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تقديم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مجموعــة  دراســي  عــام  كل  مطلــع  مــع  مدارســنا  تحتضــن 
مــن األطفــال المســتجدين ليخطــوا خطواتهــم فــي طريــق 
العلــم ، تحدوهــم آمــال وطموحــات أســرهم بــأن يندمجــوا 
ــا  فــي مدرســتهم بــكل سالســة ويســر، ويعــد أمــرًا طبيعّيً
أن ترافــق الطالــب والطالبــة فــي بدايــة مشــوارهما التعليمــي 
بعًضــا مــن المخــاوف كــون المدرســة أمــًرا مســتجًدا بالنســبة 
الخــرج  تعليــم  فــي  حرصنــا  المنطلــق  هــذا  ومــن  لهمــا، 
علــى تطويــر برنامــج األســبوع التمهيــدي وبرنامــج التهيئــة 
االبتدائــي  األول  بالصــف  المســتجدين  للطــالب  اإلرشــادية 
بهــدف تكويــن اتجاهــات إيجابيــة لــدى الطــالب والطالبــات نحــو 
المدرســة، وتقبلهــا وتعزيــز مشــاعر الثقــة بالنفــس، وبنــاء 

العالقــات وتكويــن صداقــات مــع أقرانــه بالمدرســة .
جهــود  ولتوحيــد  التمهيــدي  األســبوع  ألهــداف  وتحقيًقــا 
المــدارس خــالل األســبوع األول مــن الدراســة نضــع بيــن أيديكم 
 » التمهيــدي  األســبوع  لتفعيــل  المثلــى  ــبل  السُّ  « كتيــب 
الطالبيــون  والمرشــدون  المــدارس  قــادة  منــه  ليســتفيد 

 . األوليــة  الصفــوف  ومعلمــات  ومعلمــي  والمرشــدات 

وختاًما أشكر فريق العمل بقسم التوجيه واإلرشاد بقيادة
 أ /هـــند الرحمــة علــى هــذا اإلصــدار المميــز والــذي يمثــل 
انعكاًســا لحرصهــم الدائــم علــى دعــم  المــدارس بــكل مــا هــو 

مفيــد وجديــد فــي مجــال التوجيــه واإلرشــاد الطالبــي
أسال اهلل أن يبارك في الجهود ويسدد الُخطا  .

مدير التعليم بمحافظة الخرج 
الدكتور / عبدالرحمن بن عبداهلل العبدالجبار 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أولــى  لتحقيــق  مهمــة  خطــوة  التمهيــدي  األســبوع  يعــد 
عناصــر االســتقرار النفســي للطالــب اســتعدادًا للتكيــف مــع 
آمنــة تضمــن  بيئــة  ، وتوفيــر  التعليميــة  التربويــة و  البيئــة 
الســوية وتنميــة ثقتــه  الطالــب  بنــاء شــخصية  الســير فــي 
بنفســه وبنــاء ذاتــه بعيــًدا عــن الخــوف واإلحبــاط ، ومــن خاللــه 
ــم المدرســي  ــى العال ــأ النفــس بالتــدرج فــي الدخــول إل تتهي

. المختلفــة  بعناصــره 
ــبل المثلــى  وليتحقــق هــذا بطريقــة مثلــى جــاء كتيــب » السُّ
لتفعيــل األســبوع التمهيــدي « والــذي كان بــادرة مميــزة 

لقســم توجيــه وإرشــاد الطالبــات برئاســة .
 أ / هـــند الرحمــة وبدعــم مــن إدارة التعليــم بالخرج الســباقة 
ــة بقيــادة  ــر للعمليــة التعليميــة والتربوي ــكل مــا فيــه تطوي ل

ربانهــا د/ عبدالرحمــن العبدالجبــار .
بــأن ينفــع بهــذا اإلصــدار، وأن  القديــر  الدعــوات للعلــي  كل 

يبــارك فــي الجهــود  .

المساعد لشؤون تعليم البنات بالخرج 
سماح بنت مبارك الذيبان
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تمهيد

الحمــد هلل الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات والصــاة والســام علــى ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم        .

التربيــة والتعليــم حلقتــان ال يمكــن فصلهمــا ، ولهمــا أســس أوليــة يقومــان عليهــا 
علــى  المترتبــة  الســلبية  باالنعكاســات  نســمع  مــا  وكثيــًرا   ، أهدافهمــا  لتحقيــق 
بمرحلــة جديــدة  الطالــب  التحــاق  بدايــة  مــع  تفشــل  التــي  العشــوائية  الخطــوات 
بالمدرســة ، حيــث تعتبــر المرحلــة الدراســية الجديــدة فــي حيــاة الطالــب وخصوًصــا 
طالــب الصــف األول االبتدائــي عالًمــا جديــًدا فــي حياتــه التــي اعتــاد فيهــا علــى حضــن 

أمــه وأســرته . 
لقــد ســعت وزارة التعليــم إلــى تفعيــل برنامــج األســبوع التمهيــدي للصــف األول 
االبتدائــي إدراًكا منهــا لألبعــاد النفســية للطالــب فــي هــذه المرحلــة مــن عمــره ، 
ولمســاعدته علــى التكيــف االجتماعــي مــع البيئــة  الجديــدة، ولتكويــن اتجــاه نفســي 
إيجابــي لديــه نحــو المدرســة ، وذلــك وفــق األهــداف واألســس العلميــة التــي وردت 
فــي دليــل األســبوع التمهيــدي الصــادر مــن اإلدارة العامــة للتوجيــه واإلرشــاد بالــوزارة .
ولتحقيــق أهــداف برنامــج األســبوع التمهيــدي بدرجــة عاليــة مــن الفعاليــة واالتقــان 
ــبل المثلــى لتفعيــل  وفــق مــا ورد فــي الدليــل آنــف الذكــر فقــد صــدر كتيــب » السُّ
األســبوع التمهيــدي« بأســاليب ميســره وطــرق تربويــة سلســة تســاعد القائميــن 
علــى برنامــج األســبوع التمهيــدي لتحقيــق األهــداف المنشــودة التــي وضعــت مــن 

أجلــه 



برنامج األسبوع التمهيدي :أهداف 

تكوين اتجاه إيجابي 
لدى التلميذ نحـــــــــــــو 
المدرسة ، وإكســـــابه 
خبرة تعزز حبهـــا في 

نفسه .

 توزيع التالميذ على 
الفصول الدراسية ،وفق 
معايير تربوية محــــــددة 
تضمـــــــن وجود التلميذ 

في الفصل ، والمكان 
المناسب له .

الصــف  تلميــذ   ، الطفــل  انتقــال  تســهيل 
األول مــن محيــط األســرة الــذي ألفــه وتربــى 
وأنظمتهــا  المدرســة  بيئــة  إلــى  فيــه 
بشــكل تدريجــي مــن خــالل توفيــر جــو آمــن 
يســوده الحــب ، واالحتــرام ويشــعره بالراحــة 

. والطمأنينــة 

فــرد  رعايــة واهتمــام كل  ، وأنهــم محــل  أبنائهــم  األمــور علــى  أوليــاء  طمأنــة 
بالمدرســة ، وتعريفهــم بالخصائــص النمائيــة لتلــك المرحلــة ، واألســاليب التربويــة 
المناســبة فــي التعامــل مــع الخــوف الــذي يــالزم التلميــذ حــال دخولــه المدرســة أول 
مــرة ، وتوضيــح دور األســرة المأمــول فــي هــذا الجانــب ، وتوثيــق العالقــة اإليجابيــة 

بيــن البيــت والمدرســة .

الوقــوف علــى المشــكالت الصحيــة 
للتلميــذ  والنفســية  والســلوكية 
فــي وقــت مبكــر ، وتبصيــر أوليــاء 
األمــور بهــا ،والتعــاون مــع المدرســة 
وفــق  وعالجهــا  عليهــا  للســيطرة 

. التربويــة  األســاليب 

الوقوف على الحالة االجتماعيــــــــــــة 
والثقافيــــــــــــــــة ، واالقتصـــــــــــــــــادية 
ألسرة التلميذ ، وتوفير المساعدات 
المالية ،والنفسية الكافية للتلميذ 
المحتـــــــــــــاج ، والتي ستعينــــــــــــــــه 

على تقبل المدرسة .

1
2

3
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 تسهيـــــــــل عملية 
اندماج تالميذ التربية 
الخاصة مع بقيــــــــــــــة 

تالميذ المدرســـــــــــــة . 

7

7
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المدرسية في األسبوع التمهيدي :مهام الهيئة 

قائد المدرسة أو الوكيل .

المرشد الطابي .

رائد الفصل .

ــة  ــة الفني ــم التربي معل
ــاط . ــد النش أو رائ

معلم التربية الرياضية

1
2345
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المدرسة :مهام قائد 

معلم التربية الرياضية

5

تشكيـــــــــــل اللجــان 
المنظمــة والمنفــذة 
لبرنامج لألسبـــــــــــوع 
التمهيـــدي وتحديد 

أدوار ومهام أعضائها .

عقد اجتمــــــــــاع خاص 
باألسبوع التمهيـــدي 
قبل نهــــــــــــاية العام 
الدراســــــــــــــي ، وإقرار 
خطــــــــــــــــة البرنامج .

تجهيز وتهيئة البيئـة 
المدرسيــــــــة ، والتأكـد 
من توفر جميع مايلزم 
لتنفيذ فعاليـــــــــــــــــــــات 
البرنامـــــــــــــــــــــــج وفــــق

ما خطط له .

توفير الدعم المـــادي 
والمعنوي . لتنفيــــــذ 
فعاليــــــــات البرنامج .

اإلشــــــراف العام على 
البرنامج ومتابعـــــــــــة 
وتوجيـــــــــــــــــــه أعضاء 
اللجان بشكل يومي 0 

تقييــــــــــــــــــم البرنامج 
بموضوعية تامة وفق 
النمــــــــــوذج الوارد في 

الدليل .

123

46
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لجنــة  أعضــاء  مــع  بالتعــاون  التمهيــدي  األســبوع  برنامــج  لتنفيــذ  االســتعداد 
. االبتدائــي  األول  الصــف  تالميــذ  الســتقبال  التهيئــة 

تعريف المجتمع المدرسي بالبرنامج وفق الوسائل المتاحة .
األول  الصــف  لتلميــذ  العمريــة  المرحلــة  نمــو  بخصائــص  األمــور  أوليــاء  تعريــف 

 . االبتدائــي 
تصميــم البطاقــات التعريفيــة للطــالب المســتجدين بالتعاون مــع اللجنة المنفذة 

لبرنامــج األســبوع التمهيدي .
متابعــة التالميــذ خــالل األســبوع ؛الكتشــاف ورصــد الحــاالت الطارئــة ودراســتها 

وتقديــم الخدمــات اإلرشــادية المناســبة لهــا .
توزيــع  فــي  االبتدائــي  األول  الصــف  ومعلمــي  المدرســة  وكيــل  مــع  المشــاركة 

 . الدراســية  الصفــوف  علــى  التالميــذ 
اإلشــراف علــى تنفيــذ فقــرات البرنامــج التربــوي وفــق البرنامــج الزمنــي المحــدد فــي 

الخطــة .
البرنامــج  تنفيــذ  أثنــاء  تبــرز  التــي  ،والنفســية  الســلوكية  المشــكالت  معالجــة 

وتحويلهــا إلــى جهــات االختصــاص إذا لــزم األمــر .
إعداد التقرير النهائي ألعمال األسبوع التمهيدي .

فــي  الــوارد  النمــوذج  وفــق  تامــة  البرنامــج بموضوعيــة  تقييــم  فــي  المشــاركة 
. الدليــل 

مهــــام

المرشــــــــــد الطابي 
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وإثــراء   ) االبتدائــي  الصــف  لتالميــذ)  العمريــة  المرحلــة  نمــو  بخصائــص  اإللمــام 
الجانــب المعرفــي فــي األســاليب التربويــة للتغلــب علــى خوفهــم مــن المدرســة 

ومســاعدتهم فــي تعديــل الســلوك غيــر المرغــوب فيــه  .
تجهيز وتزيين الفصل . 

المشاركة في توزيع التالميذ تربويًا على الفصول . 
التحلــي بالصبــر والهــدوء فــي التعامــل مــع الطــالب خــالل هــذه الفتــرة بشــكل 

خــاص . 
المســاهمة فــي اكتشــاف الحــاالت الســلوكية الطارئــة ، او النفســية بيــن التالميــذ 

وتحويلهــا للمرشــد الطالبــي  . 
التعامــل التربــوي االيجابــي الحــذر مــع الحــاالت التــي ترفــض دخــول الفصــل وإنجــاز 

المهــام وفــق الخطــوات المرســومة الــواردة فــي البرنامــج  .
تعويــد التلميــذ علــى الممارســات الســلوكية اإليجابيــة مــن خــالل تعديــل الســلوك 

الســلبي الــذي يظهــر فــي المواقــف التعليمــة . 
 ، الفصــل  داخــل  المناســبة  الجــذب  وعوامــل  واأللعــاب  الترفيــه  علــى  التركيــز 
ــا ورد فــي  ــة ،و التمهيــد حســب م ــام التهيئ وتجنــب التدريــس إال بعــد مضــي أي

خطــة البرنامــج . 
تعريــف التلميــذ بالهيئــة التعليميــة فــي المدرســة والتجــول معهــم فــي مرافــق 

المدرســة ؛ ليتعرفــوا علــى بيئــة المجتمــع المدرســي . 
المشاركة في تنفيذ الحفل الختامي للبرنامج حسب الدور المكلف به . 

المشاركة في تقييم البرنامج بموضوعية تامة وفق النموذج الوارد بالدليل .

مهـــــــــــــــام
 رائــــــــــــــــد الصف 
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تنفيذ ما يكلف به من إدارة المدرسة كونه عضوًا في لجنة االستقبال .
تجهيــز كراســات رســم تحتــوي علــى رســومات مناســبة تحبــب التلميــذ فــي 
المدرســة وتخــدم أهدافــًا تربويــة مــع اإلشــراف ، وتشــجع التلميــذ علــى الرســم 

. والتلويــن 
المساهمة مع اللجنة في تنفيذ األلعاب والفقرات الهادفة و المسلية . 

المشــاركة الفاعلــة فــي تزييــن مقــر االســتقبال والفصــول الدراســية والممــرات 
بالرســومات الجاذبــة واللوحــات اإلرشــادية  .

ــي بتكثيــف النشــاط الفنــي مــع بعــض الحــاالت التــي  دعــم دور المرشــد الطالب
تســتدعي ذلــك ، خاصــة التالميــذ الذيــن يرفضــون دخــول الفصــل فــي اليــوم 

ــع ومــا بعــد . الراب
اختيــار األلــوان الزاهيــة واإلضــاءات التــي مــن شــأنها إضفــاء البهجــة علــى نفــوس 

التالميــذ .
المشــاركة فــي رعايــة التالميــذ ممــن يتأخــر أوليــاء أمورهــم عــن مواعيــد الحضــور 

واالنصــراف ، وإشــغالهم بمــا يســليهم .

 مهـــام معلم
التربية الفنية أو رائد النشاط
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تنفيذ ما يكلف به من إدارة المدرسة كونه عضوًا في لجنة االستقبال .
إعــداد فقــرات تربويــة وفــق مــا تقتضيــه الخصائــص النمائيــة لتالميــذ الصــف األول 

االبتدائــي ، وتتماشــى مــع أهــداف البرنامــج  .
التركيــز علــى تنميــة روح الجماعــة فــي األلعــاب التــي يقــوم بإعدادهــا وتنفيذهــا 

مــع التالميــذ طــوال أيــام األســبوع التمهيــدي  .
واألقــواس   ، كالكــرات   ، الرياضيــة  الفقــرات  لتنفيــذ  المناســبة  األدوات  تجهيــز 

والحبــال ، وتنفيذهــا بالتعــاون مــع بقيــة أعضــاء لجنــة االســتقبال  .
العالجيــة  اإلجــراءات  بعــض  تنفيــذ وتكثيــف  فــي  الطالبــي  المرشــد  مســاندة 

الرياضيــة لمــن يحتــاج مــن التالميــذ .
إضفاء روح النشاط والحيوية والمرح في مقر االستقبال .

 مهــــــــــــــــــام
 معلـــــــم التربية البدنيـــة



النمو الجسمي   

النمو الحركي

 النمو العقلي 

النمو االنفعالي النمو الحسي

النمو االجتماعي 

النمو الديني

الخصائص النمائيــــــــــــــــــــة

 لمرحلة الطفولة الوسطى
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: النمو الجسمي .اوالً 

النمو الجسمي بطيء.

يزداد الطول في هذه المرحلة .

القوى العضلية ضعيفة بصفة عامة .

ازدياد نمو الغدد التناسلية في نهاية هذه المرحلة .

توفيرأطعمة ومشروبات صحية تتوفر فيها مقومات الغذاء السليم .  

تعويد الطالب على العادات الصحية كاالهتمام بنظافة الفم واألسنان .

تعويــد التلميــذ علــى العــادات الســلوكية الســليمة كالجلــوس الصحيــح فــي 
مقعــد الدراســة ،وكيفيــة حمــل الحقيبــة بطريقــة ســليمة ال تــؤذي ظهــره .  

تجنــب تكليــف الطالــب بمــا ال يطيــق كاســتخدام عضالتــه الدقيقــة فــي وقــت 
غيــر مناســب مــن العمــر .

المربي :                       دور                       



16

ــاد نمــو العضــالت الكبيــرة  تتزايــد الســيطرة علــى كافــة الحــركات نتيجــة ازدي

والصغيــرة .   

تتزايــد معــدالت الحركــة ، ويصبــح اكتســاب المهــارات الالزمــة لمختلــف األلعــاب 

ســريعًا .    

التآزر والتألف بين العضالت الدقيقة ) العين واليد (   .

يتعلم الطفل في تلك المرحلة الكتابة والرسم .

: النمو الحركي . ثانيًا

لــدى  الحركــي  الجانــب  إيجابيــًا  تعــزز  التــي  الفنيــة  التربيــة  بمــادة  االهتمــام 
. الطفــل 

االهتمام بمادة التربية البدنية من خالل توفير أفنية واسعة في المدارس . 

المربي :                       دور                       
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يتعلم الطفل المهارات األساسية في القراءة ،والكتابة ، والحساب  .

يّطــرد نمــو الــذكاء لــدى الطفــل فينتقــل مــن مجــرد التذكــر إلــى التذكــر 

. والفهــم 

يزداد انتباهه وتزداد حدته .

ينمو تفكيره من التفكير الحسي إلى التفكير المجرد .

ينمو خياله من اإلبهام إلى الواقعية .

يزداد لديه الفضول وحب االستطالع .

: النمو العقلي .ثالثًا 

ــة والتعليميــة المتنوعــة والمناســبة لنمــو التلميــذ  توفيــر المثيــرات التربوي
العقلــي .

العمليــة  فــي  المختلفــة  التالميــذ  قــدرات  بيــن  الفرديــة  الفــروق  مراعــاة 
. التعليميــة 

تدريــب التالميــذ علــى التركيــز واالنتبــاه فــي المواقــف التعليميــة والتعلميــة 
المختلفــة .

اكتشاف وتنمية المواهب الخاصة المتعددة لدى التالميذ بكافة فئاتهم الرسم .

تنمية االبتكار عند التلميذ والقدرة على التخيل من خالل اللعب ، والرسم .  

المربي :                       دور                       

تشجيع حب االستطالع لديه .      
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يــدرك الطفــل فــي تلــك المرحلــة الزمــن ، فصــول الســنة و الســاعة  و الدقيقــة 

و الشــهور .

يدرك األعداد ، ويتعلم العمليات الحسابية ويدرك األلوان .

ــة األمــر  ــه يخلــط فــي بداي ــز بيــن الحــروف الهجائيــة ، ويقلــد كتابتهــا إال أن يمي

بيــن الحــروف المتشــابهة ) ب،ت،ث ( .

التمييــز البصــري ضعيــف فــي هــذه المرحلــة ويظهــر بعــد النظــر بنســبة %80 

بيــن األطفــال ، و3% مــن األطفــال مصابــون بقصــر النظــر .

ينضــج الســمع ، وتصبــح حاســة اللمــس قويــة بحيــث تكــون ضعــف مثيلتهــا 

عنــد الراشــد .

: النمو الحسي .رابعًا 

تدريــب الطفــل علــى إدراك أوجــه الشــبه ، واالختــالف بيــن األشــياء أو المواقــف 
المتعلمــة  .

التركيــز علــى حواســه ، وتشــجعيه علــى المالحظــة واالنتبــاه والتركيــز أثنــاء 
الــدرس داخــل الفصــل وخارجــة ، وأثنــاء األنشــطة .

تدريبه على دقة إدراك الزمن ، والمسافات ، واألوزان ، واأللوان .

يجب أن تكون كتب القراءة مصورة ، وبخط كبير ، وملون  .

اعتمــاد الطريقــة الكليــة فــي تعليــم القــراءة ، ومــن ثــم االنتقــال إلــى الطريقــة 
الجزئيــة .

المربي :                       دور                       
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يميل الطفل إلى التعبيرات السارة من خالل القفز والضحك بصوت عالي .

يعبر عن عدم سروره بالتقطيب ، والعبوس ، ويقل لجوؤه إلى البكــــــــــاء .

يقلــق مــن الفشــل ، ويبــدو عليــه الخــوف كأن يدخــل فــي لعبــة تحــدي مــع 

أقرانــه فنجــده يخــاف الســخرية والنقــد .

يتذوق النكتة والفكاهة.

يبدو لديه الفضول ، وحب االستطالع .

: النمو االنفعالي  .خامسًا 

تنمية المهارات األساسية في القراءة والكتابة .

تنميــة الضميــر األخالقــي ومعاييــر القيــم مــن خــالل الــدروس التربويــة الهادفة 
والقــدوة الحســنة مــن المعلــم  .

إشــعار الطفــل بالراحــة واألمــان ؛ كــي يتمكــن مــن التعبيــر عــن انفعاالتــه دون 
خــوف .

عالج مخاوف الطفل عن طريق ربط الشيء المخيف بأشياء سارة .

التعامــل مــع االضطرابــات الســلوكية للطفــل فــي تلــك المرحلــة علــى أنهــا 
أعــراض لحاجــات يجــب إشــباعها .

المربي :                       دور                       
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يتجه الطفل نحو االستقاللية ، وتتسع دائرة ميوله واتجاهاته .
يساير المعايير التي يفرضها األقران ، وتزداد حدة تأثير الجماعة في سلوكه .

يحتك كثيرًا بوسط الكبار .
يبدي استعدادًا لتقبل آراء والده وأخوته ، ويتعصب لرأيه .

يشعر بالملكية الفردية ، ويضطرب سلوكه إذا حدث صراع ، أو معاملة
 خاطئة من الكبار .

يعبر عن رأيه عندما يكلف ببعض المهام البسيطة .

: النمو االجتماعي .سادسًا 

المربي :                       دور                       

تحميل الطفل مسؤولية نظافته الشخصية .

خلــق روح التنافــس الموجــه بيــن األطفــال فــي الفصــل ،ومراعــاة التجانــس 
واالختــالف فــي الــذكاء والقــدرات واالســتعداد بينهــم  .

ــه ، ومعلميــه ، والكبــار دون  تعويــد الطفــل احتــرام النظــام ، واحتــرام والدي
رهبــة أو خــوف .

إشباع حاجات الطفل االجتماعية كاللعب الجماعي .

التلميــذ  لــدى  ســليمة  اتجاهــات  وتكويــن  الطالبيــة  الجمعيــات  تكويــن 
. االجتماعــي   والتعــاون   ، اآلخريــن  حقــوق  واحتــرام   ، كالتســامح 

اكتشــاف حــاالت القلــق االجتماعــي مبكــرًا بيــن األطفــال ابتــداًء مــن األســبوع 
التمهيــدي .



21

: النمو الديني .سابعًا 

المربي :                       دور                       

االهتمــام بالتطبيقــات العمليــة لمــواد التربيــة اإلســالمية ، وتهذيــب الســلوك 
داخــل الفصــل .

التأكيد من مواظبة جميع تالميذ الفصل على صالة الظهر جماعة .

إشــراك التلميــذ فــي الجماعــات ، بمــا فيهــا مناشــط التربية اإلســالمية،وحلقات 
تحفيــظ القــرآن الكريــم المقامــة داخل المدرســة  .

اإلســالمية  التربيــة  مــن مقــررات  ،واالســتفادة  القــدوة  عــن طريــق  التعليــم 
. وفعــاًل   قــوالً  القــرآن  أخــالق  الســلوكية وتطبيــق  وتطبيقاتهــا 

تعليم السلوك األخالقي وفق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية السمحاء .

يتعلم الطفل المواد الشرعية كالقرآن الكريم ،التوحيد ، وتهذيب السلوك . 
ونبيــه  ودينــه  ربــه  علــى  تعرفــه  حيــث  مــن  العقــدي  الجانــب  الطفــل  يتعلــم 
وممارســة العبــادات تدريجيــًا مــن خــالل التلقيــن ، والتطبيــق للمعلومــات الدينية 

التــي يتعلمهــا  .
يفرق بين الخطأ والصواب .

يفرق بين الحالل والحرام .
يتعــرف علــى قواعــد الســلوك األخالقــي القائــم علــى االحتــرام المتبــادل بينــه 

وبيــن زمالئــه ومعلميــه .
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الخاتمة 

نتمنــى أن يحقــق هــذا الكتيــب الهــدف المنشــود منــه إلعطــاء القائميــن علــى برنامج 

األســبوع التمهيدي .

معلومــات وافيــة عــن مهــام الهيئتيــن اإلداريــة و التعليميــة فــي المدرســة فــي 

األســبوع التمهيــدي  والخصائــص النمائيــة لمرحلــة الطفولــة الوســطى بمــا يســاعد 

فلــذات اكبادنــا علــى التوافــق االجتماعــي والنفســي فــي مجتمعهــم الجديــد .

واهلل ولي التوفيق ,,,

قسم توجيه وإرشاد الطالبات 
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5-4  تقديم
6  تمهيد
7  اهداف برنامج األسبوع التمهيدي
8  مهام الهيئة المدرسية في األسبوع التمهيدي
9  مهام قائد المدرسة
10  مهام المرشد الطالبي
11  مهام رائد الصف
12  مهام معلم التربية الفنية أو رائد النشاط
13  مهام معلم التربية البدنية
14  الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة الوسطى
15  النمو الجسمـــي
16  النمو الحركـــــــي
17  النمو العقلــــــــي
18  النمو الحســــــــي
19  النمو النفعالـــــي
20 النمو االجتماعي
21   النمو الدينــــــــــي
22 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة

الفهرس
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المرجع /
دليل األسبوع التمهيدي لتالميذ الصف األول االبتدائي 

بنين / بنات
العام الدراسي 1436 / 1437 هـ

التدقيق اللغوي
أ / فاطمة ربيع العتيبي

majdh86@yahoo.comتصميم





بل المثلى لتفعيـــــل  السُّ

األسبوع التمهيـــــــــــــــــــدي 

للصف األول االبتدائـــــــــــي


