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الموضوع األسبوع
٠

ألصفعة الموضوع األسبوع

فى المالية المعامالت : المعامالت فقه 21 2 مقدمة
وضوابطها أحكامها اإلسالم 3 كتابى أستعمل كيف

الصالح العمل الغر: حق 22 4 سلك اإلسالمية التربية لمادة الدراسى المنهاج
الصالحة الرفقة 23 التأهيلى الثانوى التعليم

دعمة تقويمة أنشطة 24

6 التثخعى التقويم 1

89 اآلية إلى 70 اآلية من : الكهف سورة 25 8 18 اآلية إلى 1 اآلية من الكهف سورة 2

المطلق الله علم 26 13 وأدلته التوحد 3

خقيغ الخطاى دن عمر : للتأسى نماذج ٦٦ 17 والمقاصد الغايات اليرة: فقه 4

اإلسالم وعزة 22 الصيام - الزكاة - :الصالة العبادات فقه 5

األموال استثمار مبادئ : المعامالت فقه 28 ٦٦ ثكرالله الله: حق 6

اإلسالم في 32 والرضا القناعة ٦
اإلفساد وعدم اإلصالح اليئة: حق 29 ٦٦ دعمة تقودمة أنشطة 8

حرم ما أتل تعالوا >قل التسع: الوصايا 30

عليكم..( ربكم 38 31 اآلية إلى 19 اآلية من : الكهف سورة 9
105 اآلية إلى90اآلية من : الكهف سورة 31 43 31 اآلية إلى 19 اآلية من 10
داعمة أنشطة 32 48 القائد الرسول :ا، محمد 11
دعمية تقويممة أنشطة 33 53 ومقاصده أركانه الحح : العادات فقه 12.

58 االستقامة : النفس حق 13
والمراجع المصادر قائمة 63 النصيحة الدين 14

الفهرس 68 48 االية إلى 32 االية من : الكهف سورة 15

73 داعمة أنشطة 16

74 دعمة تقويمة أنشطة ١٦

٦5 69 اآلية إلى 49 اآلية من : الكهف سورة 18

80 والنار الجنة الجزاء: 19

85 وعبر دروس وأحد: بدر غزوتا 20
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