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دليل 

 نادي األشبال

  المملكة العربية السعودية

  جمعية التنمية األسرية بخميس مشيط 
  566جتماعية برقم :      وزارة العمل والتنمية االب مسجلة 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                  
 

  



 

 

 
  

 هـ 1438جمعية التنمية األسرية بخميس مشيط، 

 

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

 

 جمعية التنمية األسرية بخميس مشيط

        دليل نمذجة نادي األشبال. /جمعية التنمية األسرية بخميس   

 هـ1438خميس مشيط،  -مشيط.  

 

 مج.3     
 

 )مجموعة( 978-603-02-4864-3ردمك:     

 (3)ج 4-4867-02-6303-978             

 

 رعاية  أ.العنوان –األطفال  -2 تربية األطفال -1   

 9161/1438     649,1ديوي 

 

 9161/1438رقم اإليداع: 

 )مجموعة( 978-603-02-4864-3ردمك: 

 (3)ج 4-4876-02-603-978         

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
  

 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.

 ( ومقرها خميس مشيط.566مسجلة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )
 

 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 :
 

 رية والنفسية والتربوية واإلصالح األسري في خصوصية تامة.تعنى بحل المشاكل األسوحدة االستشارات األسرية :  -1
 

 ( سنة، ويهدف لغرس القيم اإلسالمية.12-6يستهدف األطفال من سن ) نادي األشبال : -2
 

 ( سنة ويهدف لتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم  ومهاراتهم.18-13: يلبي احتياجات فئة الشباب من سن )برنامج:أوتك الشبابي  -3
 

 : يهدف لتوفير بيئة جاذبة وآمنة للفتاة الستغالل وقتها وتفعيل طاقاتها إيجابيا. نادي الجمانة للفتيات -4
 

 يهدف لصناعة أجيال قادرة على العطاء والتميز وإمداد المجتمع بمجموعة من المدربين األشبال.برنامج خطوات نحو النجاح :  -6
 

 ية في مجاالت عدة تساهم في خدمة األسرة وجميع أفرادها.يقدم دورات تدريب مركز تمكين للتدريب : -7
 

تقدم دورات للمقبلين على الزواج من الجنسين في محافظة خميس مشيط وغيرها من  برنامج تأهيل المقبلين على الزواج : -8

 محافظات منطقة عسير.
 

 وتنمية مواهبهم وتعزيز قيم المواطنة الصالحة لديهم. ملتقى دوري موجه لفئة الشباب ويهدف الستثمار أوقاتهمالملتقى الشبابي :  -9
 



 

 

  



 

 

  
 
 
 
 

 خاص بالمرحلة األولية



 

 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
  

  



 

 

 
  -متهيد :

 
لى رؤية الفريق أما تقسيم النسب فهو مبين ع ،للتوضيح فقط...(  -األخالقي  -) اإلمياين والتصنيف هنا  ،* مت بناء هذه الوثيقة وفق طريقة املعايري العامة واخلاصة واملؤشرات

فيدين، تات الشرحية املستفيدة من الوثيقة، وتقسيم النسب هو حمل اجتهاد للجهة املنفذة للربنامج من خالل اخلربة العملية بالواقع وحباجة املساملنفذ واملعد للوثيقة ووفق احتياج
 خر.وخيتلف ذلك من مكان آل

 
 * 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 -
 .ية املتميزة لطالب املراحل املتوسطة والثانوية واجلامعية من إصدارات مؤسسة اخلربات الذكية( منهج تربوي لبناء الشخص 3-2-1كتاب ) بناء التربوي  -
     ركز حلقاتنامدراسة حصر ومجع االحتياجات املختلفة علميًا للشرائح العمرية يف حلقات التحفيظ وتطبيقات للتحفيز واجلذب / وهي دراسة متخصصة أصدرها  -

 .ية (القرآن) لتطوير احللقات واملدارس 
 .املنهج التربوي حللقات حتفيظ حمافظة جدة /قام بإعداد هذا املنهج ) قسم الربامج الطالبية ( يف مجعية حتفيظ القرآن يف جدة  -
 ( وثائق تربوية شبيهة وفق منهج املعايري واملؤشرات. 5االطالع على أكثر من )  -

 
 



 

 

 
 

 -* مت احتساب عدد الساعات الكلي للربنامج كالتايل :
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 
 املعايري التربوية العامة :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عدد الساعات النسبة التصنيف املعيار العام الرمز
 س 11.5 %8 إمياين منهج أهل السنة واجلماعة يتبع أ

 س 17.3 %12 إمياين يستقيم على أوامر الشرع، وجيتنب نواهيه ب
 س 21.6 %15 أخالقي القيتحلى مبكارم األخ ج
 س 15.8 %11 مهاري-نفسي يدير ذاته بنفسية مستقرة د

 س 17.3     %12 مهاري-فكري  ميتلك املنهجية الصحيحة للتعلم والتفكري هـ

 س 17.3    %12 علمي لك القدر الكايف من العلم الشرعيميت و

 س 43.2 %30 أسري-اجتماعي بإجيابية وأسرته يتواصل مع جمتمعه ز
 ساعة 144 %100 اجملموع



 

 

 املعايري العامة واخلاصة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 منهج أهل السنة واجلماعة يتبع -أ   
 عدد الساعات النسبة املعيار اخلاص الرمز

 س 1،15 %10 بد اهلل وحده، وال يشرك به شيًئايع 1 -أ 
 س 1،15 %10 وال يبتدع ،ملسو هيلع هللا ىلصيتبع الرسول  2-أ
 س 1،15 %10 مما سوامهاحب إليه يكون اهلل ورسوله أ 3-أ
 س 1،15 %10 يوازن بني خوف اهلل ورجائه 4-أ
 س 1،15 %10 ويبغض يف اهلل ،حيب يف اهلل 5-أ
 س 1،15 %10 يعظم اهلل عزَّ وجل   6-أ
 س 1،15 %10 يستوعب أهم مسائل التوحيد واإلميان 7-أ
 س 1،15 %10 يستشعر مسؤولية الدعوة إىل اهلل 8-أ
 س 1،15 %10 مر باملعروف وينهى عن املنكر حبكمةيأ 9-أ
 س 1،15 %10 واإلصالح يف الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصيتمثل هدي النيب  10-أ

 س 11،5 %100 اجملموع



 

 

 يستقيم على أوامر الشرع، وجيتنب نواهيه -ب
 عدد الساعات النسبة املعيار اخلاص الرمز

 س 3،46 %20 حيافظ على الواجبات 1 -ب 
 س 3،46 %20 يتقي احملرمات 2 -ب 
 س 3،46 %20 يتنـزه عن املكروهات 3 -ب 
 س 3،46 %20 حيرص على املستحبات 4 -ب 
 س 3،46 %20 يعتين بتزكية قلبه 5 -ب 

 س 17.3 %100 اجملموع
 

 يتحلى مبكارم األخالق -ج
 عدد الساعات النسبة املعيار اخلاص الرمز

 س 4،32 %20 قهيف خل ملسو هيلع هللا ىلصيتمثل هدي النيب  1 -ج 
 س 4،32 %20 حيترم والديه ويربمها 2 -ج 
 س 4،32 %20 ويتعامل معهم بلباقة ،حيترم اآلخرين 3 -ج 
 س 4،32 %20 يتحلى بآداب الكالم 4 -ج 
 س 4،32 %20 جيتنب األخالق السيئة 5 -ج 

 س21.6 %100 اجملموع



 

 

 

 

 

 يدير ذاته بنفسية مستقرة -د
 عدد الساعات النسبة خلاصاملعيار ا الرمز

 س 1.58 %10 يفهم ذاته. 1 -د 
 س 2.37 %15 حيسن إدارة وقته. 2 -د 
 س 2.37 %15 يستثمر مهاراته ويطورها. 3 -د 
 س 1.58 %10 رة.لديه إرادة قوية مباِد 4 -د 
 س 1.58 %10 يوازن بني حتقيق رغباته وأداء واجباته. 5 -د 
 س 1.58 %10 ة.يتسم بصحة نفسية عالي 6 -د 
 س 2.37 %15 يتسم بالسالمة واللياقة البدنية. 7 -د 
 س 2.37 %15 قادر على حل مشكالته. 8 -د 

 س 15. 8 %100 اجملموع
 

 

 

 



 

 

 

 

 شرعيميتلك القدر الكايف من العلم ال -و
 عدد الساعات النسبة املعيار اخلاص الرمز

 س 0،866 %5 حيرص على التزود من العلم الشرعي. 1 -و 
 س  5،191 %30 يفقه القدر الضروري من أحكام العبادات. 2 -و 
 س  5،191 %30 وسريته. ملسو هيلع هللا ىلصيعرف هدي النيب  3 -و 
 س 0،866 %5 .يعظم كتاب اهلل عزَّ وجل  4 -و 
 س  5،191 %30 .اا وتدبر بكتاب اهلل تعاىل فهم   يعتين 5 -و 

 س 18،32 %100 اجملموع

 ميتلك املنهجية الصحيحة للتعلم والتفكري -هـ 

 عدد الساعات النسبة املعيار اخلاص الرمز
 س 0،866 %5 .ميتلك عادات عقلية إجيابية 1 -هـ
 س  5،191 %30 يقرأ مبهارة. 2-هـ
 س 0،866 %5 ميتلك مهارات التفكري الناقد. 3 -هـ
 س  5،191 %30 يستثمر الوسائل التقنية يف التعلم اإلجيايب. 4 -هـ
 س  5،191 %30 يستثمر ما تعلمه يف حياته الشخصية. 5 -هـ

 س 17،3 %100 اجملموع



 

 

 

 

 

 

 

 يتواصل مع جمتمعه بإجيابية  -ز
 عدد الساعات النسبة املعيار اخلاص الرمز

 س 4.32 %10 متوافق مع جمتمعه. 1 - ز
 س 12.96 %30 يستخدم أساليب اتصال ناجحة. 2 - ز
 س 12.96 %30 اعية.يشارك يف األنشطة االجتم 3 - ز

 س 12.96 %30 يستخدم مهارات اللغة العربية يف التواصل 4 -ز 
 س 43.2 %100 اجملموع

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 العليا (: -املعايري العامة واخلاصة مع املؤشرات للمرحلة االبتدائية ) األولية 
 

 املعيار العام: ) أ ( يتبع أهل السنة واجلماعة /
 

 يعبد اهلل وحده، وال يشرك به شيًئا.(  1 -املعيار اخلاص: )  أ 
 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يذكر بعض مظاهر األلوهية يبني أن اهلل هو املستحق للعبادة

 يوضح مراتب اإلسالم يذكر بعض مظاهر الربوبية
 يستشعر أن العبادة هلل وحده -

 
 
 
 
 

 
 وال يبتدع. ،ملسو هيلع هللا ىلصلرسول يتبع ا (   2 -املعيار اخلاص:    ) أ  

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 ملسو هيلع هللا ىلصيبني معىن اتباع النيب  ملسو هيلع هللا ىلص يوضح مكانة النيب

 

 
 



 

 

 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 بة اهلليوضح معىن حم يستشعر نعم اهلل عليه

 ملسو هيلع هللا ىلصيوضح معىن حمبة الرسول  عليه ملسو هيلع هللا ىلصيستشعر فضل النيب 
 يشكر اهلل على نعمه -

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

 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يستشعر قدرة اهلل -
 يستشعر رمحة اهلل -

 

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

 أن حيب املسلم يف اهلل -
 
 



 

 

 

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

 اخللقوضح جوانب من عظمة اهلل يف ي وضح جوانب من عظمة اهلل يف الكوني
 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يبني األصول الثالثة يف العقيدة أن يعرف أن خالقه هو اهلل
 يعرف معىن اإلميان وأركانه يعرف معىن اإلميان وأركانه

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

 يستشعر معىن الدعوة إىل اهلل -
 يستشعر أمهية الدعوة إىل اهلل -
 عرَّف على قصص إسالم بعض الصحابةيت -

 

 

 



 

 

 

 
 
 

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

 يفرق بني املعروف واملنكر -
 س بعض األعمال الدعوية بشكل مبسطميار -

 
 
 

 يف الدعوة واإلصالح. ملسو هيلع هللا ىلص(  يتمثل هدي النيب  10 -) أ   املعيار اخلاص:
 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 حيفظ بعض النصوص يف الدعوة -

 
 
 
 



 

 

 

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

 (   حيافظ على الواجبات. 1 -املعيار اخلاص:  )ب 
 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يبني معىن الواجب واجبال يبني أمهية

 يقدم الواجبات على املباحات يطبق بعض الواجبات
 باتالواج يدرك فضل بعض -
 على أداء الواجبات داومي -

 

 
 .(  يتقي احملرمات 2 -املعيار اخلاص:   ) ب  

 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يبني معىن احملرم يبني خطورة فعل احملرم
 املشهورة احملرمات سميي يسمي أبرز احملرمات

 عاقبة فعل احملرمات وضحي -
 



 

 

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

 املكروه يبني معىن -
 يذكر أمثلة على املكروهات -

 

 حيرص على املستحبات.    (4  -املعيار اخلاص:   ) ب 
 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 بحيبني معىن املست يبني فضل العمل املستحب
 يعرف بعض املستحبات حيفظ بعض األذكار اليومية

 يفعل بعض املستحبات -
 حيفظ أذكار اليوم والليلة وبعض األدعية النبوية -

 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يذكر تعريف اإلحسان -
  لهاهلل يستشعر مراقبة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 املعيار العام: )ج (  يتحلى مبكارم األخالق /
 

 قه.ُليف خ   ملسو هيلع هللا ىلصيتمثل هدي النيب ( 1  - املعيار اخلاص: ) ج
 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية

 يف تعامله مع أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيب وضحي يستمع إىل بعض القصص النبوية يف اخللق والتعامل
 يف تعامله مع أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلصي النيب يوضح هد -
 يف احترام الكبري ملسو هيلع هللا ىلصيشرح هدي النيب  -

 

 
 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 والديه عليه فضل يدرك والديه عليه فضل يدرك

 امنواهيهوجيتنب  ،والديهيطيع أوامر  امنواهيهوجيتنب  ،يطيع أوامر والديه
 الواردة يف بر الوالدين حيفظ بعض النصوص يقّبل والديه ويبادرمها بالسالم

 

 
 
 

 



 

 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يعرف حق املسلم على املسلم اليؤذي اآلخرين

 الكبرييوقر  الكبري يوقر
 

 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 على املسلم املسلم واجباتببعض يتحلى  على املسلم املسلم واجباتببعض يتحلى 

 على اآلخرين السالمإلقاء بيبادر  على اآلخرين سالمإلقاء البيبادر 
 ال يتعمد التلفظ باأللفاظ اجلارحة يتعمد التلفظ باأللفاظ اجلارحةال 

 اآلخرينال يتعمد تتبع عثرات لسان  يتحلى بصفة االستماع
 يتجنب مقاطعة حديث اآلخرين م األلفاظ اليت تدل على االحتراميستخد

 

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

 اآلخرينيتجنب الكذب على  يتجنب الكذب مع اآلخرين
 اآلخرينجيتنب غيبة  اآلخرينجيتنب غيبة 



 

 

 
 

  /)  د ( يدير ذاته بنفسية مستقرة املعيار العام: 
 

 يفهم ذاته.(  1 -د   املعيار اخلاص: )
 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف  األولية
 يثق بنفسه وقدراته كرة حمددة بأسلوب مقنعقادر على توضيح ف

 منجزاته يعدد منجزاته يعدد بعض
 همواطن القوة والضعف لدييدرك بعض  -

 

 

 
 حيسن إدارة وقته.(   2  -املعيار اخلاص:     ) د  

 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 طلوبة منه يف وقتهاينجز األعمال امل ينجز األعمال املطلوبة منه يف وقتها

 يذكر الساعة بالدقائق يستطيع قراءة الساعة
 

 



 

 

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

 كتشف مهاراتهي كتشف مهاراتهي
 ير مهاراتهحياول تطو يتجاوب مع تطوير مهاراته

 ينجز األعمال اليت مييل إليها السباكة والكهرباء يعرف مهارات أساسية يف
 يطبق مهارات يف السباكة والكهرباء يعرف مهارات أساسية يف احلاسب اآليل 

 جييد املهارات األساسية يف احلاسب اآليل جييد إلقاء كلمة أمام زمالئه
 يستخدم مهارات اإللقاء -
 جييد مهارات اخلط العريب -

 

 رة.لديه إرادة قوية مباِد(  4 -) د  املعيار اخلاص:  
 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية

 وحلوًلا يقدم مقترحات يقدم مقترحات إجيابية
 يشارك بفعالية يف نشاطات مرحلته ا األمور اليت يستطيع القيام هيبدي املبادرة يف

 يف حميطهببعض األعمال االجتماعية  يبادر -
 
 



 

 

 
 
 

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

 يؤدي واجباته يفرق بني الواجبات والرغبات
 يقدم واجباته على رغباته -
 رغباته يتعامل باعتدال مع -

 

 
 
 

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

 أقرانهمن  واآلخرينأن يكون متوافًقا مع نفسه  أقرانهمن  واآلخرينأن يكون متوافًقا مع نفسه 
 أن يكون متفائًلا يعتاد التبسم

تكون ردة فعله متناسبة مع املواقف املتوسطة أن 
 تكون ردة فعله متناسبة مع املوقفأن  والبسيطة

 

 



 

 

 

 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 ر مسؤوليته عن حالته الصحيةيقّد افظة على الصحةاحمل يدرك أمهية

 رك يف األنشطة البدنيةيشا يشارك يف األنشطة البدنية
 
 
 

 در على حل مشكالته.(   قا 8 -ملعيار اخلاص:  ) د ا
 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 أن يعرف املشكلة حيدد مشكلته

 تشري املؤهلني يف حل بعض مشكالتهيس أن يستشري والديه وأساتذته يف حل بعض مشكالته
 

 

 
 



 

 

 

 / املعيار العام:  ) هـ ( ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري
 
 

 (  ميتلك عادات عقلية إجيابية. 1 -  هـ اص:   )املعيار اخل
 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية

 حيب االستطالع حيب االستطالع
 ميارس التخيل بإجيابية -

 

 
 

 (  يقرأ مبهارة. 2 -هـ   املعيار اخلاص:    )
 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يقرأ القصص القصرية بطريقة سليمة ةحيفظ احلروف اهلجائي

 أمام الطالب %70كلمة صحيحة بنسة يلقي  يقرأ قطعة قصرية
 

 

 
 



 

 

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

 خلاطئة بشكل صحيحنتقد بعض السلوكيات اي ينتقد بشكل صحيح بعض السلوكيات اخلاطئة
 

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

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 اإلنترنتجيري عمليات حبثية بواسطة  يستخدم األلعاب التعليمية

 يستخدم ألعاب الذكاء -التعليمية  األلعابيستخدم  يتعامل مع التطبيقات الذكية بطريقة سليمة
 ل مع التطبيقات الذكية بشكل سليميتعام -

 
 

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

 حيلل املواقف اليومية يطبق ما تعلمه يف تصرفاته اليومية

 ةيعرف مبادئ اإلسعافات األولي
ن معارف ومهارات لزمالئه يستطيع أن ينقل ما تعلمه م

 وأقرانه
 جييد القيام ببعض اإلسعافات األولية -



 

 

 / لك القدر الكايف من العلم الشرعيميتاملعيار العام:  )  و ( 
 
 

 (   حيرص على التزود من العلم الشرعي. 1 - املعيار اخلاص:    ) و
 وف العليامؤشرات الصف مؤشرات الصفوف األولية

 يسأل عّما جيهله من أمور الدين اين كلمات بعض السور اليت حيفظهايبني مع
 بدي استمتاعه بتعّلم أمور الديني  -
  بلدهيسّمي أبرز العلماء املشهورين يف -
 ىن العام لبعض السور اليت حيفظهايشرح املع -

 
 

 م العبادات.(   يفقه القدر الضروري من أحكا2 - املعيار اخلاص:  ) و
 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية

 يعدد أركان وفروض الوضوء يؤدي الصفة الواجبة للوضوء
 يعدد أركان الصالة وشروطها يؤدي الصفة الواجبة للصالة

 مجاًلايبني أحكام الصوم إ -
 



 

 

 

 

 وسريته. ملسو هيلع هللا ىلص(  يعرف هدي النيب  3 -و  املعيار اخلاص:  )
 مؤشرات الصفوف العليا األولية مؤشرات الصفوف

 يف بعض املواقف ملسو هيلع هللا ىلصيذكر هدي النيب  كامًلا ملسو هيلع هللا ىلصيذكر اسم النيب 

 

 (   يعظم كتاب اهلل عزَّ وجل .  4 - املعيار اخلاص:    ) و 
 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 يتأدب بآداب قراءة القرآن. يتأدب بآداب قراءة القرآن

 يتجنب مقاطعة زمالئه يف حلقة القرآن. اإلخالل بالتأدب مع القرآنينتقد مظاهر 
 يتأدب يف التعامل مع املصحف يدرك أن القرآن كالم اهلل

 

 
 .(  يعتين بكتاب اهلل تعاىل فهم او تدبرًا 5 -املعيار اخلاص:  )  و 

 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية
 ض اآليات من القرآن ويفهمها يتدبر بع يفهم بعض قصص القرآن

 



 

 

 
 

 / املعيار العام:   )  ز ( يتواصل مع جمتمعه وأسرته بإجيابية
 
 

 (   يتوافق مع جمتمعه. 1 - زاملعيار اخلاص:   ) 
 مؤشرات الصفوف العليا مؤشرات الصفوف األولية

 حيترم زمالءه يف الدراسة يوقر الكبري
 دث عن أمهية صلة الرحميتح يتعامل مع أفراد عائلته بإجيابية
 يوّثق عالقة الصداقة يبين عالقات جيدة مع أقرانه

 
 

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

 يبدي الشكر ملن أحسن إليه ينصت لآلخرين يف أثناء حديثهم
 حيسن التفاعل مع اآلخرين اظ اجليدةيعتين يف تواصله باختيار األلف
 - يقابل التحية مبثلها

 

 



 

 

 

 

 

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

 ءه يف اللعب واألنشطة االجتماعيةيشارك زمال يشارك أقرانه األنشطة االجتماعية
 فةيطبق آداب الضيا -

 

 

 

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

 يعرف مكانة اللغة العربية يعرف أن اللغة العربية لغة القرآ
 حيسن استخدام عبارات التواصل جييد استخدام عبارات الترحيب واالستقبال

 
 
 



 

 

 

 ات والربامجملؤشرا
 
 -متهيد :     

  .مت ربط الربامج املقترحة لكل مؤشر بالتفصيل 
  مؤشرًا.  177جمموع املؤشرات 
  مؤشرًا. 71جمموع مؤشرات املرحلة االبتدائية األولية 
  مؤشرًا. 106جمموع مؤشرات املرحلة االبتدائية العليا 
 مثلة املذكورة فقط.الربامج املرصودة هي مقترحات للتنفيذ؛ وليست حمصورة يف األ 
 .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 
 س برامج مفردة.بعض املؤشرات حتتاج إىل أنشطة وتوجيهات يقوم ها املعلم ولي 
 .كثافة الربامج وتكرارها وتنوعها يعتمد على الساعات احملددة للمؤشر اخلاص ها 
 .ملحق جبدول املؤشرات والربامج قيم تربوية مقترحة للتنفيذ يف ملتقيات أو أسابيع مركزة 

 

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

 



 

 

 
 ) طرق التعلم املقترحة يف الربامج (

 تفسريه  املصطلح م
 جمموعة من املهارات واالجتاهات واملعارف يقدمها متخصص يف سياق تدرييب دورة 1

 مادة معرفية يقدمها أحد املستهدفني يتم اختيارها يف حدود معارف امللقي، أو يستضاف هلا الشخص املناسب موضوع تعلم 2

 نشاط مجاعي يهدف إىل استثمار خربات وجتارب املستفيدين ملناقشة قضايا مشتركة ذات عالقة بطبيعة عملهم ومهامهم ورشة عمل 3

 فرديًا أو مجاعيًا خارج وقت الربنامج ويصاحبها أو يتلوها نشاط حمددمادة معرفية يقرؤها املستفيد  قراءة موجهة 4

 مادة صوتية أو مرئية ينجزها املستهدف فرديًا أو مجاعيًا داخل أو خارج وقت الربنامج ويصاحبها أو يتلوها نشاط حمدد مساع أو مشاهدة موجهة 5

 ية على شكل أوراق عمل مع وجود مدير للقاءموضوع تقسم حماوره بني عدد من املستفيدين ويقدم للبق ندوة 6

 مشروع 7
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.

 ن خالل موقف منظمواألعمال تتيح للمستفيد أن يظهر كفاءته مجمموعة من األنشطة  مهمة أدائية 8

 مادة معرفية ذات طابع نظري يقدمها متخصص يف اجملال املطروح لقاء خبري 9

 نشاط ميداين جلهات خمتارة تتم خالل وقت الربنامج زيارة 10

 مادة معرفية مركزة يف موضوع حمدد نشرة 11

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 بع منهج أهل السنة واجلماعةاملعيار العام ) أ ( يت

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

1
 

 يذكر بعض مظاهر األلوهية.

وهية تعريف توحيد األلدرس تفصيلي يف 
 وتطبيقاته.

ن خطر التفريط يف توحيد درس يف بيا
 .األلوهية

د يل : حفظ معىن توحينشاط منز
 األلوهية.

عرض مرئي عن بعض الديانات 
 .اخلاطئة يف تطبيق توحيد األلوهية

جلسة حوارية مع املعلم يف بيان أمهية 
توحيد األلوهية وبيان حال كفار قريش 

لوهية وحوار اهلل معهم يف مع توحيد األ
 . القرآن

2
 

ميان درس تفصيلي عن اإلسالم واإل يوضح مراتب اإلسالم.
 واإلحسان.

لسة حوارية حول تطبيقات مراتب ج .( ملسو هيلع هللا ىلصديث ) جربيل مع النيب شرح ح
 يف حياتنا اليومية. سالماإل

3
 

 يستشعر أن العبادة هلل وحده.
 كشرح قول اهلل تعاىل ) إياك نعبد وإيا

 نستعني ..(
شرح حديث ) من عمل عماًل أشرك 

 ...( يفيه معي غري
 درس عن خطر الشرك والرياء 

4
 

 ملسو هيلع هللا ىلصنيب يبني معىن اتباع ال
ول اهلل تعاىل ) من يطع       شرح ق

 اآلية. ...(الرسول 
شرح حديث ) من عمل عماًل ليس 

 .عليه أمرنا ..(
ذكر قصص ومواقف للصحابة والسلف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف احلرص على اتباع هدي النيب 
 

 



 

 

 املعيار العام ) أ ( يتبع منهج أهل السنة واجلماعة

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 امج والوسائل املقترحة () الرب

 (6-5-4للمراحل العليا )

5
 

شرح قول اهلل تعاىل ) والذين آمنوا أشد  يوضح معىن حمبة اهلل.
 اآلية. حبًا هلل (

شرح احلديث القدسي ) واليزال 
 ي يتقرب إيل بالنوافل حىتعبد

 ...(أحبه.

نشاط مجاعي وحواري حلصر وسائل نيل 
 .حمبة اهلل

6
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلرسول يوضح معىن حمبة ا
 ملسو هيلع هللا ىلصدرس تفصيلي عن معىن حمبة النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمساع إمياين موجه عن حمبة النيب  ولوازم ذلك.
 ملسو هيلع هللا ىلصنشاط مجاعي حلصر مظاهر حمبة النيب 

 .على الفرد واجملتمع

7
 

عن حفظ وشرح األحاديث الواردة  يشكر اهلل على نعمه.
 لشكر يف األذكار النبوية.ا

 .مساع موجه عن فضل احلمد والشكر
حوارية مع الطالب حلصر النعم جلسة 

 .من اهلل ها علينا وكيفية شكرها اليت

8
 

 يستشعر قدرة اهلل.
ليه ع إبراهيم ةشرح وتفسري آيات حماج

 السالم والنمرود.
درس تفصيلي يف بيان قدرة اهلل عز 

 .وجل

 ًاالطالب جانب هنشاط خارجي يعطى في
ويطلب منه استخراج قدرة اهلل يف  ًامعين

 .انب عن طريق التأمل والبحثهذا ا اجل

9
 

 يستشعر رمحة اهلل.
م الرحي -شرح معىن أمساء اهلل ) الرمحن 

.) 

 ن هلل تسعة وتسعني شرح حديث ) إ
شرح حديث ) هلل أرحم  ،رمحة ...(

 .بأحدكم من هذه بولدها ...(

 .مياين عن رمحة اهلل وواسع مغفرتهدرس إ

 
 



 

 

 

 سنة واجلماعةاملعيار العام ) أ ( يتبع منهج أهل ال

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

1
0

 

 .أن حيب املسلم يف اهلل
شرح وحفظ حديث ) ال يؤمن أحدكم 

 .حىت حيب ألخيه ...(
جلسة حوارية حلصر وسائل تقوية 

 .احلب بني املسلمني
 تكليف الطالب بنشاط يقدم فيه خدمة

 .ألخيه املسلم

1
1

 

 يوضح جوانب من عظمة اهلل يف اخللق.
شرح حديث ) إن أحدكم جيمع خلقه 
يف بطن أمه ( مع التركيز  على عظمة 

 .خلق اهلل

نشاط مجاعي ميداين جلانب من 
 .جوانب عظمة اهلل يف اخللق

عرض مرئي عن عظمة اهلل يف خلق 
 .اإلنسان واحليوان

1
2

 

شرح تفصيلي ملعىن األصول الثالثة يف  .حفظ منت األصول الثالثة يف العقيدة عقيدة.يبني األصول الثالثة يف ال
 .العقيدة

نشاط منزيل يف حصر تطبيقات األصول 
 .الثالثة يف حياتنا اليومية

1
3

 

 .شرح بعض آيات يف فضل الدعوة يستشعر معىن الدعوة إىل اهلل.
شرح حديث ) بلغوا عين ولو آية 

..).. 
يهدي اهلل بك  نشرح حديث ) ألأ 
 ..(.رجاًل.

1
4

 

درس تفصيلي عن أمهية الدعوة إىل اهلل  يستشعر أمهية الدعوة إىل اهلل.
 .نتشار اإلسالم وإصالح اجملتمعاتيف ا

الدعوة إىل اهلل عرض مرئي عن نتائج 
 .يف قارة أفريقيا

 ةجيابيجلسة حوارية حلصر النتائج اإل
وة إىل اهلل على الداعية املترتبة للدع

 .يناملدعوو
 
 



 

 

 

 

 املعيار العام ) أ ( يتبع منهج أهل السنة واجلماعة

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

1
5

 

قصص إسالم بعض  على يتعرَّف
 الصحابة.

 -وعمر  بكرعرض قصصي لقصة إسالم أيب 
 فصيلي لقصة إسالم سلمانعرض قصصي ت

عرض قصصي تفصيلي لقصة  -الفارسي 
 .إسالم الطفيل بن عمرو الدوسي

ة مساء الصحابف منزيل توزيع بعض أتكلي
دة عن اجلميع الطالب وتكليفهم بتحضري م
 قصة إسالم هذا الصحايب.

مساع موجه ملادة صوتية أو مرئية لقصة 
 مؤثرة عن إسالم أحد الصحابة .

1
6

 

 يفرق بني املعروف واملنكر.
صيلي يف تعريف املعروف تفدرس 

 واملنكر
 .ظ تعريف املعروف واملنكرحف

ح حديث ) لتأمرن باملعروف شر
 .(و...

جلسة مناقشة حوارية حلصر املنكرات يف 
 .اجملتمع وكيفية التعرف عليها

1
7

 

ميارس بعض األعمال الدعوية بشكل 
 مبسط.

التوجيهية  مسابقة يف إلقاء الكلمات
ة فكرة دعويفضل مسابقة يف أالدعوية 

 لألهل يف املنزل.

تكليف بإلقاء فقرة دعوية يف إذاعة 
رسة أو تعليق وتوزيع  منشور املد

 .دعوي

مسابقة يف أفضل طريقة دعوية لدعوة 
 .اجلاليات

1
8

 

 .(.بك رجاًل..يهدي اهلل حفظ حديث ) ألأن  ...(.حفظ حديث ) بلغوا عين ولو آية .حفظ آيات يف فضل الدعوة حيفظ بعض النصوص يف الدعوة.

1
9

 

 .تطبيقات عملية على أركان اإلميان الستة .شرح حديث شعب اإلميان .درس تفصيلي عن اإلميان ووسائل تقويته .يعرف معىن اإلميان وأركانه

 
 



 

 

 

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

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 املقترحة ( ) الربامج والوسائل
 (6-5-4للمراحل العليا )

1
 

 يبني معىن الواجب.
 صيلي عن معىن الواجبات والفرائض درس تف

تكليف ببحث منزيل عن تعريف الواجب 
 .وأمثلة عليه

      تكليف غري مباشر حبفظ تعريف 
 .) الواجب ( يف الشرع

يف  معىن الواجب افيه ةإعالني لوحةتعليق 
 .مكان بارز يف املقر

2
 

 .يقدم الواجبات على املباحات
جبات الشرعية يف جلسة حوارية حلصر الوا

كلمة توعوية عن آثار االنشغال -اليوم والليلة 
 .باملباحات على حساب الواجبات

 ) ترتيب األولويات (دورة تدريبية عن 
جلسة حوارية حلصر التفريط يف  -

بعض الواجبات بسبب االنشغال 
 .باملباحات

تقرب إيل عبدي  شرح حديث ) وما
 .بشيء أحب إيل مما افترضته عليه (

3
 

 .الواجبات يدرك فضل بعض

 حديث ) بين اإلسالم على مخس ( شرح
   قراءة موجهة يف سلسلة  عن فضائل األعمال

 - الصدقة - بر الوالدين -) الصدق 
 ..(.النصيحة.

تكليف منزيل لكل طالب بأن حيضر 
ب توفضله واألجر املتر ًاشرعي ًاواجب

 .عليه مث يعرضه أمام زمالئه

سلسلة عروض مرئية خمتصرة عن فضائل 
 .األعمال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

4
 

 .لواجباتعلى أداء ا واظبي
هاد الصحابة مساع موجه ملادة صوتية عن اجت

شرح حديث ) أحب -والسلف يف العبادة 
 .األعمال إىل اهلل أدومه وإن قل (

تكليف الطالب بتقدمي مشروع وسائل 
ظة على الصلوات مقترحة للمحاف

تكليف الطالب  -اخلمس يف املسجد 
 .هوالديدمي ممارسات قام ها برا ببتق

عملية عن كيفية ترتيب دورة تدريبية 
جتهاد يف أداء الواجبات الوقت واال

 .الشرعية

5
 

 يبني معىن احملرم.
بحث تكليف ب -درس تفصيلي عن معىن احملرم 

 منزيل عن تعريف احملرمات وأمثلة عليها.
       تكليف غري مباشر حبفظ تعريف

 .( يف الشرع ) احملرم

ت يف معىن احملرما افيه ةإعالني لوحةتعليق 
 .مكان بارز يف املقر

6
 

 املشهورة. احملرمات سميي
األحاديث يف التحذير من حفظ بعض 

 .احملرمات
ندوة حوارية حلصر أبرز احملرمات 

 .املنتشرة
 الكذب ) قصص مسموعة يف التحذير من

 .(لظلم ا -عقوق الوالدين  -

7
 

 .ح حديث ) أكرب الكبائر (شر ئي عن احملرمات وخطرها وعقوبتهاعرض مر .عاقبة فعل احملرمات وضحي
موجهة يف التحذير من احملرمات  قراءة

 .وآثارها

8
 

 .قراءة موجهة عن املكروهات كلمة توجيهية عن معىن املكروهات. .املكروه يبني معىن
تكليف منزيل حلصر الفروق بني احملرمات 

 .واملكروهات
 

 



 

 

 

 هيهيستقيم على أوامر الشرع، وجيتنب نوا ( املعيار العام ) ب

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

9
 

مساجلة بني فريقني لذكر األمر املستحب  .يذكر أمثلة على املكروهات
 .واملكروه الذي يضاده

حفظ بعض األحاديث يف التحذير من  .ندوة حوارية حلصر بعض املكروهات
 .املكروهات

1
0

 

 كلمة توجيهية عن معىن املستحبات. بني معىن املستحب.ي
ندوة حوارية حلصر بعض املستحبات 

 .والنوافل
حفظ بعض األحاديث يف احلث على 

 .النوافل واملستحبات

1
1

 

 .كلمة توجيهية حول املستحبات يف الصالة يعرف بعض املستحبات.
مساع موجه عن اآلداب واملستحبات 

 .خرينيف الصحبة واحلديث مع اآل
درس توجيهي عن املستحبات يف الوضوء 

 .وقضاء احلاجة

1
2

 

تكليف منزيل حبصر املستحبات اليومية اليت قد  يفعل بعض املستحبات.
 .يفعلها الطالب

تدريب عملي على فعل بعض 
 .املستحبات بالطريقة الصحيحة

إرشادية ببعض اآلداب  لوحاتتعليق 
 .واملستحبات يف أماكن مناسبة

1
3

 

 .درس تفصيلي عن اإلحسان منزلته وفضله تعريف اإلحسان. يذكر
حفظ حديث جربيل ) اإلحسان أن 

 ....( تعبد اهلل
طبقت شرح حديث ) الثالثة الذين أُ 

 .( عليهم الصخرة يف الغار
 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ربامج والوسائل املقترحة () ال

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
4

 

 يستشعر مراقبة اهلل له.
درس تفصيلي عن مراقبة اهلل تعريفها وفضلها 

 .ووسائل حتقيقها
 .مساع موجه عن مراقبة اهلل

وقفات مع قصة صاحبة اللنب وعمر بن 
 .اخلطاب رضي اهلل عنه

1
5

 

حيفظ أذكار اليوم والليلة وبعض 
 لنبويةاألدعية ا

 

 .مسابقة يف حفظ كتاب حصن املسلم .حفظ أذكار الصباح واملساء .يهواحملافظة عل درس تفصيلي عن فضل الذكر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 املعيار العام ) ج ( يتحلى مبكارم األخالق

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
 

 يف تعامله مع ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيب وضحي
 .أصحابه

عامله يف ت ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبدرس يف السرية عن 
 .مع أصحابه

يف  ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبمساع موجه عن 
 تعامله مع أصحابه

قراءة مجاعية ألحد كتب السرية مع تعليق 
 املعلم

2
 

 يف تعامله مع ملسو هيلع هللا ىلصيوضح هدي النيب 
 .أهل بيته

عامله يف ت ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبدرس يف السرية عن 
 .تههل بيمع أ

يف  ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبمساع موجه عن 
 هل بيتهتعامله مع أ

قراءة مجاعية ألحد كتب السرية مع تعليق 
 املعلم

3
 

يف احترام  ملسو هيلع هللا ىلصيشرح هدي النيب 
 .الكبري

) مامن مسلم يكرم            شرح حديث طالب. أيبمع عمه  ملسو هيلع هللا ىلصيب قصة تعامل الن
 ....(ذا الشيبة 

 ةقراءة موجهة يف املنزل لقصص من السري
 فيها احترام الكبري.

4
 

 .والديه عليه فضل يدرك
   قول اهلل تعاىل ) وقضى ربك ...( تفسري 

   شرح حديث ) من أحق الناس حبسن
 ..( .صحابيت

ة جلس،درس تفصيلي عن بر الوالدين
حوارية حلصر أفضال الوالدين على 

 .هرباإلنسان منذ محله ووالدته حىت ك

 يناع موجه عن قصص يف بر الوالدمس
 .مشاهدة مرئية عن بعض قصص العقوق

5
 

وجيتنب  ،يطيع أوامر والديه
 ا.منواهيه

هارات بر الوالدين وكسب تدريب عملي مل
 مودهتما.

ب ندوة حوارية يشارك  فيها الطال
 .والديهمبقصص واقعية يف برهم ب

تكليف منزيل بكتابة عشرة أعمال تقوم ها 
 .يف اليوم لرب والديك

 



 

 

 

 ) ج ( يتحلى مبكارم األخالق املعيار العام

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

6
 

بر  الواردة يف حيفظ بعض النصوص
 .الوالدين

ديه ووصينا اإلنسان بوال تفسري قوله تعاىل )
 .( إحسانا

شرح حديث ) من أحق الناس حبسن 
 .صحابيت ...(

)  ة تفسري قوله تعاىلمنزيل بكتاب تكليف
 ....(وقضى ربك

7
 

 .يعرف حق املسلم على املسلم
شرح حديث ) ال يؤمن أحدكم حىت حيب 

 .ألخيه...(
جلسة حوارية حلصر وسائل وممارسات 

 .احترام مشاعر االخرين
دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع 

 .اآلخرين

8
 

مل يرحم يث ) ليس منا من شرح حد .الكبرييوقر 
 ....(صغرينا

جلسة حوارية حلصر أساليب وطرق احترام  ..(شرح حديث ) إن من إجالل اهلل..
 .الكبار

9
 

لى ع املسلم واجباتببعض يتحلى 
 .املسلم

 شرح حديث ) حق املسلم على املسلم ...(
جلسة حوارية حلصر أبرز واجبات املسلم 

 .جتاه أخيه املسلم
سلم قوق املتكليف منزيل بالقيام حبق من ح

 .وتدوين ذلك

1
0

 

 .شرح حديث ) يسلم الراكب على ...( شرح حديث ) أفشوا السالم بينكم ...( .على اآلخرين السالميبادر إللقاء 
دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع 

 .اآلخرين
 

 



 

 

 

 املعيار العام ) ج ( يتحلى مبكارم األخالق

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 مج والوسائل املقترحة () الربا

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
1

 

 .ال يتعمد التلفظ باأللفاظ اجلارحة
   ماكان النيب فاحشًا وال شرح حديث )

 .( متفحشًا

جلسة حوارية حلصر أبرز األخطاء يف 
احلديث واأللفاظ اجلارحة وكيفية التغلب 

 .عليها

دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع 
 .اآلخرين

1
2

 

 ةلسنأال يتعمد تتبع عثرات 
 اآلخرين.

تدريب عملي حول مهارات حتفيز اآلخرين 
 .على احلديث وتشجيعهم

تكليف منزيل حلل مشكلة تتبع عثرات 
 .وسائل وطرق ( اآلخرين يف احلديث )

دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع 
 .اآلخرين

1
3

 

 .يتجنب مقاطعة حديث اآلخرين
نصات تدريب عملي حول آداب اإل

 .عن آداب احملادثةلوحة إرشادية تعليق  .واالستماع
دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع 

 .اآلخرين

1
4

 

 

 اآلخرين.يتجنب الكذب على 
              (رح حديث ) آية املنافق...ش

 .شرح حديث ) وال يزال الرجل يكذب...(
جلسة حوارية حلصر اآلثار السلبية للكذب 

 .وقصص واقعية
 .عن خطورة الكذب موجهع مسا

1
5

 

 

 اآلخرين.جيتنب غيبة 
 ..(شرح حديث ) الغيبة ذكرك أخاك..

 .شرح قوله تعاىل ) وال يغتب بعضكم بعضا (
جلسة حوارية حلصر اآلثار السلبية للغيبة 

 .وقصص واقعية
 .مساع موجه عن خطورة الغيبة

 



 

 

 

 املعيار العام ) د ( يدير ذاته بنفسية مستقرة

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
 

 .درس تفصيلي عن الثقة بالنفس .يثق بنفسه وقدراته
عرض مرئي لبعض الناجحني يربز فيه 

 .الثقة بالنفس
دورة تدريبية : الثقة بالنفس وتطوير 

 .القدرات

2
 

 .منجزاته يعدد
علم من كل نشاط تدرييب : يطلب امل

طالب أن  يتحدث عن بعض منجزاته 
 .ويساعده على التأمل والصياغة والتعبري

املميزين  عرض مرئي ألحد القدوات
 .وهو يتحدث عن إجنازاته

تدريب عملي على كيفية تسجيل 
 .وتدوينها جنازاتاإل

3
 

 ه.مواطن القوة والضعف لدييدرك بعض 
درس تفصيلي : معىن نقاط القوة 

 .اإلنسانوالضعف لدى 
تدريب عملي كيفية حتليل نقاط القوة 

 .والضعف الشخصي
ندوة حوارية : بعنوان كيف أتعامل مع 

 .نقاط القوة والضعف

4
 

 .ينجز األعمال املطلوبة منه يف وقتها

نشاط تدرييب : إحضار ساعة مؤقت 
وتشغيل املؤقت وتكليف الطالب بعمل 

ة صفحة من القرآن أو حمدد مثل : قراء
وحساب الوقت بني  قطع ،كتابة م

 .الطالب

 .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

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4لمراحل العليا )ل

5
 

 يذكر الساعة بالدقائق.
شرح مبسط عن الثواين والدقائق 

والساعات واأليام واألسابيع واألشهر 
 .والسنوات

حتديد طالب يف كل برنامج يكون 
مسئواًل عن حساب الوقت والتنبيه 

 حال قرب انتهاء الوقت

حتديد الوقت بالساعات والدقائق يف خطة 
 على الطالبالربنامج املوزعة 

6
 

 كتشف مهاراته.ي
إجراء اختبار امليول والرغبات والذكاء 

طفال بالتواصل مع أولياء اخلاص باأل
 .واستثمار ذلك يف التعلم األمور ،

تدريب عملي على بعض املهارات مثل 
....  -لقاءإلا-اخلطابة -الرسم 

 وتشجيع املميزين يف كل فن

تكليف منزيل عبارة عن أسئلة حول بعض 
ملهارات جييب عنها الطالب مبفرده حىت ا

 يكتشف مهاراته

7
 

 حياول تطوير مهاراته.
تدريب عملي : حيدد كل طالب مهارة 
يرغب يف تطويرها مث يرسم مع املعلم 

 .ويقيم عليها ،خطة لتطوير هذه املهارة

ندوة حوارية عن البناء الذايت ومكوناته 
 ووسائله

ه قراءة موجهة : لكل طالب حسب مهارات
 مبساعدة املعلم

8
 

 ينجز األعمال اليت مييل إليها.
تدريب عملي على حتديد األعمال 

     ةواألعمال بعيد -اليومية )قصرية املدى 
 .املدى (

تدريب عملي على التدوين يف قائمة 
 .تنفيذ ومتابعة األعمال

دورة : التخطيط الشخصي وحتديد 
 .األهداف

 

 



 

 

 

 بنفسية مستقرة املعيار العام ) د ( يدير ذاته

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

9
 

 .يطبق مهارات يف السباكة والكهرباء

لقاء خبري : يف فنون السباكة وفق مادة 
قاء ل ،العليا ةتناسب املرحلة االبتدائي

خبري يف فنون الكهرباء وفق مادة تناسب 
 .العليا ةة االبتدائياملرحل

بعض مهارات  دورة تدريبية عملية يف
 ،لياالع ةالسباكة تناسب املرحلة االبتدائي

بعض مهارات  دورة تدريبية عملية يف
 .لياالع ةالكهرباء تناسب املرحلة االبتدائي

عرض مرئي عن بعض أعمال السباكة 
لعليا. ا ةاملنزلية تناسب املرحلة االبتدائي

ض أعمال الكهرباء عرض مرئي عن بع
 لعليا.ا ةاملنزلية تناسب املرحلة االبتدائي

1
0

 

 وحلوًلا. يقدم مقترحات
إقامة جلسة أسبوعية لتقييم الربامج 

 .وتشجيع الطالب على تقدمي املقترحات

اختيار مشكلة حمددة وإجراء حوار مع 
الطالب يف كيفية التغلب عليها 

 .لهاحو

ب لتكليف منزيل : حيدد املعلم لكل طا
مشكلة أو جمال يف احلياة اليومية ويطلب 
منه كتابة مقترحات حلل أو تطوير هذا 
 .اجلانب مث تعرض أمام الطالب لالستفادة

1
1

 

 يشارك بفعالية يف نشاطات مرحلته.
 جمموعات وتكليفهم ىلتقسيم الطالب إ

 .بأنشطة مجاعية متنوعة
تكليف كل طالب مبهمة ولو كانت 

 .فاعلبسيطة لتشجيعه على الت
تكليف الطالب بإدارة بعض الفقرات يف 

 الربنامج لتشجيعهم

1
2

 

 يطه.يف حمببعض األعمال االجتماعية  يبادر
شرح حديث ) أحب الناس إىل اهلل 

 .أنفعهم للناس (

ندوة حوارية حلصر أبرز األعمال 
االجتماعية اليت ميكن تقدميها لألسرة 

 .واجملتمع

موعات ويتم إىل جم مهمة أدائية : يقسم الطالب
مع عمل اجتماعي لألسرة أو اجملت تكليفهم بتقدمي

 .ملإشراف املعالصغري حتت 

 



 

 

 

 املعيار العام ) د ( يدير ذاته بنفسية مستقرة

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
3

 

 يؤدي واجباته.
 اجبات اليت: عن أهم الودرس تفصيلي 

 .والعناية ها هتماماالينبغي 

ندوة حوارية حلصر الواجبات ) قصرية 
املدى( اليومية و)بعيدة املدى(اليت 

 ينبغي االعتناء ها
 .دورة تدريبية : تنظيم الوقت

1
4

 

 يقدم واجباته على رغباته.
شرح مبسط للفرق بني الواجبات 

 والرغبات.

 مترين عملي : يعطى الطالب قائمة غري
والرغبات  واجباتالمرتبة حتوي 

 ويطلب منه التفريق بينهما

يعرض املعلم مواقف يتعارض فيها 
الواجب مع الرغبة ويطلب من الطالب 

 حتديد التصرف األمثل.

1
5

 

 رغباته. يتعامل باعتدال مع
درس تفصيلي عن خماطر فضول الكالم 

 .الطعام ووالنظر 

مترين عملي : كيفية التعامل مع 
اليت تتعارض مع رغبات الرغبات 

 اآلخرين .
 .دورة تدريبية : ترتيب األولويات

1
6

 

ن م واآلخرينأن يكون متوافًقا مع نفسه 
 أقرانه.

تكليف كل طالبني أو ثالثة مبهمة أدائية 
زيع تو - لوحةإعداد  )يف النادي بسيطة 

منشور ( مع إتاحة التفاهم واحلوار 
 .بينهم

الب مترين كسر اجلمود : كل ط
سم اال ) عرف على زميله بالتفصيليت
 مث...( -اهلواية  -املرحلة  -العمر  -

 .كل طالب يعرف بزميله أمام اآلخرين

تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات 
وتكليف كل جمموعة بإدارة أحد الربامج 

 .للبقية

 



 

 

 

 املعيار العام ) د ( يدير ذاته بنفسية مستقرة

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 الربامج والوسائل املقترحة ( )

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
7

 

 أن يكون متفائًلا.
كان النيب صل اهلل عليه   شرح حديث )

 .وسلم حيب الفأل (

ندوة حوارية حلصر األشياء 
واملمارسات اليت تزيد التفاؤل يف حياة 

 .اإلنسان
 دورة تدريبية : كيف تكون متفائاًل

1
8

 

 سبة مع املوقف.تكون ردة فعله متناأن 
ليه ع قصص من السرية يف تعامل النيب

مع املخالفني ومع  الصالة والسالم 
 .الصحابة ومع الضعفة...(

مترين عملي : يذكر املعلم مواقف 
حمددة مث يطلب من الطالب اقتراحات 

للتعامل األمثل معها ويقوم بالتعليق 
 .واإلرشاد املناسب

ات التعامل مع دورة تدريبية : مهار
 -الغضب  -احلزن  املواقف املختلفة )

 اخلوف...( -احلياء -اإلحراج 

1
9

 

لقاء خبري : طبيب أو خبري تغذية  ....(شرح حديث ) ثلث لطعامك ر مسؤوليته عن حالته الصحية.يقدّ 
 .لنصح الطالب وإرشادهم صحيًا

عرض مرئي عن العادات الصحية 
 .الصحيحة واخلاطئة

2
0

 

 ية.يشارك يف األنشطة البدن
تقدمي برامج رياضية متنوعة تناسب 

 -سباحة  -رغبات الطالب ) كرة قدم 
 ...(تنس طاولة.

 ة ميدانية ألماكن رياضية مناسبة.زيار
تكليف منزيل : يكلف الطالب بإقامة 

نشاط بدين مع أسرته وتسجيل ملحوظاته 
 وذج يعده املعلم.وفق من

 
 



 

 

 

 رةاملعيار العام ) د ( يدير ذاته بنفسية مستق

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

2
1

 

  2
1

 

درس تفصيلي عن تعريف املشكالت  أن يعرف املشكلة.
 .صافها والفرق بني املشكلة والعرضوأو

املشكالت  برزأندوة حوارية : حلصر 
اليت يعاين منها الطالب وطرق التغلب 

 .عليها

طبيق عملي : يعرض املعلم مشكالت ت
حمددة ويطلب من كل جمموعة من 

 .الطالب تقدمي حلول مقترحة

2
2

 

درس تفصيلي عن أمهية االستشارة   يستشري املؤهلني يف حل بعض مشكالته.
 وكيفية اختيار املستشار

ف كل طالب ل َكمهمة أدائية : ي 
ا على رضهبتحديد استشارة ختصه مث ع

 جابةاإلتدوين مستشار مناسب و

 ةعرض مرئي عن بعض املواقع االلكتروني
 املوثوقة اليت تقدم استشارات

2
3

 

 .دورة تدريبية على برنامج األوفيس .جييد املهارات األساسية يف احلاسب اآليل
دورة تدريبية على بعض برامج 

 .التصميم
 يف اإلنترنتدورة تدريبية عن استخدام 
 .إعداد البحوث

2
4

 

تكليف منزيل بإعداد مادة مناسبة وإلقاءها  .مسابقة يف اإللقاء .دورة تدريبية على مهارات اإللقاء .ات اإللقاءيستخدم مهار
 .أمام األشبال

2
5

 

 .مسابقة يف اخلط العريب .دورة تدريبية على مهارات اخلط العريب .جييد مهارات اخلط العريب
توزيع مواد وأدوات مساعدة يف حتسني 

 .اخلط وإتقانه
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 املعيار العام ) هـ ( ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

1
 

 .حيب االستطالع
 وإلكترونيةة ملكتبة عامة ورقية زيار

جيع الطالب على االطالع وتش
 .والقراءة

ي عن العلماء واالكتشافات عرض مرئ
 .واالختراعات

راعات أو املوهبة لقاء خبري : يف االخت
 لتشجيع الطالب.

2
 

شرح تفصيلي عن اخليال والتخيل  ة.إجيابيميارس التخيل ب
 .وطرقه الصحيحة

عن  جيايبتدريب عملي على التخيل اإل
 .طريق املعلم أو تشغيل مادة مرئية

لطالب انشاط يف الرسم التخيلي وتشجيع 
 .على اخليال

3
 

 يقرأ القصص القصرية بطريقة سليمة.
شرح تفصيلي عن القصص القرآنية 
وفوائد القصص بشكل عام وكيفية 

 .اختيار القصص املناسبة

 ستعارةالل توفري مكتبة قصصية مناسبة
 .داخل النادي

تدريب عملي على قراءة القصص 
 .القصرية

4
 

أمام  %70يلقي كلمة صحيحة بنسة 
 الب.الط

مسامهة الطالب يف برامج قراءة مجاعية 
 .الربامج واألنشطة أثناء

 .مسابقة يف اإللقاء بني الطالب .دورة تدريبية يف مهارات اإللقاء

5
 

ل بشك اخلاطئةينتقد بعض السلوكيات 
 صحيح.

 ،عرض مرئي لبعض السلوكيات اخلاطئة
عليق مث تشجيع الطالب على الت

 .وتوجيههم لألساليب املناسبة

جلسة حوارية تدريبية يدرب فيها 
املعلم طالبه على كيفية انتقاد اخلطأ 

 .بأسلوب مناسب

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

 اليومية وانتقادها.
 



 

 

 

 

 املعيار العام ) هـ ( ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )

6
 

 .(تاإلنترن)جيري عمليات حبثية بواسطة 
 (اإلنترنت) شرح تفصيلي عن فوائد

البحثية والتحذير من بعض املخاطر 
 .وطرق تفاديها

دورة تدريبية عملية لكيفية البحث يف 
 .بطريقة صحيحة  (اإلنترنت)

كل ل اإلنترنت تكليف منزيل ببحث عرب
 طالب مث تقييم البحث وتوجيه الطالب.

7
 

 يستخدم -التعليمية  األلعابيستخدم 
 ألعاب الذكاء.

إقامة مسابقات الكترونية تعليمية بني 
إهداء الطالب  ،الطالب داخل الفصل

بعض ألعاب الذكاء الستخدامها يف 
 .املنزل

ختصيص مقر أللعاب التعلم والذكاء 
 األلعابحضار هذه داخل النادي أو إ

 .للفصل واستخدامها

زيارة مركز متخصص يف ألعاب التعلم 
 والذكاء.

8
 

 يتعامل مع التطبيقات الذكية بشكل سليم.
شرح تفصيلي عن التطبيقات الذكية يف 

م وكيفية التعامل السلي األلعاباهلواتف و
 .معها

جلسة حوارية حلصر االستخدامات 
 اخلاطئة والسيئة لبعض التطبيقات

 .والتحذير منها

قنية منشور مقروء عن التعامل مع الت
له يف مع أه هتبقراءيكلف الطالب  ،احلديثة

 .املنزل
 

 

 
 



 

 

 

 

 املعيار العام ) هـ ( ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4للمراحل العليا )
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 حيلل املواقف اليومية.
تدريب عملي : على كيفية حتليل 
 املواقف وفهمها وحسن التعبري عنها.

جلسة حوارية : يطلب فيها املعلم من 
طالبه ذكر بعض املواقف اليت مرت 
هم يف موضوع حمدد مع تشجيعهم 

 .فيها على ذكر التفاصيل واإلسهاب

دد وطلب حتليل مشاهدة مرئية ملوقف حم
 .الطالب املوقف من

1
0

 

يستطيع أن ينقل ما تعلمه من معارف 
 ومهارات لزمالئه وأقرانه.

استخدام أسلوب التعلم التعاوين بني 
الطالب يف الربامج حبيث يقوم أحد 

 .الطالب بشرح املعلومة لزمالئه

مشاركة الطالب للمعلم يف شرح 
 .بعض مفردات الربامج لزمالئهم

ا هتكليف الطالب بتحضري برامج وتقدمي
 .لزمالئهم

1
1

 

 .دورة تدريبية يف اإلسعافات األولية .جييد القيام ببعض اإلسعافات األولية
لقاء خبري : تدريب عملي على التعامل 

مع اإلصابات الرياضية بشكل الصحيح 
 صحيح.

احلوادث منشور : عن التعامل مع بعض 
لى ع يقرؤه الطالبالبسيطة داخل املنزل 

 .أهله يف املنزل
 

 
 



 

 

 

 ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعيعيار العام ) و ( امل

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
 

 يسأل عّما جيهله من أمور الدين.
شرح قول اهلل تعاىل ) فاسألوا أهل 

 ...(.الذكر
وقفات مع قصة حديث ) قتلوه قتلهم 

 .اهلل (
ندوة حوارية حلصر آداب وطرق سؤال 

 .أهل العلم

2
 

 .شرح حديث ) من سلك طريقًا ...( ي بدي استمتاعه بتعّلم أمور الدين.
رح حديث ) فضل العامل على ش

 ....(العابد
زيارة لدرس علمي أو أكادميية لتعلم العلم 

 .الشرعي

3
 

 لدالعلماء يف البتعريف خمتصر بسري  يسّمي أبرز العلماء املشهورين يف بلده.
 .والتعريف مبوقعه يف االنترنت

 ملتفرغنييع منشور بأرقام العلماء اتوز .زيارة أحد العلماء يف منزله أو مكتبه
 .للفتيا واالستشارات

4
 

يشرح املعىن العام لبعض السور اليت 
 حيفظها.

درس خمتصر يف تفسري بعض السور من 
 جزء عم.

حفظ معاين غريب القرآن من سورة 
ألعلى حىت سورة النبأ ) برنامج ا

 .مستمر خالل ثالث سنوات (

قراءة موجهة يف بعض كتب التفسري 
 .املختصرة

5
 

 يعدد أركان وفروض الوضوء.
درس تفصيلي عن أركان وفروض 

 .الوضوء
حفظ وتسميع أركان وفروض 

 .الوضوء
قراءة مجاعية لبعض فتاوى الوضوء املتعلقة 

 .باألركان والفروض
 



 

 

 

 قدر الكايف من العلم الشرعي( ميتلك  ر العام ) واملعيا

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

6
 

 يعدد أركان الصالة وشروطها.
درس تفصيلي عن أركان الصالة 

 .وشروطها
حفظ وتسميع أركان الصالة 

 .وشروطها
لقة الصالة املتعقراءة مجاعية لبعض فتاوى 

 .باألركان والشروط

7
 

 .درس تفصيلي عن أحكام الصوم إمجااًل يبني أحكام الصوم إمجاًلا.
ندوة حوارية : مدارسة لبعض فتاوى 

 .الصيام املناسبة للطالب

تكليف منزيل : مسابقة ورقية عن أحكام 
 .الصيام

8
 

مساع موجه ملادة صوتية يف السرية  .النبويةدروس خمتصرة يف السرية  .يف بعض املواقف ملسو هيلع هللا ىلصيذكر هدي النيب 
 .النبوية

قراءة موجهة يف بعض كتب السرية 
 .املختصرة

9
 

 يتأدب بآداب قراءة القرآن.
درس عملي تطبيقي يف آداب قراءة 

 .القرآن
توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة 

 .القرآن
قراءة موجهة ملختارات من كتاب التبيان يف 

 .آداب محلة القرآن

1
0

 

 يتجنب مقاطعة زمالئه يف حلقة القرآن.
درس عملي تطبيقي يف آداب قراءة 

 .القرآن
توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة 

 .القرآن
قراءة موجهة ملختارات من كتاب التبيان يف 

 .آداب محلة القرآن
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 القدر الكايف من العلم الشرعي( ميتلك  املعيار العام ) و

 م
 مؤشرات

 (6-5-4العليا ) املراحل
 ) الربامج والوسائل املقترحة (

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
1

 

درس عملي تطبيقي يف آداب قراءة  .يتأدب يف التعامل مع املصحف
 .القرآن

توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة 
 .القرآن

قراءة موجهة ملختارات من كتاب التبيان يف 
 .آداب محلة القرآن

1
2

 

 .درس تفصيلي عن التدبر وأمهيته وفضله .ت من القرآن ويفهمهايتدبر بعض اآليا
دروس دورية مستمرة يف تدبر آيات 

 خمتارة.
دورة تدريبية مبسطة عن طرق التدبر حني 

 .قراءة القرآن
 

 

 

 

 



 

 

 

 .ةإجيابي( يتواصل مع جمتمعه وأسرته ب زاملعيار العام ) 

 م
 مؤشرات

 (6-5-4املراحل العليا )
 ائل املقترحة () الربامج والوس

 (6-5-4للمراحل العليا )

1
 

 حيترم زمالءه يف الدراسة.
معناه  االحترامدرس تفصيلي عن 

 .وأساليبه ونتائجه بني الزمالء
 االحترامندوة حوارية : حلصر مظاهر 

 .االحترامبني الزمالء ومظاهر عدم 
 بني االحترامعن لوحة إرشادية تعليق 

 .الزمالء

2
 

 ة الرحم.يتحدث عن أمهية صل
درس تفصيلي عن صلة الرحم وأمهيتها 

 .وخطورة قطيعة الرحم
 حفظ بعض اآليات واألحاديث عن

 .صلة الرحم
تكليف منزيل : كل طالب يقوم بنشاط 

 .بسيط يف صلة الرحم ويطبقه عمليًا

3
 

درس تفصيلي عن أمهية الصداقة  يوّثق عالقة الصداقة.
 .والصحبة الصاحلة

خوة مساع موجه عن حقوق األ
 والصداقة

فظ حديث ) حق املسلم على ح
 ...(املسلم.

4
 

 يبدي الشكر ملن أحسن إليه.
ث ) من صنع إليكم شرح حدي

 .(معروفًا...
حفظ حديث ) من اليشكر 

 ....(الناس
 ًاشخصتكليف عملي : كل طالب خيتار 

 قدم له معروفًا مث يشكره بطريقة مناسبة

5
 

 حيسن التفاعل مع اآلخرين.
ة مع يجيابلي عن التعاون واإلدرس تفصي

 .شرح حديث ) يد اهلل مع اجلماعة ( .اآلخرين
ًا إجيابيتدريب عملي : كيف أكون 

 .وأتعاون مع زمالئي
 

 



 

 

 

 

 .ةإجيابياملعيار العام ) ز ( يتواصل مع جمتمعه وأسرته ب

 مؤشرات م
 (6-5-4املراحل العليا )

 ) الربامج والوسائل املقترحة (
 (6-5-4) للمراحل العليا

6
 

يشارك زمالءه يف اللعب واألنشطة 
 االجتماعية.

تقسيم الطالب جملموعات يف املسابقات 
 .واألنشطة وتشجيعهم على التفاعل

يف النادي إقامة نشاط اجتماعي 
 .لطالباواحلرص على مشاركة مجيع 

متابعة الطالب وتشجيعهم على املشاركة 
 .مع زمالئهم يف األنشطة وحتفيزهم

7
 

 آداب الضيافة. يطبق
يف النادي  استضافة شخص أو جهة

 .وتطبيق مهارات وآداب الضيافة

ندوة حوارية : حلصر آداب الضيافة 
والتحذير من التصرفات  ،الصحيحة

 .اخلاطئة يف الضيافة

تدريب عملي على مهارات وآداب 
 .الضيافة

8
 

 يعرف مكانة اللغة العربية
درس مبسط عن اللغة العربية ومكانتها 

 .أهنا لغة القرآنو
مكانة اللغة العربية  حفظ قصيدة عن

 .مع شرح معانيها
عرض مرئي عن مكانة اللغة العربية وأهنا 

 .لغة القرآن

9
 

 .حيسن استخدام عبارات التواصل
مساع موجه عن أساليب التواصل مع 

 .اآلخرين
حوارية : حلصر عبارات التواصل ندوة 

 .والسليب جيايباإل
ارات وعبارات تدريب عملي يف مه

 .التواصل
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

   أعوام 3متوسط عدد الساعات والبرامج لكل معيار خالل 

 عدد الساعات املعيار العام الرمز
جمموع  

 الربامج تقريبًا
عدد برامج العام 

 األول
عدد برامج 
 العام الثاين

عدد برامج 
 العام الثالث

 8 8 8 24 س 11.5 أهل السنة واجلماعة.منهج  يتبع أ

 12 12 12 36 س 17.3 .يستقيم على أوامر الشرع، وجيتنب نواهيه ب

 14 15 15 44 س 21.6 يتحلى مبكارم األخالق. ج

 10 10 10 30 س 14.4 يدير ذاته بنفسية مستقرة. د

 10 10 10 30 س 14.4 .ميتلك املنهجية الصحيحة للتعلم والتفكري هـ

 10 10 10 30 س 14.4 تلك القدر الكايف من العلم الشرعي.مي و

 28 29 29 86 س 43.2 ة.إجيابيب وأسرته يتواصل مع جمتمعه ز

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



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 (1-1ع )_( أسبوعًا12األول )) العام األول ( الفصل   6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

1 

ول
 األ

قاء
الل

 

 جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف والترحيب د 30 األول
يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال 

 والتحفيز والتشجيع
 اجتماعي -ز النادي املعلم

يشارك أقرانه األنشطة 
 االجتماعية

 د 30 الثاين
حفل االفتتاح والتعريف بالربامج وضوابط 

 النادي

امج على األشبال يتم توزيع خطة الرب
 والتعريف باألنظمة

 اجتماعي -ح النادي عام
يشارك أقرانه األنشطة 

 االجتماعية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
عرض مرئي عن العلماء واالكتشافات 

 واالختراعات
 حيب االستطالع مهاري/فكري -ه النادي املعلم العرض بعناية اختيار

 يبني معىن الواجب إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة الواجبات والفرائضدرس تفصيلي عن معىن  د 30 الثاين

2 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
له يف تعام ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبدرس يف السرية عن 

 مع أصحابه
 أخالقي -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيب وضحي
 .تعامله مع أصحابه

حيفظ بعض النصوص يف  إمياين -أ النادي املعلم شرح معاين اآليات بشكل مبسط حفظ آيات يف فضل الدعوة د 30 الثاين
 الدعوة

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
نشاط يف الرسم التخيلي وتشجيع الطالب على 

 اخليال

االستفادة من النماذج اجلاهزة املتخصصة 
 ةإجيابيميارس التخيل ب مهاري/فكري -ه النادي ماملعل يف التعليم بالرسم والترفيه

 د 30 الثاين
 اتاإلجنازتدريب عملي على كيفية تسجيل 

 وتدوينها

إعداد مناذج جاهزة ومناسبة ملرحلة 
 األشبال

 منجزاته يعدد مهاري/نفسي-د  النادي املعلم

 



 

 

 

 (1-1ع )_( أسبوعًا12األول )) العام األول ( الفصل   6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

3
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
قراءة مجاعية ملقاطع خمتارة من أحد كتب 

 السرية مع تعليق املعلم
 يف ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيب وضحي أخالقي -ج النادي املعلم اختيار املقاطع بعناية

 .تعامله مع أصحابه

 يبني معىن الواجب إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة حفظ تعريف ) الواجب ( يف الشرع وأمثلة عليه د 30 الثاين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

يذكر بعض مظاهر  إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة اتهقدرس تفصيلي يف تعريف توحيد األلوهية وتطبي د 30 األول
 األلوهية.

 د 30 الثاين

نشاط تدرييب : إحضار ساعة مؤقت وتشغيل 
املؤقت وتكليف الطالب بعمل حمدد مثل : 

 ،قراءة صفحة من القرآن أو كتابة مقطع
 وحساب الوقت بني الطالب

 شبال علىتكرار النشاط حىت يعتاد األ
 مهاري/نفسي -د النادي املعلم املهارة

ينجز األعمال املطلوبة منه 
 يف وقتها

4
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
كلمة توعوية عن آثار االنشغال باملباحات على 

 حساب الواجبات

ضرب أمثلة من واقع األشبال وتناسب 
قدم الواجبات على ي إمياين -ب النادي املعلم مستوياهتم

 تاملباحا

 يذكر بعض مظاهر األلوهية إمياين -أ املنزل املعلم شرح مبسط ملعىن التعريف نشاط منزيل : حفظ معىن توحيد األلوهية د 30 الثاين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 طالب أيبمع عمه  ملسو هيلع هللا ىلصيب قصة تعامل الن د 30 األول
التركيز على اجلانب األخالقي واإلمياين يف 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصيشرح هدي النيب  أخالقي -ج اديالن املعلم تعامل النيب مع عمه
 احترام الكبري

 د 30 الثاين

شرح تفصيلي عن القصص القرآنية وفوائد 
القصص بشكل عام وكيفية اختيار القصص 

 املناسبة

تشجيع األشبال على قراءة القصص 
 مهاري/فكري -ه النادي املعلم وإحالتهم على مراجع مناسبة ملستوياهتم

 يقرأ القصص القصرية
 بطريقة سليمة

 



 

 

 

 (1-1ع )_( أسبوعًا12) العام األول ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

5
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول

شرح مبسط عن الثواين والدقائق 
والساعات واأليام واألسابيع واألشهر 

 والسنوات

 يذكر الساعة بالدقائق مهاري/نفسي -د النادي املعلم استخدام وسائل الشرح واإليضاح

 د 30 الثاين
ن م درس خمتصر يف تفسري سورة التكوير

 14وحىت اآلية  1 اآلية
يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي علمامل تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها

 السور اليت حيفظها

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

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

 مناسب

ينتقد بعض السلوكيات  مهاري/فكري -ه النادي املعلم التركيز على التدريب العملي
 حاخلطأ بشكل صحي

 يدرك فضل بعض إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة شرح حديث ) بين اإلسالم على مخس ( د 30 الثاين
 الواجبات

6
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
درس تفصيلي عن أركان وفروض 

 الوضوء
 علمي -و النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

يعدد أركان وفروض 
 ءالوضو

 د 30 الثاين
عرض مرئي عن بعض الديانات اخلاطئة 

 يف تطبيق توحيد األلوهية
 إمياين -أ النادي املعلم اختيار العرض بعناية

يذكر بعض مظاهر 
 األلوهية.

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
تدريب عملي على التدوين يف قائمة تنفيذ 

 ومتابعة األعمال

ألشبال ا التركيز على التدريب العملي تشجيع
 مهارينفسي/ -د النادي املعلم على املمارسة

ينجز األعمال اليت مييل 
 إليها

 والديه عليه فضل يدرك أخالقي -ج النادي املعلم حق الوالدين وضرب أمثلة واقعية علىالتركيز  تفسري قول اهلل تعاىل ) وقضى ربك ...( د 30 الثاين



 

 

 

 (1-1ع )_( أسبوعًا12) العام األول ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

7
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
عن اإلسالم واإلميان درس تفصيلي 

 واإلحسان
 يوضح مراتب اإلسالم إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين

تكليف منزيل لكل طالب بأن حيضر 
وفضله واألجر املترتب عليه  شرعيا واجبا

 مث يعرضه أمام زمالئه

 إمياين -ب املنزل املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة
 يدرك فضل بعض

 الواجبات

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
إقامة مسابقات الكترونية تعليمية بني 

 الطالب داخل الفصل
 مهاري/فكري  -ه النادي املعلم اسبةااللكترونية املن باختيار املسابقاتالعناية 

مية التعلي األلعابيستخدم 
 يستخدم ألعاب الذكاء -

 د 30 الثاين
اىل ) فاسألوا أهل شرح قول اهلل تع

 (كر...الذ
 علمي -و النادي املعلم التركيز على أمهية سؤال أهل العلم والرجوع هلم

يسأل عّما جيهله من أمور 
 الدين

8
 

ول
 األ

قاء
الل

 

سية جييد املهارات األسا مهاري -د النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي على برنامج األوفيس( 1)دورة تدريبية  د 30 األول
 يف احلاسب اآليل

 د 30 الثاين
 ل بقصصندوة حوارية يشارك فيها األشبا

 والديهمواقعية يف برهم ب
 ،يطيع أوامر والديه أخالقي -ج النادي املعلم تشجيع األشبال على املشاركة

 امنواهيهوجيتنب 

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
( على بعض 1دورة تدريبية عملية )

 اسب املرحلة العلياالسباكة تن مهارات

والتأكد من  ،االهتمام بالسالمة ووسائلها
 مناسبة املهارات للمرحلة العمرية املستفيدة

 مهاري/نفسي -د النادي اخلبري
يطبق مهارات يف السباكة 

 والكهرباء

جييد املهارات األساسية  هاريم -د النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي على برنامج األوفيس( 2)دورة تدريبية  د 30 الثاين
 يف احلاسب اآليل

 



 

 

 

 

 (1-1ع )_( أسبوعًا12) العام األول ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

9
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول

( على بعض 2دورة تدريبية عملية )
 ةمهارات السباكة تناسب املرحلة االبتدائي

 العليا

والتأكد من  ،االهتمام بالسالمة ووسائلها
 مناسبة املهارات للمرحلة العمرية املستفيدة

 مهاري/نفسي -د النادي اخلبري
يطبق مهارات يف السباكة 

 والكهرباء

 د 30 ثاينال
به معناه وأسالي االحترامدرس تفصيلي عن 

 ونتائجه بني الزمالء

التركيز على ضرب األمثلة الواقعية وحث 
 حيترم زمالءه يف الدراسة أسري/اجتماعي -ز النادي املعلم األشبال على التطبيق والعمل

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
 بني االحترامعن لوحة إرشادية تعليق 

 الزمالء
 حيترم زمالءه يف الدراسة أسري/جتماعي -ز النادي املعلم احلرص على مشاركة اجلميع وتعاوهنم

 الواجبات يدرك فضل بعض إمياين -ب النادي املعلم اختيار العرض بعناية عرض مرئي عن فضائل األعمال د 30 الثاين

10
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
لسة حوارية حول تطبيقات مراتب ج

 يف حياتنا اليومية ماإلسال
 يوضح مراتب اإلسالم. إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 الكبرييوقر  أخالقي -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة ...(شرح حديث ) إن من إجالل اهلل د 30 الثاين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

ملعلم من جلسة حوارية : يطلب فيها ا
طالبه ذكر بعض املواقف اليت مرت هم 

 يف موضوع حمدد

 حيلل املواقف اليومية مهاري/فكري -ه النادي املعلم تشجيع األشبال على ذكر التفاصيل واإلسهاب

 د 30 الثاين
 بني االحترامندوة حوارية : حلصر مظاهر 

 االحترامالزمالء ومظاهر عدم 
 حيترم زمالءه يف الدراسة أسري/اجتماعي -ز النادي املعلم التفاعلتشجيع األشبال على املشاركة و

 
 



 

 

 

 

 

 (1-1ع )_( أسبوعًا12) العام األول ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 نامج+جمال الرب

 املؤشر

11
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
درس تفصيلي عن صلة الرحم وأمهيتها 

 وخطورة قطيعة الرحم

ضرب أمثلة من الواقع والتركيز وحث األشبال 
 اجتماعي/أسري -ز النادي املعلم على الرب واإلحسان

يتحدث عن أمهية صلة 
 الرحم

 د 30 الثاين
ء حوار مع اختيار مشكلة حمددة وإجرا

 الطالب يف كيفية التغلب عليها وجلها

تشجيع وحتفيز األشبال على املشاركة والتفكري 
  -د النادي املعلم يف احللول

 مهارينفسي/
 وحلوًلا يقدم مقترحات

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
حفظ بعض اآليات واألحاديث يف صلة 

 الرحم
 اجتماعي/أسري -ز ناديال املعلم شرح مبسط عن معىن اآليات واألحاديث

يتحدث عن أمهية صلة 
 الرحم

 إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة درس عن خطر الشرك والرياء د 30 الثاين
يستشعر أن العبادة هلل 

 وحده

12
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
تكليف منزيل : كل طالب يقوم بنشاط 

 بسيط يف صلة الرحم ويطبقه عمليًا
 اجتماعي/أسري -ز املنزل املعلم متابعة األشبال وتشجيعهم

يتحدث عن أمهية صلة 
 الرحم

 د 30 الثاين
تكليف منزيل حلل مشكلة تتبع عثرات 
 اآلخرين يف احلديث )وسائل وطرق (

ال يتعمد تتبع عثرات  أخالقي -ج املنزل املعلم متابعة األشبال وتشجيعهم
 اآلخرينلسان 

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
شرح حديث ) أحب األعمال إىل اهلل 

 أدومه وإن قل (

ضرب األمثلة للعبادات والنوافل اليت ينبغي 
 على أداء الواجباتداوم ي إمياين -ب النادي املعلم احملافظة عليها

 د 30 الثاين
درس تفصيلي عن أمهية الصداقة والصحبة 

 الصاحلة
 يوّثق عالقة الصداقة أسري-اجتماعي -ز النادي ماملعل راجع بطاقة املؤشر لالستزادة



 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

 (2-1( أسبوعًا_ع )12) العام األول ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 لربنامج+جمال ا

 املؤشر

1 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف 

 والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز 
 والتشجيع

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ز النادي املعلم
 االجتماعية

 د 30 الثاين
حفل االفتتاح والتعريف بالربامج 

 بط الناديوضوا

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال والتعريف 
 باألنظمة

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ز النادي عام
 االجتماعية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
س خمتصر يف تفسري سورة التكوير من در

 وحىت آخر السورة 15اآلية 
يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها

 السور اليت حيفظها

قدم الواجبات على ي إمياين -ب النادي املعلم التركيز على التدريب العملي إلتقان املهارات دورة تدريبية عن ) ترتيب األولويات ( د 30 الثاين
 املباحات

2 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
جلسة حوارية حلصر أفضال الوالدين على 

 منذ محله ووالدته حىت كربه اإلنسان
 والديه عليه فضل يدرك أخالقي -ج النادي املعلم تشجيع األشبال على املشاركة والتفاعل

 د 30 الثاين
 اكوإيقول اهلل تعاىل ) إياك نعبد شرح 

 ..(.نستعني 
يستشعر أن العبادة هلل  إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 وحده

الل
ثاين

ء ال
قا

 

 د 30 األول

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

 منجزاته يعدد مهارينفسي/ -د النادي املعلم التحدث والتعبري على تشجيع األشبال وحثهم

 د 30 الثاين
لقاء خبري : يف االختراعات أو املوهبة 

 شجيع الطالبلت
 حيب االستطالع مهاريفكري/ -ه النادي اخلبري راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 



 

 

 

 (2-1( أسبوعًا_ع )12) العام األول ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

ار العام رمز املعي
 +جمال الربنامج

 املؤشر

3
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
 درس خمتصر يف تفسري سورة عبس 

 علمي -و النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها 23وحىت اآلية  1من اآلية 
يشرح املعىن العام 
لبعض السور اليت 

 حيفظها

 د 30 الثاين
عبدي شرح حديث ) وما تقرب إيل 

 بشيء أحب إيل مما افترضته عليه (
قدم الواجبات على ي إمياين -ب النادي املعلم ضرب أمثلة واقعية مناسبة ألعمال األشبال

 املباحات

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
ندوة حوارية حلصر آداب وطرق سؤال 

 أهل العلم
 علمي -و النادي املعلم التدريب العملي وضرب األمثلة

جيهله من يسأل عّما 
 أمور الدين

 د 30 الثاين
           تكليف منزيل بكتابة تفسري 

 .() وقضى ربك .. تعاىل قوله
 أخالقي -ج املنزل املعلم مساعدة األشبال يف املراجع

 حيفظ بعض النصوص
 .الواردة يف بر الوالدين

4
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
شرح حديث ) من عمل عماًل أشرك 

 ...( غرييفيه معي 
يستشعر أن العبادة هلل  إمياين -أ  النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 وحده

 د 30 الثاين
حتديد الوقت بالساعات والدقائق يف 
 خطة الربنامج املوزعة على الطالب

 يذكر الساعة بالدقائق مهاري/نفسي -د النادي املعلم احلرص على التقيد بالوقت عمليًا

اء ا
اللق

ثاين
ل

 

 د 30 األول
تكليف ببحث منزيل عن الواجبات 

 الشرعية يف اليوم والليلة
 يبني معىن الواجب إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين
تدريب عملي على قراءة القصص 

 القصرية
يقرأ القصص القصرية  اريمه/فكري -ه النادي املعلم إحالة األشبال لبعض كتب القصص املناسبة هلم

 بطريقة سليمة

 



 

 

 

 (2-1( أسبوعًا_ع )12) العام األول ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

5
 

ا
ول

 األ
قاء

لل
 

 د 30 األول
تعريف خمتصر بسري العلماء املشهورين 

 توالتعريف مبوقعه يف االنترن يف البلد

التركيز على جوانب اجلدية واهلمة ونفع الناس 
 يف سري العلماء

يسّمي أبرز العلماء  علمي -و النادي املعلم
 املشهورين يف بلده

 د 30 الثاين
ات ائل وممارسجلسة حوارية حلصر وس

 اآلخريناحترام مشاعر 
يعرف حق املسلم على  أخالقي -ج النادي املعلم تشجيع األشبال على املشاركة

 .املسلم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
ول اهلل تعاىل ) من يطع       شرح ق

 ...(الرسول 
يبني معىن اتباع النيب  إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 ملسو هيلع هللا ىلص

 د 30 ثاينال

تكليف منزيل عبارة عن أسئلة حول 
بعض املهارات جييب عنها الطالب 

 مبفرده حىت يكتشف مهاراته

ول الذكاء واملياالستفادة من مناذج اختبارات 
 اخلاصة باألشبال

 كتشف مهاراتهي مهاري/نفسي -د النادي املعلم

6
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
 ( : التخطيط الشخصي وحتديد1دورة )

 األهداف

التدريب العملي وحث األشبال على املمارسة 
 مهاري/نفسي -د النادي املعلم والتطبيق املباشر

ينجز األعمال اليت مييل 
 إليها

 يبني معىن احملرم إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة حفظ تعريف )احملرم( يف الشرع د 30 الثاين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
( : التخطيط الشخصي وحتديد 2دورة )

 األهداف

التدريب العملي وحث األشبال على املمارسة 
 والتطبيق املباشر

 مهارينفسي/ -د النادي املعلم
ينجز األعمال اليت مييل 

 إليها

 د 30 الثاين
مسامهة الطالب يف برامج قراءة مجاعية 

 الربامج واألنشطة أثناء
 مهاري/فكري -ه النادي املعلم ستزادةراجع بطاقة املؤشر لال

يلقي كلمة صحيحة 
أمام  %70بنسة 

 الطالب

 



 

 

 

 (2-1( أسبوعًا_ع )12) العام األول ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 جمال الربنامج+

 املؤشر

7
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
تدريبية على بعض برامج  (1) دورة

 التصميم
جييد املهارات األساسية  مهاري -د النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي

 يف احلاسب اآليل

 د 30 الثاين
شرح حديث ) من عمل عماًل ليس 

 ..(.عليه أمرنا 
يبني معىن اتباع النيب  إمياين -أ النادي املعلم املؤشر لالستزادةراجع بطاقة 

 ملسو هيلع هللا ىلص

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
تدريبية على بعض برامج  (2) دورة

 التصميم
 مهاري -د النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي

جييد املهارات األساسية 
 يف احلاسب اآليل

 

 د 30 الثاين
     علىحفظ حديث ) حق املسلم 

 املسلم ...(
 يوّثق عالقة الصداقة أسري/اجتماعي -ز النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي واحلث على التطبيق

8
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
تكليف كل طالب مبهمة ولو كانت 

 بسيطة لتشجيعه على التفاعل
 مهاري/نفسي -د النادي املعلم املتابعة والتشجيع لألشبال

بفعالية يف يشارك 
 نشاطات مرحلته

 د 30 الثاين
مساع موجه عن حقوق األخوة 

 والصداقة
 يوّثق عالقة الصداقة أسري/اجتماعي -ز النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
حفظ بعض األحاديث يف التحذير من 

 احملرمات
 إمياين -ب النادي املعلم شبالاختيار األحاديث املناسبة ألعمار األ

 احملرمات سميي
 املشهورة

 د 30 الثاين
ذكر قصص ومواقف للصحابة والسلف 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف احلرص على اتباع هدي النيب 
     يبني معىن اتباع  إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 



 

 

 

 (2-1( أسبوعًا_ع )12العام األول ( الفصل الثاين ) )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

9
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
) ليس منا من مل يرحم  شرح حديث

 .(صغرينا ..
 الكبرييوقر  أخالقي -ج النادي املعلم لالستزادةراجع بطاقة املؤشر 

 د 30 الثاين
حديث ) من صنع إليكم       شرح 

 ...(معروفًا 
 أسري/اجتماعي -ز النادي املعلم تشجيع األشبال على التطبيق العملي ملا تعلموه

يبدي الشكر ملن أحسن 
 إليه

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
د ن آمنوا أششرح قول اهلل تعاىل ) والذي

 حبًا هلل (
 يوضح معىن حمبة اهلل إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين
ندوة حوارية حلصر أبرز احملرمات 

 املنتشرة
 إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 احملرمات سميي
 املشهورة

10
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصيذكر هدي النيب  علمي -و النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية ع موجه ملادة صوتية يف السرية النبويةمسا د 30 األول
 بعض املواقف

 د 30 الثاين

جلسة حوارية حلصر أفضال الوالدين 
على اإلنسان منذ محله ووالدته حىت 

 هكرب

 والديه عليه فضل يدرك أخالقي -ج النادي املعلم تشجيع األشبال على املشاركة والتفاعل

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 أسري/اجتماعي -ز النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة ...(حفظ حديث ) من اليشكر الناس  د 30 األول
يبدي الشكر ملن أحسن 

 إليه

 د 30 الثاين
شرح حديث ) أحب الناس إىل اهلل 

 أنفعهم للناس (
 /مهارينفسي -د النادي املعلم يق العمليتشجيع األشبال على التطب

ببعض األعمال  يبادر
 يف حميطهاالجتماعية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (2-1( أسبوعًا_ع )12) العام األول ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

ر العام رمز املعيا
 +جمال الربنامج

 املؤشر

11
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
ة تفسري             تكليف منزيل بكتاب

 ...(قوله تعاىل ) وقضى ربك 

مساعدة األشبال يف اختيار املراجع وكتابة 
 حيفظ بعض النصوص أخالقي -ج املنزل املعلم البحث

 الواردة يف بر الوالدين

 د 30 الثاين

 ،عرض مرئي لبعض السلوكيات اخلاطئة
مث تشجيع الطالب على التعليق 

 وتوجيههم لألساليب املناسبة

اختيار العرض بعناية وتشجيع األشبال على 
 التعليق

ينتقد بعض السلوكيات  مهاريفكري/  -ه النادي املعلم
 اخلطأ بشكل صحيح

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

تكليف عملي : كل طالب خيتار 
خصا قدم له معروفًا مث يشكره بطريقة ش

 مناسبة

 النادي املعلم حث األشبال على التفكري والتفاعل والتطبيق
  -ز

 أسري/اجتماعي

يبدي الشكر ملن أحسن 
 إليه

 د 30 الثاين

ختصيص مقر أللعاب التعلم والذكاء 
 األلعابداخل النادي أو إحضار هذه 
 للفصل واستخدامها

 مهاري/فكري -ه النادي املعلم لذكيةاحلديثة والتطبيقات ا االستفادة من التقنية
 األلعابيستخدم 

 يستخدم -التعليمية 
 ألعاب الذكاء

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (2-1( أسبوعًا_ع )12) العام األول ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ فيةمعلومات إضا الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

12
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
ة مع يجيابدرس تفصيلي عن التعاون واإل

 اآلخرين
 النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 -ز
 أسري/جتماعيا

حيسن التفاعل مع 
 اآلخرين

 د 30 الثاين
حلصر وسائل نشاط مجاعي وحواري 
 نيل حمبة اهلل

 يوضح معىن حمبة اهلل إمياين -أ النادي املعلم التركيز على اجلانب اإلمياين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
قصص مسموعة يف التحذير من بعض 

 احملرمات
 إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 احملرمات سميي
 املشهورة

 د 30 الثاين
حوارية حلصر وسائل وممارسات  جلسة

 احترام مشاعر االخرين
يعرف حق املسلم على  أخالقي -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 .املسلم

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

 



 

 

 

  

 
  



 

 

 

 

 (1-2) ع( أسبوعًا_12) العام الثاين ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

1 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف 

 والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز 
 والتشجيع

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ز النادي املعلم
 االجتماعية

 د 30 الثاين
حفل االفتتاح والتعريف بالربامج 

 وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال والتعريف 
 باألنظمة

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ز النادي عام
 االجتماعية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

ي بدي استمتاعه بتعّلم  علمي -و النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة ...(ن سلك طريقًا شرح حديث ) م د 30 األول
 أمور الدين

 د 30 الثاين
ه يف تعامل ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبمساع موجه عن 

 مع أصحابه
 ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيب وضحي أخالقي -ج النادي املعلم العرض القصصي الشيق والبسيط

 .يف تعامله مع أصحابه

2 

الل
ول

 األ
قاء

 

 د 30 األول
شرح احلديث القدسي ) واليزال عبدي 

 ..(.أحبه  حىتيتقرب إيل بالنوافل 
 يوضح معىن حمبة اهلل إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين
شرح تفصيلي عن اخليال والتخيل 

 وطرقه الصحيحة
 ة.بيإجياميارس التخيل ب مهاري/فكري -ه ديالنا املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
تكليف الطالب بتقدمي ممارسات قام ها 

 والديه لرب

التأكيد على املصداقية وحث األشبال على 
على أداء  واظبي إمياين -ب املنزل املعلم االجتهاد يف بر والديهم

 الواجبات

 د 30 الثاين
 قة بالنفس وتطويردورة تدريبية : الث

 القدرات
 يثق بنفسه وقدراته مهارينفسي/ -د النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 



 

 

 

 (1-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

3
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
 يف ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبدرس يف السرية عن 
 هل بيتهتعامله مع أ

التركيز على اجلوانب املهمة واملناسبة يف حياة 
 األشبال

 ملسو هيلع هللا ىلصيوضح هدي النيب  أخالقي -ج النادي املعلم
 يف تعامله مع أهل بيته

 د 30 الثاين
توفري مكتبة قصصية مناسبة لالستعارة 

 داخل النادي

 ةاالستفادة من الكتب والتطبيقات االلكتروني
 املهتمة باألشبال

يقرأ القصص القصرية  مهاريفكري/ -ه النادي املعلم
 بطريقة سليمة

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
 ملسو هيلع هللا ىلصدرس تفصيلي عن معىن حمبة النيب 

 ولوازم ذلك
يوضح معىن حمبة  إمياين -أ النادي املعلم قة املؤشر لالستزادةراجع بطا

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 د 30 الثاين

دورة تدريبية عملية عن كيفية ترتيب 
الوقت واالجتهاد يف أداء الواجبات 

 الشرعية

التركيز على املهارات العملية وحث األشبال 
 على التطبيق

 إمياين -ب النادي املعلم
على أداء  واظبي

 اتالواجب

4
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
قراءة مجاعية ألحد كتب السرية مع 

 تعليق املعلم
 ملسو هيلع هللا ىلصيوضح هدي النيب  أخالقي -ج النادي املعلم حث األشبال على التحضري والقراءة

 يف تعامله مع أهل بيته

 د 30 الثاين
ندوة حوارية : بعنوان كيف أتعامل مع 

 نقاط القوة والضعف
 مهارينفسي/ -د النادي املعلم ب األمثلة من واقع األشبالالتدريب العملي وضر

مواطن يدرك بعض 
 ه.القوة والضعف لدي

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
      درس خمتصر يف تفسري سورة عبس

يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل التفسري  آخر السورةىتوح 24من اآلية 
 ر اليت حيفظهاالسو

 د 30 الثاين
درس تفصيلي عن أركان الصالة 

 وشروطها
يعدد أركان الصالة  علمي -و النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 وشروطها

 



 

 

 

 (1-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت نامجالرب اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

5
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول

ر طالب حبص كل تكليف منزيل : يكلف
سلوكيات خاطئة شاهدها يف حياته  3

 اليومية وانتقادها

إعداد منوذج يساعد األشبال على احلصر 
 مهاري/فكري -ه املنزل علمامل والتدوين

ينتقد بعض السلوكيات 
 اخلطأ بشكل صحيح

 يبني معىن احملرم إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة درس تفصيلي عن معىن احملرم د 30 الثاين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
 يف اإلنترنتدورة تدريبية عن استخدام 
 إعداد البحوث

جييد املهارات األساسية  مهاري -د النادي املعلم على اجلانب العمليالتركيز 
 يف احلاسب اآليل

يوضح معىن حمبة  إمياين -أ النادي املعلم بعناية ةعواملسماملاة اختيار  ملسو هيلع هللا ىلصمساع إمياين موجه عن حمبة النيب  د 30 الثاين
 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

6
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
حبسن شرح حديث ) من أحق الناس 

 صحابيت ...(
 حيفظ بعض النصوص أخالقي -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 الواردة يف بر الوالدين

 د 30 الثاين

إجراء اختبار امليول والرغبات والذكاء 
اخلاص باألطفال بالتواصل مع أولياء 

 األمور . واستثمار ذلك يف التعلم

يف مواقع االستفادة من النماذج املوجودة 
 كتشف مهاراتهي مهارينفسي/ -د النادي املعلم املهتمة بالتعلم اإلنترنت

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
 ملسو هيلع هللا ىلصنشاط مجاعي حلصر مظاهر حمبة النيب 

 على الفرد واجملتمع
يوضح معىن حمبة  إمياين -أ النادي املعلم تشجيع األشبال على املشاركة والتفاعل

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 د 30 الثاين
عن تعريف تكليف ببحث منزيل 

 احملرمات وأمثلة عليها
 يبني معىن احملرم إمياين -ب املنزل املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 



 

 

 

 (1-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ ومات إضافيةمعل الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

7
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
قراءة مجاعية لبعض فتاوى الصالة 

 املتعلقة باألركان والشروط
يعدد أركان الصالة  علمي -و النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 وشروطها

 د 30 الثاين

 اإلنترنتتفصيلي عن فوائد شرح 
البحثية والتحذير من بعض املخاطر 

 وطرق تفاديها

التوازن مابني التحذير من الشر والترويج له دون 
 مهاري/فكري -ه النادي املعلم قصد

جيري عمليات حبثية 
 اإلنترنتبواسطة 

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
      شرح حديث ) حق املسلم على

 املسلم ...(
 أخالقي -ج النادي املعلم بطاقة املؤشر لالستزادةراجع 

 اتواجبببعض يتحلى 
 على املسلم املسلم

 د 30 الثاين
قراءة موجهة : لكل طالب حسب 

 مهاراته مبساعدة املعلم
 حياول تطوير مهاراته مهارينفسي/ -د النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

8
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
رئي عن احملرمات وخطرها عرض م

 وعقوبتها
 إمياين -ب النادي املعلم بعناية اختيار العرض

عاقبة فعل  وضحي
 احملرمات

يستخدم مهارات  مهاري -د النادي املعلم التركيز على اجلانب التطبيقي دورة تدريبية على مهارات اإللقاء د 30 الثاين
 اإللقاء

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
األحاديث الواردة يف حفظ وشرح 

 الشكر يف األذكار النبوية
 يشكر اهلل على نعمه إمياين -أ النادي املعلم شرح األحاديث بشكل خمتصر قبل حفظها

 أسري/اجتماعي -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة شرح حديث ) يد اهلل مع اجلماعة ( د 30 الثاين
حيسن التفاعل مع 

 اآلخرين

 



 

 

 

 

 (1-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل األول )  6-5-4ة برامج املرحلة االبتدائية العليا  خط

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

9
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
يف تعامله  ملسو هيلع هللا ىلص النيبهدي مساع موجه عن 

 مع أصحابه
 أخالقي -ج النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية

 ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيب وضحي
 .يف تعامله مع أصحابه

 إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة شرح حديث ) أكرب الكبائر ( د 30 الثاين
عاقبة فعل  وضحي

 احملرمات

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 ولاأل
جلسة حوارية حلصر االستخدامات اخلاطئة 

 والسيئة لبعض التطبيقات والتحذير منها
يتعامل مع التطبيقات  مهاريفكري/ -ه النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 الذكية بشكل سليم

 يشكر اهلل على نعمه إمياين -أ النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية مساع موجه عن فضل احلمد والشكر د 30 الثاين

10
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
ًا إجيابي( : كيف أكون 1تدريب عملي )

 وأتعاون مع زمالئي
 اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم التركيز على املمارسات العملية والواقعية

حيسن التفاعل مع 
 اآلخرين

 د 30 الثاين

 طالب تكليف منزيل : حيدد املعلم لكل
مشكلة أو جماال يف احلياة اليومية ويطلب 
منه كتابة مقترحات حلل أو تطوير هذا 
 اجلانب مث تعرض أمام الطالب لالستفادة

 ومتابعتهممساعدة األشبال وتشجيعهم 
 اوحلوًل يقدم مقترحات مهارينفسي/ -د املنزل املعلم ليتمكنوا من املهارة

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
ًا إجيابي( : كيف أكون 2ي )تدريب عمل

 وأتعاون مع زمالئي
 اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم التركيز على املمارسات العملية والواقعية

حيسن التفاعل مع 
 اآلخرين

 د 30 الثاين
تقسيم الطالب جملموعات يف املسابقات 

 واألنشطة وتشجيعهم على التفاعل
 اجتماعي/أسري -ج اديالن املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

ءه يف اللعب يشارك زمال
 واألنشطة االجتماعية

 

 

 



 

 

 

 

 

 (1-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 لربنامج+جمال ا

 املؤشر

11
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 يؤدي واجباته مهاري/نفسي -د النادي املعلم التدريب العملي والتطبيق املباشر دورة تدريبية : تنظيم الوقت د 30 األول

 د 30 الثاين
يف النادي إقامة نشاط اجتماعي 

 واحلرص على مشاركة مجيع لطالب
 اجتماعي/أسري -ج النادي ملعلما راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

يشارك زمالءه يف 
اللعب واألنشطة 

 االجتماعية.

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
يف النادي استضافة شخص أو جهة 

 وتطبيق مهارات وآداب الضيافة
 يطبق آداب الضيافة اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم تشجيع األشبال وحثهم على التعلم التطبيقي

 د 30 الثاين
مشاهدة مرئية ملوقف حمدد وطلب حتليل 

 املوقف من الطالب

اختيار املشاهد بعناية وتشجيع األشبال على 
 حيلل املواقف اليومية مهاري/فكري -ه النادي املعلم املشاركة

12
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
 ،قراءة موجهة يف التحذير من احملرمات

 وآثارها
 إمياين -ب النادي علمامل راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

عاقبة فعل  وضحي
 احملرمات

 د 30 الثاين
 يف ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبدرس يف السرية عن 
 هل بيتهتعامله مع أ

العناية باختيار املواقف النبوية املناسبة لواقع 
 ملسو هيلع هللا ىلصيوضح هدي النيب  أخالقي -ج النادي املعلم األشبال

 يف تعامله مع أهل بيته

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
جلسة حوارية مع الطالب حلصر النعم 

 اليت من اهلل ها علينا وكيفية شكرها

استخدام أسلوب احلوار اجلماعي والعصف 
 الذهين وحتفيز األشبال على املشاركة

 يشكر اهلل على نعمه إمياين -أ النادي املعلم

 د 30 الثاين
شرح مبسط للفرق بني الواجبات 

 والرغبات
 نفسي/مهاري -د النادي املعلم ستزادةراجع بطاقة املؤشر لال

يقدم واجباته على 
 رغباته

 



 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

 

  



 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
 
 

 (2-2( أسبوعًا_ع )12الثاين ( الفصل الثاين )) العام   6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

املعيار العام  رمز
 +جمال الربنامج

 املؤشر

1 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف 

 والترحيب

ز يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفي
 والتشجيع

 اجتماعي -ج النادي املعلم
يشارك أقرانه األنشطة 

 االجتماعية

 د 30 الثاين
والتعريف بالربامج حفل االفتتاح 

 وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال 
 والتعريف باألنظمة

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ج النادي عام
 االجتماعية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 كام الصوم إمجاًلايبني أح علمي -و النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة درس تفصيلي عن أحكام الصوم إمجااًل د 30 األول

 املكروه يبني معىن إمياين -ب النادي املعلم اختيار املكروهات من واقع األشبال الفعلي كلمة توجيهية عن معىن املكروهات د 30 الثاين

2 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
ليه ع إبراهيمشرح وتفسري آيات حماجة 
 السالم والنمرود

 يستشعر قدرة اهلل إمياين -أ النادي ملعلما تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها

 د 30 الثاين
ه يف تعامل ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبمساع موجه عن 

 هل بيتهمع أ
 يف ملسو هيلع هللا ىلصيوضح هدي النيب  أخالقي -ج النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية

 تعامله مع أهل بيته

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

مهمة أدائية : يقسم الطالب إىل 
عات ويتم تكليفهم بتقدمي عمل جممو

اجتماعي لألسرة أو اجملتمع الصغري حتت 
 ملإشراف املع

 نفسي/مهاري -د النادي املعلم مساعدة األشبال وتشجيعهم ومساندهتم
ببعض األعمال  يبادر

 يف حميطهاالجتماعية 

 املكروه يبني معىن إمياين -ب ناديال املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة قراءة موجهة عن املكروهات د 30 الثاين

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

3
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
عن  جيايبتدريب عملي على التخيل اإل

 طريق املعلم أو تشغيل مادة مرئية
 ةإجيابيميارس التخيل ب فكري/مهاري -ه النادي املعلم االستفادة من التقنية احلديثة

 درس تفصيلي يف بيان قدرة اهلل عز وجل د 30 الثاين
احمليط  بيان قدرة اهلل عز وجل من الواقع

 يستشعر قدرة اهلل إمياين -أ النادي املعلم باألشبال

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
شرح حديث ) مامن مسلم يكرم ذا 

 الشيبة ...(
 أخالقي -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 يف ملسو هيلع هللا ىلصيشرح هدي النيب 
 احترام الكبري

 د 30 الثاين

 صريةندوة حوارية حلصر الواجبات ) ق
املدى( اليومية و)بعيدة املدى(اليت ينبغي 

 االعتناء ها

 يؤدي واجباته نفسي/مهاري -د النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

4
ول 
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول

 اجانبالطالب  هنشاط خارجي يعطى في
ويطلب منه استخراج قدرة اهلل يف  معينا

 حثهذا ا اجلانب عن طريق التأمل والب

إعداد منوذج مناسب وتشجيع األشبال على 
 يستشعر قدرة اهلل إمياين -أ النادي املعلم التأمل والكتابة والتدوين

 د 30 الثاين
تكليف منزيل حلصر الفروق بني 

 احملرمات واملكروهات
 املكروه يبني معىن إمياين -ب املنزل املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 

 
 



 

 

 

 (2-2) ( أسبوعًا_ع12ثاين ( الفصل الثاين )) العام ال  6-5-4رحلة االبتدائية العليا  خطة برامج امل

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

4
ثاين 

ء ال
للقا

ا
 

 د 30 األول
من  صقراءة موجهة يف املنزل لقص

 السرية فيها احترام الكبري 
 يف ملسو هيلع هللا ىلصيشرح هدي النيب  أخالقي -ج املنزل املعلم اختيار املواد املقروءة بعناية

 احترام الكبري

 د 30 الثاين

 قائمة غري مترين عملي : يعطى الطالب
ب ويطل رغباتمرتبة حتوي واجبات و 

 منه التفريق بينهما

 يقدم واجباته على رغباته نفسي/مهاري -د ناديال املعلم التركيز على التدريب العملي

5
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
دورة تدريبية عملية لكيفية البحث يف 

 بطريقة صحيحة اإلنترنت

التركيز على اجلانب العملي والتأكد من متكن 
 فكري/مهاري -ه النادي املعلم األشبال من املهارة

جيري عمليات حبثية 
 اإلنترنتبواسطة 

 د 30 اينالث
درس تفصيلي عن خماطر فضول الكالم 

 والنظر الطعام
 اتهرغب يتعامل باعتدال مع نفسي/مهاري -د النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
تكليف منزيل : مسابقة ورقية عن 

 أحكام الصيام
 يبني أحكام الصوم إمجاًلا علمي -و املنزل املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين
م الرحي -شرح معىن أمساء اهلل ) الرمحن 

) 
 يستشعر رمحة اهلل. إمياين -أ النادي املعلم التركيز على اجلانب اإلمياين

6
ول 
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
منزيل بإعداد مادة مناسبة  تكليف

 أمام األشبال وإلقائها
 يستخدم مهارات اإللقاء مهاري-د  النادي علمامل مساعدة األشبال وتوجيههم

 د 30 الثاين
شرح حديث ) من أحق الناس حبسن 

 ..( .صحابيت 
 والديه عليه فضل يدرك أخالقي -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 



 

 

 

 (2-2وعًا_ع )( أسب12ثاين( الفصل الثاين )) العام ال  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

6
ثاين 

ء ال
للقا

ا
 

 د 30 األول

ندوة حوارية : حلصر آداب الضيافة 
والتحذير من التصرفات  ،الصحيحة

 اخلاطئة يف الضيافة

 يطبق آداب الضيافة اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم على املشاركة والتدوينتشجيع األشبال 

 د 30 الثاين
لكل  اإلنترنتتكليف منزيل ببحث عرب 

 طالب مث تقييم البحث وتوجيه الطالب

اختيار عناوين البحوث بشكل مناسب 
جيري عمليات حبثية  فكري/مهاري -ه املنزل املعلم ومتابعتهم لألشبال

 اإلنترنتبواسطة 

7
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 يستخدم مهارات اإللقاء مهاري-د  النادي املعلم تكليف األشبال قبل املسابقة بوقت كاف مسابقة يف اإللقاءإقامة  د 30 األول

 د 30 الثاين
تدريب عملي على مهارات وآداب 

 الضيافة
 يطبق آداب الضيافة اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم االستفادة من وسائل الشرح واإليضاح

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

 ، رمحة ...( 99هلل  نإشرح حديث ) 
شرح حديث ) هلل أرحم بأحدكم من 

 هذه بولدها ...(

التركيز على اجلانب اإلمياين وعلى مثرات 
 التعرف على أمساء اهلل وصفاته

 يستشعر رمحة اهلل إمياين -أ النادي املعلم

 إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة رية حلصر بعض املكروهاتندوة حوا د 30 الثاين
ذكر أمثلة على ي

 املكروهات

8
ول 
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
درس مبسط عن اللغة العربية ومكانتها 

 وأهنا لغة القرآن
 يةعربيعرف مكانة اللغة ال اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين
مساجلة بني فريقني لذكر األمر 
 املستحب واملكروه الذي يضاده

 إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة
ذكر أمثلة على ي

 املكروهات

 



 

 

 

 (2-2( أسبوعًا_ع )12الثاين ( الفصل الثاين )) العام   6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

8
ثاين 

ء ال
للقا

ا
 

 إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة ندوة حوارية حلصر بعض املكروهات د 30 األول
ذكر أمثلة على ي

 املكروهات

 د 30 لثاينا
تدريب عملي ملهارات بر الوالدين 

 وكسب مودهتما

حصر مقترحات ألعمال يومية فيها بر 
 أخالقي -ج النادي املعلم للوالدين واحلث على تطبيقها

 ،يطيع أوامر والديه
 امنواهيهوجيتنب 

9
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
قصص من السرية يف تعامل النيب مع 

 ...مع الضعفة املخالفني ومع الصحابة و

 

 راجع بطاقة املؤشر لالستزادة
 نفسي/مهاري -د النادي املعلم

تكون ردة فعله أن 
 متناسبة مع املوقف

 د 30 الثاين

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

 يف املنزل

 ريفكري/مها -ه املنزل املعلم طلب التعاون من أولياء األمور
يتعامل مع التطبيقات 
 الذكية بشكل سليم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 يستشعر رمحة اهلل. إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة درس إمياين عن رمحة اهلل وواسع مغفرته د 30 األول

 د 30 الثاين
حفظ قصيدة يف مكانة اللغة العربية مع 

 شرح معانيها
 يعرف مكانة اللغة العربية اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم ئد املرئية يف هذا املوضوعاالستفادة من  القصا

10
ول 

 األ
قاء

الل
 

 د 30 األول

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

 العليا ةاالبتدائي

التأكد من مناسبة املهارات للمرحلة العمرية 
 نفسي/مهاري -د النادي اخلبري المةلألشبال واستخدام وسائل الس

يطبق مهارات يف السباكة 
 والكهرباء

 د 30 الثاين
تكليف منزيل بكتابة عشرة أعمال تقوم 

 ها يف اليوم لرب والديك

إعداد منوذج مناسب وحث األشبال على 
 ،يطيع أوامر والديه أخالقي -ج املنزل املعلم تعبئته

 امنواهيهوجيتنب 



 

 

 

 

 (2-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل الثاين )  6-5-4حلة االبتدائية العليا  خطة برامج املر

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

10
ثاين 

ء ال
للقا

ا
 

 د 30 األول

بعض  ( عملية على2دورة تدريبية )
مهارات الكهرباء تناسب املرحلة 

 العليا ةاالبتدائي

التأكد من مناسبة املهارات للمرحلة العمرية 
 لألشبال واستخدام وسائل السالمة

 نفسي/مهاري -د النادي اخلبري
يطبق مهارات يف السباكة 

 والكهرباء

 د 30 الثاين
حفظ بعض األحاديث يف التحذير من 

 إمياين -ب النادي املعلم ؤشر لالستزادةراجع بطاقة امل املكروهات
ذكر أمثلة على ي

 املكروهات

11
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
عرض مرئي عن مكانة اللغة العربية وأهنا 

 لغة القرآن
 يعرف مكانة اللغة العربية اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم اختيار العرض بعناية

 د 30 الثاين

 اوين بنياستخدام أسلوب التعلم التع
الطالب يف الربامج حبيث يقوم أحد 

 الطالب بشرح املعلومة لزمالئه

 فكري/مهاري -ه النادي املعلم االستفادة من أساليب التعلم التعاوين
يستطيع أن ينقل ما تعلمه 

من معارف ومهارات 
 لزمالئه وأقرانه

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
مساع موجه عن أساليب التواصل مع 

 اآلخرين
 اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية

حيسن استخدام عبارات 
 التواصل

 د 30 الثاين
تفسري قوله تعاىل )ووصينا اإلنسان 

 بوالديه إحسانا(
 حيفظ بعض النصوص أخالقي -ج النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها

 .الواردة يف بر الوالدين

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-2( أسبوعًا_ع )12) العام الثاين ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

12
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
بنشاط يقدم فيه خدمة  تكليف الطالب

 ألخيه املسلم
 أن حيب املسلم يف اهلل  إمياين -أ النادي املعلم مساعدة األشبال وتشجيعهم

 يبني معىن املستحب إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة كلمة توجيهية عن معىن املستحبات د 30 الثاين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
رية : حلصر عبارات التواصل حواندوة 

 والسليب جيايباإل
 اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم االستفادة من وسائل الشرح واإليضاح

حيسن استخدام عبارات 
 التواصل

 د 30 الثاين
تدريب عملي يف مهارات وعبارات 

 التواصل
 اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم التدريب والتمثيل العملي

ارات حيسن استخدام عب
 التواصل

 
 
 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

  



 

 

 

 (1-3بوعًا_ع )( أس12( الفصل األول ) ) العام الثالث  6-5-4ئية العليا  خطة برامج املرحلة االبتدا

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

 رمز املعيار العام
 +جمال الربنامج

 املؤشر

1 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف 

 والترحيب

يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحفيز 
 والتشجيع

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ج النادي املعلم
 االجتماعية

 د 30 الثاين
ج امحفل االفتتاح والتعريف بالرب

 وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال والتعريف 
 باألنظمة

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ج النادي عام
 االجتماعية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
س خمتصر يف تفسري سورة النازعات در

 علمي -و النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها 23وحىت اآلية  1من اآلية 
يشرح املعىن العام 
لبعض السور اليت 

 حيفظها

 د 30 الثاين
شرح حديث ) ال يؤمن أحدكم حىت 

 حيب ألخيه ...(
يعرف حق املسلم على  أخالقي -ج النادي املعلم التركيز على ضرب أمثلة من الواقع

 املسلم

2 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
جلسة حوارية حلصر وسائل تقوية احلب 

 سلمنيبني امل
 أن حيب املسلم يف اهلل  إمياين -أ النادي املعلم تشجيع األشبال على التفاعل واملشاركة

 يبني معىن املستحب إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة ندوة حوارية حلصر بعض املستحبات والنوافل د 30 الثاين

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
ح ب أو خبري تغذية لنصلقاء خبري : طبي

 الطالب وإرشادهم صحيًا
 نفسي/مهاري -د النادي اخلبري راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

ر مسؤوليته عن يقّد
 حالته الصحية

 د 30 الثاين
متخصص يف ألعاب التعلم   زيارة مركز

 والذكاء

 ملستويات األشبال األلعاباحلرص على مناسبة 
 وأعمارهم

 ري/مهاريفك -ه خارجي املعلم

 األلعابيستخدم 
 يستخدم -التعليمية 

 ألعاب الذكاء

 



 

 

 

 (1-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 ؤشرامل

3
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
خمتصر يف تفسري سورة النازعات  درس

 وحىت آخر السورة 24من اآلية 
يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي املعلم بتأمل قبل تفسريها اآلياتتالوة 

 السور اليت حيفظها

 د 30 الثاين
جلسة حوارية حلصر أبرز واجبات 

 يه املسلماملسلم جتاه أخ

ضرب أمثلة من الواقع واحلث على التطبيق 
 العملي

 اتواجبببعض يتحلى  أخالقي -ج النادي املعلم
 على املسلم املسلم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
شرح وحفظ حديث ) ال يؤمن أحدكم 

 حىت حيب ألخيه ...(
 يف اهلل أن حيب املسلم إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين
حفظ بعض األحاديث يف احلث على 

 النوافل واملستحبات
 يبني معىن املستحب إمياين -ب النادي املعلم اختيار األحاديث املناسبة لألشبال

4
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
عرض مرئي عن العادات الصحية 

 الصحيحة واخلاطئة
 نفسي/مهاري -د اديالن املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

ر مسؤوليته عن يقّد
 حالته الصحية

 د 30 الثاين

شرح تفصيلي عن التطبيقات الذكية يف 
م وكيفية التعامل السلي األلعاباهلواتف و

 معها

يئة من التطبيقات الس مباشرالتحذير بشكل غري 
 واحلذر من الترويج هلا دون قصد

 فكري/مهاري -ه النادي املعلم
ت طبيقايتعامل مع الت

 الذكية بشكل سليم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصيذكر هدي النيب  علمي -و النادي املعلم اختيار الدروس املناسبة لألشبال ومستوياهتم (1دروس خمتصرة يف السرية النبوية ) د 30 األول
 بعض املواقف

 د 30 الثاين
حفظ بعض األحاديث يف فضل صالة 

 الضحى
 يبني معىن املستحب إمياين -ب النادي املعلم ملاألشبال على العشرح معىن األحاديث وحتفيز 

 



 

 

 

 (1-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 ج+جمال الربنام

 املؤشر

5
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول

مع خلقه شرح حديث ) إن أحدكم جي
    على عظمة يف بطن أمه ( مع التركيز

 خلق اهلل

يوضح جوانب من  إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة
 عظمة اهلل يف اخللق

 د 30 الثاين
تكليف منزيل بالقيام حبق من حقوق 

 سلم وتدوين ذلكامل

إعداد منوذج خمصص وحث األشبال على 
 التطبيق

 اتواجبببعض يتحلى  أخالقي -ج املنزل املعلم
 على املسلم املسلم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
درس تفصيلي عن تعريف املشكالت 
 وأوصافها والفرق بني املشكلة والعرض

 أن يعرف املشكلة ي/مهارينفس -د النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 د 30 الثاين
كلمة توجيهية حول املستحبات يف 

 الصالة
 إمياين -ب النادي املعلم حث األشبال على التعلم والتطبيق

يعرف بعض 
 املستحبات

6
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
شرح حديث ) أفشوا السالم بينكم 

)... 
 أخالقي -ج النادي املعلم حث األشبال على التعلم والتطبيق

 السالميبادر إللقاء 
 على اآلخرين

 د 30 الثاين
نشاط مجاعي ميداين جلانب من جوانب 

 عظمة اهلل يف اخللق

االستفادة من البيئة القريبة واحمليطة مبقر النادي 
 واملناسبة هلذا النشاط

 إمياين -أ النادي املعلم
يوضح جوانب من 
 عظمة اهلل يف اخللق

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 ولاأل
مساع موجه عن اآلداب واملستحبات يف 

 الصحبة واحلديث مع اآلخرين
 إمياين -ب النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية

يعرف بعض 
 املستحبات

 د 30 الثاين
تدريب عملي : على كيفية حتليل 
 املواقف وفهمها وحسن التعبري عنها

 حيلل املواقف اليومية فكري/مهاري -ه النادي املعلم هإعداد منوذج مناسب والتدريب العملي علي

 



 

 

 

 

 (1-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

7
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
     شرح حديث ) فضل العامل على 

 العابد ...(
ي بدي استمتاعه بتعّلم  علمي -و النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 أمور الدين

 د 30 الثاين
ندوة حوارية : حلصر أبرز املشكالت اليت 

 يعاين منها الطالب وطرق التغلب عليها

تيار املشكالت من واقع األشبال ومساعدهتم اخ
 يف حلها

 أن يعرف املشكلة نفسي/مهاري -د النادي املعلم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
شرح حديث ) ماكان النيب فاحشًا وال 

 متفحشًا (
ال يتعمد التلفظ  أخالقي -ج النادي املعلم الفحش يف القول على اإلنسان أثرتوضيح 

 باأللفاظ اجلارحة

 د 30 الثاين
عرض مرئي عن عظمة اهلل يف خلق 

 اإلنسان واحليوان
يوضح جوانب من  إمياين -أ النادي املعلم اختيار العرض بعناية

 عظمة اهلل يف اخللق

8
 

ول
 األ

قاء
الل

 

مهارات اخلط  جييد مهاري -د  النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي دورة تدريبية على مهارات اخلط العريب د 30 األول
 العريب

 د 30 الثاين
درس تفصيلي عن أمهية االستشارة  

 وكيفية اختيار املستشار

ضرب أمثلة من الواقع لالستشارة الصحيحة 
 واخلاطئة

 نفسي/مهاري -د النادي املعلم
يستشري املؤهلني يف 
 حل بعض مشكالته

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

 جلسة حوارية حلصر أبرز األخطاء يف
احلديث واأللفاظ اجلارحة وكيفية 

 التغلب عليها

ال يتعمد التلفظ  أخالقي -ج النادي املعلم تشجيع األشبال على املشاركة
 باأللفاظ اجلارحة

 



 

 

 

 (1-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل األول )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

8
ثاين 

ء ال
للقا

ا
 

 د 30 الثاين
مشاركة الطالب للمعلم يف شرح بعض 

 مفردات الربامج لزمالئهم
 فكري/مهاري -ه النادي املعلم التعاوين التعلم أسلوباستخدام 

يستطيع أن ينقل ما 
من معارف  تعلمه

ومهارات لزمالئه 
 وأقرانه

9
 

ول
 األ

قاء
الل

 

يعرف معىن اإلميان  إمياين -أ  النادي املعلم حث األشبال على التطبيق درس تفصيلي عن اإلميان ووسائل تقويته د 30 األول
 وأركانه

 يبني األصول الثالثة يف إمياين -أ اديالن املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة يف العقيدة ثالثة األصولحفظ منت  د 30 الثاين
 العقيدة

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
متابعة الطالب وتشجيعهم على املشاركة 

 مع زمالئهم يف األنشطة وحتفيزهم

االهتمام باألشبال الذين يظهر عليهم قصور يف 
 هذا اجلانب

 اجتماعي/أسري -ج النادي املعلم
يشارك زمالءه يف اللعب 

 جتماعية.واألنشطة اال

 د 30 الثاين
درس توجيهي عن املستحبات يف 

 الوضوء وقضاء احلاجة
 إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

يعرف بعض 
 املستحبات

10
ول 

 األ
قاء

الل
 

ف معىن اإلميان يعر إمياين -أ  النادي املعلم ذكر األمثلة والقصص تطبيقات عملية على أركان اإلميان الستة د 30 األول
 وأركانه

 د 30 الثاين

مهمة أدائية : يكلف كل طالب بتحديد 
استشارة ختصه مث عرضها على مستشار 

 مناسب وتدوين االجابة

وتشجيع األشبال على  مناسبإعداد منوذج 
 االستشارة والسؤال

 نفسي/مهاري -د النادي املعلم
يستشري املؤهلني يف 
 حل بعض مشكالته

 

 
 



 

 

 

 

 (1-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل األول )  6-5-4املرحلة االبتدائية العليا   خطة برامج

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

10
ثاين 

ء ال
للقا

ا
 

 د 30 األول
قدميها امج وتتكليف الطالب بتحضري بر

 لزمالئهم
 فكري/مهاري -ه النادي املعلم التعاوين التعلماستخدام أسلوب 

يستطيع أن ينقل ما 
تعلمه من معارف 
ومهارات لزمالئه 

 وأقرانه

 د 30 الثاين

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

 االلتزام بالوقت

املتابعة املستمرة  ،مورالتعاون مع أولياء األ
 والتحفيز

 نفسي/مهاري -د املنزل املعلم
ينجز األعمال املطلوبة 

 منه يف وقتها

11
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
تكليف منزيل حبصر املستحبات اليومية 

 اليت قد يفعلها الطالب
 تايفعل بعض املستحب إمياين -ب املنزل املعلم أبنائهمحث أولياء األمور على تشجيع 

 د 30 الثاين
درس تفصيلي عن فضل الذكر واحملافظة 

 عليه
 إمياين -ب  النادي املعلم حتفيز األشبال وتشجيعهم على التطبيق

حيفظ أذكار اليوم 
والليلة وبعض األدعية 

 النبوية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصيذكر هدي النيب  علمي -و النادي املعلم اختيار املواقف املناسبة لألشبال (2دروس خمتصرة يف السرية النبوية ) د 30 األول
 بعض املواقف

 د 30 الثاين
تدريب عملي حول مهارات حتفيز 
 اآلخرين على احلديث وتشجيعهم

ال يتعمد تتبع عثرات  أخالقي -ج النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي والتدريب عليه
 اآلخرينلسان 



 

 

 

 

 
 

 (1-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل األول )  6-5-4العليا  خطة برامج املرحلة االبتدائية 

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

12
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول

منشور : عن التعامل مع بعض احلوادث 
لى ع الطالب هأيقراخل املنزل لبسيطة دا

 أهله يف املنزل

 فكري/مهاري -ه املنزل املعلم حث أولياء األمور على التعاون
جييد القيام ببعض 
 اإلسعافات األولية

 د 30 الثاين
شرح تفصيلي ملعىن األصول الثالثة يف 

 العقيدة
يف  الثالثة يبني األصول إمياين -أ النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة

 العقيدة

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
تدريب عملي على فعل بعض 
 املستحبات بالطريقة الصحيحة

 يفعل بعض املستحبات إمياين -ب النادي املعلم مثل دخول املسجد وخروجه واألدعية وغريها

 إمياين -ب  النادي املعلم حث األشبال على التطبيق  حفظ أذكار الصباح واملساء د 30 الثاين
حيفظ أذكار اليوم 

والليلة وبعض األدعية 
 النبوية

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 (2-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

 

ا
كان

مل
 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

1 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
جلسة اجتماعية مع املعلم للتعارف 

 والترحيب

يز يهتم املعلم بالتهيئة النفسية لألشبال والتحف
 والتشجيع

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ج النادي املعلم
 االجتماعية

 د 30 الثاين
االفتتاح والتعريف بالربامج حفل 

 وضوابط النادي

يتم توزيع خطة الربامج على األشبال 
 والتعريف باألنظمة

يشارك أقرانه األنشطة  اجتماعي -ج النادي عام
 االجتماعية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
ن مدرس خمتصر يف تفسري سورة عم 

يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها 16وحىت اآلية  1اآلية 
 السور اليت حيفظها

 د 30 الثاين
إرشادية ببعض اآلداب  لوحاتتعليق 

 واملستحبات يف أماكن مناسبة
 يفعل بعض املستحبات إمياين -ب النادي املعلم هاوتعليق لوحاتمشاركة األشبال يف إعداد ال

2 

ول
 األ

قاء
الل

 

 (ث ) بلغوا عين ولو آية ...شرح حدي د 30 األول
التركيز على فضل الدعوة إىل اهلل وأهنا مهمة 

 األنبياء
يستشعر معىن الدعوة إىل  إمياين -أ النادي املعلم

 اهلل.

 د 30 الثاين
ندوة حوارية عن البناء الذايت ومكوناته 

 ووسائله

حث األشبال على التعبري عن مرئياهتم 
 وهواياهتم وجتارهم

 حياول تطوير مهاراته نفسي/مهاري -د ناديال املعلم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
 وإلكترونيةزيارة ملكتبة عامة ورقية 

 وتشجيع الطالب على االطالع والقراءة

اإلعداد بشكل مركز للزيارة وتشجيع 
 األشبال على القراءة واالستفادة

 حيب االستطالع فكري/مهاري -ه خارجي املعلم

 د 30 الثاين
يف مهارات التواصل  (1دورة تدريبية )

 مع اآلخرين
يعرف حق املسلم على  أخالقي -ج النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي

 املسلم

 
 



 

 

 

 

 (2-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

 اللقاء
الربنام

 ج

الوق
 ت

نفذ معلومات إضافية الربنامج
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

3
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
اإلحسان أن تعبد  حفظ حديث جربيل )

 ...(اهلل 
 يذكر تعريف اإلحسان إمياين -ب النادي املعلم التركيز على أمهية مراقبة اهلل

 د 30 الثاين
ية من اآلخمتصر يف تفسري سورة عم  درس

يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي املعلم بتأمل قبل تفسريها اآلياتتالوة  30وحىت اآلية  17
 السور اليت حيفظها

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
يف مهارات التواصل مع  (2دورة تدريبية )

 اآلخرين
يعرف حق املسلم على  أخالقي -ج النادي علمامل التركيز على اجلانب العملي والتطبيقي

 .املسلم

 د 30 الثاين
عرض مرئي عن نتائج الدعوة إىل اهلل يف 

 قارة أفريقيا
يستشعر أمهية الدعوة إىل  إمياين -أ النادي املعلم العرض لتحفيز األشبال أثناءتعليق املعلم 

 اهلل

4
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
ت امل مع الرغبامترين عملي : كيفية التع

 اليت تتعارض مع رغبات اآلخرين
 نفسي/مهاري -د النادي املعلم التركيز على اجلانب العملي وأمثلة من الواقع

 يتعامل باعتدال مع
 رغباته

 يفكري/مهار -ه النادي خبري التركيز على املهارات العملية املناسبة لألشبال دورة تدريبية يف مهارات اإللقاء د 30 الثاين
يلقي كلمة صحيحة بنسة 

 أمام الطالب 70%

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
تدريب عملي حول آداب اإلنصات 

 واالستماع
يتجنب مقاطعة حديث  أخالقي -ج النادي املعلم استخدام أساليب التوضيح

 اآلخرين

 د 30 الثاين

حابة الص أمساءتكليف منزيل توزيع بعض 
مادة  ريضالطالب وتكليفهم بتح مجيععلى 

 عن قصة إسالم هذا الصحايب

 يتعرف على قصص إمياين -أ املنزل املعلم مساعدة األشبال يف التحضري واملراجع
 إسالم بعض الصحابة.

 



 

 

 

 (2-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية ربنامجال الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

5
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
شرح حديث ) الثالثة الذين انطبقت 

 ( عليهم الصخرة يف الغار

 وأمهية الدعاء اإلمياينالتركيز على اجلانب 
 وإخفاء العمل

 ريف اإلحسانيذكر تع إمياين -ب النادي املعلم

 د 30 الثاين
ن مدرس خمتصر يف تفسري سورة عم 

 وحىت آخر السورة 31اآلية 
يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها

 السور اليت حيفظها

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
درس تفصيلي عن مراقبة اهلل تعريفها 

 هاوفضلها ووسائل حتقيق

االستشهاد بالقصص املؤثرة من الصحابة و 
 السلف الصاحل  والواقع املعاصر

 يستشعر مراقبة اهلل له. إمياين -ب النادي املعلم

 د 30 الثاين
حديث ) مثل املؤمنني يف     شرح 

 ...(توادهم 

ضرب أمثلة واقعية للتكاتف والتعاون بني 
 املسلمني

 يف اهلل ملسلمأن حيب ا إمياين -أ  النادي املعلم

6
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 ...(شرح حديث ) آية املنافق  د 30 األول
التركيز على ضرب األمثلة والتحذير من 

 أخالق املنافقني
يتجنب الكذب على  أخالقي -ج النادي املعلم

 اآلخرين

 مسابقة يف اإللقاء بني الطالب د 30 الثاين
فيزهم وحت ،اإلعداد والتحضري اجليد للمسابقة

 وائز قيمةجب
 فكري/مهاري -ه النادي املعلم

يلقي كلمة صحيحة 
أمام  %70بنسة 

 الطالب

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

تكليف كل طالبني أو ثالثة مبهمة أدائية 
يع توز - لوحة)إعداد يف النادي بسيطة 

 منشور ( مع إتاحة التفاهم واحلوار بينهم

دعم األشبال ومتابعتهم وحتفيزهم وتذليل 
 عقبات أمامهمال

 نفسي/مهاري -د النادي املعلم

أن يكون متوافًقا مع 
من  واآلخريننفسه 

 أقرانه

 يتجنب األخالق السيئة أخالقي-ج  النادي املعلم مراعاة مستوى األشبال التحذير من الفرق الضالة د 30 الثاين

 



 

 

 

 
 (2-3( أسبوعًا_ع )12فصل الثاين )) العام الثالث ( ال  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

7
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
درس عملي تطبيقي يف آداب قراءة 

 (1القرآن )

التدريب العملي التطبيقي واحلرص على 
 رسيخ املعلومة واملهارةت

 علمي -و النادي املعلم

يتأدب بآداب قراءة 
القرآن و يتجنب مقاطعة 
زمالئه يف حلقة القرآن 

ويتعامل بأدب مع 
 املصحف

 ...(شرح حديث ) لتأمرن باملعروف و د 30 الثاين
التركيز على أمهية وفضل األمر باملعروف 

 والنهي عن املنكر ودرجاته الثالث
يفرق بني املعروف  إمياين -أ لناديا املعلم

 واملنكر.

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
يف  ًاإجيابيدورة تدريبية : كيف تكون 

 (1جمتمعك وأمتك اإلسالمية )

التركيز على ممارسات عملية وتطبيقية 
 وتدريب األشبال عليها

 اجتماعي -ج النادي خبري
يشارك يف األنشطة 

 االجتماعية

 د 30 الثاين

الب يتعرف رين كسر اجلمود : كل طمت
 -عمر ال - االسم ) على زميله بالتفصيل

مث كل طالب ( ...  -اهلواية  -املرحلة 
 يعرف بزميله أمام اآلخرين

إشاعة روح املرح والتعاون والتفاهم بني 
 األشبال

 نفسي/مهاري -د النادي املعلم

أن يكون متوافًقا مع 
من  واآلخريننفسه 

 أقرانه

 

 

 



 

 

 

 

 (2-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل الثاين )  6-5-4برامج املرحلة االبتدائية العليا   خطة

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

8
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
 آداب قراءة درس عملي تطبيقي يف

 (2القرآن )

التركيز على ممارسات عملية وتطبيقية وتدريب 
 األشبال عليها

 علمي -و النادي املعلم

يتأدب بآداب قراءة 
القرآن ويتجنب 

مقاطعة زمالئه يف حلقة 
القرآن ويتعامل بأدب 

 مع املصحف

 فكري/مهاري -ه النادي خبري رسة التطبيقيةالتدريب العملي واملما دورة تدريبية يف اإلسعافات األولية د 30 الثاين
جييد القيام ببعض 
 اإلسعافات األولية

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 يستشعر مراقبة اهلل له إمياين -ب النادي املعلم اختيار املادة املسموعة بعناية مساع موجه عن مراقبة اهلل د 30 األول

 د 30 الثاين
يف  ًاإجيابيتكون  دورة تدريبية : كيف

 (2تمعك وأمتك اإلسالمية )جم

التركيز على ممارسات عملية وتطبيقية وتدريب 
 األشبال عليها

شارك يف األنشطة ي اجتماعي -ج النادي املعلم
 اإلجتماعية

9
ول 
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
درس خمتصر يف تفسري سورة املرسالت 

 علمي -و لناديا املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها 34وحىت اآلية  1من آية 
يشرح املعىن العام 
لبعض السور اليت 

 حيفظها

 د 30 الثاين
شرح قوله تعاىل ) وال يغتب بعضكم 

 بعضا (

التركيز على املمارسات املنتشرة واملتنوعة للغيبة 
 يف اجملتمع

 ناآلخريجيتنب غيبة  أخالقي -ج النادي املعلم

 



 

 

 

 (2-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل الثاين )  6-5-4خطة برامج املرحلة االبتدائية العليا  

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

9
ثاين 

ء ال
للقا

ا
 

 د 30 األول
قراءة موجهة ملختارات من كتاب التبيان 

 يف آداب محلة القرآن
 علمي -و النادي املعلم اختيار الدروس املناسبة ملستوى األشبال

يتأدب بآداب قراءة 
القرآن ويتجنب مقاطعة 
زمالئه يف حلقة القرآن 

ويتعامل بأدب مع 
 املصحف

 د 30 الثاين
 فكرة دعوية لألهل يف أفضلمسابقة يف 

 املنزل 

تشجيع أولياء األمور على التعاون وتشجيع 
 األشبال

ميارس بعض األعمال  إمياين -أ النادي املعلم
 الدعوية بشكل مبسط

10
 

ول
 األ

قاء
الل

 

 د 30 األول
شرح حديث ) كان النيب صل اهلل عليه 

 وسلم حيب الفأل (

التركيز على املعىن الصحيح للتفاؤل وكيفية 
 حتقيق التفاؤل بشكل صحيح

 أن يكون متفائًلا نفسي/مهاري -د النادي املعلم

 د 30 الثاين
خمتصر يف تفسري سورة املرسالت  درس

يشرح املعىن العام لبعض  علمي -و النادي املعلم تالوة اآليات بتأمل قبل تفسريها وحىت آخر السورة 35من اآلية 
 السور اليت حيفظها

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول

لقاء خبري : تدريب عملي على التعامل 
الصحيح مع اإلصابات الرياضية بشكل 

 صحيح

التدريب امليداين والتطبيقي مبهارات تناسب 
 األشبال

 فكري/مهاري -ه النادي اخلبري
جييد القيام ببعض 
 اإلسعافات األولية

 أن يكون متفائًلا نفسي/مهاري -د النادي املعلم التركيز على وسائل عملية تطبيقية دورة تدريبية : كيف تكون متفائالً  د 30 الثاين

 
 



 

 

 

 

 (2-3( أسبوعًا_ع )12) العام الثالث ( الفصل الثاين )  6-5-4حلة االبتدائية العليا  خطة برامج املر

ألا
وع

سب
 

نفذ معلومات إضافية الربنامج الوقت الربنامج اللقاء
امل

كان 
امل

 

رمز املعيار العام 
 +جمال الربنامج

 املؤشر

11
 

ول
 األ

قاء
الل

 

يتدبر بعض اآليات من  علمي -و النادي املعلم التركيز على مهارات التدبر املناسبة لألشبال فضلهه ودرس تفصيلي عن التدبر وأمهيت د 30 األول
 القرآن ويفهمها

 د 30 الثاين
تكليف بإلقاء فقرة دعوية يف إذاعة 

 منشور دعوي سة أو تعليق وتوزيعاملدر

تشجيع األشبال وطلب التعاون من املدرسة 
 واملنزل

ميارس بعض األعمال  اينإمي -أ خارجي املعلم
 الدعوية بشكل مبسط

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 يذكر تعريف اإلحسان إمياين -ب النادي املعلم راجع بطاقة املؤشر لالستزادة درس تفصيلي عن اإلحسان منزلته وفضله د 30 األول

 د 30 الثاين
جلسة حوارية حلصر اآلثار السلبية للغيبة 

 وقصص واقعية
 اآلخرينجيتنب غيبة  أخالقي -ج النادي املعلم شاركة والتفاعلحث األشبال على امل

12
 

ول
 األ

قاء
الل

 

يتدبر بعض اآليات من  علمي -و النادي املعلم التطبيق العملي للتدبر والتأمل الباعث للعمل درس يف تدبر آيات خمتارة د 30 األول
 القرآن ويفهمها

 د 30 الثاين
ن بوقفات مع قصة صاحبة اللنب وعمر 

 اخلطاب رضي اهلل عنه

العرض القصصي التشويقي واستنباط الفوائد 
 والعرب

 يستشعر مراقبة اهلل له. إمياين -ب النادي املعلم

ثاين
ء ال

للقا
ا

 

 د 30 األول
مساع موجه ملادة صوتية أو مرئية لقصة 

 مؤثرة عن إسالم أحد الصحابة
 على قصص يتعرف إمياين -أ النادي املعلم اختيار املادة بعناية

 إسالم بعض الصحابة.

 د 30 الثاين

مترين عملي : يذكر املعلم مواقف حمددة 
مث يطلب من الطالب اقتراحات للتعامل 
األمثل معها ويقوم بالتعليق واإلرشاد 

 املناسب

التحضري اجليد واملتقن واستخدام وسائل 
 التقنية احلديثة وحث األشبال على التفاعل

 ي/مهارينفس -د النادي املعلم
تكون ردة فعله أن 

 متناسبة مع املوقف



 

 

 

 
 -:أثناء العام الدراسيقترح لربنامج نادي األشبال مجدول أسبوعي تفصيلي 

 املغرب العصر هـ   14/    /        األحد
 أذان املغرب-5:45 5:45-5:15الفترة الثانية  5:15-5:00 5:00-4:30الفترة األوىل  التوقيت

استراحة وتناول وجبة  ( رياضي ) ملعب القدم وليةبرنامج املرحلة األ
 خفيفة يف صالة الطعام

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

 االستعداد لصالة املغرب واألذكار

عرض مرئي عن العلماء  برنامج املرحلة العليا
 واالكتشافات واالختراعات

استراحة وتناول وجبة 
 مالطعاخفيفة يف صالة 

 االستعداد لصالة املغرب واألذكار ( رياضي ) ملعب القدم

 املغرب العصر هـ   14/    /         الثالثاء
 أذان املغرب-5:45 5:45-4:45الفترة الثانية  4:45-4:30 4:30-3:30الفترة األوىل  التوقيت

 1من قصص القرآن  برنامج املرحلة األولية
استراحة وتناول وجبة 

 يف صالة الطعامخفيفة 
 االستعداد لصالة املغرب واألذكار ( رياضي ) ملعب القدم

 ( رياضي ) ملعب القدم برنامج املرحلة العليا
استراحة وتناول وجبة 
 خفيفة يف صالة الطعام

قراءة مجاعية ملقاطع خمتارة من 
 أحد كتب السرية مع تعليق املعلم

 االستعداد لصالة املغرب واألذكار

 امة :تعليمات ه -
 .بعد صالة املغربمباشرة وحىت  يفتح النادي أبوابه من بعد صالة العصر -1
 .على كل شبل إبراز بطاقة العضوية عند دخوله للنادي -2
 .نأمل من األشبال االلتزام باجلدول والتقيد بالتوقيت لتحقيق الفائدة بإذن اهلل -3
 نظمة أثناء التنقل.على كل شبل االلتزام مبواعيد انطالق حافلة النادي والتقيد باأل -4

 
 
 



 

 

 

 -: أثناء الصيف واإلجازات قترح لربنامج نادي األشبالمجدول أسبوعي تفصيلي 
 العشاء املغرب العصر هـ   14/    /        األحد

 8:00-7:45 7:30-6:15 5:45-4:45الفترة الثانية  4:45-4:30 4:30-3:30الفترة األوىل  التوقيت

 استراحة ( ضي ) ملعب القدمريا برنامج املرحلة األولية
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
 ( قدمرياضي ) ملعب ال ( رياضي ) ملعب القدم استراحة

نشاط يف الرسم التخيلي وتشجيع 
 الطالب على اخليال

 العشاء املغرب العصر هـ   14/    /         الثالثاء
 8:30-7:30 7:15-6 5:45-4:45الفترة الثانية  4:45-4:30 4:30-3:30الفترة األوىل  التوقيت

 ( رياضي ) ملعب القدم ( رياضي ) ملعب القدم استراحة 1من قصص القرآن  برنامج املرحلة األولية
عرض قصة تعامل النيب مع من بال يف 

 املسجد

قراءة مجاعية ملقاطع خمتارة من أحد  استراحة ( رياضي ) ملعب القدم برنامج املرحلة العليا
 كتب السرية مع تعليق املعلم

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

 مناسب
 ( رياضي ) ملعب القدم

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

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 ( 6-5-4)  ملرحلة العلياا

 -اإليضاح املباشر 
عرض  -حفظ 
جلسة -مرئي

مهمة  - حوارية
 أدائية

 درس تفصيلي يف تعريف توحيد األلوهية وتطبيقاته 
 درس يف بيان خطر التفريط يف توحيد األلوهية 
 نشاط منزيل : حفظ معىن توحيد األلوهية 
 أللوهيةعرض مرئي عن بعض الديانات اخلاطئة يف تطبيق توحيد ا 
  جلسة حوارية مع املعلم يف بيان أمهية توحيد األلوهية وبيان حال كفار قريش مع

 توحيد األلوهية وحوار اهلل معهم يف القرآن

 يذكر بعض مظاهر األلوهية

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 كتاب توحيد األلوهية البن تيمية -
 األشقر يمانسل بن عمر د / اهلل يف العقيدةكتاب  -
 عطا حممد القادر لعبد التوحيد مهمات يف املفيدكتاب  -

 التعريف التفصيلي ملعىن توحيد األلوهية -
 تطبيقات عملية لتوحيد األلوهية -
 توضيح خطر التفريط يف توحيد األلوهية -
 ذكر بعض الديانات اخلاطئة وتفريطها يف توحيد األلوهية -

 التنفيذ  :توجيهات يف  أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر -
 تقييم املهمة األدائية -
 املالحظة من خالل املشاركة واحلوار -

 ربط املوضوع بالواقع من خالل األمثلة والوقائع -
 التركيز على اجلانب العملي والتطبيق -

 1أ/



 

 

 

 
 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي امج امللرباقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 ( 6-5-4املرحلة العليا )
احلوار  -املباشر  إليضاحا

 احلفظ - واملناقشة

 واإلحسان واإلميان اإلسالم عن تفصيلي درس  
 ناحيات يف سالماإل مراتب تطبيقات حول حوارية جلسة 

 اليومية
 ( ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع جربيل)  حديث شرح 

 يوضح مراتب اإلسالم

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 كم / ابن رجبجامع العلوم واحل -
 شرح األربعني النووية / البن عثيمني -

 شرح تفصيلي ملعاين اإلسالم واإلميان واإلحسان -
 ذكر اجلوانب العملية التطبيقية لكل مرتبة من مراتب الدين -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 احلوار واملناقشة املالحظة أثناء -
 التسميع -

 تركيز على فهم املعاين ال -
 حث األشبال على التطبيق العملي يف احلياة اليومية -

 2أ/



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 اإليضاح املباشر  (6-5-4املرحلة العليا )
 نستعني ..( كشرح قول اهلل تعاىل ) إياك نعبد وإيا 
 لرياء درس عن خطر الشرك وا 

 ( يشرح حديث ) من عمل عماًل أشرك فيه معي غري... 

يستشعر أن العبادة هلل 
 وحده

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اجلهين خالد: تأليف الوهاب عبد بن حممد للشيخ وحده اهلل لعبادة اجلامع شرح كتاب -
 كتب التفسري  -
 كتاب التوحيد / حممد بن عبدالوهاب -

 

 عىن استحقاق اهلل وحده للعبادة توضيح م

 ذكر اآليات واألحاديث يف ذلك

تطبيقات عملية على إفراد اهلل بالعبادة والتحذير من  التفريط يف 
 ذلك 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 املالحظة -

 بيان فضل التوحيد وخطورة الشرك -
 ك اخلفي التحذير من بعض مظاهر الشر -
  ضرب أمثلة واقعية -

 3أ/



 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6ـ5ـ4املرحلة العليا )
 األسلوب -املباشر  إليضاحا

 احلفظ -القصصي

 ملسو هيلع هللا ىلصمعىن اتباع النيب  توضيح 
 )... شرح قول اهلل تعاىل ) من يطع الرسول 
  والسلف يف احلرص على ذكر قصص ومواقف للصحابة

 ملسو هيلع هللا ىلصاتباع هدي النيب 
  (.شرح حديث ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا.. 

 ملسو هيلع هللا ىلصيبني معىن اتباع النيب 

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 جامع العلوم واحلكم / ابن رجب   -
 شرح األربعني النووية / البن عثيمني -
 كتاب التوحيد / حممد بن عبدالوهاب -
 ربوية من السرية النبوية / أمحد فريدوقفات ت -

 ملسو هيلع هللا ىلصتوضيح معىن اتباع النيب  -
 االشارة إىل أن قبول العمل مرهون باإلخالص واإلتباع -
 واألحاديث يف االتباع آلياتشرح ا -
 ملسو هيلع هللا ىلصحرص السلف على اتباع النيب  على االستشهاد بالقصص -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
  السؤال املباشر -
 تسميع احلفظ -
 املالحظة يف العمل والتطبيق  -

كل  أثرضرب األمثلة من الواقع على االتباع واالبتداع و -
 منهما على العمل 

   حث األشبال على التطبيق العملي يف احلياة اليومية -

 4أ/



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -احلفظ  -اإليضاح املباشر 

 احلوار والنقاش

 ) شرح قول اهلل تعاىل ) والذين آمنوا أشد حبًا هلل  
  شرح احلديث القدسي ) واليزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل

  ..(.أحبه  حىت
 نشاط مجاعي وحواري حلصر وسائل نيل حمبة اهلل 

 اهلل حمبة معىن يوضح

 :  حقيق املؤشرمفردات الربامج لت املراجع :
 كتب التفسري    -
 جامع العلوم واحلكم / ابن رجب -
 شرح األربعني النووية / البن عثيمني -
-  

 شرح تفصيلي ملعىن حمبة اهلل  -
 مظاهر حمبة اهلل  -
 مثرات حمبة اهلل  -
 تطبيقات واقعية وعملية لتحقيق حمبة اهلل  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 ملباشر السؤال ا -
 التسميع  -
 املشاركة واحلوار أثناءاملالحظة  -
 التطبيق والعمل أثناء املالحظة -

  اإلمياينالتركيز على اجلانب  -
 التدريب العملي على وسائل نيل حمبة اهلل  -
 التأكيد على مثرات حمبة اهلل للعبد -

 5أ/



 

 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 حفظ -اإليضاح املباشر 

 مناقشة وحوار -

  الشكر يف األذكار النبويةيف حفظ وشرح األحاديث الواردة 

  مساع موجه عن فضل احلمد والشكر 

 كيفية و جلسة حوارية مع الطالب حلصر النعم اليت من اهلل ها علينا
 شكرها

 يشكر اهلل على نعمه

 :  الربامج لتحقيق املؤشرمفردات  املراجع :

 كتب األذكار اليومية  -
 احلمد والشكر / للشيخ حممد املنجد )حماضرة مسموعة ( -

 توضيح معىن الشكر وأنه قول وعمل  -
 شرح بعض اآليات واألحاديث يف فضل الشكر  -
 اآلثار املترتبة على الشكر يف الدنيا واآلخرة -
 حث األشبال على استشعار الشكر يف كل حال  -

 توجيهات يف التنفيذ  : ات قياس حتقيق املؤشر :أدو
 السؤال املباشر  -
 تقييم السماع املوجه -
 احلوار والنقاش  أثناءاملالحظة  -

 التركيز على استشعار النعم والتأمل والتفكر فيها  -
 التدريب العملي على الشكر بشىت أنواعه  -

 

 6أ/

 



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

مهمة أدائية  -اإليضاح املباشر  (6-5-4املرحلة العليا )
 نشاط خارجي -

  عليه السالم والنمرود  إبراهيمشرح وتفسري آيات حماجاة 

  درس تفصيلي يف بيان قدرة اهلل عز وجل 

  معني ويطلب منه  ًاالطالب جانب -نشاط خارجي يعطى
 .عن طريق التأمل والبحثاجلانب  ذااستخراج قدرة اهلل يف ه

 يستشعر قدرة اهلل

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :
 كتب التفسري  -
 العطمة / د. عائض القرين -
 / ابن القيم -اجلزء الثاين  -مفتاح دار السعادة  -
 العظمة يف كل مكان / هارون حيىي -
 هنار وخلق اإلنساناملقاطع املرئية املتعلقة بعظمة اهلل وقدرته يف اجلبال واأل -
 عظمة اهلل سبحانه وتعاىل / حممد موسى الشريف  -

تالوة اآليات الدالة على قدرة اهلل مع التأمل والتفكر مث  -
 تفسريها 

مهمة أدائية تعطى لألشبال الختيار جانب حمدد واستخراج  -
 اهلل وعظمته فيه  قدرة 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 ل املباشرالسؤا -
   تقييم املهمة األدائية -

 اإلمياينالتركيز على اجلانب  -
 ربط املوضوع باملشاهدات اليومية والواقعية يف حياة األشبال  -
  االستفادة من العروض املرئية يف هذا املوضوع -

 7أ/



 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 احلفظ -اإليضاح املباشر  (6-5-4يا )املرحلة العل

  الرحيم ( -شرح معىن أمساء اهلل ) الرمحن 

 . درس إمياين عن رمحة اهلل وواسع مغفرته 

  ( شرح  تسعة وتعسني ن هلل إشرح حديث ،)... رمحة
 حديث ) هلل أرحم بأحدكم من هذه بولدها ...(

 يستشعر رمحة اهلل

 :  شرمفردات الربامج لتحقيق املؤ املراجع :

 شرح أمساء اهلل احلسىن / سعيد بن وهف القحطاين -
 رمحة اهلل أسباها وآثارها / مسفر الغامدي -

 شرح تفصيلي عن رمحة اهلل مفهومها وعظمتها  -
 حفظ آيات وأحاديث عن رمحة اهلل  -
  شرح تفصيلي ألحاديث عن رمحة اهلل  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 املباشر السؤال  -
 التسميع  -

  

 اإلمياين التركيز على اجلانب  -
 ذكر القصص الواردة يف السنة عن رمحة اهلل   -
  حث األشبال على استشعار رمحة اهلل وتدريبهم عمليًا -

 8أ/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -احلفظ  - راإليضاح املباش

املهة  -احلوار والنقاش 
 األدائية

 يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه  شرح وحفظ حديث ) ال
)... 

 جلسة حوارية حلصر وسائل تقوية احلب بني املسلمني 

 تكليف الطالب بنشاط يقدم فيه خدمة ألخيه املسلم 

 أن حيب املسلم يف اهلل

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 العلوم واحلكم / ابن رجب  جامع -
 

 شرح تفصيلي عن حمبة املسلم للمسلم أمهيتها وعظمها  -
 حفظ بعض األحاديث يف املوضوع -
 التدريب العملي مبهمة أدائية لكل طالب يقدم فيها خدمة ألخيه -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
  يةتقييم املهمة األدائ -

 توضيح معىن الوالء والرباء بشكل خمتصر ومناسب  -
  التدريب العملي وتشجيع األشبال على تطبيق احملبة بينهم -

 9أ/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

األنشطة  -اإليضاح املباشر  (6-5-4املرحلة العليا )
 العروض املرئية -امليدانية 

  شرح حديث ) إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه ( مع
 التركيز  على عظمة خلق اهلل 

  نشاط مجاعي ميداين جلانب من جوانب عظمة اهلل يف اخللق 

  عرض مرئي عن عظمة اهلل يف خلق اإلنسان واحليوان 

يوضح جوانب من عظمة 
 خللقاهلل يف ا

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 العلوم واحلكم / ابن رجب جامع  -
  

 شرح تفصيلي عن عظمة اهلل يف خلقه  -
 حفظ اآليات واألحاديث يف عظمة اهلل يف اخللق  -
 إقامة نشاط عملي يوضح عظمة اهلل يف اخللق  -
  مشاهدة عرض مرئي عن عظمة اهلل يف اخللق -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 عالتسمي -
 تقييم النشاط -
  تقييم املشاهدة -

  اإلمياينالتركيز على اجلانب  -
 حث األشبال على التفكر والتأمل  -
  اإلشارة إىل مثرات التعرف على عظمة اهلل يف اخللق -

 10أ/



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
النقاش  -ر املباش اإليضاح

 والتطبيق العملي

 

 درس تفصيلي عن اإلميان ووسائل تقويته 

  شرح حديث شعب اإلميان 

 تطبيقات عملية على أركان اإلميان الستة 

 

 يعرف معىن اإلميان وأركانه

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 كتاب التوحيد / شرح الشيخ صاحل الفوزان -
 البن عثيمنيشرح األربعني النووية /  -

 درس تفصيلي عن اإلميان ووسائل تقويته

 شرح حديث شعب اإلميان 

 تطبيقات عملية على أركان اإلميان الستة

 
 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -

 التركيز على اجلانب العملي  -
 اإلمياين إثارة اجلانب -

 11أ/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
-اإليضاح املباشر  -احلفظ 

 النشاط اخلارجي

  حفظ منت األصول الثالثة يف العقيدة 

  شرح تفصيلي ملعىن األصول الثالثة يف العقيدة 

 حياتنا  ة يفنشاط منزيل يف حصر تطبيقات األصول الثالث
 اليومية 

يبني األصول الثالثة يف 
 العقيدة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 األصول الثالثة / حممد بن عبدالوهاب  -
 شرح األصول الثالثة / حممد بن عثيمني  -

 

 شرح مبسط ملنت األصول الثالثة يف العقيدة -
 حفظ املنت  -
 دةثالثة يف العقينشاط منزيل للتطبيق العملي لألصول ال -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 تقييم النشاط -

 استخدام أسلوب مبسط وسهل مناسب لألشبال  -
 التركيز على ضرب األمثلة من الواقع والتطبيقات العملية  -
  حث األشبال على تطبيق هذه األصول يف حياهتم -

 12أ/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  هدفةالفئة املست

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -احلفظ  -اإليضاح املباشر  

 احلوار والنقاش

 . ( .شرح حديث ) بلغوا عين ولو آية. 

 ( .. يهدي اهلل بك رجاًل نشرح حديث ) أل. 

  شرح بعض آيات يف فضل الدعوة 

يستشعر معىن الدعوة إىل 
 هللا

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 فضل الدعوة إىل اهلل / عبداهلل ناصح علوان -
 بيان أمهية الدعوة وفضلها وأجرها  -
 حفظ بعض اآليات واألحاديث يف فضل الدعوة إىل اهلل  -
  جلسة حوارية حلصر بعض وسائل الدعوة إىل اهلل -

 نفيذ  :توجيهات يف الت أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
  النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -

ز األشبال للتعرف على مفهوم الدعوة إىل اهلل وعظم حتفيالتركيز على  -
  األجر املترتب عليها 

  حث األشبال على التطبيق واجلانب العملي املناسب لقدراهتم -

 13أ/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي ترحة :الربامج املق أسلوب التنفيذ : :  لفئة املستهدفة

احلوار  -اإليضاح املباشر  (6-5-4املرحلة العليا )
العرض املرئي-والنقاش   

 لدعوة لى ع ة املترتبة جيابيجلسة حوارية حلصر النتائج اإل
 إىل اهلل على الداعية واملدعويني 

  عرض مرئي عن نتائج الدعوة إىل اهلل يف قارة أفريقيا 

 الدعوة إىل اهلل يف انتشار اإلسالم  درس تفصيلي عن أمهية
 وإصالح اجملتمعات

يستشعر أمهية الدعوة إىل 
 اهلل

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 فضل الدعوة إىل اهلل / عبداهلل ناصح علوان -
 أمهية الدعوة إىل اهلل ومقامها يف اإلسالم / عدنان العرعور -

 يف انتشار اإلسالم درس تفصيلي عن أمهية الدعوة إىل اهلل -
 وإصالح اجملتمعات

 عرض مرئي عن انتشار الدعوة يف أفريقيا وجهود الدعاة  -

جلسة حوارية لتحفيز األشبال على العمل الدعوي املناسب  -
 لقدراهتم 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 تقييم نتائج العرض املرئي  -
  النقاش واحلوار ءأثنااملالحظة  -

التركيز على إظهار القدوات من الدعاة إلىى اهلل وتشجيع  -
 األشبال لالقتداء هم 

  حث األشبال على التطبيق العملي مبا يناسب قدراهتم -

 14أ/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
القراءة  -العرض القصصي 

السماع املوجه  -املوجهة 
 لنشاط البحثي ا -

 بكر وعمر  عرض قصصي لقصة إسالم أيب 
  عرض قصصي تفصيلي لقصة إسالم سلمان الفارسي 
 عرض قصصي تفصيلي لقصة إسالم الطفيل بن عمرو الدوسي 

  يفهم الطالب وتكل - مساء الصحابة علىأتكليف منزيل توزيع بعض
 م هذا الصحايبمادة عن قصة إسالبتحضري 

  مساع موجه ملادة صوتية أو مرئية لقصة مؤثرة عن إسالم أحد الصحابة 

يتعرف على قصص 
 إسالم بعض الصحابة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 صور من حياة الصحابة / عبدالرمحن رأفت الباشا  -
 العشرة املبشرون باجلنة  / حممود املصري -

 ض الصحابة عرض قصص إسالم بع  -
 مساع موجه لسري بعض الصحابة  -
  نشاط منزيل لتحضري مادة عن قصة إسالم صحايب -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
  تقييم املهمة األدائية املنزلية -

 العناية باستخدام األسلوب القصصي الشيق واجلذاب  -
 املسموعة يف هذا اجملال االستفادة من املواد املرئية و -
 حث األشبال عى االقتداء بالصحابة  -

 15أ/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 -احلفظ  -اإليضاح املباشر  (6-5-4املرحلة العليا )
 املناقشة واحلوار

 درس تفصيلي يف تعريف املعروف واملنكر 
 املنكرحفظ تعريف املعروف و 

  جلسة مناقشة حوارية حلصر املنكرات يف اجملتمع وكيفية التعرف
 عليها

 )......شرح حديث ) لتأمرن باملعروف و 

 يفرق بني املعروف واملنكر

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 جامع العلوم واحلكم / ابن رجب -
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر /خالد السبت  -

 املنكر واملعروف واألمثلة عليهما .تعريف  -
 بيان فضل ومثرات األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -
جلسة نقاش لبعض املنكرات وكيفية التعامل معها باحلكمة  -

 واألسلوب املناسب

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع   -
  شاحلوار والنقا أثناءاملالحظة  -

 التركيز على األمثلة الواقعية  -
 بيان درجات األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -
التركيز على احلكمة واألسلوب احلسن يف األمر باملعروف  -

   والنهي عن املنكر

 16أ/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

املهام  -بقات املسا (6-5-4املرحلة العليا )
 األدائية

  مسابقة يف أفضل طريقة دعوية لدعوة اجلاليات 

 سة أو تعليق وتوزيعتكليف بإلقاء فقرة دعوية يف إذاعة املدر  
 منشور دعوي

  مسابقة يف إلقاء الكلمات التوجيهية الدعوية 
  فضل فكرة دعوية لألهل يف املنزل أمسابقة يف 

س بعض األعمال ميار
 الدعوية بشكل مبسط

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 . اإلنترنتموقع املفكرة الدعوية على  -
 اإلنترنتموقع صيد الفوائد على  -

إقامة مسابقات متنوعة لتشجيع األشبال على ممارسة بعض  -
 األعمال الدعوية 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

           تقييم املهام األدائية       -
  تقييم املشاركة يف املسابقات -

 

االهتمام مبناسبة األنشطة واملسابقات ملستوى وقدرات  -
 األشبال 

  التشجيع املستمر لألشبال وحتفيزهم -

 17أ/



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 احلفظ (6-5-4املرحلة العليا )
 ضل الدعوةحفظ آيات يف ف 

 . (.حفظ حديث ) بلغوا عين ولو آية. 

 (.ن يهدي اهلل بك رجاًل..حفظ حديث ) أل 

حيفظ بعض النصوص يف 
 الدعوة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 فضل الدعوة إىل اهلل / عبداهلل ناصح علوان -
 سالم / عدنان العرعورة الدعوة إىل اهلل ومقامها يف اإلأمهي -

 واألحاديث وتكليف األشبال حبفظها  ياتاآل اختيار -
  التسميع مع التعليق والشرح املبسط للمعاين -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 واألحاديث بعناية يات آلاختيار ا - التسميع  -
  تشجيع األشبال على احلفظ باستخدام وسائل العرض والسماع -

 18أ/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : التنفيذ :أسلوب  :  الفئة املستهدفة

النقاش  –املباشر  اإليضاح (6-5-4) العليا املرحلة
 والتطبيق العملي

 

 درس تفصيلي عن اإلميان ووسائل تقويته

 شرح حديث شعب اإلميان 

 تطبيقات عملية على أركان اإلميان الستة

 

 يعرف معىن اإلميان وأركانه

 :  الربامج لتحقيق املؤشرمفردات  املراجع :

 كتاب التوحيد / شرح الشيخ صاحل الفوزان -
 شرح األربعني النووية / البن عثيمني -

 درس تفصيلي عن اإلميان ووسائل تقويته

 شرح حديث شعب اإلميان 

 تطبيقات عملية على أركان اإلميان الستة

 
 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 باشر السؤال امل -
 املالحظة أثناء النقاش واحلوار -

 التركيز على اجلانب العملي  -
 اإلمياين إثارة اجلانب -

 19أ/



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6 -5 -4) املرحلة العليا
 -احلفظ  -املباشر  يضاحاإل

 املهام األدائية

 يلي عن معىن الواجبات والفرائضدرس تفص 
 تكليف ببحث منزيل عن تعريف الواجب وأمثلة عليه 

  إعالين فيه معىن الواجب يف مكان بارز يف املقر لوحةتعليق 

 تكليف غري مباشر حبفظ تعريف ) الواجب ( يف الشرع 

 

 يبني معىن الواجب

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 صاحل الفوزان امللخص الفقهي /  -
 بن رجب احلنبلي اجامع العلوم واحلكم /  -
 

 بيان معىن الواجبات والفرائض وأمثلة عليها  -
تكليف ببحث بسيط عن بعض الفرائض والواجبات  -

 وأدلتها

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
  تقييم املهمة األدائية -

 ية الواجبات يف الشرعالتركيز على أمه -
 توضيح الفرق بني الواجب واملستحب -

 1ب/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 احلوار والنقاش 

التدريب العملي 
 املباشر  يضاحاإل

  جلسة حوارية حلصر الواجبات الشرعية يف اليوم والليلة 
  على حساب الواجباتآثار االنشغال باملباحات كلمة توعوية عن 

 ) دورة تدريبية عن ) ترتيب األولويات 
  جلسة حوارية حلصر التفريط يف بعض الواجبات بسبب االنشغال

 باملباحات
 ( شرح حديث ) وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه 

يقدم الواجبات على 
 املباحات

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :
 جامع العلوم واحلكم / ابن رجب احلنبلي  -
 عمل اليوم والليلة / جالل الدين السيوطي -
 القعيد لعادات العشر للشخصية الناجحة / إبراهيما -

 

 بيان الفرق بني الواجبات واملباحات وكيفية التوازن بينهما  -
 احاتآثار التفريط يف الواجبات واالنشغال باملب -
 التدريب العملي على تنظيم الوقت وترتيب األولوليات  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -
 التدريب  أثناءالتقييم  -

 التركيز على التدريب العملي وامتالك املهارة  -
  راهتماختيار ما يناسب حسب مستوى األشبال وقد -

 2ب/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
-احلفظ  -يضاح املباشر اإل

العروض  -املهام األدائية
 القراءة املوجهة -املرئية

 ع بيان م ًاشرعي ًاتكليف منزيل لكل طالب بأن حيضر واجب
 يه مث يعرضه أمام زمالئهفضله واألجر املترتب عل

   سلسلة عروض مرئية خمتصرة عن فضائل األعمال 

  ) شرح حديث ) بين اإلسالم على مخس 
  ر ب-قراءة موجهة يف سلسلة  عن فضائل األعمال ) الصدق

 ..(.النصيحة  -الصدقة -الوالدين

يدرك فضل بعض 
 الواجبات

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 رجب احلنبلي ابن علوم واحلكم /جامع ال -
 فضائل األعمال /  للمقدسي  -
 فضائل األعمال / حممد بن عبداهلل السبيل  -

 التعريف بأهم الواجبات ) أركان اإلسالم (   -
 التعريف بفضائل األعمال وأمهيتها واألجر املترتب عليها  -
 قراءة موجهة لألشبال يف بعض فضائل األعمال  -

 توجيهات يف التنفيذ  : شر :أدوات قياس حتقيق املؤ

  السؤال املباشر         -
 التسميع  -
  تقييم القراءة املوجهة -

االختيار املناسب لفضائل األعمال األكثر أمهية  -
 للمرحلة العمرية لألشبال 

  التدريب العملي واحلث على التطبيق  -

 3ب/



 

 

 

 

 :  لتفصيلياملؤشر ا الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6ـ5ـ4املرحلة العليا )
-احلفظ  -يضاح املباشر اإل

املهام  -التدريب العملي 
  األنشطة العملية -األدائية 

  مساع موجه ملادة صوتية عن اجتهاد الصحابة والسلف يف العبادة 
 ) شرح حديث ) أحب األعمال إىل اهلل أدومه وإن قل 

 أداء  ت واالجتهاد يفدورة تدريبية عملية عن كيفية ترتيب الوق
 اجبات الشرعيةالو

  تكليف الطالب بتقدمي مشروع وسائل مقترحة للمحافظة على
الصلوات اخلمس يف املسجد  تكليف الطالب بتقدمي ممارسات قام 

  رب والديهلها 

 يواظب على أداء الواجبات

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 جب احلنبلي جامع العلوم واحلكم / ابن ر -
 القعيد  إبراهيمالعادات العشر للناجحني /  -

 أمهية املواظبة على أداء الواجبات وفضل ذلك -
 كيفية ترتيب الوقت واملواظبة على الواجبات والتغلب على العوائق  -
  تكليف األشبال مبهام أدائية إلتقان املهارة -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املباشر  السؤال -
 التسميع  -
  تقييم املهام األدائية -

 التركيز على التشجيع واحلث والتحفيز  -
  تنمية الدافع الذايت وابتغاء األجر عند اهلل -

 4ب/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
املهام  -املباشر اإليضاح 

 احلفظ -األدائية 

  درس تفصيلي عن معىن احملرم 
  تكليف ببحث منزيل عن تعريف احملرمات وأمثلة عليها 

  إعالين فيه معىن احملرمات يف مكان بارز يف املقر لوحةتعليق  

 كليف غري مباشر حبفظ تعريف ) احملرم( يف الشرعت 

 يبني معىن احملرم

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 بيان معىن احملرمات بالتفصيل وذكر أمثلة عليها  - الفقهي / صاحل الفوزان امللخص  -
 حصر بعض احملرمات املشتهرة يف اجملتمع وبيان خطرها  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 تقييم املهمة األدائية  -
 التسميع  -

 ال توى األشببيان معىن احملرم بأسلوب بسيط ومناسب ملس -
 

 5ب/



 

 

 

 
 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -احلفظ  -املباشر اإليضاح 

احلوار -األسلوب القصصي 
 والنقاش 

 . حفظ بعض األحاديث يف التحذير من احملرمات 

 لمالظ -والدينعقوق ال -ن الكذب قصص مسموعة يف التحذير م 

  ندوة حوارية حلصر أبرز احملرمات املنتشرة 

يسمي احملرمات 
 املشهورة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 الكبائر / للذهيب  -
 pdfمطوية حمرمات استهان ها الناس /  -

 بيان أبرز احملرمات املشهورة والتحذير منها  -
  احملرماتذكر بعض القصص املعربة لعاقبة الوقوع يف -
 احملرمات  املنتشرة يف الواقع  أبرزحوار حلصر  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -

 التركيز على احملرمات املناسبة لألشبال واملتوقع التساهل ها  -
  التكليف  مرحلةالتنبه بأن األشبال ليسوا يف  -

 6ب/



 

 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
العروض  -املباشر  اإليضاح

 -القراءة املوجهة  -املرئية 
 احلفظ

 ،عرض مرئي عن احملرمات وخطرها وعقوبتها 

 قراءة موجهة يف التحذير من احملرمات، وآثارها 

  )شرح حديث ) أكرب الكبائر 

 عاقبة فعل احملرمات وضحي

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 الكبائر / للذهيب  -
 حمرمات استهان ها الناس / حممد املنجد -

 درس يف التحذير من احملرمات وعاقبتها  -
 حفظ األحاديث الواردة يف التحذير من احملرمات -
 بعض احملرمات قراءة موجهة يف التحذير من -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 تقييم القراءة املوجهة   -

 التركيز على احملرمات املناسبة لألشبال واملتوقع التساهل ها  -
  التكليف مرحلة التنبه بأن األشبال ليسوا يف  -

 7ب/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي لربامج املقترحة :ا أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
املهام  -املباشر  اإليضاح
 القراءة املوجهة  -األدائية 

 لمة توجيهية عن معىن املكروهات ك 

 تكليف منزيل حلصر الفروق بني احملرمات واملكروهات 

 قراءة موجهة عن املكروهات 

 املكروه يبني معىن

 :  الربامج لتحقيق املؤشرمفردات  املراجع :

 امللخص الفقهي / صاحل الفوزان  -
 

 بيان معىن املكروه واألمثلة عليه  -
 الفرق بني املكروهات واحملرمات -
 فضل التنزه عن املكروهات -

 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر   -
 التسميع -
 تقييم املهمة األدائية  -

 لواقعية للمكروهات يف احلياة اليوميةضرب األمثلة ا -

 8ب/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -احلفظ  -املباشر  اإليضاح

 احلوار والنقاش 

  مساجلة بني فريقني لذكر األمر املستحب واملكروه الذي
 يضاده

  يف التحذير من املكروهاتحفظ بعض األحاديث 

 ندوة حوارية حلصر بعض املكروهات 

يذكر أمثلة على 
 املكروهات

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 امللخص الفقهي / صاحل الفوزان -
 مكروهات الطهارة والصالة يف كتب الفقه  -

حصر جمموعة من املكروهات يف الطهارة والصالة وبياهنا  -
 لألشبال 

 عض األحاديث يف املكروهاتحفظ ب -
 حوار ونقاش حلصر بعض املكروهات -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -

 تشجيع األشبال على املشاركة  -
 االهتمام بالتطبيق العملي يف جتنب املكروهات  -

 9ب/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : سلوب التنفيذ :أ :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -احلفظ  -املباشر  اإليضاح

 احلوار والنقاش

 كلمة توجيهية عن معىن املستحبات 

 لندوة حوارية حلصر بعض املستحبات والنواف 

  حفظ بعض األحاديث يف احلث على النوافل واملستحبات 

 يبني معىن املستحب

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 امللخص الفقهي / صاحل الفوزان -
 مستحبات الطهارة والصالة يف كتب الفقه  -

حصر جمموعة من املستحبات يف الطهارة والصالة وبياهنا  -
 لألشبال 

 املستحباتحفظ بعض األحاديث يف  -
 املستحباتحوار ونقاش حلصر بعض   -

 توجيهات يف التنفيذ  : ر :أدوات قياس حتقيق املؤش

 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -

 تشجيع األشبال على املشاركة  -
 االهتمام بالتطبيق العملي يف العمل باملستحبات  -

 10ب/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 مساع -اإليضاح املباشر  (6-5-4املرحلة العليا )
 موجه 

  كلمة توجيهية حول املستحبات يف الصالة 

  مساع موجه عن اآلداب واملستحبات يف الصحبة واحلديث
 مع اآلخرين

   درس توجيهي عن املستحبات يف الوضوء وقضاء احلاجة 

 يعرف بعض املستحبات

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 صاحل الفوزان امللخص الفقهي / -
 مستحبات الطهارة والصالة يف كتب الفقه -

التعريف ببعض املستحبات يف الطهارة والصالة والتدريب  -
 عليها 

 التعريف ببعض املستحبات يف احلياة اليومية -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 تقييم السماع املوجه -

ستحبات اليت حيتاجها األشبال بشكل االختيار املناسب للم -
 أكرب 

 االهتمام بالتطبيق العملي يف العمل باملستحبات  -

 11ب/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 التدريب العملي  -املهام األدائية  (6-5-4املرحلة العليا )

  لها الطالباليت قد يفعتكليف منزيل حبصر املستحبات اليومية 

  تدريب عملي على فعل بعض املستحبات بالطريقة الصحيحة 

  إرشادية ببعض اآلداب واملستحبات يف أماكن  لوحاتتعليق
 مناسبة 

 يفعل بعض املستحبات

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 امللخص الفقهي / صاحل الفوزان -
 الفقهمستحبات الطهارة والصالة يف كتب  -

التدريب العملي على فعل بعض املستحبات بالطريقة  -
 الصحيحة 

جلسة حوارية حلصر بعض املستحبات يف احلياة  -
 اليومية 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم املهام األدائية -
 تقييم أداء التدريب العملي  -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -

للمستحبات اليت حيتاجها األشبال بشكل  االختيار املناسب -
 أكرب 

 االهتمام بالتطبيق العملي يف العمل باملستحبات  -

 12ب/



 

 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 احلفظ  -املباشر اإليضاح  (6-5-4املرحلة العليا )
  درس تفصيلي عن اإلحسان منزلته وفضله 

 حديث جربيل ) اإلحسان أن تعبد اهلل ...( حفظ 

 ( شرح حديث ) الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة يف الغار  

 يذكر تعريف اإلحسان

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 جامع العلوم واحلكم / ابن رجب احلنبلي  -
 

 توضيح معىن اإلحسان ومراتبه بشكل تفصيلي -
 (إلحسان أن تعبد اهلل ...) احفظ حديث جربيل  -

 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع -

 تبسيط املعىن بشكل مركز  -
 ربط اإلحسان مبراقبة اهلل  -

 13ب/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 األسلوب -يضاح املباشر اإل (6-5-4املرحلة العليا )
 السماع املوجه  -القصصي 

  درس تفصيلي عن مراقبة اهلل تعريفها وفضلها ووسائل
 حتقيقها

  مساع موجه عن مراقبة اهلل 

  وقفات مع قصة صاحبة اللنب وعمر بن اخلطاب رضي اهلل
 عنه

 يستشعر مراقبة اهلل له

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اهلل / عبدالرمحن العايدمراقبة  -
 مراقبة اهلل / خالد السبت -

 مراقبة اهلل تعريفها وفضلها وطرق حتصيلها  -
 جلوقصص من مراقبة السلف والصاحلني هلل عز  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر -
 السماع املوجه تقييم  -

 ال ملستوى األشب العناية باختيار األمثلة والقصص املناسبة -
 التنبه بأن األشبال مل يبلغوا سن التكليف  -

 14ب/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
-احلفظ-املباشر اإليضاح

 املسابقات

 درس تفصيلي عن فضل الذكر واحملافظة عليه 

 حفظ أذكار الصباح واملساء 

 سابقة يف حفظ كتاب حصن املسلم م 

 

حيفظ أذكار اليوم والليلة 
 وبعض األدعية النبوية

 

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 األذكار / النووي  -
 الوابل الصيب / ابن القيم -
 حصن املسلم / سعيد القحطاين -

 

 واحملافظة عليه درس تفصيلي عن فضل الذكر

 حفظ أذكار الصباح واملساء

 مسابقة يف حفظ كتاب حصن املسلم 

 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر -
 التسميع -
 تقييم نتائج املسابقات -

 التركيز على اجلانب العملي التطبيقي -
 التذكري واحلث املستمر على احملافظة على األذكار -

 15ب/



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : لوب التنفيذ :أس :  الفئة املستهدفة

مساع  -املباشر  اإليضاح (6-5-4املرحلة العليا )
 القراءة املوجهة -موجهة 

  يف تعامله مع أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصدرس يف السرية عن هدي النيب 
  يف تعامله مع أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصمساع موجه عن هدي النيب 
 ملعلمقراءة مجاعية ألحد كتب السرية مع تعليق ا 

 يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي يوضح
 أصحابه مع تعامله

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

  وقفات تربوية من السرية النبوية  -
  بن كثري االفصول يف سرية الرسول /  -

 يف تعامله مع أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصتوضيح هدي النيب   -
 مساع موجه : قصص من تعامل الرسول مع الصحابة  -
يف بعض قصص تعامل النيب مع الصحابة القراءة اجلماعية  -

 والتعليق على ذلك 

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

 

 استخدام األسلوب القصصي -
 ملسو هيلع هللا ىلصحث األشبال على التطبيق واالقتداء بالنيب  -

 1ج/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : وب التنفيذ :أسل :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
مساع  -املباشر  اإليضاح
 القراءة املوجهة -موجهة 

  يتههل بتعامله مع أ يف ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبدرس يف السرية عن 

 قراءة مجاعية ألحد كتب السرية مع تعليق املعلم 

  هل بيتهأ تعامله مع يف ملسو هيلع هللا ىلص هدي النيبمساع موجه عن 

 هتعامل يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي يوضح
 بيته أهل مع

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 وقفات تربوية من السرية النبوية  -
  بن كثري االفصول يف سرية الرسول /  -

 توضيح هدي النيب يف تعامله مع أهل بيته  -
 مساع موجه : قصص من تعامل الرسول مع أهل بيته -
تعليق على وال بيتهعية يف بعض قصص تعامل النيب مع أهل القراءة اجلما -

 ذلك 

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

 استخدام األسلوب القصصي -
 ملسو هيلع هللا ىلصحث األشبال على التطبيق واالقتداء بالنيب  -

 2ج/



 

 

 

 
  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : سلوب التنفيذ :أ :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 سلوباأل -املباشر  اإليضاح

 القراءة-احلفظ  -القصصي 
 املوجهة 

 طالب  مع عمه أيب ملسو هيلع هللا ىلصيب قصة تعامل الن 

 (إن من إجالل اهلل إكرام ذا الشيبة املسلم ث ) شرح حدي 

 لسرية فيها احترام ص من اقراءة موجهة يف املنزل لقص
 الكبري

 يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي يشرح
 الكبري احترام

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 وقفات تربوية من السرية النبوية  -
  كثري  بناالفصول يف سرية الرسول /  -

 توضيح هدي النيب يف تعامله مع كبار السن  -
 ذكر بعض القصص اليت حدثت للنيب مع كبار السن -
 راءة اجلماعية يف بعض قصص تعامل النيب مع كبار السن الق -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التسميع -
 تقييم القراءة املوجهة  -

 استخدام األسلوب القصصي -
 ملسو هيلع هللا ىلصحث األشبال على التطبيق واالقتداء بالنيب  -

 

 3ج/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي امج املقترحة :الرب أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )

احلوار  -املباشر  يضاحاإل
 -السماع املوجه -والنقاش 

األسلوب  -املشاهد املرئية 
 القصصي

 

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

  درس تفصيلي عن بر الوالدين 
 وارية حلصر أفضال الوالدين على اإلنسان منذ جلسة ح

 همحله ووالدته حىت كرب

  مساع موجه عن قصص يف بر الوالدين 
 مشاهدة مرئية عن بعض قصص العقوق  

 عليه والديه لضف يدرك

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 بر الوالدين / سعيد بن وهف القحطاين -
 دين / فتح الرمحن حممد حسن مجيلقصص مؤثرة يف بر وعقوق الوال -

 بيان فضل الوالدين على اإلنسان -
 ذكر اآليات واألحاديث يف ذلك  -
 االستماع واملشاهدة ملواد يف بر الوالدين وإدراك فضلهما -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -
   وجهتقييم السماع امل -

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

 هم
 

 4ج/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 املناقشة -التدريب العملي 

 املهام األدائية - واحلوار

 تدريب عملي ملهارات بر الوالدين وكسب مودهتما 

 مندوة حوارية يشارك فيها الطالب بقصص واقعية يف بره 
 والديهم ب

  تكليف منزيل بكتابة عشرة أعمال تقوم ها يف اليوم لرب
  والديك 

وجيتنب  ،يطيع أوامر والديه
 امنواهيه

 :  شرمفردات الربامج لتحقيق املؤ املراجع :

 مطوية السلف وبر الوالدين / مدار الوطن -
 معامل يف بر الوالدين/ عبد العزيز السدحان  -

 توضيح معىن بر الوالدين واجتناب نواهيهما  -
 التدريب العملي باألمثلة على ذلك  -
 مناقشة األشبال واحلوار معهم يف كيفية بر الوالدين  -

 :  توجيهات يف التنفيذ أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر    -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -
 تقييم املهمة األدائية -

 التركيز على اجلانب العملي التطبيقي  -
 تشجيع األشبال على التنفيذ والعمل ومتابعتهم  -

 5ج/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

-احلفظ   -املباشر  يضاحإلا (6-5-4املرحلة العليا )
 املهام األدائية

 ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا  تفسري قوله تعاىل( ) 

 (تفسري قوله تعاىل ) وقضى ربك . تكليف منزيل بكتابة.. 

 )... شرح حديث ) من أحق الناس حبسن صحابيت 

 حيفظ بعض النصوص
 الواردة يف بر الوالدين

 :  يق املؤشرمفردات الربامج لتحق املراجع :

 مطوية السلف وبر الوالدين / مدار الوطن -
  معامل يف بر الوالدين/ عبد العزيز السدحان  -

استعراض لآليات واألحاديث يف بر الوالدين تكليف األشبال  -
 حبفظ بعضها 

 شرح بعض اآليات واألحاديث يف بر الوالدين  -
 يات يف بر الوالدين تكليف منزيل بتفسري بعض اآل -

 توجيهات يف التنفيذ  : ياس حتقيق املؤشر :أدوات ق
 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 األدائية  ةتقييم املهم -

 واألحاديث مع شرح مبسط هلا  ياتاآلاختيار   -
 مساعدة األشبال يف البحث والكتابة  -

 6ج/



 

 

 

 
  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

احلوار  -املباشر  إليضاحا (6-5-4عليا )املرحلة ال
 التدريب العملي  -والنقاش 

 )... شرح حديث ) ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه 

 وسائل وممارسات احترام مشاعر  جلسة حوارية حلصر
 خريناآل

  دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع اآلخرين 

يعرف حق املسلم على 
 املسلم

 :  لتحقيق املؤشرمفردات الربامج  املراجع :

 حسن اخللق / عبد املك القاسم  
  خريناآلاملشاعر وكيفية احترام مشاعر  بيان معىن -
 جلسة حوارية ملناقشة وسائل احترام املشاعر -
 دورة تدريبية عملية يف مهارات التواصل مع اآلخرين   -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 النقاش واحلوار  أثناءحظة املال -
 التدريب  أثر قياس -

 التركيز على اجلانب العملي والتطبيق  -

 

 7ج/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

احلوار  -املباشر  إليضاحا (6-5-4املرحلة العليا )
 والنقاش

 )... شرح حديث ) ليس منا من مل يرحم صغرينا 

 رح حديث ) إن من إجالل اهلل ...(ش 

 جلسة حوارية حلصر أساليب وطرق احترام الكبار 
 الكبرييوقر 

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

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

 واألجر املترتب عليه  بيان معىن توقري الكبار -
 ليب توقري الكبارساالتدريب العملي على أ -
ساليب وار والنقاش مع األشبال يف حصر أاحل -

 الكبارتوقري

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -

  يوالتطبيقالتركيز على اجلانب العملي  -

 

 8ج/



 

 

 

 
 

  :  املؤشر التفصيلي ملقترحة :الربامج ا أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 -احلفظ  -املباشر يضاح اإل (6-5-4املرحلة العليا )
 املشاهدة املوجهة -احلوار 

 )... شرح حديث ) حق املسلم على املسلم 

 جلسة حوارية حلصر أبرز واجبات املسلم جتاه أخيه املسلم 

 م حبق من حقوق املسلم وتدوين ذلكتكليف منزيل بالقيا 

 واجبات ببعضيتحلى 
 على املسلم املسلم

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 جامع العلوم واحلكم / بن رجب احلنبلي -
 حق املسلم على املسلم /خالد السبت -
 

 بيان واجبات املسلم جتاه املسلم بالتفصيل     -
 احلوار مع األشبال لبيان بعض واجبات املسلم جتاه أخيه  -
للقيام حبق من حقوق املسلمني بينهم مهمة أدائية منزلية  -

 وتدوينها .

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر   -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -
 التسميع -

  يوالتطبيقالتركيز على اجلانب العملي    -
  ذكر األمثلة والقصص املناسبة للموضوع  -

 9ج/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : التنفيذ :أسلوب  :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 –احلفظ  –املباشر  اإليضاح

 التدريب العملي 

 )... شرح حديث ) أفشوا السالم بينكم 

 )... شرح حديث ) يسلم الراكب على 

 دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع اآلخرين 
 على اآلخرين السالميبادر إللقاء 

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 شرح أحاديث إفشاء السالم يف كتب احلديث  -
 بيان فضل البدء بالسالم  -
 لى الناس ع اإلجيابية بيان األجور املترتبة على البدء بالسالم واآلثار -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التسميع -

 

 ز على اجلانب العملي التطبيقي التركي -
 حث األشبال على استشعار األجر والثواب  -

 10ج/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 –احلفظ  –املباشر اإليضاح 

التدريب  –احلوار والنقاش 
 العملي 

 ًا وال متفحشًا (شرح حديث ) ماكان النيب فاحش 

  جلسة حوارية حلصر أبرز األخطاء يف احلديث واأللفاظ اجلارحة
 وكيفية التغلب عليها 

 دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع اآلخرين 

 ال يتعمد التلفظ باأللفاظ اجلارحة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 القاسم كحسن اخللق / عبد املل -
 اجلارحة وأمثلة عليها  تعريف األلفاظ -
 بيان اآلثار السلبية لأللفاظ اجلارحة -
 جلسة حوارية حلصر بعض األلفاظ اجلارحة وكيفية جتنبها  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 املالحظة اثناء النقاش واحلوار -

 الترويج هلا اجلارحة و األلفاظ التوازن بني التحذير من -
 حث األشبال على العمل والتطبيق  -

 11ج/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب -املباشر  يضاحاإل

 املهام األدائية  -العملي 

  تدريب عملي حول مهارات حتفيز اآلخرين على احلديث
 وتشجيعهم

  تكليف منزيل حلل مشكلة تتبع عثرات اآلخرين يف احلديث
 وسائل وطرق ( )
 دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع اآلخرين 

  ألسنة ال يتعمد تتبع عثرات
 اآلخرين

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 حسن اخللق / عبد امللك القاسم  -
 نه بيان معىن تتبع عثرات اللسان والتحذير م -
 السلبية لتتبع عثرات ألسنة الناس  ثاراآلعرض  -
 مهم أدائية منزلية لعالج خطأ تتبع عثرات األلسنة  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 تقييم املهمة األدائية  -

 التركيز على التطبيق والعمل  -
 

 12ج/



 

 

 

 
  :  املؤشر التفصيلي امج املقترحة :الرب أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 التدريب -املباشر  اإليضاح (6-5-4املرحلة العليا )
 العملي 

 تدريب عملي حول آداب اإلنصات واالستماع 
  عن آداب احملادثة    لوحة إرشادية تعليق 
 دورة تدريبية يف مهارات التواصل مع اآلخرين 

 نيخراآلديث حمقاطعة ب يتجن

 :  ت الربامج لتحقيق املؤشرمفردا املراجع :

 فن التعامل مع الناس / فهد زايد -
 التعريف ببعض آداب احلديث واالستماع لآلخرين  -
 هأثر وبيانالتحذير من مقاطعة اآلخرين  -

 املتحدث  على 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 مالحظة املعلم للشبل  -

  يوالتطبيقانب العملي التركيز على اجل -

 

 13ج/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 –احلفظ  –املباشر  اإليضاح 

السماع  –النقاش واحلوار 
 املوجه 

  )... شرح حديث ) آية املنافق 
 )... شرح حديث ) وال يزال الرجل يكذب 
 ة حلصر اآلثار السلبية للكذب وقصص واقعية جلسة حواري 
 عن خطورة الكذب  همساع موج 

 اآلخرينيتجنب الكذب على 

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مطوية التحذير من الكذب / دار الوطن - 

 بيان خطورة الكذب وعقوبته  -
 ذكر بعض القصص اليت تبني خطورة الكذب  -
 حول آثار الكذب جلسة للحوار والنقاش  -
 مساع موجه حول الكذب  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 املالحظة أثناء النقاش واحلوار  -
 تقييم السماع املوجه -

 بيان بعض أمثلة الكذب املنتشرة وال يتنبه هلا الناس  -

 14ج/



 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي رحة :الربامج املقت أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
-احلفظ   -االيضاح املباشر 
السماع  –احلوار والنقاش 

 املوجهة 

 . ( .شرح حديث ) الغيبة ذكرك أخاك.. 
 ) شرح قوله تعاىل ) وال يغتب بعضكم بعضا 
 جلسة حوارية حلصر اآلثار السلبية للغيبة وقصص واقعية 
 غيبة مساع موجه عن خطورة ال 

 اآلخرينجيتنب غيبة 

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 خزمية ابنمطوية قف قبل أن تغتاب  / دار  - 
 تعريف الغيبة وبيان أثرها وخطورهتا  -
 حلصر اآلثار السلبية للغيبة وقصص واقعية جلسة حوارية  -
 مساع موجه عن خطورة الغيبة  -

 هات يف التنفيذ  :توجي أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التسميع  -
 املالحظة اثناء النقاش واحلوار  -
 تقييم السماع املوجه -

 ذكر بعض أمثلة التساهل يف الغيبة يف اجملتمع والتحذير منها  -

 15ج/



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4رحلة العليا )امل
 التدريب -املباشر اإليضاح  

 املرئية العروض-العملي 

 بالنفس الثقة عن تفصيلي درس 

 بالنفس الثقة فيه يربز الناجحني لبعض مرئي عرض 

 القدرات وتطوير بالنفس الثقة:  تدريبية دورة 

 وقدراته بنفسه يثق

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 بيان معىن الثقة بالنفس وطرق حتصيلها  - نفس / فهد احلمدان الثقة بال -
 التدريب العملي على اكتشاف القدرات وتنمية الثقة بالنفس  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التدريب  أثرتقييم  -
 املالحظة املباشرة -

 التركيز على اجلانب العملي التطبيقي -
 مابني الثقة بالنفس والعجب والغرور التوازن -
  إجيايبحث األشبال على تفعيل الثقة بالنفس بشكل  -
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 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب -األنشطة العملية 

 ة العروض املرئي -التطبيقي 

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

 اوتدوينه جنازاتاإل تسجيل كيفية على عملي تدريب  

 عن يتحدث وهو املميزين القدوات ألحد مرئي عرض 
 إجنازاته

 منجزاته يعدد

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 ماخلربة العملية للمعل -
 تدريب األشبال على كتابة املنجزات وتدوينها  -
  عرض مرئي خيدم املوضوع  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التدريب  أثرتقييم  -

 التركيز على اجلانب العملي  -
األشبال من العجب والغرور  والتذكري بشكر  حتذير  -

 ازجناهلل على توفيقهم حتقيق اإل
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 اإليضاح -التدريب العملي 

 احلوار والنقاش -املباشر 

 اناإلنس لدى والضعف القوة نقاط معىن:  تفصيلي درس 

 القوة نقاط مع أتعامل كيف بعنوان:  حوارية ندوة 
  والضعف

 شخصيال والضعف القوة نقاط حتليل كيفية عملي تدريب  

 القوة مواطن بعض يدرك
 لديه والضعف

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العلمية للمعلم  -

بيان معىن نقاط القوة والضعف لدى اإلنسان وكيفية التعرف  -
 عليها 

وة عف والقندوة حوارية لكيفية التعامل األمثل مع نقاط الض -
 لدى االنسان

 تدريب عملي على حتليل نقاط الضعف والقوة الشخصية  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -
 التدريب  أثرتقييم  -

 التركيز على اجلانب العملي  -
بال لدى األش التنبه ملا قد يسببه التمرين من إحباط أو عجب -

 بسبب نقاط القوة والضعف
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

السماع  -املهام األدائية  (6-5-4املرحلة العليا )
 األنشطة التدريبية -املوجه 

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

 وأمهيته الوقت عن:  موجه مساع 

 وتكليف املؤقت وتشغيل مؤقت ساعة إحضار:  تدرييب نشاط 
، عمقط كتابة أو القرآن من صفحة قراءة:  مثل حمدد بعمل الطالب

 األشبال بني الوقت وحساب

 يف منه املطلوبة األعمال ينجز
 وقتها

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مهارة إدارة الوقت / عبدالقادر الشيخلي -
 مساع موجه عن أمهية الوقت  -
 مهمة أدائية وفق فترات زمنية حمددة  -
 نشاط تدرييب مؤقت بزمن -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املباشر  اإليضاح -
 تقييم املهمة األدائية  -
 تقييم النشاط التدرييب -

 التطبيقيالتركيز على اجلانب  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

التدريب  -املباشر  اإليضاح (6-5-4املرحلة العليا )
 العملي 

 رواألشه واألسابيع واأليام والساعات والدقائق الثواين عن مبسط شرح 
 والسنوات

 لطالبا على املوزعة الربنامج خطة يف والدقائق بالساعات الوقت حتديد  

 يهوالتنب الوقت حساب عن مسئوالً  يكون برنامج كل يف طالب حتديد 
  الوقت انتهاء قرب حال

 بالدقائق الساعة يذكر

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 بيان مبعىن ومفهوم الساعات والدقائق  - اخلربة العملية للمعلم   -
 هارة تدريب عملي إلتقان امل -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

  التركيز على اجلانب التطبيقي - السؤال املباشر  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب -اختبارات امليول 

 األدائية  املهام -العملي 

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

 ةاخلطاب - الرسم ) مثل املهارات بعض على عملي تدريب 
 نف كل يف املميزين وتشجيع (... - لقاءاإل -

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

 مهاراته يكتشف

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

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

إجراء اختبارات امليول واكتشاف املهارات بالتعاون مع أولياء  -
 األمور

 تعريف كل شبل مبهاراته وتدوينها  -
 لتنمية املهارات اخلاصة بكل شبل   عمليريب تد -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 نتائج االختبارات -
 تقييم التدريب العملي  -

 االختبارات بدقة واختيار مناذج موثوقة جراءاتإ -
نتائج االختبارات من ردود فعل سلبية لدى  نالعإالتنبه عند  -

 بعض األشبال 
 ولياء األمور طلب تعاون أ -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
احلوار   -التدريب العملي 

 -القراءة املوجهة -والنقاش
 املهمة األدائية

 اتطويره يف يرغب مهارة طالب كل حيدد:  عملي تدريب 
  يهاعل ويقيم ،املهارة هذه طويرلت خطة املعلم مع يرسم مث

 هووسائل ومكوناته الذايت البناء عن حوارية ندوة 

 املعلم مبساعدة مهاراته حسب طالب لكل:  موجهة قراءة  

 مهاراته تطوير حياول

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم   -
 الذايتتدريب علمي كيفية تطوير املهارات والبناء  -
 ندوة حوارية عن طرق تطوير املهارات وتنميتها -
 قراءة موجهة أو مهمة أدائية لكل شبل لتنمية مهارة حمددة -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -
 تقييم القراءة املوجهة  -
 تقييم املهمة األدائية  -

  التركيز على اجلانب العملي -
 التحفيز والتشجيع لألشبال لتطوير مهاراهتم  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 التدريب العملي  (6-5-4املرحلة العليا )

 األهداف وحتديد الشخصي التخطيط:  دورة  

 األعمال ةومتابع تنفيذ قائمة يف التدوين على عملي تدريب 

 دىامل قصرية) اليومية األعمال حتديد على عملي يبتدر - 
  ( املدى بعيدة واألعمال

 مييل اليت األعمال ينجز
 إليها

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 فنجان من التخطيط / عبد اهلل عيد العتييب -
 التخطيط الشخصي يف السرية النبوية / مهنا نعيم جنم -

 ديد أهداف مناسبةالتدريب العملي على حت -
  اإلجنازالتدريب العملي على التنفيذ و -
 التدريب على مناذج التخطيط اليومي والسنوي  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 التدريب  أثرتقييم  -
 تقييم األهداف واخلطط لكل شبل  -

 التركيز على التطبيق العملي وإتقان املهارة  -
 لألشبال املتابعة والتحفيز  -
 التعاون مع  أولياء األمور  -
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 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
ري لقاء اخلب -التدريب العملي 

- hلعروض املرئية 

 لعلياا االبتدائية املرحلة تناسب مادة وفق السباكة فنون يف:  خبري لقاء 

  لعلياا االبتدائية املرحلة تناسب مادة وفق الكهرباء فنون يف خبري ءلقا 

 العليا االبتدائية املرحلة تناسب املنزلية السباكة أعمال بعض عن مرئي عرض، 
 .العليا االبتدائية املرحلة تناسب املنزلية الكهرباء أعمال بعض عن مرئي عرض

 دائيةاالبت املرحلة بتناس السباكة مهارات بعض على عملية تدريبية دورة 
 ةاملرحل تناسب الكهرباء مهارات بعض على عملية تدريبية دورة، العليا

 .االعلي االبتدائية

 يف مهارات يطبق
 ءالكهرباو السباكة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :
 االكتفاء باخلرباء واملتخصصني -

 
  

 ءعرض مرئي مبسط عن بعض فنون السباكة والكهربا -
 تدريب عملي على بعض مهارات السباكة والكهرباء  -
 يف هذه الفنونمتخصصني لقاء خرباء  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 تقييم األداء العملي للمتدربني   -
 السؤال املباشر   -

 مراعاة مناسبة الطرح ملستويات األشبال    -
 العناية بأمور السالمة   -
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 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  ملستهدفةالفئة ا

  -احلوار والنقاش  (6-5-4املرحلة العليا )
 املهمة األدائية 

 املقترحات تقدمي على الطالب وتشجيع الربامج لتقييم أسبوعية جلسة إقامة 

 يهاعل التغلب كيفية يف الطالب مع حوار وإجراء حمددة مشكلة اختيار 
   لهاحو

 ليوميةا احلياة يف جماالً  أو مشكلة طالب لكل املعلم حيدد:  منزيل تكليف 
 مامأ تعرض مث اجلانب هذا تطوير أو حلل مقترحات كتابة منه ويطلب
 لالستفادة الطالب

 وحلوًلا مقترحات يقدم

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم   -
 ل على تقدمي املقترحات وفتح اجملال هلم .تدريب األشبا -
مهمة أدائية لتشجيع األشبال على كتابة مقترحات وحلول ملشكلة  -

 حمددة بالتعاون مع أولياء األمور 

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 تقييم املهمة األدائية  -
 املالحظة املباشرة  -

 التركيز على التدريب العملي  -
 األشبال على املبادرة ومتابعتهم  تشجيع -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

التدريب  -املهام األدائية  (6-5-4املرحلة العليا )
 العملي

  تكليف الطالب بإدارة بعض الفقرات يف الربنامج
 لتشجيعهم 

 لى تشجيعه عتكليف كل طالب مبهمة ولو كانت بسيطة ل
 التفاعل 

  تقسيم الطالب إىل جمموعات وتكليفهم بأنشطة مجاعية
 متنوعة 

 اطاتنش يف بفعالية يشارك
 مرحلته

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم  -
 الربامج  أثناءتكليف األشبال مبهام حمددة  -
 حث األشبال على العمل اجلماعي والتعاون  -

 توجيهات يف التنفيذ  : دوات قياس حتقيق املؤشر :أ

 املتابعة املستمرة لألشبال وتشجيعهم  - املالحظة املباشرة  -
 الصفات االنطوائية واخلجل  صحابأ باألشبالاالهتمام  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 احلوار-املباشر  إليضاحا

 املهام األدائية  -والنقاش 

 ) شرح حديث ) أحب الناس إىل اهلل أنفعهم للناس 
  ندوة حوارية حلصر أبرز األعمال االجتماعية اليت ميكن تقدميها

 لألسرة واجملتمع 
 ب إىل جمموعات ويتم تكليفهم مهمة أدائية : يقسم الطال

ف مع الصغري حتت إشراعمل اجتماعي لألسرة أو اجملت ميبتقد
 املعلم

 األعمال ببعض يبادر
 حميطه يف االجتماعية

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم  -

 بيان أمهية العمل االجتماعي وذكر أمثلة من الواقع  -
االجتماعية  عمالاألوة حوارية لتشجيع األشبال على ند -

 تماعية للقيام ها واختيار بعض األعمال االج
 مبهام أدائية مجاعية مبتابعة املعلم  شبالاألتكليف  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 النقش واحلوار  أثناءاملالحظة  -
 تقييم املهمة األدائية  -

 متابعة األشبال وتشجيعهم  -
 التعاون مع اجلهات االجتماعية احمليطة  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

احلوار  -املباشر  اإليضاح   (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب العملي  -والنقاش 

  درس تفصيلي : عن أهم الواجبات اليت ينبغي اإلهتمام
 والعناية ها 

  ندوة حوارية حلصر الواجبات ) قصرية املدى( اليومية
 دى(اليت ينبغي االعتناء ها و)بعيدة امل

 دورة تدريبية : تنظيم الوقت  

 واجباته يؤدي

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مهارات إدارة الوقت / عبدالقادر الشيخلي  -
 بيان الواجبات املهمة وأمثلة عليها  -
 ندوة حوارية للطرق املثلى ألداء الواجبات وعدم التفريط ها  -
 لى مهارات تنظيم الوقت التدريب ع -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر -
 التدريب  أثرتقييم  -
 احلوار والنقاش  أثناءاملالحظة  -

 التركيز على التدريب العملي  -
  خرىأ بيان أمهية الواجبات الشرعية قبل أي واجبات -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
ب التدري -املباشر  اإليضاح  

 ألدائيةااملهام  -العملي 

 سط للفرق بني الواجبات والرغباتشرح مب 
  مترين عملي : يعطى الطالب قائمة غري مرتبة حتوي

 واجبات والرغبات ويطلب منه التفريق بينهماال
 اقف يتعارض فيها الواجب مع الرغبة يعرض املعلم مو

 ويطلب من الطالب حتديد التصرف األمثل  

 هرغبات على واجباته يقدم

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 القعيد  إبراهيمالعادات العشر للشخصية الناجحة /  -
 بيان الفرق بني الواجبات والرغبات وأمثلة عليها  -
 الواجبات والرغبات تدريب عملي للتفريق بني -
 مهمة أدائية ختدم املوضوع  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التدريب  أثرتقييم  -
 تقييم املهمة األدائية  -

 التركيز على التدريب العملي وضرب األمثلة الواقعية  -
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  :  املؤشر التفصيلي حة :الربامج املقتر أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب -املباشر  االيضاح 

 املهام األدائية  -العملي 

  الطعامودرس تفصيلي عن خماطر فضول الكالم والنظر 
 دورة تدريبية : ترتيب األولويات 
  مترين عملي : كيفية التعامل مع الرغبات اليت تتعارض مع

  رغبات اآلخرين 

 اتهرغب مع باعتدال يتعامل

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم  -
 

  اتوالرغببيان ما هي الرغبات و معىن االعتدال يف  والتوازن  -
 التدريب على ترتيب األولويات -
 مهمة أدائية ختدم املوضوع  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 ملباشر السؤال ا -
 تقييم التدريب -
 تقييم املهمة األدائية  -

 التركيز على اجلانب العملي  -
 لتوضيح الصورة  الواقعضرب أمثلة من  -

 

 15د/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 -التدريب العملي  (6-5-4املرحلة العليا )
 املهام األدائية

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

  تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات وتكليف كل جمموعة بإدارة أحد الربامج
 للبقية 

  سم ) االطالب يتعرف على زميله بالتفصيل مترين كسر اجلمود : كل- 
  مث كل طالب يعرف بزميله أمام اآلخرين( ... -واية اهل -املرحلة  -العمر 

 هنفس مع متوافًقا يكون أن
 أقرانه من واآلخرين

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم  -
 إقامة أنشطة مجاعية لتشجيع األشبال على االندماج مع بعضهم  -
 االهتمام بالتشجيع على العمل اجلماعي  -

 توجيهات يف التنفيذ  : دوات قياس حتقيق املؤشر :أ

 مراعاة أصحاب الطباع االنطوائية واخلجل من األشبال  - املالحظة املباشرة  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 التدريب -املباشر  اإليضاح (6-5-4املرحلة العليا )
 حلوار والنقاش ا -العملي 

 ) شرح حديث ) كان النيب صل اهلل عليه وسلم حيب الفأل 
  دورة تدريبية : كيف تكون متفائاًل 
  ندوة حوارية حلصر األشياء واملمارسات اليت تزيد التفاؤل يف

  حياة اإلنسان

 متفائًلا يكون أن

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 املرخيي جدد حياتك بالتفاؤل / علي -
 توضيح معىن الفأل وأمهيته  -
 التدريب على مهارات التفاؤل  -
 ندوة حوارية حلصر املمارسات اليت تبعث على التفاؤل  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 املالحظة  -
 السؤال املباشر  -
 النقاش واحلوار  تقييم -

 التركيز على املمارسة العملية  -

 17د/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  هدفةالفئة املست

 -التدريب العملي   (6-5-4املرحلة العليا )
 املهام األدائية -القصص

  قصص من السرية يف تعامل النيب مع املخالفني ومع الصحابة
 ...ومع الضعفة 

  مترين عملي : يذكر املعلم مواقف حمددة مث يطلب من
احات للتعامل األمثل معها ويقوم بالتعليق الطالب اقتر

 واإلرشاد املناسب
  دورة تدريبية : مهارات التعامل مع املواقف املختلفة / احلزن

 .اخلوف .. -احلياء  -اإلحراج  -الغضب  -

 ةمتناسب فعله ردة تكون أن
 .املوقف مع

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 / ابن كثري الفصول يف سرية الرسول  -
 

 ملسو هيلع هللا ىلصذكر قصص من السرية لردود األفعال املتزنة يف حياة النيب  -
 التدريب على ردود األفعال املناسب يف مواقف متعددة  -
 تكليف األشبال مبهمة أدائية مناسبة  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 املالحظة   -
 التدريب  أثرتقييم  -

 ز على اجلانب العملي التركي -
 أو مصطنعة حقيقيةقياس ردات فعل األشبال يف مواقف  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
العروض  -املباشر  اإليضاح

 لقاء اخلبري  -املرئية 

  ( شرح حديث ) ثلث لطعامك... 
  عن العادات الصحية الصحيحة واخلاطئةعرض مرئي 
  لقاء خبري : طبيب أو خبري تغذية لنصح الطالب وإرشادهم

   صحيًا

 هحالت عن مسؤوليته يقّدر
 الصحية

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 غازي محادة -بو صاحل أالصحة واللياقة البدنية / علي   -
 يتينوالعادات السبع حلياة صحية / اندرو ت -

 بيان أمهية اجلانب الصحي وأن االنسان مسئول أمام اهلل عن صحته  -
 عرض مرئي خيدم املوضوع  -
 استضافة خبري يف املوضوع -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 املالحظة  -
 استبانة تقييم مع أولياء األمور  -

 ية سليمة األشبال عادات صح كسابإالتركيز على  -
 التعاون مع أولياء األمور  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

مهام أدائية  -برامج مباشرة  (6-5-4املرحلة العليا )
 زيارات ميدانية -

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

  تكليف منزيل : يكلف الطالب بإقامة نشاط بدين مع أسرته
 اته وفق منوذج يعده املعلم وتسجيل ملحوظ

 زيارة ميدانية ألماكن رياضية مناسبة   

 يةالبدن األنشطة يف يشارك

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم  -
 إقامة برامج رياضية داخل النادي -
 مهم أدائية رياضية يف املنزل -
 رياضية  ةأملنشزيارة ميدانية  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املالحظة املباشرة  -
 تقييم املهمة األدائية  -

 الربامج الرياضية  أثناء تقدمي توجيهات تربوية -
 التنوع يف األنشطة واهلوايات الرياضية  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 احلوار -املباشر  اإليضاح  (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب العملي  -والنقاش 

  درس تفصيلي عن تعريف املشكالت وأوصافها والفرق بني
 املشكلة والعرض .

  برز املشكالت اليت يعاين منها الطالب أندوة حوارية : حلصر
 ق التغلب عليها وطر

  تطبيق عملي : يعرض املعلم مشكالت حمددة ويطلب من كل
  جمموعة من الطالب تقدمي حلول مقترحة 

 املشكلة يعرف أن

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 حل املشكالت خطوة خطوة / ريتشارد دي شانغ -

 تعريف املشكالت وأوصافها والفرق بني املشكلة والعرض -
املشكالت اليت يعاين منها الطالب وطرق  برزأة حوارية : حلصر ندو -

 التغلب عليها 
تطبيق عملي : يعرض املعلم مشكالت حمددة ويطلب من كل جمموعة  -

   من الطالب تقدمي حلول مقترحة

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التدريب  أثرتقييم  -
 واحلوار  النقاش اءأثناملالحظة  -

 التركيز على التدريب العملي  -
 تشجيع األشبال على حل مشكالهتم  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -املباشر  اإليضاح

ام امله-العروض املرئية 
 األدائية 

 ارة  وكيفية اختيار املستشار درس تفصيلي عن أمهية االستش 
 عرض مرئي عن بعض املواقع االلكترونية املوثوقة اليت تقدم استشارات 
 ها رضمهمة أدائية : يكلف كل طالب بتحديد استشارة ختصه مث ع

  جابةعلى مستشار مناسب وتدوين اإل

 لح يف املؤهلني يستشري
 مشكالته بعض

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلرب العملية للمعلم  -

 بيان أمهية االستشارة وكيفية اختيار املستشار -
 التدريب العملي على كيفية االستشارة  -
 التعريف ببعض املواقع واملستشارين املناسبني  -
 تكليف مبهمة أدائية الستشارة حمددة لكل شبل  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 ر السؤال املباش -
 تقييم املهمة األدائية  -

 

 التركيز على اجلانب العملي  -
 تشجيع األشبال على االستشارة  -
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 التدريب املباشر (6-5-4املرحلة العليا )

 دورة تدريبية على برنامج األوفيس 

 امج التصميم دورة تدريبية على بعض بر 

  يف إعداد البحوث اإلنترنتدورة تدريبية عن استخدام 

 

جييد املهارات األساسية يف 
 احلاسب اآليل

 

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العلمية والعملية للمدرب -
 دورة تدريبية على برنامج األوفيس -

 دورة تدريبية على بعض برامج التصميم  -

 يف إعداد البحوث اإلنترنتية عن استخدام دورة تدريب -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 التدريب  أثرقياس  -

 االختبار العملي  -
 تقان األشبال للمهاراتإالتأكد من  -

 االهتمام بالتشويق واجلذب -
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  :  ياملؤشر التفصيل الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

ات املسابق -التدريب املباشر (6-5-4املرحلة العليا )
 املهام األدائية -

 دورة تدريبية على مهارات اإللقاء 

 مسابقة يف اإللقاء 

 تكليف منزيل بإعداد مادة مناسبة وإلقائها أمام األشبال 

 

يستخدم مهارات 
 اإللقاء

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مية والعملية للمدرباخلربة العل -
 دورة تدريبية على مهارات اإللقاء -

 مسابقة يف اإللقاء -

 تكليف منزيل بإعداد مادة مناسبة وإلقاءها أمام األشبال -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 التدريب أثرقياس  -
 تقييم املهمة األدائية -

 التأكد من إتقان األشبال للمهارات -

 لتشويق واجلذباالهتمام با -
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 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -التدريب املباشر

الدعم غري  -املسابقات
 املباشر

  دورة تدريبية على مهارات اخلط العريب 

 مسابقة يف اخلط العريب 

 وإتقانه توزيع مواد وأدوات مساعدة يف حتسني اخلط 

 

جييد مهارات اخلط 
 العريب

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 خربة املدرب العلمية والعملية -

 دورة تدريبية على مهارات اخلط العريب  -

 مسابقة يف اخلط العريب -

 توزيع مواد وأدوات مساعدة يف حتسني اخلط وإتقانه -

  

 نفيذ  :توجيهات يف الت أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املالحظة املباشرة -
 تقييم املسابقات -

 

 التأكد من إتقان األشبال للمهارات   -        

 االهتمام باملوهوبني   -        
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  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4) املرحلة العليا
 -عرض مرئي  -لقاء خبري 

 زيارة

 بالطال لتشجيع املوهبة أو االختراعات يف:  خبري لقاء  

 واالختراعات واالكتشافات العلماء عن مرئي عرض 

 لىع الطالب وتشجيع وإلكترونية ورقية عامة ملكتبة زيارة 
 ةوالقراء االطالع

 االستطالع حيب

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 ص لألطفال / أمحد شليبسلسلة أمجل القص -
 قصص األنبياء املصورة / شيماء حافظ -
 صفحة الشيخ وضاح ابن هادي -موقع صيد الفوائد : -

 تشجيع األشبال على االستطالع من خالل لقاء خبري يف هذا الشأن  -
 عرض مرئي يشجع على االستطالع واالستكشاف  -
 زيارة ملكتبة لتشجيع األشبال على االطالع والقراءة  -

 توجيهات يف التنفيذ  : ت قياس حتقيق املؤشر :أدوا

 األشبال ومستوياهتم  عمالأمراعاة ما يناسب  - املالحظة  -

 1هـ/



 

 

 

 
 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

النشاط  -اإليضاح  املباشر  (6-5-4املرحلة العليا )
 التدرييب التدريب العملي

 الصحيحة وطرقه والتخيل اخليال عن يليتفص شرح  

 يالاخل على الطالب وتشجيع التخيلي الرسم يف نشاط 

 أو املعلم طريق عن اإلجيايب التخيل على عملي تدريب 
 مرئية مادة تشغيل

 بإجيابية التخيل ميارس

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 الفقي  إبراهيمالتخيل اإلبتكاري /  -
 عىن التخيل وطرقه الصحيحة بيان م -
 تنفيذ نشاط يف التخيل  -
 تدريب عملي على استخدام التخيل بشكل سليم  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 تقييم النشاط  -
 التدريب  أثرقياس  -
 

 يف التخيل  جيايباإل التركيز على اجلانب -
  املهارة  إتقانالتأكد من  -

 2هـ/



 

 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب -املباشر  اإليضاح
  املهام األدائية -العملي 

 شكلب القصص وفوائد القرآنية القصص عن تفصيلي شرح 
  املناسبة القصص اختيار وكيفية عام

 القصرية لقصصا قراءة على عملي تدريب 

 يالناد داخل ستعارةلال مناسبة قصصية مكتبة توفري  

 القصرية القصص يقرأ
 سليمة بطريقة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 فن القراءة / عبد اللطيف الصويف  -
 صفحة الشيخ وضاح ابن هادي -موقع صيد الفوائد : -

 ا عليه بيان الطرق الصحيحة يف قراءة القصص والتدريب -
 التدريب العملي على بعض مهارات القراءة  -
 ة مسابقة يف قراءة القصص القصريةإقام -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 االختبار العملي  -
 نتائج املسابقة -

 االهتمام باختيار قصص مناسبة لألشبال  -
 املستويات الضعيفة يف القراءة صحابأالتركيز على  -

 3هـ/



 

 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -التدريب العملي 

 املهام األدائية -املسابقات 

 طةواألنش الربامج أثناء مجاعية قراءة برامج يف الطالب مسامهة  

 الطالب بني اإللقاء يف مسابقة 

 لقاءاإل مهارات يف تدريبية دورة  

 %70 ةببنس صحيحة كلمة يلقي
 الطالب أمام

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :
 مهارات القراءة / فهيم مصطفى -
 تنمية مهارات القراءة والكتابة / حامت البصيص -
 التحدث اجليد / د.عبدالكرمي بكار -
 املتحدث البارع / أ.ياسر احلزميي -

 رات الربامج تشجيع األشبال على القراءة يف فق -
 إقامة دورة تدريبية يف مهارات القراءة واإللقاء -
  اإللقاء إقامة مسابقة يف -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 التقييم املباشر  -
 نتائج املسابقة -
 التدريب أثرتقييم  -

 التركيز على اجلانب العملي  -
 االهتمام بأصحاب املستويات الضعيفة والصعوبات -

 4هـ/



 

 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
احلوار  -العروض املرئية  

 املهام األدائية  -والنقاش 

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

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

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

 السلوكيات بعض ينتقد
 صحيح بشكل ئةطااخل

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 دباس أمجل القصص لألطفال / ريا ال   -
 أفضل األساليب ملعاجلة السلوكيات اخلاطئة لدى األطفال / ليلى الرشيد -

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

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر    -
 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -
 تقييم املهمة األدائية  -

 التعلم  أثناءاستخدام أساليب التشويق واملتعة    -
 االستفادة من وسائل التقنية احلديثة -

 5هـ/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -املباشر  اإليضاح 

ام امله -التدريب العملي 
  األدائية

 بعض نم والتحذير البحثية اإلنترنت فوائد عن تفصيلي شرح 
  تفاديها وطرق املخاطر

 صحيحة ريقةبط اإلنترنت يف البحث لكيفية عملية تدريبية دورة 

 البحث ييمتق مث طالب لكل اإلنترنت عرب ببحث منزيل تكليف 
 الطالب وتوجيه

 حبثية عمليات جيري
 اإلنترنت بواسطة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 / حممد رمضان اإلنترنتكيفية البحث يف  -
 اإلنترنتشرح تفصيلي لطرق البحث الصحيحة يف  -
 اإلنترنتالتدريب العملي على فنون البحث يف  -
  اإلنترنتمهمة أدائية حبثية يف  -

 يهات يف التنفيذ  :توج أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 تقييم املهمة األدائية  -
 التدريب  أثرتقييم  -

 التركيز على التدريب العملي  -
 نترنتاإلالبحث يف  أثناءتنبيه األشبال على بعض املخاطر  -

 6هـ/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 -الزيارات-املسابقات   (6-5-4املرحلة العليا )
 التطبيق العملي 

 النادي  يف الطالب بني تعليمية لكترونيةإ مسابقات إقامة  

 املنزل يف الستخدامها الذكاء ألعاب بعض الطالب إهداء  

 والذكاء  التعلم ألعاب يف متخصص مركز زيارة 
 أو النادي داخل والذكاء التعلم أللعاب مقر ختصيص 

  واستخدامها للفصل اباأللع هذه إحضار

 ميةالتعلي األلعاب يستخدم
 الذكاء ألعاب يستخدم -

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 د رواشدهأمح إدريس العقلية والتربوية واحلركية والتعليمية / األلعاب   -
 عبدالعزيز  مللكالتعليمة / مدينة ا األلعاب -
 الذكاء ألعاب سلسلة كتب -
 

التعليمية املناسبة وتدريب األشبال على  األلعابعض اختيار ب   -
 استخدامها

التعليمية أو زيارة جهة  األلعابختصيص مكان الستخدام  -
 التعليمية األلعاب متخصصة يف

 الذكاء ألعابالتدريب على استخدام  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 تقييم اللعب    -
  املالحظة املباشرة  -

 التعليمية املناسبة ألعمار األشبال األلعاباحلرص على اختيار    -
 التعليمية األلعابالتجديد واإلبداع يف اختيار   -
 ترونية التعليمة اإللكاالستفادة من التطبيقات  -

 7هـ/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

ار احلو -يضاح املباشر إلا  (6-5-4املرحلة العليا )
 ةالنشرة املعرفي -والنقاش 

 معها السليم املالتع وكيفية األلعابو اهلواتف يف الذكية التطبيقات عن تفصيلي شرح 
 املنزل يف أهله مع تهءبقرا الطالب يكلف ،احلديثة التقنية مع التعامل عن مقروء منشور  

 منها ذيروالتح التطبيقات بعضل والسيئة اخلاطئة االستخدامات حلصر حوارية جلسة  

 التطبيقات مع يتعامل
 سليم بشكل الذكية

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 التربية يف ظل االنفتاح / مجال بامسعود  
 مركز تطبيقات الطفولة ) مهتم بتطبيقات األطفال اآلمنة (

 بيان بعض التطبيقات الذكية وشرح التعامل معها  -
 عض الطرق اخلاطئة يف التعامل مع التطبيقات توضيح ب -
 ندوة حوارية للتدرب على كيفية التعامل السليم مع التطبيقات -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -
 اختبار التطبيق العملي  -

 التوازن مابني التحذير والترويج  -
 مور األ ولياءأالتعاون مع  -
  زرع مراقبة اهلل وخمافته يف نفوس األشبال -

 8هـ/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
النقاش  -التدريب العملي  

 املشاهدة املرئية-واحلوار 

 عنها ريالتعب وحسن وفهمها املواقف حتليل كيفية على:  عملي تدريب 

 الطالب من املوقف حتليل وطلب حمدد ملوقف مرئية مشاهدة  

 اليت املواقف بعض ذكر طالبه من املعلم فيها يطلب:  حوارية جلسة 
  هابواإلس التفاصيل ذكر على تشجيعهم مع حمدد موضوع يف هم مرت

 اليومية املواقف حيلل

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 كري / غسان قطيطمهارات التف -
 مهارة التحليل / حذيفة عبد املعطي -

 تعريف معىن التحليل للمواقف وفائدته  -
 التدريب على بعض مهارات حتليل املواقف  -
والتعامل  اننساإلاملواقف اليومية اليت مير ها حوارية لتحليل بعض  ةجلس -

 األمثل معها

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 سؤال املباشر ال -
 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -

 
 الظن أو التكلف  ساءةإازن يف تعلم حتليل املواقف وعدم التو -

 9هـ/



 

 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
التعلم  -التدريب العملي  

 التعاوين 

 ري برامج وتقدميها لزمالئهم تكليف الطالب بتحض 
  مشاركة الطالب للمعلم يف شرح بعض مفردات الربامج لزمالئهم 
  استخدام أسلوب التعلم التعاوين بني الطالب يف الربامج حبيث يقوم

 أحد الطالب بشرح املعلومة لزمالئه

 لمهتع ما ينقل أن يستطيع
 ومهارات معارف من

 وأقرانه لزمالئه

 :  لربامج لتحقيق املؤشرمفردات ا املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم -

 تكليف الطالب بتحضري برامج وتقدميها لزمالئهم  -
 مشاركة الطالب للمعلم يف شرح بعض مفردات الربامج لزمالئهم  -
استخدام أسلوب التعلم التعاوين بني الطالب يف الربامج حبيث    -

 يقوم أحد الطالب بشرح املعلومة لزمالئه

 توجيهات يف التنفيذ  : س حتقيق املؤشر :أدوات قيا

 تقييم التدريب العملي  -
 املالحظة  -

 تشجيع األشبال ومتابعتهم ومساعدهتم  -
 االهتمام باألشبال أصحاب الشخصية االنطوائية أو اخلجولة -

 10هـ/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

لقاء  -التدريب العملي   (6-5-4)املرحلة العليا 
 نشرة معرفية -اخلبري 

 دورة تدريبية يف اإلسعافات األولية 
  منشور : عن التعامل مع بعض احلوادث البسيطة داخل

 ه الطالب على أهله يف املنزلؤاملنزل يقر
  لقاء خبري : تدريب عملي على التعامل الصحيح مع

 اإلصابات الرياضية بشكل صحيح

 ببعض القيام جييد
 ةاألولي اإلسعافات

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 دليل اإلسعافات األولية / منظمة الصحة العاملية  -

 دورة تدريبية يف اإلسعافات األولية -
منشور : عن التعامل مع بعض احلوادث البسيطة داخل املنزل توزيع  -

 ه الطالب على أهله يف املنزلؤيقر
يب عملي على التعامل الصحيح مع اإلصابات لقاء خبري : تدر -

 الرياضية بشكل صحيح

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 التدريب  أثرتقييم  -
 تقييم املهمة األدائية  -

 مراعاة مايناسب مستويات األشبال  -
 املهارات إتقانالتركيز على  -

 11هـ/



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : سلوب التنفيذ :أ :  الفئة املستهدفة

احلوار  -املباشر  اإليضاح (6-5-4) املرحلة العليا
 والنقاش 

 .. (.شرح قول اهلل تعاىل ) فاسألوا أهل الذكر 
 ندوة حوارية حلصر آداب وطرق سؤال أهل العلم 
 )وقفات مع قصة حديث ) قتلوه قتلهم اهلل 

 مورأ من جيهله عّما يسأل
 الدين

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 كتب التفسري -
 شرح حديث )قتلوه قتلهم اهلل ( -

 واألحاديث يف أمهية سؤال اهل العلم  ياتاآلذكر  -
 علمال هلأذكر بعض القصص يف األضرار اليت قد حتدث عند عدم سؤال  -
 العلم  هلأالتدريب العملي على كيفية سؤال  -

 توجيهات يف التنفيذ  : قيق املؤشر :أدوات قياس حت
 السؤال املباشر  -
 املالحظة  -

 التركيز على التطبيق العملي  -

 1و/



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 -املباشر  اإليضاح   (6-5-4املرحلة العليا )
 املهام األدائية -الزيارات

 ( طريقًا سلك من)  حديث شرح... 

 الشرعي العلم لتعلم أكادميية أو علمي لدرس زيارة 

 ( العابد على العامل فضل)  حديث شرح... 

 أمور بتعّلم استمتاعه ي بدي
 الدين

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم  -
 بيان فضل تعلم األمور الشرعية وحث األشبال على ذلك -
 ال بالقدوات من خالل التعريف هم وسريهمربط األشب -
 تكليف األشبال مبهام أدائية لتعلم العلوم الشرعية  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر -
 تقييم الزيارة  -
 تقييم املهمة األدائية  -

 التركيز على اجلانب التطبيقي  -

 2و/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : : أسلوب التنفيذ :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
توزيع  -املباشر  اإليضاح 

 الزيارات - منشور

 وقعه يف والتعريف مب البلد يف العلماء بسري خمتصر تعريف
 االنترنت

 مكتبه أو منزله يف العلماء أحد زيارة  

 تشاراتسواال للفتيا نياملتفرغ العلماء بأرقام منشور توزيع 

 العلماء أبرز يسّمي
 بلده يف املشهورين

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اخلربة العملية للمعلم -
 التعريف بأبرز العلماء والدعاء يف بلده ومنطقته  -
 زيارة العلماء والدعاة -
 توزيع منشور بأرقام العلماء وبيانات التواصل معهم  -

 وجيهات يف التنفيذ  :ت أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 املالحظة  -

العناية بالتعريف بالعلماء الربانيني وأصحاب اجلهود يف العمل  -
 والدعوة

 3و/



 

 

 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
القراءة  -املباشر  اإليضاح
 احلفظ-املوجهة 

 عم جزء من السور بعض تفسري يف خمتصر درس 

 املختصرة التفسري كتب بعض يف موجهة قراءة 

 سورة حىت األعلى سورة من القرآن غريب معاين حفظ      
 ( سنوات ثالث خالل مستمر برنامج)  النبأ

 لبعض العام املعىن يشرح
 حيفظها اليت السور

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 / عبدالرمحن السعدي الرمحنيسري الكرمي ت -
  غريب القرآن / حممد اخلضريي -

 دروس خمتصرة يف تفسري سور جزء عم -
 قراءة موجهة يف بعض كتب التفسري  -
 حفظ بعض معاين غريب القرآن -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 التسميع  -
 السؤال املباشر  -
 تقييم القراءة املوجهة  -

 بساطة والسهولة يف شرح معاين اآلياتال -
 احلث على التدبر والعمل -

 4و/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

القراءة  -املباشر  اإليضاح  (6-5-4املرحلة العليا )
 احلفظ-املوجهة 

  درس تفصيلي عن أركان وفروض الوضوء 
 ض فتاوى الوضوء املتعلقة باألركان قراءة مجاعية لبع

 والفروض
 حفظ وتسميع أركان وفروض الوضوء 

 وفروض أركان يعدد
 الوضوء

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 امللخص الفقهي / صاحل الفوزان -

 درس تفصيلي عن أركان وفروض الوضوء  -
قراءة مجاعية لبعض فتاوى الوضوء املتعلقة باألركان  -

 وضوالفر
 حفظ وتسميع أركان وفروض الوضوء -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التسميع   -
 تقييم القراءة املوجهة  -

 حث األشبال على العمل والتطبيق  -
 سهولة وبساطة الطرح مبا يناسب مستوى األشبال  -

 5و/



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي قترحة :الربامج امل أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
القراءة  -املباشر  اإليضاح
 احلفظ-املوجهة 

 وشروطها الصالة أركان عن تفصيلي درس 

 باألركان املتعلقة الصالة فتاوى لبعض مجاعية قراءة 
 والشروط

 وشروطها الصالة أركان وتسميع حفظ 

 الصالة أركان يعدد
 وشروطها

 :  دات الربامج لتحقيق املؤشرمفر املراجع :

 امللخص الفقهي / صاحل الفوزان  -
 وشروطها الصالة أركان عن تفصيلي درس  -

 لشروطوا باألركان املتعلقة الصالة فتاوى لبعض مجاعية قراءة -

 وشروطها الصالة أركان وتسميع حفظ  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 سميع الت  -
 تقييم القراءة املوجهة  -

 حث األشبال على العمل والتطبيق  -
 سهولة وبساطة الطرح مبا يناسب مستوى األشبال  -

 6و/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
املهام  -املباشر  اإليضاح 

 ش احلوار والنقا -األدائية 

 إمجاالً  الصوم أحكام عن تفصيلي درس 

 الصيام أحكام عن ورقية مسابقة:  منزيل تكليف 

 املناسبة الصيام فتاوى لبعض مدارسة:  حوارية ندوة 
  للطالب

 إمجاًلا الصوم أحكام يبني

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

  امللخص الفقهي / صاحل الفوزان -
 إمجاالً  الصوم أحكام عن تفصيلي درس  -

 الصيام أحكام عن ورقية مسابقة:  منزيل تكليف -

 البللط املناسبة الصيام فتاوى لبعض مدارسة:  حوارية ندوة -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 التسميع   -
 تقييم املهمة األدائية -
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -

 لعمل والتطبيق حث األشبال على ا -
 سهولة وبساطة الطرح مبا يناسب مستوى األشبال  -

 7و/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
القراءة -املباشر  اإليضاح 

 السماع املوجه -املوجهة 

 النبوية السرية يف خمتصرة دروس  

 املختصرة السرية كتب بعض يف موجهة قراءة 

 النبوية السرية يف صوتية ملادة موجه مساع 

 يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي يذكر
 املواقف بعض

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 بن كثري االفصول يف سرية الرسول/  -
 الرحيق املختوم / املباركفوري  -
 وقفات تربوية من السرية النبوية / أمحد فريد -

  النبوية السرية يف تصرةخم دروس   -

 املختصرة السرية كتب بعض يف موجهة قراءة -

 النبوية السرية يف صوتية ملادة موجه مساع -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 تقييم القراءة املوجهة  -
 تقييم السماع املوجه -

لى ألشبال عالتركيز على الدروس والعرب من السرية وتدريب ا -
 االستنباط

 حث األشبال على االستفادة والتطبيق  -

 8و/



 

 

 

 
 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
القراءة  -املباشر اإليضاح 

 النشرة املعرفية  -املوجه 

 القرآن قراءة آداب يف تطبيقي عملي سدر 

 القرآن محلة آداب يف التبيان كتاب من ملختارات هةموج قراءة 

 توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة القرآن 

 القرآن قراءة بآداب يتأدب

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 آداب تالوة القرآن / الغزايل  -
 آداب تالوة القرآن / صابر عبد احلكم  -

 رآنالق قراءة آداب يف تطبيقي عملي سدر   -

 القرآن محلة آداب يف التبيان كتاب من ملختارات موجهة قراءة -

 توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة القرآن  -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 زرع تعظيم القرآن يف نفوس األشبال - تقييم القراءة املوجهة  -

 9و/



 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : نفيذ :أسلوب الت :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
القراءة  -املباشر اإليضاح
 النشرة املعرفية -املوجه 

 القرآن قراءة آداب يف تطبيقي عملي درس 

 القرآن محلة آداب يف التبيان كتاب من ملختارات موجهة قراءة 

 توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة القرآن 

 يف زمالئه مقاطعة بيتجن
 القرآن حلقة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 آداب تالوة القرآن / الغزايل    -
 آداب تالوة القرآن / صابر عبد احلكم -

 القرآن قراءة آداب يف تطبيقي عملي درس  -

 القرآن محلة آداب يف التبيان كتاب من ملختارات موجهة قراءة -

 آداب قراءة القرآن توزيع منشور خمتصر عن -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 تقييم القراءة املوجهة  -
 املالحظة -

 زرع تعظيم القرآن يف نفوس األشبال -

 10و/



 

 

 

 

 
 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
القراءة  -املباشر يضاحاإل

 النشرة املعرفية -املوجه 

 درس عملي تطبيقي يف آداب قراءة القرآن 
  قراءة موجهة ملختارات من كتاب التبيان يف آداب محلة

 القرآن
 - توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة القرآن 

 مع التعامل يف يتأدب
 املصحف

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 داب تالوة القرآن / الغزايل آ   -
 آداب تالوة القرآن / صابر عبد احلكم -

 القرآن قراءة آداب يف تطبيقي عملي درس -

 القرآن محلة آداب يف التبيان كتاب من ملختارات موجهة قراءة -

 توزيع منشور خمتصر عن آداب قراءة القرآن -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 باشر السؤال امل -
 تقييم القراءة املوجهة  -
 املالحظة -

 زرع تعظيم القرآن يف نفوس األشبال -

 11و/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

ب التدري  -املباشر  اإليضاح  (6-5-4املرحلة العليا )
 العملي 

  درس تفصيلي عن التدبر وأمهيته وفضله 
 مبسطة عن طرق التدبر حني قراءة القرآن دورة تدريبية 
 دروس دورية مستمرة يف تدبر آيات خمتارة 

 من اآليات بعض يتدبر
 ويفهمها القرآن

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :
 النبأ العظيم / إصدار مركز النبأ العظيم -
 القرآن تدبر وعمل / إصدار مركز املنهاج -
 ة ديوان املسلمإصدارات مركز تدبر / مؤسس -

 درس تفصيلي عن التدبر وأمهيته وفضله   -
 دورة تدريبية مبسطة عن طرق التدبر حني قراءة القرآن -
 . دروس دورية مستمرة يف تدبر آيات خمتارة -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 السؤال املباشر  -
 التدريب  أثرتقييم  -
  احلوار والنقاش أثناءاملالحظة  -

 حث األشبال على التدبر والعمل -
 األشبال مهارة التدبر وآلياته كسابإ -

 12و/



 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 احلوار –اإليضاح املباشر  

 والنقاش 

 زمالءال بني ونتائجه يبهوأسال معناه االحترام عن تفصيلي درس  
 الزمالء بني االحترام لوحة إرشادية عن تعليق  
 عدم ومظاهر الزمالء بني االحترام مظاهر حلصر:  حوارية ندوة 

 االحترام

 الدراسة يف زمالءه حيترم

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 الديب إبراهيمأسس ومهارات بناء القيم التربوية /    -
 بن مسعود ديم التربوية واإلسالمية / عبد اجمليالق -
 

  الزمالء بني ونتائجه وأساليبه معناه االحترام عن تفصيلي درس -
  الزمالء بني االحترام عن ةإرشادي لوحة تعليق -
 االحترام عدم ومظاهر الزمالء بني االحترام مظاهر حلصر:  حوارية ندوة -

 نفيذ  :توجيهات يف الت أدوات قياس حتقيق املؤشر :

 التركيز عل التدريب العملي  -  املالحظة  -

 1ز/



 

 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 -اإليضاح املباشر   (6-5-4املرحلة العليا )
 املهام األدائية -احلفظ 

 الرحم قطيعة وخطورة وأمهيتها الرحم صلة عن تفصيلي درس  
 الرحم صلة يف واألحاديث تاآليا بعض حفظ  
 عمليًا قهويطب الرحم صلة يف بسيط بنشاط يقوم طالب كل:  منزيل تكليف 

 صلة أمهية عن يتحدث
 الرحم

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 صلة األرحام / سعيد بن وهف القحطاين  -
 القصري  صلة األرحام / حممد عبد اهللتذكري األنام بفضل  -

  الرحم قطيعة وخطورة وأمهيتها الرحم صلة عن صيليتف درس -
  الرحم صلة يف واألحاديث اآليات بعض حفظ -
 رحمال صلة يف بسيط بنشاط يقوم طالب كل:  منزيل تكليف -

 عمليًا ويطبقه

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 السؤال املباشر  -
 تقييم املهمة األدائية  -
 التسميع -

 على جانب التطبيق والعمل التركيز  -

 2ز/



 

 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 -احلفظ  -املباشر  اإليضاح 

 السماع املوجه

 الصاحلة والصحبة الصداقة أمهية عن تفصيلي درس  
 ( املسلم على املسلم حق)  حديث حفظ... 
 والصداقة األخوة حقوق عن موجه مساع 

 الصداقة عالقة يوّثق

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 كتب شرح األحاديث الواردة يف الصداقة  -
 حممد إبراهيم احلمد -معامل يف الصداقة : -

  الصاحلة والصحبة الصداقة أمهية عن تفصيلي درس -
 ...( املسلم على املسلم حق)  حديث حفظ -
 والصداقة األخوة حقوق عن موجه مساع -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 املالحظة  -
 تقييم السماع املوجه  -
 التسميع -

 التدريب على املمارسات الصحيحة يف هذا الشأن -
 

 3ز/



 

 

 

 
 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 -احلفظ  -املباشر  اإليضاح  (6-5-4) املرحلة العليا
 التدريب العملي 

 (... معروفًا إليكم صنع من)  حديث شرح 
 (. الناس اليشكر من)  حديث حفظ.. 
 مث ًامعروف له قدم ًاشخص خيتار طالب كل:  عملي تكليف 

 مناسبة بطريقة يشكره

 إليه أحسن ملن الشكر يبدي

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مهارات االتصال / حممد احملجري -
 علمين كيف أتواصل / ملى حممد العوهلي  ) خمصص لألطفال ( -
  

 ..(. معروفًا إليكم صنع من)  حديث شرح -
 ....( الناس اليشكر من)  حديث حفظ -
 مث معروفًا له قدم ًاشخص خيتار طالب كل:  عملي تكليف -

 مناسبة بطريقة يشكره
 توجيهات يف التنفيذ  : : أدوات قياس حتقيق املؤشر

 املالحظة   -
 التسميع -
 تقييم املهمة األدائية -

 التركيز على التطبيق العملي  -

 4ز/



 

 

 

 
 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
 التدريب -اإليضاح املباشر  

 احلفظ -العملي 

 اآلخرين مع ةجيابيواإل تعاونال عن تفصيلي درس  
 زمالئي مع وأتعاون ًاإجيابي أكون كيف:  عملي تدريب  
 ( اجلماعة مع اهلل يد)  حديث شرح 

 ناآلخري مع التفاعل حيسن

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مهارات االتصال / حممد احملجري   -
 ألطفال (علمين كيف أتواصل / ملى حممد العوهلي  ) خمصص ل -

 

  اآلخرين مع ةجيابيواإل التعاون عن تفصيلي درس -
  زمالئي مع وأتعاون ًاإجيابي أكون كيف:  عملي تدريب -
 (اجلماعة مع اهلل يد)  حديث شرح -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 التسميع -
 التدريب  أثرتقييم  -
 املالحظة -

 التركيز عل اجلانب العملي والتطبيقي -

 5ز/



 

 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 التدريب -النشاط العملي   (6-5-4املرحلة العليا )
 العملي

 لتفاعلا على وتشجيعهم واألنشطة املسابقات يف جملموعات الطالب تقسيم  

 فيزهموحت شطةاألن يف زمالئهم مع املشاركة على وتشجيعهم الطالب متابعة 

 لطالب مجيع مشاركة على واحلرصيف النادي  اجتماعي نشاط إقامة  

 اللعب يف زمالءه يشارك
 االجتماعية واألنشطة

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

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

 يعهموتشج واألنشطة املسابقات يف جملموعات الطالب تقسيم  -
  التفاعل على

 يف زمالئهم مع املشاركة على وتشجيعهم الطالب متابعة -
 وحتفيزهم األنشطة

 مجيع مشاركة على واحلرصيف النادي  اجتماعي نشاط إقامة -
 لطالبا

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :

  اع االنطوائية واخلجلصحاب الطبأاألشبال مراعاة  - املالحظة  -

 6ز/



 

 

 

 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
التدريب  -احلوار والنقاش  

 النشاط التدرييب -العملي 

 ةالضياف وآداب مهارات وتطبيقيف النادي   جهة أو شخص استضافة 
 الضيافة دابوآ مهارات على عملي تدريب 
 من والتحذير، الصحيحة الضيافة آداب حلصر:  حوارية ندوة 

 الضيافة يف اخلاطئة التصرفات

 الضيافة آداب يطبق

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 اآلداب / فؤاد الشلهوب  -
 آداب الضيافة / فيصل احلاشدي -

 ةالضياف وآداب مهارات وتطبيقيف النادي   جهة أو شخص استضافة -
 الضيافة وآداب مهارات على عملي تدريب -
 من والتحذير ،الصحيحة الضيافة آداب حلصر:  حوارية ندوة -

 الضيافة يف اخلاطئة التصرفات

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 النقاش واحلوار  أثناءاملالحظة  -
 التدريب  أثرتقييم  -
 تقييم النشاط -

 املهارات إتقانالتركيز على  -
 مراعاة العادات املعتربة يف البيئة -

 7ز/



 

 

 

 
 
 

 

 

 :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : أسلوب التنفيذ : :  الفئة املستهدفة

 (6-5-4املرحلة العليا )
العرض  -املباشر  اإليضاح

 احلفظ -املرئي

 القرآن لغة وأهنا ومكانتها العربية اللغة عن مبسط درس 
 القرآن لغة وأهنا العربية غةالل مكانة عن مرئي عرض 
 امعانيه شرح مع العربية اللغة مكانة يف قصيدة حفظ 

 ةيالعرب اللغة مكانة يعرف

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مكانة اللغة العربية / أشرف زيدان -
 أمهية اللغة العربية / أمحد الباتلي  -

 القرآن غةل وأهنا ومكانتها العربية اللغة عن مبسط درس -
 القرآن لغة وأهنا العربية اللغة مكانة عن مرئي عرض -
 امعانيه شرح مع العربية اللغة مكانة يف قصيدة حفظ -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 التسميع  -
 السؤال املباشر -

 
 التركيز على مكانة اللغة العربية وفضلها -

 8ز/



 

 

 

 

  :  املؤشر التفصيلي الربامج املقترحة : نفيذ :أسلوب الت :  الفئة املستهدفة

التدريب  -احلوار والنقاش   (6-5-4املرحلة العليا )
 السماع املوجه  -العملي 

 اآلخرين مع التواصل أساليب عن موجه مساع 
 التواصل وعبارات مهارات يف عملي تدريب  
 والسليب جيايباإل التواصل عبارات حلصر:  حوارية ندوة 

 عبارات خداماست حيسن
 صلالتوا

 :  مفردات الربامج لتحقيق املؤشر املراجع :

 مهارات االتصال / حممد احملجري    -
 علمين كيف أتواصل / ملى حممد العوهلي  ) خمصص لألطفال (    -

 

 اآلخرين مع التواصل أساليب عن موجه مساع  -
  التواصل وعبارات مهارات يف عملي تدريب -
 والسليب جيايباإل التواصل اتعبار حلصر:  حوارية ندوة -

 توجيهات يف التنفيذ  : أدوات قياس حتقيق املؤشر :
 النقاش واحلوار أثناءاملالحظة  -
 تقييم السماع املوجه  -
  التدريب  أثرتقييم  -

 التركيز على اجلانب العملي  -
 مراعاة العادات والتقاليد يف البيئة احمليطة -

 9ز/



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 للتنفيذ يف ملتقيات أو أسابيع مركزة : قيم تربوية مقترحة- 

 ل عليها فإننا سنرفق هنا جدواًل ألشبالتربية بالقيم من أهم وأقوى الطرق التربوية تأثريًا، خاصًة يف النشء واألشبال، وحىت يتم التركيز أكثر على القيم التربوية وتنشئة اا
 حصرها من عدة جتارب يف مؤسسات تربوية مشاهة مثل ) برنامج ناش(( يف مدينة الرياض وإصدارات مؤسسة ) بأهم القيم التربوية املناسبة للمرحلة االبتدائية واليت مت

 قمم املعرفة ( املتعلقة بالقيم.

 
 : ومن أهم اإلصدارات اليت ننصح باالستفادة منها يف جمال التربية بالقيم- 

 

 كتاب متعة التربية ) من إصدارات مؤسسة قمم املعرفة (. -
 املرشد العملي للتربية على القيم ) من إصدارات مؤسسة قمم املعرفة (. كتاب -
 دليل املعلم للتربية على القيم ) من إصدارات مركز معاهد ( -

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 :أهم القيم التربوية املناسبة للمرحلة االبتدائية- 
 

القيمة ) اخللق  م القيمة ) اخللق التربوي(
 م القيمة ) اخللق التربوي( م القيمة ) اخللق التربوي( م القيمة ) اخللق التربوي( م التربوي(

 1 احلياء 12 التعاون 23 واألناةالتأين  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 يةالتضح 37 املداراة 48 الورع

 5 ىالتقو 16 لقناعةا 27 التودد 38 املروءة 49 الوفاء بالعهد

 

 6 العفة 17 الشكر 28 احلكمة 39 املزاح

 18 الشجاعة 29 حسن الظن 40 النبل
الكرم واجلود 
 والسخاء والبذل

7 

 8 حفظ اللسان 19 التواضع 30 العزم والعزمية 41 النزاهة
 9 العدل 20 اهلمة 31 الصفحو العفو 42 النشاط
 10 الوفاء 21 احللم 32 الغرية 43 الفطنة

 11 اإليثار 22 الرمحة 33 األلفة 44 كتمان السر
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 :  االستراجتيات املقترحة لتفعيل التربية بالقيم- 

 
 وال حتتاج لتركيز أكثر.بعض القيم املذكورة قد تكون مستهدفة بربامج خالل اخلطة الزمنية وموزعة على مدى زمين  -
 من املهم التركيز على القيم الغائبة أو غري الواضحة يف اخلطة الربامج لتحقيقها يف األشبال وتربيتهم عليها. -
 ل التعليمية.وسائلاستخدام أسلوب األسابيع املركزة أو امللتقيات القيمية للتركيز على جمموعة قيم متقاربة من خالل التعريف ها، والتدريب عليها بشىت ا -
حبيث يكون لكل أسبوع مثاًل قيمة حمددة تعلق يف مكان بارز يف النادي وحتدد هلا أنشطة لتحقيقها داخل النادي  توزيع القيم على األسابيع أو على األشهر -

 .ويف اخلارج يف األسرة واجملتمع للتربية العملية عليها
 .كليفهم بالتعريف بالقيمة وإقامة أنشطة داخل النادي للتوعية هاوت جمموعات حتمل أمساء قيم خمتارةتقسيم الطالب إىل  -
ائل اإلعالمية الطرق والوس بشىتقيمة تربوية خمتارة للتعريف ها إقامة معرض للقيم حبيث يكلف كل جمموعة من الطالب بإشراف املعلم بإعداد جناح عن  -

  .وتشجيع األشبال وممكن أن يتم دعوة أولياء األمور لزيارة املعرض ،والتعريفية
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 : آليات وأساليب وأفكار نوعية يف تقدمي الربامج- 

علقة هذا اجملال املتومناذج من الربامج املشاهة وعدد من اإلصدارات دراسات تطوير النموذج اجلديد / دراسة وحتليل التجربة احلالية كمدخل لهذا الدليل اجلزء األول من  قد تقدم يف
 ومن املفيد الرجوع إليها.

 
 
 : الربنامج الرياضي ) إطار عام ( وأفكار لإلفادة والتفعيل يف اجلانب الترفيهي والتربوي-  

ىل اجلانب الترفيهي الذي ئيسية للطالب، باإلضافة إيشغل الربنامج الرياضي فترة زمنية ليست قليلة داخل الربنامج التربوي والتعليمي يف نادي األشبال، وهو وسيلة جذب وحتفيز ر       
سبة لطبيعة علم مناومن هذا املنطلق فإنه من املهم جدًا أن حيوي الربنامج الرياضي تكاماًل وتوافقًا مع أهداف الربامج العامة، وأن يستخدم فيه أساليب ت يعترب أحد أهداف النادي كذلك،

 .الترفيه واللعب بشكل مباشر وغري مباشر
 
 
 
 
 



 

274 
 

 
 
 : ضوابط عامة للربنامج الرياضي- 
 

 البد من احلرص على أن يكون الربنامج الرياضي أساسيًا يف اجلدول اليومي وأن يكون الوقت املخصص له مناسبًا وكافيًا. -
 .األشبال توفري مكان مهيأ ومناسب للربنامج الرياضي ويليب طموحات -
 .ضية لتحقيق أقصى فائدة من الربنامجالتجديد واإلبداع يف املكان والتجهيزات الريا -
 ولباس آخر مناسب للصالة والربامج التربوية. ،إلزام الطالب باللباس الرياضي املناسب واملتكامل وقت اللعب -
 .الربنامج الرياضي ووجود مشرفني متخصصني يف الربامج الرياضية أثناءالرقابة والضبط والنظام  -
 .خالفات والعقوبات املناسبة ملرحلة األشبالإعداد الئحة باألنظمة الرياضية وامل -
 .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 -
 .اللعب بشكل وقائي وبشكل عالجي حني حدوث خطأ أثناءاخلاطئة  تن السلوكياالتحذير م -
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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. -
 تنوع يف وسائل الترفيه وعدم االكتفاء برياضة ) كرة القدم فقط (  والتجديد يف ابتكار وسائل ترفيه أخرى مناسبة ملرحلة األشبال.ال -
 توفري صالة لأللعاب الرياضية الثابتة كتنس الطاولة وأشباهها. -
 .خل النادي أو التنسيق مع أندية متخصصةالسباحة سواًء دا ،ركوب اخليل ،هرياضية كالكاراتي أنشطة إقامة دورات تدريبية يف -
 .بدنيةوألعابًا وذكاء تنافسًا ( حتوي  إقامة مسابقات ترفيهية حركية وما يسمى ) باملهرجانات الرياضية -
لالستفادة  الناديب ألعاب خاصة( اليت يصممها األستاذ ) صاحل العريض ( سواًء بأن تستعار يف يوم رياضي مفتوح أو يتم تصميم  االستفادة من جتارب ) ألعاب التحدي -

 .منها يف الربامج الترفيهية
 .والنادي البيتاألمور لتفعيل الشراكة بني  إقامة أيام ترفيهية عامة ومسابقات حبضور أولياء -
 .وغريها مما هو حمبب عند األشبال ،والنطيطات ،توفري ألعاب ترفيهية شيقة متنوعة مثل امللعب الصابوين -
 .ولوحات حتوي قيمًا تربوية ورياضية يف أماكن اللعب ،يةتعليق لوحات إرشاد -
 .ههمولديهم اخلربة التربوية إلفادة الطالب وترفي، ممن يعتربون قدوات شبالأو مقدمي برامج األ هاستضافة بعض الرياضيني يف ألعاب الدفاع عن النفس أو الكاراتي -
 . والتوجيه املباشر تربويًااإلجيايبلتواصل ا مشاركة املعلمني واملشرفني للطالب يف اللعب مما حيقق هدف -
 .أخذ آراء األشبال ومقترحاهتم بشكل دوري حول الربنامج الرياضي لتقييم الربنامج وتطويره وفق رغبات واحتياجات األشبال -
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 أماكن مقترحة للزيارات والرحالت لألشبال 
 ملحوظات املكان ) اجلهة ( م ملحوظات املكان ) اجلهة ( م

  حدائق احليوان  12 احلرص على ما يناسب األشبال  املكتبات العامة  1
 مع االهتمام بوسائل السالمة الترفيهية  األلعابمدن  13 اخلالية من املخالفات الشرعية  األندية الرياضية  2
  املصانع املختلفة  14 اخلالية من املخالفات الشرعية املسابح  3
  حلقات املساجد 15 ع االهتمام بوسائل السالمةم ميادين ركوب اخليل  4
 اخلالية من املخالفات الشرعية  شبالمهرجانات األ 16  بيوت الشباب 5
 القنوات الفضائية احملافظة برامج القنوات الفضائية  17 مبا يناسب األشبال  املعارض التعليمية  6
  شبالأقسام األ املستشفيات 18  معارض وزارة التعليم  7
  دور رعاية األيتام  19  املعارض التراثية 8
 املناسبني لألشبال  وطلبة العلم املشايخ 20  املتاحف  9

  هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  21 مع االهتمام بوسائل السالمة االستراحات  10
 م بوسائل السالمةمع االهتما املنتزهات الربية  22 مع االهتمام بوسائل السالمة املزارع 11
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 شركاء النجاح 
0 

 التعريف باجلمعية  
 

 الدليل العلمي  
 

  الساعاتوثيقة املعايري العامة واخلاصة واملؤشرات وعدد                

 املؤشرات والربامج                
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 امج املرحلة األويلاخلطة الزمنية لرب               
 ( أعوام  3اخلطة الزمننية لربامج املرحلة االبتدائية األولية )                       

 خطة العام األول الفصل األول                         

 خطة العام األول الفصل الثاين                         
 األول  خطة العام الثاين الفصل                        

 خطة العام الثاين الفصل الثاين                         
 خطة العام الثالث الفصل األول                         
 خطة العام الثالث الفصل الثاين                         

 

 بطاقات مؤشرات املعايري العامة               
 

 ؤشر املعيار العام ) أ ( / يتبع أهل السنة واجلماعة م                         
 مؤشر املعيار العام ) ب ( /يستقيم على أوامر الشرع ويتجنب نواهيه                               
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 مؤشر املعيار العام ) ج ( / يتحلى مبكارم األخالق                         
 عيار العام ) د ( / يدير ذاته بنفس مستقرهمؤشر امل                        

 مؤشر املعيار العام ) هـ ( / ميتلك املنهجية الصحيحة يف التعلم والتفكري                         
 مؤشر املعيار العام ) و ( / ميتلك القدر الكايف من العلم الشرعي                         
 عيار العام ) ز ( / يتواصل مع جمتمعه وأسرته بإجييابيةمؤشر امل                        

 التربية بالقيم ) ملحق (               

 ) ملحق ( آليات وأفكار يف تقدمي الربامج الرياضية والترفيهية               
   الفهرس 
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