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 لثةلثااالسنة  -الخطة متوسطة األجل 
 

 
Medium Term Plan Islamic Year 3                            خطة التربية اإلسالمية )متوسطة األجل( للسنة الثالثة 

 الوحدات الدراسية   المخرجات
الفترة 
 الزمنية

 :األولى والثانية   فترتينيتوقع من الطلبة في نهاية ال

 بعض معاني يتعرف. صحيحة تالوة البلد سورة يتلو

 .السورة مفردات

 ( الغنة) التجويد أحكام بعض يتعرف

 .الشريف الحديث ويسمع يحفظ/  اإليمان أركان يعدد

 1441 الهجرية السنة رأس

 التأكيد سيتم – سبتمبر 1

 . 7 إلى 1 من اآليات ويسّمع يحفظ

 .تعالى باهلل اإليمان على المختلفة الكون بمظاهر يستدل

 .  صلواته أداء على يحافظ

   16 اآلية إلى 8 من اآليات ويسّمع يحفظ: البلد سورة

 .صلواته أداء على يحافظ

 .وسلم عليه هللا صلى الرسول على الوحي نزول قصة يذكر

 .20 اآلية إلى 17 من اآليات ويسّمع يحفظ: البلد سورة

 .المسجد آداب يلتزم

 صحيحة، تالوة 16 إلى 1 من اآليات يتلو: الفجر سورة

 .مفرداتها بعض معاني ويبين

 والميم النون) المبسطة التجويد أحكام بعض يتعرف

 (المشددتان

 . بالصالة المسلم فيه يؤمر الذي العمر يستخلص

 . 5 اآلية إلى 1 من اآليات ويسّمع يحفظ. 

 .حياته في تعالى باهلل اإليمان أثر يبين

 .صحيحة بصورة الجماعة صالة يؤدي

 12 اآلية إلى 6 من اآليات ويسّمع يحفظ: الفجر سورة  

 .صحيحة بصورة الجماعة صالة يؤدي

 (أيام 3) أكتوبر 10 - 8 الفصل منتصف إجازة

 16 اآلية إلى 13 من اآليات ويسّمع يحفظ: الفجر سورة

 في ودورها عنها، هللا رضي خديجة السيدة إسالم قصة يذكر

 .اإلسالمية الدعوة

 .األذى من نفسه على ويحافظ الحذر يتوخى

 16 اآلية إلى 13 من اآليات ويسّمع يحفظ: الفجر سورة

 عليه هللا صلى ورسوله هللا عند اليتيم كافل مكانة يتعرف

 .وسلم

 16 اآلية إلى 13 من اآليات ويسّمع يحفظ: الفجر سورة

 .سميع هللا أن يؤمن

 .جمعة صالة أداء على يحرص

 األولى الوحدة

 اآلية من البلد سورة

 (شريف حديث) اإليمان أركان

 (1) باهلل آمنت

 صالتي على أحافظ

 7 اآلية إلى 1 اآلية من البلد سورة

 صالتي على أحافظ

 حراء غار في

 20 اآلية إلى 17 اآلية من البلد سورة

 المسجد آداب

                         الثانية الوحدة

 بالصالة األمر    

 5 إلى 1 من الفجر سورة

 (2) باهلل آمنت

 الجماعة صالة

 12 إلى 6 من الفجر سورة

 الجماعة صالة

 16 إلى 13 من الفجر سورة

 .خديجة السيدة إسالم

 نفسي أحمي

 الثالثة الوحدة

 16 إلى 17 من الفجر سورة

 (شريف حديث) اليتيم كفالة

 16 إلى 17 من الفجر سورة

 سميع هللا

 الجمعة صالة

 16 إلى 17 من الفجر سورة

 عنه هللا رضي بكر أبي إسالم

 االدخار

 الرابعة الوحدة

 الغاشية سورة

 تعالى هللا أسبح

 الغاشية سورة

 الشافي هللا

 الغاشية سورة

 الراتبة السنن

 الغاشية سورة

 وجهه هللا كرم طالب أبي بن علي اإلمام

 الغاشية سورة

الفصل 
الدراسي 
 األول 
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 16 اآلية إلى 13 من اآليات ويسّمع يحفظ: الفجر سورة

 من ويستخلص عنه هللا رضي بكر أبي إسالم قصة يذكر

 .اإلسالم خدمة في مواقفه خاللها

 .حياته في ويطبقه االدخار، قيمة يتعرف

 ومعاني اإلجمالي معناها ويفهم السورة يتلو: الغاشية سورة

 .مفرداتها بعض

 يحفظ /الشريف الحديث خالل من التسبيح فضل يستخلص

 .الشريف الحديث ويسمع

 16 اآلية إلى 1 من اآليات ويسّمع يحفظ: الغاشية سورة

 .وحده تعالى هللا بيد الشفاء أن يؤمن

 16 اآلية إلى 1 من اآليات ويسّمع يحفظ: الغاشية سورة

 .المؤكدة وغير المؤكدة السنن بين يميز

 التأكيد سيتم - نوفمبر 28 – 27 الوطني العيد إجازة

 16 اآلية إلى 1 من اآليات ويسّمع يحفظ: الغاشية سورة

 وجهه هللا كرم طالب أبي بن علي إسالم قصة يذكر

 . اإلسالم خدمة في مواقفه ويستخلص

 16 اآلية إلى 1 من اآليات ويسّمع يحفظ: الغاشية سورة

 .حياته في عليه ويحرص العطاء قيمة يتعرف

 العطاء

 مراجعة

 :  الثالثة والرابعة والخامسةلفتراتا نهاية في الطلبة من يتوقع

 . المؤمن لدى العزة مظاهر إلى يتعرف أن - •

 . ويحفظه الشريف الحديث معنى يفهم أن - •

 . عنه هللا رضي بكر أبي إسالم قصة يعرف - •

 . ويفهمها البقرة سورة من 286 اآلية يتلو - •

 . اإلجمالي معناها ويفهم األعلى سورة يحفظ - •

 . عنه هللا رضي طالب أبي بن علي إسالم قصة يعرف - •

 . معانيه ويفهم النشيد يردد- •

 . والعلماء العلم يقدر - •

 . اآليات إليه ترشد ما ويفهم الكريمة اآليات يتلو - •

 . الصوم معنى يعرف -  •

 . ويفهمها الكريمة اآليات يتلو - •

 . ومساعدته معه التعامل كيفية ويذكر اليتيم هو من يعرف - •

 . األمانة معنى يذكر - •

 . ويحفظه الحديث معنى يفهم - •

 . اإليمان أركان من ركن اآلخر باليوم اإليمان أن يدرك أن - •

 ( مارس شهر خالل)  الطارق سورة يحفظ أن - •

 . ويردده النشيد يفهم - •

 . عنه هللا رضي المطلب عبد بن حمزة إسالم قصة على يتعرف - •

 . عنه هللا رضي  الخطاب بن عمر إسالم قصة على يتعرف - •

 . بصير هللا أن معنى إلى يتعرف أن - •

 (  ابريل شهر خالل)  الطارق سورة يحفظ أن •

 . للمسلم بالنسبة الصوم أهمية يذكر •

 أركان من بالقدر اإليمان أن يدرك أن/  القدر معنى يذكر أن •

 . اإليمان

 . ويفهمها الكريمة اآليات يتلو أن - •

 أهميته ويدرك ، تعالى هللا كالم هو الكريم القرآن أن يعرف أن •

 . للمسلم بالنسبة

  المحادثة آداب – المسلم عزة •

 3 البقرة سورة – الصديق بكر أبي إسالم •

 طالب أبي بن علي إسالم – األعلى سورة الحفظ •

 (وجهه هللا كرم) 

  العلم تقدير – الكعبة نشيد •

 4 البقرة سورة •

 5 البقرة سورة – الصوم •

  اليتيم كافل حديث •

  األمانة حديث •

  الطارق سورة – اآلخر باليوم اإليمان •

  باألخرة اإليمان نشيد •

  المطلب عبد بن حمزة إسالم •

 . الخطاب بن عمر إسالم •

 البروج سورة – بصير هلل •

 الصوم أهمية  •

  بالقدر اإليمان •

 األنفال سورة – االنشقاق سورة الحفظ •

  الكريم القرآن أهمية •

  االستهالك ترشيد •

 عامة مراجعة •

الفصالن 
الدراسيان 

الثاني 
 والثالث 
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 ترشيد في أن يدرك أن ، للموارد استهالكه في االعتدال يتعلم أن •

 .البيئة على حفاظ لالستهالك


