 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لس ِّنه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل
شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 .11عداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

 تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اعُ اٌذسط

اٌزبس٠خ

رٛل١غ اٌّؼٍّخ

رٛل١غ اٌّذ٠شح

رٛص٠غ ِٕٙح ِبدح اٌزٛز١ذ اٌظف اٌثبٌث اٌّزٛعؾ
األعجٛع

اٌزبس٠خ
ِٓ

إٌٝ

اٌذسٚط
اإلّ٠بْ ثبٌمذس
ِشارت اٌمذس
اٌظجش ػٍ ٝألذاس هللا اٌّؤٌّخ
ربثغ اٌظجش ػٍ ٝألذاس هللا اٌّؤٌّخ
ِشارت إٌبط ػٕذ اٌّظ١جخ
ِب ٠ؼ ٓ١ػٍ ٝاٌظجش
اعزؼّبي (ٌ )ٛف ٟاٌىالَ
ربثغ اعزؼّبي (ٌ )ٛف ٟاٌىالَ
ٔغجخ إٌؼُ هلل
ٔغجخ إٌؼُ ٌغ١ش هللا
ربثغ ٔغجخ إٌؼُ ٌغ١ش هللا
ٔغجخ إٌؼُ إٌ ٝإٌفظ
ربثغ ٔغجخ إٌؼُ إٌ ٝإٌفظ
عت اٌذ٘ش
ِشاخؼخ ػبِخ
ربثغ عت اٌذ٘ش
عت اٌش٠ر
أٔٛاع اٌغسش
ربثغ أٔٛاع اٌغسش
ػم٠ٛخ اٌغبزش
اٌٛاخت ردبٖ اٌغسش ٚاٌغسشح
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األزذ ٓٔ ٔٗٗٓ / ٖ /

اٌخّٔٗٗٓ / ٖ / ٔٗ ٟ

ربثغ اٌٛاخت ردبٖ اٌغسش ٚاٌغسشح إٌُششح

13

األزذ ٔٗٗٓ / ٖ / ٔ7

اٌخّ١ظٕٔ ٔٗٗٓ / ٖ /

14

األزذ ٕٗ ٔٗٗٓ / ٖ /

اٌخّٔٗٗٓ / ٖ / ٕ8 ٟ

15

األزذ ٕ ٔٗٗٓ / ٗ /

اٌخّ١ظ ٔٗٗٓ / ٗ / ٙ

اٌىٙبٔخ ٚاٌؼشافخ
ربثغ اٌىٙبٔخ ٚاٌؼشافخ (ٔ)  -ربثغ اٌىٙبٔخ ٚاٌؼشافخ (ٕ)
اٌزٕدُ١
ربثغ اٌزٕدُ١
أثشاج اٌسع ٚػٍُ إٌد َٛإٌدٚ َٛاٌفٍه
االعزغمبء ثبألٔٛاء
ربثغ االعزغمبء ثبألٔٛاء

اٌخّ١ظ ٕٓ ٔٗٗٓ / ٗ /

اخزجبساد اٌفظً اٌذساع ٟاألٚي
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ِالزظبد

ِٛػٛع اٌذسط
اٌّدّٛػخ
رمٕ١بد اٌزؼٍُ ٚاٌٛعبئً
اٌزّ١ٙذ

اٌّبدح
اإلّ٠بْ ثبٌمذس
اٌّىزغجبد ٚاٌّفشداد
اٌدذ٠ذح
ّٔبرج ٚػٕ١بد
خٙبص رغدً١
أخٙضح ػشع
أخش....... ٜ
ِشاخغ ٚدٚس٠بد
ث ٟٕ١ثؼغ األِثٍخ ػٍ ٝاٌش٠بء.

األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ

اٌّسزٚ ٜٛفشع اٌذسط

أْ رؼشف اٌطبٌجخ اٌمذس.

رؼش٠ف اٌمذس:
اٌمَ َذ ُس ِ٘ :ٛػ ٍْ ُُ هللا رؼبٌ ٝثبألش١ب ِء لج ًَ ُزذٚثٙبٚ ،وزبثزُُٗ ٌزٌ َه ف ٟاٌٍَّٛذِ اٌّسفُِ ٛظِٚ ،ش١ئزُُٗٚ ،خٍمُُٗ
ٌَ َٙب.
ٚخٛة اإلّ٠بْ ثبٌمذس:
غزخ ،ال ٠ظر إّ٠بْ أزذ د ْٚأْ ٠ؤِٓ ثٗ.
اإلّ٠بْ ثبٌمَ َذ ِس ٚاخت ٛ٘ٚ ،سوًٓ ِِٓ أسوبْ اإلّ٠بْ اٌ َّ
 ِٓٚاألدٌخ ػٍ ٝرٌه:
ٍَ ٟء َخٍَ ْمَٕبٖ ُ ثِمَ َذ ٍس.
ٔ .لبي هللا رؼبٌ :ٝإَِّٔب ُو ًَّ ش ْ
ٕ .لبي هللا رؼبٌَ َٚ  :ٝوبَْ أَ ِْ ُش َّ
هللاِ لَذَساً َِ ْمذُٚساً.
ة ف ٟزذ٠ثِ خجش ًَ ٠أَُّٔٗ عأَ َي إٌَّج َّ ٟػ ِٓ ا ِإلَّ ٠ب ِْ ،فمبي سعٛي هللا" :أَْْ
ٖ .زذ٠ث ُػ َّ َش ثٓ ا ٌْ َخطَّب ِ
رُؤْ ُِِٓ ثِ َّ
ش ِّش ِٖ ،لبي:
عٍِ َِٗٚ ،ا ٌْْ َِ ْٛ َ١اِ ٢خ ِشَٚ ،رُؤْ ُِِٓ ثِب ٌْمَ َذ ِس َخ ِْ ١ش ِٖ ََ ٚ
بهللَِ َِ َٚ ،الئِ َىزِ ُِٗ َٚ ،وزُجِ ُِٗ َٚ ،س ُ
ط َذ ْلذَ ".
" َ
زم١مخ اإلّ٠بْ ثبٌمذس:
َزم١مخُ اإلّ٠بْ ثبٌمَ َذ ِس :أْ ٔؼزم َذ أَّْ هللا عجسبٔٗ ػَبٌِ ٌُ ثّب ع١ؼٍّٗ اٌ ِؼجَب ُد لجً أْ ٠خٍمٚ ،ُٙأٔٗ وز ََت
ػالٌََٚ ُٙا٘زذا َءُ٘ و ًُّ
رٌه ػٕذٖٚ ،أَّْ أَػّب َي اٌؼجب ِد خَ ١ش٘ب ٚش َّش٘ب ِخٍٛلخٌ هللٚ ،الؼخٌ ثّش١ئزٗٚ ،أْ َ
رٌ َه طبد ٌس ػٓ ِش١ئزِ ِٗ ،ف َّب شب َء وبَْ َِ ٚ ،ب ٌُ َ٠شأ ٌُ ٠ىٓٚ ،أٔٗ ال ٠م ُغ ف ٟاٌى ِْ ٛشٌ ٟء ثغ١ش ِػٍ ِّ ِٗ
ِٚش١ئز ِٗ.
إٌ ٟٙػٓ اٌدذاي ف ٟاٌمذس:
طٍََّّ ٝ
عُ ٛي َّ
ٔ ٝٙإٌج ٟػٓ اٌدذاي ف ٟاٌمذس ،وّب ف ٟزذ٠ث ػج ِذ هللا ثٓ ػّ ٍش ٚلَب َيَ :خ َش َج َس ُ
هللاِ َ
هللا ُ
ت،
ظ ُّ َْٛفِ ٟا ٌْمَ َذ ِس ،فَىَأََّٔ َّب ْ ُ٠فمَأ ُ فَِٚ ٟخْ َِ ِٗ ٙز ُّت ُّ
اٌش َِّب ِْ ِِ ِٓ ا ٌْ َغ َ
َػٍَ َْ َٚ ِٗ ١
ؼ ِ
عٍَّ َُ َػٍَ ٝأَطْ َسبثِ ِْٗ َ٠ ُْ َُ٘ٚ ،خزَ ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ذ األ َِ ُُ ل ْجٍى ُْ".
فَمَب َي ":ثِ ََ ٙزا أُِِشْ رُ ُْ ،أَ َْ َٙ ٌِ ٚزا ُخٍِ ْمزُ ُْ رَؼْ ِشثُ َْٛاٌمشْ آَْ ثَ ْؼ َ
غ ،ثِ َٙزا ٍَ٘ى ِ
ؼُٗ ثِجَ ْؼ ٍ
ٚعجت إٌ٠ ٟٙؼٛد إٌ ٝأِش:ٓ٠
أْ اٌغالِخ ف ٟاٌزغٍ ُ١هلل رؼبٌٚ ،ٝاٌزغٍ ُ١ثمؼبئٗ ِ ٚزىّزٗ ٚػذٌٗ ،ف ٛٙاٌسى ُ١ف ٟششػٗ

ٚأِشٖ  ،ٗ١ٙٔٚوّب ٘ ٛاٌسى ُ١فِ ٟش١ئزٗ َ
ٚخٍمٗ ،ف ٛٙاٌسى ُ١ف ٟأِشٖ اٌىٚ ٟٔٛأِشٖ
اٌششػ.ٟ
 أْ اٌؼمٛي لذ ٠مظش فّٙٙب ػٓ ثؼغ األِٛس اٌخف١خ ،أ ٚوث١ش ِٕٙبٚ ،إرا فّٙٙب ثؼغ إٌبط
فمذ رخف ٝػٍ ٝآخش ،ٓ٠فزى ٌُٙ ْٛفزٕخ ف ٟاٌدذاي ف ٟاٌمَ َذ ِس.

أْ رفغش اٌطبٌجخ زم١مخ
اإلّ٠بْ ثبٌمذس.

أْ رؼًٍ اٌطبٌجخ ٔ ٟٙإٌجٟ
طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ػٓ
اٌدذاي ف ٟاٌمذس.

أدٚاد اٌزمُ٠ٛ
اٌزم ُ٠ٛاٌخزبِٟ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ االخزجبساد اٌزسش٠ش٠خ اٌّالزظخ
ِزبثؼخ زً أٔشطخ اٌىزبة.

رٛز١ذ َٖ
ِدغّبد

طٛس

األٔشطخ

اٌزبس٠خ
اٌسظخ
اٌفظً
ٌٛزبد ٚسعِٛبد

اعزشار١د١بد اٌزؼٍُ١
اٌجذٍ٠خ

ف ٍُ١رؼٍّٟ١

رم ُ١١اٌٙذف
ػشف ٟاٌمذس.

ٔشبؽ (ٔ) صٖٔ
ثبٌزؼبِ ْٚغ ِدّٛػزه:
ث َّٟٕ١ػاللخ اإلّ٠بْ
ثبٌمذس ثبٌشوٓ األٚي ِٓ
أسوبْ اإلّ٠بْ.
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
..............................
-

 oزً اٌّشىالد

فغش ٞزم١مخ اإلّ٠بْ
ثبٌمذس.

 oاالوزشبف ٚاالعزمظبء
 oاٌظف اٌزٕٟ٘
 oاٌخشائؾ اٌزٕ٘١خ
 oاٌزؼٍُ اٌزارٟ
 oاٌزؼٍُ اٌزؼبٟٔٚ

ػٍٍ ٟٙٔ ٟإٌج ٟطٍٝ
هللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ػٓ
اٌدذاي ف ٟاٌمذس.

 oأخش........ ٜ
إٌّبلشخ اٌزذس٠جبد األٔشطخ اٌٛاخجبد إٌّضٌ١خ أخش.... ٜ
زً أعئٍخ اٌىزبة.
اٌٛاخت إٌّضٌٟ
.

األخٛح اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّؼٍّبد
غ َال َُ َػٍَُ ١ى ُْ َٚسزّخ َّ
اٌ ّ
هللاِ َٚثَ َش َوبرُُٗ
٠غش ِؤعغخ اٌزسبػ١ش اٌسذ٠ثخ
www.mta.sa
أْ رمذَ ٌىُ خّ١غ ِب ٠خض ِبدٖ اٌزٛز١ذ
رسؼ١ش  +رٛص٠غ  +أ٘ذاف
(خّبعٚ + ٟزذاد ِششٚع اٌٍّه ػجذهللا ِ +غشد  +اعزشار١د١بد زذ٠ثخ  +ثٕبئ + ٟاٌزؼٍُ إٌشؾ  +ثطبلبد رخط١ؾ اٌذسٚط)
+
ثالثخ ػشٚع ثٛس ثٕ٠ٛذ ِخزٍفخ ٌىً دسط
+
عدالد اٌزمٚ ُ٠ٛاٌّٙبساد زغت ٔظبَ ٔٛس
+
ِدٍذاد اخزجبساد ِزٕٛػٗ
+
أٚسق ل١بط ٌىً دسط
+
أٚساق ػًّ ٌىً دسط
+

عدً إٔدبص اٌّؼٍّخ
+
ٚعدً إٔدبص اٌطبٌجخ
+
زً األعئٍخ
+
خشائؾ ِٚفبُ٘١
+
اثشاءاد
ششذ ِزّ١ض ثبٌف١ذٌ ٛ٠دّ١غ دسٚط إٌّٙح
____________________
ؽجبػخ ٍِٔٛخ  +اٌغ ٟد 60 = ٞلاير
ؽجبػخ أث١غ ٚأعٛد  +اٌغ ٟد 30 = ٞلاير
ع ٟد ٞفمؾ =  20لاير (ٌٍظف اٌٛازذ)
خّ١غ ِشفمبد اٌغ ٟد ٞػٓ ؽش٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
اٌزٛط ً١ف ٟاٌش٠بع ٚاٌخشج ِدبٔب

ٚالسعبي اٌطٍت ػٓ ؽش٠ك ف١ذوظ اٌّغزؼدً ( ٕٗ عبػخ ) ٠ؼبف ٓ٘ لاير
ٌسدض ؽٍجىُ ٚرغدِ ً١ؼٍِٛبد اإلعزالَ:
إٌىزش١ٔٚب ً ػٓ ؽش٠ك اٌشاثؾ
www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ ؽٍت رٛص٠غ إٌّٙح ا ٚػٕ١خ
ا ٚاٌششاء ػٓ ؽش٠ك االً١ّ٠
ِٓ ٘زا اٌشاثؾ
www.mta.sa/c
اٚ
ٌٍطٍت ِٓ داخً اٌٍّّىخ ّ٠ىٕه اإلرظبي ػٍ ٝسلُ:
0555107025
0505107025
0557977722
ٚارغت اٌزسبػ١ش
0505107025

0557977722
ٕ٘ٚب أسلبَ اٌسغبثبد ٌٍّؼٍّ ٓ١خبسج ِذٕ٠خ اٌش٠بع ٚاٌخشج
اٌجٕه األٍٟ٘
ِؤعغخ اٌزسبػ١ش اٌسذ٠ثخ
27949172000110
(ا ٞثبْ)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
ِظشف اٌشاخسٟ
ِؤعغخ اٌزسبػ١ش اٌسذ٠ثخ
233608010954856
(ا ٞثبْ)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
 ِٓٚثٕٛن آخشّ٠ ٜىٕىُ اٌزس ً٠ٛػٍ ٝازذ ٘زا اٌسغبثبد

اٌش٠بع
عؼذ ػجذاٌشزّٓ اٌؼز١جٟ
2052558759940
عبِجب
عؼذ ػجذاٌشزّٓ اٌؼز١جٟ
8001852539
اٌجٕه اٌغؼٛدٌ ٞإلعزثّبس
عؼذ ػجذاٌشزّٓ اٌؼز١جٟ
0101001926001
ٌألخٛح أطسبة اٌّىزجبد اٌشاغج ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌزسبػ١ش فٛاص اٌسشث ٟفِ ٟذٔ ُٙاالرظبي ثدٛاي اٌّذ٠ش
0554466161

