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•

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،

ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

•
• تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
• تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
• تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
• تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.

•

توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته

•

إتقــاا الطالبــات تــالوة اايــات والســور القرثنيــة مــن حيــط ضــبل الحركــات ونطـ الكلمــات والحــرو
والجمل نطقا سليما.

•

حفظ الطالبات قد ار مناسبا من القراا الكريم.

•

تنشئة الطالبات على توقير كتاب هللا تعالى

•

إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب هللا ،بما يناسب المرحلة العمرية.

•

تربية الطالبات على العمل بأحكام القراا الكريم وثدابه

•

تحفيز الطالبات على تالوة القراا الكريم وحفظه وبياا األجر المترتب.

•

تنشئة الطالبات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القراا الكري

•

غرس محبة تالوة القراا الكريم وحفظه في نفوس الطالبات .

•

تعليم الطالبات ثداب تالوة القراا الكريم والعمل بها في الحال .

•
•

زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما تتلونه من ثيات
تعويد الطالبات تطبي أحكام التجويد عمليا
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