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الفترة اليىم 
لكفاية لهكىّى النّشاط 

الوحتىي الهدف 
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هذٌ قزآٍَ 
انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

فٍ خشىع  انقزآَُّت

كايم انّسىرة . ورة فٍ خشىع و َخبٍُّ يؼُاها اإلخًانٍَخهى انلّ 

سىرة انفُم 

2 
هذٌ قزآٍَ 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 

سىرة انفُم . يٍ سىرة انفُم فٍ خشىع 4و  3َسخظهز اَِخٍُ 

3 
هذٌ قزآٍَ 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 

سىرة انفُم . عَسخظهز كايم انسىرة فٍ خشى

4 
ػقُذة 

انخّذنُم ػهً انًؼاٍَ و 

انًفاهُى اإلساليُّت انًخّصهت 

باإلًَاٌ باهلل و انّزسىل 

َخؼّزف قىاػذ اإلسالو انخًل 

قىاػذ اإلسالو انخًل 

بني اإلسالم على : انّسُذ
خمس شهادة أن ال إله إال 

 ومحّمدا رسول اهلل  و أن اهلل
إقام الصالة وإيتاء الزكاة 

 .رمضان وحج البيت وصيام

5 
 ػقُذة

انخّذنُم ػهً انًؼاٍَ و 

انًفاهُى اإلساليُّت انًخّصهت 

باإلًَاٌ باهلل و انّزسىل 

. َذكز قىاػذ اإلسالو انخًل

6 
هذٌ قزآٍَ 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 
سىرة انهًزة . يٍ سىرة انهًزة فٍ خشىع 3، 2، 1َسخظهز اَِاث 

7 
رآٍَ هذٌ ق

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 
سىرة انهًزة . يٍ سىرة انهًزة فٍ خشىع 6، 5، 4َسخظهز اَِاث 

8 
هذٌ قزآٍَ 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 
سىرة انهًزة . يٍ سىرة انهًزة فٍ خشىع 8، 7َسخظهز اَِاث 
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9 
هذٌ قزآٍَ 

 انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر

انقزآَُّت فٍ خشىع 

. َسخظهز كايم انسىرة فٍ خشىع
سىرة انهًزة 

10 
أخالق 

حىظُف انًؼاٍَ و انقُى 

اإلساليُّت فٍ يىاقف سهىكُّت 

. يىافقت نها

واخج يمبّت انىانذٍَ . انىانذٍَ ةَفصص ػٍ واخج يمجّ 

11 
أخالق 

حىظُف انًؼاٍَ و انقُى 

اإلساليُّت فٍ يىاقف سهىكُّت 

. يىافقت نها

واخج اإلحساٌ إنً . إنً انىانذٍَ و انبّز بهًا اإلحساٌكز يظاهز َذ

. انىانذٍَ و انبّز بهًا
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أخالق 

حىظُف انًؼاٍَ و انقُى 

اإلساليُّت فٍ يىاقف سهىكُّت 

. يىافقت نها

. يٍ سىرة اإلسزاء فٍ خشىع 23َسخظهز اَِت 

سىرة اإلسزاء اَِت 

23 

ً رَو وَو }  بُّكَو أَوالَّ حَوْؼبُُذواقَو َو

 ٍِ َْ انِذَو بِاْنىَو إاِلَّ إََِّاُِ وَو

اَاً   {إِْحسَو

13 
هذٌ قزآٍَ 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 

سىرة انؼصز . يٍ سىرة انؼصز 2، 1َسخظهز اَِخٍُ 

14 
هذٌ قزآٍَ 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 

سىرة انؼصز . َسخظهز كايم انسىرة فٍ خشىع

15 
أخالق 

حىظُف انًؼاٍَ و انقُى 

اإلساليُّت فٍ يىاقف سهىكُّت 

. يىافقت نها

انُّظافت . فهااندسى و انثُّاا و انبُج و َىظّ َذكز فىائذ َظافت 

َظافت اندسى و انثُّاا  

. و انبُج

16  
أخالق 

حىظُف انًؼاٍَ و انقُى 

ف سهىكُّت اإلساليُّت فٍ يىاق

. يىافقت نها

. انُّظافت. انًذثّزيٍ سىرة  4َسخظهز اَِت 

: قال حؼانً 

وَو ثَُِوابَوكَو >> 

<< هِّْز فَوطَو َو 
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 إدهاج 17
هذٌ قزآٍَ 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر 

انقزآَُّت فٍ خشىع 

، انفُم، انهًزة: انّسىرَسخظهز سىرا قزآَُّت فٍ خشىع : األهذاف انًًُّزة

. انؼصز

 إدهاج 17

خالق أ

حىظُف انًؼاٍَ و انقُى 

اإلساليُّت فٍ يىاقف سهىكُّت 

. يىافقت نها

: األهذاف انًًُّزة

. َمسٍ إنً انىانذٍَ و َفصص ػٍ يمبّخهًا -

يٍ سىرة اإلسزاء و َخهىها حالوة  23َسخظهز اَِت  -

. سهًُت فٍ خشىع

. َمّذد قىاػذ انُّظافت و َىظّفها -

. َسخظهز اَِت و َخهىها فٍ خشىع -

واخج يمبّت انىانذٍَ 

واخج اإلحساٌ إنً 

انىانذٍَ 

و انبّز بهًا 

فىائذ َظافت اندسى و 

. انثُّاا

 ػقُذة

انخّذنُم ػهً انًؼاٍَ و 

انًفاهُى اإلساليُّت انًخّصهت 

باإلًَاٌ باهلل و انّزسىل 

: األهذاف انًًُّزة

. َذكز قىاػذ اإلسالو انخًل

قىاػذ اإلسالو انخًل 

م على بني اإلسال: انّسُذ
خمس شهادة أن ال إله إال 

 وو أن محّمدا رسول اهلل  اهلل
إقام الصالة وإيتاء الزكاة 

 .وصيام رمضان وحج البيت

هذٌ قزآٍَ  تقيين 18
 أخالق

ػقُذة 

انخاّلوة انّسهًُت نهّسىر  -

. انقزآَُّت فٍ خشىع

انخّذنُم ػهً انًؼاٍَ و  -

انًفاهُى اإلساليُّت انًخّصهت 

. انّزسىل باإلًَاٌ باهلل و

حىظُف انًؼاٍَ و انقُى  -

اإلساليُّت فٍ يىاقف سهىكُّت 

. يىافقت نها

األداء انًُخظز 

( انفُم، انهًزة، انؼصز)َسخذّل ضًٍ وضؼُّاث بانّسىر 

انُبىَّت انّشزَفت انًكخسبت  األحادَثو باَِاث انقزآَُّت و 

. اإلًَاٌ باهلل، اإلحساٌ نهىانذٍَ، انُّظافت: ػهً

انًؼاَُز 

َفهى انىضؼُّت : 1ـيغ

َؼذد، َذكز 

. َمهّم انىضؼُّت: 2يؼـ

َسخذّل ًَُّز 

َقُّى انًىاقف و : 3يؼـ

انّسهىكاث 

. َخّخذ يىقفا

دعن   19
 و عالج

 دػى و ػالج فٍ ضىء َخائح انخّقُُى   
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دعن   20
 و عالج

 دػى و ػالج فٍ ضىء َخائح انخّقُُى   

 


