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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر 
 )أيلول( 

  
 تسجيل 

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

من كتاب  82-79موضوع )الحج( ص -
 + نشاطات خارجية. 3اإلسالمية 

+ )صالة وضوع )عيد االضحى( م -
من كتاب التربية  98-93صالعيد( 

 .3اإلسالمية 

 أوكتوبر 
 )تشرين األول( 

( من سورة 11-1شرح وتحفيظ االيات ) -
 من جزء عم   596الضحى ص

الصالة أحكامها وأوقاتها + كيفية الصالة  - 
                                   3األسالمية  تابمن ك 49-47ص

( من سورة 11-1ع االيات )ميتس -
 جزء عم  من  596الضحى ص

-49تكملة موضوع )كيفية الصالة( ص -
 خارجية نشاطت+ 3األسالمية من ك 55

( بناء مسجد 5حديث )شرح وتحفيظ  -
  3من كتاب األسالمية  136ص
إختيار األصدقاء + تمارين ونشاطات  -

 3من كتاب األسالمية 113-111ص

 صل الفطلة منتصف ع
 2019توبر )تشرين األول( وكأ 27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر 
 )تشرين الثاني( 

من  13( بناء مسجد ص5تسميع حديث ) -
 3كتاب األسالمية 

تكملة موضوع إختيار األصدقاء + تمارين  -
 3من ك األسالمية  113 -111ص

 (نيلثاتشرين ا ) نوفمبر  6المولد النبوي الشريف  -

( من سورة 8-1شرح وتحفيظ األيات )  -
  من جزء عم   599الزلزلة ص

االسالم وااليمان واالحسان + حل -
 3اإلسالمية  من ك 34 -32التمرين ص

 599( ص8-1تسميع سورة الزلزلة األيات ) -
 من جزء عم  

 –154ص + نشاطات شعيب نبيالقصة  -
  3من كتاب االسالمية  159

 اولياء االمور ماعإجت
 2019 مبر )تشرين الثاني(فون 24

  تدريس للتالميذلن يكون هناك  -
 بعد الظهر  2 -ص 10وقت األجتماع  -

 

 ديسمبر 
 )كانون األول( 

مراجعة عامة لجميع المواضيع المدروسة في 
 لتقييم مستوى التعلم للتالميذ  األسابيع السابقة

لى عللوقوف شفهي وتحريري  اختبار -
 مستوى التعلم للتالميذ

من 164-160قصة النبي عيسى )ع( ص -
 كتاب اإلسالمية  

من  124)األستفتاح( صدعاء شرح وتحفيظ  -
 3كتاب األسالمية

 عطلة عيد الميالد 
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية 
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير 
 الثاني( )كانون 

ب  كتامن   124ص تسميع دعاء األستفتاح  -
 3 اإلسالمية

-131)ما األسالم( ص  1وتوضيح حديث  شرح -
 3من كتاب األسالمية  132

  132-131)ما األسالم( ص 1حديث تسميع  -
   3من كتاب األسالمية 

من   21ع( صيأسماء هللا الحسنى )السم - 
 كتاب األسالمية. 

رعة من سورة القا ( 11-1شرح وتحفيظ أأليات ) -
 من جزء عم . 600ص
من كتاب  21 الحسنى )البصير( صاء هللا أسم -

 3األسالمية 

(  11-1سورة القارعة أأليات ) تسميع  -
 من جزء عم . 600ص
من كتاب   21أسماء هللا الحسنى )العليم( ص -

 3األسالمية 

 
 
 

 فبراير 
 )شباط( 

من كتاب   124ص (أذكار الركوع) تحفيظ دعاء -
 ب(. واالستيعا )للحفظ 3سالمية اإل
 نشاطات وتمارين + (غفورل الحسنى )ااسماء هللا  -

 3من ك اإلسالمية   31- 26ص

من   124ص )إذكار الركوع( دعاء تسميع - 
 3كتاب التربية التربية االسالمية 

  87-86مسلمون حول العالم + نشاطات ص -
 3من كتاب األسالمية 

 عطلة منتصف الفصل 
 2020 فبراير )شباط( 16

...(    المنافق ثالث أية )  9ث شرح وتحفيظ حدي -
   3من كتاب األسالمية 140ص
-114الصدق والوفاء بالوعد واألمانة ص -

 3من كتاب اإلسالمية  120

 

 مارس 
 )آذار( 

)اية المنافق ثالث(  9تسميع حديث  -
 . 3من كتاب التربية األسالمية 140ص
وفاء بالوعد وال تكملة موضوع )الصدق -

ن م 120-114( + نشاطات صواالمانة
 3اب التربية اإلسالمية كت

شرح وتحفيظ دعاء )الرفع من الركوع(  -
 3التربية اإلسالمية  من كتاب 124ص
موضوعا )صالة الجماعة وصالة  -

من  58-56المسبوق( + نشاطات ص
 3كتاب التربية األسالمية 

ن م 124تسميع دعاء )الرفع من الركوع( ص -
 .3مية التربية اإلسال كتاب

الة الجماعة وصالة ي )صتكملة موضوع -
من كتاب  58-56المسبوق( + نشاطات ص

 3التربية اإلسالمية

)كلمتان حبيبتان  10شرح وتحفيظ حديث  -
من كتاب  141...( ص الى الرحمن
 3اإلسالمية 

قصة نبي هللا موسى )ع( + نشاطات  -
 3من كتاب األسالمية  153-151ص

ان حبيبتان الى )كلمت 10تسميع حديث  -
 . 3من كتاب االسالمية   141( صالرحمن

-151موسى )ع( صتكملة قصة نبي هللا  -
 3 من كتاب األسالمية 153
 One hour forwardصيفيبداية التوقيت  -

 آذار(  31عيد األم مارس )    -

 أبريل 
 )نيسان( 

 (أذكار السجود ) دعاء شرح وتحفيظ -
 3تربية األسالمية من كتاب ال 125ص

ن( جدتيدعاء )بين الس ح وتحفيظشر -
 3من كتاب اإلسالمية  125ص

 

 عطلة عيد الفصح 

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح 
 2020 أبريل )نيسان( 19

أذكار السجود + دعاء )بين  دعاء تسميع -
 3من كتاب اإلسالمية  125السجدتين( ص

الثالث + موضوع )السيرة النبوية( االفصل  -
 3اإلسالمية  من كتاب 187-181نشاطات ص

 126تحفيظ دعاء )االفطار( صشرح و -
 أبريل )نيسان( 23شهر رمضان   بداية -

 

 مايو 
 )أيار( 

 126تسميع دعاء )األفطار( ص -
سورة )التكاثر(  ( من8-1شرح وتحفيظ اآليات ) -

 عم  من جزء  600ص
من   22الباقي( ص –لحي  ا)  أسماء هللا الحسنى -

 3مية كتاب التربية األسال

من جزء   600صكاثر( تسميع سورة )الت -
 عم .
المدروسة لتهيئة  مراجعة جميع السور -

 التالميذ لالمتحان النهائي

( لتهيئة التالميذ  واالدعية األحاديثمراجعة جميع ) -
 لالمتحانات النهائية.

ؤ المنهج للتهي مراجعة عامة ألهم مواضيع -
 ئيةلالمتحانات النها

 ة رسمية عطل
 2020مايو )أيار(  24

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

 2020مايو )أيار(  31

 يونيو 
 )حزيران( 

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

 2020( حزيران) يونيو 07

أسئلة األمتحانات  بعض النماذج من حل -
بغية ألخطاء ومراجعة ا السابقة النهائية

 التعلم منها
والد أوسط  حديث الوالد )الظ وتحفيشرح  -

   أبواب الجنة(

 لمهرجان السنوي لنهاية العام الدراسيا
 2020يونيو )حزيران(  21

 
 يونيو )حزيران(  21عيد األب  -
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