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يتوقع من الطلبة في نھاية الحقبتين األولى والثانية :








الفصل
الدراسي
األول








الحفظ :سورة البلد  /حديث أركان اإليمان
أركان اإليمان با تعالى ) (1الصالة
فريضة
سورة الذاريات  /سورة البلد
المحافظة على الصالة  /سورة يس  /سورة
البلد
رجاحة عقل الرسول صلى ﷲ عليه وسلم /
اإليمان با تعالى )(2
سورة البلد ) /(3نشيد ھيا إلى الصالة /
الخشوع في الصالة
الحفظ  :سورة الفجر  /بدء الوحي
إسالم السيدة خديجة سورة الفجر
اإليمان بالمالئكة
سورة البقرة )(2







اإليمان بكتب ﷲ تعالى حديث قيمة العمل
اإليمان بالرسل  /نشيد األنبياء والرسل
الحفظ :سورة الغاشية عزة المسلم
آداب المحادثة
آداب التعامل مع المعلم سورة البقرة )(3






الحقبة
األولى
Block 1
والحقبة
الثانية
Block 2

مراجعة عامة لما تعلمه التالميذ في السنة
الثانية.
سورة البقرة )(1
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أن يتلو التلميذ اآلية تالوة سليمة ويذكر بعض مخلوقات ﷲ
تعالى
يعدد أركان اإلسالم  /يحفظ ويسمع الحديث الشريف
يحفظ سورة البلد  /يفھم معناھا اإلجمالي ومعاني بعض
المفردات.
يدرك أن ﷲ تعالى ھو الخالق والقادر على كل شيء وھو
المستحق للعبادة  /يعدد الصلوات المفروضة ويرتبھا زمنيا.
أن يتلو اآليات الكريمة تالوة سليمة  /يعرف صفات المتقين
وجزاءھم  /يذكر بما أقسم ﷲ تعالى في سورة البلد ولماذا
أقسم بمكة المكرمة.
يذكر كيفية المحافظة على الصالة  /يعرف أن الرسول صلى
ﷲ عليه وسلم بعث لھداية الناس  /يعدد بعض نعم ﷲ تعالى
على اإلنسان.
يدرك أن رجاحة العقل صفة من صفات الرسول صلى ﷲ
عليه وسلم  /يصدق بأن ﷲ تعالى ھو المستحق للعبادة
يذكر بعض صفات المؤمنين وبعض صفات الكافرين  /يردد
النشيد ويفھمه  /يذكر كيفية الحفاظ على الصالة
يتلو سورة الفجر تالوة تعالى ويفھم معناھا اإلجمالي /يعرف
قصة نزول الوحي.
يعدد األشياء التي أقسم بھا ﷲ تعالى في سورة الفجر  /يحفظ
اآليات  ...األولى
أن يعرف أن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم والمؤمنون يؤمنون
بأركان اإليمان
يعرف مصير المؤمنين ومصير الكافرين  /يذكر الكتب
السماوية والرسل الذين أنزلت عليھم .يفھم معنى الحديث
الشريف  /يحفظه ويس ّمعه  /يدرك أن العمل في اإلسالم
عبادة.
سورة الفجر  /يؤمن برسل ﷲ تعالى /يردد النشيد ويفھمه
يتلو سورة الغاشية ويفھم معناھا اإلجمالي  /يدرك بعض ما
يحدث يوم القيامة  /عرف أن المسلم ال يجب أن يخاف إال ﷲ
تعالى
يعدد آداب المحادثة
يعدد آداب التعامل مع المعلم  /يتعود حسن التعامل مع المعلم /
يتلو اآلية تالوة سليمة ويفھم معاني األدعية.

الفصالن
الدراسيان
الثاني
والثالث

الحقبة
الثالثة
Block 3
والحقبة
الرابعة
Block 4

والحقبة
الخامسة
Block 5





















عزة المسلم – آداب المحادثة
إسالم أبي بكر الصديق – سورة البقرة 3
الحفظ سورة األعلى – إسالم علي بن أبي
طالب ) كرم ﷲ وجھه(
نشيد الكعبة – تقدير العلم
سورة البقرة 4
الصوم – سورة البقرة 5
حديث كافل اليتيم
حديث األمانة
اإليمان باليوم اآلخر – سورة الطارق
نشيد اإليمان باألخرة
إسالم حمزة بن عبد المطلب
إسالم عمر بن الخطاب .
بصير – سورة البروج
أھمية الصوم
اإليمان بالقدر
الحفظ سورة االنشقاق – سورة األنفال
أھمية القرآن الكريم
ترشيد االستھالك
مراجعة عامة

يتوقع من الطلبة في نھاية الحقب الثالثة والرابعة والخامسة :
 - أن يتعرف إلى مظاھر العزة لدى المؤمن .
 - أن يفھم معنى الحديث الشريف ويحفظه .
 - يعرف قصة إسالم أبي بكر رضي ﷲ عنه .
 - يتلو اآلية  286من سورة البقرة ويفھمھا .
 - يحفظ سورة األعلى ويفھم معناھا اإلجمالي .
 - يعرف قصة إسالم علي بن أبي طالب رضي ﷲ عنه .
- يردد النشيد ويفھم معانيه .
 - يقدر العلم والعلماء .
 - يتلو اآليات الكريمة ويفھم ما ترشد إليه اآليات .
 - يعرف معنى الصوم .
 - يتلو اآليات الكريمة ويفھمھا .
 - يعرف من ھو اليتيم ويذكر كيفية التعامل معه ومساعدته .
 - يذكر معنى األمانة .
 - يفھم معنى الحديث ويحفظه .
 - أن يدرك أن اإليمان باليوم اآلخر ركن من أركان اإليمان .
 - أن يحفظ سورة الطارق ) خالل شھر مارس (
 - يفھم النشيد ويردده .
 - يتعرف على قصة إسالم حمزة بن عبد المطلب رضي ﷲ عنه .
 - يتعرف على قصة إسالم عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه .
 - أن يتعرف إلى معنى أن ﷲ بصير .
 أن يحفظ سورة الطارق ) خالل شھر ابريل (
 يذكر أھمية الصوم بالنسبة للمسلم .
 أن يذكر معنى القدر  /أن يدرك أن اإليمان بالقدر من أركان اإليمان
.
 - أن يتلو اآليات الكريمة ويفھمھا .
 أن يعرف أن القرآن الكريم ھو كالم ﷲ تعالى  ،ويدرك أھميته
بالنسبة للمسلم .
 أن يتعلم االعتدال في استھالكه للموارد  ،أن يدرك أن في ترشيد
لالستھالك حفاظ على البيئة.
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