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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

 1يات )اآلسورة المطففين شرح وتفسير   -
من  587ص( 6-1تحفيظ اآليات )و( 12 -
 جزء عم  راسةك

( من سورة 6-1) اآلياتتسميع  -
 جزء عم  راسةكمن  587المطففين ص

من  65-62ص+ حل النشاطات الحّج  -
 4ج كتاب التربية األسالمية

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

+ حل أسماء هللا الحسنى )الحافظ(  -
 4من كتاب األسالمية 14-12صالتدريبات 

العلم طريق الى ) 1حديث شرح وتحفيظ  -
 4من كتاب األسالمية  88الجنة( ص

  5النشاطات ص + 4-3التوحيد ص -
 7النشاطات ص + 6التوحيد صآثار  -

 4من كتاب التربية األسالمية ج
 4األسالمية ك - 88ص 1حديثتسميع  -

+  70-68قصة النبي إبراهيم )ع( ص -
 4من كتاب التربية األسالمية  71صالنشاطات 

 )لمن صنع لنا معروفا( 5ء دعا حفيظتشرح و -
 4كتاب التربية األسالمية ج 107ص

 عطلة منتصف الفصل
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 )تشرين الثاني(

حل +  112-111األسوة الحسنة ص-
  4كتاب االسالمية من  113ص النشاطات

 (انيتشرين الث) رنوفمب 6 المولد النبوي الشريف -

المدن المقدسة )مكة المكرمة + المدينة  -
 كتاب من 136-135المنورة( ص
  4األسالمية ج

 

القدس(  + الروضة الشريفةالمدن المقدسة ) -
 4من كتاب األسالمية ج 138-137ص

 

 إجتماع اولياء االمور
 2019 لثاني(شرين امبر )تنوف 24

  ذتدريس للتالميلن يكون هناك  -
 بعد الظهر 2 -ص 10وقت األجتماع  -

 

 ديسمبر
 )كانون األول(

 بعد سماع األذان() 2 دعاءشرح وتحفيظ  -
  4من كتاب التربية األسالمية ج 105ص

 ع اآلذان()بعد سما 2تسميع دعاء  -
اختبار تجريبي تحريري لجميع  -

المواضيع المدروسة سابقا للوقوف على 
 الميذ مستويات التطور التعليمي للت

 Allمن كتاب ) 191عيسى )ع( صي نبالقصة  -
About Islam-L8)  

فق بالحيوان  6حديث شرح وتحفيظ  - )إن الّرِّ
 4ج األسالميةمن ك  93( ص...

 عطلة عيد الميالد
 2019 بر )كانون األول(ديسم 22

 عطلة رأس السنة الميالدية
 2019 ي(ديسمبر )كانون الثان 29

 يناير
 )كانون الثاني(

...(  الرفق بالحيوان)إن  6تسميع حديث  -
  4من كتاب األسالمية  93ص

 الفجر سورة ( من10-1اآليات ) تحفيظ -
 جزء عمّ  راسةكمن  593ص
 

 الفجر ( من سورة10-1اآليات )تسميع  -
 جزء عمّ  راسةكمن  593ص

النشاطات + صفة صالة الرسول )ص(  -
 4األسالميةكتاب من  32-30ص

ر ة + الطهارة + ستنيالشروط الصالة )  -
  4من كتاب األسالمية ج 40-39ص العورة(

)َمن كان يؤمن باّلّل  7 حديثشرح وتحفيظ  -
 4ج من كتاب التربية األسالمية 94...( ص

التوجه للقبلة  شروط الصالة )الوضوء +  -
 43-41صالنشاطات  + دخول الوقت( +

 4من كتاب التربية األسالمية ج
 ؤمن باّلّل ...()َمن كان ي 7 حديث تسميع -

 
 
 

 يرفبرا
 )شباط(

+ نشاطات  46-44ص فرائض الصالة -
 4األسالمية جالتربية من كتاب  48-47ص

 سورة من  (8-1شرح وتحفيظ اآليات ) -
 عطلة منتصف الفصل  جزء عم راسةكمن  594ص الشمس

 2020 فبراير )شباط( 16

 الشمسسورة من  (8-1اآليات ) تسميع -
 جزء عمّ  راسةك من 594ص

 الشمسسورة ا من (15-9شرح اآليات ) -
 .جزء عمّ  راسةمن ك 594ص

 

 مارس
 )آذار(

حلة إلى العمرة) السيرة النبوية - + حل  (رِّ

 4ج األسالمية كمن  149-143ص نشاطاتال
ذم الحلف بغير ) 2حديث شرح وتحفيظ  -

 4كتاب التربية األسالمية  من 89( ص....

( لحلف بغير ....اذم ) 2حديث تسميع  -
 4 لتربية األسالميةمن كتاب ا 89ص

السيرة النبوية )األيمان + الهجرة إلى  -
من كتاب  151-150الحبشة( ص

  4األسالمية 
 

 (النوافل - السنة – نواع الصالة )الفرضأ -
تاب ك من 37ص النشاطات + 36-33ص

 4األسالمية ج

-49صالة الجمعة + خطبة الجمعة ص -
 4ربية األسالمية جتمن كتاب ال 55

 (من األذكار اليوميةدعاء )ظ شرح وتحفي -
 4من كتاب التربية األسالمية ج108ص

 126-124صت نشاطال+ حل االغش  -
  4األسالمية ج تابكمن 

 (من األذكار اليوميةدعاء )تسميع  -
 4من كتاب التربية األسالمية ج108ص

  يقدم الوقت ساعة واحدة فيصيالبداية التوقيت  -

 مارس )آذار( 31 عيد األم -

 يلأبر
 )نيسان(

كيفية بناء شخصية المسلم المؤمن  -
 عطلة عيد الفصح All About Islam-L8)كتاب ) 277ص

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

 تابك من 57صصوم رمضان  -
دعاء + شرح وتحفيظ  4ج ةاألسالمي

 57..( ص.األفطار )اللهم لك صمت 
 أبريل )نيسان( 23شهر رمضان  بداية -

 

 مايو
 )أيار(

  82-79ص ع(قصة النبي صالح ) -
تاب من ك 84-83ص نشاطاتحل ال -

 4ج األسالمية التربية

للوقوف على  ختبار تجريبي تحريريإ -
 مدى تطور المستوى التعليمي للتالميذ

وخاصة التي  يع المواضيعمراجعة عامة لجم -
ت في األختبار فيها صعوبا واجه الطالب

 يئة الطالب لألمتحان النهائيبهدف ته التجريبي

 عطلة رسمية
 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

حانات النهائية ومراجعة أسئلة األمت حل -
 بغية التعلم منها األخطاء

شرح وتوضيح حديث )الوالد أوسط  -
 الجنة( أبواب 

 المهرجان السنوي لنهاية العام الدراسي
 2020يونيو )حزيران(  21

 
 يونيو )حزيران( 21عيد األب  -
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