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يوم اإلرتقاء
تكليف
تحدي القراءة
ترويح



ساعة ونصف إلستذكار الدروس مبكتبة امللك عبدالعزيز عصر يوم
السبت  ,خيصص منها وقت جللسة مشرتكة اعانة الطالب يف فهم ما أشكل
عليه.



وقت للقراءة ال يقل عن ساعة .



,
 oفرتة نقاش عن ماقرء يف الكتاب املشرتك.
 oفقرة تطويرية ملدة  20دقيقة (كيف أنظم وقيت-مهارات يف التفوق
واإلستذكار-كيف أخطط حلياتي-فنون يف القراءة-مهارات يف التفكري
وغريها-جتارب-صندوق).
 oبينيات "مشاغبات ذهنية"  :بعض األلغاز واأللعاب الرتبوية واألطروحات
اليت تنمي العقل.
 oاختبارات قياسية  :قياس الذكاءات املتعددة – قياس املهارات اللغوية –
اختبار الشخصية
برنامج قراءة ذاتي  ,يتفق طوال الفصل على اجناز عدد معني من الصفحات



ويذكر الطالب يوميا كم أجنز بتحديد وقت يومي مع ذكر اقتباسة واحدة مماقرأ  ,ويتم حتديد
حد أدنى مناسب من عدد الصفحات للقراءة اليومية  ,ال يتعارض مع دراسة الطالب.
 تكليف  :كل اسبوعني يكلف كل طالب مبهمة (فكر خارج الصندوق  ,جديد الكتب  ,تلخيص
كتيب  ,مقطع صوتي أو مرئي *ماذا استفدت؟)
يقدم للطالب جمموعة من البطاقات العملية لتدريب الطالب على التوازن



يف جوانب احلياة االرتقاء مبستواه الدراسي :
ورقة تسلم اسبوعيا يضع فيها الطالب أهدافه اليت سيخدمها يوميا ويقيم

أ-

إجنازه اسبوعيا يف اجلوانب التالي:


اجلانب الروحي :ويراعى يف هذا اجلانب  :املداومة على العمل والعبادة وإن
قلت *كان عمله دمية*  ,والتدرج يف العبادة .



اجلانب العلمي :ويراعى يف هذا اجلانب  :املداومة على القراءة والشغف بها
وان يكون منطلق القراءة من اقبال النفس .



اجلانب األخالقي والسلوكي  :يراعى يف هذا اجلانب :اإلحسان اىل الوالدين
واألهل  ,الرب والصلة  ,التواصل مع االصدقاء وتربية النفس على اخللق
احلسن.



جانب العطاء  :ويراعى يف هذا اجلانب  :املداومة على الصدقة ولو بالقليل ,
عمل الرب واإلحسان للناس .



اجلانب الصحي  :ويراعى يف هذا اجلانب  :اكتساب عادة صحية  ,واملواظبة
على الرياضة.



فيها جدول للمذاكرة اليومية وخانة لتوقيع الوالدين ملتابعة املذاكرة اليومية .



جدول ملتابعة التفاعل واملشاركة يف املدرسة  ,فيها خانة لتوقيع املدرسني لتأكيد
تفاعله يف أي حصة.



نهاية كل لقاء سيكرم من قبل اجلميع أفضل طالب ملتزم باملذاكرة اليومية واألكثر
تفاعال ومشاركة يف املدرسة.



سيتفق مع الطالب بالتدرج يف اوقات املذاكرة اليومية من  25دقيقة يف اليوم ثم
رفعها اىل  35دقيقة اىل  45دقيقة على االقل.



كل لقاءين ( أربعة أسابيع)  :لقاء تروحيي مكآفأة للمنجزين (مركز ترفيهي -مطعم متميز-
زيارة متميزة.
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 10على 10
 40إجنازات يف  4أيام !!!
أهدافي في الجانب الروحي
...............................
...............................
...............................

أهدافي في الجانب العلمي

أهدافي في الجانب األخالق

أهدافي في جانب العطاء

أهدافي في الجانب الصحي

...............................
...............................
...............................

...............................
...............................
...............................

...............................
...............................
...............................

...............................
...............................
...............................

اليوم
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
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مستوى اإلنجاز





