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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

 52عيد االضحى ص+  51صالحج  -
   KG من كتاب االسالمية

 تابمن ك 74صن الكعبة نشاط تلوي -
 KG اإلسالمية

اإلسالمية من كتاب  40الشهادة ص -
KG  +43-41هللا خالق كل شيء ص 

عرض فيديو لنشيد  +من كتاب االسالمية 
 أركان االسالم

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

سورة  ( من4-1اآليات )وتحفيظ شرح  -
 KGاإلسالمية من كتاب  8االخالص ص

 رةوسالعرض فيديو لتحفيظ  -
   اإلسالميةمن ك  39هللا الواحد( ص) -

من كتاب  79ص اإلسالمآداب تحية  -

 KGاالسالمية 

 اإلسالمداب تحية آعرض نشيد يوضح  -

من  58دعاء قبل االكل صشرح وتحفيظ  -
 )حفظ + إستيعاب(  KG كتاب اإلسالمية

هذا عرض فيديو لدعاء قبل االكل وسرد قصة  -
                                   الدعاء

 عطلة منتصف الفصل
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 )تشرين الثاني(

نشاط تلوين +  73السيرة النبوية ص - 
 من كتاب االسالمية 75المسجد النبوي ص

  
 (يتشرين الثان) نوفمبر 6المولد النبوي الشريف  -

 98لة صليمان والنمي سالنبقصة سرد  -
  KG اإلسالميةمن كتاب 

 ة قصالعرض فيديو يتضمن  -

 + 8مراجعة وتسميع سورة االخالص ص -
من  58مراجعة وتسميع دعاء قبل االكل ص

     KG االسالمية تابك

 األمورإجتماع اولياء  
 2019 ي(مبر )تشرين الثاننوف 24

 تدريس للتالميذلن يكون هناك  -
 بعد الظهر 2 -ص 10تماع وقت األج -

 

 ديسمبر
 )كانون األول(

)أحب البالد  5شرح وتحفيظ حديث رقم  -
 KGاإلسالمية كتاب من  30ص ....(

  KG - اإلسالميةمن كتاب  53ص النظافة -
 موضوع النظافةعرض فيديو يتضمن  -
حديث )الطهور شطر شرح وتحفيظ  -

 KG - اإلسالميةمن كتاب  53ص( يماناأل

عرض فيديو +  ة النبي عيسى )ع(صقسرد  -
  صةلقايتضمن 

 تابك 59الكل صعد ادعاء بشرح وتحفيظ  -
 KGاإلسالمية 

 

 عطلة عيد الميالد
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير
 )كانون الثاني(

جميع وتسميع  جميع المواضيعمراجعة  -
يث واألدعية المدروسة في ر واألحادالسو
 لتقييم مستوى التعلم  ولاألل الفص

من  60ص نومدعاء قبل الشرح وتحفيظ  -
 ستيعاب(إ)حفظ +  كتاب اإلسالمية

)تهادوا تحابوا(  7حديث رقم  حفيظوتشرح   -
  KGاإلسالمية  من ك 32ص

  حديثالرد قصة توضح س -

من  97)نوح وا لسفينة( صقصة النبي  -
عرض فيديو +  KGاإلسالمية  كتاب

  قصةاليتضمن 

 
 
 

 فبراير
 )شباط(

سورة  ( من7-1اآليات )شرح وتحفيظ  -
 من كتاب االسالمية 7الفاتحة ص

)أحب  8حديث رقم شرح وتوضيح  -
 من كتاب اإلسالمية 33األعمال ....( ص

KG 
 الصالة عنعرض فيديو  -

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

 ( من7-1اآليات ) مراجعة وتسميع -
اإلسالمية  من ك 7سورة الفاتحة ص

KG 
)أحب  8سميع حديث رقم وتمراجعة  -

 98&  33األعمال ..( ص

 

 مارس
 )آذار(

 من 80الحمد هلل( صداب )بسم هللا وآ -
مع سرد قصة لهذه  KG كتاب اإلسالمية

 االداب
 

سورة  ( من3-1اآليات )شرح وتحفيظ   -
  KGاإلسالمية من كتاب  11الكوثر ص

 عرض فيديو لتحفيظ سورة الكوثر -

سورة  ( من3-1اآليات ) مراجعة وتسميع -
 KGمية سالاإلمن كتاب  11ص كوثرال
من كتاب االسالمية  85صداب ما شاء هللا آ -

KG  + داب ما شاء هللاآسرد قصة توضح 
 

ة(م)ال قصة الرفق بالحيوان -  رأة والهرَّ
                         KG من كتاب اإلسالمية 92ص

 الرفق بالحيوان عنعرض فيديو  -

)من أحق الناس  10حديث شرح وتوضيح  -
+  35ص KGسالمية ألبصحبتي ...( من ك ا

واألحتفاء ( عيد االم)ات بمناسبة بطاقعمل 
 المناسبةب
 One hour forward صيفيالبداية التوقيت  -

 آذار( 31عيد األم مارس ) -

 أبريل
 )نيسان(

 سورة ( من6-1ات )اآليوتحفيظ شرح  -
  KGاإلسالمية من كتاب  9ص الناس

 الناسعرض فيديو لتحفيظ سورة  -

 عطلة عيد الفصح

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

ما يفعله موضوع شهر رمضان وشرح  -
كتاب  47- 45ص هالمسلمون في
 KGاإلسالمية 

 

 مايو
 )أيار(

ون في عيد الفطر مناقشة أعمال المسلم -
    KGمن كتاب االسالمية 50–48ص

فيديو يتضمن أعمال المسلمون عرض  -
 سبةنامالب بطاقاتعمل + يد الفطر عفي 

 سورة ( من6-1اآليات ) مراجعة وتسميع -
   KGاإلسالمية من كتاب  9ص الناس

 الناسعرض فيديو لتحفيظ سورة  -

كتاب من  91ص)ع(  آدم قصة النبي -
  KGاالسالمية 

ختبار شفهي للمواضيع المدروسة للوقوف إ -
 ظوال السنة الدراسيةعلى مدى تعلم التالميذ 

 عطلة رسمية
 2020مايو )أيار(  24

من كتاب  86آداب الشرب ص -

 KGاألسالمية 
جميع األحاديث  وتسميع مراجعة -

 لتقييم مستوى التعلمواألدعية المدروسة 

 يونيو
 )حزيران(

ور المدروسة جميع الس وتسميع مراجعة -
 تعلم والحفظلتقييم مستوى ال

شرح حديث الوالد )الوالد أوسط أبواب  -

 الجنة( + األحتفاء بعيد األب
 العام الدراسي يةالمهرجان السنوي لنها

 2020يونيو )حزيران(  21
 

 يونيو )حزيران( 21عيد األب  -

  

 
المدرسة العربية في غرب لندن –أكاديمية بابل   www.babylonacademy.org info@babylonacademy.org 

  زينب علي -المعلمة : (RCFالتمهيدي األساسي ) -المستوى:


