي مكرر حلفظ احلروف اهلجائية -مسابقة للتعرف على احلروف

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على التعلم بالترفيه -مراعاة أصحاب املستويات الضعيفة من األشبال

املراجع :
 العروض املرئية يف اإلنترنت لتعلم احلروف -التطبيقات اإللكترونية لتعليم احلروف

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -التسميع
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هـ3/
1

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 دورة مكثفة يف التدريب على القراءة والتركيز على الضعفاء
يقرأ قطعة قصرية

التدريب العملي  -املهام
 تكليف منزيل بقراءة نصوص مناسبة بالتعاون مع أولياء األمور
األدائية
 تعليم مهارات الوقف واالبتداء يف القراءة بشكل مبسط

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التدريب العملي على القراءة -تعلم مهارات متقدمة يف الوقف واالبتداء

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على التدريب العملي التعاون مع أولياء األمور -االهتمام باألشبال أصحاب املستوى الضعيف

املراجع :
 نور البيان  /حممد حسن حممد -تعلم القراءة السليمة  /جممع دعاة الشام

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -تقييم القراءة
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هـ4/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 عرض مرئي لبعض السلوكيات اخلاطئة ،مث تشجيع الطالب على
التعليق وتوجيههم لألساليب املناسبة

ينتقد بشكل صحيح
بعض السلوكيات اخلاطئة

 جلسة حوارية تدريبية يدرب فيها املعلم طالبه على كيفية انتقاد
اخلطأ بأسلوب مناسب

العرض املرئي  -احلوار
والنقاش  -املهام األدائية

 تكليف منزيل  :يكلف طالب حبصر  3سلوكيات خاطئة شاهدها
يف حياته اليومية وانتقادها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 عرض مرئي تفاعلي لبعض السلوكيات اخلاطئة وكيفية نقدها حوار ونقاش مع األشبال حلصر بعض السلوكيات اخلاطئة -تكليف منزيل مناسب يف املوضوع

توجيهات يف التنفيذ :
 استخدام أساليب التشويق واملتعة أثناء التعلم -االستفادة من وسائل التقنية احلديثة

املراجع :
 -أمجل القصص لألشبال  /ريا الدباس

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء النقاش واحلوار -تقييم املهمة األدائية
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هـ5/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 إقامة مسابقات إلكترونية تعليمية بني الطالب يف النادي
يستخدم األلعاب التعليمية

 زيارة مركز متخصص يف ألعاب التعلم

املسابقات  -الزيارات -
التدريب العملي

 ختصيص مقر أللعاب التعلم داخل النادي أو إحضار
هذه األلعاب يف النادي واستخدامها

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 اختيار بعض األلعاب التعليمية املناسبة وتدريب األشبال على استخدامها ختصيص مكان الستخدام األلعاب التعليمية أو زيارة جهة متخصصة يفاأللعاب التعليمية

توجيهات يف التنفيذ :
 احلرص على اختيار األلعاب التعليمية املناسبة ألعمار األشبال -التجديد واإلبداع يف اختيار األلعاب التعليمية
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املراجع :
 ا األلعاب العقلية والتربوية واحلركية والتعليمية  /إدريس أمحد رواشده -األلعاب التعليمة  /مدينة املك عبدالعزيز

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم اللعب -املالحظة املباشرة

هـ6/

املؤشر التفصيلي  :الربامج املقترحة :
يتعامل مع التطبيقات
الذكية بطريقة
سليمة.

 شرح تفصيلي عن التطبيقات الذكية يف اهلواتف واأللعاب وكيفية التعامل السليم معها

اإليضاح املباشر -
النشرة املقروءة -

 جلسة حوارية حلصر االستخدامات اخلاطئة والسيئة لبعض التطبيقات والتحذير منها

احلوار والنقاش

 منشور مقروء عن التعامل مع التقنية احلديثة ،يكلف الطالب بقراءته مع أهله يف املنزل

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
-

أسلوب التنفيذ :

بيان طرق التعامل املناسب مع التطبيقات الذكية
التحذير من الطرق اخلاطئة يف التعامل مع التطبيقات الذكية
احلوار والنقاش مع األشبال حول هذا املوضوع
توزيع منشور يف هذا املوضوع على األشبال

توجيهات يف التنفيذ :
 التوازن يف الطرح مابني التحذير والترويج التعاون مع أولياء األمور -مراعاة املرحلة العمرية لألشبال

املراجع :
 -طرق تقنية حلماية األشبال من اإلنترنت  /أمحد السيد كردي

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -املالحظة أثناء النقاش واحلوار

الفئة املستهدفة :
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هـ7/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 التركيز يف هناية أي برنامج على التطبيق وحث الطالب على ذلك
يطبق ما تعلمه يف تصرفاته
اليومية

 توزيع استبانة دورية ألولياء األمور ورقية أو إلكترونية لتقييم مستوى
تطبيق الطالب ملا تعلمه

 سؤال املعلم املستمر لطالبه عن تطبيق ماتعلموه وتشجيعهم

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 التأكيد على التطبيق والعمل يف هناية أي برنامج -التقييم املستمر لألشبال بالتعاون مع أولياء األمور

توجيهات يف التنفيذ :
 احلث والتحفيز لألشبال على التطبيق والعمل -التعاون مع أولياء األمور لقياس وتقومي الشبل

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املالحظة املباشرة -االستبانات

اإليضاح املباشر  -التقومي
املستمر
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هـ8/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 توزيع شنطة اإلسعافات األولية وشرح حمتوياهتا هلم وطريقة
يعرف مبادئ اإلسعافات
األولية

استخدامها

 زيارة خارجية ملقر اهلالل األمحر والتعرف على اإلسعافات
األولية بالتفصيل

اإليضاح املباشر -
الزيارات  -العروض املرئية
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 عرض مرئي عن اإلسعافات األولية

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان وشرح ملكونات شنطة اإلسعافات األولية وطريق استخدامها زيارة جلهة متخصصة يف اإلسعافات األولية -عرض مرئي عن اإلسعافات األولية

توجيهات يف التنفيذ :
 مراعاة ما يناسب عمر األشبال التركيز على اجلانب العملي -التعاون مع أولياء األمور

املراجع :
 دليل اإلسعافات األولية  /منظمة الصحة العاملية -البوابة اإللكترونية لوزارة الصحة السعودية

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -االختبار العملي

و1/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 درس يف معاين كلمات سورة الفاحتة
يبني معاين كلمات بعض
السور اليت حيفظها

 درس يف معاين كلمات سورة اإلخالص واملعوذتني
 درس عن سبب نزول سورة العلق

احلفظ  -اإليضاح املباشر

 حفظ معاين غريب القرآن من سورة الناس حىت سورة
الغاشية ( برنامج مستمر خالل ثالث سنوات )

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 تالوة اآليات بتأمل تفسري اآليات -حفظ معاين الغريب

توجيهات يف التنفيذ :
 استخدام أسلوب القصص والتشويق -احلث على التدبر والعمل

املراجع :
-

تيسري الكرمي املنان  /عبدالرمحن السعدي
التفسري امليسر  /وزارة الشؤون اإلسالمية
غريب القرآن  /حممد اخلضريي
القرآن تدبر وعمل  /مركز املنهاج

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -السؤال املباشر
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و2/

املؤشر التفصيلي :

يؤدي الصفة الواجبة للوضوء

الربامج املقترحة :

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

 شرح صفة الوضوء الصحيحة نظريًا

اإليضاح املباشر -
التدريب العملي -
العروض املرئية
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 عرض مرئي للصفة الصحيحة للوضوء
 تدريب عملي على الصفة الصحيحة يف الوضوء

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 شرح مفصل عن صفة الوضوء الصحيحة عرض مرئي توضيحي للصفة الصحيحة للوضوء -التدريب العملي على الصفة الصحيحة للوضوء

توجيهات يف التنفيذ :
 التشويق والبساطة يف الطرح مبا يناسب األشبال -التركيز على اجلانب العملي

املراجع :
 امللخص الفقهي  /صاحل الفوزان الشرح الفقهي املصور ( صفة الوضوء ) ( /متوفر على موقع صيد الفوائد) :http://www.saaid.net/rasael/wadoo/

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -املالحظة أثناء التطبيق

و3/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 شرح صفة الصالة الصحيحة نظريًا

يؤدي الصفة الواجبة للصالة

اإليضاح املباشر  -التطبيق

 تدريب عملي على الصفة الصحيحة للصالة

العملي  -العروض املرئية -
احلفظ

 عرض مرئي للصفة الصحيحة للصالة

 حفظ بعض األدعية الواردة يف الصالة

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
-

شرح مفصل عن صفة الصالة الصحيحة
عرض مرئي توضيحي للصفة الصحيحة للصالة
التدريب العملي على الصفة الصحيحة للصالة
حفظ بعض األدعية واألذكار الواردة يف الصالة

توجيهات يف التنفيذ :
 التشويق والبساطة يف الطرح مبا يناسب األشبال -التركيز على اجلانب العملي

الفئة املستهدفة :
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املراجع :
امللخص الفقهي  /صاحل الفوزان
الشرح الفقهي املصور ( صفة الوضوء ) ( /متوفر على موقع صيد الفوائد) :
http://www.saaid.net/rasael/salah/

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر املالحظة أثناء التطبيق -التسميع

و4/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 درس مبسط عن اسم الرسول ونسبه وأجداده
يذكر اسم النيب ﷺ كامال

ال
 تعليق لوحةفيه اسم النيب ﷺ كام ً

اإليضاح املباشر  -احلفظ

 حفظ وتسميع اسم النيب ﷺ

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان اسم النيب ﷺ كامالً والتعريف بنسبه -حفظ وتسميع اسم النيب ﷺ

توجيهات يف التنفيذ :
 -بيان فضل النيب ﷺ بشكل مصاحب للحفظ

املراجع :
 -الفصول يف سرية الرسول  /ابن كثري

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -التسميع
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و5/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 درس عن آداب قراءة القرآن

يتأدب بآداب قراءة القرآن.

اإليضاح املباشر  -التدريب

 نشرة  :توزيع نشرة حتوي آداب قراءة القرآن
 تطبيق عملي آلداب قراءة القرآن يف حلقة تعلم مجاعية

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 درس توضيحي عن آداب قراءة القرآن قراءة نشرة معرفية عن آداب قراءة القرآن -التطبيق العملي آلداب قراءة القرآن يف حلقة مجاعية

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي -االهتمام باجلانب العبادي والتدبر أثناء القراءة

العملي  -النشرة املعرفية

املراجع :
 آداب قراءة القرآن  /الغزايل -آداب قراءة القرآن  /صابر عبداحلكم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -املالحظة أثناء التطبيق

الفئة املستهدفة :
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و6/

املؤشر التفصيلي :
ينتقد مظاهر اإلخالل بالتأدب
مع القرآن

الربامج املقترحة :

أسلوب التنفيذ :

الفئة املستهدفة :

 ندوة حوارية حلصر بعض األخطاء يف التعامل مع القرآن

احلوار والنقاش -
اإليضاح املباشر -
الزيارات

املرحلة األولية ()3-2-1

 تعليق لوحةإرشادي عن بعض أخطاء التعامل مع القرآن

 زيارة ألحدى حلقات حتفيظ القرآن ومشاهدة تعامل الطالب مع القرآن

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 -ندوة حوارية حلصر بعض األخطاء أثناء تالوة القرآن

 -زيارة إلحدى حلقات حتفيظ القرآن ملشاهدة التالوة الصحيحة

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي -االهتمام باجلانب العبادي والتدبر أثناء القراءة

املراجع :
آداب قراءة القرآن  /الغزايل
آداب قراءة القرآن  /صابر عبداحلكم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -املالحظة أثناء التطبيق

و7/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 درس عن نزول القرآن وكيفية نزول الوحي على النيب ﷺ
يدرك أن القرآن كالم اهلل

 حفظ وتسميع التعريف الشرعي للقرآن

اإليضاح املباشر  -احلفظ املرحلة األولية ()3-2-1

 شرح قوله تعاىل ( وإنه لتنزيل رب العاملني

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 -درس تفصيلي عن نزول القرآن وكيفية نزول الوحي على النيب ﷺ

 حفظ وتسميع التعريف الشرعي للقرآن -شرح قوله وتعاىل ( وإنه تنزيل رب العاملني )

توجيهات يف التنفيذ :
 -بيان فضل القرآن وأنه مصدر التشريع

املراجع :
 تيسري الكرمي املنان  /عبدالرمحن السعدي الفصول يف سرية الرسول  /ابن كثري -آداب قراءة القرآن  /الغزايل

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 التسميع -السؤال املباشر

و8/

املؤشر التفصيلي :

الربامج املقترحة :
 من قصص القرآن ( سلسلة مناسبة لألشبال )

يفهم بعض قصص القرآن

 قراءة موجهة  :قصة غزوة األحزاب يف القرآن الكرمي
 مساع موجه  :قصة موسى وفرعون

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 عرض قصصي لبعض قصص القرآن مساع موجهٌ لبعض قصص القرآن -قراءة موجهة لبعض قصص القرآن

توجيهات يف التنفيذ :
 التشويق يف عرض القصص -حث األشبال على قراءة كتب التفسري

الفئة املستهدفة :

أسلوب التنفيذ :
األسلوب القصصي  -القراءة
املوجهة  -السماع املوجه

املرحلة األولية ()3-2-1

املراجع :
قصص القرآن  /حممود املصري
قصص األنبياء يف القرآن الكرمي  /عبدالرمحن السعدي

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر تقييم السماع املوجه -تقييم القراءة املوجهة

ز1/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 ندوة حوارية  :ملاذا نوقر الكبار ؟
 تدريب عملي  :كيفية توقري الكبار واحترامهم

يوقر الكبري

 نشاط منزيل  :إعداد الطالب هلدية بسيطة يقدمها ألحد

احلوار والنقاش -التدريب
العلمي -املهام األدائية

أقاربه من كبار السن

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 توضيح مفهوم توقري الكبري تدريب األشبال على ممارسات يف توقري الكبار مهمة أدائية  :تكليف فردي لكل شبل بنشاط يف توقري الكبارتوجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على التطبيق العملي -ذكر األمثلة املناسبة لواقع األشبال

املراجع :
 أسس ومهارات بناء القيم التربوية  /إبراهيم الديب القيم التربوية واإلسالمية  /عبد اجمليد بن مسعودأدوات قياس حتقيق املؤشر :
-

السؤال املباشر
املالحظة أثناء النقاش واحلوار
تقييم املهمة األدائية
استبانة ألولياء األمور

املرحلة األولية ()3-2-1

ز2/

املؤشر التفصيلي :

يتعامل مع أفراد عائلته بإجيابية

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 درس مبسط  :عن معىن العائلة ومم تتكون وما هي واجبات
الفرد جتاه عائلته.

اإليضاح املباشر  -التدريب
العملي  -املهام األدائية

 تدريب عملي  :كيف أكون إجيابيًا مع عائليت

الفئة املستهدفة :

املرحلة األولية ()3-2-1

 نشاط منزيل  :تكليف كل طالب بنشاط إجيايب ينفذه مع أسرته

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 درس مبسط  :عن معىن العائلة ومم تتكون وما هي واجبات الفرد جتاه عائلته تدريب عملي  :كيف أكون إجيابيًا مع عائليت -نشاط منزيل  :تكليف كل طالب بنشاط إجيايب ينفذه مع أسرته

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي -التعاون مع أولياء األمور

املراجع :
 أسس ومهارات بناء القيم التربوية  /إبراهيم الديب -القيم التربوية واإلسالمية  /عبد اجمليد بن مسعود

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر تقييم أثر التدريب -تقييم املهمة األدائية

ز3/

املؤشر التفصيلي  :الربامج املقترحة :
يبين عالقات جيدة مع
أقرانه.

أسلوب التنفيذ :

 شرح حديث ( املرء على دين خليله )....

 تشجيع الطالب على التعاون ومعاجلة السلوكيات اخلاطئة اليت قد تظهر بني الطالب

 تقسيم الطالب جملموعات وتكليفهم مبهام حمددة تتيح التفاهم والتعاون بينهم

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 بيان فضل الصحبة الطيبة وكيفية بنائها تدريب األشبال على بعض مهارات التعامل مع األصدقاء -إتاحة الفرصة لألشبال للتعاون والتعامل مع بعضهم

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب العملي -التنبه لألشبال أصحاب الطباع االنطوائية واخلجولة

املراجع :
 -اخلربة العملية للمعلم

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -املالحظة

اإليضاح املباشر -
التدريب العملي

الفئة املستهدفة :

املرحلة األولية ()3-2-1

ز4/

املؤشر التفصيلي :
ينصت لآلخرين يف أثناء
حديثهم

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :
 عرض مادة مرئية عن مهارات اإلنصات واالستماع
 تدريب عملي  :مهارات التواصل مع اآلخرين
 نشاط متثيلي  :لألخطاء يف اإلنصات مع تعليق املعلم

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 عرض مادة مرئية عن مهارات اإلنصات واالستماع تدريب عملي  :مهارات التواصل مع اآلخرين -نشاط متثيلي  :ألخطاء اآلخرين يف اإلنصات مع تعليق املعلم

توجيهات يف التنفيذ :
 -التدريب واملمارسة والتطبيق

اإليضاح املباشر  -التدريب
العملي  -األنشطة التمثيلية

املراجع :
 مهارات االتصال  /حممد احملجري -مهارات االستماع النشط  /ماهر عبد الباري

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم أثر التدريب -املالحظة

الفئة املستهدفة :

املرحلة األولية ()3-2-1

ز5/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

لفئة املستهدفة :

 شرح حديث ( والكلمة الطيبة صدقة)
يعتين يف تواصله باختيار
األلفاظ اجليدة

 ندوة حوارية  :حصر األلفاظ غري اجليدة املنتشرة يف اجملتمع
وكيفية التخلص منها

اإليضاح املباشر  -احلوار
والنقاش  -التدريب العملي

املرحلة األولية ()3-2-1

 تدريب عملي  :مهارات التواصل مع اآلخرين.

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 شرح حديث ( والكلمة الطيبة صدقة ) ندوة حوارية  :حصر األلفاظ غري اجليدة املنتشرة يف اجملتمعوكيفية التخلص منها
 -تدريب عملي  :مهارات التواصل مع اآلخرين.

توجيهات يف التنفيذ :
 -التدريب العملي والتطبيقي

املراجع :
 مهارات االتصال  /حممد احملجري -علمين كيف أتواصل  /ملى حممد العوهلي ( خمصص لألشبال )

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -املالحظة

ز6/

أسلوب التنفيذ :

املؤشر التفصيلي  :الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح قول اهلل تعاىل ( وإذا حييتم بتحية )
يقابل التحية مبثلها

 حث الطالب على إبداء التحية والرد عليها خالل دخوهلم وخروجهم
يف النادي

اإليضاح املباشر -
التدريب العملي

املرحلة األولية ()3-2-1

 تدريب عملي  :مهارات التواصل مع اآلخرين

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 شرح قول اهلل تعاىل ( وإذا حييتم بتحية ) حث الطالب على إبداء التحية والرد عليها خالل دخوهلم وخروجهم يف النادي -تدريب عملي  :مهارات التواصل مع اآلخرين

توجيهات يف التنفيذ :
 -التركيز على اجلانب التطبيقي

املراجع :
مهارات االتصال  /حممد احملجري
 -علمين كيف أتواصل  /ملى حممد العوهلي ( خمصص لألشبال )

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر تقييم أثر التدريب -املالحظة

ز7/

املؤشر التفصيلي :

أسلوب التنفيذ :

الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 تنسيق زيارات ألهايل الطالب يف بيوهتم بشكل دوري
يشارك أقرانه األنشطة االجتماعية

 تنسيق رحلة اجتماعية وتكليف الطالب مبهام متنوعة لتدريبهم

 إقامة يوم اجتماعي مفتوح للطالب يشاركون بعضهم البعض يف

النشاط امليداين – الزيارات
والرحالت

املرحلة األولية ()3-2-1

اإلعداد والتجهيز والتنفيذ

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 تنسيق زيارات ألهايل الطالب يف بيوهتم بشكل دوري تنسيق رحلة اجتماعية وتكليف الطالب مبهام متنوعة لتدريبهم -إقامة يوم اجتماعي مفتوح للطالب يشاركون بعضهم البعض يف اإلعداد والتجهيز والتنفيذ

توجيهات يف التنفيذ :
 التعاون مع أولياء األمور -احلرص على اختيار األنشطة املناسبة ملستويات األشبال

املراجع :
 دراسة االجتاهات حنو األنشطة الطالبية  /يوسف جودة -النشاط املدرسي /فكري حسن

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم الزيارة أو الرحلة تقييم النشاط -املالحظة

ز8/

أسلوب التنفيذ :

املؤشر التفصيلي  :الربامج املقترحة :

الفئة املستهدفة :

 شرح قوله تعاىل ( بلسان عريب مبني )
يعرف أن اللغة العربية
لغة القرآن

 عرض مرئي عن مكانة اللغة العربية وأهنا لغة القرآن
 درس مبسط عن إعجاز القرآن وأنه معجزة النيب اليت أرسل ها إىل

اإليضاح املباشر -
العروض املرئية

كفار قريش وللناس كافة

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 شرح قوله تعاىل ( بلسان عريب مبني ) عرض مرئي عن مكانة اللغة العربية وأهنا لغة القرآن درس مبسط عن إعجاز القرآن وأنه معجزة النيب اليت أرسلها إىل كفار قريش وللناس كافة

توجيهات يف التنفيذ :
 -التركيز على مكانة اللغة العربية وفضلها

املراجع :
 -لغة القرآن  /عبد اجلليل العبادلة

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 -السؤال املباشر

املرحلة األولية ()3-2-1

ز9/

املؤشر التفصيلي :
جييد استخدام عبارات
الترحيب واالستقبال

الربامج املقترحة :

أسلوب التنفيذ :

 عرض مرئي عن مهارات وعبارات الترحيب واالستقبال
 تكليف الطالب كمجموعات بإعداد مشاهد متثيلية حتوي طرق
االستقبال للضيوف الصحيحة واخلاطئة مع تعليق املعلم
 تدريب عملي على استخدام عبارات الترحيب واالستقبال عند
استقبال الضيوف

اإليضاح املباشر  -التدريب
العملي  -التدريب التمثيلي

مفردات الربامج لتحقيق املؤشر :
 عرض مرئي عن مهارات وعبارات الترحيب واالستقبال تكليف الطالب كمجموعات بإعداد مشاهد متثيلية حتوي طرق االستقبالللضيوف الصحيحة واخلاطئة مع تعليق املعلم
 تدريب عملي على استخدام عبارات الترحيب واالستقبال عند استقبالالضيوف

توجيهات يف التنفيذ :
 التركيز على اجلانب التطبيقي -مراعاة خصائص البيئة وعاداهتا

الفئة املستهدفة :

املرحلة األولية ()3-2-1

املراجع :
مهارات االتصال  /حممد احملجري
 -علمين كيف أتواصل  /ملى حممد العوهلي ( خمصص لألشبال )

أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر تقييم أثر التدريب -املالحظة

 قيم تربوية مقترحة للتنفيذ يف ملتقيات أو أسابيع مركزة -:
 ا لتربية بالقيم من أهم وأقوى الطرق التربوية تأثريًا ،خاصةً يف النشء واألشبال ،وحىت يتم التركيز أكثر على القيم التربوية وتنشئة األشبال عليها فإننا سنرفق هنا جدو ًالبأهم القيم التربوية املناسبة للمرحلة االبتدائية واليت مت حصرها من عدة جتارب يف مؤسسات تربوية مشاهة مثل ( برنامج ناشئ) يف مدينة الرياض وإصدارات مؤسسة ( قمم
املعرفة ) املتعلقة بالقيم.

 ومن أهم اإلصدارات اليت ننصح باالستفادة منها يف جمال التربية بالقيم -: كتاب متعة التربية ( من إصدارات مؤسسة قمم املعرفة ). كتاب املرشد العملي للتربية على القيم ( من إصدارات مؤسسة قمم املعرفة ). -دليل املعلم للتربية على القيم ( من إصدارات مركز معاهد )

 أهم القيم التربوية املناسبة للمرحلة االبتدائية-:م

القيمة ( اخللق التربوي)

م

القيمة ( اخللق التربوي)

م

القيمة ( اخللق التربوي)

م

القيمة ( اخللق
التربوي)

م

القيمة ( اخللق التربوي)

1

احلياء

12

التعاون

23

التأين واألناة

34

الفصاحة

45

النصيحة

2

الصرب

13

الشهامة

24

الفراسة

35

النصرة والفزعة

46

احترام الوقت

3

الصدق

14

الرب

25

البشاشة

36

كظم الغيظ

47

الوقار

4

األمانة

15

اإلحسان

26

التضحية

37

املداراة

48

الورع

5

التقوى

16

القناعة

27

التودد

38

املروءة

49

الوفاء بالعهد

6

العفة

17

الشكر

28

احلكمة

39

املزاح

18

الشجاعة

29

حسن الظن

40

النبل

8

حفظ اللسان

19

التواضع

30

العزم والعزمية

41

النزاهة

9

العدل

20

اهلمة

31

العفو والصفح

42

النشاط

10

الوفاء

21
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الكرم واجلود
والسخاء والبذل

 االستراجتيات املقترحة لتفعيل التربية بالقيم -: بعض القيم املذكورة قد تكون مستهدفة بربامج خالل اخلطة الزمنية وموزعة على مدى زمين وال حتتاج لتركيز أكثر. من املهم التركيز على القيم الغائبة أو غري الواضحة يف اخلطة الربامج لتحقيقها يف األشبال وتربيتهم عليها. استخدام أسلوب األسابيع املركزة أو امللتقيات القيمية للتركيز على جمموعة قيم متقاربة من خالل التعريف ها ،والتدريب عليها بشىت الوسائل التعليمية.ال قيمة حمددة تعلق يف مكان بارز يف النادي وحتدد هلا أنشطة لتحقيقها داخل النادي ويف
 توزيع القيم على األسابيع أو على األشهر حبيث يكون لكل أسبوع مث ًاخلارج يف األسرة واجملتمع للتربية العملية عليها.
 تقسيم الطالب إىل جمموعات حتمل أمساء قيم خمتارة وتكليفهم بالتعريف بالقيمة وإقامة أنشطة داخل النادي للتوعية ها. إقامة معرض للقيم حبيث يكلف كل جمموعة من الطالب بإشراف املعلم بإعداد جناح عن قيمة تربوية خمتارة للتعريف ها بشىت الطرق والوسائل اإلعالميةوالتعريفية ،وممكن أن يتم دعوة أولياء األمور لزيارة املعرض وتشجيع األشبال.
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 آليات وأساليب وأفكار نوعية يف تقدمي الربامج -:
 قد تقدم يف اجلزء األول من هذا الدليل  /دراسة وحتليل التجربة احلالية كمدخل لدراسات تطوير النموذج اجلديد ومناذج من الربامج املشاهة وعدد من اإلصدارات املتعلقةهذا اجملال ومن املفيد الرجوع إليها.

 الربنامج الرياضي ( إطار عام ) وأفكار لإلفادة والتفعيل يف اجلانب الترفيهي والتربوي -:
يشغل الربنامج الرياضي فترة زمنية ليست قليلة داخل الربنامج التربوي والتعليمي يف نادي األشبال ،وهو وسيلة جذب وحتفيز رئيسية للطالب ،باإلضافة إىل اجلانب الترفيهي الذي
ال وتوافقًا مع أهداف الربامج العامة ،وأن يستخدم فيه أساليب تعلم مناسبة لطبيعة
يعترب أحد أهداف النادي كذلك ،ومن هذا املنطلق فإنه من املهم جدًا أن حيوي الربنامج الرياضي تكام ً
الترفيه واللعب بشكل مباشر وغري مباشر.
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 ضوابط عامة للربنامج الرياضي -:
 البد من احلرص على أن يكون الربنامج الرياضي أساسيًا يف اجلدول اليومي وأن يكون الوقت املخصص له مناسبًا وكافيًا. توفري مكان مهيأ ومناسب للربنامج الرياضي ويليب طموحات األشبال. التجديد واإلبداع يف املكان والتجهيزات الرياضية لتحقيق أقصى فائدة من الربنامج. إلزام الطالب باللباس الرياضي املناسب واملتكامل وقت اللعب ،ولباس آخر مناسب للصالة والربامج التربوية. الرقابة والضبط والنظام أثناء الربنامج الرياضي ووجود مشرفني متخصصني يف الربامج الرياضية. إعداد الئحة باألنظمة الرياضية واملخالفات والعقوبات املناسبة ملرحلة األشبال. احلرص على أن تكون أماكن الترفيه واللعب آمنة من أي أخطار قد تلحق الضرر باألشبال. وجود أدوات اإلسعافات األولية للتصرف األمثل مع اإلصابات الرياضية. جتنب كل برنامج أو وسيلة تثري الشحناء والتباغض بني األشبال. -التحذير من السلوكيات اخلاطئة أثناء اللعب بشكل وقائي وبشكل عالجي حني حدوث خطأ.
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 أفكار ومقترحات لتفعيل اجلانب الترفيهي والرياضي تربويًا -:
 االهتمام باختيار املشرف الرياضي واملعلم املسئول عن النشاط الرياضي حبيث يكون لديه اخلربة واملهارة ملتابعة الطالب وتشجيعهم. التنوع يف وسائل الترفيه وعدم االكتفاء برياضة ( كرة القدم فقط ) والتجديد يف ابتكار وسائل ترفيه أخرى مناسبة ملرحلة األشبال. توفري صالة لأللعاب الرياضية الثابتة كتنس الطاولة وأشباهها. إقامة دورات تدريبية يف أنشطة رياضية كالكاراتيه ،ركوب اخليل ،السباحة سواءً داخل النادي أو التنسيق مع أندية متخصصة. إقامة مسابقات ترفيهية حركية وما يسمى ( باملهرجانات الرياضية ) حتوي تنافسًا وذكاء وألعابًا بدنية. االستفادة من جتارب ( ألعاب التحدي ) اليت يصممها األستاذ ( صاحل العريض ) سواءً بأن تستعار يف يوم رياضي مفتوح أو يتم تصميم ألعاب خاصة بالنادي لالستفادةمنها يف الربامج الترفيهية.
 إقامة أيام ترفيهية عامة ومسابقات حبضور أولياء األمور لتفعيل الشراكة بني البيت والنادي. توفري ألعاب ترفيهية شيقة متنوعة مثل امللعب الصابوين ،والنطيطات ،وغريها مما هو حمبب عند األشبال. تعليق لوحات إرشادية ،ولوحات حتوي قيمًا تربوية ورياضية يف أماكن اللعب. استضافة بعض الرياضيني يف ألعاب الدفاع عن النفس أو الكاراتيه أو مقدمي برامج األشبال ممن يعتربون قدوات ،ولديهم اخلربة التربوية إلفادة الطالب وترفيههم. مشاركة املعلمني واملشرفني للطالب يف اللعب مما حيقق هدف التواصل اإلجيايب والتوجيه املباشر تربويًا. أخذ آراء األشبال ومقترحاهتم بشكل دوري حول الربنامج الرياضي لتقييم الربنامج وتطويره وفق رغبات واحتياجات األشبال.227
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