الخطة متوسطة األجل  -السنة الرابعة

خطة التربية اإلسالمية ) متوسطة األجل ( للسنة الرابعة

الفترة
الزمنية

الوحدات الدراسية



الفصل
الدراسي
األول






النظام  +أول مدرسة في اإلسالم
فضل العلم )حديث شريف ( +سورة الجمعة
) (1



نشيد العلم  +التوكل على ﷲ تعالى +سورة
االنفطار)حفظ(
سورة الجمعة )+(2صالة الجمعة
البعث +سورة النبأ) (1تالوة وفھم
الحساب يوم القيامة +سورة النبأ )(2تالوة
وفھم
ثبات بالل بن رباح +سورة النبأ) (3تالوة
وفھم
ضبط النفس )حديث شريف (  +صلوات
السنن الراتبة  +سورة المطففين )حفظ(
سورة البينة ) (1تالوة وفھم +صبرا آل ياسر
صالة العيدين +سورة البينة ) (2تالوة وفھم



أنا يا قوم مسلم )فھم وإنشاد ( +مراجعة حفظ
سورة االنفطار
مراجعة عامة في الموضوعات السابقة








الفصالن
الدراسيان
الثاني
والثالث

الحقبة
الثالثة
Block 3
والحقبة
الرابعة
Block 4

المخرجات

مراجعة  +التواضع ) حديث شريف (
مواصلة درس التواضع  +سورة التكوير
)حفظ(
سورة لقمان ) + (1صالة الجماعة
سورة لقمان ) +(2آداب المسجد





الحقبة
األولى
Block 1
والحقبة
الثانية
Block 2
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صالة العيدين  -سورة البينة ) (2تالوة وفھم
نشيد أنا يا قوم مسلم )فھم وإنشاد(
الجزء الثاني :الحث على ال ّزراعة
)حديث شريف(
صالة السّفر)(1
الحفظ :سورة النّبأ
الشجاعة
المقاطعة)(1
صالة السفر)(2
سورة عبس) (1تالوة وفھم
المحافظة على نظافة الماء)(1
)حديث شريف(
المقاطعة)(2

يتوقع من الطلبة في نھاية الحقبتين األولى والثانية :








تالوة اآليات تالوة صحيحة  +فھم اآليات  +حفظ اآليات
المطلوبة
فھم الحديث الشريف  +حفظه
يستنتج فوائد صالة الجماعة  .يبين آداب المسجد
يستنتج بعض المفاھيم  :البعث والحساب والسنة الراتبة .
يعتبر من مواقف الصحابة وصبرھم مثل عمار بن ياسر .
يؤمن بيوم البعث .يحافظ على صلوات السنن الراتبة  .ينمو
لديه حب القرآن والمحافظة عليه .
استرجاع الدروس وحل األسئلة.

يتوقع من الطلبة في نھاية الحقب الثالثة والرابعة والخامسة :
 أن يبين كيفية صالة العيدين عمليّا.
 أن يحدد وقت صالة العيدين.
 أن يتلو اآليات الكريمة من سورة البينة تالوة صحيحة.
 أن يحفظ الحديث الشريف.
 أن يحدد الصلوات المفروضة التي تقصر في السفر.
 أن يبين شجاعة الرسول)ص( من خالل موقفه في غزوة حنين
 أن يبين سبب مقاطعة قريش للرسول)ص( ومن معه.
 أن يبدي إعجابه بثبات الرسول)ص( ومن معه أثناء المقاطعة.
 أن يحسن أداء صالة القصر في السفر.
 أن يتلو اآليات الكريمة من سورة عبس تالوة صحيحة.
 أن يفھم المعنى اإلجمالي للحديث الشريف.
 أن يحفظ الحديث النبوي الشريف.
  1أن يبين الطريقة التي انتھى بھا الحصار.
 أن يبين األمور التي عرضھا زعماء قريش على النبي)ص(.

والحقبة
الخامسة
Block 5




























ثبات النبي)ص( )(1
المحافظة على نظافة الماء)(2
سورة عبس) (2تالوة وفھم
ثبات النبي)ص( )(2
نشيد من أحبّ – فھم وإنشاد
ﷲ رحيم
الھجرة إلى الحبشة
الزكاة )(1
مراجعة
الحفظ :سورة النازعات
سورة االنفطار) (1تالوة وفھم
الرحمة)حديث شريف( – فھم وحفظ
الزكاة )(2
ﷲ غفور
سورة االنفطار) (2تالوة وفھم
الحج)(1
الحفظ :سورة عبس
أثر الصدقة)حديث شريف(
سورة التوبة – تالوة وفھم
الحج)(2
نشيد الرحمة – فھم وإنشاد
مراجعة عامة























2

أن يذكر طرق المحافظة على نظافة الماء.
أن يتلو اآليات الكريمة من سورة عبس تالوة صحيحة.
أن يوضح موقف النبي)ص( من الكافر الذي وضع التراب على
رأسه.
أن يقرأ النشيد قراءة صحيحة.
أن ينشد النشيد بإيقاع مناسب.
أن يتعرف مفھوم ) :ﷲ رحيم(.
أن يذكر سبب ھجرة المسلمين إلى الحبشة.
أن يحدد معنى الزكاة.
أن يوضح بعض شروط الزكاة.
أن يتلو اآليات الكريمة من سورة االنفطار تالوة صحيحة.
أن يحفظ الحديث النبوي الشريف.
أن يعدد األموال التي تجب فيھا الزكاة.
أن يحدد المستحقين ألموال الزكاة.
أن يوضح مفھوم )ﷲ تعالى غفور(.
أن يتلو اآليات الكريمة من سورة االنفطار تالوة صحيحة.
أن يوضح مفھوم الحج.
أن يبين على من يجب الحج.
أن يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.
أن يبين أثر الصدقة في حياة المسلم.
أن يتلو اآليتين الكريمتين من سورة التوبة تالوة صحيحة.
أن يوضح بعض صفات المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة.
أن يعدد أعمال الحج.
أن يقرأ النشيد قراءة صحيحة.
أن يوضح المعنى اإلجمالي للنشيد

