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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

تاب من ك 93–91تحية االسالم ص - 
   2األسالمية ج

  2اإلسالمية  ك 67 – 63نشاط صالحج +  -
ك  76–75ص نشاطات+  عيد االضحى -

 2اإلسالمية ج

)أفشوا السالم بينكم(  8حديث شرح  -
  2من كتاب االسالمية  125ص
كتاب من  33–31الطهارة + نشاط ص -

 2االسالمية 
  2اإلسالمية  ك 37-34ص الوضوء -

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

الطهارة والوضوء  يموضوعمراجعة  -
 .2مية اب اإلسالمن كت 37–31ص
 تابمن ك 39–38ص نشاطات+  الصالة -

 2اإلسالمية 

  2 ك إ 96–94ص ات+ نشاط الصدق -
)ان الصدق  10 حديثوتحفيظ  شرح -

 2االسالمية  من ك 127يهدي ....( ص

من كتاب  57–56ص نشاطات + الزكاة -
 2االسالمية 

( )ان الصدق يهدي ....10حديث  تسميع -
 2ب االسالمية من كتا 127ص

 لعطلة منتصف الفص
 2019وبر )تشرين األول( أوكت 27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 )تشرين الثاني(

السيرة النبوية )الكعبة الفصل األول من  -
  2اإلسالمية  ك - 153المشرفة( + نشاطات ص

سورة قريش من ( 4-1شرح وتحفيظ االيات ) -
 .من جزء عم 602ص

 (ين الثانريتش) نوفمبر 6بوي الشريف لد النالمو -

 قريش سورةمن  (4- 1االيات )تسميع  -
 من جزء عم  602ص
+ نشاطات عام الفيل( السيرة النبوية ) -

من  83السنة النبوية ص + 157–154ص
  2كتاب االسالمية 

 156–154عام الفيل( صالسيرة النبوية )مراجعة  -
  2السالمية من كتاب ا 83السنة النبوية ص +
 سورة الفيلمن ( 5–1ات )شرح وتحفيظ االي -

  من جزء عم )حفظ واستيعاب( 601ص

 إجتماع اولياء االمور 
 لن يكون هناك دوام  -
 بعد الظهر 2 -ص 10وقت األجتماع  -

 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

 

 ديسمبر
 )كانون األول(

سورة  ( من5-1وتسميع اآليات ) مراجعة -
من جزء عم )حفظ  601صيل الف

 اب(واستيع
من  28–26ان االيمان + نشاط صأرك -

 2كتاب التربية االسالمية 

للمواد  إختبار تجريبي تحريري -
 مستوىالمدروسة سابقا للوقوف على 

 .لتالميذل التعليم

 150-147( + نشاطات صع)قصة النبي عيسى  -
  2 من كتاب التربية االسالمية

سورة ( من 24-23) ةير وتحفيظ اآلشرح وتفسي -
 خفض لهما جناح الذلإو ل لهما أف   فال تق) ءاالسرا
   2كتاب األسالمية ج من 102( ص....

 عطلة عيد الميالد
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير
 )كانون الثاني(

ء ( من سورة االسرا24–23تسميع اآليات ) - 
من  284( ص.... بدوا)وقضى ربك اال تع

 حفظ واستيعاب( القرآن الكريم )
حديث  شرح وتحفيظ + (بر الوالدينموضوع ) -
كتاب  100( صوسط ابواب الجنةأالوالد )

 2اإلسالمية 

-101ص (عقوق الوالدينموضوع ) -
  2من كتاب االسالمية  104

اكبر ال انبئكم بأشرح وتحفيظ حديث ) -
+ نشاطات  101الكبائر.. ( ص

   2سالمية كتاب اال من103ص

 101تسميع حديث )اال انبئكم باكبر الكبائر.. ( ص -
  2من كتاب االسالمية 

 (الوالدين عقوق) و (بر الوالدين)تكملة موضوعي  -
   2اإلسالمية  تابمن ك 103–100+ نشاط ص

( .بي.أمي وأتحفيظ دعاء الوالدين )اللهم اجز شرح و -
 2كتاب االسالمية من  102ص

 تابك 88-86آداب الطعام ص - 
  2اإلسالمية 

 وبعد قبل) يتحفيظ وتوضيح دعاء -
  2من كتاب اإلسالمية  108ص (االكل

 

 فبراير
 )شباط(

من  108ص (االكلوبعد قبل )ئي تسميع دعا -
 2كتاب اإلسالمية 

( من سورة 6-1شرح وتحفيظ االيات ) -
 .من جزء عم 603الكافرون ص

 من (6-1االيات ) مراجعة وتسميع -
 .من جزء عم 603ص سورة الكافرون

دعاء )أذا نسينا البدء بسم هللا( تحفيظ شرح و -
 2من كتاب اإلسالمية  108ص

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

من  138–132النبي آدم )ع( ص قصة - 
 2كتاب االسالمية 

 تابمن ك 90–89نوم + نشاط صآداب ال -
 2ج سالميةإلا

 
 

 مارس
 ار()آذ

+ عيد الفطر  61–58صوم رمضان ص - 
  2من كتاب االسالمية  73–72ص
 123( صتسحروا ...) 6حديث شرح وتحفيظ  -

   2من كتاب االسالمية 

( تسحروا ...) 6 حديثمراجعة وتسميع  - 
 123ص
 الوضوء والصالة يموضوع مراجعة -

  2من كتاب االسالمية  39–34ص

من كتاب  143–139النبي نوح )ع( ص قصة -
 2اإلسالمية 

من  108دعاء )أذا نسينا البدء بسم هللا( ص سميعت -
 2كتاب اإلسالمية 

 .2من كتاب االسالمية 17–15التوحيد ص - 
الذكر  أفضل) 1تحفيظ وتوضيح حديث رقم  -

 2من كتاب اإلسالمية  118ال اله اال هللا( ص

  عمل نشاط خاص بعيد االم-
 تحريري تجريبيار ختبإ -
 One hour forwardبداية التوقيت صيفي -

 آذار( 31عيد األم مارس )   -

 أبريل
 )نيسان(

قريش  –مراجعة شرح وتسميع سور )الفيل 
 ( 24-23االسراء: اآليات  –الكافرون  –
 26ص (يمانركان األ)أمراجعة موضوع  -
للتهيؤ لالمتحان  2من كتاب األسالمية  28-

 النهائي.

 يد الفصحعطلة ع

 2020 ن(أبريل )نيسا 12

 لة عيد الفصحعط
 2020 أبريل )نيسان( 19

, 6, 1) األحاديثمراجعة شرح وتسميع  -
 ( "اال انبئكم ...حديث "و .الوالد ., 10, 8
 عيسى –مراجعة قصص االنبياء )آدم  -
 ( بغية التهيؤ لألمتحان النهائينوح –

 أبريل )نيسان( 23يبدأ شهر رمضان  -

 

 مايو
 )أيار(

)قبل وبعد ية دعأمراجعة شرح وتسميع  -
دعاء الوالدين( للتهيؤ ذا نسينا + إاالكل + 

 لألمتحان النهائي

 لتربية االسالميةإمتحانات ا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  10

 للغة العربيةإمتحانات ا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  17

 عطلة رسمية
 2020يو )أيار( ما 24

النهائية  اتنتحااسئلة االم نماذج من حل -
 ية التعلم منهاوتصحيح األخطاء بغالسابقة 

 يونيو
 )حزيران(

بر الوالدين وعقوق ) يمراجعة موضوع -
سالمية إ تابك من 103–100ص (الوالدين

2 

)الوالد أوسط أبواب الجنة(  11حديث  -
 2من كتاب األسالمية  100ص
 نشاطات لألحتفاء بعيد األب  -

 ن السنوي لنهاية العام الدراسيالمهرجا
 2020يونيو )حزيران(  21

 
 يونيو )حزيران( 21ب عيد األ -
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