
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/2islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://almanahj.com/om/2islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade2                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  ثانيمنھج التربیة اإلسالمیة للصف ال تدریس خطة مقترح
  م2019/2020للعام الدراسي 

  مالحظات  عدد الحصص  عناوین الدروس  الشھر  الفصل الدراسي
  القدرسورة  -  أحبك ربي   -  سبتمبر  األول

  األذان واإلقامة -أركان اإلسالم   -
  أؤدي األمانة –النبي یرعى صلى هللا علیھ وسلم یرعى الغنم  -
  .اموحفظھتالوة سورتیالقدر والبینة *  -

3- 3  
3- 3  
2- 2  
2- 2  

  

  أنا متعاون-الزلزلة  سورة  -  أكتوبر
  أوقات الصالة–أحبك یا رسول هللا  -
  یعمل في التجارة)  صلىاللھعلیھوسلم(محمد النبی -
  الصفح الجمیل -
  .اموحفظھوالعادیات الزلزلة تيتالوة سور *  

3- 3  
3- 3  
2  
2  
2-2 

  

  )حدیثشریف(رحمةالصغیرواحترامالكبیر - علقسورة ال -  
 دعاء االستفتاح –القرآنالكریمأحب -

  أحترم وقتي -النبي الصادق) هللا علیھ وسلم صلى (محمد 
  .وحفظھاالعلقتالوة سورة  * 

3- 3  
3- 3  
 2 -2  
4  

  

  أطیع هللا تعالى  -التین سورة  -  دیسمبر
 )التحیات( التشھد  - أتعلم العلم-
 النبي األمین) صلى هللا علیھ وسلم ( محمد  -
 أصل أرحامي -
  .وحفظھالتینتالوة سورة ا*  

3- 2  
2- 3  
2  
2  
4  

  

    5  مراجعة عامة -*  ینایر
  أحسن الجوار -سورة الشرح                         -  فبرایر  الثاني

  صالة الفجر -صلى اهللا عليه وسلمأطیع رسولي محمد  -
  صلى اهللا عليه وسلمزوجة الرسول  رضي هللا عنھاالسیدة خدیجة  -

  .مظھري عنوان شخصیتي -
  

  .وحفظھا الشرح ةتالوة سور* 

2- 2  
1- 2  
2  
2  
4  

  

  الكلمة الطیبة-سورة الضحى                        -  مارس
  صالتا الظھر والعصر -برحمة هللا تعالى نحیا -
  .أنا منظم -صلى اهللا عليه وسلمرجاحة عقل  الرسول -
  

  .اوحفظھالضحى تالوة سورة * 

2- 2  
2- 4  
2- 2  
4  

  

  أكرم ضیفي -سورة اللیل                         -  ابریل
  صالة المغرب - هللا تعالى رازقنا -
  آداب اللعب -صلى اهللا عليه وسلمعطف الرسول محمد  -
  

  .وحفظھااللیل تالوة سورة * 

2- 3  
2- 2  
2- 2  
4  

  

  أرفق بالحیوان -سورة الشمس                         -  مایو
  صالة العشاء - هللا تعالى العلیم -
  حب الوطن من اإلیمان -
  .وحفظھا الشمستالوة سورة  *

3- 2  
2- 3  
3  
4  

  

    5  مراجعة عامة  یونیو
  :التوقیعات

 التربویة المشرف           المعلمة األولى                                    مدیرة المدرسة                      
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