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األسا
  بیع

  االداب االسالمیة  العقیدة والعبادات  القرآن الكریم

  تقــــــــــــــویم تشـــــخیصي ودعــــــــــــــــم عـــــالجـــــــي  1
  طاعة هللا ومحبتھ  محمد رسول هللا –هللا رب العالمین   العلق –التین  –الشرح  –ة الفاتح  2
  طاعة هللا ومحبتھ  محمد رسول هللا –هللا رب العالمین   الزلزلة - البینة  –الفدر   3
  شكر هللا تعالى على نعمھ  اركان االسالم  العصر –التكاثر  –القارعة  –العادیات   4
  شكر هللا تعالى على نعمھ  اركان االسالم  الماعون –یش قر –الفیل  –الھمزة   5
  طاعة الوالدین  طھارة البدن والثوب والمكان  المسد –النصر  –الكافرون  –الكوثر   6
  طاعة الوالدین  طھارة البدن والثوب والمكان  الناس –الفلق  – اإلخالص  7
  سبق لجمیع التالمیذتقـــــــــــــــــــویم ودعـــــــــــــــــــــــم ما   8
  دعـــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  9
  التحیة  الماء الصالح للوضوء  األعلىسورة   10
  التحیة  الماء الصالح للوضوء  األعلىسورة   11
  آداب االكل  الوضوء عملیا  األعلىسورة   12
  كلادآب اال  عملیا الوضوء  سورة الغاشیة  13
  آداب السیر  من الوضوء عملیا  سورة الغاشیة  14
  آداب السیر  من الوضوء عملیا  سورة الغاشیة  15
  تقــــــــــــــــویم ودعــــــــــــــــــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذ  16
  دعــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  17
  وأوقاتھاالصلوات الخمس   سورة الفجر  18

  
  المحافظة على النظافة

  المحافظة على النظافة  الصلوات الخمس واوقاتھا  سورة الفجر  19
  الرفق بالحیوان  صالة الصبح عملیا  سورة الفجر  20
  الرفق بالحیوان  صالة الصبح عملیا  سورة الفجر  21
  على النبات المحافظة  صالة الظھر والعصر عملیا  سورة البلد  22
  المحافظة على النبات  صالة الظھر و العصر عملیا  سورة البلد  23
  تقــــــــــــــــــــــــویم ودعــــــــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذ  24
  دعــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  25
  اجتناب الكالم الفبیح  ملیاع المغرب والعشاءصالة   سورة الشمس  26
  اجتناب الكالم القبیح  عملیا المغرب والعشاءصالة   سورة الشمس  27
  حسن المعاشرة  جمعةصالة ال  سورة اللیل  28
  حسن المعاشرة  لجمعةصالة ا  سورة اللیل  29
  الصدق  مبطالت الصالة  سورة الضحى  30
  الصدق  مبطالت الصالة  سورة الضحى  31
  ــــــــویم ودعــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذتقــــــــــــ  32
  دعـــــــــــــــــــم خـــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  33
  إجـــــــــــــــــراءات آخــــــــــــــر الســــــنة  34
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