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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر 
 )أيلول( 

  
 تسجيل 

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

قصة بناء  +115تحية األسالم ص -
 من كتاب األسالمية - 135الكعبة ص

  1ج
من  57-53عيد األضحى صو الحج -

 1ج كتاب األسالمية

 91-90( صعز وجلالتعريف باهلل ) -
 1جاالسالمية  تابمن ك

-92التعريف بالمالئكة + نشاطات ص -
 1من كتاب األسالمية ج 93

 

 أوكتوبر 
 )تشرين األول( 

سورة من  (5 – 1تحفيظ االيات ) و شرح -
 1جمن كتاب األسالمية 12القدر ص

 

سورة القدر  ( من5-1اآليات ) ميعست -
 1جاألسالمية  تاب التربيةمن ك 12ص

تعريف بكتب هللا تعالى + نشاطات ال -
 1ج كتاب األسالميةمن  95-94ص

)سبحان الذي ..(  79يارة صدعاء ركوب الس -
 )حفظ واستيعاب(1ج كتاب األسالميةمن 

التعريف بالرسل واالنبياء + نشاطات  -
 1ج سالميةكتاب األمن  97-96ص
 

 عطلة منتصف الفصل 
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر 
 )تشرين الثاني( 

السيرة النبوية )المقدمة + الفصل االول(  -
كتاب من  104 -101+ نشاطات ص

 1 التربية األسالمية
 (We love Mohammad)أنشودة  -

 (تشرين الثاني) نوفمبر  6ريف شالمولد النبوي ال  -

السيرة النبوية )الفصل الثاني + الفصل   -

تاب من ك  110  –105الثالث( + نشاطات ص
 1ج األسالمية التربية

 

 من سورة العلق (5 – 1االيات ) تحفيظ -
 1ج من كتاب األسالمية 13ص

من كتاب  130ج صقصة األسراء والمعرا -
 1جاألسالمية 

 رإجتماع اولياء االمو 
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

  للتالميذ تدريسلن يكون هناك  -
 بعد الظهر  2  - ص 10وقت األجتماع  -

 

 

 ديسمبر 
 )كانون األول( 

 من سورة العلق (5 – 1االيات )تسميع  -
 1ج من كتاب األسالمية 13ص

اس )من أحق الن 10حديث شرح  -
من  39صلالستيعاب فقط   (.بصحبتي.

 1جة مياألسال تابك

للمواد المدروسة تحريري اختبار تجريبي  -
 سابقا للوقوف على مستوى التعلم للتالميذ 

 
 موضوع خارجي –صة النبي عيسى )ع( ق -

   بمناسبة أعياد الميالد 
 د الميالد عطلة عي 

 2019 ديسمبر )كانون األول( 22
 عطلة رأس السنة الميالدية 

 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير 
 ي( الثان نون )كا

من كتاب  76( صدعاء )االستيقاظ - 
 )حفظ واستيعاب(  1جاألسالمية 

من كتاب  124آداب التثاؤب ص  -
 ستيعاب فقط(إ) 1ج ةاألسالمي

 

 التربية كتاب من 87أركان االسالم ص -
 1ج األسالمية

)بني االسالم  33 – 32ص 4حديث  -
 على .....(  )حفظ واستيعاب(

 

اب التربية كت من 119آداب الطريق ص -
 .1ج األسالمية

 )الصالة عماد ...( 9شرح وتحفيظ حديث  -
 .1جمن كتاب التربية األسالمية  34ص

 )الصالة عماد ...( 9حديث تسميع  -
 .1جمن كتاب التربية األسالمية  34ص

 – 1االيات )سورة التين تحفيظ و شرح -
  1جمن كتاب األسالمية  15( ص5
 

 
 

 فبراير 
 )شباط( 

( 5 – 1االيات )سورة التين ع تسمي -
  1جمن كتاب األسالمية  15ص

( 8 – 6شرح وتفسير سورة التين االيات ) -
 )لألستيعاب فقط( 15ص

س منا من لم )لي 11حديث شرح وتحفيظ  -
 عطلة منتصف الفصل  1جمن كتاب األسالمية  40ص ... (

 2020 فبراير )شباط( 16

 63أغنية النظافة ص +  62النظافة ص -
 1األسالمية  التربية من كتاب

من  83تحفيظ دعاء خلع الثوب ص -
 1ج كتاب األسالمية

 

 مارس 
 )آذار( 

سورة  من (5 – 1االيات ) تحفيظشرح و -
 1ج تاب األسالميةمن ك 16ص الشرح

سورة الشرح من  (5 – 1)تسميع اآليات  -
 16( ص8 – 6يات )اآل تفسيرو شرح+ 

 1ج من كتاب األسالمية
)من أحق الناس ....(  10حديث شرح  -

 1ج من كتاب األسالمية 39ص

من كتاب  116آداب: تشميت العاطس ص -
  1جاألسالمية 

 

التعريف باهلل وكتبه مواضيع مراجعة  -
ن كتاب م 97-90ومالئكته وأنبيائه ص
 1التربية اإلسالمية ج

ختبار تجريبي تحريري وشفهي معد من قبل إ -
 التعلم للوقوف على مستوىالمعلمة 

 One hour forwardيت صيفيبداية التوق -

 آذار(  31عيد األم مارس )    -

 أبريل 
 )نيسان( 

سورة من ( 5 – 1يات )اآل تسميع مراجعة -
 (10 – 6يات )اآل وتفسير شرح +  العلق
 1ج من كتاب األسالمية 13ص

 عطلة عيد الفصح 

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح 
 2020 أبريل )نيسان( 19

عيد الفطر  +  44)شهر رمضان( ص  -
 1من كتاب األسالمية ج 47المبارك ص 
 أبريل )نيسان( 23يبدأ شهر رمضان  -

 

 مايو 
 )أيار( 

وكذلك للمواضيع عامة وشاملة مراجعة  -
لتالميذ فيها صعوبات في التي واجه ا

 األختبار التجريبي.

 لتربية االسالميةإمتحانات ا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  10

 للغة العربيةإمتحانات ا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  17

 عطلة رسمية 
 2020مايو )أيار(  24

النهائية  اتاالمتحان بعض حل اسئلة -
 صحيح األخطاء بغية التعلم منهاوتالسابقة 

 يونيو 
 )حزيران( 

 87ركان االسالم صأ موضوع مراجعة -
 1مية من كتاب األسال

يث الوالد )الوالد أوسط شرح وتوضيح حد -
 أبواب الجنة( لألستيعاب فقط 

 بمناسبة عيد األب تهنئة عمل بطاقات -

 المهرجان السنوي لنهاية العام الدراسي
 2020يونيو )حزيران(  21

 يونيو )حزيران(  21عيد األب  -
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