 .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 اخآخر وبالقردر
خيره وشره.
 اإليمرران بررأن هلل وحررده حررق التشررريع ليتربررى وينشررأ المررتعلم علررى نبررذ كررل األفكررار والخرافررات والمررذاهب المنافيررة
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.
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ِزارت اٌمذر

الهدف

المهارة

رؼز٠ف اٌمذر – رسذ٠ذ
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خزائؾ اٌّفبُ٘١

ص  ٔ1وزبة اٌطبٌجخ

رىٍ١ف ِٕشٌٟ

األخٛح اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّؼٍّبد
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٠ظز ِؤطظخ اٌزسبػ١ز اٌسذ٠ثخ
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أْ رمذَ ٌىُ خّ١غ ِب ٠خض ِبدٖ اٌزٛز١ذ
رسؼ١ز  +رٛس٠غ  +أ٘ذاف
(خّبطٚ + ٟزذاد ِشزٚع اٌٍّه ػجذَّللا ِ +ظزد  +اطززار١د١بد زذ٠ثخ  +ثٕبئ + ٟاٌزؼٍُ إٌشؾ  +ثطبلبد
رخط١ؾ اٌذرٚص)
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ثالثخ ػزٚع ثٛر ثٕ٠ٛذ ِخزٍفخ ٌىً درص
+
طدالد اٌزمٚ ُ٠ٛاٌّٙبراد زظت ٔظبَ ٔٛر
+
ِدٍذاد اخزجبراد ِزٕٛػٗ

+
أٚرق ل١بص ٌىً درص
+
أٚراق ػًّ ٌىً درص
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ؽجبػخ ٍِٔٛخ  +اٌظ ٟد 60 = ٞلاير
ؽجبػخ أث١غ ٚأطٛد  +اٌظ ٟد 30 = ٞلاير
ط ٟد ٞفمؾ =  20لاير (ٌٍظف اٌٛازذ)
خّ١غ ِزفمبد اٌظ ٟد ٞػٓ ؽز٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
اٌزٛط ً١ف ٟاٌز٠بع ٚاٌخزج ِدبٔب
ٚالرطبي اٌطٍت ػٓ ؽز٠ك ف١ذوض اٌّظزؼدً (  ٕ2طبػخ ) ٠ؼبف ٓ 1لاير
ٌسدش ؽٍجىُ ٚرظدِ ً١ؼٍِٛبد اإلطزالَ:
إٌىزز١ٔٚب ً ػٓ ؽز٠ك اٌزاثؾ
www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ ؽٍت رٛس٠غ إٌّٙح ا ٚػٕ١خ
ا ٚاٌشزاء ػٓ ؽز٠ك االً١ّ٠

ِٓ ٘ذا اٌزاثؾ
www.mta.sa/c
اٚ
ٌٍطٍت ِٓ داخً اٌٍّّىخ ّ٠ىٕه اإلرظبي ػٍ ٝرلُ:
0555107025
0505107025
0557977722
ٚارظت اٌزسبػ١ز
0505107025
0557977722
ٕ٘ٚب أرلبَ اٌسظبثبد ٌٍّؼٍّ ٓ١خبرج ِذٕ٠خ اٌز٠بع ٚاٌخزج
اٌجٕه األٍٟ٘
ِؤطظخ اٌزسبػ١ز اٌسذ٠ثخ

27949172000110
(ا ٞثبْ)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
ِظزف اٌزاخسٟ
ِؤطظخ اٌزسبػ١ز اٌسذ٠ثخ
233608010954856
(ا ٞثبْ)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
 ِٓٚثٕٛن آخزّ٠ ٜىٕىُ اٌزس ً٠ٛػٍ ٝازذ ٘ذا اٌسظبثبد
اٌز٠بع
طؼذ ػجذاٌززّٓ اٌؼز١جٟ
2052558759940

طبِجب
طؼذ ػجذاٌززّٓ اٌؼز١جٟ
8001852539
اٌجٕه اٌظؼٛدٌ ٞإلطزثّبر
طؼذ ػجذاٌززّٓ اٌؼز١جٟ
0101001926001
ٌألخٛح أطسبة اٌّىزجبد اٌزاغج ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌزسبػ١ز فٛاس اٌسزث ٟفِ ٟذٔ ُٙاالرظبي ثدٛاي اٌّذ٠ز
0554466161

