
تخطُط انىحذة انتّؼهًُُّت 

 4:ػـــــــــذد

                  تشبُت إساليُّت :انًاّدة 

         :انىحـــذة يكّىَاث     

َــىو واحــذ   :انتّمُُـــى/    َىو واحــذ         : إديــــاج/            أَّاو        6: تؼهّــى يُهدـــٍ              

 

  َىيـــاٌ: دػـى و ػــالج      /        َــىو واحــذ              :نًشــشوعا                                 

 

األونـــً : انـّذسخــــت

 انثّــاَُـــت: انًستــىي

..................................... :يــٍ

.....................................:إنــً

. 
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الفترة اليىم 
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أخالق 

تىظُف انًؼاٍَ و 

انمُى اإلساليُّت فٍ 

يىالف سهىكُّت 

 .نها يىافمت

. َداص ػًم ياإَبٍُّ فىائذ انتّؼاوٌ ػهً 
انتّؼاوٌ  -

َتدهًّ فُها انتّؼاوٌ و َستذّل ػهً رنك  َزكش سهىكاث 2

. بحذَج َبىٌ

: انتّؼاوٌ

ّللّا فٍ ػىٌ >>: انحذَج انُّبىٌ

<< انؼبذ يا داو انؼبذ فٍ ػىٌ أخُه 

3 

هذٌ لشآٍَ 

انتاّلوة انّسهًُت 

نهّسىس انمشآَُّت فٍ 

خشىع 

سىسة انمذس َستظهش انًتؼهّى اَِاث انثاّلث األونً فٍ خشىع 

4 
. سىسة انمذس كايهتَستظهش سىسة انمذس فٍ خشىع 

5 

أخالق 

تىظُف انًؼاٍَ و 

انمُى اإلساليُّت فٍ 

يىالف سهىكُّت 

 .يىافمت نها

َأخز يىالف تبشص انتّؼاَش انّسهًٍ يغ األفشاد و 

. َستذّل ػهً رنك بانحذَج

ػاششة حسٍ انى

ٍُ أَحُذُكْى حتًّ َحّب >> +  الَ َُؤي

حذَج <<. ألخُه يا َحّب نُفِسه

. َبىٌ ششَف

َبٍُّ لىاػذ انتّؼاَش انّسهًٍ يغ أفشاد انًحُط و  6

يٍ سىسة انبمشة نالستذالل  195َستظهش اَِت 

 195اَِت . انًحافظت ػهً انًحُط -

ٌَّ ّللّاَ } : يٍ سىسة انبمشة َوأَْحِسَُُىْا إِ

 ٍَ ْحِسُُِ ًُ  {َُِحبُّ اْن

إدهاج  7
هذٌ لشآٍَ 

انتاّلوة انّسهًُت 

نهّسىس انمشآَُّت فٍ 

خشىع 

: األهذاف انًًُّضة 

. َستظهش انّسىس انًمّشسة فٍ خشىع
. سىسة انمذس



 ③ 

أخالق 

تىظُف انًؼاٍَ و 

انمُى اإلساليُّت فٍ 

يىالف سهىكُّت 

 .يىافمت نها

فىائذ انتّؼاوٌ ػهً إَداص ػًم يا  َبٍُّ

. ًَاسط لىاػذ انتّؼاَش انّسهًٍ يغ انًحُط

انتّؼاوٌ 

حسٍ انًؼاششة 

. انًحافظت ػهً انًحُط

تقيين  8

 

: األداء انًُتظش

َستذّل انًتؼهّى ضًٍ وضؼُّاث تؼشض ػهُه بسىستٍ 

انؼهك و انمذس و اَِاث انمشآَُّت و األحادَج انُبىَّت 

انتّؼاَش انّسهًٍ يغ  –انتّؼاوٌ : ة ػهًانّششَفت انًكتسب

. األفشاد و انًحُط

 

: َُشاانًغ

َؼّذد : َفهى انىضؼُّت -1

 –َستذّل = َحهّم انىضؼُّت  -2

 .َبّشس

= َمُى انًىالف و انّسهىكاث  -3

. َتّخز يىلفا         

دعن   9
 .وضؼُّاث نهّذػى و انؼالج تمّشس فٍ ضىء َتائح انتّمُُى و عالج
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