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 سادسةلاالسنة  -الخطة متوسطة األجل 
 

 
Medium Term Plan Islamic Year 6                            خطة التربية اإلسالمية ) متوسطة األجل ( للسنة السادسة 

 الوحدات الدراسية   المخرجات
الفترة 
 الزمنية

 :تين األولى والثانية  فتريتوقع من الطلبة في نهاية ال

 . السابقة القرآنية السور حفظ على الطالب يراجع أن •

 .  سابقا درسها التي المعلومات أهم يسترجع أن •

 .السالم عليهم واألنبياء بالرسل يقتدي •

 . اإلسالمية الدعوة في الرسل دور يقدر •

 . الذاتي التعلم على القدرة لديه تنمو •

 .باألحكام صحيحة تالوة الكريم القرآن يتلو أن •

 . والعبادة العقيدة مفهوم بين يميز •

 . النبوية والسنة القرآن في اإلسالم عنه نهى ما كل يتجنب •

 .تعالى هلل طاعته على الدالة الصالحة األعمال من العديد يؤدي •

 .اإلسالمية الدعوة في وتضحياتهم الصحابة دور يتعرف أن •

 . . األسئلة وحل الدروس استرجاع •

 

  مراجعة •

 وفهم تالوة -(1)الملك سورة •

 والتنوين الساكنة النون أحكام من* •

  اإلدغام: 

 في تعالى هللا قدرة مظاهر من •

  اإلنسان

  وفهم تالوة -(1)الملك سورة •

  بوقار الصالة إلى المشي •

  الجماعة صالة أحكام •

 -الساعة قيام •

   وفهم تالوة -1 الفرقان سورة  •

 -للدعوة قريش مقاومة •

  المسبوق صالة •

 وفهم تالوة -2 الفرقان سورة •

  السجود أنواع •

  وفهم تالوة -1 القلم سورة •

 حديث -األعمال فضائل من •

  شريف

 اإلسالم إلى الطائف أهل دعوة  •

 وفهم تالوة -2 القلم سورة •

: والتنوين الساكنة النون أحكام من •

 اإلخفاء

  الوالدين حقوق •

 -الوالدين لعن الكبائر أكبر من   •

 شريف حديث

 وفهم تالوة -3 القلم سورة •

 -والتواكل التوكل •

  وفهم تالوة -1 الواقعة سورة  •

 والمعراج اإلسراء •

  وفهم تالوة -2الواقعة سورة •

 الجمعة صالة أحكام*  •

  الجراح بن عامر عبيدة أبو •

 – المريض صالة •

 ونعيمها الجنة  •

الفصل 
الدراسي 
 األول 
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 :  الثالثة والرابعة والخامسةفترات ال نهاية في الطلبة من يتوقع

 . ةصحيح تالوة القرآنية اآليات الطالب يتلو أن  •

 . يستحقونه الذي الجزاء حسب القيامة يوم الناس أصناف الطالب يعدد أن •

 . العظيم وثوابها أجرها على حرصا ، جماعة في الصالة يؤدي أن •

 اإلسالمية الرسالة انتشار في ومؤثرة بارزة إسالمية شخصية يتعّرف أن  •

 . العسكرية وإنجازاتها

 .الشخصيّة هذه مواقف بعض يعدّد أن  •

 ورسالته( ص)  الّرسول من الّصحابة مواقف يقدر أن  •

 . حياتنا في ومواقفهم بأخالقياتهم يتمثّل أن  •

 اإلباحة وحاالت المريض صالة يتعّرف أن  •

 المعافى وصالة المريض صالة بين يقارن أن  •

 المريض على العبادات/  الصالة تيسير من اإلسالم موقف يقدّر أن  •

  المريض صالة أداء كيفية يتعّرف  أن  •

 وصفاتها الجنّة مفهوم يتعّرف أن  •

 الجنّة نعيم على شرعيّة بأدلة يستشهد أن  •

 اآلخرة ونعيم الدّنيا نعيم بين يميّز أن  •

 يعنيه ال ما المسلم ترك مفهوم يتعّرف أن  •

 الشريف الحديث يحفظ أن  •

  إسالمه حسن على دالة للمسلم مميزة مواقف  يعدّد أن  •

 ..بالوقت االنتفاع – العلم – العبادات – العمل يتقن أن  •

 .صحيحة تالوة" المؤمنون" سورة من( 7-1)  الكريمة اآليات يتلو أن •

 . الكريمة اآليات إليه توحي ما يستنتج أن  •

 .  اإلقالب مفهوم يتعّرف أن •

 . اإلقالب حكم على ألمثلة يعطي أن •

 . باإلقالب النّطق يتقن أن •

 . والّرسالة النبّوة مفهوم يتعّرف أن •

 . الكريم القرآن في ذكروا الّذين الكرام الّرسل أسماء يعدّد أن •

 . العقيدي المفهوم على بأدلّة يستشهد أن •

 . والّرسول النّبيّ  بين يميّز أن  •

 . معهم آمن ومن,  الكرام بالّرسل االقتداء يحبّ  أن •

  أيّدهم الّتي وبالمعجزات ، جميعا   بالرسل  يؤمن أن* •

 . بها هللا •

 .صحيحة تالوة" المؤمنون" سورة من( 11-8)  الكريمة اآليات يتلو أن •

 . الكريمة اآليات إليه توحي ما يستنتج أن  •

 . الّساتر اللّباس مفهوم يتعّرف أن •

 . الّساتر اللّباس مواصفات على شرعيّة بأدلة  ستشهد أن •

 .حمايتها على والحرص اإلسالم في المرأة قيمة يقّوم أن •

 . للقبائل دعوته في الكريم الّرسول سيرة يتعّرف أن •

 . اإلسالمية الدّعوة من القبائل موقف على أمثلة يعطي أن •

 وبين ، مواالتهم عدم إلى ودعوته لإلسالم المعادين الكفّار موقف بين يربط أن •

 . باإلحسان معاملتهم إلى ودعوته الكفار من المسلمين يسالم من موقف

 .حياتنا في ومواقفهم بأخالقياتهم والتمثّل الّصحابة مواقف يقدّر أن •

 . صحيحة تالوة الحاقة سورة من المختارة اآليات يتلو أن •

 . المقّررة الكريمة اآليات يشرح أن •

 .الكريمة اآليات إليه ترشد ما يستنتج أن •

 .المعجزة مفهوم تعّرف أن •

 .الّرسل معجزات على أمثلة يعطي أن •

 .الكريم القرآن ومعجزة المادية المعجزات بين يقارن أن •

 .العلمية والمنجزات الطبيعية والظواهر المعجزات بين يميّز أن •

 .معهم آمن ومن الكرام، بالّرسل االقتداء يحبّ  أن •

 

 وفهم تالوة( 2)  الواقعة سورة •

 الجمعة صالة أحكام •

 الجراح بن عبيدة أبو •

 المريض صالة •

 ونعيمها الجنة •

 يعني ال ما ترك •

 وتالوة فهم:1 المؤمنون سورة •

:  والتّنوين الّساكنة النون أحكام •

 اإلقالب

 القرآن في الرسل •

 وتالوة فهم:2 المؤمنون سورة •

 شريف حديث: المرأة لباس •

 للقبائل اإلسالمية الدعوة تبليغ •

 وفهم تالوة: 1الحاقة سورة* •

 الرسل معجزات •

 وفهم تالوة: 2 الحاقة سورة •

 الوقت أهمية •

 شريف حديث: العطاس أدب •

 والخسوف الكسوف صالة •

 العقبة بيعتا •

•  

 حديث: بالنيات األعمال إنما •

 شريف

:  والتّنوين الّساكنة النون أحكام •

 اإلظهار

 في تعالى  هللا قدرة مظاهر من •

 النبات

 باهلل الثقة: الّرسول أخالق من •

 تعالى

 وتالوة فهم: 1اإلسراء سورة •

 واألضحى الفطر عيدا •

 وتالوة فهم: 2اإلسراء سورة •

 الجنازة صالة •

 وتالوة فهم: 1 نوح سورة •

 ال عينان: الّصالح العمل ثواب •

 شريف حديث: النار تمسهما

 وفهم تالوة: 2نوح سورة •

 اإلسالم في الّرياضة •

 عنهما هللا رضي والحسين الحسن •

•  

 وفهم تالوة: 3 نوح سورة •

 نوح سورة حفظ مراجعة •

 عامة مراجعة •

الفصالن 
الدراسيان 

الثاني 
 والثالث 
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 . بها هللا أيدهم التي وبالمعجزات جميعا ، بالرسل يؤمن أن •

 *اآلخرة في والكافرين المسلمين مصير بين يقارن أن •

 .عليه والمحافظة الوقت أهميّة يتعّرف أن •

 .الوقت على المحافظة على تدلّ  تصّرفات على أمثلة يعطي أن •

 . اإلنسان حياة في الوقت أهمية يقدّر أن •

 . العطاس أدب مفهوم يتعّرف أن •

)  منهما والغاية ، هللا قدرة على وداللتهما الكونيتين، الظاهرتين يتعّرف أن •

 (. هللا وتعظيم لالتعاظ

 .والكسوف الخسوف صالة مفهوم يتعّرف أن •

 .والكسوف الخسوف صالة أعمال يعدّد أن •

 . األخرى الّصلوات وبين والكسوف الخسوف صالة بين يقارن أن •

 . والكسوف الخسوف صالة في المشاركة يحبّ  أن •

 . والكسوف الخسوف صالة أداء يتقن أن •

 . والثانية األولى: العقبة وبيعتي البيعة، مفهوم يتعّرف أن •

 .بهم االقتداء ويحبّ  ،( ص)  الّرسول بايعوا من موقف يقدّر أن •

 .ويحفظه الشريف الحديث يشرح أن •

 . النية مفهوم يتعّرف أن •

 .  اإلظهار مفهوم يعّرف أن •

 . اإلظهار حكم على أمثلة يعطي أن •

 . باإلظهار النّطق يطقن أن •

 .األربعة الّساكنة النّون أحكام بين يميّز أن •

 . خلقه في الكريم الّرسول سيرة يتعّرف أن  •

  تعالى باهلل الكريم الّرسول ثقة على أمثلة يعطي أن •

 . تعالى باهلل الثّقة مفهوم يتعّرف أن •

  على به واإليمان باهلل الثقة مظاهر بعض يعدّد أن •

 .اإلنسان •

 .حياتنا في ومواقفهم بأخالقياتهم والتمثّل الّصحابة مواقف يقدّر أن •

 عليهما وموسى نوح من كلّ  ودعوة( ص) محمد النّبيّ  دعوة بين يربط أن •

 .الّسالم

 .اإلسراء لمعجزة األساسيّة الغاية يستنتج أن •

 .األقصى والمسجد الحرام المسجد مكانة بين يربط أن •

 .األقصى المسجد مكانة يقدّر أن •

 .النّاس ويظلم األرض، في يتجبّر من كلّ  يكره أن •

 .األضحى وعيد الفطر عيد مفهوم يتعّرف أن •

 .األضحى وعيد الفطر عيد صالة أعمال يعدّد أن •

 . األخرى الّصلوات وبين األضحى وعيد الفطر عيد صالة بين يقارن أن •

 .األضحى عيد صالة أعمال وبين الفطر، عيد صالة أعمال بين يميّز أن •

 . األضحى وعيد الفطر عيد صالة في المشاركة يحبّ  أن •

 . األضحى وعيد الفطر عيد صالة أداء يتقن أن •

 .الدّيني اإلفساد بعد إسرائيل بني حال يعرف أن •

 .شّرا أم خيرا أكانت سواء أعماله؛ عن مسؤول اإلنسان أنّ  يستنتج أن •

 . اآلخرة في الكافرين يعذّب وأنّه بعباده، رحيم تعالى هللا بأنّ  يؤمن أن •

 . للكافرين وإنذار للمؤمنين بشرى فيه عظيم كتاب الكريم القرآن بأنّ  يعتقد أن •

 .الجنازة صالة مفهوم يتعّرف أن •

 . الجنازة صالة أعمال يتعدّد أن   •

 . األخرى الّصلوات وبين الجنازة صالة بين يقارن أن •

 .الجنازة صالة في المشاركة يحبّ  أن •

 .الجنازة صالة أداء يتقن أن •

 . لهم الكريم القرآن وتوعد إسرائيل، بني من الكافرين مصير يتعّرف أن •

 . قومه دعوة في السالم عليه نوح اتبعها التي األساليب على أمثلة يعطي أن •

 الجن سورة حفظ مراجعة •

 عامة مراجعة •
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 .تعالى هللا سبيل في الحراسة مفهوم على يتعّرف أن •

 

 . الّشريف الحديث إليه يرشد ما يستنتج أن   •

 .أخرى ألسباب والبكاء تعالى هللا خشية من البكاء بين يميّز أن  •

 . اإلسالم أباحها الّتي الّرياضة أنواع بعض يعدّد أن  •

 . اإلسالم في الّرياضة آداب يعدّد أن •

 . اإلسالم في الّرياضة مكانة يتعّرف أن   •

 النّبوي األسلوب جوانب وبعض ، األسرة بناء في العقيدة أهميّة على يتعّرف أن •

 .األطفال تربية في

 .وأحبابه وآلة الكريم الّرسول يحبّ  أن •

 مصلحة على وحرصهم األهل محبّة على تدلّ  تصرفات على أمثلة يعطي أن •

 .أبنائهم

 المجموعة تجاه فيها فرد كلّ  وواجبات المسلم المجتمع في األسرة أهميّة يقدّر أن •

 .صحيحة تالوة" نوح" سورة من  الكريمة اآليات يتلو أن •

 .الكريمة اآليات إليه توحي ما يستنتج أن  •


