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 أسبوع التقويم التشخيصي 1
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 اهللا رب العالمين الواحد الخالق الحافظ عقيدة: قرآن كريم: سورة الفاتحة

 مولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ونشأته إقتداء: قرآن كريم: سورة الفيل 3

 أتوضأ عمليااستجابة:  قرآن كريم: سورة قريش 4

 الطهور شطر اإليمانحكمة:  قسط: ال أشرك بربي أحدا قوال وعمال 5

 -1-أنشطة التقويم والدعم  6
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 هللا يهديني: الهادي عقيدة: قرآن كريم: سورة الشرح

 الرسول صلى اهللا عليه وسلم المطهر إقتداء: سورة الهمزةقرآن كريم:  8

 أتعرف الصلوات المفروضةاستجابة:  قرآن كريم: سورة الماعون 9

 أسهم في نظافة بيتيحكمة:  قسط: أطهر قلبي من الكراهية والسخرية 10

 -2-أنشطة التقويم والدعم  11
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 قرآن كريم: سورة البلد
 اهللا يطعمني ويسقيني: الغني الرزاق عقيدة:

 قصة الراهب بحيرى عالمات النبوة: إقتداء: 13

 أصلي الصبحاستجابة:  قرآن كريم: سورة التكاثر 14

 أسهم في إصالح محيطيحكمة:  قسط: ال أسرف في أكلي وشربي 15

 -3-أنشطة التقويم والدعم  16

 -1-أنشطة الدعم والتثبيت  17
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 قرآن كريم: سورة الغاشية
 العظيم الجليل :ما أعظم ربي عقيدة:

 الرسول صلى اهللا عليه وسلم المبشر به إقتداء: 19

 أصلي الظهر والعصراستجابة:  قرآن كريم: سورة النصر 20

 أسهم في إصالح محيطيحكمة:  قسط: أعتني ببيئتي 21

 -4-أنشطة التقويم والدعم  22
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 قرآن كريم: سورة االنشقاق ا

 السميع البصير :اهللا يسمعني ويراني عقيدة:

 الرعي :كدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم إقتداء: 24

 أصلي المغرب والعشاءاستجابة:  قرآن كريم: سورة العصر 25

 أتقن عمليحكمة:  قسط: أعمل وأجتهد 26

 -5-أنشطة التقويم والدعم  27
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 المانع -اهللا يعطيني: المعطي  عقيدة:

 أحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أقتدي به إقتداء: 29

 أذكر اهللا: أسبح اهللا في صالتي (أقوال الركوع والسجود)استجابة:  30

 أصلح وال أفسدحكمة:  قسط: حافظ على صحتي 31

 -6-أنشطة التقويم والدعم  32

 -2-أنشطة الدعم والتثبيت  33

 اإلجراءات العملية إلنهاء الموسم الدراسي 34
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