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الفترة
الزمنية

الوحدات الدراسية






مراجعة عامة لما تعلمه التالميذ في السنة
األولى .سورة الكافرون رقم -1حب ﷲ.
سورة الكافرون رقم-2حب الرسول -حفظ
سورة العاديات.
أركان اإلسالم -الركن الخامس :الحج
الركن  -2+1دعاء االستفتاح.




التشھد -سورة الزلزلة
الركن _4+3سورة القارعة.1






نشيد أركان اإلسالم -سورة القارعة -البينة.
النبي يرعى الغنم -آداب الزيارة -1البينة.
سورة العاديات -1آداب الزيارة -2البينة.
سورة العاديات -3+2البينة.



نشيد جيراني -حديث شريف :حسن الجوار-
سورة الزلزلة.1
طاعة ﷲ -سورة الزلزلة.2+1



الفصل
الدراسي
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طاعة الرسول -سورة الزلزلة -سورة
القدر.2+1



ﷲ الرازق -حديث شريف :تعلم القرآن -سورة
العلق -عمل النبي.
أوقات الصالة -2+1سورة العلق -نشيد
الصالة -حديث شريف :التعاون.
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أوقات الصالة -2+1سورة العلق -نشيد
الصالة-
حديث شريف :التعاون ،سورة التين :تالوة
وحفظ)(1
صدق الرسول ،سورة التين) (2ﷲ كريم.
سورة الشرح) (1تالوة وفھم ،طھارة الثوب
والمكان.
سورة الشرح ):(1حفظ ،سورة الشرح)(2
تالوة وفھم.
النظافة :حديث شريف ،نشيد النظافة
سورة الشرح) :(2حفظ.
سورة الضحى) (1تالوة وفھم.
صالة الفجر .أمانة الرسول

المخرجات

يتوقع من الطلبة في نھاية الحقبتين األولى والثانية :



















أن يتلو ويفھم المعنى اإلجمالي للسور القرآنية.
أن يعدد بعض األسباب الداعية إلى حب ﷲ.
أن يحب ﷲ تعالى.
أن يحفظ السور القرآنية واألحاديث الشريفة .جيداً.
أن يذكر ويعدد أركان اإلسالم.
أن يذكر مكان وجود الكعبة وأن الحج يكون إلى البيت الحرام.
أن يحدد ترتيب الحج بين أركان اإلسالم.
يقرأ ويحفظ دعاء االستفتاح.
يردد االناشيد بإيقاع مناسب ويفھم معناھا.
يفھم الحكمة من عمل النبي.
يعدد بعضا ً من آداب الزيارة ويتمثلھا.
أن يحدد بعض مظاھر طاعة ﷲ عز وجل ،وأن يطيع ﷲ في
كل أعماله.
أن يذكر بعض أنواع النعم التي رزقھا ﷲ تعالى لإلنسان.
أن يحرص على تعلم القرآن الكريم.
أن يعرف معنى األمانة في التجارة.
أن يميز بين أوقات الصلوات المفروضة ويحدد أوقاتھا.
أن يعدد بعض صور التعاون ويحفظ الحديث الشريف

يتوقع من الطلبة في نھاية الحقب الثالثة والرابعة والخامسة :
 يحدد وقت كل صالة ،يتلو اآليات تالوةً صحيحة ويفھم معناھا،
يردد النشيد بإيقاع مناسب.
 يحفظ الحديث الشريف ويفھم معناه ،يتلو اآليات الكريمة ويفھم
معناھا اإلجمالي.
 يعرف معنى الصدق ،يتلو اآليات ويفھم معناھا اإلجمالي ،يعرف
معنى الكرم.
 يتلو اآليات ويعرف معناھا اإلجمالي ،يعرف مدلول الطھارة.
 يتلو اآليات ويعرف معناھا اإلجمالي.
 يقرأ ويفھم ويحفظ الحديث الشريف ،يقرأ ويعرف المعنى العام
للنشيد.
 يستمع ويتلو ويفھم ويحفظ اآليات الكريمة.
 يتلو ويفھم المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة.
  1يعرف ويذكر عدد ركعات صالة الفجر.
 يفھم مدلول األمانة ،ويعرف اللقب الذي اشتھر به الرسول عند أھل

والحقبة
الخامسة
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 ،سورة الضحى) :(1حفظ.
نشيد نبينا ،سورة الضحى) (2تالوة وفھم
صالة الظھر ،سورة الضحى)(3تالوة وحفظ.
صالة المغرب ،صالة العشاء.
رحمة الصغير واحترام الكبير :حديث شريف،
ﷲ علي ٌم.
سورة الليل) (2+1فھم وحفظ
عطف الرسول ،مبطالت الوضوء).(1
سورة الليل) (4+3تالوة وحفظ.
مبطالت الوضوء) ،(2طاعة الوالدين :حديث
شريف.
سورة الشمس :تالوة وحفظ ،اللعب المباح.
سورة الشمس) (2تالوة وحفظ ،زواج
الرسول.
سورة الشمس) (3تالوة وحفظ ،إكرام الضيف،
ٌ
حديث
نشيد طاعة الوالدين :الرفق بالحيوان:
شريف
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مكة ،يحفظ اآليات الكريمة.
يستمع ويقرأ ويعرف ويردد النشيد ،يتلو ويفھم المعنى العام لآليات
يعرف عدد ركعات صالة الظھر ،يطبق أعمال الصالة ،يتلو
ويحفظ اآليات الكريمة.
يعرف عدد ركعات صالتي المغرب والعشاء ويذكر أعمال الصالة.
يقرأ ويعرف ويحفظ الحديث الشريف ،يعرف أن العلم من صفات
ﷲ ويفرق بين علم ﷲ وعلم البشر.
يتلو ويفھم ويحفظ اآليات الكريمة.
يعرف معنى العطف ويحب العطف والرحمة ،يعرف معنى
المبطالت ويذكر اثنين منھا.
يتلو ويفھم ويحفظ اآليات الكريمة.
يعرف معنى المبطالت ويذكر اثنين منھا.
يتلو ويفھم ويحفظ اآليات الكريمة ،يعرف معنى اللعب ويذكر
أنواعه.
يتلو ويفھم ويحفظ اآليات الكريمة ،يذكر اسم زوجة الرسول ويعدد
أوالده.
يتلو ويفھم ويحفظ اآليات الكريمة ،يقرأ ويفھم ويحفظ الحديث ،يردد
بإيقاع ويقرأ النشيد ويعبر عن المعنى العام

