
 
الالالالٔالحٕاصللنالاتشحىلل, ٘الزالٔوصألللٛالاا ىلل,هالالح ٕ ٗللٛالالالال

 غريِ,ال.الأٔ

 ة واملطالعة :حب القزاء -9
كىلل,اللٗللناللللريالشمللٗظالزالفّللٕالٖ  ٗلل الالالال–ف,لكحلل,ثالال

امل مٕوٛالٔالف,ئدٚالٔاملح ٛالٔالحطمٗٛالالزالٔحيفظالٔلح ال

 ٔميمؤٓالب,ملفٗدالٔالٍ,فعالزالفمٍقسأاللٍسجق٘ال.ال

 ممارصة العىن التطوعي :  -10
بأُالٍٖظيالاملحق, دالإىلالفسٖقالأٔالأكرسالوَالفلس الال ىلنالالال

ٖٔللٕزسال للليالالالالح للٕ ٘الزاللٗفٗلللدالالػللة,ثالزالٔلٗقلللٕ ِيالزالال

لرباجْالٔوّ,زاجْالزالٖٔطخسالٔلحْاليفال ىنالٌ,فعالٍٖفعالبلْالال

 أوحْالٔ ٍْٖالزالٖٔسض٘الزبْال.ال

 تٍظيي الشيارات :  -11
إىلالالصسٔحالال مىٗٛالأٔالاملؤضط,دالأٔالاملساكلصالالصلةٗٛالالال

كالالحبطلتالصصصلْالزاللٗقلدًالاتضحػل,زادالالٍ,ف لٛالزالالالالالال

,للتال مىلْالزالٔ صل,زٚالب,زبلْالٔصلد الالالالالالبرٖٔفٗدالاملصٔزَٖال

 الٌص,ئةْال.

 الضفز واالرحتاه :  -12
تغلللل الأُالالس لللل,تدالاملفٗللللدٚالجللللدلنال مللللٜالالللللٍفظالالال

ااٌلظالٔالطللسٔزالف مللٜالاملحق, لدالأُالٖطلل,فسالإىلالأولل,كَالالال

كلللرريٚالزالٖٔح لللسحال ملللٜال طللل,زادالوح لللد ٚالزالٖٔمحقللل٘الالال

بأٌل,عالكلرريالزاللٗطلحفٗدالللربٚال ملٜاللربجلْالزالٔ ىللعالالالالالالال

  . مٕوً,الإىلال مىْ

 

 

 حطور احملاضزات واملٍتديات : -13
بأُالحيسصالاملحق, لدال ملٜالاملػل,زكٛاليفالاملٍحلدٖ,دالالالالالال

كأُالٖكُٕالذل,ضسًاالأٔالوٍ,لػً,الأٔالوطحى ً,اللكنالول,الال

ٖ سحالفّٗ,الوَالذل,ضسادالٌٔق,غ,دالٔجدأتدالممل,الال

ثالٔالرتبٗلٛالٔحيلسصالالالخيحصالب,لفكسالٔالرق,فٛالٔاا 

 طٕزالف ,هالٌظسًاالخلربجلْالٌٔطلضالالالال مٜالأُالٖكُٕاللْ

ال قمْ

 ا  : سيارة األقارب واألرحاً واجلري -14
فٗكللللُٕاللللللْالبسٌلللل,وضالغللللّسٙاللمصٖلللل,زٚالضللللٕا الكلللل,ُالال

 مبفس ٓالأًالوعال ,ئمحْالٔأٔت ٓال.ال

 فتح عىن خاص : -15
كرريالوَالاملحق, دالممَالتال دالفسصلٛاللمةصلٕهالالالال

أٔالل,صالب دالالحق, لدالالال٘ مٜال ىنالوؤضط٘ال كٕو

ال يفالبٗحللْالزالالسزالٖفطللنالاتٌ للٕا ال مللٜالٌفطللْالزالٔالاملكلل

الال الٔكللل,ُالباوك,ٌلللْالأُالٖطللل ٜاللفلللح ال ىلللناللللل,صالبللل

 طلللتالوٕٗللللْالٔزغةحلللْالزالٔإُال ال لللدالوللل,ًتالك,فٗلللً,الال

لللرل الزالفةاوك,ٌللْالأُالحيصللنال مللٜاللللس الوٗطللسالزالالال

الٔضلل ْٖٔ لصشالبلْالالالالٖفلح البلْال ىلاًلالل,صلً,البلْالٖلدٖسٓالزالالالالالال

ٔلللخالالفللساقالالق,جللنالبطللك الالالالمللٜزالٖٔقطلل٘ال ال٘امللل,ل

 ال ىنال.ال

ٔ ٕ ًاال مٜالبد الف,ا ى,هالاليتالميكلَاللمىحق, لدَٖالالال

لحف,ؤهالٔالٍظسالإىلالأُالٖصألِٕ,الكرريٚالزالٔاملّيالِٕالا

و ,ل٘الااوٕزالزالٔ طَالالظَالب,هللالزالٔالحٕكنال مْٗال

الٔالحخ ٗطالالطمٗيالزالٔاإل ازٚالالص, لٛال.ال
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 حفظ القزآ  :  -5

ِٔ٘الأوٍٗٛالط,مل,المتٍ,ِ,الالكررئُالزالٔلدال فظالالقسآُال

الالالال لللٗظالٔالٍلل,عالزالالالكللسٖيال مللٜالكللربال للد الكللةريالولل

ذلللل المبطلللحةٗنالزاللللل,هالاهللالج للل,ىلالنال الٔلقلللدالٖطلللسٌ,الالال

أُالٖكُٕالالجٍظالقسآُاللمركسالفّنالوَالودكسال(ال.الٔتال

ُالجلح ميالو ,ٌٗلْالالالأل الٔز الٖٕو٘الوَالالقسآُالالالكسٖيالٔ

 ٔجفطريٓال.

 طمب العمي :  -6

ِٔراالضلّنالوٗطلٕزالزالف ملٜالاملحق, لدالأُالٖ ملتال مىلً,الالالالالالال

متٗلللنالإلٗلللْالٌفطلللْالزالٖٔحمقلللٜالِلللراالال مللليالولللَالأِلللنالالالالال

اتلحص,صالفْٗالزالٔ مْٗالأتالٖطلحة٘الولَال ملٕالضلٍْالالالالالال

ٔجقدًال ىسٓالزالإذالِراالالرٙالٖف مْالِٕالغسحاللْالٔزف ٛال

 يفالالدٌٗ,الٔاالسٚال.ال

 االهتىاً بالصحة :   -7  

الالالال ٕصلل٘البّلل,الالوللَاللللالهالوصألللٛالالسٖ,ضللٛالزالِٔللراالولل,ال

ااطة, الوَالِياليفالِراالالطَالزالأُالٖقط٘ال مٜالاالنال

ضلللل, ح الكللللنالأضللللةٕااليفالمم,زضللللٛالزٖ,ضللللٛالٌ,ف للللٛالالالال

سا الزالفّلل٘الالوللاللمةفلل,عال مللٜالالصللةٛالٔوق,ٔوللٛالااالالال

ضللسٔزٚالٔلللٗظالغللٗفً,الجسفّٗٗللً,الأٔالٔلحللً,الضلل,ئ ً,الكىلل,الالالالال

 ٖحصٕزالالة ضال.ال

 احلديجة :  التقٍياتتعمي  -8

ٔللللللٛالك,حل,ضلللللٕثالٔاإلٌرتٌلللللخالٔاضلللللح ى, ,اليفالوصاالال

 احلٗ,ٚالالٕٗوٗٛالك,لقسا ٚالٔجصف الاالة,زال

الال إىلالالاٖحصللٕزالكللرريالوللَالاملحق, للدَٖالأٌّللياللللدالٔصللم

ٔفقلدٔاالالالزالاللسٖفالال ىسالزالٔأٌّيالغل, زٔاالزبٗلعالالػلة,ثالالال

طللّيال ةباحلٕٖٗللٛالٔالٍطلل,زٚالزالٖٔطللحةدالِللراالالػلل ٕزالالال

فٗصلللل,ثال ىمللللٛالوللللَالااوللللسا الالٍفطللللٗٛالزالورللللنالنالال

ٔال  , الزالاإل ة,طالٔالٗأعالزالٔفقدالالسغةٛاليفالال ىنال

الالرادالزالٔالح مٗنالوَالاخلم ٛالإىلال دالقٔاتٌكف, ال م

اللسٖتالوَالال صلٛال.ال

الالغ,لٗٛال مٜال ٔ سصً,ال مٜالِرٓالالػسحيٛالاتشحى, ٗ

ٌفٕضٍ,الفّيالوَالصٍعالشٗلنالالٗلًٕالزالِٔليالولَالضلمىٍ,الالالالالال

الفلال  خلسالبّل,الإىلالغل,ط٘الالطلالوٛالزالٔبللسالالالالالىٛالالطلفٍٗٛالل

الأٔصّٗيال ىمٛالوَالاا ى,هالاليتالٍٖةغ٘الأُال–ااو,ُال

الٖقٕولٕاالبّل,الزالحبٗلزال قلقال ليالالطل , ٚاليفالالالالالالال الاللدازٖ

د ال للليالغلللة,بّيالزالٔجٕصلللمّيالبأوللل,ُالإىلالاللللدازالالالالالبلللٔ

الاآللسٚالزالٔوٍّ,النال

 الاملزاجعة الشاومة : -1

بللأُالٖساشللعالاملحق, للدال ٗ,جللْالزالٖٔكىللنالولل,الجةقللٜالالالالالالالال

ضلفمٛالالأزالٍِٔ,كالذالذلٛالالالوٍّ,ال مٜالالٕشْالااكىن

  مٜالِرٓالاملساش ٛالزالأتالِٔ٘النالالشمٗمٛالج ٍْٗ

الو,ذااللدوخالفٗى,الوطٜالوَال ىسٙالإىلالاآلُال؟ال

الال

الًٕال؟الللْالالٗلللدولللْالٔأللللرٙالأصٍ لللو,الال
 

 

ال

الو,الالرٙالضأصٍ ْالٔألدوْاليفالوطحقةنالأٖ,و٘؟الال

 التفكري اجلاد يف تزك األثز الٍافع :   -2

ِللرٓالالطللَالجكحىللنالبسبحللْالزالٖٔسغللدالالالاليفالاُالاملللس ال

ٖحطعالأفقْالب,لٍظسالإىلالض,ئسالأوٕزٓالزالٖٔكُٕالْٖٔالزالزأ

لْالولَالالسصلٗدالاللد ٕٙالأٔالالفكلسٙالأٔالاإل ازٙالول,الالالالالال

ميكٍْالوَالإجن,شال ىلنالللٕٙالولؤذسالٖطلح ٗعالبلْالأُالالالالالال

 أُالٖةقٜالأذسٓالب دالٔف,جْال.ٖٔفٗدالأوحْالزال

 توريح العمي واخلربة والتجارب :  -3

ف مللللٜالاملحق, للللدالأُالٖللللٕزسالولللل,الو للللْالوللللَاللللللربادالال

ملللْالمللللَالٖلللسآالأِلللاًلالللللرل الالالٔبللل,زثاليفالدلللل,هال ى

اإلزسالوَالأبٍ,ئْالٔطالبْالزالأٔالٖكحتالوركسادال مٜال

 ٗ,جلللْالٔضلللريجْالالراجٗلللٛال حلللٜالٍٖحفلللعالبحصسبحلللْالالالالالال

 .الةْٗال د الالكرريالالوَالذل

 االهتىاً باإلميا  والعبادة :  -4

 مللٜالاملحق, للدالأُال للد ال اللحللْالوللعالاهللال للصالٔشللنالال

الللدوٕاالزالوللَالالزحٖٔ للٕ الإىلالضلل, ,دالاخلػللٕاالٖٔللر

ِىّ,الناللٗ,ًالالمٗلنالزالالأوَالاا ى,هالاللالهالدلىٕ ٛ

ٔاتضللحٗق,عاللةللنالالفصللسالبٍصللفالضلل, ٛاللمللد , الالالالالالال

ِللليالالٔب,اضللة,زال الالٔاتضللحغف,زالزالللل,هالاهللالج للل,ىلالنالالال

ٖطلللحغفسُٔال(الالالزالٔصلللٗ,ًالااٖللل,ًالالةلللٗضالزالٔصلللٗ,ًالالالال

الاتذٍ الٔاخلىٗظال.
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