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نصاٖح عاسْ ألًلَإ األسٌس











المرحلة
األخيرة

أبناٖك هم مثشّ حَاتك فاحشص علٓ تعلَموم يف الصغش ٍكٌنٌا لك رخشا يف الكرب.
هَئ ألبناٖك املكان ًالٌقت املناطب آلدإ احلصْ علٓ أكمل ًجى.
احررشص علررٓ أن لررع الطالررب ًقررت ادإ احلصررْ علررٓ كشطررُ ًسكنيررب سناطررمن لررى ًتلكررذ سرري تؼررغَل الكرراس ا لضٍررادّ
فشصْ النيٌاصل سع املعلم.
خصص ألبناٖك نصف طاعْ ٌٍسَا لعمل الٌاجب املطلٌب سنى ًطاعذي يف ادإ عملى بؼكل جَذ.
احررشص علررٓ مَررل بشنرراسن النٌسانَررْ اٍررت علررٓ جورراص الطالررب للقررشإّ ًاليدٍررذ عررذد املررشاة املطلٌبررْ سنررى يف الٌاجررب
الٌَسُ.
اطرررني ذذ هرررزا املٌقرررع للطالرررب يف سنيابعرررْ ًاجمررراة القرررشٕان الكرررشٍم www.quranflash.comلظررروٌلْ ااطرررني ذاذ
ًاحشص أن ٍكٌن القاسئ هٌ الؼَخ احلصشِ أً املنؼاًِ أً الؼَخ إبشاهَم األخطش أً الؼَخ احلزٍفُ أً العفاطُ.
اطلب سي اإلداسّ مَل الٌاجماة املعذّ لنيعلَم الطالب القشإّ ًالكنيابْ ًالٌاجب الٌَسُ املطلٌب سي علٓ سٌقع النيظجَل
Nuraniyahschool.net
تٌاصل داٖما سع الؼَخ خبصٌص سظنئٌ الطالب ًسذٔ اطنيجابنيى لعملَْ النيعلَم.
لذٔ املٌقع أكثش سي بشناسن ًسظنئٌ لطشٍقْ النيعلَم فاخي سا ٍناطب أبناٖك .
مت ًضع سنون سنيكاسل ًخطْ صسنَْ ذلذدّ ألبناٖك خالل اطنيمشاس ًط الربناسن .

إىل حطشاتكم خطْ تٌصٍع املنون دلمال ًسفصال
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تٌصٍع سنون املشحلْ الظادطْ للمظنئٌ األًل دلمال
دسًغ القاعذّ النٌسانَْ

النيذسٍماة ًالٌاجماة

ذلنئٌ الكنياب

عذد احلصص

الذسغ األًل

 61حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ األًل سي صفحْ سقم  0إىل صفحْ سقم 61

الذسغ الثانُ

 61حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الثانُ سي صفحْ سقم  60إىل صفحْ سقم 021

الذسغ الثالث

 8حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الثالث سي صفحْ سقم  020إىل صفحْ سقم 027

الذسغ الشابع

 01حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الشابع سي صفحْ سقم  029إىل صفحْ سقم 038

الذسغ اخلاسع

 01حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ اخلاسع سي صفحْ سقم  039إىل صفحْ سقم 048

الذسغ الظادغ

 01حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الظادغ سي صفحْ سقم  049إىل صفحْ سقم 058

الذسغ الظابع

 5حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الظابع سي صفحْ سقم  059إىل صفحْ سقم 063

الذسغ الثاسي
الذسغ النياطع
الذسغ العاػش

 01حصْ
 05حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الثاسي سي صفحْ سقم  064إىل صفحْ سقم 073
ًاجماة علٓ الذسغ النياطع سي صفحْ سقم  074إىل صفحْ سقم 088

 5حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ العاػش سي صفحْ سقم  089إىل صفحْ سقم 093

الذسغ احلادِ عؼش

 25حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ ااحلادِ عؼش سي صفحْ سقم  094إىل صفحْ سقم 208

الذسغ الثانُ عؼش

 5حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الثانُ عؼش سي صفحْ سقم  209إىل صفحْ سقم 223

الذسغ الثالث عؼش

 01حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الثالث عؼش سي صفحْ سقم  224إىل صفحْ سقم 233

الذسغ الشابع عؼش

 01حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الشابع عؼش سي صفحْ سقم  234إىل صفحْ سقم 243

الذسغ اخلاسع عؼش

 5حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ اخلاسع عؼش سي صفحْ سقم  244إىل صفحْ سقم 248

الذسغ الظادغ عؼش

 5حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ الظادغ عؼش سي صفحْ سقم  249إىل صفحْ سقم 253

الذسغ األخ
النيطمَق علٓ جضٕ عمّ
سشاجعْ عاسْ

ٍقٌذ ًىل األسش بنيحمَل الٌاجماة لطفلى علٓ النحٌ النيالُ :

سي صفحْ سقم  254إىل صفحْ سقم 265

 02حصْ

ًاجماة علٓ الذسغ األخ

 21حصْ
 3حصْ

متشٍناة علٓ كنيابْ سطم املصحف سي صفحْ سقم  266إىل صفحْ سقم 285
متشٍناة قرررشإّ ًكرررنيررابرْ عررراسرررررْ سي صفحْ سقم  286إىل صفحْ سقم 288

القشٕان الكشٍم
طشٍقْ النيحفَظ بالنيلقن ًاليدٍذ أثنإ احلصْ حنيٓ
ٍصل الطالب للحفظ بنظمْ  % 011ثم ٍكٌن ًاجب الطالب
ااطنيماع إىل اآلٍاة ًاليٍذ خلف الٌطَلْ املنياحْ يف المَت
حنيٓ امتاذ احلفظ بنظمْ  %001ثم ٍقٌذ ًىل األسش
بالنيظمَع للطالب يف أقل سي مخع دقاٖق
إن ػإ اهلل تعاىل.
ط

احلصْ سع املعلم علٓ النحٌ النياىل:
*النيحفَظ سي سصحف املذٍنْ
*ططش ًاحذ يف ٍ 2رٌذ.
*ططشٍي كل  4أٍاذ.

*يف الٌَذ اخلاسع سشاجعْ سامت حفظى.
*يف الٌَذ الظادغ تظمَع سامت حفظى.
&
*عنذ اننيوإ حفظ كل طٌسّ ٍنيم سشاجعنيوا يف ٌٍذ
ثم تظمَعوا يف الٌَذ النيالُ.
&
*بعررذ ااننيوررإ سرري حفررظ ثررال طررٌس ٍررنيم سشاجعررْ كررل
طٌسّ يف ٌٍذ ًتظمَعوا يف نفع الٌَذ بعذ املشاجعْ.
&
*بعذ ااننيوإ سي حفظ  7طٌس ٍنيم سشاجعْ كل طٌسّ يف ٌٍذ
ًتظمَعوا يف نفع الٌَذ أٍطا حنيٓ خينيم الطالب سع املعلم
املقشس املطلٌب.

تٌصٍع سنون املشحلْ الظادطْ للمظنئٌ األًل سفصال
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مقرر احلصة رقم ()352
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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

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

* الدددددددددددر 56
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 4 -4

ســـــــــددددـورة
الـتين
مــن 3-5
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %511
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

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

ســـــــــددددـورة
الـتين
مــن 3-5
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %511
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

* الددر اخخيدر
قددددددددراءة كلمددددددددا
السددددددددددددددد ر 2 -5
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 %511
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 %511
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 %511
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 برندامج
Bitmap
Image

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

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

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

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

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

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

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

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

واجب الطالب يف البيت

* يشددددرم المعلددددم
كيفيددددددددددة كتابددددددددددة

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

ســـــــــدددددددددددـورة
الـتين
مــن 6-6
تلقددددددين اايددددددا
لل الب للوصول
لدرجدددددة الحفدددددظ
بنسدددددبة ال تقدددددل
عن  %511من
خددددد ل القدددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

 -5استماع وترديد الدر  56الس ر 4 – 5
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()352

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التيه 3-1

 -5استماع وترديد الدر اخخير الس ر 5 – 5
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()352

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التيه 3-1

 -5استماع وترديد الدر اخخير الس ر 2 – 5
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()355

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة التيه 5-1

 -5استماع وترديد الدر اخخير الس ر 4 – 5
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()352

من موق quranflash.com
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مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 57
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 59

ت بيدددددددددددددددً
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 %511
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 21
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 24

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســورة الشرم
مدددددددددددددددددددددن 8-5
مــــــراجعــة
اايددددا لل الددددب
للوصدول لدرجددة
حفددددظ بنسددددبة ال
تقل عن %511
مددددددددددن خدددددددددد ل
القددددددددددددددددددددددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

 -5استماع وترديد الدر اخخير الس ر55 –53
من االوسيلة  5مرا بالهجاء وبدون هجاء
 -2كــتــابـــــــة االواجــب صفحة
رقـــــــم ()325

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 6-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 6-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 6-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 8-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الشرح 8-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

الشهر الثاني عشر ()13

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم
()322

مه موقع quranflash.com
 7مراث

األسبوع اخلامس واألربعون ()25

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم ()322

مقرر احلصة رقم
()322

المراجعت مع الطالب سورة الشرح 8-1

الشهر

األسبوع

تعليم

تحفيظ

Nuraniyahschool.net

تٌصٍع سنون املشحلْ الظادطْ للمظنئٌ األًل سفصال
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مقرر احلصة رقم ()323

مقرر احلصة رقم ()322
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

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

 55دقيقة

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

مراجعت وتسميع سورة الشرح كاملت

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 25
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 29

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 31
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 33

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
عل قدرءاة
اايدددا مدددن
المصدددددددحم
الشــــــريم

واجب الطالب يف البيت

ســـــــــددددـورة
الـضح
مــن 3-5
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %511
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 3-5
تلقددين اايددا
لل الدددددددددددددددددددب
للوصدددددددددددددددول
لدرجددة الحفددظ
بنسددبة ال تقددل
عدددددن %511
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 %511
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سددددددورة النبددددددم
مددددددددن اايددددددددة
رقدددددددددددددددددددم 39
إلدددددددد اايددددددددة
رقــــــم 41

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 %511
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
مدددن اايدددة رقدددم
 5إلددددددد 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  %511من
خددددد ل القدددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

رقـــــــم ()321

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

التسمي لل فل
سورة الشرح كاملت

رقـــــــم ()323

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 3-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 3-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 5-1

رقـــــــم ()325

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

من موق quranflash.com
51مرا

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 5-1

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة

اقرأ م ول أمرك اايا الشريفة
ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

الشهر الثاني عشر ()13

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم
()325

من موق quranflash.com
51مرا

األسبوع السادس واألربعون ()22

تعليم

تحفيظ

مقرر احلصة رقم ()322

مقرر احلصة رقم
()322

استماع وتريد وحفظ سورة الضحى 7-1

الشهر

األسبوع

تعليم

تحفيظ
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مقرر احلصة رقم ()322

مقرر احلصة رقم ()322
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
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 55دقيقة

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددددددم 7
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 55

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 %511
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 52
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 56

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 %511
مدددددددن خددددددد ل
القددددددددددددددددددراءة
والترديدددددددددددددددد
بالترتيددددددددددددددددل
والتجويدددددددددددددد
وتحقيددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

سورة النااعدا
مددددددددددن اايدددددددددددة
رقدددددددددددددددددددددددم 57
إلدددددددددد اايددددددددددة
رقــــــم 25

ت بيدددددددددددددددً
القاعددددددددددددددة
النورانيددددددددة
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القددددددددددددددددددددددددراءة
والترديددددددددددددددددددددددد
بالترتيدددددددددددددددددددددددل
والتجويددددددددددددددددددددد
وتحقيدددددددددددددددددددددددً
اللــفـــظ.

واجب الطالب يف البيت

رقـــــــم ()322

االواجــب صفحة
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مراجعت وتسميع سورة البينت
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مراجعة وتدريبا عامة عل قراءة
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مراجعت وتسميع السور مه الزلزلت
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ثم ارسم كتابتهاا بخ جميل

التسمي لل فل
سورة البينت كاملت

رقـــــــم ()322
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