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المقدمة 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، حممد بن عبداهلل، عليه وعلى اآله اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم وبعد:

يعتقد البع�ض اأن الفتاة هي احللقة الأ�سعف بني حلقات املجتمع امل�سلم املعا�سر، واأن كثريا من التغريات والظواهر ال�سالبة نفذت اإلينا عرب تلك احللقة الواهنة. 
البع�ض الآخر ليرى يف الفتاة �سعفا، بل يرى فيها اأهمية اأغرت �سناع التغيري على اختالف توجهاتهم  با�ستهدافها �سعيا منهم نحو تاأثري فاعل وممتد. 

نحن – يف موؤ�س�سة اخلربات الذكية – نوؤمن باأهمية الفتاة وحيوية الدور الذي تقوم به يف حميطها املجتمعي بدوائره املختلفة. ومن هنا تاأتي هذه املحاولة �سمن 
منظومة حماولت عملت ومازالت تعمل عليها موؤ�س�سة اخلربات الذكية، هدفت اإىل ا�ستثمار مراحل الت�سخي�ض والتحليل دون الكتفاء بها، والعمل على التحرك 
خطوات لالأمام، باعتماد مقاربة "علمية عملية، تنطلق من الواقع الرتبوي وهمومه دون اأن تكون اأ�سرية له، ت�ستمد منه مو�سوعاتها وحماورها دون اأن تنغلق عليه، 

تراهن على منهجية تغيري �ساملة، تخاطب الفرد بكافة مكوناته".

هذه املحاولة املو�سومة بـ )برنامج "رقي" الرتبوي: برنامج اإجرائي لبناء �سخ�سية الفتاة املتميزة( عملت على توظيف اأحدث الجتاهات الرتبوية والتعليمية يف 
�سياغة وبناء برنامج متكامل يعمل على منو �سامل ومتزن، يراعي الحتياجات وي�ستثمر الإمكانات، يعمل مع الفتاة قبل اأن يعمل لها. 

تتكون هذه املحاولة من جزاأين: اجلزء الأول معني بالفتاة يف املرحلة الدرا�سية املتو�سطة، واجلزء الثاين معني بالفتاة يف املرحلة الدرا�سية الثانوية. وللتقارب الكبري 
بني ال�سريحة امل�ستهدفة يف كال اجلزاأين، يت�سارك اجلزءان يف هيكلتهما املو�سوعية، املقدمات الإي�ساحية للربنامج واملالحق اخلتامية.

ويبقى "رقي" حماولة: لها كل ما للمحاولت، وعليها كل ما على املحاولت اأي�سا.

فريق التأليف   
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  التعريف بالبرنامج
• »رقي« الرتبوي: برنامج عملي لبناء �سخ�سية الفتاة املتميزة. ا�سم الربنامج:	

• هو برنامج عملي اإجرائي، يهدف اإىل بناء �سخ�سية الفتاة املتميزة بناءا �سامال ومتكامال ومتزنا، واإعداد الفتاة للقيام باأدوارها يف  فكرة الربنامج:	
احلياة، من خالل توظيف اأحدث الجتاهات واملمار�سات الرتبوية يف لغة تطبيقية اإجرائية تراعي خ�سو�سية الفتاة بكل اأبعادها.

الفتاة يف املرحلة املتو�سطة، اأينما كانت: مدار�ض نظامية، دور حتفيظ القراآن الكرمي، املوؤ�س�سات الرتبوية اخلا�سة بالفتيات، مراكز  • الفئة امل�ستهدفة: 	
الأن�سطة الن�سوية وغريها من املوؤ�س�سات املعنية بالفتاة.

�سنوات املرحلة املتو�سطة الثالث، وتت�سمن �ستة ف�سول درا�سية، وثالث اإجازات �سيفية. • مدة التنفيذ: 	
•اأهداف الربنامج: 	

بناء �سخ�سية الطالبة باتزان و�سمول يف جميع اجلوانب. 1 .
تزويد الطالبة باخلربات التي متكنها من التفاعل الإيجابي مع معطيات الع�سر وم�ستجداته. 2 .

تكوين بيئة منا�سبة ت�ساعد الطالبة على املحافظة على خلقها ودينها. 3 .
تقدمي اأمنوذج متميز لبيئة حا�سنة وراعية لقدرات ومواهب الطالبات. 4 .

ر�سم �سورة ذهنية ح�سنة لدى الطالبات واملجتمع عن املوؤ�س�سات الرتبوية. 5 .

: قام بت�سميم واإعداد الربنامج نخبة من الباحثني واملخت�سني الرتبويني من اأع�ساء هيئات التدري�ض يف الكليات الرتبوية، وبع�ض ذوي  • فريق الإعداد	
اخلربة امليدانية.
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الخطة التنفيذية للبرنامج

3 �سنواتمدة الربنامج

عدد اأ�سابيع الدرا�سة ال�سنوية
12 اأ�سبوعالف�سل الأول

الإجمايل:30 اأ�سبوع بال�سنة 12 اأ�سبوعالف�سل الثاين
6 اأ�سابيعالإجازة ال�سيفية

الإجمايل: 60 يوم بال�سنةيومانعدد اأيام الدرا�سة الأ�سبوعية

4 برامج اأ�سبوعيةبرناجمان يوميا، اأربعة برامج اأ�سبوعياعدد الربامج الأ�سبوعية

الف�سل: 24×4 = 96عدد الربامج ال�سنوية
120 برنامج �سنوي ال�سيف: 6×4 = 24

بداية العام الدرا�سيبداية الربنامج

فرتات توقف الربنامج

قبل الختبارات الف�سلية باأ�سبوعني

اإجازة منت�سف الف�سل

اإجازة ما بني الف�سلني

بعد �ستة اأ�سابيع من الإجازة ال�سيفية
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 منطلقات »رقي«
بني برنامج »رقي« بالعتماد على منظومة متكاملة من الجتاهات واملمار�سات الرتبوية احلديثة التي اأثبتت جناحات تطبيقية عالية يف مناطق خمتلفة 

من العامل. ول�سمان تواوؤم لغة التطبيق مع لغة التخطيط والت�سميم مت حتديد جمموعة من الأ�س�ض واملنطلقات لتكون املعلمة واجلهة امل�سرفة على ب�سرية بها 
اأثناء تنفيذ الربنامج والإ�سراف عليه ، وهي جت�سد التوجهات العامة للربنامج واخلطوط العري�سة فيه ، وميكن عر�ض اأبرز هذه الأ�س�ض واملنطلقات على النحو 

التايل: 
اأول- بناء الربنامج وفق اجتاه الكفايات واملعايري الرتبوية : 

يعترب اجتاه )الرتبية امل�ستندة على الكفايات( اأحد اأحدث الجتاهات الرتبوية التي تبنى عليها اخلطط واملناهج، وتعمل به وزارات الرتبية والتعليم يف الكثري من 
البلدان املتقدمة تعليميا.
وتعرف الكفايات باأنها : 

      جمموعة املعارف، واملفاهيم، واملهارات، والجتاهات التي توجه �سلوك الفرد وت�ساعده على اأداء عمله مب�ستوى من التمكن. 
      وهي متثل موا�سفات املنتج النهائي للربنامج، اأي اأن موا�سفات الطالبة التي تكمل تطبيق الربنامج بحد اأدنى من الإتقان هي هذه الكفايات العامة. 

ثانيا- تبني املفهوم الوا�سع للمنهج : 
       عند حديثنا عن املنهج فنحن نق�سد املنهج مبفهومه الوا�سع والذي يت�سمن كافة العنا�سر التالية ) الأهداف -املحتوى -طرق التدري�ض -تقنيات التعليم 

-الأن�سطة -التقومي ( وهذا يعني : 
- مراعاة جميع هذه العنا�سر عند التطبيق. 

- تطوير هذه العنا�سر بني الفينة والأخرى مبا يتنا�سب مع حاجات الطالبات. 
- تنويع الأن�سطة والربامج مبا يخاطب هذه العنا�سر جميعها.

ثالثا- الرتكيز على املفاهيم الكربى واحلقائق الأ�سا�سية : 
      الوقت املتاح لتنفيذ الربنامج حمدود، وما ينبغي اأن تدركه الطالبة وتتعلمه كثري، وعليه فيح�سن عند تناول اأي كفاية من كفايات الربنامج اأن نركز على 

املحاور الرئي�سة والأفكار العامة للمو�سوع دون اخلو�ض يف التفا�سيل التي من �ساأنها اأن ت�ستت الطالبة وتخلط عليها الأمور . 
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ومما ي�ساعد املعلمة على ذلك: 
	 العناية الكبرية يف ال�ستفادة من الوثائق املعدة لكل م�سار من م�سارات التعلم بحيث يكون هاج�ض املعلمة هو حتقيق الكفايات فقط ولي�ض ح�سو املعلومات. 

	 املوازنة بني الزمن املتاح للتنفيذ وبني املحتوى املقدم. 

	  التح�سري املكتوب ي�ساعد على �سبط الأفكار و تركيز املعلومة، بعك�ض الكالم الإن�سائي العام فاإنه ي�ساعد على ال�ستطراد وعلى اخلو�ض يف التفا�سيل 

الكثرية. 
	 ا�ست�سعار املعلمة اأن البناء تراكمي واأن املعرفة تتنامى لدى الطالبة يحفزها لالخت�سار والرتكيز على املفاهيم الكربى واحلقائق الأ�سا�سية.

	 حتفيز الطالبة لال�ستزادة والتو�سع يف التفا�سيل من خالل املجهودات الفردية داخل وخارج اإطار املوؤ�س�سة التعليمية.

رابعا- ال�سمول : 
      يهدف الربنامج اإىل بناء �سخ�سية الطالبة ب�سمول واتزان بعيدًا عن الرتكيز على جانب من اجلوانب دون الآخر ، لذا تنوعت املجالت  التي غطتها الكفايات 

وحظي كل جانب مبا يحتاجه من الكفايات ، و مما يح�سن مراعاته هنا ما يلي : 
	 اأن يحظى كل جانب بعناية خا�سة تنا�سبه ول يهتم بجانب دون جانب لأن هذا �سيكون له انعكا�سات �سلبية على الطالبات من حيث اهتمامهن باجلانب 

املهمل وبالتايل على منو �سخ�سياتهن. 
	 عند وجود طالبات مميزات يف جانب من اجلوانب كاجلانب العلمي مثاًل فال باأ�ض اأن يفرد لهن م�سار خا�ض اإ�سايف ولي�ض على ح�ساب بنائها العام ويدرج 

�سمن م�سار خا�ض للموهوبات مثاًل. 

خام�سا- التتابع : 
     ي�سمل الربنامج املرحلة املتو�سطة واملرحلة الثانوية، وقد بني بطريقة تتابعية مبعنى اأن املرحلة املتو�سطة تعد منطلقا للمرحلة الثانوية واأ�سا�سا لها، واملرحلة 

الثانوية ت�ستند على املرحلةاملتو�سطة وتكملها. وهذا يقت�سي عدة اأمور منها: 
	 احلر�ض على تنفيذ املنهج ح�سب املراحل املعدة وعدم التجاوز يف ذلك اإل مبربرات مقنعة وبراأي جماعي. 

	 اطالع املعلمات القائمات على التنفيذ على الكفايات العامة للمراحل جميعًا وعلى كفايات كل مرحلة هو اأمر مهم جدًا حتى ميتلكن نظرة �سمولية للمنهج 

ويدركن جوانب التتابع فيه فال ت�ستبق طرح �سيء �سياأتي لحقًا ونحو ذلك. 
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   �ساد�سا- التمحور حول املتعلمة :
      يعتمد الربنامج يف بنائه وت�سميم م�سارات التعلم فيه على التعلم الن�سط والذي يركز على اإبراز دور الطالبة يف عملية التعلم وجعلها فاعلة فيه ، وق�سر دور 
املعلمة على التوجيه وامل�ساندة وقيادة عملية التعلم ، وذلك من خالل: ويح�سن هنا عر�ض �سمات التعلم الن�سط حتى يكون موجهًا رئي�سًا لأداء املعلمة اأثناء تنفيذ 

الربنامج وذلك على النحو التايل: 
ت�سجيع التفاعل بني املعلمة والطالبة  ، �سواء كان هذا التفاعل داخل غرفة ال�سف اأو خارجها . 1 .

ت�سجيع التعاون بني الطالبات ، اإذ وجد اأن التعلم يتعزز ب�سورة اأكرب عندما يكون على �سكل جماعي .  2 .
ت�سجيع  الن�ساط ، وذلك بتطبيق جمموعة من التدريبات املتنوعة التي ت�ستخدم اأكرث من مهارة يف التعلم كالكتابة والتحدث وغريها . 3 .

تقدمي تغذية راجعة �سريعة ، فالطالبات يحتجن اإىل تقييم ما تعلمنه وحتديد ما ل يعرفنه وهذا يوؤدي اإىل الرتكيز  يف مو�سوع التعلم.  4 .
و�سع توقعات عالية ) توقع اأكرث جتد جتاوبًا اأكرث ( فقد تبني اأنه من املهم و�سع توقعات عالية لأداء الطالبات لأن ذلك ي�ساعدهن على حماولة حتقيقها . 5 .

تنويع امل�سادر املرثية لعملية التعليم والتعلم .  6 .
توظيف اأمناط التعلم املختلفة ملواءمة احتياجات الطالبات فهناك بع�ض الطالبات �سمعية التعلم وبع�سهم ب�سرية التعلم واأخريات يت�سمن بالتعلم احل�سي  7 .

احلركي.
العتماد على ال�ستق�ساء والبحث وتوظيف تكنولوجيا التعليم وحل امل�سكالت وتنمية املهارات العليا من التفكري. 8 .

. 9 ربط التعلم بالبيئة املحيطة فال حتده جدران الف�سل.
اإثارة الدافعية لدى الطالبات من خالل التهيئة والت�سويق للموقف التعليمي . 10 .

�سابعا- مراعاة اخل�سائ�ص واحلاجات : 
     عند تخطيط الربنامج مت الأخذ بعني العتبار خ�سائ�ض املرحلة العمرية واحتياجاتها وكذلك روعيت طبيعة املجتمع وم�سكالته ومتطلبات امل�ستقبل وحتدياته 

ولذا يح�سن مراعاة ما يلي عند التعامل مع املنهج : 
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	 التاأين كثريًا قبل احلكم مبنا�سبة جزئية من الربنامج للطالبات من عدمها . 

	 مراعاة حجم املواد التي تقدم حتت كل م�سار مبا يتنا�سب مع املرحلة العمرية للطالبات . 

	 ا�ست�سحاب م�ستوى الطالبة العمري وخ�سائ�سها عند التعامل مع الكفايات العامة اأو اخلا�سة . 

	 توظيف خ�سائ�ض منو الطالبات واحتياجاتهن يف التطبيقات والأن�سطة امل�ساحبة للربنامج . 

	 ربط الأن�سطة والتطبيقات والأمثلة اأثناء تنفيذ امل�سارات مب�سكالت املجتمع وحتدياته.

ثامنا- العتناء بدور املعلمة املربية :
      املعلمة عن�سر مهم يف تطبيق الربنامج وتنفيذه، وت�سكل حمور اأ�سا�سي ومهم يف جناح العمل الرتبوي ب�سكل عام ولذا يح�سن التذكري مبا يلي  : 

	 �سرورة العناية باختيار وتاأهيل املعلمات املربيات ليمار�سن اأدوارهن بكفاءة وفاعلية .

	 فهم املعلمات لطبيعة الربنامج وكفاياته ووثائقه وطريقة بنائه ي�ساعدهن على املمار�سة الواعية وعلى ح�سن التنفيذ والعمل . 

	 ال�ستمرار يف تدريب وتوجيه املعلمات واإطالعهن على اجلديد من الأ�ساليب واملهارات الرتبوية والتعليمية احلديثة ل�سمان جودة العمل وتطوره على 

الدوام .

	 تقومي اأداء املعلمات وتقدمي التغذية الراجعة لهن يح�سن من الأداء ويقلل من الأخطاء.

تا�سعا- التكامل مع املنهج املدر�سي : 
      الربنامج املعد يتكامل مع ما تتلقاه الفتاة يف حياتها التعليمية ويفرت�ض من املعلمات اأن يراعني ذلك من عدة اأوجه ومنها : 

	 عند ت�سايق الأوقات ميكن للمعلمة اأن ت�ستغني عن بع�ض املو�سوعات التي تعتقد اأنها عوجلت بقدر منا�سب يف املنهج املدر�سي، اأو تركز فقط على اجلزئية 

التي حتتاجها. 
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	 التاأكيد على عدم الإ�سهاب يف التفا�سيل واخلو�ض يف اجلزئيات . 

	 ال�ستفادة من بع�ض املعلمات املتميزات يف املدار�ض لتقدمي بع�ض املواد بحكم اخلربة وتقارب املحتوى اإىل حد ما .  

	 ال�ستفادة من بع�ض املقررات التي اأعدت ب�سكل جيد وتوظيف ما ينا�سب منها.

وذلك بغر�ض توفري الوقت للطالبة. ال�ستفادة من الأن�سطة امل�سرتكة بني املنهج املدر�سي و برنامج "رقي" 	 
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مفاتيح التعامل مع “رقي”

عند ت�سميم الربنامج، راعى فريق الإعداد خ�سو�سية الفتاة بدوائرها املتعددة، وركز الهتمام على تقدمي منتج علمي ذي �سبغة اإجرائية تطبيقية، وبلغة وا�سحة 
مي�سرة. النقاط التالية ت�ساعدك على ال�ستفادة من الربنامج باأكرب قدر ممكن:

القي نظرة على مقدمة الربنامج، التعريف بالربنامج وخطة تنفيذ الربنامج، هذه املقدمات ت�ساعدك على الدخول ملحتويات الربنامج بالطريقة  1 .
ال�سحيحة.

بتمعن، اأعيدي القراءة مرة اأخرى وتاأكدي من فهمك اجليد للمنطلقات جميعا. هذه املنطلقات ت�ساعدك على ت�سور املنظور  اقراأي "منطلقات رقي" . 2
الذي يتحرك من خالله فريق الإعداد والتاأليف، وت�ساعدك على التطبيق بطريقة واعية ومن�سجمة مع الأ�س�ض العلمية التي اأقيم الربنامج عليها.

بعد ذلك �ستجدين قائمتني تعريفيتني: الأوىل تو�سح املجالت الرئي�سية التي يتكون منها الربنامج )ثمانية جمالت(. والثانية تو�سح تو�سح م�سارات  3 .
التعلم املوظفة يف تنفيذ كفايات الربنامج واملق�سود بها )�سبعة م�سارات رئي�سية(. ال�ستيعاب اجليد لهذه املجالت وامل�سارات يفيدك يف التوظيف 

ال�سحيح لها، ومينحك قدرا اأكرب من احلرية واملرونة يف التعامل معها.

فهو يوفر لك نظرة �ساملة للربنامج، وي�ساعدك على فهم منو الكفايات وتطورها عرب ال�سنوات الثالث.   ، الآن ت�سفحي املخطط العام لربنامج "رقي". 4
وي�سم املخطط العام الكفايات العامة للمرحلة الدرا�سية كاملة، مق�سمة تبعا للمجالت الرئي�سية. بجوار كل كفاية عامة توجد كفاياتها اخلا�سة، 

وم�سارات التعلم التي �سيتم توظيفها لتنفيذ الكفاية. 

بعد ذلك جتدين الوثائق التف�سيلية لكل �سنة درا�سية على حدة، وقد مت توزيعها ب�سورة ت�سغيلية اإجرائية، حيث وزعت على الأ�سابيع الدرا�سية على  5 .
مدار العام الدرا�سي الواحد، ويف داخل كل اأ�سبوع وزعت على يومني من اأيام الأ�سبوع يتم اختيارها وحتديدها من قبل املوؤ�س�سة الرتبوية وفقا لظروفها 

وتقديراتها اخلا�سة.
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عندما يحني املوعد الفعلي للتنفيذ، �ست�ساعدك اجلداول الت�سغيلية يف نهاية الربنامج على روؤية خطتك الت�سغيلية على مدار الف�سل الدرا�سي كامال  6 .
ب�سورة خمت�سرة مكتفية بعناوين الربامج التي مت تف�سيلها يف الوثائق التف�سيلية.

اأخريا جتدين جمموعة من املالحق التي متثل مو�سوعات اإثرائية ت�ستفيد منها املعلمة واملوؤ�س�سة الرتبوية يف مرحلة تطبيق الربنامج، بالإ�سافة لبع�ض  7 .
النماذج التي ت�ستخدمها املعلمة يف عملها اليومي.
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التعريف بالمجاالت
املجال الإمياين: وي�سم جمموعة من الكفايات العامة التي تعالج مو�سوعات رئي�سية يف اجلانب الإمياين الذي ميثل اأ�سا�ض �سخ�سية الفتاة  o 

املتميزة.

املجال العلمي: وتعمل كفاياته العامة على توفري مداخل اأ�سا�سية حتتاجها الفتاة يف جمال العلم ال�سرعي يف حياتها اليومية. o 

املجال الدعوي: ويعنى بغر�ض مبادئ الهتمام الدعوي ون�سر اخلري يف نف�ض الفتاة ، بالإ�سافة لبع�ض املو�سوعات املدخلية يف اجلانب الدعوي. o 

املجال العقلي: وهو معني بتوفري الأدوات والو�سائل التي ت�ساعد الفتاة على تطوير مهاراتها العقلية  وتفكريها على اأ�س�ض علمية �سليمة. o 

املجال ال�سحي والبدين: ويعمل على م�ساعدة الفتاة للحفاظ على �سحتها و�سالمتها، بتناول اأ�سا�سيات علم ال�سحة. o 

املجال الأ�سري: وي�ساعد الفتاة على تاأ�سي�ض عالقة �سحية تبادلية مع اأهم التكوينات الجتماعية يف حياتها األ وهي الأ�سرة. o 

املجال الجتماعي: ويهدف اإىل م�ساعدة الفتاة على فهم حميطها الجتماعي وح�سن التعامل معه.  o 

املجال اخللقي: ويعنى بتقدمي اأ�سول الأخالق الفا�سلة، والتحذير من الأخالق الذميمة. o 

املجال النف�سي والعاطفي: وفيه تلتقي الفتاة مع جمموعة من الكفايات التي تتناول اأبرز الق�سايا النف�سية والعاطفية للفتاة املراهقة، وتزودها  o 

باأدوات التعامل الواعي مع م�سكالتها.

جمال اإدارة الذات: وتعمل كفاياته العامة على تزويد الفتاة بالأدوات الأ�سا�سية لتطوير واإدارة ذاتها مبا يتنا�سب مع اإمكاناتها واحتياجاتها. o 

املجال الإداري والقيادي: وفيه تتناول الفتاة مدخال يف علم الإدارة ومهارات القيادة الأ�سا�سية التي ت�ساعدها على القيام بدور اأكرث فاعلية يف  o 

حميطها وجمتمعها.
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التعريف بمسارات التعلم

جمموعة من املهارات والجتاهات واملعارف يقدمها متخ�س�ض يف �سياق تدريبيدورات تدريبية

مادة معرفية تقدمها املعلمة باأ�ساليب متنوعة كاحلوار واملناق�سة وور�ض العمل والتعلم التعاوين ونحو ذلكموا�سيع تعلم

فعاليات منوعة )م�سابقة – حفلة م�سغرة –  مل�سقات حائطية –  كلمات مابعد ال�سالة(  تقدمها الطالبات باإ�سراف املعلمةبرنامج

عمل فردي اأو جماعي متو�سط اأو طويل املدى، تقوم به الطالبات حتت اإ�سراف املعلمة لتحقيق اأهداف معينة، اأو الو�سول اإىل منتج نهائيم�سروع

مادة معرفية تقروؤها الطالبات فرديًا اأو جماعيًا داخل اأو خارج وقت الربنامج وتناق�ض داخل الربنامجقراءة

مادة �سوتية اأو مرئية تنجزها الطالبات فرديًا اأو جماعيًا داخل اأو خارج وقت الربنامج وتناق�ض داخل الربنامج�سماع

حما�سرة عامة اأو لقاء مفتوح عام تقدمه املعلمات اأو �سخ�سية خارجيةاأم�سية
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     مقدمة
ميثل املخطط العام اخلارطة الكاملة للربنامج على مدى ثالث �سنوات درا�سية، وي�ساعدك على تقدير مدى مالئمة الربنامج وتوزيعه لظروف واحتياجات 

موؤ�س�ستك الرتبوية. يتكون املخطط العام من ثالثة اأعمدة رئي�سية، وكما هو مو�سح يف املثال التايل: 

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجمو�سوعدورة

تعتني باإرادة وجه اهلل تعاىل يف اأقوالها 
واأعمالها

تفهم حقيقة الإخال�ض

3 جتتهد يف ت�سفية نيتها

حتذر من ال�سرك اخلفي

العمود الأول ي�سم الكفاية العامة، وهي هنا )تعتني باإرادة وجه اهلل تعاىل يف اأقوالها واأعمالها(. 1 .
العمود الثاين ي�سم الكفايات اخلا�سة، وهي هنا )تفهم حقيقة الإخال�ض - جتتهد يف ت�سفية نيتها - حتذر من ال�سرك اخلفي(. 2 .
العمود الثالث وي�سم م�سارات التعلم التي �سيتم توظيفها لتنفيذ الكفايات اخلا�سة، وهي هنا: دورة ت�ستغرق ثالثة برامج درا�سية 3 .
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الوثيقة العامة – المجال : إيماني  - متوسط

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

حتب اهلل �سبحانه وتعاىل

تهتم مبا ير�سي اهلل تعاىل

42 تقدم حمبة اهلل على حمبة غريه
تعرف كيف تنال حمبة اهلل

تتعرف على اهلل باآياته

تخاف من اهلل تعاىل
تدرك �سفات اخلائفني

4 جتتنب ما يغ�سب اهلل
ت�ست�سعر عظمة اهلل

ت�سعر بحاجة دائمة هلل تعاىل

تدرك �سعفها الب�سري

2 ت�ستمد العون من اهلل دائما
حتذر من الغفلة عن اهلل

تعرف كيف تناجي ربها يف جميع اأحوالها

حتب الر�سول – �سلى اهلل عليه و�سلم-

ت�ست�سعر ف�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على اأمته

42
تدرك حقوق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وواجباتها 

نحوه
تتبع اأوامر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وجتتنب نواهيه 

) جتتهد – حتر�ض (

تفهم اأركان الإميان
تعمل على حماية اإميانها

3 تعتني بالآثار ال�سلوكية لالأميان
تدرك حقيقة الإميان

ترتبط بالقراآن يف حياتها اليومية
تعظم القراآن

3 تفهم عالقة القراآن بحياتها اليومية
تلتزم باآداب التعامل مع القراآن

تعتني باأداء الفرائ�ض
تعظم فرائ�ض اهلل

3 تدرك تفا�سل الفرائ�ض
جتتهد يف اأداء الفرائ�ض
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ت�ستاأن�ض مبعية اهلل الدائمة لهاتراقب اهلل يف ال�سر والعلن
1 تراعي اهلل اأول يف معامالتها مع الآخرين

تفهم حقيقة الإح�سان

2تعطي اأمثلة على نعيم اجلنةحتب اجلنة وت�سعى اإليها ت�ستعني بنعيم اجلنة على م�ساق الطاعة
حتر�ض على كل مايوؤدي بها اإىل اجلنة

حت�سن التعامل مع حقيقة املوت
تفهم الت�سور ال�سرعي للموت

22 تتقبل املوت كحقيقة
توازن يف اأعمالها بني الدنيا والآخرة
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الوثيقة العامة– المجال : علمي – متوسط

م�سارات التعلمالكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تعرف اأحكام الطهارة
تتطهر من احلدث الأ�سغر والأكرب

24 تالحظ اأ�سرار الت�سريع الإ�سالمي يف الطهارة
تلخ�ض اأحكام احلي�ض

تتقن ال�سفة ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة ال�سحيحة

14 تهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان – واجبات – 

م�ستحبات(

جتتنب نواق�ض التوحيد و�سوائبه
تدرك نواق�ض التوحيد

42 حتذر خطر قوادح التوحيد
جتتنب نواق�ض التوحيد املعا�سرة

ت�ست�سعر معنى التوحيد وقيمته

تعظم التوحيد
21 تدرك حقيقة التوحيد ومعناه

تتقرب اإىل اهلل بتوحيده
تدرك معنى ل اإله اإل اهلل

24تفهم املعنى الإجمايل لق�سار ال�سور والفاحتةتفهم معاين ق�سار ال�سور والفاحتة ت�ستخرج الفوائد والأحكام من ق�سار ال�سور والفاحتة

ت�ستنتج الفوائد والآداب 
والأحكام من الأحاديث النبوية

تعظم ال�سنة النبوية
30 تدرك املعنى الإجمايل لالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ماتعلمته من اأحكام

تهتم بهدي النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم يف معا�سه واأحواله

تعرف هدي النبي يف خمتلف اأحواله

8
جتتهد يف اجتناب كل مايخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
تتبنى هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كاأ�سلوب حياة
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الوثيقة العامة– المجال : دعوي - متوسط

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تهتم بامل�ساركة يف اأعمال تطوعية 
ب�سيطة

ت�ساهم يف عمل تطوعي

224 تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية حول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل التطوعي

تدر�ض �سرية اأمهات املوؤمنني وبع�ض 
ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

18
تدرك اختالف جوانب التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات
ت�ستخرج الفوائد من �سري اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

تعرف جتارب دعوية متنوعة

تفهم التنوع يف الأعمال الدعوية

24 تطلع على جتارب دعوية متنوعة

تقرتح فكرة لعمل دعوي ب�سيط
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الوثيقة العامة– المجال :  عقلي - متوسط

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجمو�سوعدورة

متار�ض مهارات التفكري الأ�سا�سية
تبدي اهتماما بتعلم مهارات التفكري

62 تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري الأ�سا�سية
توظف مهارات التفكري يف حياتها اليومية

حتب القراءة احلرة والطالع العام
حتر�ض على توثيق عالقتها بالكتاب

24 تعدد فوائد القراءة
تعي اأهمية القراءة يف ت�سكيل العقل

متني قدرتها على اخليال والإبداع
تقدر اأهمية اخليال ووظائفه

62 تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج اخليال
فهم العالقة بني اخليال العلمي وتطور العلم

تعرف اآليات  التعامل مع املعلومات 
ومعاجلتها

جتمع املعلومات وت�سرتجعها بطريقة منظمة
3 تقيم املعلومات والأفكار وحتكم عليها

تهتم بتوثيق املعلومات وتتاأكد من م�سادرها

تعرف خطوات التفكري العلمي

تقدر التفكري العلمي
3 تتبع خطوات التفكري العلمي يف حياتها اليومية

تعدد بع�ض املمار�سات املخالفة للتفكري العلمي
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الوثيقة العامة– المجال : صحي - متوسط

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تهتم بنظافتها ال�سخ�سية
تعتني بخ�سال الفطرة

22 تنظف ج�سمها باأ�سلوب �سليم
جتتنب اأمرا�ض العدوى املرتبطة بالنظافة

تتوقى من الأمرا�ض العار�سة

حتذر من م�سببات الإ�سابة بالأمرا�ض املعوية ونزلت 
2الربد

تعرف طريقة التعامل مع املري�ض امل�ساب بالأمرا�ض 
املعوية ونزلت الربد

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية حول الغذاء 
ال�سحي

تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
62 تهتم بغذائها

جتتنب الأغذية ال�سارة

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية حول ال�سحة 
اجلن�سية

حتذر من املمار�سات اجلن�سية اخلاطئة
42

تدرك املظاهر املرتبطة بنموها اجلن�سي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية يف اللياقة 
البدنية

متار�ض بع�ض التمارين الأ�سا�سية

21 تقدر دور الريا�سة يف احلفاظ على �سحتها

تعرف امل�ساكل ال�سحية املرتبطة ب�سعف اللياقة
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الوثيقة العامة – المجال : أسري - متوسط 

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تعرف حقوقها وواجباتها يف الأ�سرة
تبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

34 وت�سعى لتح�سيل حقوقها باأ�سلوب منا�سب
تفهم العالقة بني احلقوق والواجبات

حتمي نف�سها من اإ�ساءة املعاملة
حتر�ض على الوقاية من التحر�ض اجلن�سي

3 ت�سرح مظاهر اإ�ساءة املعاملة
تطلب امل�ساعدة عندما تتعر�ض لالإ�ساءة

تتبع اإجراءات ال�سالمة املنزلية
تدرك قواعد ال�سالمة املنزلية

4 ت�ستخدم الأدوات املنزلية بطريقة اآمنة
جتيد التعامل مع م�سادر اخلطر يف املنزل

تعتني باختيار مالب�سها واحلفاظ عليها
تعتني بقواعد الختيار ال�سحيح للمالب�ض

2 ت�سرح اأ�ساليب تنظيف املالب�ض
حتافظ على �سالمة مالب�سها
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الوثيقة العامة– المجال : اجتماعي – متوسط

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تقوي عالقتها الإيجابية مع اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة اجتماعية

44 ت�ستمد الدعم الكامل من اأ�سرتها وتقدمه لها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة اأ�سرتها

تبني عالقة اإيجابية مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع الآخرين

62 حت�سن التعامل مع جمموعة القرينات

تعرف �سروط العالقة الإيجابية

تتعاون مع الآخرين

تقدر العمل التعاوين

24 تعرف جمالت العمل التعاوين

تنفذ مع زميالتها م�ساريع تعاونية

تدرك حدود العالقة بني اجلن�سني  

تدرك طبيعة العالقة بني اجلن�سني

22 تلخ�ض ال�سوابط املنظمة لعالقات اجلن�سني

حتذر من العالقات اخلاطئة

حترتم النظام وحتر�ض عليه

تقدر اأهمية النظام بكافة اأ�سكاله

4 ت�ستك�سف القواعد املنظمة ملختلف جوانب حياتها

تراقب نف�سها ذاتيا
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الوثيقة العامة– المجال : خلقي –متوسط

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تعتني بالآداب الإ�سالمية
تلم باأبرز الآداب ال�سرعية

226 حتر�ض على تطبيق الآداب ال�سرعية
ت�ست�سعر اأهمية الآداب ال�سرعية يف حياتها اليومية

تعرف اآفات الل�سان وحتذر منها
تدرك خطورة الل�سان

2 تهتم بالعبادات اللفظية
حترتز من اآفات الل�سان

تثمن اخللق احل�سن واأهله
تقارن بني اخللق احل�سن و�سده

641 تكت�سف �سفات اأهل اخللق احل�سن
ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن يف حياتها
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الوثيقة العامة– المجال : نفسي –متوسط

م�سارات التعلمالكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تتقبل ذاتها

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف يف �سخ�سيتها

62 تتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها وقدراتها

تقاوم البتزاز العاطفي

تلخ�ض مظهر البتزاز العاطفي

4 ترف�ض اأن تبتز عاطفيا

ترد بذكاء على اأ�ساليب البتزاز العاطفي

حتذر من الإعجاب ال�سلبي

تعدد اأ�سباب الإعجاب

3 تعتني بالتزان يف م�ساعرها

تقاوم النمط ال�سلبي لالإعجاب

تتعامل باإيجابية مع اخلوف – القلق 
– اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب �سعفها

62 تعرف م�سادر امل�ساعدة ال�سحيحة
تتبع خطوات عملية للتغلب على اخلوف – القلق – 

اخلجل

تدرك طبيعة مرحلة املراهقة
تدرك مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة

62 تقدر احتياجاتها كفتاة مراهقة
حت�سن التعامل مع م�سكالت املراهقة
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الوثيقة العامة– المجال : إدارة الذات -متوسط

الكفايات اخلا�سةالكفايات العامة
م�سارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تهتم مبهارات التفوق الدرا�سي

تعتني با�ستذكار الدرو�ض

8 حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها بذكاء

تلخ�ض مهارات القراءة

حت�سن التعامل مع التقنية

ت�ستفيد من التقنية يف احتياجاتها اليومية

24 متار�ض مهارات البحث اللكرتوين

حتذر من خماطر التقنية واأ�سراراها
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مقدمة 

مت توزيع الوثائق التف�سيلية تبعا لالأ�سابيع والأيام على مدار العام الدرا�سي ب�سورة اإجرائية �سهلة التطبيق، فكل ما عليك هو مطالعة الوثيقة اخلا�سة 
باليوم الدرا�سي املطلوب ملعرفة اأي الكفايات �سيتم تناولها. 

وتتكون كل وثيقة من :
خانة حتديد الأ�سبوع واليوم: يف راأ�ض الوثيقة. 1 .

العمود الأول: ويحدد جمال الكفاية. 2 .
العمود الثاين: ويحوي الكفاية العامة. 3 .

العمود الثالث: ويحتوي على الكفايات اخلا�سة. 4 .
العمود الرابع: وي�سم بع�ض املفردات املقرتحة مبثابة هيكل مو�سوعي للمحتويات املختلفة. 5 .

العمود اخلام�ض: ويت�سمن بع�ض املوجهات التي ت�ساعدك على التطبيق ب�سورة منا�سبة. 6 .
العمود ال�ساد�ض: وي�سم جمموعة من املراجع املقرتحة لال�ستفادة منها يف التنفيذ. 7 .
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اليوم : األول األسبوع : األول       

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

اإمياين
حتب اهلل �سبحانه 

وتعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم حمبة اهلل تعاىل وحقيقتهاتهتم مبا ير�سي اهلل تعاىل
املكونني املعريف وال�سلوكي

- رو�سة املحبني، ابن القيم.

- �سرح الأ�سباب الع�سرة 
املوجبة ملحبة اهلل، عبدالعزيز 

م�سطفى.

- ثالث ر�سائل يف املحبة، عبد 
اهلل اجلار اهلل

تقدم حمبة اهلل على حمبة 
اأنواع املحبة واأق�سامهاغريه

ملاذا نحب اهلل تعاىل؟تعرف كيف تنال حمبة اهلل

تتعرف على اهلل باآياته

اآيات اهلل من حولنا: يف اأنف�سنا -  يف الكون

مظاهر واآثار حمبة اهلل تعاىل
حمبة اهلل لنا: املفهوم – الأ�سباب – املظاهر 

– الآثار ...
الو�سائل املعينة على حتقيق حمبة اهلل تعاىل

مناذج و�سور من حمبة اهلل تعاىل

الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة
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اليوم : الثاني األسبوع : األول         

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

خلقي
تثمن اخللق احل�سن 

واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمعيف حياتها

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة
خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق
الربنامج الثاين

تعتني باأداء الفرائ�ضاإمياين

مفهوم الفري�سةتعظم فرائ�ض اهلل
- مقا�سد ال�سريعة 

الإ�سالمية، حممد اليوبي.

- املخت�سر يف مقا�سد 
الت�سريع، عو�ض القرين.

- حجة اهلل البالغة، ويل اهلل 
الدهلوي.

مكانة الفرائ�ض يف الت�سريع الإ�سالمي تدرك تفا�سل الفرائ�ض
واأهميتها

جتتهد يف اأداء الفرائ�ض

اأنواع الفرائ�ض واأق�سامها

يتم تناول حكم واأ�سرار الفرائ�ض عموما، الفرائ�ض: حكم واأ�سرار
مع تناول بع�ض النماذج

املفا�سلة بني الفرائ�ض

الآثار ال�سلوكية لاللتزام بالفرائ�ض

العالقة بني الفرائ�ض ونوافلها
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اليوم : األول األسبوع : الثاني        

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة

اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  
ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء

الربنامج الثاين

اإمياين
حتب اهلل �سبحانه 

وتعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم حمبة اهلل تعاىل وحقيقتهاتهتم مبا ير�سي اهلل تعاىل
املكون املعريف وال�سلوكي

- رو�سة املحبني، ابن القيم.

- �سرح الأ�سباب الع�سرة 
املوجبة ملحبة اهلل، عبدالعزيز 

م�سطفى.

- ثالث ر�سائل يف املحبة، عبد 
اهلل اجلار اهلل

تقدم حمبة اهلل على حمبة 
اأنواع املحبة واأق�سامهاغريه

تعرف كيف تنال حمبة اهلل
تتعرف على اهلل باآياته

ملاذا نحب اهلل تعاىل؟

اآيات اهلل من حولنا: يف اأنف�سنا -  يف الكون

مظاهر واآثار حمبة اهلل تعاىل

حمبة اهلل لنا: املفهوم – الأ�سباب – 
املظاهر – الآثار ...

الو�سائل املعينة على حتقيق حمبة اهلل تعاىل

مناذج و�سور من حمبة اهلل تعاىل
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني       

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة

اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  
ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء

الربنامج الثاين

تتوقى من الأمرا�ض �سحي
العار�سة

حتذر من م�سببات الإ�سابة 
بالأمرا�ض املعوية ونزلت 

الربد
مقدمة: الأمرا�ض وطرق انتقالها

- دليلك  الطبي للعالج 
املنزيل لنزلت الربد 

والأنفلونزا، حمرري دار ن�سر 
.prevention 

- دليل الأ�سرة عن الأمرا�ض 
يف املجتمع، يو�سف الرتكي.

- كتاب الوقاية، وجيه 
املعزوزي.

تعرف طريقة التعامل مع 
املري�ض امل�ساب بالأمرا�ض 

املعوية ونزلت الربد

تعريف الأمرا�ض املعوية
كيف ن�ساب بالأمرا�ض املعوية؟

احلديث عن الأ�سباب ي�سمن احلديث 
عن الوقاية

اأعرا�ض النزلت املعوية
ماذا يحتاج ال�سخ�ض امل�ساب بنزلة معوية؟

الرتكيز على املعلومات العملية والإمكانات 
املتاحة منزليا: الطعام – ال�سراب ...

تعريف نزلت الربد والأمرا�ض امل�سابهة لها
عر�ض مب�سط لالأمرا�ض امل�سابهة لنزلت 

الربد: الأنفلونزا – التهاب احللق 
واللوزتني..

احلديث عن الأ�سباب ي�سمن احلديث كيف ن�ساب بنزلت الربد؟
عن الوقاية

اأعرا�ض نزلة الربد
ماذا يحتاج ال�سخ�ض امل�ساب بنزلة برد

الرتكيز على املعلومات العملية والإمكانات 
املتاحة منزليا: الطعام – ال�سراب ...
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اليوم : األول األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة
اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  

ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء
الربنامج الثاين

تعتني باأداء الفرائ�ضاإمياين

مفهوم الفري�سةتعظم فرائ�ض اهلل
- مقا�سد ال�سريعة 

الإ�سالمية، حممد اليوبي.

- املخت�سر يف مقا�سد 
الت�سريع، عو�ض القرين.

- حجة اهلل البالغة، ويل اهلل 
الدهلوي.

مكانة الفرائ�ض يف الت�سريع تدرك تفا�سل الفرائ�ض
الإ�سالمي واأهميتها

جتتهد يف اأداء الفرائ�ض

اأنواع الفرائ�ض واأق�سامها

يتم تناول حكم واأ�سرار الفرائ�ض عموما، الفرائ�ض: حكم واأ�سرار
مع تناول بع�ض النماذج

املفا�سلة بني الفرائ�ض

الآثار ال�سلوكية لاللتزام بالفرائ�ض

العالقة بني الفرائ�ض ونوافلها
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

- �سالة املوؤمن، �سعيد 
القحطاين.

- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة
اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  

ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء
الربنامج الثاين

اإمياين

حتب اهلل �سبحانه 
وتعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم حمبة اهلل تعاىل وحقيقتهاتهتم مبا ير�سي اهلل تعاىل
املكونني املعريف وال�سلوكي

- رو�سة املحبني، ابن القيم.

�سرح الأ�سباب	  
الع�سرة املوجبة ملحبة 

اهلل،
عبد العزيز م�سطفى.

- ثالث ر�سائل يف املحبة، عبد 
اهلل اجلار اهلل

تقدم حمبة اهلل على حمبة 
اأنواع املحبة واأق�سامهاغريه

تعرف كيف تنال حمبة اهلل
تتعرف على اهلل باآياته

ملاذا نحب اهلل تعاىل؟

اآيات اهلل من حولنا: يف اأنف�سنا -  يف الكون

مظاهر واآثار حمبة اهلل تعاىل
حمبة اهلل لنا: املفهوم – الأ�سباب – 

املظاهر – الآثار ...
الو�سائل املعينة على حتقيق حمبة اهلل تعاىل

مناذج و�سور من حمبة اهلل تعاىل
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اليوم : األول األسبوع : الرابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة
اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  

ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء
الربنامج الثاين

تثمن اخللق احل�سن خلقي
واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
يف حياتها

اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمع

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة

اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  
ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء

الربنامج الثاين

اإمياين
تعتني باأداء 

الفرائ�ض

مفهوم الفري�سةتعظم فرائ�ض اهلل

- مقا�سد ال�سريعة 
الإ�سالمية، حممد اليوبي.

- املخت�سر يف مقا�سد 
الت�سريع، عو�ض القرين.

- حجة اهلل البالغة، ويل اهلل 
الدهلوي.

مكانة الفرائ�ض يف الت�سريع الإ�سالمي تدرك تفا�سل الفرائ�ض
واأهميتها

جتتهد يف اأداء الفرائ�ض

اأنواع الفرائ�ض واأق�سامها

يتم تناول حكم واأ�سرار الفرائ�ض عموما، الفرائ�ض: حكم واأ�سرار
مع تناول بع�ض النماذج

املفا�سلة بني الفرائ�ض

الآثار ال�سلوكية لاللتزام بالفرائ�ض

العالقة بني الفرائ�ض ونوافلها
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اليوم : األول األسبوع : الخامس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة

توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 
اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة
اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  

ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء
الربنامج الثاين

اإمياين

حتب اهلل �سبحانه 
وتعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم حمبة اهلل تعاىل وحقيقتهاتهتم مبا ير�سي اهلل تعاىل
املكونني املعريف وال�سلوكي

- رو�سة املحبني، ابن القيم.
�سرح الأ�سباب	  

الع�سرة املوجبة ملحبة 
اهلل،

عبد العزيز م�سطفى.
- ثالث ر�سائل يف املحبة، عبد 

اهلل اجلار اهلل

تقدم حمبة اهلل على حمبة 
اأنواع املحبة واأق�سامهاغريه

تعرف كيف تنال حمبة اهلل
تتعرف على اهلل باآياته

ملاذا نحب اهلل تعاىل؟

اآيات اهلل من حولنا: يف اأنف�سنا -  يف الكون

مظاهر واآثار حمبة اهلل تعاىل
حمبة اهلل لنا: املفهوم – الأ�سباب – 

املظاهر – الآثار ...
الو�سائل املعينة على حتقيق حمبة اهلل تعاىل

مناذج و�سور من حمبة اهلل تعاىل
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تتقن ال�سفة 

ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة

اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  
ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء

الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.



43

اليوم : األول األسبوع : السادس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين

حتب اهلل �سبحانه 
وتعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم حمبة اهلل تعاىل وحقيقتهاتهتم مبا ير�سي اهلل تعاىل
املكونني املعريف وال�سلوكي

- رو�سة املحبني، ابن القيم.

- �سرح الأ�سباب الع�سرة 
املوجبة ملحبة اهلل، عبدالعزيز 

م�سطفى.

- ثالث ر�سائل يف املحبة، عبد 
اهلل اجلار اهلل

تقدم حمبة اهلل على حمبة 
اأنواع املحبة واأق�سامهاغريه

ملاذا نحب اهلل تعاىل؟تعرف كيف تنال حمبة اهلل

تتعرف على اهلل باآياته

اآيات اهلل من حولنا: يف اأنف�سنا -  يف الكون

مظاهر واآثار حمبة اهلل تعاىل
حمبة اهلل لنا: املفهوم – الأ�سباب – املظاهر 

– الآثار ...
الو�سائل املعينة على حتقيق حمبة اهلل تعاىل

مناذج و�سور من حمبة اهلل تعاىل

الربنامج الثاين

اإمياين

حتب اهلل �سبحانه 
وتعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم حمبة اهلل تعاىل وحقيقتهاتهتم مبا ير�سي اهلل تعاىل
املكونني املعريف وال�سلوكي

- رو�سة املحبني، ابن القيم.

- �سرح الأ�سباب الع�سرة 
املوجبة ملحبة اهلل، عبدالعزيز 

م�سطفى.

- ثالث ر�سائل يف املحبة، عبد 
اهلل اجلار اهلل

تقدم حمبة اهلل على حمبة 
اأنواع املحبة واأق�سامهاغريه

تعرف كيف تنال حمبة اهلل
تتعرف على اهلل باآياته

ملاذا نحب اهلل تعاىل؟

اآيات اهلل من حولنا: يف اأنف�سنا -  يف الكون

مظاهر واآثار حمبة اهلل تعاىل
حمبة اهلل لنا: املفهوم – الأ�سباب – 

املظاهر – الآثار ...
الو�سائل املعينة على حتقيق حمبة اهلل تعاىل

مناذج و�سور من حمبة اهلل تعاىل
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتوقى من الأمرا�ض �سحي
العار�سة

حتذر من م�سببات الإ�سابة 
بالأمرا�ض املعوية ونزلت 

الربد
مقدمة: الأمرا�ض وطرق انتقالها

- دليلك  الطبي للعالج 
املنزيل لنزلت الربد 

والأنفلونزا، حمرري دار ن�سر 
.prevention 

- دليل الأ�سرة عن الأمرا�ض 
يف املجتمع، يو�سف الرتكي.

- كتاب الوقاية، وجيه 
املعزوزي.

تعرف طريقة التعامل مع 
املري�ض امل�ساب بالأمرا�ض 

املعوية ونزلت الربد

تعريف الأمرا�ض املعوية
كيف ن�ساب بالأمرا�ض املعوية؟

احلديث عن الأ�سباب ي�سمن احلديث 
عن الوقاية

اأعرا�ض النزلت املعوية
ماذا يحتاج ال�سخ�ض امل�ساب بنزلة معوية؟

الرتكيز على املعلومات العملية 
والإمكانات املتاحة منزليا: الطعام – 

ال�سراب ...

تعريف نزلت الربد والأمرا�ض امل�سابهة لها
عر�ض مب�سط لالأمرا�ض امل�سابهة لنزلت 

الربد: الأنفلونزا – التهاب احللق 
واللوزتني..

احلديث عن الأ�سباب ي�سمن احلديث كيف ن�ساب بنزلت الربد؟
عن الوقاية

اأعرا�ض نزلة الربد
ماذا يحتاج ال�سخ�ض امل�ساب بنزلة برد

الرتكيز على املعلومات العملية 
والإمكانات املتاحة منزليا: الطعام – 

ال�سراب ...
الربنامج الثاين

خلقي
تثمن اخللق احل�سن 

واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
يف حياتها

اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمع

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق



45

اليوم : األول األسبوع : السابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات 
التفوق الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف 

التفوق الدرا�سي
- فن املذاكرة، جنالء فرج.
- الكتاب الكبري يف كيف 

تذاكر، رون فراي.
- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، 

حممد را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: اأخالقيات 
التفوق – التفوق الدرا�سي مترين للتفوق 
احلياتي – التفوق بني الرغبة يف النجاح 

واخلوف من الف�سل

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – تلخ�ض مهارات القراءة
تدوين املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – 
اأنواع املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك يف 

المتحانات
الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات 
التفوق الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف 

- فن املذاكرة، جنالء فرج.التفوق الدرا�سي
- الكتاب الكبري يف كيف 

تذاكر، رون فراي.
- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، 

حممد را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: 
اأخالقيات التفوق – التفوق الدرا�سي مترين 

للتفوق احلياتي – التفوق بني الرغبة يف 
النجاح واخلوف من الف�سل

تلخ�ض مهارات القراءة

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – 
تدوين املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – 
اأنواع املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك 

يف المتحانات
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات التفوق 
الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف التفوق 

الدرا�سي
- فن املذاكرة، جنالء فرج.

- الكتاب الكبري يف كيف تذاكر، 
رون فراي.

- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، حممد 
را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: اأخالقيات 
التفوق – التفوق الدرا�سي مترين للتفوق احلياتي 

– التفوق بني الرغبة يف النجاح واخلوف من 
الف�سل

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – تدوين تلخ�ض مهارات القراءة
املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – اأنواع 
املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك يف 

المتحانات

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات التفوق 
الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف التفوق 

- فن املذاكرة، جنالء فرج.الدرا�سي
- الكتاب الكبري يف كيف تذاكر، 

رون فراي.
- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، حممد 

را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: اأخالقيات 
التفوق – التفوق الدرا�سي مترين للتفوق 

احلياتي – التفوق بني الرغبة يف النجاح واخلوف 
من الف�سل

تلخ�ض مهارات القراءة

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – تدوين 
املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – اأنواع 
املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك يف 

المتحانات
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اليوم : األول األسبوع : الثامن       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تثمن اخللق احل�سن خلقي
واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهIHIاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمعيف حياتها

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 

الثالث.
- الأربعني حديثا يف الأخالق، 

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

دعوي
تدر�ض �سرية اأمهات 

املوؤمنني وبع�ض 
ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : األول األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تثمن اخللق احل�سن خلقي
واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمعيف حياتها

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
اأحكام

درا�سة اأحا
ديث خمتارة

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

دعوي
تدر�ض �سرية اأمهات 

املوؤمنني وبع�ض 
ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : األول األسبوع : العاشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حترتم النظام اجتماعي
وحتر�ض عليه

تقدر اأهمية النظام بكافة 
الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي قوي مفهوم النظام وحقيقتهاأ�سكاله

نحو النظام ك�سلوك يومي �سامل، مع 
التاأكيد على الرقابة الداخلية.

 - Positive
 Discipline for

 Teenagers، Jane
 Nelse & Lynn

Lott.

 -الن�سباط مع الكرامة، 
ريت�سارد كريوين.

ت�ستك�سف القواعد املنظمة 
اأهمية النظامملختلف جوانب حياتها

الإ�سارة ملظاهر النظام يف الت�سريعالنظام مطلب �سرعيتراقب نف�سها ذاتيا

احرتام النظام كعادة �سخ�سية: كيف 
خطوات عمليةتكت�سبني ف�سيلة حب النظام واحرتامه؟

النظام اخلا�ض باأماكن اأو اأو�ساع اأو حالت 
مقرتحة: منزل – مدر�سة – �سوق – زيارة 

– �سفر

يتم الختيار بالتفاق بني املعلمة 
والطالبات

مملكة النمل والنحل منوذجا

الربنامج الثاين

حترتم النظام اجتماعي
وحتر�ض عليه

تقدر اأهمية النظام بكافة 
الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي قوي نحو مفهوم النظام وحقيقتهاأ�سكاله

النظام ك�سلوك يومي �سامل، مع التاأكيد 
على الرقابة الداخلية.

 - Positive
 Discipline for

 Teenagers، Jane
 Nelse & Lynn

Lott.

 --الن�سباط مع الكرامة، 
ريت�سارد كريوين.

ت�ستك�سف القواعد املنظمة 
اأهمية النظامملختلف جوانب حياتها

تراقب نف�سها ذاتيا

الإ�سارة ملظاهر النظام يف الت�سريعالنظام مطلب �سرعي
احرتام النظام كعادة �سخ�سية: كيف 
خطوات عمليةتكت�سبني ف�سيلة حب النظام واحرتامه؟

النظام اخلا�ض باأماكن اأو اأو�ساع اأو حالت 
مقرتحة: منزل – مدر�سة – �سوق – زيارة 

– �سفر

يتم الختيار بالتفاق بني املعلمة 
والطالبات

مملكة النمل والنحل منوذجا
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حترتم النظام اجتماعي
وحتر�ض عليه

تقدر اأهمية النظام بكافة 
الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي قوي مفهوم النظام وحقيقتهاأ�سكاله

نحو النظام ك�سلوك يومي �سامل، مع 
التاأكيد على الرقابة الداخلية.

 - Positive
 Discipline for

 Teenagers، Jane
 Nelse & Lynn

Lott.

 -الن�سباط مع الكرامة، 
ريت�سارد كريوين.

ت�ستك�سف القواعد املنظمة 
اأهمية النظامملختلف جوانب حياتها

الإ�سارة ملظاهر النظام يف الت�سريعالنظام مطلب �سرعيتراقب نف�سها ذاتيا

احرتام النظام كعادة �سخ�سية: كيف تكت�سبني 
خطوات عمليةف�سيلة حب النظام واحرتامه؟

النظام اخلا�ض باأماكن اأو اأو�ساع اأو حالت 
مقرتحة: منزل – مدر�سة – �سوق – زيارة – 

�سفر

يتم الختيار بالتفاق بني املعلمة 
والطالبات

مملكة النمل والنحل منوذجا

الربنامج الثاين

حترتم النظام اجتماعي
وحتر�ض عليه

تقدر اأهمية النظام بكافة 
الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي قوي مفهوم النظام وحقيقتهاأ�سكاله

نحو النظام ك�سلوك يومي �سامل، مع 
التاأكيد على الرقابة الداخلية.

 - Positive
 Discipline for

 Teenagers، Jane
 Nelse & Lynn

Lott.

 -الن�سباط مع الكرامة، 
ريت�سارد كريوين.

ت�ستك�سف القواعد املنظمة ملختلف 
اأهمية النظامجوانب حياتها

تراقب نف�سها ذاتيا

الإ�سارة ملظاهر النظام يف الت�سريعالنظام مطلب �سرعي
احرتام النظام كعادة �سخ�سية: كيف تكت�سبني ف�سيلة 

خطوات عمليةحب النظام واحرتامه؟

النظام اخلا�ض باأماكن اأو اأو�ساع اأو حالت 
مقرتحة: منزل – مدر�سة – �سوق – زيارة – 

�سفر

يتم الختيار بالتفاق بني املعلمة 
والطالبات

مملكة النمل والنحل منوذجا
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اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

خلقي
تثمن اخللق احل�سن 

واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمعيف حياتها

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق

الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تثمن اخللق احل�سن خلقي
واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمعيف حياتها

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق

الربنامج الثاين

خلقي
تثمن اخللق احل�سن 

واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
يف حياتها

اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمع

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

خلقي
تثمن اخللق احل�سن 

واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمعيف حياتها

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق

الربنامج الثاين

خلقي
تثمن اخللق احل�سن 

واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
يف حياتها

اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمع

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.
- �سرح الأربعني النووية، ابن 

عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

خلقي
تثمن اخللق احل�سن 

واأهله

تقارن بني اخللق احل�سن 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اخللق احل�سن وحقيقتهو�سده

- مو�سوعة اأخالق القراآن ، التطبيق
اأحمد ال�سربا�سي.

- نزهة الف�سالء تهذيب �سري 
اأعالم النبالء، ملحمد ح�سن 

ال�سريف.
- املو�سوعة اجلامعة يف 
الأخالق و الآداب، �سعود 

احلزميي.

تكت�سف �سفات اأهل اخللق 
اأهمية اخللق احل�سن وف�سلهاحل�سن

ت�ست�سعر اأثر اخللق احل�سن 
يف حياتها

اآثار اخللق احل�سن على الفرد واملجتمع

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق احل�سنة

خطوات عملية للتحلي باخللق احل�سن

مواقف من روائع الأخالق
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اليوم : األول األسبوع : الثالث عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

اإمياين
حتب الر�سول – 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم-

ت�ست�سعر ف�سل النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم على اأمته

مفهوم حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
وحقيقتها

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال 
- حمبة الر�سول �سلى املكونني املعريف وال�سلوكي

اهلل عليه و�سلم بني الإتباع 
والبتداع، عبد الروؤوف 

عثمان.

- حب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعالماته، ف�سل اإلهي.

- املتناف�سون يف حمبة 
الر�سول �سلى اهلل عليه و 

�سلم، �سامي عا�سور.

تدرك حقوق النبي �سلى اهلل 
وجوب حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلمعليه و�سلم وواجباتها نحوه

جتتهد يف اتباع اأوامر النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واجتناب 

نواهيه

ثمرات حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
واآثارها

ملاذا نحب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟
عالمات ومظاهر حمبة الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم

على اأمته عموما، وعلى كل فرد منا حقوق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
خ�سو�سا

مناذج ملحبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم
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اليوم : األول األسبوع : الرابع عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات التفوق 
الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف التفوق 

الدرا�سي
- فن املذاكرة، جنالء فرج.

- الكتاب الكبري يف كيف تذاكر، 
رون فراي.

- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، حممد 
را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: اأخالقيات 
التفوق – التفوق الدرا�سي مترين للتفوق احلياتي 

– التفوق بني الرغبة يف النجاح واخلوف من 
الف�سل

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – تدوين تلخ�ض مهارات القراءة
املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – اأنواع 
املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك يف 

المتحانات

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات التفوق 
الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف التفوق 

الدرا�سي
- فن املذاكرة، جنالء فرج.

- الكتاب الكبري يف كيف تذاكر، 
رون فراي.

- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، حممد 
را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: اأخالقيات 
التفوق – التفوق الدرا�سي مترين للتفوق 

احلياتي – التفوق بني الرغبة يف النجاح واخلوف 
من الف�سل

تلخ�ض مهارات القراءة

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – تدوين 
املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – اأنواع 
املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك يف 

المتحانات
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات 
التفوق الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف 

- فن املذاكرة، جنالء فرج.التفوق الدرا�سي
- الكتاب الكبري يف كيف 

تذاكر، رون فراي.
- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، 

حممد را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: 
اأخالقيات التفوق – التفوق الدرا�سي مترين 

للتفوق احلياتي – التفوق بني الرغبة يف 
النجاح واخلوف من الف�سل

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – تلخ�ض مهارات القراءة
تدوين املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – 
اأنواع املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك يف 

المتحانات
الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تهتم مبهارات 
التفوق الدرا�سي

- الرتكيز على اقتناع الطالبة بحاجتها ما معنى التفوق الدرا�سي؟ وما اأهميته؟تعتني باملراجعة
ملهارات التفوق الدرا�سي، مع املمار�سة 

التطبيقية للمهارات ما اأمكن.
- مراعاة الفروق الفردية يف تعريف 

التفوق الدرا�سي
- فن املذاكرة، جنالء فرج.
- الكتاب الكبري يف كيف 

تذاكر، رون فراي.
- اأ�سرار التفوق الدرا�سي، 

حممد را�سد دميا�ض.

حت�سر لدرو�سها وامتحاناتها 
بذكاء

مبادئ اأ�سا�سية يف التفوق الدرا�سي: 
اأخالقيات التفوق – التفوق الدرا�سي مترين 

للتفوق احلياتي – التفوق بني الرغبة يف 
النجاح واخلوف من الف�سل

تلخ�ض مهارات القراءة

مهارات التفوق داخل ال�سف: الرتكيز – 
تدوين املالحظات – التاأثري على املعلمة ..

مهارات املذاكرة: )SQ3R( – اخلرائط 
العقلية – تنظيم الوقت

مهارات املراجعة: التلخي�ض – الفهر�سة – 
اأنواع املراجعة ..

المتحانات: ال�ستعداد لها – اأداءها – قلق 
المتحانات وكيف تتغلبني عليه؟ - �سحتك 

يف المتحانات
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اليوم : األول األسبوع : الخامس عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
- املخت�سر يف العبادات، ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض
ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها
اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

تتعاون مع الآخريناجتماعي

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم التعاون والعمل التعاوينتقدر العمل التعاوين
التعاون يف الأعمال رغم �سعوباته

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- التعاون : ن�ساأته ، مبادئه 
، اأهدافه / حممد بديع 

الغادري.
- وجوب التعاون بني 

امل�سلمني، عبد الرحمن بن 
نا�سر ال�سعدي.

اأهمية العمل التعاوينتعرف جمالت العمل التعاوين

تنفذ مع زميالتها م�ساريع 
تعاونية

اأ�س�ض العمل التعاوين ومبادئه

جمالت العمل التعاوين

�سعوبات العمل التعاوين

تناول اأ�سا�سي للخطوات العمليةكيف تن�سئني جمموعة عمل تعاوين؟



62

اليوم : الثاني األسبوع : الخامس عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : األول األسبوع : السادس عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين

حتب الر�سول – 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم-

ت�ست�سعر ف�سل النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم على اأمته

مفهوم حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
وحقيقتها

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال 
- حمبة الر�سول �سلى املكونني املعريف وال�سلوكي

اهلل عليه و�سلم بني الإتباع 
والبتداع، عبد الروؤوف 

عثمان.

- حب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعالماته، ف�سل اإلهي.

- املتناف�سون يف حمبة الر�سول 
�سلى اهلل عليه و �سلم، �سامي 

عا�سور.

تدرك حقوق النبي �سلى اهلل 
وجوب حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلمعليه و�سلم وواجباتها نحوه

جتتهد يف اتباع اأوامر النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واجتناب 

نواهيه

ثمرات حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
واآثارها

ملاذا نحب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟
عالمات ومظاهر حمبة الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم

على اأمته عموما، وعلى كل فرد منا حقوق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
خ�سو�سا

الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء
ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

تتعاون مع الآخريناجتماعي

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم التعاون والعمل التعاوينتقدر العمل التعاوين
- العمل الجتماعي: تطوع التعاون يف الأعمال رغم �سعوباته

وعطاء، من�سور عبيد.
- التعاون : ن�ساأته ، مبادئه 

، اأهدافه / حممد بديع 
الغادري.

- وجوب التعاون بني 
امل�سلمني، عبد الرحمن بن 

نا�سر ال�سعدي.

اأهمية العمل التعاوينتعرف جمالت العمل التعاوين

تنفذ مع زميالتها م�ساريع 
تعاونية

اأ�س�ض العمل التعاوين ومبادئه

جمالت العمل التعاوين

�سعوبات العمل التعاوين

تناول اأ�سا�سي للخطوات العمليةكيف تن�سئني جمموعة عمل تعاوين؟
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اليوم : األول األسبوع : السابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتبع اإجراءات اأ�سري
ال�سالمة املنزلية

ال�سالمة املنزلية واأهميتهاتدرك قواعد ال�سالمة املنزلية

- ال�سالمة املنزلية، الهيئة 
امللكية للجبيل و ينبع.

- دروب ال�سالمة والوقاية 
لأفراد الأ�سرة، اإميان بقاعي.

- الوقاية من خماطر 
الإ�سابات يف امل�سكن، يون�ض 

خنفر.

ت�ستخدم الأدوات املنزلية 
املبادئ العامة لل�سالمة املنزليةبطريقة اآمنة

جتيد التعامل مع م�سادر 
اخلطر يف املنزل

اإجراءات ال�سالمة ملكونات املنزل املختلفة: 
املطبخ –  دورة املياه – امل�ستودع – غرف 
النوم – غرف املعي�سة – غرفة الألعاب ...
ال�ستخدام الآمن لالأجهزة املنزلية املختلفة

م�سادر اخلطر يف املنزل وكيف نتعامل 
معها: ال�سخان – فرن الطبخ – التو�سيالت 
الكهربائية – املدفاأة – املبيدات احل�سرية 

املنزلية -
الربنامج الثاين

تتبع اإجراءات اأ�سري
ال�سالمة املنزلية

ال�سالمة املنزلية واأهميتهاتدرك قواعد ال�سالمة املنزلية

- ال�سالمة املنزلية، الهيئة 
امللكية للجبيل و ينبع.

- دروب ال�سالمة والوقاية 
لأفراد الأ�سرة، اإميان بقاعي.

- الوقاية من خماطر 
الإ�سابات يف امل�سكن، يون�ض 

خنفر.

ت�ستخدم الأدوات املنزلية 
املبادئ العامة لل�سالمة املنزليةبطريقة اآمنة

جتيد التعامل مع م�سادر 
اخلطر يف املنزل

اإجراءات ال�سالمة ملكونات املنزل املختلفة: 
املطبخ –  دورة املياه – امل�ستودع – غرف 
النوم – غرف املعي�سة – غرفة الألعاب ...

ال�ستخدام الآمن لالأجهزة املنزلية املختلفة
م�سادر اخلطر يف املنزل وكيف نتعامل 

معها: ال�سخان – فرن الطبخ – التو�سيالت 
الكهربائية – املدفاأة – املبيدات احل�سرية 

املنزلية -



66

اليوم : الثاني األسبوع : السابع عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتبع اإجراءات اأ�سري
ال�سالمة املنزلية

ال�سالمة املنزلية واأهميتهاتدرك قواعد ال�سالمة املنزلية

- ال�سالمة املنزلية، الهيئة 
امللكية للجبيل و ينبع.

- دروب ال�سالمة والوقاية 
لأفراد الأ�سرة، اإميان بقاعي.

- الوقاية من خماطر 
الإ�سابات يف امل�سكن، يون�ض 

خنفر.

ت�ستخدم الأدوات املنزلية 
املبادئ العامة لل�سالمة املنزليةبطريقة اآمنة

جتيد التعامل مع م�سادر 
اخلطر يف املنزل

اإجراءات ال�سالمة ملكونات املنزل املختلفة: 
املطبخ –  دورة املياه – امل�ستودع – غرف 
النوم – غرف املعي�سة – غرفة الألعاب ...
ال�ستخدام الآمن لالأجهزة املنزلية املختلفة

م�سادر اخلطر يف املنزل وكيف نتعامل 
معها: ال�سخان – فرن الطبخ – التو�سيالت 
الكهربائية – املدفاأة – املبيدات احل�سرية 

املنزلية -
الربنامج الثاين

تتبع اإجراءات اأ�سري
ال�سالمة املنزلية

ال�سالمة املنزلية واأهميتهاتدرك قواعد ال�سالمة املنزلية

- ال�سالمة املنزلية، الهيئة 
امللكية للجبيل و ينبع.

- دروب ال�سالمة والوقاية 
لأفراد الأ�سرة، اإميان بقاعي.

- الوقاية من خماطر 
الإ�سابات يف امل�سكن، يون�ض 

خنفر.

ت�ستخدم الأدوات املنزلية 
املبادئ العامة لل�سالمة املنزليةبطريقة اآمنة

جتيد التعامل مع م�سادر 
اخلطر يف املنزل

اإجراءات ال�سالمة ملكونات املنزل املختلفة: 
املطبخ –  دورة املياه – امل�ستودع – غرف 
النوم – غرف املعي�سة – غرفة الألعاب ...

ال�ستخدام الآمن لالأجهزة املنزلية املختلفة
م�سادر اخلطر يف املنزل وكيف نتعامل 

معها: ال�سخان – فرن الطبخ – التو�سيالت 
الكهربائية – املدفاأة – املبيدات احل�سرية 

املنزلية -
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اليوم : األول األسبوع : الثامن عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي

تدر�ض �سرية اأمهات 
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

تتعاون مع الآخريناجتماعي

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم التعاون والعمل التعاوينتقدر العمل التعاوين
- العمل الجتماعي: تطوع التعاون يف الأعمال رغم �سعوباته

وعطاء، من�سور عبيد.
- التعاون : ن�ساأته ، مبادئه 

، اأهدافه / حممد بديع 
الغادري.

- وجوب التعاون بني 
امل�سلمني، عبد الرحمن بن 

نا�سر ال�سعدي.

اأهمية العمل التعاوينتعرف جمالت العمل التعاوين

تنفذ مع زميالتها م�ساريع 
تعاونية

اأ�س�ض العمل التعاوين ومبادئه

جمالت العمل التعاوين

�سعوبات العمل التعاوين

تناول اأ�سا�سي للخطوات العمليةكيف تن�سئني جمموعة عمل تعاوين؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

اإمياين
حتب الر�سول – 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم-

ت�ست�سعر ف�سل النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم على اأمته

مفهوم حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
وحقيقتها

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال 
املكونني املعريف وال�سلوكي

- حمبة الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم بني الإتباع 

والبتداع، عبد الروؤوف 
عثمان.

- حب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعالماته، ف�سل اإلهي.

- املتناف�سون يف حمبة الر�سول 
�سلى اهلل عليه و �سلم، �سامي 

عا�سور.

تدرك حقوق النبي �سلى اهلل 
وجوب حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلمعليه و�سلم وواجباتها نحوه

جتتهد يف اتباع اأوامر النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واجتناب 

نواهيه

ثمرات حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
واآثارها

ملاذا نحب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟

عالمات ومظاهر حمبة الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم

على اأمته عموما، وعلى كل فرد منا حقوق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
خ�سو�سا
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اليوم : األول األسبوع : التاسع عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة

اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  
ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء

الربنامج الثاين

تتعاون مع الآخريناجتماعي

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم التعاون والعمل التعاوينتقدر العمل التعاوين
- العمل الجتماعي: تطوع التعاون يف الأعمال رغم �سعوباته

وعطاء، من�سور عبيد.
- التعاون : ن�ساأته ، مبادئه 

، اأهدافه / حممد بديع 
الغادري.

- وجوب التعاون بني 
امل�سلمني، عبد الرحمن بن 

نا�سر ال�سعدي.

اأهمية العمل التعاوينتعرف جمالت العمل التعاوين

تنفذ مع زميالتها م�ساريع 
تعاونية

اأ�س�ض العمل التعاوين ومبادئه

جمالت العمل التعاوين

�سعوبات العمل التعاوين

تناول اأ�سا�سي للخطوات العمليةكيف تن�سئني جمموعة عمل تعاوين؟
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة
اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  

ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء
الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : األول األسبوع : العشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تتقن ال�سفة 

ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة

اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  
ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : العشرون       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة
اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  

ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء
الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة
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اليوم : األول األسبوع : الحادي والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقن ال�سفة علمي
ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة
اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  

ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء
الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي والعشرون       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تتقن ال�سفة 

ال�سحيحة لل�سالة

تدرك اأحكام ال�سالة 
- �سالة املوؤمن، �سعيد ال�سالة: تعريفها – ف�سلها - واأهميتهاال�سحيحة

القحطاين.
- �سفة ال�سالة بالدليل 
والتعليل ، حممد اخلزمي .

- �سفة �سالة النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم -، عبد العزيز 

ابن باز.
- �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي، 

�سليمان الن�سيان.

�سفة �سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلمتهتم باخل�سوع يف ال�سالة
توؤدي ال�سالة بكمالها )اأركان 

اخل�سوع يف ال�سالة: اأهميته واأ�سباب حت�سيله– واجبات – م�ستحبات(

اأخطاء �سائعة يف ال�سالة

اأحكام متعلقة بال�سالة: �سجود ال�سهو -  
ال�سرتة -  الإمامة - الق�ساء

الربنامج الثاين

تتعاون مع الآخريناجتماعي

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم التعاون والعمل التعاوينتقدر العمل التعاوين
- العمل الجتماعي: تطوع التعاون يف الأعمال رغم �سعوباته

وعطاء، من�سور عبيد.
- التعاون : ن�ساأته ، مبادئه 

، اأهدافه / حممد بديع 
الغادري.

- وجوب التعاون بني 
امل�سلمني، عبد الرحمن بن 

نا�سر ال�سعدي.

اأهمية العمل التعاوينتعرف جمالت العمل التعاوين

تنفذ مع زميالتها م�ساريع 
تعاونية

اأ�س�ض العمل التعاوين ومبادئه

جمالت العمل التعاوين

�سعوبات العمل التعاوين

تناول اأ�سا�سي للخطوات العمليةكيف تن�سئني جمموعة عمل تعاوين؟
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اليوم : األول األسبوع : الثاني والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف خطوات عقلي
التفكري العلمي

مفهوم التفكري العلميتقدر التفكري العلمي
من املهم تكوين اجتاه قوي نحو التفكري 

العلمي كاأداة للعلم، والتاأكيد على 
التطبيقات اليومية

- التفكري العلمي والرتبية 
العلمية، يعقوب ن�سوان.

- اأنواع التفكري، اإبراهيم 
احلارثي.

- التفكري العلمي: الأ�س�ض 
واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 

كلية الآداب – جامعة 
القاهرة.

تتبع خطوات التفكري العلمي 
اأهمية التفكري العلمييف حياتها اليومية

تعدد بع�ض املمار�سات 
املخالفة للتفكري العلمي

مفاهيم التفكري العلمي: النظرية – الفر�سية 
– القانون – احلقيقة العلمية -

خطوات التفكري العلمي

تطبيقات التفكري العلمي يف حياتنا اليومية

الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة
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اليوم : األول األسبوع : الثالث والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين

حتب الر�سول – 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم-

ت�ست�سعر ف�سل النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم على اأمته

مفهوم حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
وحقيقتها

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال 
املكونني املعريف وال�سلوكي

- حمبة الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم بني الإتباع 

والبتداع، عبد الروؤوف 
عثمان.

- حب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعالماته، ف�سل اإلهي.

- املتناف�سون يف حمبة الر�سول 
�سلى اهلل عليه و �سلم، �سامي 

عا�سور.

تدرك حقوق النبي �سلى اهلل 
وجوب حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلمعليه و�سلم وواجباتها نحوه

جتتهد يف اتباع اأوامر النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واجتناب 

نواهيه

ثمرات حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
واآثارها

ملاذا نحب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟

عالمات ومظاهر حمبة الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم

على اأمته عموما، وعلى كل فرد منا حقوق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
خ�سو�سا

الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف خطوات عقلي
التفكري العلمي

مفهوم التفكري العلميتقدر التفكري العلمي
من املهم تكوين اجتاه قوي نحو التفكري 

العلمي كاأداة للعلم، والتاأكيد على 
التطبيقات اليومية

- التفكري العلمي والرتبية 
العلمية، يعقوب ن�سوان.

- اأنواع التفكري، اإبراهيم 
احلارثي.

- التفكري العلمي: الأ�س�ض 
واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 

كلية الآداب – جامعة 
القاهرة.

تتبع خطوات التفكري العلمي 
اأهمية التفكري العلمييف حياتها اليومية

تعدد بع�ض املمار�سات 
املخالفة للتفكري العلمي

مفاهيم التفكري العلمي: النظرية – الفر�سية 
– القانون – احلقيقة العلمية -

خطوات التفكري العلمي

تطبيقات التفكري العلمي يف حياتنا اليومية

الربنامج الثاين

تتعاون مع الآخريناجتماعي

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم التعاون والعمل التعاوينتقدر العمل التعاوين
- العمل الجتماعي: تطوع التعاون يف الأعمال رغم �سعوباته

وعطاء، من�سور عبيد.
- التعاون : ن�ساأته ، مبادئه 

، اأهدافه / حممد بديع 
الغادري.

- وجوب التعاون بني 
امل�سلمني، عبد الرحمن بن 

نا�سر ال�سعدي.

اأهمية العمل التعاوينتعرف جمالت العمل التعاوين

تنفذ مع زميالتها م�ساريع 
تعاونية

اأ�س�ض العمل التعاوين ومبادئه

جمالت العمل التعاوين

�سعوبات العمل التعاوين

تناول اأ�سا�سي للخطوات العمليةكيف تن�سئني جمموعة عمل تعاوين؟
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اليوم : األول األسبوع : الرابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين

حتب الر�سول – 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم-

ت�ست�سعر ف�سل النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم على اأمته

مفهوم حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
وحقيقتها

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال 
- حمبة الر�سول �سلى املكونني املعريف وال�سلوكي

اهلل عليه و�سلم بني الإتباع 
والبتداع، عبد الروؤوف 

عثمان.

- حب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعالماته، ف�سل اإلهي.

- املتناف�سون يف حمبة الر�سول 
�سلى اهلل عليه و �سلم، �سامي 

عا�سور.

تدرك حقوق النبي �سلى اهلل 
وجوب حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلمعليه و�سلم وواجباتها نحوه

جتتهد يف اتباع اأوامر النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واجتناب 

نواهيه

ثمرات حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
واآثارها

ملاذا نحب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟
عالمات ومظاهر حمبة الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم

على اأمته عموما، وعلى كل فرد منا حقوق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
خ�سو�سا

الربنامج الثاين

اإمياين

حتب الر�سول – 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم-

ت�ست�سعر ف�سل النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم على اأمته

مفهوم حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
وحقيقتها

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال 
- حمبة الر�سول �سلى املكونني املعريف وال�سلوكي

اهلل عليه و�سلم بني الإتباع 
والبتداع، عبد الروؤوف 

عثمان.
- حب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعالماته، ف�سل اإلهي.

- املتناف�سون يف حمبة الر�سول 
�سلى اهلل عليه و �سلم، �سامي 

عا�سور.

تدرك حقوق النبي �سلى اهلل 
وجوب حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلمعليه و�سلم وواجباتها نحوه

جتتهد يف اتباع اأوامر النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واجتناب 

نواهيه

ثمرات حمبة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
واآثارها

ملاذا نحب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟
عالمات ومظاهر حمبة الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم

على اأمته عموما، وعلى كل فرد منا حقوق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
خ�سو�سا
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع والعشرون  
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف خطوات عقلي
التفكري العلمي

مفهوم التفكري العلميتقدر التفكري العلمي
من املهم تكوين اجتاه قوي نحو التفكري 

العلمي كاأداة للعلم، والتاأكيد على 
التطبيقات اليومية

- التفكري العلمي والرتبية 
العلمية، يعقوب ن�سوان.

- اأنواع التفكري، اإبراهيم 
احلارثي.

- التفكري العلمي: الأ�س�ض 
واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 

كلية الآداب – جامعة 
القاهرة.

تتبع خطوات التفكري العلمي 
اأهمية التفكري العلمييف حياتها اليومية

تعدد بع�ض املمار�سات 
املخالفة للتفكري العلمي

مفاهيم التفكري العلمي: النظرية – الفر�سية 
– القانون – احلقيقة العلمية -

خطوات التفكري العلمي

تطبيقات التفكري العلمي يف حياتنا اليومية

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
الثالث.

- الأربعني حديثا يف الأخالق، 
معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : األول األسبوع : الخامس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تقاوم البتزاز نف�سي
العاطفي

تلخ�ض مظاهر البتزاز 
ما البتزاز العاطفي؟العاطفي

- م�سا�سو الدماء حتت �ستار 
العاطفة، األربت برين�ستني.

- البتزاز العاطفي، �سوزان 
فوروارد.

من الذي يبتزك عاطفيا؟ترف�ض اأن تبتز عاطفيا
ترد بذكاء على اأ�ساليب 

تذكر الطالبة بع�ض الأ�ساليب من واقع اأ�ساليب ومظاهر البتزاز العاطفيالبتزاز العاطفي
احلياة اليومية

الرتكيز على الآثار املدمرة لالبتزاز اآثار البتزاز العاطفي
العاطفي

مراعاة دوافع البتزازكيف تتعاملني مع البتزاز العاطفي؟

تقييم ذاتينحن: هل نبتز الآخرين؟

الربنامج الثاين

دعوي

تدر�ض �سرية اأمهات 
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�ست�سعر معنى اإمياين
التوحيد وقيمته

تعريف التوحيد وحقيقتهتعظم التوحيد

- التوحيد ف�سله واأهميته، 
�سالح الفوزان.

- التوحيد واأثره يف النفو�ض، 
اإبراهيم الدوي�ض.

- التوحيد، حممد الفيفي.

اأهمية التوحيد ومكانتهتدرك حقيقة التوحيد ومعناه

كلمة التوحيد: حقيقتها وما يرتتب عليهاتتقرب اإىل اهلل بتوحيده

تدرك معنى ل اإله اإل اهلل
اأدلة التوحيد

اأنواع التوحيد

اأثر التوحيد على الفرد واملجتمع

الربنامج الثاين

ت�ست�سعر معنى اإمياين
التوحيد وقيمته

تعريف التوحيد وحقيقتهتعظم التوحيد

- التوحيد ف�سله واأهميته، 
�سالح الفوزان.

- التوحيد واأثره يف النفو�ض، 
اإبراهيم الدوي�ض.

- التوحيد، حممد الفيفي.

اأهمية التوحيد ومكانتهتدرك حقيقة التوحيد ومعناه

تتقرب اإىل اهلل بتوحيده
تدرك معنى ل اإله اإل اهلل

كلمة التوحيد: حقيقتها وما يرتتب عليها

اأدلة التوحيد

اأنواع التوحيد

اأثر التوحيد على الفرد واملجتمع
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اليوم : األول األسبوع : السادس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

عقلي

تعرف اآليات  
التعامل مع 
املعلومات 
ومعاجلتها

جتمع املعلومات وتخزنها 
ما هي املعلومات؟ وما اأنواعها؟بطريقة منظمة

- التفكري العلمي والرتبية 
العلمية، يعقوب ن�سوان.

- اأبعاد التفكري، روبرت 
مارزانو واآخرون.

- طرق البحث عن املعلومات 
من خالل �سبكة الإنرتنت، 

يعقوب الكندري.

تقيم املعلومات والأفكار 
اأهمية املعلومات يف حياتناوحتكم عليها

تهتم بتوثيق املعلومات وتتاأكد 
من م�سادرها

مهارات جمع املعلومات: املالحظة – �سياغة 
الهتمام باجلانب العملي املهاريالأ�سئلة

مهارات تخزين املعلومات وا�سرتجاعها
مهارات تقييم املعلومات: بناء املعايري – 

التدقيق
كيف توثقني معلوماتك، ومعلومات الآخرين؟

مهارات البحث عن املعلومات يف النرتنت

الربنامج الثاين

ت�ست�سعر معنى اإمياين
التوحيد وقيمته

تعريف التوحيد وحقيقتهتعظم التوحيد

- التوحيد ف�سله واأهميته، 
�سالح الفوزان.

- التوحيد واأثره يف النفو�ض، 
اإبراهيم الدوي�ض.

- التوحيد، حممد الفيفي.

اأهمية التوحيد ومكانتهتدرك حقيقة التوحيد ومعناه

تتقرب اإىل اهلل بتوحيده
تدرك معنى ل اإله اإل اهلل

كلمة التوحيد: حقيقتها وما يرتتب عليها

اأدلة التوحيد

اأنواع التوحيد

اأثر التوحيد على الفرد واملجتمع
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تقاوم البتزاز نف�سي
العاطفي

تلخ�ض مظاهر البتزاز 
ما البتزاز العاطفي؟العاطفي

- م�سا�سو الدماء حتت �ستار 
العاطفة، األربت برين�ستني.

- البتزاز العاطفي، �سوزان 
فوروارد.

من الذي يبتزك عاطفيا؟ترف�ض اأن تبتز عاطفيا
ترد بذكاء على اأ�ساليب 

تذكر الطالبة بع�ض الأ�ساليب من واقع اأ�ساليب ومظاهر البتزاز العاطفيالبتزاز العاطفي
احلياة اليومية

الرتكيز على الآثار املدمرة لالبتزاز اآثار البتزاز العاطفي
العاطفي

مراعاة دوافع البتزازكيف تتعاملني مع البتزاز العاطفي؟

تقييم ذاتينحن: هل نبتز الآخرين؟

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : األول األسبوع : السابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ترتبط بالقراآن يفاإمياين
حياتها اليومية

ف�سل القراآن ومنزلتهتعظم القراآن

- التبيان يف اآداب حملة 
القراآن، النووي.

.- ف�سائل القراآن، حممد بن 
عبد الوهاب.

- النباأ العظيم، حممد دراز.
- العودة اإىل لقراآن ملاذا 
وكيف ؟، جمدي الهاليل.

تفهم عالقة القراآن بحياتها 
نزول القراآن: كيف وملاذا؟اليومية

تلتزم باآداب التعامل مع 
اأ�سماء القراآن و�سفاتهالقراآن

تاأثري القراآن على حياة الر�سول – �سلى )كان خلقه القراآن(
اهلل عليه و�سلم – واأ�سحابه

الرتكيز على ما يخ�ض الفتاةالأحكام الفقهية املتعلقة بالقراآن

اآداب التعامل مع القراآن

الربنامج الثاين

دعوي

تدر�ض �سرية اأمهات 
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

عقلي

تعرف اآليات  
التعامل مع 
املعلومات 
ومعاجلتها

جتمع املعلومات وتخزنها 
ما هي املعلومات؟ وما اأنواعها؟بطريقة منظمة

- التفكري العلمي والرتبية 
العلمية، يعقوب ن�سوان.

- اأبعاد التفكري، روبرت 
مارزانو واآخرون.

- طرق البحث عن املعلومات 
من خالل �سبكة الإنرتنت، 

يعقوب الكندري.

تقيم املعلومات والأفكار 
اأهمية املعلومات يف حياتناوحتكم عليها

تهتم بتوثيق املعلومات وتتاأكد 
من م�سادرها

مهارات جمع املعلومات: املالحظة – �سياغة 
الهتمام باجلانب العملي املهاريالأ�سئلة

مهارات تخزين املعلومات وا�سرتجاعها

مهارات تقييم املعلومات: بناء املعايري – 
التدقيق

كيف توثقني معلوماتك، ومعلومات الآخرين؟

مهارات البحث عن املعلومات يف النرتنت

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها
اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : األول األسبوع : الثامن والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

تقاوم البتزاز نف�سي
العاطفي

تلخ�ض مظاهر البتزاز 
ما البتزاز العاطفي؟العاطفي

- م�سا�سو الدماء حتت �ستار 
العاطفة، األربت برين�ستني.

- البتزاز العاطفي، �سوزان 
فوروارد.

من الذي يبتزك عاطفيا؟ترف�ض اأن تبتز عاطفيا

ترد بذكاء على اأ�ساليب 
البتزاز العاطفي

تذكر الطالبة بع�ض الأ�ساليب من واقع اأ�ساليب ومظاهر البتزاز العاطفي
احلياة اليومية

الرتكيز على الآثار املدمرة لالبتزاز اآثار البتزاز العاطفي
العاطفي

مراعاة دوافع البتزازكيف تتعاملني مع البتزاز العاطفي؟

تقييم ذاتينحن: هل نبتز الآخرين؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ترتبط بالقراآن يفاإمياين
حياتها اليومية

ف�سل القراآن ومنزلتهتعظم القراآن

- التبيان يف اآداب حملة 
القراآن، النووي.

.- ف�سائل القراآن، حممد بن 
عبد الوهاب.

- النباأ العظيم، حممد دراز.
- العودة اإىل لقراآن ملاذا 
وكيف ؟، جمدي الهاليل.

تفهم عالقة القراآن بحياتها 
نزول القراآن: كيف وملاذا؟اليومية

تلتزم باآداب التعامل مع 
اأ�سماء القراآن و�سفاتهالقراآن

تاأثري القراآن على حياة الر�سول – �سلى )كان خلقه القراآن(
اهلل عليه و�سلم – واأ�سحابه

الرتكيز على ما يخ�ض الفتاةالأحكام الفقهية املتعلقة بالقراآن

اآداب التعامل مع القراآن

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : األول األسبوع : التاسع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تقاوم البتزاز نف�سي
العاطفي

تلخ�ض مظاهر البتزاز 
ما البتزاز العاطفي؟العاطفي

- م�سا�سو الدماء حتت �ستار 
العاطفة، األربت برين�ستني.

- البتزاز العاطفي، �سوزان 
فوروارد.

من الذي يبتزك عاطفيا؟ترف�ض اأن تبتز عاطفيا

ترد بذكاء على اأ�ساليب 
تذكر الطالبة بع�ض الأ�ساليب من واقع اأ�ساليب ومظاهر البتزاز العاطفيالبتزاز العاطفي

احلياة اليومية

الرتكيز على الآثار املدمرة لالبتزاز اآثار البتزاز العاطفي
العاطفي

مراعاة دوافع البتزازكيف تتعاملني مع البتزاز العاطفي؟

تقييم ذاتينحن: هل نبتز الآخرين؟

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب

الربنامج الثاين

ترتبط بالقراآن يفاإمياين
حياتها اليومية

ف�سل القراآن ومنزلتهتعظم القراآن
- التبيان يف اآداب حملة 

القراآن، النووي.
.- ف�سائل القراآن، حممد بن 

عبد الوهاب.
- النباأ العظيم، حممد دراز.

- العودة اإىل لقراآن ملاذا 
وكيف ؟، جمدي الهاليل.

تفهم عالقة القراآن بحياتها 
نزول القراآن: كيف وملاذا؟اليومية

تلتزم باآداب التعامل مع 
القراآن

اأ�سماء القراآن و�سفاته

تاأثري القراآن على حياة الر�سول – �سلى )كان خلقه القراآن(
اهلل عليه و�سلم – واأ�سحابه

الرتكيز على ما يخ�ض الفتاةالأحكام الفقهية املتعلقة بالقراآن

اآداب التعامل مع القراآن
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اليوم : األول األسبوع : الثالثون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي يف 

حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – احلديث 

– ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالثون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي

تدر�ض �سرية اأمهات 
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

عقلي

تعرف اآليات  
التعامل مع 
املعلومات 
ومعاجلتها

جتمع املعلومات وتخزنها 
ما هي املعلومات؟ وما اأنواعها؟بطريقة منظمة

- التفكري العلمي والرتبية 
العلمية، يعقوب ن�سوان.

- اأبعاد التفكري، روبرت 
مارزانو واآخرون.

- طرق البحث عن املعلومات 
من خالل �سبكة الإنرتنت، 

يعقوب الكندري.

تقيم املعلومات والأفكار 
اأهمية املعلومات يف حياتناوحتكم عليها

تهتم بتوثيق املعلومات وتتاأكد 
من م�سادرها

مهارات جمع املعلومات: املالحظة – �سياغة 
الهتمام باجلانب العملي املهاريالأ�سئلة

مهارات تخزين املعلومات وا�سرتجاعها

مهارات تقييم املعلومات: بناء املعايري – 
التدقيق

كيف توثقني معلوماتك، ومعلومات الآخرين؟

مهارات البحث عن املعلومات يف النرتنت
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اليوم: األول األسبوع: األول        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : األول         
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سريةالعلمي وتطور العلم

اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال بالإبداع

كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 
الأفكار اخليالية

متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟

الربنامج الثاين

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
العلمي وتطور العلم

اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سرية
اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال 

بالإبداع
كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 

الأفكار اخليالية

متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟
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اليوم : األول  األسبوع : الثاني        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سريةالعلمي وتطور العلم

اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال بالإبداع
كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 

الأفكار اخليالية
متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟

الربنامج الثاين

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
العلمي وتطور العلم

اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سرية
اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال 

بالإبداع
كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 

الأفكار اخليالية
متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني  
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سريةالعلمي وتطور العلم

اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال بالإبداع

كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 
الأفكار اخليالية

متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟

الربنامج الثاين

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
العلمي وتطور العلم

اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سرية

اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال 
بالإبداع

كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 
الأفكار اخليالية

متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟
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اليوم : األول األسبوع : الثالث        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سريةالعلمي وتطور العلم

اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال بالإبداع

كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 
الأفكار اخليالية

متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟

الربنامج الثاين

تنمي قدرتها على عقلي
اخليال والإبداع

مفهوم اخليالتقدر اأهمية اخليال ووظائفه
-  اخليال العلمي وتنمية مفهوم الإبداع

الإبداع، خليل اأبو قورة و 
�سفات �سالمة.

- التفكري اخلالق : خربات 
اثرائية لتنمية التفكري 

واخليال لدى طالب املتو�سطة 
والثانوية، نعيمة اخلاجة، 

عبدالنا�سر فخرو.

تبدع عدة مو�سوعات من ن�سج 
اخليال

وظائف اخليال يف حياتنا
دور الإبداع يف حياتنا

تفهم العالقة بني اخليال 
العلمي وتطور العلم

اخليال العلمي والتطور يف حياة الب�سرية

اخليال اأ�سا�ض الإبداع: عالقة اخليال 
بالإبداع

كيف تطلقني خيالك؟ مهارات التخيل واإنتاج 
الأفكار اخليالية

متى ي�سبح اخليال م�سكلة؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة
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اليوم : األول األسبوع : الرابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تدر�ض �سرية اأمهات 

املوؤمنني وبع�ض 
ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

حتب اجلنة وت�سعى اإمياين
اإليها

و�سف اجلنة ونعيمها يف الكتاب وال�سنةتعطي اأمثلة على نعيم اجلنة
عر�ض ترغيبي يهدف اإىل تعليق القلب 

باجلنة واأن الو�سول اإليها ممكن مع بع�ض 
- امل�ستاقون اإىل اجلنة، حممد اجلهد

العريفي.
- امللتقى اجلنة، �سالح 

الرا�سد.
- اأ�سباب دخول اجلنة، �سعيد 

بن م�سفر.
- �سفة اجلنة،

عبد العزيز ال�سويدان.

ت�ستعني بنعيم اجلنة على 
الطريق اإىل اجلنةم�ساق الطاعة

حتر�ض على كل ما يوؤدي بها 
اإىل اجلنة

امل�ستاقون اإىل اجلنة

عوائق على طريق اجلنة

اأثر الإميان باجلنة على �سلوكنا اليومي

كيف ترفعني درجتك يف اجلنة؟
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اليوم : األول األسبوع : الخامس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تهتم بنظافتها �سحي
ال�سخ�سية

ما هي النظافة ال�سخ�سية؟تعتني بخ�سال الفطرة
وما معايريها؟

- مايو كلينك: الدليل الكامل 
للعناية ال�سخ�سية، فليب 

هاجن.
- عناية ال�سريعة الإ�سالمية 

بنظافة الفرد والبيئة: 
درا�سة فقهية مقارنة ر�سالة 
ماج�ستري، فطرية مورداين.

- التغلب علي رائحة اجل�سد 
الكريهة، تاأليف جانيت 

كراوفورد.

يت�سمن الأ�سا�ض ال�سرعياأهمية النظافة ال�سخ�سية؟تنظف ج�سمها باأ�سلوب �سليم

جتتنب اأمرا�ض العدوى 
�سرح مف�سل لكل خ�سلة+ اأ�ساليب العناية بهاخ�سال الفطرة وكيف نعتني بها؟املرتبطة بالنظافة

+ الأدوات امل�ستخدمة يف العناية بها

معلومات عملية يتم ربطها باملنتجات ال�ستحمام: قواعده – اأدواته
املحلية

نظافة املظهر وامللب�ض

الرتكيز على غ�سل اليدين ونظافة النظافة والوقاية من الأمرا�ض
الطعام

تاأثري النظافة ال�سخ�سية على احلالة النف�سية 
للفرد ومن حوله

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتب اجلنة وت�سعى اإمياين
اإليها

و�سف اجلنة ونعيمها يف الكتاب وال�سنةتعطي اأمثلة على نعيم اجلنة
عر�ض ترغيبي يهدف اإىل تعليق القلب 

باجلنة واأن الو�سول اإليها ممكن مع 
- امل�ستاقون اإىل اجلنة، حممد بع�ض اجلهد

العريفي.
- امللتقى اجلنة، �سالح 

الرا�سد.
- اأ�سباب دخول اجلنة، �سعيد 

بن م�سفر.
- �سفة اجلنة،

عبد العزيز ال�سويدان.

ت�ستعني بنعيم اجلنة على 
الطريق اإىل اجلنةم�ساق الطاعة

حتر�ض على كل ما يوؤدي بها 
امل�ستاقون اإىل اجلنةاإىل اجلنة

عوائق على طريق اجلنة

اأثر الإميان باجلنة على �سلوكنا اليومي

كيف ترفعني درجتك يف اجلنة؟

الربنامج الثاين

تهتم بنظافتها �سحي
ال�سخ�سية

ما هي النظافة ال�سخ�سية؟تعتني بخ�سال الفطرة
وما معايريها؟

- مايو كلينك: الدليل الكامل 
للعناية ال�سخ�سية، فليب 

هاجن.
- عناية ال�سريعة الإ�سالمية 

بنظافة الفرد والبيئة: 
درا�سة فقهية مقارنة ر�سالة 
ماج�ستري، فطرية مورداين.

- التغلب علي رائحة اجل�سد 
الكريهة، تاأليف جانيت 

كراوفورد.

يت�سمن الأ�سا�ض ال�سرعياأهمية النظافة ال�سخ�سية؟تنظف ج�سمها باأ�سلوب �سليم

جتتنب اأمرا�ض العدوى 
املرتبطة بالنظافة

خ�سال الفطرة وكيف نعتني بها؟
�سرح مف�سل لكل خ�سلة+ اأ�ساليب العناية 

بها
+ الأدوات امل�ستخدمة يف العناية بها

معلومات عملية يتم ربطها باملنتجات ال�ستحمام: قواعده – اأدواته
املحلية

نظافة املظهر وامللب�ض

الرتكيز على غ�سل اليدين ونظافة الطعامالنظافة والوقاية من الأمرا�ض
تاأثري النظافة ال�سخ�سية على احلالة 

النف�سية للفرد ومن حوله



104

اليوم : األول األسبوع : السادس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدر�ض �سرية اأمهات دعوي
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تهتم بنظافتها �سحي
ال�سخ�سية

ما هي النظافة ال�سخ�سية؟تعتني بخ�سال الفطرة
- مايو كلينك: الدليل الكامل وما معايريها؟

للعناية ال�سخ�سية، فليب 
هاجن.

- عناية ال�سريعة الإ�سالمية 
بنظافة الفرد والبيئة: 

درا�سة فقهية مقارنة ر�سالة 
ماج�ستري، فطرية مورداين.

- التغلب علي رائحة اجل�سد 
الكريهة، تاأليف جانيت 

كراوفورد.

يت�سمن الأ�سا�ض ال�سرعياأهمية النظافة ال�سخ�سية؟تنظف ج�سمها باأ�سلوب �سليم
جتتنب اأمرا�ض العدوى 

�سرح مف�سل لكل خ�سلة+ اأ�ساليب العناية بهاخ�سال الفطرة وكيف نعتني بها؟املرتبطة بالنظافة
+ الأدوات امل�ستخدمة يف العناية بها

معلومات عملية يتم ربطها باملنتجات ال�ستحمام: قواعده – اأدواته
املحلية

نظافة املظهر وامللب�ض

الرتكيز على غ�سل اليدين ونظافة النظافة والوقاية من الأمرا�ض
الطعام

تاأثري النظافة ال�سخ�سية على احلالة النف�سية 
للفرد ومن حوله

الربنامج الثاين

تهتم بنظافتها �سحي
ال�سخ�سية

ما هي النظافة ال�سخ�سية؟تعتني بخ�سال الفطرة
- مايو كلينك: الدليل الكامل وما معايريها؟

للعناية ال�سخ�سية، فليب 
هاجن.

- عناية ال�سريعة الإ�سالمية 
بنظافة الفرد والبيئة: 

درا�سة فقهية مقارنة ر�سالة 
ماج�ستري، فطرية مورداين.

- التغلب علي رائحة اجل�سد 
الكريهة، تاأليف جانيت 

كراوفورد.

يت�سمن الأ�سا�ض ال�سرعياأهمية النظافة ال�سخ�سية؟تنظف ج�سمها باأ�سلوب �سليم

جتتنب اأمرا�ض العدوى 
املرتبطة بالنظافة

�سرح مف�سل لكل خ�سلة+ اأ�ساليب العناية بهاخ�سال الفطرة وكيف نعتني بها؟
+ الأدوات امل�ستخدمة يف العناية بها

معلومات عملية يتم ربطها باملنتجات ال�ستحمام: قواعده – اأدواته
املحلية

نظافة املظهر وامللب�ض

الرتكيز على غ�سل اليدين ونظافة الطعامالنظافة والوقاية من الأمرا�ض
تاأثري النظافة ال�سخ�سية على احلالة 

النف�سية للفرد ومن حوله
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اليوم : األول األسبوع : السابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة
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اليوم : األول األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : األول األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تهتم بهدي النبي 

�سلى اهلل عليه 
و�سلم يف معا�سه 

واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
اأق�سام الهدي النبويعليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي

كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا للحياة؟

الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

حت�سن التعامل مع 
التقنية

ت�ستفيد من التقنية يف 
ما هي التقنية؟ وما اأهميتها؟احتياجاتها اليومية

- املعرفة والتقنية والتنمية: 
اآفاق وخماطر و�سوابط، 

اأحمد الدجاين.
- اأحكام تقنية املعلومات، 

عبدالرحمن ال�سند.
- األبوم النرتنت، حممد 

املنجد

تكت�سف مهارات البحث 
جمالت التقنيةاللكرتوين

الرتكيز على املجالت ذات ال�سلة 
بالطالبات مثل: النرتنت – الهاتف 

املحمول – العاب الكمبيوتر

حتذر من خماطر التقنية 
واأ�سرارها

الفر�ض التي تتيحها التقنية: تعليمية – 
اجتماعية – ترفيهية – توجيهية..

خماطر التقنية: �سرعية-  �سحية – 
اجتماعية – نف�سية – اقت�سادية

اآليات التعامل الإيجابي مع التقنية: �سرعية 
– �سحية – فنية ..

الهتمام بهذا اجلانب وتناوله يف �سيغ 
عملية تطبيقية مب�سطة

مهارات البحث الإلكرتوين
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اليوم : األول األسبوع : العاشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

حت�سن التعامل مع 
التقنية

ت�ستفيد من التقنية يف 
ما هي التقنية؟ وما اأهميتها؟احتياجاتها اليومية

- املعرفة والتقنية والتنمية: 
اآفاق وخماطر و�سوابط، 

اأحمد الدجاين.
- اأحكام تقنية املعلومات، 

عبدالرحمن ال�سند.
- األبوم النرتنت، حممد 

املنجد

تكت�سف مهارات البحث 
جمالت التقنيةاللكرتوين

الرتكيز على املجالت ذات ال�سلة 
بالطالبات مثل: النرتنت – الهاتف 

املحمول – العاب الكمبيوتر
حتذر من خماطر التقنية 

واأ�سرارها
الفر�ض التي تتيحها التقنية: تعليمية – 

اجتماعية – ترفيهية – توجيهية..

خماطر التقنية: �سرعية-  �سحية – 
اجتماعية – نف�سية – اقت�سادية

اآليات التعامل الإيجابي مع التقنية: �سرعية – 
�سحية – فنية ..

الهتمام بهذا اجلانب وتناوله يف �سيغ 
عملية تطبيقية مب�سطة

مهارات البحث الإلكرتوين

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

حت�سن التعامل مع 
التقنية

ت�ستفيد من التقنية يف 
ما هي التقنية؟ وما اأهميتها؟احتياجاتها اليومية

- املعرفة والتقنية والتنمية: 
اآفاق وخماطر و�سوابط، 

اأحمد الدجاين.
- اأحكام تقنية املعلومات، 

عبدالرحمن ال�سند.
- األبوم النرتنت، حممد 

املنجد

تكت�سف مهارات البحث 
جمالت التقنيةاللكرتوين

الرتكيز على املجالت ذات ال�سلة 
بالطالبات مثل: النرتنت – الهاتف 

املحمول – العاب الكمبيوتر

حتذر من خماطر التقنية 
واأ�سرارها

الفر�ض التي تتيحها التقنية: تعليمية – 
اجتماعية – ترفيهية – توجيهية..

خماطر التقنية: �سرعية-  �سحية – 
اجتماعية – نف�سية – اقت�سادية

اآليات التعامل الإيجابي مع التقنية: �سرعية – 
�سحية – فنية ..

الهتمام بهذا اجلانب وتناوله يف �سيغ 
عملية تطبيقية مب�سطة

مهارات البحث الإلكرتوين
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

تهتم بهدي النبي 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم يف معا�سه 
واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
اأق�سام الهدي النبويعليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي

كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا للحياة؟

الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تدر�ض �سرية اأمهات دعوي
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

علمي

تهتم بهدي النبي 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم يف معا�سه 
واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

اأق�سام الهدي النبوي

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي
كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا 

للحياة؟
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
- املخت�سر يف العبادات، ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل
اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم
ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

علمي
تهتم بهدي النبي 

�سلى اهلل عليه 
و�سلم يف معا�سه 

واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

اأق�سام الهدي النبوي

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي

كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا 
للحياة؟
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اليوم : األول األسبوع : الثالث عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي

تهتم بامل�ساركة 
يف اأعمال تطوعية 

ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
جمالت واأ�سكال التطوعالتطوعي

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات

الربنامج الثاين

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

حت�سن التعامل مع 
التقنية

ت�ستفيد من التقنية يف 
ما هي التقنية؟ وما اأهميتها؟احتياجاتها اليومية

- املعرفة والتقنية والتنمية: 
اآفاق وخماطر و�سوابط، 

اأحمد الدجاين.
- اأحكام تقنية املعلومات، 

عبدالرحمن ال�سند.
- األبوم النرتنت، حممد 

املنجد

تكت�سف مهارات البحث 
جمالت التقنيةاللكرتوين

الرتكيز على املجالت ذات ال�سلة 
بالطالبات مثل: النرتنت – الهاتف 

املحمول – العاب الكمبيوتر
حتذر من خماطر التقنية 

واأ�سرارها
الفر�ض التي تتيحها التقنية: تعليمية – 

اجتماعية – ترفيهية – توجيهية..
خماطر التقنية: �سرعية-  �سحية – 

اجتماعية – نف�سية – اقت�سادية
اآليات التعامل الإيجابي مع التقنية: �سرعية – 

�سحية – فنية ..
الهتمام بهذا اجلانب وتناوله يف �سيغ 

عملية تطبيقية مب�سطة
مهارات البحث الإلكرتوين

الربنامج الثاين

تهتم بامل�ساركة دعوي
يف اأعمال تطوعية 

ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
التطوعي

جمالت واأ�سكال التطوع

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات
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اليوم : األول األسبوع : الرابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم اأركان الإمياناإمياين

مفهوم الإميان وحقيقتهتعمل على حماية اإميانها
- �سرح حديث جربيل،

ابن عثيمني.

- �سرح اأ�سول الإميان، ابن 
عثيمني.

تعتني بالآثار ال�سلوكية 
زيادة الإميان ونق�سه: ملاذا وكيف؟لالأميان

تدرك حقيقة الإميان

درا�سة الأركان الإميان ال�ستة )يتم التناول 
من خالل: التعريف بالركن – حقيقته – 

ما يت�سمنه – اأدلته – الثمرات والآثار 
ال�سلوكية(

الرتكيز على التناول الإمياين وال�سلوكي

الربنامج الثاين

تدرك حدود العالقة اجتماعي
بني اجلن�سني

تدرك طبيعة العالقة بني 
اجلن�سني

مقدمة يف اختالف اجلن�سني وطبائع كل 
مهم جدًا جدًا احلذر يف تناول املو�سوع، جن�ض

دفع الطالبات ل�ستنتاج النهايات وعدم 
اإمالئها بطريقة جاهزة، عر�ض منطقي 
بعيد عن الإفراط يف املبالغات حتى ل 

يفقد التحذير قيمته

�سيكولوجية الفروق بني 
اجلن�سني، ر�ساد مو�سى.

- حكم العالقة التي تن�ساأ 
بني الفتيان و الفتيات بدعوى 

ال�سداقة، جملة البحوث 
الفقهية املعا�سرة، العدد 

رقم 74.
- كيف اأن�سف الإ�سالم املراأة، 

زيد الزيد.

تلخ�ض ال�سوابط املنظمة 
طبيعة العالقة بني اجلن�سني عمومالعالقات اجلن�سني

حتذر من العالقات اخلاطئة

العالقة مع الذكور املحارم: حدود و�سوابط 
– م�سكالت – م�ستويات ...

العالقة مع الذكور الأجانب: حدود و�سوابط 
– م�سكالت – اأ�سكال ...

جزء جدا مهم من املو�سوعاحلب واإ�سكالية العالقة مع ال�ساب

خ�سائر من م�ستويات متنوعة، وعدم فتيات بتاريخ !! مناذج  ل�سحايا العالقات
الرتكيز فقط على اخل�سائر الق�سوى

جتارب حول اأمناط العالقات بني اجلن�سني: 
ا�ستعرا�ض ملعاناة املراأة يف العامل الغربيالغرب منوذجا
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

اإمياين
تفهم اأركان الإميان

مفهوم الإميان وحقيقتهتعمل على حماية اإميانها

- �سرح حديث جربيل،
ابن عثيمني.

- �سرح اأ�سول الإميان، ابن 
عثيمني.

تعتني بالآثار ال�سلوكية 
زيادة الإميان ونق�سه: ملاذا وكيف؟لالأميان

تدرك حقيقة الإميان

درا�سة الأركان الإميان ال�ستة )يتم التناول 
من خالل: التعريف بالركن – حقيقته – 

ما يت�سمنه – اأدلته – الثمرات والآثار 
ال�سلوكية(

الرتكيز على التناول الإمياين وال�سلوكي
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اليوم : األول األسبوع : الخامس عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تهتم بامل�ساركة 

يف اأعمال تطوعية 
ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
جمالت واأ�سكال التطوعالتطوعي

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات

الربنامج الثاين

دعوي
تهتم بامل�ساركة 

يف اأعمال تطوعية 
ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
التطوعي

جمالت واأ�سكال التطوع

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تهتم بامل�ساركة 

يف اأعمال تطوعية 
ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
جمالت واأ�سكال التطوعالتطوعي

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات
الربنامج الثاين

اإمياين
تفهم اأركان الإميان

مفهوم الإميان وحقيقتهتعمل على حماية اإميانها

- �سرح حديث جربيل،
ابن عثيمني.

- �سرح اأ�سول الإميان، ابن 
عثيمني.

تعتني بالآثار ال�سلوكية 
زيادة الإميان ونق�سه: ملاذا وكيف؟لالأميان

تدرك حقيقة الإميان

درا�سة الأركان الإميان ال�ستة )يتم التناول 
من خالل: التعريف بالركن – حقيقته – 

ما يت�سمنه – اأدلته – الثمرات والآثار 
ال�سلوكية(

الرتكيز على التناول الإمياين وال�سلوكي
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اليوم : األول األسبوع : السادس عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

تدرك حدود العالقة اجتماعي
بني اجلن�سني

تدرك طبيعة العالقة بني 
اجلن�سني

مقدمة يف اختالف اجلن�سني وطبائع كل 
جن�ض

مهم جدًا جدًا احلذر يف تناول املو�سوع، 
دفع الطالبات ل�ستنتاج النهايات وعدم 
اإمالئها بطريقة جاهزة، عر�ض منطقي 
بعيد عن الإفراط يف املبالغات حتى ل 

يفقد التحذير قيمته

�سيكولوجية الفروق بني 
اجلن�سني، ر�ساد مو�سى.

- حكم العالقة التي تن�ساأ 
بني الفتيان و الفتيات بدعوى 

ال�سداقة، جملة البحوث 
الفقهية املعا�سرة، العدد 

رقم 74.
- كيف اأن�سف الإ�سالم املراأة، 

زيد الزيد.

تلخ�ض ال�سوابط املنظمة 
طبيعة العالقة بني اجلن�سني عمومالعالقات اجلن�سني

حتذر من العالقات اخلاطئة

العالقة مع الذكور املحارم: حدود و�سوابط 
– م�سكالت – م�ستويات ...

العالقة مع الذكور الأجانب: حدود و�سوابط 
– م�سكالت – اأ�سكال ...

جزء جدا مهم من املو�سوعاحلب واإ�سكالية العالقة مع ال�ساب

خ�سائر من م�ستويات متنوعة، وعدم الرتكيز فتيات بتاريخ !! مناذج  ل�سحايا العالقات
فقط على اخل�سائر الق�سوى

جتارب حول اأمناط العالقات بني اجلن�سني: 
ا�ستعرا�ض ملعاناة املراأة يف العامل الغربيالغرب منوذجا
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك حدود العالقة اجتماعي
بني اجلن�سني

تدرك طبيعة العالقة بني 
مهم جدًا جدًا احلذر يف تناول املو�سوع، مقدمة يف اختالف اجلن�سني وطبائع كل جن�ضاجلن�سني

دفع الطالبات ل�ستنتاج النهايات وعدم 
اإمالئها بطريقة جاهزة، عر�ض منطقي 
بعيد عن الإفراط يف املبالغات حتى ل 

يفقد التحذير قيمته

�سيكولوجية الفروق بني 
اجلن�سني، ر�ساد مو�سى.

- حكم العالقة التي تن�ساأ 
بني الفتيان و الفتيات بدعوى 

ال�سداقة، جملة البحوث 
الفقهية املعا�سرة، العدد 

رقم 74.
- كيف اأن�سف الإ�سالم املراأة، 

زيد الزيد.

تلخ�ض ال�سوابط املنظمة 
طبيعة العالقة بني اجلن�سني عمومالعالقات اجلن�سني

العالقة مع الذكور املحارم: حدود و�سوابط حتذر من العالقات اخلاطئة
– م�سكالت – م�ستويات ...

العالقة مع الذكور الأجانب: حدود و�سوابط 
– م�سكالت – اأ�سكال ...

جزء جدا مهم من املو�سوعاحلب واإ�سكالية العالقة مع ال�ساب

خ�سائر من م�ستويات متنوعة، وعدم فتيات بتاريخ !! مناذج  ل�سحايا العالقات
الرتكيز فقط على اخل�سائر الق�سوى

جتارب حول اأمناط العالقات بني اجلن�سني: 
ا�ستعرا�ض ملعاناة املراأة يف العامل الغربيالغرب منوذجا

الربنامج الثاين

تدرك حدود العالقة اجتماعي
بني اجلن�سني

تدرك طبيعة العالقة بني 
اجلن�سني

مقدمة يف اختالف اجلن�سني وطبائع كل 
جن�ض

مهم جدًا جدًا احلذر يف تناول املو�سوع، 
دفع الطالبات ل�ستنتاج النهايات وعدم 
اإمالئها بطريقة جاهزة، عر�ض منطقي 
بعيد عن الإفراط يف املبالغات حتى ل 

يفقد التحذير قيمته

�سيكولوجية الفروق بني 
اجلن�سني، ر�ساد مو�سى.

- حكم العالقة التي تن�ساأ 
بني الفتيان و الفتيات بدعوى 

ال�سداقة، جملة البحوث 
الفقهية املعا�سرة، العدد 

رقم 74.
- كيف اأن�سف الإ�سالم املراأة، 

زيد الزيد.

تلخ�ض ال�سوابط املنظمة 
طبيعة العالقة بني اجلن�سني عمومالعالقات اجلن�سني

حتذر من العالقات اخلاطئة

العالقة مع الذكور املحارم: حدود و�سوابط 
– م�سكالت – م�ستويات ...

العالقة مع الذكور الأجانب: حدود و�سوابط 
– م�سكالت – اأ�سكال ...

جزء جدا مهم من املو�سوعاحلب واإ�سكالية العالقة مع ال�ساب

خ�سائر من م�ستويات متنوعة، وعدم الرتكيز فتيات بتاريخ !! مناذج  ل�سحايا العالقات
فقط على اخل�سائر الق�سوى

جتارب حول اأمناط العالقات بني اجلن�سني: 
ا�ستعرا�ض ملعاناة املراأة يف العامل الغربيالغرب منوذجا
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اليوم : األول األسبوع : السابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتمي نف�سها من اأ�سري
اإ�ساءة املعاملة

حتر�ض على الوقاية من 
- منح الطالبات دورا اأكرب يف هذا مفهوم اإ�ساءة املعاملةالتحر�ض اجلن�سي

املو�سوع
- يجب توفر جو من احلرية لتناول 

املو�سوع

- اإ�ساءة معاملة الأطفال: 
تلم�ض الأ�سباب والظروف، 

عبد العزيز الدخيل.
- �ساألوين عن التحر�ض 
اجلن�سي،حممد الثويني.

- اإ�ساءة معاملة الطفل، تاأليف 
جمموعة من الكتاب، حترير 

اإيلي نيوبرغر.
- عواقب التحر�ض اجلن�سي، 
اإعداد �سبكة اإ�سالم اأون لين، 

تقدمي يو�سف القر�ساوي.

ت�سرح مظاهر اإ�ساءة 
متى نحكم على ت�سرف ما  باأنه �سوء معاملة؟املعاملة

تطلب امل�ساعدة عندما 
تتعر�ض لالإ�ساءة

مظاهر �سوء املعاملة : لفظيا – ج�سديا – 
جن�سيا – عاطفيا -  ماديا

- اأ�سباب اإ�ساءة معاملة الفتاة
- الوقاية من �سوء املعاملة

الرتكيز ال�سديد على الوقاية من �سوء 
املعاملة

التحر�ض اجلن�سي كاأخطر مظاهر �سوء املعاملة: 
ما هو؟ اأ�سكاله – مراحله – كيف تواجهينه – 

الوقاية منه
الآثار املرتتبة على �سوء املعاملة: على الفتاة 

وعلى باقي اأفراد اأ�سرتها
ماذا تفعلني عندما ي�سيء الآخرون معاملتك؟

هل ن�سيء نحن اإىل الآخرين؟

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

حت�سن التعامل مع 
التقنية

ت�ستفيد من التقنية يف 
ما هي التقنية؟ وما اأهميتها؟احتياجاتها اليومية

- املعرفة والتقنية والتنمية: 
اآفاق وخماطر و�سوابط، 

اأحمد الدجاين.
- اأحكام تقنية املعلومات، 

عبدالرحمن ال�سند.
- األبوم النرتنت، حممد 

املنجد

تكت�سف مهارات البحث 
جمالت التقنيةاللكرتوين

الرتكيز على املجالت ذات ال�سلة بالطالبات 
مثل: النرتنت – الهاتف املحمول – العاب 

الكمبيوتر

حتذر من خماطر التقنية 
واأ�سرارها

الفر�ض التي تتيحها التقنية: تعليمية – اجتماعية – 
ترفيهية – توجيهية..

خماطر التقنية: �سرعية-  �سحية – اجتماعية 
– نف�سية – اقت�سادية

اآليات التعامل الإيجابي مع التقنية: �سرعية – 
�سحية – فنية ..

الهتمام بهذا اجلانب وتناوله يف �سيغ 
عملية تطبيقية مب�سطة

مهارات البحث الإلكرتوين
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدر�ض �سرية اأمهات دعوي
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

حتمي نف�سها من اأ�سري
اإ�ساءة املعاملة

حتر�ض على الوقاية من 
- منح الطالبات دورا اأكرب يف هذا مفهوم اإ�ساءة املعاملةالتحر�ض اجلن�سي

املو�سوع
- يجب توفر جو من احلرية لتناول 

املو�سوع

- اإ�ساءة معاملة الأطفال: 
تلم�ض الأ�سباب والظروف، 

عبد العزيز الدخيل.
- �ساألوين عن التحر�ض 
اجلن�سي،حممد الثويني.

- اإ�ساءة معاملة الطفل، تاأليف 
جمموعة من الكتاب، حترير 

اإيلي نيوبرغر.
- عواقب التحر�ض اجلن�سي، 
اإعداد �سبكة اإ�سالم اأون لين، 

تقدمي يو�سف القر�ساوي.

متى نحكم على ت�سرف ما  باأنه �سوء ت�سرح مظاهر اإ�ساءة املعاملة
معاملة؟

تطلب امل�ساعدة عندما 
تتعر�ض لالإ�ساءة

مظاهر �سوء املعاملة : لفظيا – ج�سديا – 
جن�سيا – عاطفيا -  ماديا

- اأ�سباب اإ�ساءة معاملة الفتاة
- الوقاية من �سوء املعاملة

الرتكيز ال�سديد على الوقاية من �سوء 
املعاملة

التحر�ض اجلن�سي كاأخطر مظاهر �سوء املعاملة: 
ما هو؟ اأ�سكاله – مراحله – كيف تواجهينه – 

الوقاية منه
الآثار املرتتبة على �سوء املعاملة: على الفتاة 

وعلى باقي اأفراد اأ�سرتها

ماذا تفعلني عندما ي�سيء الآخرون 
معاملتك؟

هل ن�سيء نحن اإىل الآخرين؟
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اليوم : األول األسبوع : الثامن عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتمي نف�سها من اأ�سري
اإ�ساءة املعاملة

حتر�ض على الوقاية من 
مفهوم اإ�ساءة املعاملةالتحر�ض اجلن�سي

- منح الطالبات دورا اأكرب يف هذا 
املو�سوع

- يجب توفر جو من احلرية لتناول 
- اإ�ساءة معاملة الأطفال: املو�سوع

تلم�ض الأ�سباب والظروف، 
عبد العزيز الدخيل.

- �ساألوين عن التحر�ض 
اجلن�سي،حممد الثويني.

- اإ�ساءة معاملة الطفل، تاأليف 
جمموعة من الكتاب، حترير 

اإيلي نيوبرغر.
- عواقب التحر�ض اجلن�سي، 
اإعداد �سبكة اإ�سالم اأون لين، 

تقدمي يو�سف القر�ساوي.

متى نحكم على ت�سرف ما  باأنه �سوء معاملة؟ت�سرح مظاهر اإ�ساءة املعاملة
تطلب امل�ساعدة عندما 

تتعر�ض لالإ�ساءة
مظاهر �سوء املعاملة : لفظيا – ج�سديا – جن�سيا 

– عاطفيا -  ماديا

- اأ�سباب اإ�ساءة معاملة الفتاة
- الوقاية من �سوء املعاملة

الرتكيز ال�سديد على الوقاية من �سوء 
املعاملة

التحر�ض اجلن�سي كاأخطر مظاهر �سوء 
املعاملة: ما هو؟ اأ�سكاله – مراحله – كيف 

تواجهينه – الوقاية منه
الآثار املرتتبة على �سوء املعاملة: على الفتاة 

وعلى باقي اأفراد اأ�سرتها
ماذا تفعلني عندما ي�سيء الآخرون معاملتك؟

هل ن�سيء نحن اإىل الآخرين؟
الربنامج الثاين
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تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – الفوائد 
باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة يف حياتنا – 

وجوه الإعجاز يف ال�سورة – اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة



131

اليوم : الثاني األسبوع : الثامن عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تهتم بامل�ساركة 

يف اأعمال تطوعية 
ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
جمالت واأ�سكال التطوعالتطوعي

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : األول األسبوع : التاسع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

نف�سي
تتعامل باإيجابية مع 
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية 
وال�سغوط النف�سية، اأحمد 

توفيق.
- التغلب على اخلجل، موري 

�ستاين و جون ووكر.
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل
اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها

اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 
اليومي

م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 
مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية

كيف تتغلبني على م�سكلتك؟
مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة

الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 
والنفعايل للم�سكلة

الربنامج الثاين

تتعامل باإيجابية مع نف�سي
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

وال�سغوط النف�سية، اأحمد 
توفيق.

- التغلب على اخلجل، موري 
�ستاين و جون ووكر.

- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل

اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها
اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 

اليومي
م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 

مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية
كيف تتغلبني على م�سكلتك؟

مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة
الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 

والنفعايل للم�سكلة
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتعامل باإيجابية مع نف�سي
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية 
وال�سغوط النف�سية، اأحمد 

توفيق.
- التغلب على اخلجل، موري 

�ستاين و جون ووكر.
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل
اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها

اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 
اليومي

م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 
مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية

كيف تتغلبني على م�سكلتك؟
مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة

الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 
والنفعايل للم�سكلة

الربنامج الثاين

تتعامل باإيجابية مع نف�سي
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية 
وال�سغوط النف�سية، اأحمد 

توفيق.
- التغلب على اخلجل، موري 

�ستاين و جون ووكر.
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل

اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها

اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 
اليومي

م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 
مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية

كيف تتغلبني على م�سكلتك؟
مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة

الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 
والنفعايل للم�سكلة
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اليوم : األول األسبوع : العشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتعامل باإيجابية مع نف�سي
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية 
وال�سغوط النف�سية، اأحمد 

توفيق.
- التغلب على اخلجل، موري 

�ستاين و جون ووكر.
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل
اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها

اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 
اليومي

م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 
مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية

كيف تتغلبني على م�سكلتك؟
مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة

الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 
والنفعايل للم�سكلة

الربنامج الثاين

تتعامل باإيجابية مع نف�سي
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية 
وال�سغوط النف�سية، اأحمد 

توفيق.
- التغلب على اخلجل، موري 

�ستاين و جون ووكر.
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل

اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها

اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 
اليومي

م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 
مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية

كيف تتغلبني على م�سكلتك؟
مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة

الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 
والنفعايل للم�سكلة
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اليوم : الثاني األسبوع : العشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتعامل باإيجابية مع نف�سي
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية 
وال�سغوط النف�سية، اأحمد 

توفيق.
- التغلب على اخلجل، موري 

�ستاين و جون ووكر.
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل
اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها

اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 
اليومي

م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 
مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية

كيف تتغلبني على م�سكلتك؟
مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة

الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 
والنفعايل للم�سكلة

الربنامج الثاين

تتعامل باإيجابية مع نف�سي
اخلوف – القلق – 

اخلجل

حتر�ض على مواجهة جوانب 
�سعفها

هل تواجهني م�سكلة؟ مقدمة حول مواجهة 
امل�سكالت وعدم الهرب اأو التكتم عنها

- تخل�ض من الأفكار ال�سلبية 
وال�سغوط النف�سية، اأحمد 

توفيق.
- التغلب على اخلجل، موري 

�ستاين و جون ووكر.
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

تعرف م�سادر امل�ساعدة 
ال�سحيحة

التعريف بامل�سكلة ) خوف – قلق – خجل(
متى ت�سبح م�سكلة حقيقية؟

تتبع خطوات عملية للتغلب 
على اخلوف – القلق – 

اخلجل

اأ�سباب امل�سكلة وم�سادرها

اأعرا�ض امل�سكلة ومظاهر جتليها يف احلا�سر 
اليومي

م�ساحة كبرية للطالبات للتعبري عن 
مظاهر امل�سكلة من واقع احلياة اليومية

كيف تتغلبني على م�سكلتك؟
مفاهيم وخطوات عملية للتغلب على امل�سكلة

الرتكيز على مواجهة اجلانب املعريف 
والنفعايل للم�سكلة
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اليوم : األول األسبوع : الحادي والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تهتم بامل�ساركة 

يف اأعمال تطوعية 
ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
جمالت واأ�سكال التطوعالتطوعي

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات

الربنامج الثاين

تدر�ض �سرية اأمهات دعوي
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب

اليوم : األول األسبوع : الثاني والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
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الربنامج الأول

�سحي
تكت�سب املفاهيم 
الأ�سا�سية حول 
ال�سحة اجلن�سية

حتذر من املمار�سات اجلن�سية 
ربط املعلومات واحلقائق بالنظام القيمي مفهوم ال�سحة اجلن�سيةاخلاطئة

الإ�سالمي يف املو�سوع كامال.
- اأ�س�ض ومبادئ الرتبية 
اجلن�سية يف الإ�سالم، 

احل�سيني معدي.
- الرتبية اجلن�سية، حممود 

ال�ستانبويل.
- الرتبية اجلن�سية من 

منظور الإ�سالم للحفاظ على 
هوية املراأة امل�سلمة، حممد 

العجمي.
- ال�سحة الإجنابية من 

منظور اإ�سالمي، م�سطفى 
الق�ساة.

تدرك املظاهر املرتبطة 
بنموها اجلن�سي

اأهمية ال�سحة اجلن�سية والوعي اجلن�سي 
للفتاة املراهقة

اجلهاز التنا�سلي الأنثوي: تكوينه – �سالمته – 
عر�ض خمت�سر لالأمرا�ض ال�سائعة بع�ض الأمرا�ض التي ت�سيبه

التي ت�سيب الأع�ساء التنا�سلية ولي�ض 
الأمرا�ض الناجتة عن الت�سال اجلن�سي

مظاهر النمو اجلن�سي يف مرحلة املراهقة: 
البلوغ وعالماته – الدورة ال�سهرية – منو 

الأع�ساء – العالمات اجلن�سية الثانوية

ممار�سات جن�سية خاطئة: العادة ال�سرية – 
امل�ساهدات اجلن�سية – ال�سذوذ اجلن�سي

تناول علمي متزن، مع جتنب املبالغة 
والتهويل قدر الإمكان

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية حول 
ال�سحة اجلن�سية

حتذر من املمار�سات اجلن�سية 
ربط املعلومات واحلقائق بالنظام القيمي مفهوم ال�سحة اجلن�سيةاخلاطئة

- اأ�س�ض ومبادئ الرتبية الإ�سالمي يف املو�سوع كامال.
اجلن�سية يف الإ�سالم، 

احل�سيني معدي.
- الرتبية اجلن�سية، حممود 

ال�ستانبويل.
- الرتبية اجلن�سية من 

منظور الإ�سالم للحفاظ على 
هوية املراأة امل�سلمة، حممد 

العجمي.
- ال�سحة الإجنابية من 

منظور اإ�سالمي، م�سطفى 
الق�ساة.

تدرك املظاهر املرتبطة 
بنموها اجلن�سي

اأهمية ال�سحة اجلن�سية والوعي اجلن�سي 
للفتاة املراهقة

اجلهاز التنا�سلي الأنثوي: تكوينه – �سالمته 
– بع�ض الأمرا�ض التي ت�سيبه

عر�ض خمت�سر لالأمرا�ض ال�سائعة التي 
ت�سيب الأع�ساء التنا�سلية ولي�ض الأمرا�ض 

الناجتة عن الت�سال اجلن�سي
مظاهر النمو اجلن�سي يف مرحلة املراهقة: 
البلوغ وعالماته – الدورة ال�سهرية – منو 

الأع�ساء – العالمات اجلن�سية الثانوية

ممار�سات جن�سية خاطئة: العادة ال�سرية – 
امل�ساهدات اجلن�سية – ال�سذوذ اجلن�سي

تناول علمي متزن، مع جتنب املبالغة 
والتهويل قدر الإمكان

اليوم : الثاني األسبوع : الثاني والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
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الربنامج الأول

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية حول 
ال�سحة اجلن�سية

حتذر من املمار�سات اجلن�سية 
ربط املعلومات واحلقائق بالنظام القيمي مفهوم ال�سحة اجلن�سيةاخلاطئة

الإ�سالمي يف املو�سوع كامال.
- اأ�س�ض ومبادئ الرتبية 
اجلن�سية يف الإ�سالم، 

احل�سيني معدي.
- الرتبية اجلن�سية، حممود 

ال�ستانبويل.
- الرتبية اجلن�سية من 

منظور الإ�سالم للحفاظ على 
هوية املراأة امل�سلمة، حممد 

العجمي.
- ال�سحة الإجنابية من 

منظور اإ�سالمي، م�سطفى 
الق�ساة.

تدرك املظاهر املرتبطة 
بنموها اجلن�سي

اأهمية ال�سحة اجلن�سية والوعي اجلن�سي 
للفتاة املراهقة

اجلهاز التنا�سلي الأنثوي: تكوينه – �سالمته – 
عر�ض خمت�سر لالأمرا�ض ال�سائعة بع�ض الأمرا�ض التي ت�سيبه

التي ت�سيب الأع�ساء التنا�سلية ولي�ض 
الأمرا�ض الناجتة عن الت�سال اجلن�سي مظاهر النمو اجلن�سي يف مرحلة املراهقة: 

البلوغ وعالماته – الدورة ال�سهرية – منو 
الأع�ساء – العالمات اجلن�سية الثانوية

ممار�سات جن�سية خاطئة: العادة ال�سرية – 
امل�ساهدات اجلن�سية – ال�سذوذ اجلن�سي

تناول علمي متزن، مع جتنب املبالغة 
والتهويل قدر الإمكان

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية حول 
ال�سحة اجلن�سية

حتذر من املمار�سات اجلن�سية 
ربط املعلومات واحلقائق بالنظام القيمي مفهوم ال�سحة اجلن�سيةاخلاطئة

الإ�سالمي يف املو�سوع كامال.
- اأ�س�ض ومبادئ الرتبية 
اجلن�سية يف الإ�سالم، 

احل�سيني معدي.
- الرتبية اجلن�سية، حممود 

ال�ستانبويل.
- الرتبية اجلن�سية من 

منظور الإ�سالم للحفاظ على 
هوية املراأة امل�سلمة، حممد 

العجمي.
- ال�سحة الإجنابية من 

منظور اإ�سالمي، م�سطفى 
الق�ساة.

تدرك املظاهر املرتبطة 
بنموها اجلن�سي

اأهمية ال�سحة اجلن�سية والوعي اجلن�سي 
للفتاة املراهقة

اجلهاز التنا�سلي الأنثوي: تكوينه – �سالمته – 
عر�ض خمت�سر لالأمرا�ض ال�سائعة التي بع�ض الأمرا�ض التي ت�سيبه

ت�سيب الأع�ساء التنا�سلية ولي�ض الأمرا�ض 
الناجتة عن الت�سال اجلن�سي

مظاهر النمو اجلن�سي يف مرحلة املراهقة: 
البلوغ وعالماته – الدورة ال�سهرية – منو 

الأع�ساء – العالمات اجلن�سية الثانوية

ممار�سات جن�سية خاطئة: العادة ال�سرية – 
امل�ساهدات اجلن�سية – ال�سذوذ اجلن�سي

تناول علمي متزن، مع جتنب املبالغة 
والتهويل قدر الإمكان

اليوم : األول األسبوع : الثالث والعشرون      
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مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية حول 
ال�سحة اجلن�سية

حتذر من املمار�سات اجلن�سية 
ربط املعلومات واحلقائق بالنظام القيمي مفهوم ال�سحة اجلن�سيةاخلاطئة

الإ�سالمي يف املو�سوع كامال.
- اأ�س�ض ومبادئ الرتبية 
اجلن�سية يف الإ�سالم، 

احل�سيني معدي.
- الرتبية اجلن�سية، حممود 

ال�ستانبويل.
- الرتبية اجلن�سية من 

منظور الإ�سالم للحفاظ على 
هوية املراأة امل�سلمة، حممد 

العجمي.
- ال�سحة الإجنابية من 

منظور اإ�سالمي، م�سطفى 
الق�ساة.

تدرك املظاهر املرتبطة 
بنموها اجلن�سي

اأهمية ال�سحة اجلن�سية والوعي اجلن�سي 
للفتاة املراهقة

اجلهاز التنا�سلي الأنثوي: تكوينه – �سالمته – 
عر�ض خمت�سر لالأمرا�ض ال�سائعة بع�ض الأمرا�ض التي ت�سيبه

التي ت�سيب الأع�ساء التنا�سلية ولي�ض 
الأمرا�ض الناجتة عن الت�سال اجلن�سي

مظاهر النمو اجلن�سي يف مرحلة املراهقة: 
البلوغ وعالماته – الدورة ال�سهرية – منو 

الأع�ساء – العالمات اجلن�سية الثانوية

ممار�سات جن�سية خاطئة: العادة ال�سرية – 
امل�ساهدات اجلن�سية – ال�سذوذ اجلن�سي

تناول علمي متزن، مع جتنب املبالغة 
والتهويل قدر الإمكان

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية حول 
ال�سحة اجلن�سية

حتذر من املمار�سات اجلن�سية 
ربط املعلومات واحلقائق بالنظام القيمي مفهوم ال�سحة اجلن�سيةاخلاطئة

الإ�سالمي يف املو�سوع كامال.
- اأ�س�ض ومبادئ الرتبية 
اجلن�سية يف الإ�سالم، 

احل�سيني معدي.
- الرتبية اجلن�سية، حممود 

ال�ستانبويل.
- الرتبية اجلن�سية من 

منظور الإ�سالم للحفاظ على 
هوية املراأة امل�سلمة، حممد 

العجمي.
- ال�سحة الإجنابية من 

منظور اإ�سالمي، م�سطفى 
الق�ساة.

تدرك املظاهر املرتبطة 
بنموها اجلن�سي

اأهمية ال�سحة اجلن�سية والوعي اجلن�سي 
للفتاة املراهقة

اجلهاز التنا�سلي الأنثوي: تكوينه – �سالمته – 
عر�ض خمت�سر لالأمرا�ض ال�سائعة التي بع�ض الأمرا�ض التي ت�سيبه

ت�سيب الأع�ساء التنا�سلية ولي�ض الأمرا�ض 
الناجتة عن الت�سال اجلن�سي

مظاهر النمو اجلن�سي يف مرحلة املراهقة: 
البلوغ وعالماته – الدورة ال�سهرية – منو 

الأع�ساء – العالمات اجلن�سية الثانوية

ممار�سات جن�سية خاطئة: العادة ال�سرية – 
امل�ساهدات اجلن�سية – ال�سذوذ اجلن�سي

تناول علمي متزن، مع جتنب املبالغة 
والتهويل قدر الإمكان
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

حت�سن التعامل مع 
التقنية

ت�ستفيد من التقنية يف 
ما هي التقنية؟ وما اأهميتها؟احتياجاتها اليومية

- املعرفة والتقنية والتنمية: 
اآفاق وخماطر و�سوابط، 

اأحمد الدجاين.
- اأحكام تقنية املعلومات، 

عبدالرحمن ال�سند.
- األبوم النرتنت، حممد 

املنجد

تكت�سف مهارات البحث 
جمالت التقنيةاللكرتوين

الرتكيز على املجالت ذات ال�سلة 
بالطالبات مثل: النرتنت – الهاتف 

املحمول – العاب الكمبيوتر
حتذر من خماطر التقنية 

واأ�سرارها
الفر�ض التي تتيحها التقنية: تعليمية – 

اجتماعية – ترفيهية – توجيهية..
خماطر التقنية: �سرعية-  �سحية – 

اجتماعية – نف�سية – اقت�سادية
اآليات التعامل الإيجابي مع التقنية: �سرعية – 

�سحية – فنية ..
الهتمام بهذا اجلانب وتناوله يف �سيغ 

عملية تطبيقية مب�سطة
مهارات البحث الإلكرتوين

الربنامج الثاين
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علمي
تهتم بهدي النبي 

�سلى اهلل عليه 
و�سلم يف معا�سه 

واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

اأق�سام الهدي النبوي

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي
كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا 

للحياة؟

اليوم : األول األسبوع : الرابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول
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علمي
تهتم بهدي النبي 

�سلى اهلل عليه 
و�سلم يف معا�سه 

واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
اأق�سام الهدي النبويعليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي

كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا للحياة؟

الربنامج الثاين

تدر�ض �سرية اأمهات دعوي
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تهتم بامل�ساركة 

يف اأعمال تطوعية 
ب�سيطة

- مفهوم التطوع وحقيقتهت�ساهم يف عمل تطوعي
- الإ�سالم و العمل التطوعي/ - التطوع يف الكتاب وال�سنة

تاأليف عادل
اأبو العبا�ض

- العمل الجتماعي: تطوع 
وعطاء، من�سور عبيد.

- مفهوم العمل اخلريي و 
التطوعي و اأهميته، تاأليف 

لي�سرت م. �سالمون ، هيلموت 
ك. انهاي

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية 
اأهمية التطوع للفرد واملجتمع واآثارهحول التطوع

ت�ست�سعر احلاجة للعمل 
جمالت واأ�سكال التطوعالتطوعي

�سوابط يف العمل التطوعي

مطابقة بني الطبيعة ال�سخ�سية للمتطوع يف اأي عمل تتطوعني؟
وبني جمالت التطوع

مناذج من تطوع  الفتيات

الربنامج الثاين

علمي
تهتم بهدي النبي 

�سلى اهلل عليه 
و�سلم يف معا�سه 

واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

اأق�سام الهدي النبوي

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي
كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا 

للحياة؟
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اليوم : األول األسبوع : الخامس والعشرون      

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

عقلي
حتب القراءة احلرة 

والطالع العام

حتر�ض على توثيق عالقتها 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو ما هي القراءة؟بالكتاب

القراءة احلرة
تقرتح املعلمة جمموعة مو�سوعات 

للقراءة تتنا�سب مع رغبات الطالبات 
ب�سكل اأ�سا�سي

- ا�سرتاتيجيات القراءة 
احلديثة، فهد خليل زايد.

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها – وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- الجتاهات احلديثة يف 

تعليم القراءة و تنمية ميولها، 
فايزة عو�ض.

ما مدى حاجتنا للقراءة؟ فوائد القراءة عقليا تعدد فوائد القراءة
وعلميا وثقافيا واأكادمييا واجتماعيا وغريها

تعي اأهمية القراءة يف ت�سكيل 
عوائق القراءةالعقل

كيف تبدئني طريقك يف القراءة؟ اخلطوات 
الأوىل يف مهارات القراءة والطالع احلر

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

حتب القراءة احلرة عقلي
والطالع العام

حتر�ض على توثيق عالقتها 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو ما هي القراءة؟بالكتاب

القراءة احلرة
تقرتح املعلمة جمموعة مو�سوعات للقراءة 

تتنا�سب مع رغبات الطالبات ب�سكل 
اأ�سا�سي

- ا�سرتاتيجيات القراءة 
احلديثة، فهد خليل زايد.

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها – وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- الجتاهات احلديثة يف 

تعليم القراءة و تنمية ميولها، 
فايزة عو�ض.

تعدد فوائد القراءة
ما مدى حاجتنا للقراءة؟ فوائد القراءة 

عقليا وعلميا وثقافيا واأكادمييا واجتماعيا 
وغريها

تعي اأهمية القراءة يف ت�سكيل 
العقل

عوائق القراءة
كيف تبدئني طريقك يف القراءة؟ اخلطوات 

الأوىل يف مهارات القراءة والطالع احلر
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اليوم : األول األسبوع : السادس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتب القراءة احلرة عقلي
والطالع العام

حتر�ض على توثيق عالقتها 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو ما هي القراءة؟بالكتاب

القراءة احلرة
تقرتح املعلمة جمموعة مو�سوعات 

للقراءة تتنا�سب مع رغبات الطالبات 
ب�سكل اأ�سا�سي

- ا�سرتاتيجيات القراءة 
احلديثة، فهد خليل زايد.

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها – وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- الجتاهات احلديثة يف 

تعليم القراءة و تنمية ميولها، 
فايزة عو�ض.

ما مدى حاجتنا للقراءة؟ فوائد القراءة عقليا تعدد فوائد القراءة
وعلميا وثقافيا واأكادمييا واجتماعيا وغريها

تعي اأهمية القراءة يف ت�سكيل 
عوائق القراءةالعقل

كيف تبدئني طريقك يف القراءة؟ اخلطوات 
الأوىل يف مهارات القراءة والطالع احلر

الربنامج الثاين

حتب القراءة احلرة عقلي
والطالع العام

حتر�ض على توثيق عالقتها 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو ما هي القراءة؟بالكتاب

القراءة احلرة
تقرتح املعلمة جمموعة مو�سوعات للقراءة 

تتنا�سب مع رغبات الطالبات ب�سكل 
اأ�سا�سي

- ا�سرتاتيجيات القراءة 
احلديثة، فهد خليل زايد.

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها – وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- الجتاهات احلديثة يف 

تعليم القراءة و تنمية ميولها، 
فايزة عو�ض.

تعدد فوائد القراءة
ما مدى حاجتنا للقراءة؟ فوائد القراءة 

عقليا وعلميا وثقافيا واأكادمييا واجتماعيا 
وغريها

تعي اأهمية القراءة يف ت�سكيل 
العقل

عوائق القراءة

كيف تبدئني طريقك يف القراءة؟ اخلطوات 
الأوىل يف مهارات القراءة والطالع احلر
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتب القراءة احلرة عقلي
والطالع العام

حتر�ض على توثيق عالقتها 
الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو ما هي القراءة؟بالكتاب

القراءة احلرة
تقرتح املعلمة جمموعة مو�سوعات 

للقراءة تتنا�سب مع رغبات الطالبات 
ب�سكل اأ�سا�سي

- ا�سرتاتيجيات القراءة 
احلديثة، فهد خليل زايد.

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها – وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- الجتاهات احلديثة يف 

تعليم القراءة و تنمية ميولها، 
فايزة عو�ض.

ما مدى حاجتنا للقراءة؟ فوائد القراءة عقليا تعدد فوائد القراءة
وعلميا وثقافيا واأكادمييا واجتماعيا وغريها

تعي اأهمية القراءة يف ت�سكيل 
عوائق القراءةالعقل

كيف تبدئني طريقك يف القراءة؟ اخلطوات 
الأوىل يف مهارات القراءة والطالع احلر

الربنامج الثاين

حتب القراءة احلرة عقلي
والطالع العام

حتر�ض على توثيق عالقتها 
ما هي القراءة؟بالكتاب

الهتمام بتكوين اجتاه اإيجابي نحو 
القراءة احلرة

تقرتح املعلمة جمموعة مو�سوعات للقراءة 
تتنا�سب مع رغبات الطالبات ب�سكل 

اأ�سا�سي

- ا�سرتاتيجيات القراءة 
احلديثة، فهد خليل زايد.

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها – وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- الجتاهات احلديثة يف 

تعليم القراءة و تنمية ميولها، 
فايزة عو�ض.

تعدد فوائد القراءة
ما مدى حاجتنا للقراءة؟ فوائد القراءة 

عقليا وعلميا وثقافيا واأكادمييا واجتماعيا 
وغريها

تعي اأهمية القراءة يف ت�سكيل 
العقل

عوائق القراءة

كيف تبدئني طريقك يف القراءة؟ اخلطوات 
الأوىل يف مهارات القراءة والطالع احلر
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اليوم : األول األسبوع : السابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات 
للم�ساركة الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات 

- املراهق، نوري احلافظ .وامل�ساكل
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
خ�سائ�ض مرحلة املرهقةاملراهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر نحو مراهقة اآمنة
مرحلة املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة
الربنامج الثاين

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات للم�ساركة مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات وامل�ساكل
- املراهق، نوري احلافظ .
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
املراهقة

خ�سائ�ض مرحلة املرهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر مرحلة نحو مراهقة اآمنة
املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع والعشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات 
للم�ساركة الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات 

- املراهق، نوري احلافظ .وامل�ساكل
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
خ�سائ�ض مرحلة املرهقةاملراهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر نحو مراهقة اآمنة
مرحلة املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة

الربنامج الثاين

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات للم�ساركة مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

- املراهق، نوري احلافظ .الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات وامل�ساكل
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
املراهقة

خ�سائ�ض مرحلة املرهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر مرحلة نحو مراهقة اآمنة
املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة
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اليوم : األول األسبوع : الثامن والعشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات 
للم�ساركة الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات 

- املراهق، نوري احلافظ .وامل�ساكل
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
خ�سائ�ض مرحلة املرهقةاملراهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر نحو مراهقة اآمنة
مرحلة املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة

الربنامج الثاين

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات للم�ساركة مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

- املراهق، نوري احلافظ .الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات وامل�ساكل
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
املراهقة

خ�سائ�ض مرحلة املرهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر مرحلة نحو مراهقة اآمنة
املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تهتم بهدي النبي 

�سلى اهلل عليه 
و�سلم يف معا�سه 

واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
اأق�سام الهدي النبويعليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي

كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا للحياة؟

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : األول األسبوع : التاسع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات 
للم�ساركة الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات 

- املراهق، نوري احلافظ .وامل�ساكل
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
خ�سائ�ض مرحلة املرهقةاملراهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر نحو مراهقة اآمنة
مرحلة املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة

الربنامج الثاين

تدرك طبيعة مرحلة نف�سي
املراهقة

تدرك مظاهر النمو يف مرحلة 
يجب اأن تتاح الفر�سة للطالبات للم�ساركة مفهوم املراهقة والبلوغاملراهقة

الن�سطة، خ�سو�سا الحتياجات وامل�ساكل
- املراهق، نوري احلافظ .
- م�ساكل الطفل واملراهق 
النف�سية، حمزة اجلبايل.

- اأنت و بناتك املراهقات، 
اأميمة اجلوهري.

- الفتاة العربية املراهقة: 
الواقع والآفاق، اإعداد مركز 

املراأة العربية للتدريب 
والبحوث.

تقدر احتياجاتها كفتاة 
مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة:مراهقة

حت�سن التعامل مع م�سكالت 
املراهقة

خ�سائ�ض مرحلة املرهقة

احتياجات الفتاة املراهقة

م�سكالت الفتاة املراهقة

اإر�سادات عامة للتقليل من خماطر مرحلة نحو مراهقة اآمنة
املراهقة

الدليل الطبي ملرحلة املراهقة
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

تهتم بهدي النبي 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم يف معا�سه 
واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
اأق�سام الهدي النبويعليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي

كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا للحياة؟

الربنامج الثاين

ت�سعر بحاجة دائمة اإمياين
هلل تعاىل

الرتكيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم الفتقار اإىل اهلل وحقيقتهتدرك �سعفها الب�سري
-  ا لفتقار اإىل اهلل، طارق املكونني املعريف وال�سلوكي

احلوا�ض.

-  الفتقار اإىل اهلل، حممد 
ح�سني يعقوب.

-  يا �سامعًا  لكل �سكوى، 
اإبراهيم الدوي�ض.

ف�سل الفتقار اإىل اهلل تعاىل واإظهارهت�ستمد العون من اهلل دائمًا

حتذر من الغفلة عن اهلل
تعرف كيف تناجي ربها يف 

جميع اأحوالها

عالمات الفتقار اإىل اهلل

اآثار الفتقار اإىل اهلل تعاىل ولوازمه

كيف ن�ست�سعر افتقارنا الدائم هلل تعاىل؟

الدعاء: مالذ املفتقرين: حقيقته – اآدابه
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اليوم : األول األسبوع : الثالثون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

تهتم بهدي النبي 
�سلى اهلل عليه 

و�سلم يف معا�سه 
واأحواله

تعرف هدي النبي �سلى اهلل 
مفهوم الهدي النبويعليه و�سلم يف خمتلف اأحواله

- زاد املعاد، ابن القيم.
- املنجد يف الهدي النبوي، 

عبدالرحمن اجلامع.
- قب�سات من نور النبوة 
ووم�سات من هدي النبي 

اخلامت �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عبد الفتاح اأبو غدة، اأحمد 

البيانوين

جتتهد يف اجتناب كل ما 
يخالف هدي النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم
اأهمية اإتباع الهدي النبوي

تتبنى هدي النبي �سلى اهلل 
اأق�سام الهدي النبويعليه و�سلم كاأ�سلوب حياة

الهتمام بالتطبيقات اليومية للهدي مناذج خمتارة من الهدي النبوي
النبوي

خمالفات �سائعة للهدي النبوي

كيف جتعلني من الهدي النبوي اأ�سلوبا للحياة؟

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالثون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

ت�سعر بحاجة دائمة اإمياين
هلل تعاىل

الرتكيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم الفتقار اإىل اهلل وحقيقتهتدرك �سعفها الب�سري
-  ا لفتقار اإىل اهلل، طارق املكونني املعريف وال�سلوكي

احلوا�ض.

-  الفتقار اإىل اهلل، حممد 
ح�سني يعقوب.

-  يا �سامعًا  لكل �سكوى، 
اإبراهيم الدوي�ض.

ف�سل الفتقار اإىل اهلل تعاىل واإظهارهت�ستمد العون من اهلل دائمًا

حتذر من الغفلة عن اهلل
تعرف كيف تناجي ربها يف 

جميع اأحوالها

عالمات الفتقار اإىل اهلل

اآثار الفتقار اإىل اهلل تعاىل ولوازمه

كيف ن�ست�سعر افتقارنا الدائم هلل تعاىل؟

الدعاء: مالذ املفتقرين: حقيقته – اآدابه
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اليوم : األول األسبوع : األول       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

اأ�سري
تعتني باختيار 

مالب�سها واحلفاظ 
عليها

تعتني بقواعد الختيار 
- �سيكولوجية مالب�ض الثقافة امللب�سيةال�سحيح للمالب�ض

الأطفال، عليه عابدين.

- املالب�ض والزينة يف 
الإ�سالم.اخلطيب العدناين

- الجتاهات احلديثة يف 
علوم الأ�سرة، ليلى اخل�سري 

واآخرون.

اأنواع اللبا�ض واأغرا�سهت�سرح اأ�ساليب تنظيف املالب�ض

حتافظ على �سالمة مالب�سها

قواعد اختيار املالب�ض

العناية باملالب�ض: اأثناء ال�ستخدام – اأثناء 
التنظيف والكي – اأثناء التخزين

تنظيف املالب�ض: الأجهزة – الأدوات – 
املنظفات – الطرق
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اليوم : الثاني األسبوع : األول       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟
جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 

حدودها ...
كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 

و�سغوطها

التوازن بني اأهمية الذات واأهمية اأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
الآخرين

الربنامج الثاين

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟
جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 

حدودها ...
كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 

و�سغوطها
التوازن بني اأهمية الذات واأهمية الآخريناأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
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اليوم : األول األسبوع : الثاني       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟
جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 

حدودها ...
كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 

و�سغوطها

التوازن بني اأهمية الذات واأهمية اأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
الآخرين

الربنامج الثاين

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟
جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 

حدودها ...
كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 

و�سغوطها

التوازن بني اأهمية الذات واأهمية الآخريناأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟
جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 

حدودها ...
كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 

و�سغوطها

التوازن بني اأهمية الذات واأهمية اأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
الآخرين

الربنامج الثاين

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟

جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 
حدودها ...

كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 
و�سغوطها

التوازن بني اأهمية الذات واأهمية الآخريناأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
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اليوم : األول األسبوع : الثالث       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟
جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 

حدودها ...
كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 

و�سغوطها

التوازن بني اأهمية الذات واأهمية اأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
الآخرين

الربنامج الثاين

تبني عالقة اإيجابية اجتماعي
مع الآخرين

تهتم بتطوير عالقاتها مع 
»عالقات مع الآخرين« ما الذي تعنيه؟الآخرين

- فن العالقات الجتماعية 
الناجحة،عبد اجلبار اأحمد 

عبد اجلبار.
- اأنا و الآخر: �سيكولوجية 

العالقات املتبادلة، عبد املنعم 
�سحاته.

- جماعات الرفاق يف 
املدار�ض، يا�سر اأبو لباد.

حت�سن التعامل مع جمموعة 
هل نحتاج لعالقات مع الآخرين؟الرفاق

تعرف �سروط العالقة 
الإيجابية

�سروط العالقة الإيجابية مع الآخرين: 
ال�سدق – التبادل – الدعم – النتماء ...

خطوات اإجرائيةكيف تبنني عالقة اإيجابية؟

جمموعة الرفاق: اأهميتها – وظائفها – 
حدودها ...

كيفية التعامل مع جمموعة الرفاق 
و�سغوطها

التوازن بني اأهمية الذات واأهمية الآخريناأنِت والآخرين: معادلة الذات والآخر
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

تدر�ض �سرية اأمهات دعوي
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة
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اليوم : األول األسبوع : الرابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اأ�سري
تعتني باختيار 

مالب�سها واحلفاظ 
عليها

تعتني بقواعد الختيار 
- �سيكولوجية مالب�ض الثقافة امللب�سيةال�سحيح للمالب�ض

الأطفال، عليه عابدين.

- املالب�ض والزينة يف 
الإ�سالم.اخلطيب العدناين

- الجتاهات احلديثة يف 
علوم الأ�سرة، ليلى اخل�سري 

واآخرون.

اأنواع اللبا�ض واأغرا�سهت�سرح اأ�ساليب تنظيف املالب�ض

قواعد اختيار املالب�ضحتافظ على �سالمة مالب�سها
العناية باملالب�ض: اأثناء ال�ستخدام – اأثناء 

التنظيف والكي – اأثناء التخزين
تنظيف املالب�ض: الأجهزة – الأدوات – 

املنظفات – الطرق
الربنامج الثاين

حت�سن التعامل مع اإمياين
حقيقة املوت

عر�ض مفاهيمي بالأ�سا�ض، يهتم ببناء ما هو املوت؟تفهم الت�سور ال�سرعي للموت
ت�سور �سامل للموت بجوانبه املفرحة قبل 
املوؤملة، ل يهدف اإىل الرتهيب من املوت 

- مفهوم املوت يف الإ�سالم، ب�سورة مبا�سرة
�سامي املو�سللي.

- لغز املوت، م�سطفى 
حممود.

- رحلة املوت، علي لغا.

ملاذا نخاف من املوت؟تتقبل املوت كحقيقة

توازن يف اأعمالها بني الدنيا 
والآخرة

ما هي احلكمة من املوت؟

اآثار الإميان باملوت على حياتنا
املوازنة بني الرغبة يف احلياة واخلوف من 

املوت
كيف ن�ستعد للموت؟

حماولت الب�سر يف الهروب من املوت: 
احلقيقة والوهم

�سعي الإن�سان وراء اخللود بني القدمي 
واحلديث
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

�سحي
تكت�سب املفاهيم 

الأ�سا�سية يف اللياقة 
البدنية

متار�ض بع�ض التمارين 
الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اللياقة البدنيةالأ�سا�سية

- اللياقة البدنية للجميع، اللياقة البدنية
حممد ر�سوان واأحمد 

من�سور.
- اللياقة البدنية وال�سحية، 
�ساري حمدان ونورما �سليم.

- برامج اللياقة البدنية 
لالآن�سات وال�سيدات، جالل 

عبد الوهاب.

تقدر دور الريا�سة يف احلفاظ 
على �سحتها

اأهمية اللياقة البدنية واآثارها الإيجابية: 
الرتكيز على الفتاة املراهقة�سحيا – نف�سيا – عقليا

تعرف امل�ساكل ال�سحية 
املرتبطة ب�سعف اللياقة

الآثار ال�سحية والنف�سية ل�سعف اللياقة 
البدنية

قواعد ممار�سة متارين اللياقة البدنية

متارين تنمية اللياقة البدنية العامة

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية يف اللياقة 

البدنية

متار�ض بع�ض التمارين 
الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اللياقة البدنيةالأ�سا�سية

- اللياقة البدنية للجميع، اللياقة البدنية
حممد ر�سوان واأحمد 

من�سور.
- اللياقة البدنية وال�سحية، 
�ساري حمدان ونورما �سليم.

- برامج اللياقة البدنية 
لالآن�سات وال�سيدات، جالل 

عبد الوهاب.

تقدر دور الريا�سة يف احلفاظ 
على �سحتها

اأهمية اللياقة البدنية واآثارها الإيجابية: 
الرتكيز على الفتاة املراهقة�سحيا – نف�سيا – عقليا

تعرف امل�ساكل ال�سحية 
املرتبطة ب�سعف اللياقة

الآثار ال�سحية والنف�سية ل�سعف اللياقة 
البدنية

قواعد ممار�سة متارين اللياقة البدنية

متارين تنمية اللياقة البدنية العامة
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اليوم : األول األسبوع : الخامس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من الإعجاب نف�سي
ال�سلبي

مقدمة يف عالقات الفتيات عموما واملراهقات تعدد اأ�سباب الإعجاب
خ�سو�سا

احلرية يف اأجواء التعلم مفيدة ملثل هذه 
- فتياتنا والإعجاب، نوال املوا�سيع

عبد اهلل.
- الإعجاب و احل�ساد املر، 
اإعداد الق�سم العلمي  بدار 

الوطن.
- اأختاه احذري الإعجاب، 

اإعداد الق�سم العلمي  دار ابن 
خزمية.

- الداء الع�سال: الإعجاب، 
اأمل املنقور.

طبيعة الإعجابتعتني بالتزان يف م�ساعرها
الإعجاب و: ال�سداقة – الأخوة يف اهلل

تقاوم النمط ال�سلبي 
لالإعجاب

متى ي�سبح الإعجاب م�سكلة؟
كيف ين�ساأ الإعجاب ال�سلبي؟

اأ�سباب الإعجاب ال�سلبي

مظاهر الإعجاب ال�سلبي

اآثار الإعجاب ال�سلبي

عالج الإعجاب ال�سلبي

الربنامج الثاين

حت�سن التعامل مع اإمياين
حقيقة املوت

عر�ض مفاهيمي بالأ�سا�ض، يهتم ببناء ما هو املوت؟تفهم الت�سور ال�سرعي للموت
ت�سور �سامل للموت بجوانبه املفرحة قبل 
املوؤملة، ل يهدف اإىل الرتهيب من املوت 

- مفهوم املوت يف الإ�سالم، ب�سورة مبا�سرة
�سامي املو�سللي.

- لغز املوت، م�سطفى 
حممود.

- رحلة املوت، علي لغا.

ملاذا نخاف من املوت؟تتقبل املوت كحقيقة

توازن يف اأعمالها بني الدنيا 
والآخرة

ما هي احلكمة من املوت؟

اآثار الإميان باملوت على حياتنا
املوازنة بني الرغبة يف احلياة واخلوف من 

املوت
كيف ن�ستعد للموت؟

حماولت الب�سر يف الهروب من املوت: 
احلقيقة والوهم

�سعي الإن�سان وراء اخللود بني القدمي 
واحلديث
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدر�ض �سرية اأمهات دعوي
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية يف اللياقة 

البدنية

متار�ض بع�ض التمارين 
الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم اللياقة البدنيةالأ�سا�سية

- اللياقة البدنية للجميع، اللياقة البدنية
حممد ر�سوان واأحمد 

من�سور.
- اللياقة البدنية وال�سحية، 
�ساري حمدان ونورما �سليم.

- برامج اللياقة البدنية 
لالآن�سات وال�سيدات، جالل 

عبد الوهاب.

تقدر دور الريا�سة يف احلفاظ 
على �سحتها

اأهمية اللياقة البدنية واآثارها الإيجابية: 
الرتكيز على الفتاة املراهقة�سحيا – نف�سيا – عقليا

تعرف امل�ساكل ال�سحية 
املرتبطة ب�سعف اللياقة

الآثار ال�سحية والنف�سية ل�سعف اللياقة 
البدنية

قواعد ممار�سة متارين اللياقة البدنية

متارين تنمية اللياقة البدنية العامة
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اليوم : األول األسبوع : السادس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف جتارب دعوي
دعوية متنوعة

تفهم تعدد جمالت الأعمال 
مفهوم الأعمال الدعويةالدعوية

الفكرة الرئي�سية  هي الطالع والتعرف 
على الأعمال الدعوية، يف�سل الرتكيز 

على الأعمال القريبة من جمال اهتمام 
الفتيات

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

- مقدمات للنهو�ض بالعمل 
الدعوي، عبد الكرمي بكار.

- 92 و�سيلة دعوية، اإبراهيم 
الفار�ض.

تطلع على جتارب دعوية 
جتارب دعوية من املا�سي واحلا�سرمتنوعة

تقرتح فكرة لعمل دعوي 
تعدد جمالت العمل الدعويب�سيط

درا�سة مب�سطة مل�سروع دعوي ناجح

الربنامج الثاين

حتذر من الإعجاب نف�سي
ال�سلبي

مقدمة يف عالقات الفتيات عموما تعدد اأ�سباب الإعجاب
واملراهقات خ�سو�سا

احلرية يف اأجواء التعلم مفيدة ملثل هذه 
- فتياتنا والإعجاب، نوال املوا�سيع

عبد اهلل.
- الإعجاب و احل�ساد املر، 
اإعداد الق�سم العلمي  بدار 

الوطن.
- اأختاه احذري الإعجاب، 

اإعداد الق�سم العلمي  دار ابن 
خزمية.

- الداء الع�سال: الإعجاب، 
اأمل املنقور.

طبيعة الإعجابتعتني بالتزان يف م�ساعرها
الإعجاب و: ال�سداقة – الأخوة يف اهلل

تقاوم النمط ال�سلبي 
لالإعجاب

متى ي�سبح الإعجاب م�سكلة؟
كيف ين�ساأ الإعجاب ال�سلبي؟

اأ�سباب الإعجاب ال�سلبي

مظاهر الإعجاب ال�سلبي

اآثار الإعجاب ال�سلبي

عالج الإعجاب ال�سلبي
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حت�سن التعامل مع اإمياين
حقيقة املوت

عر�ض مفاهيمي بالأ�سا�ض، يهتم ببناء ما هو املوت؟تفهم الت�سور ال�سرعي للموت
ت�سور �سامل للموت بجوانبه املفرحة قبل 
املوؤملة، ل يهدف اإىل الرتهيب من املوت 

- مفهوم املوت يف الإ�سالم، ب�سورة مبا�سرة
�سامي املو�سللي.

- لغز املوت، م�سطفى 
حممود.

- رحلة املوت، علي لغا.

ملاذا نخاف من املوت؟تتقبل املوت كحقيقة

توازن يف اأعمالها بني الدنيا 
ما هي احلكمة من املوت؟والآخرة

اآثار الإميان باملوت على حياتنا
املوازنة بني الرغبة يف احلياة واخلوف من 

املوت
كيف ن�ستعد للموت؟

حماولت الب�سر يف الهروب من املوت: 
احلقيقة والوهم

�سعي الإن�سان وراء اخللود بني القدمي 
واحلديث

الربنامج الثاين

حت�سن التعامل مع اإمياين
حقيقة املوت

عر�ض مفاهيمي بالأ�سا�ض، يهتم ببناء ما هو املوت؟تفهم الت�سور ال�سرعي للموت
ت�سور �سامل للموت بجوانبه املفرحة قبل 
املوؤملة، ل يهدف اإىل الرتهيب من املوت 

- مفهوم املوت يف الإ�سالم، ب�سورة مبا�سرة
�سامي املو�سللي.

- لغز املوت، م�سطفى 
حممود.

- رحلة املوت، علي لغا.

ملاذا نخاف من املوت؟تتقبل املوت كحقيقة

توازن يف اأعمالها بني الدنيا 
والآخرة

ما هي احلكمة من املوت؟

اآثار الإميان باملوت على حياتنا
املوازنة بني الرغبة يف احلياة واخلوف من 

املوت
كيف ن�ستعد للموت؟

حماولت الب�سر يف الهروب من املوت: 
احلقيقة والوهم

�سعي الإن�سان وراء اخللود بني القدمي 
واحلديث
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اليوم : األول األسبوع : السابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

حتذر من الإعجاب نف�سي
ال�سلبي

مقدمة يف عالقات الفتيات عموما تعدد اأ�سباب الإعجاب
واملراهقات خ�سو�سا

احلرية يف اأجواء التعلم مفيدة ملثل هذه 
- فتياتنا والإعجاب، نوال املوا�سيع

عبد اهلل.
- الإعجاب و احل�ساد املر، 
اإعداد الق�سم العلمي  بدار 

الوطن.
- اأختاه احذري الإعجاب، 

اإعداد الق�سم العلمي  دار ابن 
خزمية.

- الداء الع�سال: الإعجاب، 
اأمل املنقور.

طبيعة الإعجابتعتني بالتزان يف م�ساعرها
الإعجاب و: ال�سداقة – الأخوة يف اهلل

تقاوم النمط ال�سلبي 
لالإعجاب

متى ي�سبح الإعجاب م�سكلة؟
كيف ين�ساأ الإعجاب ال�سلبي؟

اأ�سباب الإعجاب ال�سلبي

مظاهر الإعجاب ال�سلبي

اآثار الإعجاب ال�سلبي

عالج الإعجاب ال�سلبي
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اآفات الل�سان خلقي
وحتذر منها

- اآفات الل�سان، حممد نعمة الل�سانتدرك خطورة الل�سان
ال�سنقيطي.

- ام�سك عليك ل�سانك، نبيل 
العو�سي.

- التحذير من اآفات الل�سان، 
عمر العيد.

ت�سارك الطالبات يف الختياراآفات الل�سان: مناذج واأمثلةتهتم بالعبادات اللفظية

كيف جتتنبني اآفات الل�سان؟حترتز من اآفات الل�سان

الوظائف املفيدة لل�سان

ذكر اهلل: اأ�سرف العبادات

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.

- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 
وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : األول األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

تراقب اهلل يف ال�سر اإمياين
والعلن

ي�سار اإىل العالقة بني املراقبة والإح�سانمفهوم مراقبة اهلل تعاىل وحقيقتهات�ستاأن�ض مبعية اهلل الدائمة لها

- تذكري امل�سلمني وامل�سلمات 
مبراقبة اهلل يف اخللوات، �سيد 

عبد املق�سود.
- تهذيب مدارج ال�سالكني، 

عبد املنعم العزي.
- اأين نحن من اأخالق 

ال�سلف، عبد العزيز اجلليل 
وبهاء الدين عقيل.

تراعي اهلل اأوًل يف معامالتها 
اأهمية مراقبة اهلل وف�سلهامع الآخرين

تفهم حقيقة الإح�سان

ثمرات واآثار مراقبة اهلل على العبد

كيف نقوي يف اأنف�سنا ال�سعور مبراقبة اهلل

معية اهلل: مفهومها – اأق�سامها – اآثارها ...

تاأمالت يف اأ�سماء اهلل احل�سنى املتعلقة 
مبفهوم املراقبة واملعية

مناذج من مراقبة اهلل تعاىل
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدر�ض �سرية اأمهات 
املوؤمنني وبع�ض 

ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : األول األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
خطوات تعلم مهارات التفكريحياتها اليومية

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
حياتها اليومية

خطوات تعلم مهارات التفكري

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
خطوات تعلم مهارات التفكريحياتها اليومية

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
حياتها اليومية

خطوات تعلم مهارات التفكري

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات
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اليوم : األول األسبوع : العاشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
خطوات تعلم مهارات التفكريحياتها اليومية

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
حياتها اليومية

خطوات تعلم مهارات التفكري

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
خطوات تعلم مهارات التفكريحياتها اليومية

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الأ�سا�سية

تبدي اهتماما بتعلم مهارات 
- اأبعاد التفكري، روبرت تعريف التفكري ومهاراتهالتفكري

مارزانو واآخرون.
- التفكري العلمي والرتبية 

العلمية، يعقوب ن�سوان.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

و املهارات، اإعداد نخبة من 
اأ�ساتذة كلية الآداب، اإ�سراف 
عبد احلليم ال�سيد وحممد 

ر�سوان.

تلخ�ض اأبرز مهارات التفكري 
اأهمية التفكريالأ�سا�سية

توظف مهارات التفكري يف 
حياتها اليومية

خطوات تعلم مهارات التفكري

مهارات التفكري الأ�سا�سية: حتديد امل�سكالت 
– �سياغة الأهداف  – املقارنة – الت�سنيف 

– الرتتيب – التلخي�ض – التمثيل – 
ال�ستدلل

الهتمام بنماذج عملية ملمار�سة املهارات
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اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

تعرف جتارب دعوي
دعوية متنوعة

تفهم تعدد جمالت الأعمال 
مفهوم الأعمال الدعويةالدعوية

الفكرة الرئي�سية  هي الطالع والتعرف 
على الأعمال الدعوية، يف�سل الرتكيز على 
الأعمال القريبة من جمال اهتمام الفتيات

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

- مقدمات للنهو�ض بالعمل 
الدعوي، عبد الكرمي بكار.

- 92 و�سيلة دعوية، اإبراهيم 
الفار�ض.

تطلع على جتارب دعوية 
جتارب دعوية من املا�سي واحلا�سرمتنوعة

تقرتح فكرة لعمل دعوي 
ب�سيط

تعدد جمالت العمل الدعوي

درا�سة مب�سطة مل�سروع دعوي ناجح
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تدر�ض �سرية اأمهات 

املوؤمنني وبع�ض 
ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تعرف اأحكام 

الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

اأحكام الو�سوءتلخ�ض اأحكام احلي�ض

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض

الربنامج الثاين

تعرف اآفات الل�سان خلقي
وحتذر منها

- اآفات الل�سان، حممد نعمة الل�سانتدرك خطورة الل�سان
ال�سنقيطي.

- ام�سك عليك ل�سانك، نبيل 
العو�سي.

- التحذير من اآفات الل�سان، 
عمر العيد.

ت�سارك الطالبات يف الختياراآفات الل�سان: مناذج واأمثلةتهتم بالعبادات اللفظية

حترتز من اآفات الل�سان

كيف جتتنبني اآفات الل�سان؟

الوظائف املفيدة لل�سان

ذكر اهلل: اأ�سرف العبادات
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
الطهارة

تتطهر من احلدث الأ�سغر 
ال�سنة الأوىلتعريف الطهارة واأق�سامهاوالأكرب

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- املخت�سر الوايف يف اأحكام 
الطهارة، عبد اهلل الع�سكر.
- �سالة املوؤمن ، �سعيد بن 

وهف القحطاين.

تالحظ اأ�سرار الت�سريع 
اأحكام املياهالإ�سالمي يف الطهارة

تلخ�ض اأحكام احلي�ض

اأحكام الو�سوء

ال�سنة الثانيةاأحكام الغ�سل

اأحكام النجا�سة واإزالتها

اأحكام التيمم

ال�سنة الثالثةاأحكام احلي�ض
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اليوم : األول األسبوع : الثالث عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف جتارب دعوي
دعوية متنوعة

تفهم تعدد جمالت الأعمال 
مفهوم الأعمال الدعويةالدعوية

الفكرة الرئي�سية  هي الطالع والتعرف 
على الأعمال الدعوية، يف�سل الرتكيز 

على الأعمال القريبة من جمال اهتمام 
الفتيات

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

- مقدمات للنهو�ض بالعمل 
الدعوي، عبد الكرمي بكار.

- 92 و�سيلة دعوية، اإبراهيم 
الفار�ض.

تطلع على جتارب دعوية 
جتارب دعوية من املا�سي واحلا�سرمتنوعة

تقرتح فكرة لعمل دعوي 
تعدد جمالت العمل الدعويب�سيط

درا�سة مب�سطة مل�سروع دعوي ناجح

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 

الثالث.
- الأربعني حديثا يف الأخالق، 

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : األول األسبوع : الرابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقبل ذاتهانف�سي

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما

الربنامج الثاين

تتقبل ذاتهانف�سي

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقبل ذاتهانف�سي

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما

الربنامج الثاين

تتقبل ذاتهانف�سي

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما
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اليوم : األول األسبوع : الخامس عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتقبل ذاتهانف�سي

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما

الربنامج الثاين

تتقبل ذاتهانف�سي

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما



187

اليوم : الثاني األسبوع : الخامس عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

نف�سي
تتقبل ذاتها

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما

الربنامج الثاين

نف�سي
تتقبل ذاتها

تكت�سف نقاط القوة وال�سعف 
هذا املو�سوع منا�سفة بني الطالبة ومن ما معنى اأن نتقبل ذواتنا ؟يف �سخ�سيتها

يقدر على م�ساعدتها فيه، �سواًء كانت 
املعلمة اأو الزميلة اأو جمموعة التعلم.

- الربنامج التدريبي يف 
تطوير مفهوم الذات، ناديا 

ال�سرور.
- تقدير الذات، ماثيو ماكاي 

وباتريك فانينج.
- مفهوم الذات،�سالح الدين 

العمرية.
- وعي الذات: درا�سة حول 
تطور ال�سخ�سية، غ�سان 

ن�سر.

اأهمية تقبل الذاتتتقبل ج�سدها ومظهرها

جتتهد يف تطوير اإمكاناتها 
وقدراتها

الوعي بالذات:
جوانب القوة وال�سعف يف ذواتنا، وهل هي 

حقيقية؟

حتدد بع�ض املجالت املحورية للوعي 
بالذات بالتفاق بني املعلمة والطالبات 

مثل: اأهداف احلياة – القيم ال�سخ�سية 
– القدرات العقلية ....

خياراتنا يف التعامل مع نقاط القوة ذواتنا بني التغيري والتطوير والتعاي�ض
وال�سعف يف �سخ�سياتنا

اإ�سكالية اجل�سد واملظهر لدى الفتاة املراهقة 
مدخل يف اأزمة الهويةوكيف تتقبلهما
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اليوم : األول األسبوع : السادس عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تدر�ض �سرية اأمهات 

املوؤمنني وبع�ض 
ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

تعرف جتارب دعوي
دعوية متنوعة

تفهم تعدد جمالت الأعمال 
مفهوم الأعمال الدعويةالدعوية

الفكرة الرئي�سية  هي الطالع والتعرف 
على الأعمال الدعوية، يف�سل الرتكيز على 
الأعمال القريبة من جمال اهتمام الفتيات

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

- مقدمات للنهو�ض بالعمل 
الدعوي، عبد الكرمي بكار.

- 92 و�سيلة دعوية، اإبراهيم 
الفار�ض.

تطلع على جتارب دعوية 
جتارب دعوية من املا�سي واحلا�سرمتنوعة

تقرتح فكرة لعمل دعوي 
ب�سيط

تعدد جمالت العمل الدعوي

درا�سة مب�سطة مل�سروع دعوي ناجح
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

اأ�سري
تقوي عالقتها 
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة يف 
تقدمي املو�سوع باأي �سكل.

- �سيكولوجية العالقات 
الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية 
– الأمان – التعاطف غري امل�سروط – 

التقبل – الدعم – النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ 
الوالدان – الإخوة – الأخوات – اأفراد 

الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة 
الأ�سرية نحو مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأ�سرة وجمموعات الرفاق
الأخرى كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحللفتاة املراهقة
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اليوم : األول األسبوع : السابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

اأ�سري
تقوي عالقتها 
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة يف 
تقدمي املو�سوع باأي �سكل.

- �سيكولوجية العالقات 
الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية 
– الأمان – التعاطف غري امل�سروط – 

التقبل – الدعم – النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ 
الوالدان – الإخوة – الأخوات – اأفراد 

الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة 
الأ�سرية نحو مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأ�سرة وجمموعات الرفاق
الأخرى كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحللفتاة املراهقة
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اليوم : األول األسبوع : الثامن عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف جتارب دعوي
دعوية متنوعة

تفهم تعدد جمالت الأعمال 
الفكرة الرئي�سية  هي الطالع والتعرف مفهوم الأعمال الدعويةالدعوية

على الأعمال الدعوية، يف�سل الرتكيز 
على الأعمال القريبة من جمال اهتمام 

الفتيات

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

- مقدمات للنهو�ض بالعمل 
الدعوي، عبد الكرمي بكار.

- 92 و�سيلة دعوية، اإبراهيم 
الفار�ض.

تطلع على جتارب دعوية 
جتارب دعوية من املا�سي واحلا�سرمتنوعة

تقرتح فكرة لعمل دعوي 
تعدد جمالت العمل الدعويب�سيط

درا�سة مب�سطة مل�سروع دعوي ناجح

الربنامج الثاين

تعرف جتارب دعوي
دعوية متنوعة

تفهم تعدد جمالت الأعمال 
الفكرة الرئي�سية  هي الطالع والتعرف مفهوم الأعمال الدعويةالدعوية

على الأعمال الدعوية، يف�سل الرتكيز على 
الأعمال القريبة من جمال اهتمام الفتيات

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

- مقدمات للنهو�ض بالعمل 
الدعوي، عبد الكرمي بكار.

- 92 و�سيلة دعوية، اإبراهيم 
الفار�ض.

تطلع على جتارب دعوية 
جتارب دعوية من املا�سي واحلا�سرمتنوعة

تقرتح فكرة لعمل دعوي 
ب�سيط

تعدد جمالت العمل الدعوي

درا�سة مب�سطة مل�سروع دعوي ناجح
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اليوم : األول األسبوع : التاسع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تدر�ض �سرية اأمهات 

املوؤمنني وبع�ض 
ال�سحابيات

تبدي اإعجابها باأمهات 
املوؤمنني وال�سحابيات

- مقدمة حول اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات 
وف�سلهن

- درا�سة مناذج
- �سور من �سري ال�سحابيات، ال�سنة الأوىل

عبد احلميد ال�سحيباين.
- تعريف امل�سلمني باأمهات 

املوؤمنني، عبد الرحمن 
الدغي�سم.

- نزهة الف�سالء تهذيب 
�سري اأعالم النبالء، حممد 

ال�سريف.

تدرك اختالف جوانب 
التميز لدى اأمهات املوؤمنني 

وال�سحابيات

- دور اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات يف ع�سر 
�سدر الإ�سالم

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثانية

ت�ستخرج الفوائد من �سري 
اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات

- اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات: متيز باألوان 
خمتلفة

- درا�سة مناذج
ال�سنة الثالثة

الربنامج الثاين

اأ�سري
تقوي عالقتها 
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة يف 
تقدمي املو�سوع باأي �سكل.

- �سيكولوجية العالقات 
الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية 
– الأمان – التعاطف غري امل�سروط – 

التقبل – الدعم – النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ 
الوالدان – الإخوة – الأخوات – اأفراد 

الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة 
الأ�سرية نحو مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأ�سرة وجمموعات الرفاق
الأخرى كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحللفتاة املراهقة
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : األول األسبوع : العشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اأ�سري
تقوي عالقتها 
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة يف 
تقدمي املو�سوع باأي �سكل.

- �سيكولوجية العالقات 
الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية 
– الأمان – التعاطف غري امل�سروط – التقبل 

– الدعم – النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ 
الوالدان – الإخوة – الأخوات – اأفراد 

الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة 
الأ�سرية نحو مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأ�سرة وجمموعات الرفاق
الأخرى كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحللفتاة املراهقة

الربنامج الثاين

جتتنب نواق�ض علمي
التوحيد و�سوائبه

- عقيدة التوحيد، �سالح تعريف نواق�ض التوحيد وخطورتهاتدرك نواق�ض التوحيد
الفوزان.

- ما ل ي�سع امل�سلم جهله، 
�سالح ال�ساوي.

- عقيدة املوؤمن، اأبو بكر جابر 
اجلزائري.

اأق�سام نواق�ض التوحيدحتذر خطر قوادح التوحيد

جتتنب نواق�ض التوحيد 
املعا�سرة

ما هي قوادح التوحيد؟

خطورة قوادح التوحيد واآثارها

مناذج من نواق�ض وقوادح التوحيد املعا�سرة
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اليوم : الثاني األسبوع : العشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : األول األسبوع : الحادي والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اأ�سري
تقوي عالقتها 
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

يف تقدمي املو�سوع باأي �سكل.
- �سيكولوجية العالقات 

الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية – 
الأمان – التعاطف غري امل�سروط – التقبل – الدعم 

– النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ الوالدان – الإخوة 
– الأخوات – اأفراد الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة الأ�سرية 
نحو مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأ�سرة وجمموعات الرفاق
الأخرى كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية للفتاة 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحاملراهقة

الربنامج الثاين

تقوي عالقتها اأ�سري
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

- �سيكولوجية العالقات يف تقدمي املو�سوع باأي �سكل.
الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية – الأمان – 
التعاطف غري امل�سروط – التقبل – الدعم – النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ الوالدان – الإخوة 
– الأخوات – اأفراد الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة الأ�سرية 
نحو مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأ�سرة وجمموعات الرفاق
الأخرى كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية للفتاة 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحاملراهقة



199

اليوم : الثاني األسبوع : الحادي والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اأ�سري
تقوي عالقتها 
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة يف ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

تقدمي املو�سوع باأي �سكل.
- �سيكولوجية العالقات 

الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية 
– الأمان – التعاطف غري امل�سروط – التقبل – 

الدعم – النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ الوالدان – 
الإخوة – الأخوات – اأفراد الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة الأ�سرية 
نحو مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأخرى الأ�سرة وجمموعات الرفاق
كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحللفتاة املراهقة

الربنامج الثاين

اأ�سري
تقوي عالقتها 
الإيجابية مع 

اأ�سرتها

تهتم باأ�سرتها كاأهم وحدة 
مو�سوع مهم، يفيد جدا تفاعل الأ�سرة يف ما هي الأ�سرة؟ وما اأهميتها؟اجتماعية

تقدمي املو�سوع باأي �سكل.
- �سيكولوجية العالقات 

الأ�سرية،حممد خليل.
- �سيكولوجية الأ�سرة 

والوالدية، ب�سري الر�سيدي و 
اإبراهيم اخلليفي.

- �سيكولوجية التن�سئة الأ�سرية 
للفتيات، �سعاد �سعيد.

ت�ستمد الدعم الكامل من 
اأ�سرتها وتقدمه لها

وظائف الأفراد جتاه الأ�سرة
وظائف الأ�سرة جتاه اأفرادها

تتفاعل بحرية واأمان مع كافة 
اأفراد اأ�سرتها

حمددات العالقة الأ�سرية الإيجابية: احلرية – الأمان 
– التعاطف غري امل�سروط – التقبل – الدعم – 

النتماء..

مهم اأن تدرك الفتاة هذه املحددات، 
والأهم اأن ت�سل اإىل الأ�سرة.

كيف تكونني اإيجابية مع اأفراد اأ�سرتك؟ الوالدان – 
الإخوة – الأخوات – اأفراد الأ�سرة الآخرين ..

الرتكيز على دور الفتاة يف دفع العالقة الأ�سرية نحو 
مزيد من الإيجابية

الدعم الأ�سري: معناه – م�سادره – وظائفه 
– اأ�سكاله

جمموعات الرفاق واأمناط العالقات الأخرى الأ�سرة وجمموعات الرفاق
كمناف�ض لالأ�سرة

العالقة الأ�سرية واخل�سو�سية ال�سخ�سية 
حدود املمنوع وف�ساءات امل�سموحللفتاة املراهقة
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اليوم : األول األسبوع : الثاني والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

جتتنب نواق�ض علمي
التوحيد و�سوائبه

- عقيدة التوحيد، �سالح تعريف نواق�ض التوحيد وخطورتهاتدرك نواق�ض التوحيد
الفوزان.

- ما ل ي�سع امل�سلم جهله، 
�سالح ال�ساوي.

- عقيدة املوؤمن، اأبو بكر جابر 
اجلزائري.

اأق�سام نواق�ض التوحيدحتذر خطر قوادح التوحيد

جتتنب نواق�ض التوحيد 
املعا�سرة

ما هي قوادح التوحيد؟

خطورة قوادح التوحيد واآثارها

مناذج من نواق�ض وقوادح التوحيد املعا�سرة
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : األول األسبوع : الثالث والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب

الربنامج الثاين

جتتنب نواق�ض علمي
التوحيد و�سوائبه

- عقيدة التوحيد، �سالح تعريف نواق�ض التوحيد وخطورتهاتدرك نواق�ض التوحيد
الفوزان.

- ما ل ي�سع امل�سلم جهله، 
�سالح ال�ساوي.

- عقيدة املوؤمن، اأبو بكر جابر 
اجلزائري.

اأق�سام نواق�ض التوحيدحتذر خطر قوادح التوحيد

جتتنب نواق�ض التوحيد 
املعا�سرة

ما هي قوادح التوحيد؟

خطورة قوادح التوحيد واآثارها

مناذج من نواق�ض وقوادح التوحيد املعا�سرة
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

جتتنب نواق�ض علمي
التوحيد و�سوائبه

تعريف نواق�ض التوحيد وخطورتهاتدرك نواق�ض التوحيد
- عقيدة التوحيد، �سالح 

الفوزان.
- ما ل ي�سع امل�سلم جهله، 

�سالح ال�ساوي.
- عقيدة املوؤمن، اأبو بكر جابر 

اجلزائري.

اأق�سام نواق�ض التوحيدحتذر خطر قوادح التوحيد
جتتنب نواق�ض التوحيد 

ما هي قوادح التوحيد؟املعا�سرة

خطورة قوادح التوحيد واآثارها

مناذج من نواق�ض وقوادح التوحيد املعا�سرة

الربنامج الثاين

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 

الثالث.
- الأربعني حديثا يف الأخالق، 

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : األول األسبوع : الرابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب 

خمتارة.
- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

جتتنب نواق�ض علمي
التوحيد و�سوائبه

تعريف نواق�ض التوحيد وخطورتهاتدرك نواق�ض التوحيد
- عقيدة التوحيد، �سالح 

الفوزان.
- ما ل ي�سع امل�سلم جهله، 

�سالح ال�ساوي.
- عقيدة املوؤمن، اأبو بكر جابر 

اجلزائري.

اأق�سام نواق�ض التوحيدحتذر خطر قوادح التوحيد

جتتنب نواق�ض التوحيد 
ما هي قوادح التوحيد؟املعا�سرة

خطورة قوادح التوحيد واآثارها

مناذج من نواق�ض وقوادح التوحيد املعا�سرة

الربنامج الثاين

جتتنب نواق�ض علمي
التوحيد و�سوائبه

- عقيدة التوحيد، �سالح تعريف نواق�ض التوحيد وخطورتهاتدرك نواق�ض التوحيد
الفوزان.

- ما ل ي�سع امل�سلم جهله، 
�سالح ال�ساوي.

- عقيدة املوؤمن، اأبو بكر جابر 
اجلزائري.

اأق�سام نواق�ض التوحيدحتذر خطر قوادح التوحيد

جتتنب نواق�ض التوحيد 
املعا�سرة

ما هي قوادح التوحيد؟

خطورة قوادح التوحيد واآثارها

مناذج من نواق�ض وقوادح التوحيد املعا�سرة
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اليوم : األول األسبوع : الخامس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، ال�سنوات الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي – 
معاين املفردات – املعنى الإجمايل 

– كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – 
الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
ال�سرعية يف حياتها اليومية

اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعها

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع

كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 
يف حياتنا؟

مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 
احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...

- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.
- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

�سحي
تكت�سب املفاهيم 
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الغذاء ال�سحي

- دليل الأ�سرة العربية يف 
التغذية ال�سحية،

عبد العزيز العثيمني.
-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 

جعفرظاهر.
- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

املجموعات الغذائيةجتتنب الأغذية ال�سارة
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة

الربنامج الثاين

�سحي
تكت�سب املفاهيم 
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه 

الغذاء ال�سحي
- دليل الأ�سرة العربية يف 

التغذية ال�سحية،
عبد العزيز العثيمني.

-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 
جعفرظاهر.

- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

جتتنب الأغذية ال�سارة

املجموعات الغذائية
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة
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اليوم : األول األسبوع : السادس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

�سحي
تكت�سب املفاهيم 
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه 

الغذاء ال�سحي

- دليل الأ�سرة العربية يف 
التغذية ال�سحية،

عبد العزيز العثيمني.
-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 

جعفرظاهر.
- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

املجموعات الغذائيةجتتنب الأغذية ال�سارة
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة

الربنامج الثاين

�سحي
تكت�سب املفاهيم 
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الغذاء ال�سحي

- دليل الأ�سرة العربية يف 
التغذية ال�سحية،

عبد العزيز العثيمني.
-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 

جعفرظاهر.
- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

جتتنب الأغذية ال�سارة

املجموعات الغذائية
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه 

الغذاء ال�سحي
- دليل الأ�سرة العربية يف 

التغذية ال�سحية،
عبد العزيز العثيمني.

-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 
جعفرظاهر.

- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

املجموعات الغذائيةجتتنب الأغذية ال�سارة
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الغذاء ال�سحي

- دليل الأ�سرة العربية يف 
التغذية ال�سحية،

عبد العزيز العثيمني.
-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 

جعفرظاهر.
- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

جتتنب الأغذية ال�سارة

املجموعات الغذائية
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة
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اليوم : األول األسبوع : السابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

�سحي
تكت�سب املفاهيم 
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الغذاء ال�سحي

- دليل الأ�سرة العربية يف 
التغذية ال�سحية،

عبد العزيز العثيمني.
-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 

جعفرظاهر.
- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

املجموعات الغذائيةجتتنب الأغذية ال�سارة
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة

الربنامج الثاين

�سحي
تكت�سب املفاهيم 
الأ�سا�سية حول 
الغذاء ال�سحي

الرتكيز على تكوين اجتاه ايجابي جتاه ما هو الغذاء ال�سحي؟تعرف مكونات الغذاء ال�سحي
الغذاء ال�سحي

- دليل الأ�سرة العربية يف 
التغذية ال�سحية،

عبد العزيز العثيمني.
-  اأ�س�ض التغذية ال�سحية، 

جعفرظاهر.
- دليل الأهل اإىل العناية 
الطبية ال�سليمة بالطفل: 

منذ ولدته وحتى بلوغه �سن 
املراهقة، حترير تريبل هـ. 

هارت.

اأهمية الغذاء ال�سحيتهتم بغذائها

جتتنب الأغذية ال�سارة

املجموعات الغذائية
العنا�سر الغذائية

تناول علمي نف�سي جلوانب ال�سمنة م�سكالت التغذية: ال�سمنة × النحافة
والنحافة، مع الرتكيز على العادات 

الغذائية
عر�ض عام لحتياجات الفتاة املراهقة 

لأنواع الغذاء

الأغذية ال�سارة: اأغذية طبيعية بكميات زائدة 
)�سكريات – اأمالح – دهون(

الأغذية ال�سريعة – امل�سروبات الغازية

الحتياجات الغذائية للفتاة املراهقة
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تخاف من اهلل اإمياين
تعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم اخلوف من اهلل وحقيقتهتدرك �سفات اخلائفني
- مناذج من اأحوال ال�سحابة املكونني املعريف وال�سلوكي

والتابعني جتاه البكاء من 
خ�سية اهلل،

 عبد احلميد ال�سحيباين.
- اخلوف من اهلل واأحوال 

اأهله، جمدي ال�سيد.
- اخلوف من اهلل تعاىل، 

حممد الرملي.

اأق�سام اخلوف واأنواعهجتتنب ما يغ�سب اهلل

ملاذا نخاف من اهلل؟ت�ست�سعر عظمة اهلل

لوازم اخلوف من اهلل تعاىل واآثاره

كيف نخاف من اهلل تعاىل؟

املوؤمن بني اخلوف والرجاء

مناذج و�سور للخائفني من اهلل

الربنامج الثاين

اأ�سري
تعرف حقوقها 
وواجباتها يف 

الأ�سرة

مقدمة يف العالقات الأ�سريةتبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

من املفيد جدا اإ�سراك الأ�سرة يف هذا 
املو�سوع، ممكن اأن يتم ذلك من خالل: 

ح�سور �سخ�سي – ا�ستبيان ير�سل لالأهل 
– ن�سرات – ندوة عامة

- حقوق الطفل بني ال�سريعة 
الإ�سالمية والقانون الدويل: 
درا�سة مقارنة، عبد العزيز 

عبد الهادي.
- حقوق الأبناء على الآباء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، حممد 

عطيف.
- احلقوق و الواجبات املتقابلة 

لالآباء و الأبناء يف �سوء 
اأحكام الإ�سالم : نظرة تربوية 

و اجتماعية و اأخالقية و 
فكرية،            عبد املنان  بار.

ت�سعى لتح�سيل حقوقها 
مفهوم احلقوق والواجبات داخل الأ�سرةباأ�سلوب منا�سب

تفهم العالقة بني احلقوق 
والواجبات

عموما، وداخل الأ�سرة خ�سو�ساالعالقة بني احلقوق والواجبات
واجبات الفتاة جتاه اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 

توؤديها؟
حقوق الفتاة على اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 

حت�سلها؟
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اليوم : األول األسبوع : الثامن والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالآداب خلقي
الإ�سالمية

قراءة لل�سنة الأوىل + درا�سة خم�سة اآداب مفهوم الأدب - الآدابتلم باأبرز الآداب ال�سرعية
خمتارة.

- خطوات عملية لكت�ساب وتوظيف 
الآداب

- قطوف من ال�سمائل 
املحمدية و الأخالق النبوية 
و الآداب الإ�سالمية، حممد 

زينو.

- اآداب اإ�سالمية،
عبد احلميد ال�سحيباين.

 -جواهر الأخالق والآداب 
الإ�سالمية، عادل العو�سي، 

فايزة العو�سي

حتر�ض على تطبيق الآداب 
اأهمية الآداب ال�سرعيةال�سرعية

ت�ست�سعر اأهمية الآداب 
اأق�سام الآداب ال�سرعية واأنواعهاال�سرعية يف حياتها اليومية

اآثار الآداب ال�سرعية على الفرد واملجتمع
كيف نحول الآداب ال�سرعية اإىل �سلوك يومي 

يف حياتنا؟
مناذج خمتارة لالآداب ال�سرعية: الطعام – 

احلديث – ال�ستئذان – اللبا�ض ...
- قراءة لل�سنة الثانية والثالثة.

- ت�سارك الطالبات يف اختيار الآداب
الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

مفهوم ال�سنة النبويةتعظم ال�سنة النبوية
املحور الأول والثاين مقدمة يف ال�سنة 

الأوىل، املحور الثالث يق�سم على ال�سنوات 
- الأربعني حديثا يف الأخالق، الثالث.

معاذ حقي.

- �سرح الأربعني النووية، ابن 
عثيمني.

تدرك املعنى الإجمايل 
مكانة ال�سنة يف الت�سريع واأهميتهالالأحاديث املختارة

تبادر لتطبيق ما تعلمته من 
درا�سة اأحاديث خمتارةاأحكام

ق�سة احلديث – التعريف بالراوي 
– معاين املفردات – املعنى الإجمايل – 
كيف نعي�ض باحلديث يف حياتنا – الفوائد 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن والعشرون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اأ�سري
تعرف حقوقها 
وواجباتها يف 

الأ�سرة

مقدمة يف العالقات الأ�سريةتبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

من املفيد جدا اإ�سراك الأ�سرة يف هذا 
املو�سوع، ممكن اأن يتم ذلك من خالل: 

ح�سور �سخ�سي – ا�ستبيان ير�سل لالأهل 
– ن�سرات – ندوة عامة

- حقوق الطفل بني ال�سريعة 
الإ�سالمية والقانون الدويل: 
درا�سة مقارنة، عبد العزيز 

عبد الهادي.
- حقوق الأبناء على الآباء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، حممد 

عطيف.
- احلقوق و الواجبات املتقابلة 

لالآباء و الأبناء يف �سوء 
اأحكام الإ�سالم : نظرة تربوية 

و اجتماعية و اأخالقية و 
فكرية،            عبد املنان  بار.

ت�سعى لتح�سيل حقوقها 
مفهوم احلقوق والواجبات داخل الأ�سرةباأ�سلوب منا�سب

تفهم العالقة بني احلقوق 
عموما، وداخل الأ�سرة خ�سو�ساالعالقة بني احلقوق والواجباتوالواجبات

واجبات الفتاة جتاه اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 
توؤديها؟

حقوق الفتاة على اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 
حت�سلها؟

الربنامج الثاين

تخاف من اهلل اإمياين
تعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم اخلوف من اهلل وحقيقتهتدرك �سفات اخلائفني
- مناذج من اأحوال ال�سحابة املكونني املعريف وال�سلوكي

والتابعني جتاه البكاء من 
خ�سية اهلل،

عبد احلميد ال�سحيباين.
- اخلوف من اهلل واأحوال 

اأهله، جمدي ال�سيد.
- اخلوف من اهلل تعاىل، 

حممد الرملي.

اأق�سام اخلوف واأنواعهجتتنب ما يغ�سب اهلل

ت�ست�سعر عظمة اهلل

ملاذا نخاف من اهلل؟

لوازم اخلوف من اهلل تعاىل واآثاره

كيف نخاف من اهلل تعاىل؟

املوؤمن بني اخلوف والرجاء

مناذج و�سور للخائفني من اهلل
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اليوم : األول األسبوع : التاسع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين ق�سار علمي
ال�سور والفاحتة

تفهم املعنى الإجمايل لق�سار 
درا�سة ق�سار ال�سور والفاحتةال�سور والفاحتة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

- اأي�سر التفا�سري، اأبو بكر 
اجلزائري.

- تف�سري جزء عم، م�ساعد 
الطيار.

- تي�سري الكرمي الرحمن 
يف تف�سري كالم املنان، ابن 

�سعدي.

ت�ستخرج الفوائد والأحكام من 
ق�سار ال�سور والفاحتة

الربنامج الثاين

تخاف من اهلل اإمياين
تعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم اخلوف من اهلل وحقيقتهتدرك �سفات اخلائفني
- مناذج من اأحوال ال�سحابة املكونني املعريف وال�سلوكي

والتابعني جتاه البكاء من 
خ�سية اهلل،

عبد احلميد ال�سحيباين.
- اخلوف من اهلل واأحوال 

اأهله، جمدي ال�سيد.
- اخلوف من اهلل تعاىل، 

حممد الرملي.

اأق�سام اخلوف واأنواعهجتتنب ما يغ�سب اهلل

ت�ست�سعر عظمة اهلل

ملاذا نخاف من اهلل؟

لوازم اخلوف من اهلل تعاىل واآثاره

كيف نخاف من اهلل تعاىل؟

املوؤمن بني اخلوف والرجاء

مناذج و�سور للخائفني من اهلل
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع والعشرون      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تخاف من اهلل اإمياين
تعاىل

تركيز على املكون الوجداين دون اإهمال مفهوم اخلوف من اهلل وحقيقتهتدرك �سفات اخلائفني
- مناذج من اأحوال ال�سحابة املكونني املعريف وال�سلوكي

والتابعني جتاه البكاء من 
خ�سية اهلل،

عبد احلميد ال�سحيباين.
- اخلوف من اهلل واأحوال 

اأهله، جمدي ال�سيد.
- اخلوف من اهلل تعاىل، 

حممد الرملي.

اأق�سام اخلوف واأنواعهجتتنب ما يغ�سب اهلل
ملاذا نخاف من اهلل؟ت�ست�سعر عظمة اهلل

لوازم اخلوف من اهلل تعاىل واآثاره
كيف نخاف من اهلل تعاىل؟
املوؤمن بني اخلوف والرجاء

مناذج و�سور للخائفني من اهلل

الربنامج الثاين

اأ�سري
تعرف حقوقها 
وواجباتها يف 

الأ�سرة

مقدمة يف العالقات الأ�سريةتبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

من املفيد جدا اإ�سراك الأ�سرة يف هذا 
املو�سوع، ممكن اأن يتم ذلك من خالل: 

ح�سور �سخ�سي – ا�ستبيان ير�سل لالأهل 
– ن�سرات – ندوة عامة

- حقوق الطفل بني ال�سريعة 
الإ�سالمية والقانون الدويل: 
درا�سة مقارنة، عبد العزيز 

عبد الهادي.
- حقوق الأبناء على الآباء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، حممد 

عطيف.
- احلقوق و الواجبات املتقابلة 

لالآباء و الأبناء يف �سوء 
اأحكام الإ�سالم : نظرة تربوية 

و اجتماعية و اأخالقية و 
فكرية،            عبد املنان  بار.

ت�سعى لتح�سيل حقوقها 
مفهوم احلقوق والواجبات داخل الأ�سرةباأ�سلوب منا�سب

تفهم العالقة بني احلقوق 
والواجبات

عموما، وداخل الأ�سرة خ�سو�ساالعالقة بني احلقوق والواجبات
واجبات الفتاة جتاه اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 

توؤديها؟
حقوق الفتاة على اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 

حت�سلها؟
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اليوم : األول األسبوع : الثالثون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اأ�سري
تعرف حقوقها 
وواجباتها يف 

الأ�سرة

مقدمة يف العالقات الأ�سريةتبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

من املفيد جدا اإ�سراك الأ�سرة يف هذا 
املو�سوع، ممكن اأن يتم ذلك من خالل: 

ح�سور �سخ�سي – ا�ستبيان ير�سل لالأهل – 
ن�سرات – ندوة عامة

- حقوق الطفل بني ال�سريعة 
الإ�سالمية والقانون الدويل: 

درا�سة مقارنة، عبد العزيز عبد 
الهادي.

- حقوق الأبناء على الآباء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، حممد 

عطيف.
- احلقوق و الواجبات املتقابلة 
لالآباء و الأبناء يف �سوء اأحكام 

الإ�سالم : نظرة تربوية و 
اجتماعية و اأخالقية و فكرية،            

عبد املنان  بار.

ت�سعى لتح�سيل حقوقها 
مفهوم احلقوق والواجبات داخل الأ�سرةباأ�سلوب منا�سب

تفهم العالقة بني احلقوق 
عموما، وداخل الأ�سرة خ�سو�ساالعالقة بني احلقوق والواجباتوالواجبات

واجبات الفتاة جتاه اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 
توؤديها؟

حقوق الفتاة على اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 
حت�سلها؟

الربنامج الثاين

اأ�سري
تعرف حقوقها 
وواجباتها يف 

الأ�سرة

مقدمة يف العالقات الأ�سريةتبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

من املفيد جدا اإ�سراك الأ�سرة يف هذا 
املو�سوع، ممكن اأن يتم ذلك من خالل: ح�سور 

�سخ�سي – ا�ستبيان ير�سل لالأهل – ن�سرات 
– ندوة عامة

- حقوق الطفل بني ال�سريعة 
الإ�سالمية والقانون الدويل: 

درا�سة مقارنة، عبد العزيز عبد 
الهادي.

- حقوق الأبناء على الآباء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، حممد 

عطيف.
- احلقوق و الواجبات املتقابلة 
لالآباء و الأبناء يف �سوء اأحكام 

الإ�سالم : نظرة تربوية و 
اجتماعية و اأخالقية و فكرية،            

عبد املنان  بار.

ت�سعى لتح�سيل حقوقها 
مفهوم احلقوق والواجبات داخل الأ�سرةباأ�سلوب منا�سب

تفهم العالقة بني احلقوق 
والواجبات

عموما، وداخل الأ�سرة خ�سو�ساالعالقة بني احلقوق والواجبات
واجبات الفتاة جتاه اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 

توؤديها؟

حقوق الفتاة على اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 
حت�سلها؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالثون     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�سةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اأ�سري

تعرف حقوقها 
وواجباتها يف 

الأ�سرة

مقدمة يف العالقات الأ�سريةتبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

من املفيد جدا اإ�سراك الأ�سرة يف هذا 
املو�سوع، ممكن اأن يتم ذلك من خالل: 

ح�سور �سخ�سي – ا�ستبيان ير�سل لالأهل 
– ن�سرات – ندوة عامة

- حقوق الطفل بني ال�سريعة 
الإ�سالمية والقانون الدويل: 

درا�سة مقارنة، عبد العزيز عبد 
الهادي.

- حقوق الأبناء على الآباء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، حممد 

عطيف.
- احلقوق و الواجبات املتقابلة 
لالآباء و الأبناء يف �سوء اأحكام 

الإ�سالم : نظرة تربوية و 
اجتماعية و اأخالقية و فكرية،  

عبد املنان  بار.

ت�سعى لتح�سيل حقوقها 
مفهوم احلقوق والواجبات داخل الأ�سرةباأ�سلوب منا�سب

تفهم العالقة بني احلقوق 
عموما، وداخل الأ�سرة خ�سو�ساالعالقة بني احلقوق والواجباتوالواجبات

واجبات الفتاة جتاه اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 
توؤديها؟

حقوق الفتاة على اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 
حت�سلها؟

الربنامج الثاين

اأ�سري
تعرف حقوقها 
وواجباتها يف 

الأ�سرة

مقدمة يف العالقات الأ�سريةتبادر لأداء واجباتها الأ�سرية

من املفيد جدا اإ�سراك الأ�سرة يف هذا 
املو�سوع، ممكن اأن يتم ذلك من خالل: 

ح�سور �سخ�سي – ا�ستبيان ير�سل لالأهل 
– ن�سرات – ندوة عامة

- حقوق الطفل بني ال�سريعة 
الإ�سالمية والقانون الدويل: 
درا�سة مقارنة، عبد العزيز 

عبد الهادي.
- حقوق الأبناء على الآباء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، حممد 

عطيف.
- احلقوق و الواجبات املتقابلة 

لالآباء و الأبناء يف �سوء 
اأحكام الإ�سالم : نظرة تربوية 

و اجتماعية و اأخالقية و 
فكرية،  عبد املنان  بار.

ت�سعى لتح�سيل حقوقها 
باأ�سلوب منا�سب

مفهوم احلقوق والواجبات 
داخل الأ�سرة

تفهم العالقة بني احلقوق 
والواجبات

عموما، وداخل الأ�سرة خ�سو�ساالعالقة بني احلقوق والواجبات
واجبات الفتاة جتاه اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 

توؤديها؟
حقوق الفتاة على اأ�سرتها: ما هي؟ وكيف 

حت�سلها؟
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مقدمة 
متثل اجلداول الت�سغيلية خارطة تطبيقية خمت�سرة للربنامج على مدار العام الدرا�سي كامال، موزعة على ف�سلني درا�سيني وف�سل �سيفي واحد. بالإ�سافة 

لتحديد مواعيد الربامج، تو�سح لك اجلداول الت�سغيلية م�سار التعلم املحدد يف موعده املحدد. على �سبيل املثال: كفاية )تعتني بنظامها الغذائي( مت تنفيذها من 
خالل م�ساري تعلم: الأول، دورة ت�ستغرق اأربعة برامج درا�سية، والثاين، برنامج ي�ستغرق برناجمني درا�سيني. ويتم حتديد اأي امل�سارين �سيتم توظيفه يف اأي يوم 

بالتحديد من خالل اجلداول الت�سغيلية.
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اأداء 

الفرائ�ض 2

مو�سوع 
حمبة
اهلل 3

مو�سوع 
اخللق 

احل�سن 2

مو�سوع
اأداء 

الفرائ�ض 3

مو�سوع 
حمبة
 اهلل 4

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 2

برنامج 
حمبة
اهلل 2

مو�سوع
 اخللق 

احل�سن 3

الأ�سبوع 12الأ�سبوع 11الأ�سبوع 10الأ�سبوع 9الأ�سبوع 8الأ�سبوع 7
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
دورة

التفوق 
الدرا�سي1

دورة
التفوق 

الدرا�سي3

مو�سوع 
اخللق 

احل�سن 4

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 3

مو�سوع 
اخللق 

احل�سن 5

مو�سوع 
حديث 3

برنامج 
احرتم 
النظام1

برنامج 
احرتم 
النظام3

مو�سوع 
اخللق 

احل�سن 6

برنامج 
اخللق 

احل�سن1

برنامج 
اخللق 

احل�سن3

مو�سوع 
حديث 4

مغرب
دورة

التفوق 
الدرا�سي2

دورة
التفوق 

الدرا�سي4

مو�سوع 
حديث 1

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 1

مو�سوع 
حديث 2

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 2

برنامج 
احرتم 
النظام2

برنامج 
احرتم 
النظام4

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 4

برنامج 
اخللق 

احل�سن2

برنامج 
اخللق 

احل�سن4

اأم�سية 
اخللق 
احل�سن
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الصف األول متوسط ) الفصل الثاني (

الأ�سبوع 18الأ�سبوع 17الأ�سبوع 16الأ�سبوع 15الأ�سبوع 14الأ�سبوع 13
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 5

مو�سوع 
حديث 6

دورة
التفوق 

الدرا�سي5

دورة
التفوق 

الدرا�سي7

مو�سوع 
الطهارة 1

مو�سوع 
حديث 7

م�سروع
حب الر�سول 

�سلى اهلل 
عليه و�سلم 2

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 6

برنامج
 ال�سالمة 
املنزلية1

برنامج 
ال�سالمة 
املنزلية3

قراءة
�سرية اأمهات
 املوؤمنني 3

مو�سوع
 طهارة 4

مو�سوع مغرب
حديث 5

م�سروع حب 
الر�سول 

�سلى اهلل 
عليه و�سلم1

دورة
التفوق 

الدرا�سي6

دورة
التفوق 

الدرا�سي8

مو�سوع 
التعاون 1

مو�سوع 
الطهارة 2

مو�سوع 
الطهارة 3

مو�سوع 
التعاون 2

برنامج
 ال�سالمة 
املنزلية2

برنامج 
ال�سالمة 
املنزلية4

م�سروع 
التعاون 1

م�سروع
حب الر�سول 

�سلى اهلل 
عليه و�سلم 3

الأ�سبوع 24الأ�سبوع 23الأ�سبوع 22الأ�سبوع 21الأ�سبوع 20الأ�سبوع 19
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
دورة

�سفة 
ال�سالة 9

دورة
�سفة 

ال�سالة 10

دورة
�سفة

 ال�سالة 11

دورة
�سفة 

ال�سالة 12

دورة
�سفة 

ال�سالة 13

دورة
�سفة 

ال�سالة14

مو�سوع 
حديث 9 

مو�سوع 
خطوات 
التفكري 1

م�سروع حب 
الر�سول 

�سلى اهلل 
عليه و�سلم 4

مو�سوع 
خطوات 
التفكري 2

برنامج
حب الر�سول 

�سلى اهلل 
عليه و�سلم 1

مو�سوع 
خطوات 
التفكري 3

م�سروع مغرب
التعاون 2

مو�سوع 
الطهارة 5

مو�سوع 
حديث 8

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 7

مو�سوع 
الطهارة 6

م�سروع 
التعاون 3

مو�سوع 
الطهارة 7

مو�سوع
تف�سري 
القراآن 8

 مو�سوع 
الطهارة 8

م�سروع 
التعاون 4

برنامج
حب الر�سول 

�سلى اهلل 
عليه و�سلم 2

مو�سوع 
حديث 10
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الصف األول متوسط ) الصيفي (

الأ�سبوع 30الأ�سبوع 29الأ�سبوع 28الأ�سبوع 27الأ�سبوع 26الأ�سبوع 25
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

مو�سوع ع�سر
البتزاز 1

دورة  
توحيد 1

مو�سوع 
املعلومات 1

مو�سوع 
البتزاز 2

مو�سوع 
الرتباط 
بالقراآن 1

مو�سوع 
املعلومات 2

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 3

مو�سوع 
الرتباط 
بالقراآن 2

مو�سوع 
البتزاز 4

قراءة الآداب 
الإ�سالمية 6

برنامج 
الآداب 

الإ�سالمية 1

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 6

مغرب
قراءة

�سرية اأمهات 
املوؤمنني 4

دورة 
توحيد 2

اأم�سية
توحيد 

قراءة 
الآداب 

الإ�سالمية 1

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 5

قراءة
 الآداب 

الإ�سالمية 2

مو�سوع 
البتزاز 3

قراءة
 الآداب 

الإ�سالمية 4

قراءة 
الآداب 

الإ�سالمية 5

مو�سوع 
الرتباط 
بالقراآن 3

برنامج 
الآداب 

الإ�سالمية 2

مو�سوع 
املعلومات 3
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الصف الثاني متوسط ) الفصل األول (

الأ�سبوع 6الأ�سبوع 5الأ�سبوع 4الأ�سبوع 3الأ�سبوع 2الأ�سبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 1

دورة
تنمية

اخليال 1

دورة
تنمية

اخليال 3

دورة
تنمية

اخليال 5

برنامج
تنمية

اخليال 1

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 1

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 1

مو�سوع
 تف�سري

 القراآن 3

مو�سوع
 النظافة 

ال�سخ�سية 1

�سماع 
حب 

اجلنة 2

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 2

برنامج
 النظافة 

ال�سخ�سية 1

مو�سوع مغرب
حديث 1

دورة
تنمية

اخليال 2

دورة
تنمية

اخليال 4

دورة
تنمية

اخليال 6

برنامج
تنمية

اخليال 2

مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 2

مو�سوع 
حديث 2

�سماع 
حب 

اجلنة 1

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 2

مو�سوع
 النظافة 

ال�سخ�سية 2

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 3

برنامج
 النظافة 

ال�سخ�سية 2
الأ�سبوع 12الأ�سبوع 11الأ�سبوع 10الأ�سبوع 9الأ�سبوع 8الأ�سبوع 7

يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
قراءة

الآداب 
الإ�سالمية 4

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 4

مو�سوع 
حديث 4

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 3

قراءة
الهدي

النبوي 1

مو�سوع
 تف�سري

 القراآن 5

مو�سوع 
اأحكام

 الطهارة 6

قراءة
الهدي

النبوي 2

برنامج 
التعامل مع 

التقنية 1

م�سروع
 التعامل مع 

التقنية 1

مو�سوع 
حديث 5

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 3

مغرب
مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 1

مو�سوع 
حديث 3

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 2

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 5

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 4

مو�سوع
 اأحكام 

الطهارة 5

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 6

مو�سوع
 اأحكام

 الطهارة 7

برنامج
 التعامل مع 

التقنية 2

قراءة
الهدي

النبوي 3

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 8

قراءة
الهدي

النبوي 4
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الصف الثاني متوسط ) الفصل الثاني (

الأ�سبوع 18الأ�سبوع 17الأ�سبوع 16الأ�سبوع 15الأ�سبوع 14الأ�سبوع 13
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع
 العمل

 التطوعي 1

م�سروع 
التعامل مع 

التقنية 2

مو�سوع 
اأركان 

الإميان 1 

مو�سوع
تف�سري

القراآن 7

برنامج 
العمل 

التطوعي 1

م�سروع
العمل 

التطوعي 1

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 7

برنامج 
العالقة بني 
اجلن�سني 1

مو�سوع 
اإ�ساءة 

املعاملة 1

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 4

مو�سوع
 اإ�ساءة 

املعاملة 3

م�سروع
العمل 

التطوعي 2

مغرب
مو�سوع
 تف�سري

القراآن 6

مو�سوع 
العمل

 التطوعي 2

اأم�سية 
العالقة بني 
اجلن�سني 1

 مو�سوع 
اأركان 

الإميان 2

برنامج 
العمل

 التطوعي 2

مو�سوع
 اأركان 

الإميان 3

اأم�سية 
العالقة بني 
اجلن�سني 2

برنامج 
العالقة بني 
اجلن�سني 2

م�سروع 
التعامل مع 

التقنية 3

مو�سوع
 اإ�ساءة 

املعاملة 2

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 8

مو�سوع
 حديث 6

الأ�سبوع 24الأ�سبوع 23الأ�سبوع 22الأ�سبوع 21الأ�سبوع 20الأ�سبوع 19
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر

دورة
التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 1

دورة
التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 3

دورة
التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 5

برنامج
 التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 1

م�سروع 
العمل

 التطوعي 3

مو�سوع 
حديث 7

دورة 
ال�سحة 

اجلن�سية 1

دورة 
 ال�سحة 

اجلن�سية 3

مو�سوع
 ال�سحة 

اجلن�سية 1

م�سروع 
التعامل مع 

التقنية 4

قراءة
الهدي 

النبوي 6 

م�سروع
العمل 

التطوعي 4

مغرب

دورة
 التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 2

دورة 
التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 4

دورة
التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 6

برنامج 
التعامل 

مع اخلوف 
والقلق 

واخلجل 2

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 5

قراءة
الآداب 

الإ�سالمية 8

دورة 
ال�سحة 

اجلن�سية 2

دورة 
 ال�سحة 

اجلن�سية 4 

مو�سوع 
ال�سحة 

اجلن�سية 2

قراءة
الهدي

النبوي 5

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 6

قراءة
الهدي

 النبوي 7 



225

الصف الثاني متوسط ) الصيفي (

الأ�سبوع 30الأ�سبوع 29الأ�سبوع 28الأ�سبوع 27الأ�سبوع 26الأ�سبوع 25
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

مو�سوع ع�سر
القراءة 1

قراءة
الآداب

 الإ�سالمية 
10

برنامج 
القراءة 1

برنامج 
القراءة 3

دورة
مرحلة 

املراهقة 1

دورة
مرحلة 

املراهقة 3

دورة
مرحلة 

املراهقة 5

قراءة
الهدي

النبوي 8

برنامج 
املراهقة 1

قراءة
الهدي 
النبوي 9

قراءة
الهدي 

النبوي 10

مو�سوع 
حديث 10

مغرب
قراءة

الآداب 
الإ�سالمية 9

مو�سوع
 القراءة 2

برنامج 
القراءة 2

برنامج 
القراءة 4

دورة
مرحلة 

املراهقة 2

دورة
مرحلة 

املراهقة 4

دورة
مرحلة 

املراهقة 6

مو�سوع 
حديث 8

برنامج 
املراهقة 2

�سماع 
الفتقار

اإىل اهلل 1

مو�سوع
 حديث 9

�سماع 
الفتقار

اإىل اهلل 2
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الصف الثالث متوسط ) الفصل األول (

الأ�سبوع 6الأ�سبوع 5الأ�سبوع 4الأ�سبوع 3الأ�سبوع 2الأ�سبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 1

دورة 
العالقات 

مع الآخرين 
1

دورة 
العالقات 

مع الآخرين 
3

دورة 
العالقات 

مع الآخرين 
5

برنامج 
العالقات 

مع الآخرين 
1

مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 2

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 1

برنامج 
اللياقة 

البدنية 1

قراءة 
الإعجاب 
ال�سلبي 1

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 2

م�سروع 
التجارب 
الدعوية 1

برنامج 
حقيقة
املوت 1

مغرب
مو�سوع 
الثقافة 

امللب�سية 1

دورة 
العالقات 

مع الآخرين 
2

دورة 
العالقات 

مع الآخرين 
4

دورة 
العالقات 

مع الآخرين 
6

برنامج 
العالقات مع 

الآخرين 2

مو�سوع 
الثقافة 

امللب�سية 2

مو�سوع 
حقيقة
املوت 1

برنامج 
اللياقة 
البدنية2

مو�سوع 
حقيقة

 املوت 2

اأم�سية 
اللياقة 
البدنية 

قراءة 
الإعجاب 
ال�سلبي 2

برنامج 
حقيقة
املوت 2

الأ�سبوع 12الأ�سبوع 11الأ�سبوع 10الأ�سبوع 9الأ�سبوع 8الأ�سبوع 7
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع
 اأحكام 

الطهارة 1

�سماع
اآفات

الل�سان 1

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 3

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 3

دورة
مهارات 
التفكري 1

دورة 
مهارات 
التفكري 3

دورة
مهارات 
التفكري 5

برنامج  
مهارات 
التفكري 1

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 5

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 4

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 7

مو�سوع
 تف�سري

القراآن 3

مغرب
قراءة 

الإعجاب 
ال�سلبي 3

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 2

اأم�سية 
مراقبة اهلل

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 4

دورة
مهارات 
التفكري 2

دورة
 مهارات 
التفكري 4

دورة
مهارات 
التفكري 6

برنامج  
مهارات 
التفكري 2

م�سروع 
التجارب 
الدعوية 2

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 6

�سماع
اآفات

الل�سان 2

مو�سوع 
اأحكام 

الطهارة 8
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الصف الثالث متوسط ) الفصل الثاني (
الأ�سبوع 18الأ�سبوع 17الأ�سبوع 16الأ�سبوع 15الأ�سبوع 14الأ�سبوع 13

يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
م�سروع 

التجارب 
الدعوية 3

مو�سوع
 تف�سري

 القراآن 4

دورة
تقبل

الذات 1

دورة
تقبل

الذات 3

دورة
تقبل

الذات 5

برنامج
تقبل

الذات 1

قراءة
�سرية اأمهات 

املوؤمنني 5

مو�سوع 
حديث 2

قراءة 
الآداب 

الإ�سالمية 2

مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 5

مو�سوع 
حديث 4

برنامج 
التجارب 
الدعوية 1

مو�سوع مغرب
حديث 1

قراءة 
الآداب 

الإ�سالمية 1

دورة
تقبل

الذات 2

دورة
تقبل

الذات 4

دورة
تقبل

الذات 6

برنامج
تقبل

الذات 2

م�سروع 
التجارب 
الدعوية 4

مو�سوع 
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توجيهات عامة في التطبيق

       التطبيق الفعلي للربنامج هو اخلطوة الأكرث اأهمية، وهو املق�سود الأول بجميع العمليات الأخرى. وهنا ن�سري اإىل بع�ض املوجهات العامة التي تفيد يف ذلك:

قبل التدريس:
يجب على املعلمة اأن تكون على اإملام كامل بالربنامج وجمالته وتفريعاته. اإن توفر ال�سورة الكلية لدى املعلمة يبقي عينيها على الأهم دائما، حتى ل ت�سيع  1 .
يف التفا�سيل. املعلمة املتخ�س�سة يف مرحلة معينة اأو جمال تعليمي معني، مطالبة مبعرفة تفا�سيل هذه املرحلة اأو ذلك املجال ب�سكل اأكرب، ولكن ذلك ل 

يلغي احلد الأدنى من الإحاطة بالربنامج.
وعليه يجب على املعلمة ا�ستيعاب مفهوم الكفاية ومتعلقاته يف املجال الرتبوي.  . ت�سكل الكفايات العمود الفقري لربنامج "رقي". 2

قبل املبا�سرة يف تنفيذ الربنامج، يجب على املعلمة اأن تتاأكد من فهمها وا�ستيعابها للمحاور الأ�سا�سية يف املو�سوع. املعلمة غري مطالبة بالإحاطة بجميع  3 .
املو�سوع  كان  �سواًء  املو�سوع،  الأ�سا�سية يف  باملحاور  لالإحاطة  فاإنها م�سطرة  املطلوب؛  بامل�ستوى  توؤدي مهمتها  ولكنها حتى  باملو�سوع،  املتعلقة  العنا�سر 

�سيقدم يف �سيغة املحا�سرة اأو يف �سيغ اأخرى كاملناق�سة اأو امل�ساريع، وهي �سيغ تعتمد على ن�ساط الطالبات ب�سكل كبري.
تنويع اأ�ساليب تقدمي املعارف واملهارات يفيد املعلمة وطالباتها كثريا. حتى يف اإطار الطريقة الواحدة، ميكن للتنويع اأن ي�ساهم يف اأقل الأحوال على جتديد  4 .
النقا�ض  اأن تدير  بال�سرورة  املناق�سة يف تقدمي مو�سوع ما، فلي�ض  اأ�سلوب  املعلمة  اإذا اعتمدت  املثال:  للطالبات. على �سبيل  واإتاحة فر�ض جديدة  املناخ 
املو�سوع حمل  املتميزات يف  للطالبات  القيادية مثال، ورمبا  النزعة  الطالبات ذوات  لبع�ض  الأحيان  الفر�سة يف بع�ض  تتيح  اأن  الأف�سل  بنف�سها، بل من 

النقا�ض.
معرفة املعلمة لطالباتها تفيدها كثريا يف اأداء دورها الرتبوي، وتفيد الطالبات يف ممار�سة اأدوار متقدمة تعمل على تطوير �سخ�سياتهن وتعميق م�ستوى  5 .
تعلمهن. عندما تواجه املعلمة �سعوبة يف مو�سوع معني ب�سبب قلة وقتها اأو ب�سبب �سعف معلوماتها اأو لأي �سبب اآخر، ميكن لها اأن ت�ستعني ببع�ض الطالبات 

الالتي قد ي�ساعدنها يف الإعداد للمو�سوع اأو تقدميه.
يجب على املعلمة اأن تعمل على اإ�سراك طالباتها يف التعلم. ودورها كمعلمة ل يلزمها باأن تكون امل�سدر الوحيد للمعرفة. اإن م�ساركة الطالبات يف التخطيط  6 .

والتنفيذ للعملية التعليمية، ي�ستثري دافعيتهن ب�سكل كبري، وهو هدف بحد ذاته.
التعلم احلقيقي هو التعلم الذي يتجاوز حدود حت�سيل املعرفة، اإنه التعلم الذي ي�سبح جزءا من �سخ�سية املتعلم و�سلوكه. هذا النوع من التعلم هو الذي  7 .
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يجب اأن ت�سعى اإليه املوؤ�س�سة واملعلمات، وذلك ل يتم من خالل ال�سعارات والوثائق، بل يتم من خالل املمار�سة الفعلية للفريق التعليمي داخل الف�سول 
وخارجها. عندما تركز املعلمة على النتهاء من املقرر، اأو تبدي اهتماما اأكرب باملو�سوعات امل�سمولة بالمتحان، فهي توؤكد للطالبات باأن التعلم هو ما يكتب 

يف ال�سهادات، ل ما يكت�سبه الإن�سان وي�سبح جزءا من ذاته.
تلعب الو�سائل التعليمية دورا بارزا يف حت�سني م�ستوى التعلم، وميكن للمعلمة اأن تعهد باأجزاء كاملة من املو�سوع اإىل فلم تعليمي اأو �سريحة �سوئية اأو غريها  8 .
من الو�سائل التعليمية. ول ميكن ح�سر الو�سائل التعليمية، فهي تتنوع بتنوع املو�سوعات واخلربات املراد خدمتها. ول يفوتنا اأن ن�سري اإىل اأن الإعداد اجليد 

للو�سيلة التعليمية يحافظ على وقت املعلمة وجهدها وي�سمن حتقيق الأهداف املن�سودة.

أثناء التدريس:
البداية اجليدة توؤثر كثريا على �سري باقي الدر�ض،  ويجدر باملعلمة التنبه لذلك، واحلر�ض على اأن تكون البداية لطيفة ون�سطة وحيوية، كاأن تبداأ طالباتها  1 .

بال�سالم وال�سوؤال عنهن، ثم تبدي مالحظة اإيجابية حول الف�سل اأو حول الطالبات ككل ولي�ض كاأفراد.
ا�ستثارة دافعية الطالبات  التمهيد لذلك، من خالل طرح ت�ساوؤلت حول املو�سوع، حماولة  اأن تبداأ املعلمة اخلو�ض يف تفا�سيل در�سها، يح�سن بها  قبل  2 .

وف�سولهن للمو�سوع، ربط املو�سوع باحتياجات حياتهن اليومية. املهم هو اأن تدفع الطالبات للتحفز لتلقي املو�سوع اجلديد.
اأن تن�سى نف�سها وت�سافر مع تفا�سيل املو�سوع دون مراعاة كون الطالبات مازلن على  التناول العلمي للمو�سوع لي�ض هدفا بحد ذاته، ول يجدر باملعلمة  3 .
ات�سال بها اأم ل. على املعلمة اأن تتاأكد من مواكبة الطالبات لها يف كل خطوة ) كاأن تقول: اإىل هنا مفهوم؟ اأو:  هل هناك �سوؤال حول هذا اجلزء؟(، ول 

تتربم من �سوؤال طالبة عن نقطة يف حينها، خ�سو�سا عندما يكون املو�سوع مرتابطا ُيبنى اآخره على اأوله، فالأولوية دائما للطالبة ولي�ض للمو�سوع.
تختلف درجة تفاعل الطالبات مع معلمتهن، فهناك من هي مهتمة جدا وتتابع املعلمة يف كل خطوة، وهناك من هي �سارحة اأو �ساردة الذهن ورمبا غري  4 .

املهتمة. وهنا يجب اأن توزع املعلمة انتباهها على جميع الطالبات املنتبهات منهن )ت�سجيعا لهن وتعزيزا( وغري املنتبهات )تذكريا لهن وتنبيها(.
لي�ض من طبيعة الإن�سان البقاء �سامتا دون حراك لفرتة زمنية طويلة. ولذلك يجدر باملعلمة اأن تبدي تفهما لبع�ض التحركات اأو اللفتات بني احلني والآخر.  5 .
بل من الأف�سل اأن تبادر هي وت�سيع جوا من احليوية والن�ساط يف الف�سل ولو ترتب على ذلك حترك بع�ض الطالبات من اأماكنهن اأو دخولهن يف م�ساورات 
مع طالبات اأخريات. املهم اأن يتم لغر�ض  ووفق خمطط الدر�ض، حيث تخ�س�ض املعلمة -على �سبيل املثال - دقيقتني للنقا�ض بني اأع�ساء الفرق، اأو تطلب 



232

من الطالبات تعديل و�سعية جلو�سهن مبا يتفق مع متطلبات الدر�ض.
مو�سع التعلم هو مو�سع احرتام وتقدير بدون �سك، ولكن ل ينبغي لنا اأن نن�سى اأنه مو�سوع تعلم باملقام الأول، اأي اأنه مكان يخطئ فيه املتعلمون وي�سححوا  6 .
اأخطاءهم. ولذلك ل يجب على املعلمة اأن تت�سنج يف التعاطي مع اأخطاء الطالبات اأو هفواتهن، بل الأف�سل لها اأن تتبع اأ�سلوب التجاهل ما و�سعها ذلك مادام 

اأنه ل ي�سر بالنظام العام للف�سل، ويف نف�ض الوقت ل يدفع الطالبة بعيدا عن جو التعلم. خ�سو�سا عندما يكون اخلطاأ معزول ول يتوقع تكراره.
من اأهم �سروط التعلم اأن ت�سعر املتعلمة بالأمان، وهذا يفر�ض على املعلمة اأن تعمل على تكوين بيئة �سفية اآمنة، تتيح للطالبات التعبري عن اآرائهن وتقدمي  7 .
اأو اأي �سلوك  اأو ال�سخرية  اأو الرف�ض، حتى عندما تكون تلك الإجابة خاطئة جدا. �سلوك الرف�ض  اإجاباتهن وم�ساركاتهن، دون اأي تخوف من ال�سخرية 
اآخر يهدد البيئة ال�سفية الآمنة، قد ي�سدر من املعلمة نف�سها، وقد ي�سدر من طالبات اأخريات. عندما ي�سدر من املعلمة تكون له اآثار مدمرة على جميع 
الطالبات، وعندما ي�سدر عن الطالبات، تكون له اآثار �سلبية جدا على الطالبة مو�سع ال�سخرية اأو الرف�ض، وعلى طالبات اأخريات يتخوفن من تعر�سهن 

ملثل هذا املوقف.
تنجح املعلمة كثريا اإذا هي نقلت حمور الن�ساط داخل الف�سل الدرا�سي من املعلمة )نف�سها( اإىل الطالبات، عندما حتول املعلمة دورها من م�سدر للمعرفة  8 .

اإىل موجه لعملية التعلم التي متار�سها الطالبات باأنف�سهن، تكون قد جنحت فعال يف تن�سيط التعلم، ونقل حموره اإىل الطالبات. 
قد ي�سيق الوقت ول يت�سع لتناول املو�سوع بكامل جزئياته، هنا يجدر باملعلمة اأن تركز على املبادئ الأ�سا�سية، والأجزاء الأكرث فائدة للطالبة يف حياتها  9 .
احلقيقية. وينبغي التذكري هنا باأن احل�سة الدرا�سية ل متثل نهاية وقت التعلم، بل هي  م�ساحة لتناول اأ�سا�سيات املو�سوع، وت�ستطيع املعلمة اأن تنقل بع�ض 

الن�ساطات واملهام اإىل خارج وقت احل�سة، داخل املوؤ�س�سة التعليمية اأو خارجها.

بعد التدريس:
من املهم اأن تختم املعلمة در�سها بالتذكري باملبادئ الأ�سا�سية واملفاهيم املحورية التي مت تناولها خالل احل�سة. بغر�ض تثبيت تلك الأ�سا�سيات يف ذهن  1 .

الطالبة.
عندما تطلب املعلمة من الطالبات اأداء اأن�سطة خارج ال�سف ) واجب - ن�ساط - بحث ...( يجب اأن تكون وا�سحة جدا يف تعليماتها، ويف حتديد اآليات  2 .

التنفيذ ومواعيد الت�سليم ومعايري التقييم، حتى ت�ساعد الطالبات على الأداء باأف�سل �سورة.
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التقييم الذي تنفذه املعلمة يف نهاية احل�سة الدرا�سية ميثل عن�سرا مهما من عنا�سر التعليم، وتتعامل معه الطالبات كموؤ�سر ملوا�سع الهتمام و الأفكار  3 .
الأ�سا�سية للمو�سوع، ومن الأف�سل اأن حت�سل الطالبات على نتيجة التقييم مبا�سرة.

لي�ض من حق املعلمة اأن ت�ستهلك احل�سة كاملة يف تنفيذ اإجراءاتها ) �سرح -تقييم -مراجعة....(، بل يجب عليها اأن تتيح للطالبات وقتا يف نهاية احل�سة  4 .
للت�ساوؤلت والنقا�سات والتعبري عن اآرائهن حول املو�سوع.

يجدر باملعلمة األ تخرج من غرفة ال�سف وهي تعتقد اأن هناك م�سكلة: طالبة مل تفهم - اأخرى اأ�سيء اإليها - �سوؤال مل يجب عليه...، عند نهاية كل ح�سة  5 .
يجب اأن تغلق املعلمة جميع امللفات املتعلقة بها، وخ�سو�سا ما يتعلق باجلوانب ال�سخ�سية، حيث اإن ترك املو�سوع بال عالج �سي�سبب تفاعله وت�سخمه، ومن 

ثم ي�سعب حله.
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رؤية عملية في المعايشة التربوية للطالبات

        اإذا ا�سطر باحث يف علوم الرتبية اأن يعني العاملني الأكرث اأهمية وتاأثريا وحمورية يف العملية التعليمية، فهما بدون تردد: الطالبة واملعلمة، اأو املعلمة و الطالبة. 
ويتكون بني هذين العاملني خطوط ات�سال وتفاعل متعددة امل�ستويات وامل�سارات. التفاعل ال�سخ�سي اأو الإن�ساين بني الطالبة ومعلمتها هو اأحد اأهم خطوط التفاعل 
بني حموري العملية التعليمية، وهنالك الكثري مما يعتمد على م�ستوى وفعالية هذا التفاعل الإن�ساين املعقد. اإن اأكرث املعلمات كفاءة ومتكنا من املعارف واخلربات 
التعليمية، ت�سبح عاجزة اإىل حد كبري عن اإحداث التغيري املطلوب يف �سلوكيات الطالبات ومهاراتهن ومعارفهن اإن هي افتقرت اإىل مهارات التوا�سل الإن�ساين. 
بل اإن قدرة املعلمة على تكوين وبناء عالقة اإن�سانية مهنية �سحية بينها وبني طالباتها هو اأحد اأكرث املعايري اأهمية يف تقييم كفاءة وفاعلية املعلمة يف حتقيق دورها 
الريادي. وهكذا فاإن املعلمة بحاجة اإىل تو�سيع نطاق عالقتها بالطالبات من الإطار ال�سيق )التدري�ض ال�سفي( اإىل اإطار اأو�سع يتمثل مبفهوم املعاي�سة الرتبوية 
كمربية  الطبيعي  مكانها  اإىل  املعلمة  يرفع  ما  وهو  للطالبات،  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سخ�سية  وامل�ساحات  والتعليم،  التدري�ض  لي�سمل  الذي ميتد  للطالبات، 

حقيقية لالأجيال.

مفهوم المعايشة:
     ت�سري املعاي�سة اإىل م�ستوى عميق من العالقات التفاعلية بني الطالبة ومعلمتها، تتجاوز اإطار التدري�ض الأ�سم، وتتمثل يف ا�ستعداد املعلمة مل�ساركة طالباتها يف 

�سوؤون احلياة املختلفة، والعمل على الرتقاء بالطالبة يف جميع املجالت التعليمية والإن�سانية.
فوائد املعاي�سة الرتبوية:

القتداء بالر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - يف تربية اأ�سحابه. فعندما �سئلت عائ�سة ر�سي اهلل عنها هل كان النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - ي�سلي وهو  1 .
قاعد؟ قالت: )نعم، بعدما حطمه النا�ض(. وذلك راجع ملعاي�سة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - لأ�سحابه وم�ساركته لهم يف �سوؤون عي�سهم وحياتهم.

الأجر واملثوبة من اهلل تعاىل: يقول الر�سول- �سلى اهلل عليه و�سلم- )املوؤمن الذي يخالط النا�ض، وي�سرب على اأذاهم اأف�سل من املوؤمن الذي ل يخالط  2 .
النا�ض، ول ي�سرب على اأذاهم(.
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التعرف على قدرات الطالبات ومواهبهن احلقيقية الكامنة، والتي يكرث بني الفتيات املراهقات اإخفاوؤها ب�سبب تدين مفهوم الذات لديهن، وكذلك حر�ض  3 .
املراهقة على عدم التميز عن زميالتها.

التعرف عن كثب على م�سكالت الطالبات املبا�سرة وغري املبا�سرة، واأثر ذلك على اأداء الطالبة التعليمي وغري التعليمي، ويف كثري من الأحيان فاإن املعلمة  4 .
ت�سكل طوق النجاة للكثري من الطالبات من م�ساكلهن ال�سخ�سية والأ�سرية.

النتقال بالعملية التعليمية اإىل م�ستوى اأعمق واأو�سع، يتجاوز حدود حت�سيل املعرفة، اإىل جمالت التطبيق وعوائق التنفيذ. حيث تالحظ املعلمة مقدار  5 .
ا�ستفادة الطالبة من املعارف واملهارات التي تعلمتها، وتتاأكد من م�ستوى الفهم والقدرة على نقل املعرفة اإىل �سور تطبيقية توؤدي وظيفة غر�سية يف حياة 

الطالبة.
التحرك يف ال�سياق الطبيعي حلياة الطالبة، واملتمثل بحياة الطالبة خارج جدران الف�سل. وهناك ت�ستطيع املعلمة تقدمي امل�ساعدة احلقيقية للم�ساكل  6 .

احلقيقية. وبدل من الكتفاء باحلديث عن مبادئ اختيار ال�سديقة، تعمل املعلمة مع طالباتها على بناء عالقات �سداقة متوازنة )على �سبيل املثال(.
يتم التعلم الأمثل لل�سلوك عند ظهور مثرياته الطبيعية، وهو ما ل يتوافر يف كثري من الأحيان داخل بيئة ال�سف. على �سبيل املثال: قد تواجه املعلمة �سعوبة  7 .
كبرية يف �سرح اأ�ساليب مقاومة �سغوط ال�سديقات داخل الف�سل، ولكن �ستجد املعلمة الكثري الكثري من املواقف الطبيعية ملمار�سة ال�سغوط بني الطالبات 

خارج البيئة ال�سفية: مكان اجللو�ض - الن�سمام اإىل الربامج الختيارية  وغريها. وهنا يكون لتوجيهات املعلمة اأثر حي مبا�سر ي�سعب ن�سيانه.

مجاالت المعايشة:
     ميكن القول باأن املعاي�سة متتد اأفقيا لت�سمل معظم جوانب حياة الطالبة، فاملعلمة املربية مهمومة بتطور الطالبة والرتقاء بها يف كافة املجالت. وهكذا فاإن تعليم 
وتعلم الطالبة وحياتها ال�سخ�سية وم�سكالتها الأ�سرية، وطموحاتها امل�ستقبلية وباقي نواحي حياتها، هي جمال املعاي�سة الرتبوية الوا�سع. على امل�ستوى الراأ�سي، فاإن 
حدود عمق املعاي�سة هي اأمر ل ميكن حتديده باإطار ثابت. على �سبيل املثال: قد ت�سارك الطالبة معلمتها يف جمال امل�سكالت الأ�سرية، ولكن ذلك ل يعني بال�سرورة 
الدخول يف تفا�سيل تلك امل�سكالت، وكيف حتدث؟ ومن يت�سبب بها؟ ومن يتحمل م�سوؤوليتها؟. بل املهم هو احلد الأدنى من البيانات الالزم لر�سم خطة حل، اأو بناء 

اأ�سلوب تعاي�ض مع تلك امل�سكالت ي�سمن حدا اأدنى من ال�سرر.
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ضوابط في المعايشة التربوية للطالبات:
الإن�سانية  املتبادلة بني الطالبة واملعلمة، وهي بذلك حتمل كافة تعقيدات العالقات  املعاي�سة منطا تفاعليا من العالقات  اإن�سانية، متثل  اأي عملية       مثلها مثل 
وتنوعاتها. وحفاظا على الدور الريادي ل�سلوك املعاي�سة الرتبوية، ن�سري هنا اإىل جمموعة من ال�سوابط  بعر�ض �سريع، فبع�ض هذه ال�سوابط يحتاج لتناوله اإىل 

موؤلف كامل:
يجب احلفاظ على املعاي�سة �سمن حدود الرتبية والتعليم. وذلك يعني األ تتحول عالقة املعاي�سة اإىل عالقة �سخ�سية - �سخ�سية. مبعنى اأن ت�سبح عالقة  1 .
�سداقة بني طرفني يتبادلن م�ساعر الود. اإن عالقة املعاي�سة هي عالقة �سخ�سية حمكومة باإطار تربوي يحافظ على هوية الطرف الأول )معلمة( وعلى 

هوية الطرف الثاين )طالبة(، ت�ستند اإىل غر�ض تعليمي تربوي بالدرجة الأوىل.
احلر�ض على ربط الطالبة باملبداأ وبالفكرة التي حتملها املعلمة ولي�ض ب�سخ�ض املعلمة. هذا املبداأ هو مبداأ جديل ي�سعب حتديد مالحمه على اأر�ض الواقع،  2 .
ولكنه مهم جدا وكثريا ما يت�سبب بخروج العالقة الرتبوية عن اإطارها ال�سحيح. اإن الطلب من الطالبة عدم حمبة معلمتها هو اأمر غري ممكن، بل مرفو�ض 
ولو كان ممكنا. ولكن التعلق باملعلمة )الإعجاب( ورف�ض التعاطي مع معلمة اأخرى، ورمبا تدهور م�ستوى الطالبة عند ابتعاد معلمتها عنها هو خطاأ يجدر 
مالحظته ومعاجلته. هذا اخلطاأ هو يف احلقيقة خطاأ، ولكنه لي�ض جرمية اأو كارثة يجب حماربتها اأو تدمريها. اإنه خروٌج مفهوُم عن امل�سار ال�سحيح، 

ينبغي بذل اجلهد لإعادته اإىل م�ساره مرة اأخرى.
مراعاة احتياج الطالبات، وعدم التفريق بينهن. اإن املعلمة الب�سرية هي التي تعطي كل طالبة مبقدار حاجتها، دون اأن ت�سعر بقية الطالبات باأنها تف�سل  3 .
اأو حتابي اأخرى. يف اإحدى الدرا�سات، �سئلت الطالبات عن اأكرث ما يكرهنه يف معلماتهن؟ الإجابة الأكرث تكرارا كانت: التفريق يف التعامل بني  طالبة 
الطالبات. ولالإن�ساف: فاإن التوفيق بني التعامل مع الطالبات وفقا لحتياجهن من جهة، وبني امل�ساواة بني الطالبات من جهة اأخرى، هو عمل �ساق قد ل 

تتقنه بع�ض املعلمات.
احرتام الطالبات ملعلمتهن هو اأحد الأ�س�ض املهمة يف بناء عالقة �سحية بني الطرفني. ومن هنا فاإنه يجدر باملعلمة احلفاظ على حد اأدنى من امل�سافة بينها  4 .
اإلغاء الفوارق ب�سكل كامل هو خطاأ ي�سر بالعملية  كمعلمة وبني طالباتها. مطلوب جدا من املعلمة اأن تقرتب من طالباتها وتنزل اإىل م�ستوياتهن، ولكن 

الرتبوية يف اأ�سا�سها.
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حب العطاء يدفع بع�ض املعلمات اإىل )اإحراق( اأنف�سهن من اأجل الآخرين، في�سبحن كال�سموع التي حترتق لت�سيء لالآخرين. ورغم جمالية الت�سبيه اإل  5 .
اأن هذا الو�سع مرفو�ض متاما. فاملعلمة اإن�سانة لديها حياتها ال�سخ�سية والأ�سرية، لديها اأهداف ت�سعى لتحقيقها، وحياة م�سوؤولة عن بنائها. وهنا ياأتي 
احلديث عن اأهمية التوازن بني الأخذ والعطاء يف حياة املعلمة، فالرتبية والتعليم هما اأحد اأدوار املعلمة يف احلياة، وهناك اأدوار اأخرى يجدر بها اأداوؤها 

على الوجه الأكمل.
يجب تفادي اخلو�ض يف خ�سو�سيات الطالبات التي ل طائل من وراء معرفتها. وكما �سبق الإ�سارة؛ فاملعلمة مطالبة مبعاي�سة الطالبات يف خمتلف جمالت  6 .

حياتهن، ولكن ذلك مربوط بفائدة ذلك واأثره الإيجابي على الفتاة. وكل ماعدا ذلك فلي�ض من حق املعلمة اخلو�ض فيه.
يجب اأن تراعي املعلمة اآثار جمهوداتها مع الطالبات، اأحيانا تكون الطالبة حمكومة بنظام اأ�سري يدفعها لتخاذ قرارات من نوع ما. اإذا كان تقييم املعلمة  7 .
لتلك القرارات باأنها قرارات خاطئة، فيجب اأن تراعي خلفية الطالبة الأ�سرية، وتقدر ثقافة اأ�سرتها ونظامها الأ�سري. فلي�ض من احلكمة ول الفائدة اأن 
تدفع املعلمة طالبتها خلو�ض �سراع �سد اأ�سرتها. لحظ هنا اأن حتديد القرارات ال�سائبة واخلاطئة هو اأمر ن�سبي حمكوم بالعديد من العوامل، وما قد 

تعتقده املعلمة خاطئا، قد يعتربه غريها �سوابا.  وعليه يجب على املعلمة اأن تكون واعية يف التعامل مع واقع طالباتها وخلفياتهن الثقافية والجتماعية.
عندما تقرتب املعلمة من طالباتها، قد تتفاجئ  بواقع بع�سهن، ورمبا تقف على اأخطاء وممار�سات غري منا�سبة من بع�سهن. نذّكر هنا باأنه لي�ض من حق  8 .
املعلمة احلكم على الطالبات، اأو اإطالق الأو�ساف عليهن، اأو معاملتهن على اأ�سا�ض ذلك. اإن واجب املعلمة هو م�ساعدة طالباتها على جتاوز م�سكالتهن 
ولي�ض ت�سنيفهن ، اأو اإطالق الأحكام عليهن. لنفر�ض اأن املعلمة لحظت اأن اإحدى طالباتها )�ض( متار�ض دورا ت�سلطيا على زميالتها الطالبات. هنا لي�ض 
من حق املعلمة احلكم على الطالبة باأنها مت�سلطة، اأو اإطالق هذا الو�سف عليها اأمام باقي زميالتها، كما ل يحق لها معاملتها على هذا الأ�سا�ض، باأن تتعمد 
اإق�ساءها عن اأي دور قيادي، اأو حتاول عزلها عن زميالتها اأو اإ�سعاف مكانتها بينهن. اإن ما يجب على املعلمة يف هذه احلالة هو التوا�سل مع طالبتها 

)�ض(، وتو�سيح اأبعاد �سلوكها املت�سلط مع زميالتها، والعمل على م�ساعدة الطالبة على التخل�ض من هذا ال�سلوك بتدريبها على اأمناط �سلوكية بديلة.
حتتل املعلمة يف نظر الطالبات مكانة عالية، وهذا يدفع املعلمة لوزن اأقوالها وت�سرفاتها جيدا، خ�سو�سا عندما تكون بح�سرة الطالبات. اإن حديث املعلمة  9 .
اأن يكون حديثا موزونا، يراعي خ�سو�سيات الآخرين،  اأو جمموعة اأخرى من الطالبات، يجب  اأو طالبة  اأمام جمموعة من الطالبات عن معلمة اأخرى، 
ويحرتم م�ساعر وحقوق جميع الأطراف. وعلى املعلمة اأن حتذر من اأن ُت�ستدرج اأو ُتوظف  بغر�ض الإ�ساءة اأو التقليل من معلمة اأو طالبة اأو جمموعة طالبات 

اأخريات.
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نماذج تربوية

نموذج تقييم الكفايات لطالبة
)ي�ستخدم لر�سد نتائج تقييم طالبة واحدة يف جمال تعليمي كامل(

املجال التعليمي: الجتماعي ال�سف الدرا�سي: الأول متو�سط     ا�سم الطالبة:       
مالحظاتن�سبة الإجنازالكفايات العامةم
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نموذج تقييم المجاالت التعليمية
)ي�ستخدم لر�سد نتائج تقييم جمموعة طالبات يف جمال تعليمي واحد(

املجال التعليمي:  ال�سف الدرا�سي:     ا�سم املعلمة:        
مالحظاتن�سبة الإجناز للمجالا�سم الطالبةم

12345
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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النموذج الفصلي لتقييم الكفايات
        )هذا النموذج خا�ض باملعلمة، حتدد من خالله الكفايات التي اأجنزتها بنهاية الف�سل الدرا�سي، وتقرتح الإجراءات التعوي�سية للكفايات املقررة والتي مل 

تنجز ل�سبب اأو لآخر(
ا�سم املعلمة:.................................  ال�سف الدرا�سي:.................................  

مالحظاتاإجراءات التعوي�ضالكفايات املنجزةالكفايات املقررةاملجال
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تفكرينا بني النمط ال�سقيم واملنهج ال�سليم، اإبراهيم ك�ست. 17 .
التفكري امل�ستقيم والتفكري الأعوج، روبرت ثاول�ض. 18 .



242

قيمة العقل يف الإ�سالم، حممد ال�سامي. 19 .
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اأج�ساد بال مر�ض وحياة بال هرم، اأحمد حجازي. 30 .

الأمرا�ض املعدية و�سبل الوقاية منها، عبدالرحمن النجار. 31 .
اللياقة البدنية وال�سحية، �ساري حمدان ونورما �سليم. 32 .
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