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أهداف ونتائج

املرحلة
الرابعة

*ول يييمر ال يييرر لااض يييير،رب يييديرد يييادمرد يييورر للعال يييهرلورق يييا،رعل ييييرع ييياادار288رورق يييهر،رت يييمر
إع ييا ادارورتجردبه ييارو اتبارد ييارو لتع يياديراده ييارعر ييررل ييا ررعا ييررو يينو ،رودر لتل ييارو للن ييهر،رد ييافر
د يييورر لورق يييا،رتعر يييدمر لع ييير  ،رو لكتاب يييهر،روق يييارت يييمرتـ يييلدلهارلببدب خبنت يييباعربه يييارا ييينيرت يييارداركت يييابر

لعاعا ر لنور نده،و لهافرلنها:
*رتو ييهديرعلرد ييهر لت يياردارعر ييرر للعر ييمر،رتد يي رو ييدجار دن ييا،رت يياردارك يييرارارل يييراروو ييهارر
اد ييا فر لت ييمردنبي ييمر يردتععه ييار لطال ييبربع ييار ل ييارا،رورطردع ييهرع ييرئر ل ييارا،رو و ييئرهرتعودلد ييهر
تؤك ييارعر ييررل ييارت ييمرا ييرتترا يينير لتـ ييه،و لت�كارل يييراه ييمر لطال ييبرلر ييارار للا ييرويرو لعد ييامربعل ييير
لو جبر لويردؤكارولمر.
*كل ييار ير لطال ييبرو ييدجاربع ييارك يييرتـ ييهرل يياردع ييومربتطبدع ييتروعلر ييترل يييرا يينيرورق ييهر لو ج ييبر
إلظه يياررقار ت ييترعر ييررتعر ييمر لكتاب ييهرواه ييمر ل ييارارو و ييتدعابتر،رادكاائ ييتر للعر ييمرعر ييررل ييارق ييامرب ييترل ييير
عل يييرـ ييتدررا ييمرورق ييهر لو ج ييبرادا ييعرر لطال ييبربالدع ييهرا ييمر ل ييناارلدن ييا،ر للعر ييمرعر ييررل ييارق ييامرب ييتر
ادتاوردو ر لتاجدعركوودرهرلير لووائيرلتعامرلوتو رر لتعردلم.

رررررر
-1ر لطاليييييبر للنييييياطربيييييترديييييورر لورقيييييا،ر لتطبدعديييييهر لتعردلديييييهرديييييور للبتيييييا�رايييييمرتعريييييمر
لع يييير  ،رو لكتاب ييييهروكالب ييييارل يييياردك ييييويرعل ييييرررل ييييارب ييييديرال ييييارإل ييييررتو ييييعرو يييينو ،،ر
اكرليييياركييييايرعل ييييرر لطالييييبرقردبييييارل يييييردييييبو ر لويييييركان يييي،ر الوييييتااا ر اضيييييرب يييي�وير
هللارتعالر.
-2ر للعر يييييمر للن ييييياطرب يييييترت ييييياردارد يييييورر لورق يييييا،ر لتعردلد يييييهرد يييييورل ييييييردع يييييومربت ييييياردار
كتابر لعاعا ر لنور ندهرعبررلو قعر لتو ـير اللكتروندهر.
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املرحلة الرابعة من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس العاشر من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس العاشر (السكون)
يف البداية جيب على ولي األمر أن يهيئ للطالب املكان والوقت املناسب آلداء احلصة على أكمل وجه وأن حيرص على
أن جيلس الطالب وقت آداء احلصة على كرسي ومكتب مناسبني له ويتأكد من تشغيل الكامريا لزيادة فرصة التواصل
مع املعلم بعدها يأتي دور املعلم يف سري احلصة .
يف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :

 .1دوتلعر اـو ،ر لواكنه.
 .2دعر ر اـو ،ر لواكنهر.
 .3دلهررامر ا ،ر اـو ،ر لواكنه.
 .4دعطعر لكرلهر لتمربهارـو،رواكيرإلرروتا تهار لـوتدهرتعطدعارـتدتا.
 .5دتهجرركرلا �
،ر تارلكوناتهارـو،رواكي.
 .6دارمر ير لـو،ر لواكيرالردعومربناوتر،روإنلاردعتلارعرررلتترمرقبرت.
 .7دعر ركرلا،ر تارلكوناتهارـو،رواكي.
 .8دـيمرإلرر لترفر لواكير للعرعي.
 .9دلهررامر ا ،ر لتروفر للعرعره.
 .10دتعيردلار لتروفر للهلووهر.
 .11دعبرعيروعااتتربلار كتوبرليرعرمرنااع.
خطوات وطريقة تعليم الطالب

.1
.2
.3
.4
.5

لعير لطالبر لوطرر اويرلير لارار.
وتلعرلترادار لطالبرارامرورقومر ا ،ر.
لعير اـو ،ربالهجا،رورباوير لهجا.،
وتلعراا ،ر لطالبرلنارا روقومر ا ،ر.
تبعرلاططرتوزدعرتـصر لارا.
الواجبات املكتوبة
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· دكلير لطالبر لكتابهربالترفر لواكيرامرورقهر لو جبرامرلوضعتركاللداير لوير لالتر.
· دكلير لطالبر لكتابهربالترفر لواكيرلوبوقارباللتترمر.
ر

ر
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املرحلة الرابعة من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس احلادي عشر من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس احلادي عشرر ( تدريبات على السكون)
يف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .1دوتلعر اـو ،ر لواكنه.
 .2دعر ر اـو ،ر لواكنهر.
 .3دلهررامر ا ،ر اـو ،ر لواكنه.
 .4دعطعر لكرلهر لتمربهارـو،رواكيررإلرروتا تهار لـوتدهرتعطدعارـتدتا.
 .5دتهجرركرلا،ر تارلكوناتهارـو،رواكي.
 .6دارمر ير لـو،ر لواكيرالردعومربناوتر،روإنلاردعتلارعرررلتترمرقبرت.
 .7دعر ركرلا،ر تارلكوناتهارـو،رواكيرـتدرر ورلعتي.
1
 .8دلهررامرنطقر للاوارلعر اتنفررولها
 .9دارقربدير للارارور للدنررور لجلع.
 .10دعطمربعئر ولا،ر الو ي.
 .11دوتاامربعئر ولا،ر الوتاهام.
 .12دلدزربدير لنمر لالودهرور لعلرده.
 .13دلهررامرنطقردلز ر لوـيرلاتوتهرقبير( ي)ر.
 .14دعرفرلتررتنطقرردلز ر لوـيرلكوور ر ورلضلولهرامر وير لاعي.
 .15دوتاامرضلدرر للتكرمر،رورضلدرر للتكرلدي.
 .16دوتاامربعضارليرتروفر لجر.
 .17دبايروعااتترلتتويرلوتوىر ا ئت.
خطوات وطريقة تعليم الطالب :
.1

لعير لطالبر لوطرر اويرلير لارار.

.2
.3
.4
.5

وتلعرلترادار لطالبرارامرورقومر ا ،ر.
لعير اـو ،ربالهجا،رورباوير لهجا.،
وتلعراا ،ر لطالبرلنارا رورقومر ا ،ر.
تبعرلاططرتوزدعرتـصر لارا.

الواجبات املكتوبة
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 .1قر  ،روكتابهرونطقركرلا،ربهارترفرواكيرلـتوبهربالـور ر.
 .2قر  ،روكتابهرونطقركرلا،ربهاروكويرتايرعررر للارارو للدنررو لجلعر.
 .3قر  ،روكتابهرواهمركرلا،ربتروكويرتايرعررر ااعاير.

