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معلمة المادة









تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم
الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع
هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.








تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق
الممارسة العملية للعبادات.
تبصير المتعلمة بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم
للعقيدة.
تعريف المتعلمة بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه
واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
تدريب المتعلمة على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر
بضرورة أدائه كلما حان وقته.
اكتساب المتعلمة كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو
النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.
تعريف المتعلمة ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها
وبيان بعض المسائل عنها.
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لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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