
 ٢٠٢٠ - ٢٠۱۹للعام الدراسي  التربية األسالميةلتدريس  الخطة السنوية

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

  103صتحية االسالم + تمارين  -
 باتمن ك 15- 11أسماء هللا الحسنى ص-

  3ج سالميةاإل

سورة النبآ من  (15-1) شرح اآليات -
 ياتاآلمع تحفيظ  عمء جز من 582 ص

   فقط. (1-7)
تكملة اسماء هللا الحسنى + تمارين  -

 3اإلسالمية  من ك15- 11صونشاطات 

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

سورة النبآ  من (7- 1)يات اآل تسميع - 
 من جزء عم  582ص

 169- 167ص نشاط + سوة الحسنةألا -
 3جالمية من كتاب التربية اإلس

+  الطهارة ضوعشة موشرح ومناق -
من كتاب  42- 38نشاطات وتمارين ص

 3جالتربية االسالمية 

سورة ( من 17-1اآليات )وتوضيح شرح  -
 مع تحفيظ ن جزء عمم 591صالطارق 

  فقط. (6-1يات )اآل

 طلة منتصف الفصلع
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 ين الثاني()تشر

 من سورة الطارق (6- 1)تسميع االيات  -
 من جزء عم. 591ص

- 170 السيرة النبوية: الفصل االول ص - 
 3من كتاب التربية اإلسالمية ج 172
 (تشرين الثاني) نوفمبر 6المولد النبوي الشريف  -

-106ص اطات+ نشآداب الزيارة  -
 3جمية ربية اإلسالمن كتاب الت 108

دعاء زيارة المريض  ظشرح وتحفي -
 127ص )اسآل هللا .....(

 –108ص آداب زيارة المريض + نشاطات  -
  3جكتاب اإلسالمية من  110

دعاء زيارة المريض )اسآل هللا .....( تسميع  -
 127ص
 

 إجتماع اولياء االمور
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

  تدريس للتالميذلن يكون هناك د -
 هربعد الظ 2 -ص 10وقت األجتماع  -

 

 

 ديسمبر
 )كانون األول(

+  ذاناآلشرح وتوضيح موضوع  -
  3األسالمية ج باتك - 63- 59ص نشاطلت

 (ثناء الوضوء)أدعاء شرح وتحفيظ   -
  3من كتاب التربية اإلسالمية ج 123ص

على للتعرف تحريري إختبار تجريبي  -
 للتالميذ  لتطور التعليميوى امست

 123ء الوضوء( صاتسميع دعاء )أثن -

من  163-160عيسى )ع( ص قصة نبي هللا -
  3اإلسالمية جكتاب 

 164صتمارين ونشاطات  -
 عطلة عيد الميالد

 2019 ديسمبر )كانون األول( 22
 عطلة رأس السنة الميالدية

 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير
 ون الثاني(ان)ك

االسالمية  تابمن ك 45-43الوضوء ص -
 3ج
 (وءضوبعد اتمام ال)دعاء شرح وتحفيظ  -

 3من كتاب اإلسالمية ج 123ص

+  45-43ص تكملة موضوع الوضوء -
 تابمن ك 46ص حل التمارين والنشاطات

 3األسالمية ج
 123ص (تمام الوضوءإبعد )تسميع دعاء  -

تاب ك من148-146صقصة قابيل وهابيل  -
 3جالتربية اإلسالمية 

( من سورة 5- 1اآليات ) حفيظشرح وت -
 من جرء عم 601صالهمزة 

+  148-146صقصة قابيل وهابيل  تكملة -

 تاب األسالميةكمن  150صحل التمارين 
 3ج
 ( من سورة الهمزة 5- 1اآليات )تسميع  -

 
 

 فبراير
 )شباط(

-173صالسيرة النبوية: الفصل الثاني  -
 3ب اإلسالمية جمن كتا 180

)حق المسلم على  7شرح وتحفيظ حديث -
 3اإلسالمية ج تابمن ك 138ص..( المسلم

+  الثاني من السيرة النبوية تكملة الفصل -
  180-173ص تمارين ونشاطات

)حق المسلم على  7 تسميع حديث -
 3اإلسالمية ج تابمن ك 138صالمسلم( 

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

+  (المسجدشرح ومناقشة موضوع ) -
شرح وتحفيظ  + 68-65ص نشاطات

 وج منهوالخر دعاء دخول المسجد
 3سالمية جاإل تابن كم 126-125ص

 

 مارس
 )آذار(

 نشاطاتال حل تكملة موضوع المسجد + -
  68ص

 والخروج منه دعاء دخول المسجدتسميع  -
 3اإلسالمية ج تابن كم 126-125ص

 (السنة النبوية) موضوعشرح ومناقشة  -
 3من كتاب اإلسالمية ج 102ص

)صالة  3 شرح وتحفيظ حديث -
 3االسالمية ج من ك 134صالجماعة( 

+ نشاطات  (الزكاة) شرح ومناقشة موضوع -
  3ج سالميةتاب اإلكن م72-70ص

 134ص )صالة الجماعة( 3 تسميع حديث -

من  72-70صموضوع الزكاة تكملة  - 
 3كتاب االسالمية ج

من سورة  (5- 1)اآليات  شرح وتحفيظ -
 جزء عممن  603صالمسد 

حق أ)من  139ص 8 حديث رقمشرح  -
 3اإلسالمية ج من ك ...(بصحبتي الناس 

ة المسد من سور (5- 1)اآليات تسميع  -
 جزء عممن  603ص

 آذار( 31عيد األم مارس )   -

 أبريل
 )نيسان(

أبواب  شرح وتوضيح حديث )الوالد أوسط -
 جنة(ال
مراجعة بعض المواضيع المهمة من  -

 الدراسي جاالمنه

 عطلة عيد الفصح

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

 اتمضان + تمارين ونشاطصوم ر -
  3سالمية جكتاب اإلمن  77-73ص

)شهر رمضان(  4حديث شرح وتحفيظ  -
 3من كتاب االسالمية ج 76ص

 أبريل )نيسان( 23ضان شهر رم بداية -

 

 مايو
 )أيار(

 91–89صعيد الفطر+ تمارين ونشاطات  -
  3ن كتاب اإلسالمية جم
 76ص)شهر رمضان(  4حديث تسميع  -
ظ دعاء االفطار )اللهم لك ...(  شرح وتحفي -

 3تاب االسالمية جكمن  126ص

مراجعة للمواضيع التي واجه التالميذ  -
 ريبي.فيها صعوبات في األختبار التج

 .()اللهم . 126صطار تسميع دعاء االف -
 مراجعة عامة لجمبع االدعية السابقة  -

 السابقة  األحاديثمراجعة جميع  -
لسابقة بغية التهيئة وس امراجعة عامة للدر -

 لألمتحان النهائي
 عطلة رسمية

 2020مايو )أيار(  24

 لتربية االسالميةإمتحانات ا
 6و 5و 4و 3ات للمستوي

 2020و )أيار( ماي 31

 يونيو
 )حزيران(

 للغة العربيةإمتحانات ا
 6و 5و 4و 3ات للمستوي

 2020( حزيران) يونيو 07

أسئلة األمتحانات بعض النماذج من  حل -
 األخطاءوالتركيز على  السابقة النهائية

 .وتفاديها بغية التعلم منها رتكبةالم

 المهرجان السنوي لنهاية العام الدراسي
 2020زيران( يونيو )ح 21

 
 يونيو )حزيران( 21عيد األب  -
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