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المرحلة
األخيرة

أبنائك هم مثرة حياتك فاحرص على تعليمهم يف الصغر يكونوا لك ذخرا يف الكرب.
هيئ ألبنائك املكان والوقت املناسب آلداء احلصة على أكمل وجه.
احرررص علررى أن لرر الطالررب وقررت اداء احلصررة علررى كرسررم وسكنيررب سناسررمن لرره وتلكررري سرري تةررغيل الكرراس ا ل يررادة
فرصة النيواصل سع املعلم.
خصص ألبنائك نصف ساعة يوسيا لعمل الواجب املطلوب سنه وساعريه يف اداء عمله بةكل جيري.
احرررص علررى ميررل برنرراسن النوتانيررة ايررت علررى جهررا الطالررب للقررراءة واليديررري عررريد املررراة املطلوبررة سنرره يف الواجررب
اليوسم.
اسرررني ريذ هرررقا املوقرررع للطالرررب يف سنيابعرررة واجمررراة القررررءان الكرررريم www.quranflash.comلسرررهولة ااسرررني رياذ
واحرص أن يكون القاتئ هو الةيخ احلصري أو املنةاوي أو الةيخ إبراهيم األخضر أو الةيخ احلقيفم أو العفاسم.
اطلب سي اإلداتة ميل الواجماة املعرية لنيعليم الطالب القراءة والكنيابة والواجب اليوسم املطلوب سي على سوقع النيسجيل
Nuraniyahschool.net
تواصل دائما سع الةيخ خبصوص سسنيوى الطالب وسريى اسنيجابنيه لعملية النيعليم.
لريى املوقع أكثر سي برناسن وسسنيوى لطريقة النيعليم فاخي سا يناسب أبنائك .
مت وضع سنهن سنيكاسل وخطة سنية حمريدة ألبنائك خالل اسنيمرات وس الربناسن .
مالحظة\ سيكون توزيع

إىل حضراتكم خطة تو يع املنهن جممال وسفصال

هذا المنهج ر
استشاديا
ر
أكت منه إلزاميا عىل
حسب تباين مستويات
الطلبة يف التحصيل.
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تو

يع سنهن املرحلة السادسة للمسنيوى األول جممال

دتوس القاعرية النوتانية

النيريتيماة والواجماة
يقوذ وىل األسر بنيحميل الواجماة لطفله على النحو النيالم :

حمنيوى الكنياب

عريد احلصص

الريتس األول

 60حصة

واجماة على الريتس األول سي صفحة تقم  1إىل صفحة تقم 60

الريتس الثانم

 60حصة

واجماة على الريتس الثانم سي صفحة تقم  61إىل صفحة تقم 120

الريتس الثالث

 8حصة

واجماة على الريتس الثالث سي صفحة تقم  121إىل صفحة تقم 127

الريتس الرابع

 10حصة

واجماة على الريتس الرابع سي صفحة تقم  129إىل صفحة تقم 138
سي صفحة تقم  139إىل صفحة تقم 148

الريتس اخلاس

 10حصة

واجماة على الريتس اخلاس

الريتس السادس

 10حصة

واجماة على الريتس السادس سي صفحة تقم  149إىل صفحة تقم 158

الريتس السابع

 5حصة

واجماة على الريتس السابع سي صفحة تقم  159إىل صفحة تقم 163

الريتس الثاسي
الريتس النياسع
الريتس العاشر

 10حصة
 15حصة

واجماة على الريتس الثاسي سي صفحة تقم  164إىل صفحة تقم 173
واجماة على الريتس النياسع سي صفحة تقم  174إىل صفحة تقم 188

 5حصة

واجماة على الريتس العاشر سي صفحة تقم  189إىل صفحة تقم 193

الريتس احلادي عةر

 25حصة

واجماة على الريتس ااحلادي عةر سي صفحة تقم  194إىل صفحة تقم 218

الريتس الثانم عةر

 5حصة

واجماة على الريتس الثانم عةر سي صفحة تقم  219إىل صفحة تقم 223

الريتس الثالث عةر

 10حصة

واجماة على الريتس الثالث عةر سي صفحة تقم  224إىل صفحة تقم 233

الريتس الرابع عةر

 10حصة

واجماة على الريتس الرابع عةر سي صفحة تقم  234إىل صفحة تقم 243

عةر

 5حصة

واجماة على الريتس اخلاس

الريتس السادس عةر

 5حصة

واجماة على الريتس السادس عةر سي صفحة تقم  249إىل صفحة تقم 253

الريتس اخلاس
الريتس األخ

النيطميق على ج ء عمّ
سراجعة عاسة

عةر سي صفحة تقم  244إىل صفحة تقم 248
سي صفحة تقم  254إىل صفحة تقم 265

 12حصة

واجماة على الريتس األخ

 20حصة
 3حصة

متريناة على كنيابة تسم املصحف سي صفحة تقم  266إىل صفحة تقم 285
متريناة قرررراءة وكرررنيررابرة عررراسرررررة سي صفحة تقم  286إىل صفحة تقم 288

القرءان الكريم
طريقة النيحفيظ بالنيلقن واليديري أثناء احلصة حنيى
يصل الطالب للحفظ بنسمة  % 100ثم يكون واجب الطالب
ااسنيماع إىل اآلياة والييري خلف الوسيلة املنياحة يف الميت
حنيى امتاذ احلفظ بنسمة  %110ثم يقوذ وىل األسر
بالنيسميع للطالب يف أقل سي مخ دقائق
إن شاء اهلل تعاىل.
س

احلصة سع املعلم على النحو النياىل:
*النيحفيظ سي سصحف املريينة
*سطر واحري يف  2يروذ.
*سطريي كل  4أياذ.

*يف اليوذ اخلاس

سراجعة سامت حفظه.

*يف اليوذ السادس تسميع سامت حفظه.
&
*عنري اننيهاء حفظ كل سوتة ينيم سراجعنيها يف يوذ
ثم تسميعها يف اليوذ النيالم.
&
*بعررري ااننيهرراء سرري حفررظ ثررال سرروت يررنيم سراجعررة كررل
سوتة يف يوذ وتسميعها يف نف اليوذ بعري املراجعة.
&
*بعري ااننيهاء سي حفظ  7سوت ينيم سراجعة كل سوتة يف يوذ
وتسميعها يف نف اليوذ أيضا حنيى خينيم الطالب سع املعلم
املقرت املطلوب.

تو يع سنهن املرحلة السادسة للمسنيوى األول سفصال
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مقرر احلصة رقم ()253

مقرر احلصة رقم ()254
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القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة
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 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة
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* الدددددددددددر 16
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 4 -4

ســـــــــددددـورة
الـتين
مــن 3-1
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

* الددر اخخيدر
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 1 -1
خلددم المعلددم لمدددة
عشر دقابً مرتبدا
مـــــرتــــــدددـ مددد
االهتمددددام بمحكدددددام
التجويددد والصددو
والامن الصحيح.

ســـــــــددددـورة
الـتين
مــن 3-1
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

* الددر اخخيدر
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 2 -1
خلددم المعلددم لمدددة
عشر دقابً مرتبدا
مـــــرتــــــدددـ مددد
االهتمددددام بمحكدددددام
التجويددد والصددو
والامن الصحيح.

ســـــــــددددـورة
الـتين
مــن 5-4
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

* الددر اخخيدر
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 4 -3
خلددم المعلددم لمدددة
عشر دقابً مرتبدا
مـــــرتــــــدددـ مددد
االهتمددددام بمحكدددددام
التجويددد والصددو
والامن الصحيح.

ســـــــــددددـورة
الـتين
مــن 5-4
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

* الددر اخخيدر
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 6 -5
خلددم المعلددم لمدددة
عشر دقابً مرتبدا
مـــــرتــــــدددـ مددد
االهتمددددام بمحكدددددام
التجويددد والصددو
والامن الصحيح.

ســـــــــددددـورة
الـتين
مــن 6-6
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

* الددر اخخيدر
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 8 -7
خلددم المعلددم لمدددة
عشر دقابً مرتبدا
مـــــرتــــــدددـ مددد
االهتمددددام بمحكدددددام
التجويددد والصددو
والامن الصحيح.

خلددددم المعلددددم لمدددددة
عشدددر دقدددابً مرتبدددا
مـــــرتــــــددددددـ مدددددد
االهتمددام بددامن المددد
وصدددددددددفة الحدددددددددرم
المشدددددددد والصددددددو
الصحيح.

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

الكلمدددددددددددددددددددا
وموض الشدة
والتشكيل منها
مدددن خددد ل ورقدددة
الواجب و برندام
Bitmap
Image

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

الكلمدددددددددددددددددددا
وموضدددددددددددددددددد
التشدددكيل منهدددا
مدددن خددد ل ورقدددة
الواجب و برندام
Bitmap
Image

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

الكلمدددددددددددددددددددا
وموضدددددددددددددددددد
التشدددكيل منهدددا
مدددن خددد ل ورقدددة
الواجب و برندام
Bitmap
Image

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

الكلمدددددددددددددددددددا
وموضدددددددددددددددددد
التشدددكيل منهدددا
مدددن خددد ل ورقدددة
الواجب و برندام
Bitmap
Image

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

الكلمدددددددددددددددددددا
وموضدددددددددددددددددد
التشدددكيل منهدددا
مدددن خددد ل ورقدددة
الواجب و برندام
Bitmap
Image

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

الكلمدددددددددددددددددددا
وموضدددددددددددددددددد
التشدددكيل منهدددا
مدددن خددد ل ورقدددة
الواجب و برندام
Bitmap
Image

ســـــــــدددددددددددـورة
الـتين
مــن 6-6
تلقددددددين اايددددددا
لل الب للوصول
لدرجدددددة الحفدددددظ
بنسدددددبة ال تقدددددل
عن  %100من
خددددد ل القدددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

 -1استماع وترديد الدر  16الس ر 4 – 1
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()253

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التين 3-1

 -1استماع وترديد الدر اخخير الس ر 1 – 1
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()254

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التين 3-1

 -1استماع وترديد الدر اخخير الس ر 2 – 1
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()255

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التين 5-1

 -1استماع وترديد الدر اخخير الس ر 4 – 1
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()256

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التين 5-1

 -1استماع وترديد الدر اخخير الس ر 6 – 1
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()257

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التين 6-1

 -1استماع وترديد الدر اخخير الس ر 8 – 4
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
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القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـشرم
مــن 8-7
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 20
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 24

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســورة الشرم
مدددددددددددددددددددددن 8-1
مــــــراجعــة
اايددددا لل الددددب
للوصدول لدرجددة
حفددددظ بنسددددبة ال
تقل عن %100
مددددددددددن خدددددددددد ل
القددددددددددددددددددددددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

 -1استماع وترديد الدر اخخير الس ر15 –13
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()265

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 6-1

رقـــــــم ()266

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 6-1

رقـــــــم ()267

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 6-1

رقـــــــم ()268

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 8-1

رقـــــــم ()269

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 8-1

رقـــــــم ()270

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

الشهر الثاني عشر ()12

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم
()269

من موقع quranflash.com
 7مرات

األسبوع اخلامس واألربعون ()45

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم ()267

مقرر احلصة رقم
()270

المراجعة مع الطالب سورة الشرح 8-1

الشهر

األسبوع

تعليم

تحفيظ
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مقرر احلصة رقم ()272

مقرر احلصة رقم ()274
تعليم

تحفيظ

تعليم

تحفيظ

تعليم

تحفيظ

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

مراجعة وتسميع سورة الشرح كاملة

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 25
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 29

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 30
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 33

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 3-1
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 34
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 36

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 3-1
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 37
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 38

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 5-4
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تق دل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 39
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 40

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 5-4
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
مدددن اايدددة رقدددم
 1إلددددددد اايدددددددة
رقــــــم 6

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــدددددددددددـورة
الـضح
مــن 7-6
تلقددددددين اايددددددا
لل الب للوصول
لدرجدددددة الحفدددددظ
بنسدددددبة ال تقدددددل
عن  %100من
خددددد ل القدددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

رقـــــــم ()271

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

التسمي لل فل
سورة الشرح كاملة

رقـــــــم ()272

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 3-1

رقـــــــم ()273

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 3-1

رقـــــــم ()274

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 5-1

رقـــــــم ()275

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 5-1

رقـــــــم ()276

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

الشهر الثاني عشر ()12

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم
()275

من موق quranflash.com
10مرا

األسبوع السادس واألربعون ()46

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم ()273

مقرر احلصة رقم
()276

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 7-1

الشهر

األسبوع

تعليم

تحفيظ
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مقرر احلصة رقم ()278

مقرر احلصة رقم ()280
تعليم

تحفيظ

تعليم

تحفيظ

تعليم

تحفيظ

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددددددم 7
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 11

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 7-6
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 12
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 16

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 9-8
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 17
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 21

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 9-8
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددددددددددددددددددددددددورة
النااعدددددددددددددددددددا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 22
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 26

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 11-10
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
من ااية رقدم
إلددددد
27
اايدددددة رقـــــدددددـم
30

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 11-10
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %100
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 31
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 34

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســورة الضح
مدددددددددددددددددن 11-1
مــــــراجعــة
اايددددا لل الددددب
للوصدول لدرجددة
حفددددظ بنسددددبة ال
تقل عن %100
مددددددددددن خدددددددددد ل
القددددددددددددددددددددددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

رقـــــــم ()277

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 7-1

رقـــــــم ()278

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 9-1

رقـــــــم ()279

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 9-1

رقـــــــم ()280

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 11-1

رقـــــــم ()281

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
10مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 11-1

رقـــــــم ()282

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

الشهر الثاني عشر ()12

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم
()281

من موقع quranflash.com
 7مرات

األسبوع السابع و األربعون ()47

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم ()279

مقرر احلصة رقم
()282

المراجعة مع الطالب سورة الضحى 11-1

الشهر

األسبوع

تعليم

تحفيظ

Nuraniyahschool.net

تو يع سنهن املرحلة السادسة للمسنيوى األول سفصال

Nuraniyahschool.net
مقرر احلصة رقم ()283

48

مقرر احلصة رقم ()284

مراجعة وتسميع سورة الضحى ,الشرح ,
التين

مراجعة وتسميع سورةالعلق  ,القدر

مراجعة وتسميع سورة البينة

واجب الطالب يف البيت

مراجعة وتدريبا عامة عل قراءة
وتهجي نصوص لغة عربية بالفصح

واجب الطالب يف البيت

واجب الطالب يف البيت

مراجعة وتسميع السور من الزلزلة
إلى العصر

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

مراجعة وتدريبا عامة عل قراءة
وتهجي نصوص لغة عربية بالفصح

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 35
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 39

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 40
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 43

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 44
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 46

مراجعة وتسميع السور من العصر
إلى الكافرون

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

مراجعة وتدريبا عامة عل قراءة
وتهجي نصوص لغة عربية بالفصح

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

القراءة والكتابة

القرءان الكريم

واجب الطالب يف البيت

واجب الطالب يف البيت

رقـــــــم ()283

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

التسمي لل فل
سورة الضحى ,الشرح  ,التين

رقـــــــم ()284

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

التسمي لل فل
سورة العلق  ,القدر

رقـــــــم ()285

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

التسمي لل فل
سورة البينة كاملة

رقـــــــم ()286

اقرأ م ول أمرك النص ثم اكتبه بخ جميل
االواجــب صفحة

التسمي لل فل
السور من الزلزلة إلى العصر

رقـــــــم ()287

اقرأ م ول أمرك النص ثم اكتبه بخ جميل
االواجــب صفحة

التسمي لل فل
السور من العصر إلى الكافرون

رقـــــــم ()288

اقرأ م ول أمرك النص ثم اكتبه بخ جميل
االواجــب صفحة

الشهر الثاني عشر ()12

تعليم

تحفيظ

تعليم

تحفيظ

تعليم

تحفيظ

تعليم

تحفيظ

مراجعة وتسميع السور من الكافرون
إلى الناس

األسبوع الثامن واألربعون ()48

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم ()285

مقرر احلصة رقم ()286

مقرر احلصة رقم
()287

مقرر احلصة رقم
()288

التسمي لل فل
السور من الكافرون إلى الناس

الشهر

األسبوع

تعليم

تحفيظ

Nuraniyahschool.net

وباهلل تعال التوفيً

