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المحتوى التدريسي للمناهج الدراســـية 

للعام الدراسي 202١ -2022 م

لمادة التربية )اإلسالمية( للصفوف ١- ١٢

الفصل الدراسي األول
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 -: ةماعلا تاداشرإلا
 
 :ةیتآلا طاقنلل ھبنتلا مكنم نیجار   

v عوبسألا يف صصح سمخ )10-1( نم فوفصلل صصحلا ددع. 
v عوبسألا يف صصح عبرأ )12-11( نم فوفصلل صصحلا ددع. 
v يلاحلا فصلل يسیردتلا ىوتحملا سیردت ةطخ يف عورشلا لبقو يساردلا لصفلا ةیادب نوكت دقفلا ةجلاعم. 
v تاعبطلا لیلد يف درو امك فوفصلا عیمجل ةدیدجلا تاعبطلا نم ققحتلا ةرورض. 
v دیدج جھنم سماخلا فصلا. 
v ةیساردلا جھانملا ذیفنت ھبلطتی ام قفو يوبرتلا میوقتلا ةقیثو ىلع عالطالا. 
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 لتطوير المناهجالمديرية العامة 
 مكتب المدير العام        

 
 

 
 م  2022/ 2021 الدراسيللعام  التربية اإلسالميةالمحتوى التدريسي لمادة خطة 

 األول  الفصل الدراسي األول: الصف  ديني حياتي المادة :
 5عدد الحصص في األسبوع:  

 76: خالل الفصل الدراسي األول الحصص عدد 
 

 التدريس للعام الدراسي الحالي  وىالمحت
الوحدة 

أو 
 المحور 

الموضوع/  
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

 المالحظات التنفيذ 

مقرر 
التالوة  
 والحفظ 
 

 الناس  -الفاتحة 
  -الفلق 

 اإلخالص 
 النصر -المسد 

  -الكافرون 
 الكوثر 

إلخالص، المسد، النصر، الكافرون، الكوثر(  ا يتلو السور القرآنية اآلتية )الفاتحة، الناس، الفلق، -1
 تالوة صحيحة. 

يحفظ السور القرآنية اآلتية )الفاتحة، الناس، الفلق، اإلخالص، المسد، النصر، الكافرون، الكوثر(   -2
 حفظا متقنا. 

 يتعرف المصحف الشريف وبعض عالماته التوضيحية.  -3

 
 كل أسبوع حصة  16

 األولى 

 سورة الفاتحة 

 ورة الفاتحة بهذا االسم. س  يتعرف سبب تسمية -1

 يتلو سورة الفاتحة تالوة صحيحة.  -2

 يعرف أن البسملة آية من الفاتحة.  -3

 يستنتج أن هللا تعالى هو أرحم الراحمين.  -4

 يحمد هللا ويستعينه في جميع أحواله. -5

4 

 

 أنا مسلم نظيف 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. -1

 يتعرف أهمية السواك.  -2

 الشخص على عالقته بالمحيطين حوله. فةيستنتج آثار نظا -3

 يحرص على نظافته الشخصية.  -4

 
2 

 

 الصف األول 
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 التدريس للعام الدراسي الحالي  وىالمحت
الوحدة 

أو 
 المحور 

الموضوع/  
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

 المالحظات التنفيذ 

 يتعرف آداب العطاس في اإلسالم. -1 آداب العطاس

  2 يحرص على تطبيق آداب العطاس. -2

مولد الصادق 
 األمين 

 . كان الذي ولد فيه الرسول الكريميذكر العام والم -1
 يل. فلا بعام يعلل سبب تسمية العام الذي ولد في الرسول  -2

 .يعتز بذكرى مولد الرسول -3
2 

 

 النجاسات 
 يبين معنى النجاسة.  -1

 يعدد أنواع النجاسات. -2

 يحرص على تجنب النجاسات. -3
3 

 

 شكرا يا رب 

 يتعرف مفهوم شكر هللا تعالى. -1

 يحدد مظاهر شكر هللا تعالى على نعمه المختلفة.  -2

 يستشعر نعم هللا تعالى التي تستوجب شكره.  -3

 من النوم. اظ  تيق سحرص على ذكر االي -4

2 

 

 الثانية 

 أحب هللا ربي 
 يتعرف بعض مظاهر ربوبية هللا تعالى لإلنسان )الحفظ، توفير أسباب الحياة، الشفاء(. -1

 ( من سورة الشعراء.80-78يستنتج بعض مظاهر ربوبية هللا تعالى لإلنسان الواردة في اآليات )  -2

 يعبر عن حبه هلل تعالى.  -3
2 

 

 سورة الناس 

 اس. النة يتعرف سور -1

 يتلو سورة الناس تالوة صحيحة. -2

 يستنتج أن هللا تعالى هو )رب الناس، ملك الناس، إله الناس(. -3

 يستعيذ باهلل تعالى من كل من يوسوس له بفعل الشر.  -4

4 

 

 أحق الناس 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة.  -1

 يتعرف معاني بعض مفردات الحديث النبوي الشريف.  -2

 لحسن صحبة األم. سول الريد أكيستنتج سبب ت  -3

 يطبق أعمال البر بوالديه.  -4

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -5

2 

 

 أطيع أمي وأبي 
 يتعرف أن طاعة الوالدين من طاعة هللا تعالى.  -1

 يعدد بعض األعمال التي يستطيع القيام  بها طاعة لوالديه. -2

 يحرص على طاعة والديه.  -3
2 
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 التدريس للعام الدراسي الحالي  وىالمحت
الوحدة 

أو 
 المحور 

الموضوع/  
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

 المالحظات التنفيذ 

 طهارتي عنواني 

 ارة. الطهعنى م يوضح -1

 يتعرف بعض صور الطهارة. -2

 يستشعر أهمية الطهارة في حياته.  -3

 يلتزم آداب الطهارة. -4

3 

 

 . يتعرف نسب الرسول -1 رسولي محمد 
  2 كلما ذكر.يصلي على الرسول  -2

 الثالثة 
 

 سورة الفلق 

 يتعرف سبب تسمية سورة الفلق بهذا االسم.  -1

 يتلو سورة الفلق تالوة صحيحة. -2

 ن الشر. تعالى م هلليستعيذ با -3

 يتجنب سلوك الحاسدين.   -4

3 

 

هللا تعالى رب  
 كل شيء

 يتعرف بعض مظاهر ربوبية هللا تعلى في بعض مخلوقاته. -1

 يميز بين ما سخره هللا تعالى لتعلم اإلنسان ومعيشته.  -2

 يستشعر ربوبية هللا تعالى عند دعائه.  -3
3 

 

 من آداب الطعام

 حيحة.ص يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة -1

 معاني مفردات الحديث النبوي الشريف.رف يتع -2

 يحرص على آداب الطعام. -3

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -4

3 

 

آداب قضاء 
 الحاجة 

 يفهم معنى قضاء الحاجة. -1

 يتعرف آداب قضاء الحاجة. -2

 قضاء الحاجة في حياته.  اب طبق آد ي -3
3 

 

الطفل  محمد 
 المبارك

 ة. حليمة السعدي يتعرف مرضعة الرسول  -1

 على حليمة السعدية وآل بيتها.  يوضح مظاهر بركة الرسول  -2

 . يقدر موقف حليمة السعدية في رضاع الرسول -3
2 

 

 أحترم معلمتي 
 يتعرف أسباب وجوب احترام المعلمة. -1

 معلمة.ال يعدد بعض مظاهر احترام  -2

 يستنتج اآلثار السلبية الناتجة عن عدم احترام المعلمة -3
2 
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 التدريس للعام الدراسي الحالي  وىالمحت
الوحدة 

أو 
 المحور 

الموضوع/  
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

 المالحظات التنفيذ 

 الرابعة

 سورة اإلخالص 

 عرف سورة اإلخالص. تي -1

 يتلو سورة اإلخالص تالوة صحيحة.  -2

 يكتشف معاني بعض المفردات الواردة في السورة )أحد، الصمد(. -3

 ى لم يلد ولم يولد.اليستنتج أن هللا تع -4

 يستشعر حاجته إلى هللا تعالى. -5

3 

 

 هللا تعالى خالقي 
 يستنتج أن هللا تعالى هو خالق اإلنسان.  -1

 نسان. ي خلقها هللا تعالى لإليدرك أهمية األعضاء الت  -2

 يحب هللا تعا الذي خلقه في أحسن صورة. -3
3 

 

الصدق طريق 
 الجنة 

 .يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة -1

 يتعرف معاني بعض مفردات الحديث النبوي الشريف.  -2
 يحرص على الصدق في حياته.  -4

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -5

2 

 

 االستنجاء 
 ستنجاء. عنى االيتعرف م -1

 يتعلم كيفية االستنجاء. -2

 نجاء.ستيحرص على النظافة عند اال -3
2 

 

 أساعد اآلخرين 

 يتعرف أهمية مساعدة اآلخرين.  -1

 يوضح أجر مساعدة اآلخرين. -2

 يحرص على مساعدة اآلخرين. -3

 

2 

 

 النشأة المباركة 
 على أقرانه في األخالق الفاضلة.  يستنتج سبب تفوق الرسول  -1

 . تهفي أخالقه وفصاح  ول يقتدي بالرس  -2
 

2 
 

 76  
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                                                                                                               خطة معالجة الفاقد التعليمي لمادة التربية اإلسالمية                                                                           
 الصف األول الفصل الدراسي األول  المادة :التربية اإلسالمية )ديني حياتي( 

 
 

 الوحدة
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 

 المالحظات التنفيذ 

 الرابعة

 الصدق طريق الجنة 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. .1

 دات الحديث النبوي الشريف. فربعض م يتعرف معاني .2
 يتعرف أن الصدق منجاة.  .3
 يستنتج أن الصدق يهدي اإلنسان إلى الخير.  .4
 يحرص على الصدق في حياته.  .5

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  .6

1  

 االستنجاء 
 يتعرف معنى االستنجاء.  .7

 يتعلم كيفية االستنجاء. .8

 يحرص على النظافة عند االستنجاء. .9
1  

  2 صصلحموع اجم
 
 
 
 
 
 

 لثاني االصف 
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 م  2022/ 2021للعام الدراسي  التربية اإلسالميةخطة المحتوى التدريسي لمادة 
 األول الدراسي الفصل  الثاني: الصف التربية اإلسالمية المادة :

 5عدد الحصص في األسبوع:  

 78: خالل الفصل الدراسي األول الحصص عدد 
 

 ليالمحتوى التدريس للعام الدراسي الحا

حدة أو وال
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

مقرر 
التالوة  
 والحفظ 

 البينة   -القدر  

 العاديات    -الزلزلة  

 العلق    -التين 

 يتلو السور القرآنية اآلتية )القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، التين، العلق( تالوة صحيحة.  -1

 سور القرآنية اآلتية )القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، التين، العلق( حفظا متقنا.لحفظ اي -2

 تعرف المصحف الشريف وبعض عالماته التوضيحية. ي -3
 كل أسبوع حصة  16

 األولى 

 أحبك ربي 

 يستشعر نعم هللا تعالى عليه فيحبه.  -1

 يعدد بعض نعم هللا تعالى عليه. -2

 يحرص على ذكر هللا تعالى.  -3

 حبه هلل تعالى.  عن  بريع -4

 
3 

 

 سورة القدر

 يتعرف سورة القدر. -1

 يتلو سورة القدر تالوة صحيحة. -2

 يتعرف معاني بعض المفردات الواردة في سورة القدر. -3

 يبين فضل ليلة القدر.  -4

 يحرص على استثمار ليلة القدر في العبادة. -5

3 

 

 أركان اإلسالم 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. -1

 المفردات الواردة في الحديث الشريف. ينمعا  يبين -2

 يتعرف أركان اإلسالم.  -3

 يستشعر أهمية أركان اإلسالم. -4

3 
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 ليالمحتوى التدريس للعام الدراسي الحا

حدة أو وال
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.   -5

 األذان واإلقامة 

 . يتعرف ألفاظ األذان واإلقامة. -1

 يفرق بين األذان واإلقامة.  -2

 يطبق األذان واإلقامة بصورة صحيحة.  -3

 ن مع المؤذن ااألذ  يحرص على ترديد  -4
3 

 

 يرعى الغنم  النبي 

 .يتعرف أول عمل قام به النبي  -1

 للغنم. يوضح الحكمة من رعي النبي  -2

 للغنم.  يبين بعضا مما تعلمه من رعي النبي  -3

 يدرك أهمية العمل في حياته. -4

2 
 

 أؤدي األمانة 
 يتعرف مفهوم األمانة. -1

 يستنتج صورا مختلفة لألمانة. -2

 .لتزم خلق األمانةي -3
2 

 

 الثانية 

 سورة الزلزلة

 يتعرف سورة الزلزلة. -1
 يتلو سورة الزلزلة تالوة صحيحة.  -2
 يتعرف معاني بعض المفردات الواردة في سورة الزلزلة. -3

 يحرص على عمل الخير وتجنب الشر.  -4
3 

 

 أنا متعاون 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة مراعيا ضبط الكلمات. -1

 اكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف. رلتيبين معاني المفردات وا -2

 يتعرف مفهوم التعاون.  -3

 يستنتج أثر التعاون.  -4

 يتحلى بصفة التعاون في حياته.  -5

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -6

3 

 

 أحبك يا رسول هللا 

 فيحبه.  يستشعر عظمة رسوله محمد  -1

 .يستنتج أسباب محبته للرسول محمد  -2

 .ول محمد سيوضح مظاهر محبته للر -3

 .يعبر عن محبته للرسول محمد  -4
3 
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 ليالمحتوى التدريس للعام الدراسي الحا

حدة أو وال
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 أوقات الصالة
 يتعرف أوقات الصلوات الخمس. -1

 يميز بين أوقات الصلوات. -2

 يحرص على أداء الصالة في وقتها.  -3
3 

 

يعمل   النبي محمد 
 في التجارة.

 عمل في التجارة.يبين أن الرسول  -1

 جارة.ت على النجاح في اليوضح الصفات التي ساعدت النبي  -2

 قيم العمل وأهميته لإلنسان.  دريق -3
2 

 

 الصفح الجميل 

 يتعرف مفهوم الصفح الجميل. -1

 يستنتج آثار الصفح على العالقات االجتماعية بين الناس. -2

 في الصفح.  يقتدي بالرسول  -3

 يطبق الصفح في حياته. -4
2 

 

 الثالثة 
 

 سورة العلق
 

 يتعرف سورة العلق. -1
 يتلو سورة العلق تالوة صحيحة. -2
 ردات الواردة في سورة العلق.بعض المف عرف معانيتي -3

 يوضح المعنى اإلجمالي لسورة العلق. -4

 يتعرف عالمة السجدة في المصحف الشريف. -5

 يطبق سجود التالوة.  -6

 يحرص على استثمار وسائل طلب العلم. -7

3 

 

أرحم الصغير وأوقر 
 الكبير 

 .ت يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة مراعيا ضبط الكلما -1

 فردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف. اني الميبين مع -2

 يوضح آداب التعامل مع الصغير والكبير.  -3

 يحرص على رحمة الصغير وتوقير الكبير.  -4

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -5

3 

 

 أحب القرآن الكريم 

 يحب القرآن الكريم كتاب هللا تعالى.  -1

 ن الكريم. آيوضح أسباب محبته للقر -2

 يعدد مظاهر حبه للقرآن الكريم.  -3

 يحرص على تالوة القرآن الكريم وتدبر معانيه. -4
3 
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 ليالمحتوى التدريس للعام الدراسي الحا

حدة أو وال
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

دعاء 
 االستفتاح)التوجيه( 

 يتعرف دعاء االستفتاح.  -1

 يفهم معنى دعاء االستفتاح. -2

 يحفظ دعاء االستفتاح حفظا متقنا. -3

 يقرأ دعاء االستفتاح قراءة صحيحة.  -4

 صالة.ليدرك أهمية دعاء االستفتاح في ا -5

3 

 

 النبي الصادق محمد 

 . يتعرف صدق النبي -1
 بالصادق األمين.  يعلل سبب تسمية النبي -2

 يوضح أهمية الصدق في الحياة.  -3

 في التحلي بصفة الصدقيقتدي بالنبي  -4
2 

 

 أحترم وقتي 

 يبين أهمية الوقت لإلنسان.  -1

 يذكر بعض األساليب المنظمة للوقت. -2

 يعدد نتائج تنظيم الوقت.  -3

 . على تنظيم وقته ص يحر -4
2 

 

 الرابعة

 سورة التين 

 يتعرف سورة التين.  -1
 يتلو سورة التين تالوة صحيحة. -2
 يتعرف معاني بعض المفردات الواردة في سورة التين.  -3
 يوضح المعنى اإلجمالي لسورة التين.  -4

 يشكر هللا تعالى الذي خلقه في أحسن صورة. -5

3 

 

 أطيع هللا تعالى 

 ى.ل يتعرف مفهوم طاعة هللا تعا -1

 ة على طاعة هللا تعالى. ألعمال الداليستنتج بعض ا -2

 يعدد بعض ثمار طاعة هللا تعالى. -3

 يحرص على طاعة هللا تعالى في جميع أموره. -4
2 

 

 أتعلم العلم 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة مراعيا ضبط الكلمات. -1

 ف. ييبين معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشر -2

 ديث.اإلجمالي للحيفهم المعنى  -3

 يحرص على طلب العلم.  -4

2 
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 ليالمحتوى التدريس للعام الدراسي الحا

حدة أو وال
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -5

 التشهد)التحيات( 

 يتعرف التشهد في الصالة. -1
 يفهم معاني ومفردات التشهد. -2
 يحفظ التشهد حفظا متقنا.  -3
 يطبق التشهد عمليا.   -4

 يدرك أهمية دعاء التشهد في الصالة. -5

3 

 

 ي األمين بالن محمد 

 .النبيأمانة يتعرف  -1
 باألمين.   يوضح سبب تسمية النبي -2
 يقارن بين األمين والخائن.  -3

 في التحلي بصفة األمانة.  يقتدي بالنبي  -4
2 

 

 أصل أرحامي

 يتعرف مفهوم صلة الرحم.  -1

 يعدد مظاهر صلة الرحم.  -2

 يستنتج ثمار صلة الرحم.  -3

 يحرص على صلة رحمه.  -4

2 

 

 78  
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                                                                      اإلسالمية                                                                                                                    لمادة التربية  الفاقد التعليمي  عالجةخطة م

 فصل الدراسي األول ثاني الالصف ال حياتي(  )ديني المادة :التربية اإلسالمية
 

 
 الوحدة

 المالحظات زمن التنفيذ   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 

 أؤدي األمانة  األولى 
 يتعرف مفهوم األمانة. -4

 يستنتج صورا مختلفة لألمانة. -5

 لتزم خلق األمانة.ي -6
2  

  2 مجموع الحصص
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الثالث لصف ا
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 م  2022/ 2021للعام الدراسي التربية اإلسالمية تدريسي لمادة خطة المحتوى ال
 األول  الدراسيالفصل  الثالث الصف  التربية اإلسالمية المادة :

 5عدد الحصص في األسبوع:  
 68: خالل الفصل الدراسي األول الحصص عدد 

 
 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي

الوحدة أو 
زمن   ات التعليمية ) األساسية ( خرجالم وضوع/ الدرس الم ور المح

 المالحظات التنفيذ 

مقرر 
  التالوة
 والحفظ 

 البلد 
 الفجر
 الغاشية 

 يتلو السور القرآنية اآلتية )البلد، الفجر، الغاشية( تالوة صحيحة.  -1

 يحفظ السور القرآنية اآلتية )البلد، الفجر، الغاشية( حفظا متقنا. -2

 ضيحية. عض عالماته التوريف وبيتعرف المصحف الش -3
16 

 
 كل أسبوع حصة. 

 األولى 

 سورة البلد 

 يتعرف سورة البلد. -1

 يتلو سورة البلد تالوة صحيحة. -2

 يتعرف معاني بعض المفردات الواردة في سورة البلد. -3

 يتعرف بعض نعم هللا تعالى عليه.  -4

 يتمثل صفات أهل الميمنة.  -5

 يشكر هللا تعالى على نعمه.  -6

 
3 
 

 

 يمان أركان اإل

 ة صحيحة.بوي الشريف قراءيقرأ الحديث الن -1

 يبين معاني المفردات الواردة في الحديث الشريف. -2

 يتعرف أركان اإليمان.  -3

 يستشعر أهمية أركان اإليمان. -4

 يؤمن بأركان اإليمان.  -5

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -6

2 

 

 ( 1آمنت باهلل ) 
 . لوقاتهيتعرف بعض مظاهر قدرة هللا تعالى في مخ -1
 هلل تعالى.  وب اإليمان بايعدد أسباب وج -2

 يؤمن باهلل تعالى.  -3
2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   ات التعليمية ) األساسية ( خرجالم وضوع/ الدرس الم ور المح
 المالحظات التنفيذ 

 أحافظ على صالتي 
 يتعرف كيفية المحافظة على الصالة. -1

 يوضح أثر المحافظة على الصالة في الشعور بالراحة والطمأنينة.  -2

 يحافظ على صالته فال يشتغل عنها بشيء.   -3
2 

 

 في غار حراء

 يتعرف موقع غار حراء.  -1

 في غار حراء.  ي باب إختالء النبضح أسوي -2

 في غار حراء. يسرد قصة نزل الوحي على النبي -3

 يستنتج مدلول أول كلمة نزلت من السماء. -4

 يحرص على تقوية صلته باهلل تعالى.  -5

2 

 

 آداب المسجد
 يتعرف آداب المسجد. -1

 يتعرف آذكار دخول المسجد والخروج منه.  -2

 يحرص على إلتزام آداب المسجد. -3
2 

 

 نية الثا

يات سورة الفجر اآل
(1-16 ) 

 (. 16-1يتعرف سورة الفجر اآليات ) -1
 (. تالوة صحيحة 16-1يتلو سورة الفجر اآليات ) -1

 ( تالوة صحيحة. 16-1المفردات الواردة سورة الفجر اآليات ) -2
 (. 16-1يتعرف معاني بعض في سورة الفجر اآليات ) -3

 . (16-1يوضح المعنى اإلجمالي لسورة الفجر اآليات ) -4
 .لمكذبين بالرسليستنتج مصير األقوام ا -5

 أن الغنى والفقر ابتالء من هللا تعالى.  يبين -6

3 

 

 األمر بالصالة 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. -1
 يوضح معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف.  -2

 يتبيّن العمر الذي يؤمر فيه األبناء بأداء الصالة. -3

 ة والتأديب على تركها. بالصال منية بين األمرلحكمة من الفترة الزتج ايستن -4

 حفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا. ي -5

2 

 

 ( 2آمنت باهلل ) 
 يستنتج أثر اإليمان على السلوك.  -1

 يوضح أن اإليمان ما استقر في القلب وصدقه العمل.    -2

 حياة. يستنتج أثر اإليمان باهلل تعالى على االستقامة في ال -3
2 

 

  2 ة الجماعة. داء صاليتعرف كيفية أ -1 صالة الجماعة 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   ات التعليمية ) األساسية ( خرجالم وضوع/ الدرس الم ور المح
 المالحظات التنفيذ 

 يوضح فضل صالة الجماعة.  -2

 يحرص على أداء الصالة في جماعة.   -3
إسالم السيدة خديجة  
بنت خويلد رضي هللا  

 عنها. 

 . يتعرف أن أول من أسلم من النساء هي السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي -1
 ي هللا عنها" في الدعوة. يصف دور السيدة خديجة "رض -2

 ت خويلد " رضي هللا عنها". يجة بنب السيدة خد حي -3
2 

 

 أحمي نفسي 

 يتعرف بعض المخاطر المحتملة من التواصل عبر شبكة المعلومات العالمية. -1

 يستدل على أن حماية النفس من األذى مطلب شرعي. -2

 ة.يستنتج التدابير الوقائية لحماية النفس من بعض المخاطر المحتمل -3

 األذى.  يحرص على حماية نفسه من -4
2 

 

 ة الثالث

-17سورة الفجر )
30 ) 

 (. تالوة صحيحة. 30-17يتلو سورة الفجر اآليات ) -7

 (. 30-17يتعرف معاني بعض المفردات الواردة في سورة الفجر اآليات )  -8

 (. 30-17يوضح المعنى اإلجمالي لسورة الفجر اآليات ) -9

 لخير.يستشعر الطالب بركة إنفاق المال في ا -10

 الدنيا واالخرة. نة في النفس المطمئيستنتج الطالب مصير  -11

3 

 

 كفالة اليتيم 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. -1
 يوضح معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف.  -2

 يتعرف مكانة كافل اليتيم في اآلخرة. -3

 يعدد بعض صور كفالة اليتيم. -4

 لة اليتيم. يستنتج آثار كفا -5

 تقنا. حفظا منبوي الشريف يحفظ الحديث ال -6

2 

 

 هللا السميع 
 يتعرف بعض معاني اسم هللا تعالى " السميع"  -1

 يؤمن أن هللا تعالى سميع بكل شيء. -2

 يترجم فهمه لصفة هللا تعالى "السميع" في حياته.  -3
2 

 

 صالة الجمعة
 يوضح كيفية أداء صالة الجمعة. -1

 يبين حكم صالة الجمعة.  -2

 معة.على تطبيق سنن صالة الج رص يح -3
2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   ات التعليمية ) األساسية ( خرجالم وضوع/ الدرس الم ور المح
 المالحظات التنفيذ 

ي بكر  م أبالإس
 الصديق

 يتعرف نسب سيدنا أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.  -1

 . يصف عالقة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه بالنبي  -2
 يوضح مواقف أبي بكر الصديق رضي هللا عنه في خدمة اإلسالم.  -3

 يعلل تسمية أبي بكر الصديق رضي هللا عنه بالصديق.  -4

  عنه. بأبي بكر الصديق رضي هللادي يقت -5

2 

 

 اراالدخ
 يتعرف مفهوم االدخار. -1

 يوضح أهمية االدخار.  -2

 يحرص على االدخار في تعامله مع المال. -3
2 

 

 الرابعة

 سورة الغاشية 

 يتعرف سورة الغاشية.  -1

 يتلو سورة الغاشية تالوة صحيحة.  -2

 يفهم معاني بعض مفردات سورة الغاشية.  -3

 ي الجنة. يوضح نعيم المؤمنين ف -4

 الى.   تعفي مخلوقات هللايحرص على التفكر  -5

 يسبح هللا تعالى كلما شاهد مظهرا من مظاهر قدرته.  -6

3 

 

 أسبح هللا تعالى 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. -1
 يوضح معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف.  -2

 يتعرف أجر ذكر هللا تعالى.  -3

 تعالى. لكون يسبح هللا كل ما في ايستنتج أن  -4

 ر هللا تعالى. كعلى ذ يحرص  -5

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  -6

2 

 

 هللا الشافي

 يتعرف بعض معاني اسم هللا تعالى " الشافي".  -12
 يبين أهمية األخذ باألسباب في الوقاية والعالج. -13
 يؤمن أن الشفاء بيد هللا تعالى وحده. -14

 ه. حيات  تعالى " الشافي" فييترجم فهمه لمعنى هللا -15
2 

 

 تبة ران الالسن
 يتعرف السنن الراتبة.  -1

 يميز بين السنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة.   -2

 يستنتج فضل المحافظة على أداء السنن الراتبة. -3
2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   ات التعليمية ) األساسية ( خرجالم وضوع/ الدرس الم ور المح
 المالحظات التنفيذ 

اإلمام علي بن أبي  
 طالب كرم هللا وجهه 

 يتعرف نسب اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه.  -1

 في بيت النبوة.   وجههطالب كرم هللاإلمام علي بن أبي نشاءة ا  يوضح أثر -2

 يعدد صفات اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه.  -3

 يقتدي باإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه.  -4
2 

 

 العطاء 
 يتعرف مفهوم العطاء.  .1

 يتبين أنواع العطاء. .2

 يستنتج ثمرة العطاء.  .3
2 

 

  68 المجموع 
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                                                                                                                                                                                        سالمية  ليمي لمادة التربية اإلالتعاقد لجة الفخطة معا
 األول  الصف الثالث الفصل الدراسي ديني حياتي( المادة :التربية اإلسالمية )

 
 

 الوحدة
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 

 المالحظات التنفيذ 

 األولى 

 في غار حراء

 يتعرف موقع غار حراء.  .1

 في غار حراء.  يوضح أسباب إختالء النبي  .2

 . في غار حراء  يسرد قصة نزل الوحي على النبي .3
 ء.نزلت من السمال أول كلمة يستنتج مدلو .4

 على تقوية صلته باهلل تعالى. يحرص  .5

2  

 آداب المسجد
 يتعرف آداب المسجد. .1

 يتعرف آذكار دخول المسجد والخروج منه.  .2

 يحرص على إلتزام آداب المسجد. .3
1  

 أسبح هللا تعالى  الرابعة

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. .1
 يف. بوي الشرب الواردة في الحديث النيفردات والتراكيوضح معاني الم .2

 يتعرف أجر ذكر هللا تعالى.  .3

 يستنتج أن كل ما في الكون يسبح هللا تعالى.  .4

 يحرص على ذكر هللا تعالى.  .5

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  .6

2  

  5 مجموع الحصص
 
 
 
 
 

 الرابعالصف 
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                                                                                                                                                                                            م 2022/ 2021الدراسي ام للعالتربية اإلسالمية خطة المحتوى التدريسي لمادة 
 ول األ الدراسيل الفص الرابع: الصف  التربية اإلسالمية  المادة :

 5: عدد الحصص في األسبوع
 66: خالل الفصل الدراسي األول الحصص  عدد 
 

 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

مقرر 
التالوة  
 والحفظ 

 المطففين 
 االنفطار 

 التكوير 

 التكوير( تالوة صحيحة.  نفطار،)المطففين، اال  نية اآلتيةلسور القرآو ايتل .1

 . حفظا متقنا )المطففين، االنفطار، التكوير(السور القرآنية اآلتية حفظ ي .2
 يتعرف المصحف الشريف وبعض عالماته التوضيحية.  .3

16 
 حصة في كل أسبوع.

 األولى 

سورة  
 المطففين 

(1-17 ) 
 تالوة وفهم 

 فين. يتعرف سورة المطف .1

 عيا أحكام التجويد التي تعلمها. فين مرا( من سورة المطف17-1يات ) يتلو اآل .2

 يطبق أحكام المد الطبيعي في أثناء تالوة اآليات.  .3

 يتعرف معاني بعض المفردات والتراكيب الواردة في سورة المطففين.  .4

 يوضح المعنى اإلجمالي لآليات. .5

 التطفيف. يستنتج أثر اإليمان باليوم اآلخر في البعد عن  .6

 دين. فات المكذبين بيوم الرج صيستخ .7

 جنب التطفيف في الكيل أو الميزان.يت .8

 يدرك أثر الذنوب على القلب. .9

 
3 

 

 الرفق

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.  .1

 يبين معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف.  .2

 يتعرف الرفق. .3

 صور الرفق. ا منيعدد بعض .4

 .ثر الرفقيستنتج أ .5

 
2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 الرفق في حياته. زم يلت .6

 . النبوي الشريف حفظا متقنا  ث الحدييحفظ  .7

 اليوم اآلخر 

 يوضح مفهوم اليوم اآلخر.  .1

 يبين أهمية اليوم اآلخر من خالل تحقق عدالة هللا تعالى.  .2

 يتعرف بعض أسماء اليوم اآلخر.  .3

 يؤمن باليوم اآلخر.  .4
2 

 

أتجنب  
مكروهات  
 الوضوء 

 لوضوء. يتعرف مكروهات ا .1

 كروهات الوضوء. بعض م يستخلص  .2

 بطالت الوضوء ومكروهاته.ين مز ب يمي .3

 يحرص على تجنب مكروهات الوضوء. .4
2 

 

إسالم سيدنا  
عمر بن 
 الخطاب 

 يتعرف نشأة سيدنا عمر بن الخطاب. .1

 يسرد قصة اعتناق سيدنا عمر بن الخطاب اإلسالم. .2

 المية. يبرز أثر إسالم سيدنا عمر بن الخطاب على الدولة اإلس  .3

 عمر بن الخطاب. بسيدنايقتدي  .4
2 

 

أدب 
 االستئذان 

 يتعرف مفهوم االستئذان.  .1

 يعدد بعضا من آداب االستئذان. .2

 يستنتج أدب االستئذان.  .3

 يلتزم أدب االستئذان.  .4
2 

 

 الثانية 

سورة  
المطففين  
 اآليات 

(18-28 ) 

 مها. ( من سورة المطففين مراعيا أحكام التجويد التي تعل28-18يتلو اآليات )  .1

 . ناء تالوة اآليات نة في أثيطبق الغ .2
 معاني بعض المفردات والتراكيب الواردة في سورة المطففين.  يتعرف .3

 يوضح المعنى اإلجمالي لآليات. .4

 يستنتج أصناف النعيم الذي أعده هللا للمؤمنين.  .5

 يحرص على التنافس في الخيرات. .6

3 

 

 ة.يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيح .1 تحية المسجد 

 جد. تحية المس يتعرف صالة .2
2  
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 ت التي تسقط فيها صالة تحية المسجد.الحاال يستنتج بعض  .3

 يلتزم صالة تحية المسجد. .4

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  .5

 هللا الغفور 

 يتعرف مدلول اسم هللا الغفور. .1

 يتعرف وجوب إرجاع الحقوق إلى أصحابها عندما يكون الذنب متعلقا بالعباد.  .2

 ور. عالى غف ى أن هللا ترآن والسنة عليستشهد من الق .3

 يحرص على طلب المغفرة من هللا.  .4
2 

 

 التيمم 
 يتعرف مفهوم التيمم. .1

 يطبق خطوات التيمم بصورة عملية.  .2

 يحرص على أداء التيمم بصورة صحيحة.  .3
2 

 

السيدة فاطمة 
 الزهراء

 يتعرف السيدة فاطمة رضي هللا عنها.  .1

 .والنبي     عنهاة فاطمة رضي هللايصف العالقة بين السيد  .2

 فات السيدة فاطمة رضي هللا عنها.  ص ج بعض يستنت  .3

 يقتدي بالسيدة فاطمة رضي هللا عنها.  .4

2 
 

 أحسن الظن 

 يتعرف مفهوم حسن الظن.  .1

 يستدل على حرمة سوء الظن. .2

 يوضح أثر سوء الظن على العالقات االجتماعية.  .3

 اآلخرين. يعدد بعض األسباب المعينة على حسن الظن ب .4

 ن الظن في حياته م حسيلتز .5

2 

 

 الثالثة 
سورة  
 االنفطار 

 يتعرف سورة االنفطار.  .1

 ( من سورة االنفطار مراعيا أحكام التجويد التي تعلمها. 19-6يتلو اآليات )  .2

 يطبق ترقيق ال لفظ الجاللة)هللا( في أثناء تالوة اآليات.  .3

 االنفطار. يتعرف معاني بعض المفردات والتراكيب الواردة في سورة  .4

 .لمعنى اإلجمالي لآليات ح ايوض  .5

 بعضا من نعم هللا تعالى على اإلنسان. يعدد  .6

 يحرص على عمل الخير واجتناب الشر.  .7

 يلتزم مبدأ المسؤولية الفردية في حياته.  .8

3 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 يؤمن بيوم الدين.  .9

المؤمن  
 للمؤمن 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. .1

 لنبوي. يبين المعنى اإلجمالي للحديث ا .2

 المسلم.لمجتمع لتالحم بين أفراد اظاهر ايبين م .3

 يتحلى بصفات الود والرحمة والتعاطف في تعامله مع اآلخرين.  .4

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  .5
2 

 

أؤمن بالقضاء  
 والقدر

 يتعرف ركن اإليمان بالقضاء والقدر خيره وشره.  .1

 باب.ك األخذ باألس يبين أن اإليمان بالقضاء والقدر ال يعني تر .2

 2 شره من هللا تعالى. خيره و يؤمن بالقضاء والقدر .3
 

شروط صحة  
 الصالة

 يتعرف شروط صحة الصالة. .1
 يبين حكم الصالة في حالة عدم تحقق شرط من شروط صحتها.  .2

 يلتزم شروط صحة الصالة. .3
2 

 

 المقاطعة 
 وعشيرته والمسلمين.   ملسو هيلع هللا ىلصيوضح أسباب مقاطعة قريش للنبي   .1

 لمقاطعة. ها اشملتانب التي يعدد الجو .2

 وعشيرته والمسلمين.  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول  قريش ل يقيم مقاطعة .3
2 

 

 المساواة 

 في اإلسالم.  المساواةيتعرف  .1
 يعدد بعض صور المساواة في اإلسالم.  .2
 يستنتج بعضا من ثمرات المساواة.  .3

  . يدرك أهمية المساواة .4
2 

 

 الرابعة
 

 سورة التكوير 

 يتعرف سورة التكوير.  .1

 د التي تعلمها. التجوي ة التكوير مراعيا أحكامورس ( من29-15)  يتلو اآليات  .2

 يطبق تفخيم ال لفظ الجاللة)هللا( في أثناء تالوة اآليات.  .3

 يتعرف معاني بعض المفردات والتراكيب الواردة في سورة التكوير.  .4

 يوضح المعنى اإلجمالي لآليات. .5

 يدلل على صدق القرآن الكريم وصدق نبوة محمد.  .6

3 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 التي نفاها عن نبيه محمد.صفات الوهللا تعالى لجبريل ها ثبتفات التي أيستخرج الص .7

 يستقيم في الحياة.  .8

 فضل الصدقة

 الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة.  يقرأ  .1

 الواردة في الحديث النبوي الشريف.    المفردات والتراكيب  يبين معاني .2

 يوضح أنواع الصدقة. .3

  يستنتج أثر الصدقة.  .4

 . بها يتحلى دق أنللمتص ينبغي تيداب اليعدد اآل .5
 .صدقت لى اليحرص ع .6

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا .  .7

2 

 

أتوكل على 
 هللا

 يوضح مفهوم التوكل على هللا.  .1

 يفرق بين التوكل والتواكل.  .2

 يستدل على وجوب التوكل على هللا.   .3

 يتوكل على هللا في جميع أحواله. .4

 
2 

 

 
أركان الصالة 

(1 ) 

 ن الصالة.يتعرف مفهوم رك  .1

 صالة.ركان اليبين أهمية أ .2

 يوضح بعض مبطالت الصالة في ضوء معرفته ألركان الصالة. .3

 يلتزم أركان الصالة.  .4

2 
 

انتهاء  
 المقاطعة 

 .  المقاطعة أثناء والمسلمين  وعشيرته  ملسو هيلع هللا ىلصيصف معاناة الرسول  -1

 يستنتج القيم التي تحلى بها المسلمون أثناء المقاطعة.  -2

 سالم.  ي انتشار اإلالمقاطعة ف أثر يوضح -3

 .ةالمقاطع في  وصبرهم والمسلمين وعشيرته ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ثبات  دريق -4
2 

 

 66  
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                                                                                                                                                                                          معالجة الفاقد التعليمي لمادة التربية اإلسالمية
 الصف االرابع الفصل الدراسي األول  المادة :التربية اإلسالمية )ديني حياتي( 

 
 

 الوحدة
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 

 المالحظات التنفيذ 

 عة قاطالم الثالثة 
 المسلمين.  وعشيرته و ملسو هيلع هللا ىلصقاطعة قريش للنبي  سباب ميوضح أ -1

 يعدد الجوانب التي شملتها المقاطعة.  -2

 وعشيرته والمسلمين.  ملسو هيلع هللا ىلصيقيم مقاطعة قريش للرسول   -3
2  

 الرابعة

 فضل الصدقة

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة.   .1

 الشريف.   الواردة في الحديث النبوي  المفردات والتراكيب  يبين معاني .2

 أنواع الصدقة. ضحيو .3

  . ةثر الصدقيستنتج أ .4

 . بها يتحلى ينبغي للمتصدق أن يعدد اآلداب التي .5
 .صدقت يحرص على ال .6

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا .  .7

3  

 انتهاء المقاطعة.

 .  المقاطعة أثناء والمسلمين  وعشيرته  ملسو هيلع هللا ىلصيصف معاناة الرسول  .1

  اء المقاطعة.المسلمون أثنيستنتج القيم التي تحلى بها  .2

 انتشار اإلسالم.   مقاطعة فييوضح أثر ال .3

 .ةالمقاطع في  وصبرهم والمسلمين وعشيرته ملسو هيلع هللا ىلصيقدر ثبات الرسول  .4
3  

  8 مجموع الحصص
 
 
 
 

 الخامسالصف 
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                                                                                                                                                   م                                           2022/ 2021للعام الدراسي  التربية اإلسالميةخطة المحتوى التدريسي لمادة 

 األول الدراسي الفصل  الخامس: الصف  التربية اإلسالمية  المادة :
 5عدد الحصص في األسبوع:  

 75: ألوللدراسي اخالل الفصل ا الحصص عدد 
 

 اسي الحالي عام الدرالمحتوى التدريس لل
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

مقرر 
التالوة  
 والحفظ 

سورة  
 المرسالت 
سورة  
-1اإلنسان 
14 

 يتلو اآليات المقررة تالوة صحيحة مراعيا تطبيق أحكام التجويد. .1

 صعبة بصورة صحيحة. لكلمات ايقرأ ال .2

 المقررة حفظا متقنا.  يات سورة اآلظ ايحف .3

 ريفيتعرف بعض العالمات التوضيحية في المصحف الش .4
 كل أسبوع حصة.  16

 األولى 

 أجود قرآني 

 . يتعرف المقصود بترتيل القرآن الكريم .1
 يذكر تعريف التجويد لغة واصطالحا.  .2

 .  يوضح فائدة علم التجويد  .3

 القرآن الكريم بالتجويد. كم قراءةيستخلص ح .4

 أهمية علم التجويد.  يدرك .5

 
 
2 

 

 آية الكرسي 

  .صحيحة  تالوةالكريمة   اآليات يتلو  .1

  .آية الكرسييتعرف معاني بعض المفردات والتراكيب الواردة في    .1

  .صفاته خاللتعالى من  هللايوضح وحدانية    .2

  .تعالى هللايبرهن على سعة علم   .3

 .واألرض  لى في السماوات عات هللاة  يستخلص قيومي  .4

 .تعالى هللاد يوح  .5

 .الكريمة اآليات يستنبط بعضا مما يستفاد من  .6

3 

 

 يقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة صحيحة. -1 فضل العلم

 يعرف راوي الحديث الشريف. -2
2  
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 يوضح العالقة بين العلم الشرعي والعلوم األخرى. -3

 يبين فضل طلب العلم.  -4

 ديث الشريف. ستفادة من الحالمور األم  يذكر-5

 يحرص على طلب العلم مرضاة هلل تعالى.  -6

 يحفظ الحديث النبوي الشريف سندا ومتنا حفظا متقنا.-7

اإليمان باهلل  
 تعالى 

 يتعّرف معنى ال إله إال هللا من خالل التفكر في المخلوقات.   -1

 تنزيه هللا تعالى عن صفات النقص.   -2

 ن باهلل تعالى. ما مات اإلييستنتج عال -3

 ى في واقع حياته. ن باهلل تعاليتمثل اإليما  -4
2 

 

 أقوال الصالة

 يبين أهمية الصالة وفرضيتها على كل مسلم.  .1
 في تعليم المسلمين الصالة  ملسو هيلع هللا ىلص دور الرسول  وضح .2
 أقوال الصالة.  يحفظ .3
 يميز بين أقوال الصالة قبل تكبيرة اإلحرام وبعدها.  .4
 حا. يقا صحيالصالة تطب يطبق أقوال .5

2 

 

دعوة  
 لالرسو

( أهل  ملسو هيلع هللا ىلص ) 
 الطائف 

 من مكة على الطائف.  ملسو هيلع هللا ىلصيذكر سبب خروج الرسول   -1
 من اختيار مدينة الطائف.  ملسو هيلع هللا ىلصيوضح هدف الرسول  -2
 . ملسو هيلع هللا ىلصموقف أهل الطائف من دعوة الرسول  يبين -3
 من أهل الطائف.  ملسو هيلع هللا ىلصيستنتج موقف الرسول   -4
 م عنه. ودفاعه  ملسو هيلع هللا ىلصيثمن حب الصحابة للرسول  -5
 .حياته واقع يتحلى الصبر في  -6

2 

 

من آداب 
 طالب العلم

 العلم.بعضا من اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب  يذكر .1
 يعطي أمثلة على كيفية تطبيق اآلداب. .2

 يستدل على أهمية التحلي بآداب طالب العلم.  .3

 يحرص على تطبيق ما تعلمه. .4

 

2 

 

 الثانية 

من أحكام  
الميم  
الساكنة:  

 إلدغام ا

 . المتحركةيم والم ساكنةيميز بين الميم ال .1
 . يتعرف أحكام الميم الساكنة .2
 يتعرف إدغام الميم الساكنة.  .3

 . يستخرج حكم اإلدغام من أمثلة قرآنية غير الواردة في الدرس .4

 يطبق حكم إدغام الميم الساكنة عند تالوته للقرآن الكريم.  .5

2 
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سورة  

المرسالت 
20-28 

 يحة. صح تالوةسالت ( من سورة المر28-20)  يمةيتلو اآليات الكر .6
 يتعرف معاني المفردات والتراكيب الواردة في اآليات الكريمة من سورة المرسالت. .7
 يوضح مراحل خلق اإلنسان.  .8
 . رض يستنتج مظاهر قدرة هللا تعالى في األ .9

 ما ترشد إلية اآليات الكريمة. ستخلص ي .10
 يؤمن بقدرة هللا تعالى في الكون.   .11

3 

 

 فضل الصالة

 صحيحة. ءة ف قراالشرييقرأ الحديث  .1
 . الشريف النبوي المفردات والتراكيب الواردة في الحديث  ييبين معان .2
 يعرف أهمية تنوع األساليب التعليمية.  .3

 يستنتج أوجه الشبه بين أثر المداومة على الصالة وأثر االغتسال.  .4

 يبين آثار المداومة على الصالة.   .5

 الحديث الشريف. يستنتج ما يستفاد من .6

 على الصالة.ظة لمحافمية ايؤمن بأه .7

 يحفظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا.  .8

2 

 

هللا تعالى  
 الهادي

 يعرف معنى اسم هللا الهادي.  .1
 يستدل من خالل آيات القران على اسم هللا الهادي.  .2
 يستنتج وسائل الهداية.  .3
 يتمثل اسم هللا الهادي في واقع حياته.  .4
 تعالى الهادي يؤمن أن هللا   .5

2 

 

 ةالصالأفعال 

 الصالة.  أفعال يستخرج .1

 يربط بين أعمال الصالة وأقوالها. .2

 يلتزم بأداء الصالة صحيحة وباطمئنان.  .3

 

3 

 

اإلسراء 
 والمعراج

 مفهومي اإلسراء والمعراج.يتعرف  .1

 يبرز أهمية حادثة اإلسراء والمعراج. .2

 . عراجيستخلص بعض الدروس والعبر من حادثة اإلسراء والم  .3

 ملسو هيلع هللا ىلص محمد نا لسيد  تعالىيستشعر محبة هللا   .4
2 

 

 الثقة بالنفس 

 الثقة بالنفس عند المسلم.  يعرف .1

 .نفسه في الواثق المسلم صفات  يعدد  .2
 العالقة بين ثقة المسلم بنفسه وثقته باهلل.  يوضح .3

 .ذاته في الثقة تنمية على يحرص  .4
2 
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 الثالثة 

من أحكام  
الميم  
  الساكنة:
 اإلخفاء 

 الساكنة.اء الميم يتعرف إخف .1

 لساكنة. ى معه الميم اتخفالذي لحرف يذكر ا .2

 . يستخرج اإلخفاء في الميم الساكنة من أمثلة قرآنية غير الواردة في الدرس .3

 يطبق حكم إخفاء الميم الساكنة عند تالوته للقرآن الكريم.  .4
2 

 

سورة  
 اإلسراء

  لمها.يق أحكام التجويد التي تع( من سورة اإلسراء مراعيا تطب ٨٢-٧٨اآليات الكريمة )  يتلو .1
 بعض معاني المفردات والتراكيب. يتعرف .2
 يوضح المعنى اإلجمالي لآليات. .3
 يبين أهمية الصالة.  .4
 يحافظ على الصلوات في أوقاتها.  .5
 يلتزم بقراءة القران والدعاء. .6
 يؤمن بأن القران الكريم شفاء. .7

3 

 

جتنب  أ
أمراض 
 القلوب 

 حيحة.ءة صقرا النبوي الشريف  يقرأ الحديث  .1
 ف.الشري للحديث ي جمالاإل يفهم المعنى .2
 يتعرف راوي الحديث. .3

 يبين معان المفردات والتراكيب الواردة في الحديث الشريف. .4
 يستنتج آثار أمراض القلوب على الفرد والمجتمع. .5
 يعدد أمراض القلوب الواردة في الدرس. .6
 يستخلص أمراضا أخرى للقلب لم ترد في الحديث الشريف. .7
 مراض القلوب.أجتناب على ايحرص  .8
 متقنا.الشريف حفظا ديث الح يحفظ .9

2 

 

صفات 
الرسل عليهم  

 السالم

 يبين معنى صفات الرسل عليهما السالم.  .1
 يستخلص صفات الرسل عليهما السالم من القرآن الكريم.  .2
 قتدي بالرسل عليهما السالم في واقع حياته.  .3

2 
 

صالتي في  
 سفري 

 يستنج أسباب السفر.  .1
 اإلسالم.يسر درك  .2
 لسفر.وا الحضرالتي يقارن بين ص .3
 يوضح حكم قصر الصالة في السفر. .4
 . ملسو هيلع هللا ىلصيستدل على مسافة القصر من السنة الفعلية للرسول  .5
 يميز بين أداء صالة المسافر خلف المقيم وصالة المقيم خلف المسافر. .6

2 
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 يطبق صالة السفر.  .7
أسماء بنت 
أبي بكر  

رضي هللا  )
 ( عنها 

 ا. عنه ي هللاء بنت أبي بكر رضيدة أسمانسب الس يتعّرف .1
 على علم السيدة أسماء رضي هللا عنها.  يستدل .2
 مواقف للسيدة أسماء رضي هللا عنها في الهجرة.  يبيّن .3
 بالسيدة أسماء رضي هللا عنها.  يقتدي .4

2 

 

ابتسامتي  
 صدقة

 يبين معنى أن االبتسامة صدقة. .1
 بوية.يستدل على أهمية االبتسامة من خالل السيرة الن .2
 ين. اآلخرعلى  يوضح أثر االبتسامة .3
    االبتسامة.على  يحرص  .4

2 
 

 الرابعة

من أحكام  
الميم  
الساكنة:  
 اإلظهار 

 يتعرف إظهار الميم الساكنة.  .1

 يذكر الحروف التي يحدث معها إظهار الميم الساكنة. .2

 يستخرج اإلظهار في الميم الساكنة من أمثلة قرآنية غير الواردة في الدرس.  .3

 يف. لشرصحف اط الملميم الساكنة في ضبالمة ايميز ع .4

 يطبق حكم إظهار الميم الساكنة أثناء تالوته للقرآن الكريم. .5

 
 
2 

 

سورة  
 اإلنسان 

 (5-12 ) 

 .( من سورة اإلنسان مراعيا أحكام التجويد التي تعلمها12-5يتلو اآليات )  .1

 يتعرف معاني بعض المفردات والتراكيب الواردة في سورة اإلنسان.  .2

 يا. أعمال األبرار في الدن كريذ  .3

 أعمال األبرار وجزائهم.   القة بينيوضح الع .4

 يحرص على االقتداء باألبرار. .5

3 

 

أحافظ على  
 األمانة 

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.  .1

 يتعرف راوي الحديث النبوي الشريف.   .2

 يميز بين األمانة والخيانة. .3

 د والمجتمع. يقارن بين آثار األمانة والخيانة على الفر .4

 مانة. أداء األيحرص على  .5

 ظ الحديث النبوي الشريف حفظا متقنا . حفي  .6

2 

 

مهمات 
عليهم  الرسل 
 السالم

 يبيّن مهمات الرسل عليهم السالم.-1

 يستدل على مهمات الرسل عليهم السالم من القرآن الكريم. -2

 يستخلص أهمية أداء المهام التي يكلف بها كل مرء.-3

 .لرسل عليهم السالمالناس إلى ايؤمن بحاجة -4

2 

 

  2 يتعّرف الجمع بين الصالتين. .1ع بين  جمال
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 يبيّن أنواع الجمع بين الصلوات. .2 الصالتين 

 يقارن الجمع بين الصالتين للمقيم والمسافر. .3

 يطبق الجمع بين الصالتين.  .4
 يستشعر أن اإلسالم دين يسر. .5

زيد بن  
حارثة  
هللا   )رضي
 عنه( 

 ة رضي هللا عنه. يتعرف زيد بن حارث .1

ا م .2  ته.ن صفايعدد بعض 

 (. ملسو هيلع هللا ىلصيبين عالقته بالرسول )  .3

 (. ملسو هيلع هللا ىلصيعلل تفضيله البقاء في كنف الرسول ) .4

 يقتدي بزيد بن حارثة رضي هللا عنه. .5

2 

 

   75  
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

مقرر 
التالوة  
 والحفظ 

 سورة المدثر
 سورة المزمل

 ام التجويد.يتلو اآليات المقررة تالوة صحيحة مراعيا تطبيق أحك .5

 صحيحة.  صعبة بصورةاليقرأ الكلمات  .6

 يحفظ اآليات المقررة حفظا متقنا. .7
 
 كل أسبوع حصة.  16

 األولى 

الدرس األول:  
سورة  

( تالوة  1الملك)
 وفهم 

 ( من سورة الملك تالوة صحيحة.15-1يتلو اآليات الكريمة )  .1

 يبين معاني الكلمات الصعبة الواردة في اآليات الكريمة.  .2

 درة الخالق.مظاهر ق يعدد بعض  .3

 وأن اإلنسان يحاسب عليه. يمة عظيمة،أن للعمل قج يستنت  .4

 يحرص على إنجاز واجباته واألعمال التي تفيده.  .5

 يؤمن بأن هللا يبعث الناس يوم القيامة.  .6

2  

الدرس الثاني:  
من أحكتم 

النون الساكنة  
والتنوين  
 )اإلدغام( 

 وين. يعدد حروف اإلدغام بعد النون الساكنة والتن  .1

 مخرجها. انيذكر معنى الغنة، ومك  .2

 رف اإلدغام بشكل عام، وإدغام النون الساكنة والتنوين بشكل خاص.عي .3

 يميز بين اإلدغام بغنة، واإلدغام بغير غنة. .4

 يبدي حرصا على تعلم حكم اإلدغام.  .5

 يتقن النطق بالنون الساكنة والتنوين مدغمتين عندما يليهما أحد حروف اإلدغام  .6

2  

لث: الثا الدرس
من مظاهر  

في  قدرة هللا

 يذكر بعض مظاهر قدرة هللا تعالى في اإلنسان. .1
 يعرف بأن لإلنسان منزلة خاصة في هذا الكون.  .2
 يعدد مراحل نمو اإلنسان قبل الوالدة وبعدها. .3

2  

 السادسالصف 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 يذكر دليال من القرآن الكريم على عظم قدرة هللا تعالى في اإلنسان.  .4 ن. اإلنسا 
 جود التكريم. يميز بين سجود العبادة وس .5
 خلقه. ى على نعمةال يشكر هللا تع .6
 يؤمن بعظم قدرة هللا تعالى في خلق اإلنسان.  .7

 
الدرس الرابع: 

سورة  
( تالوة  2الملك)

 وفهم 

 ( من سورة الملك تالوة صحيحة. 30-16يتلو اآليات الكريمة )  .1

 يبين معاني الكلمات الصعبة الواردة في اآليات الكريمة.  .2

 ة شرحا ميسرا.يشرح اآليات الكريم .3

 قدرة هللا تعالى.  ة أدلة علىيات الكريمآل يستنتج من ا .4

 يستنتج من اآليات الكريمة واجب اإلنسان نحو ربه.  .5

 يميز بين حال الكافر الذي ال يعرف طريقه، وحال المؤمن الذي يمتلك رؤية واضحة. .6

 يتوكل على هللا ثم يجتهد في عمله.  .7

2 

 

الدرس 
الخامس:  
المشي إلى 

  -بوقارالصالة 
 حديث شريف

 . راءة صحيحةث الشريف قدييقرأ الح .1
 يبين المفاهيم الواردة في الحديث الشريف. .2

 يعلم كيفية االستدراك والقضاء في صالة الجماعة.  .3

 يحافظ على حضور صالة الجماعة من أولها.  .4

 يمشي إلى المسجد بسكينة ووقار. .5

 يحفظ الحديث الشريف.  .6

 

2 

 

الدرس 
السادس: أحكام  

 جماعة صالة ال

 يعرف صالة الجماعة.  .1

 الة الجماعة. ر النساء ص كر حكم حضويذ  .2

 يوضح كيفية الصالة مع اإلمام في الجماعة. .3

 يستوعب حكمة مشروعية صالة الجماعة.  .4

 يعدد فوائد صالة الجماعة.  .5

 يميز حكم صالة الجماعة في الفرائض وبعض الصلوات المسنونة. .6

 يحرص على أداء صالة الجماعة في المسجد. .7

2 

 

الدرس السابع:  
 عة قيام السا 

 اعة. يعّرف الس .1

 2 يذكر أدلة تتعلق بالساعة.  .2
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 يعطي أمثلة على عالمات الساعة.  .3

 يستنتج أهمية اإليمان بالساعة. .4

 يلتزم االستقامة على الدين في كل وقت. .5

 يؤمن بقيام الساعة  .6
الدرس الثامن:  

سورة  
( 1الفرقان)

 تالوة وفهم 

 قان.سورة الفر من( 71-63ي اآليات الكريمة ) يبين معاني الكلمات الواردة ف .1
 يعدد صفات المؤمنين الصالحين.  .2
 يبين جزاء من يشرك باهلل تعالى ويفعل المعاصي.  .3
 يقّوم بعض التصرفات التي يالحظها في بيئته. .4
 يحب التواضع وترشيد اإلنفاق. .5
 يكره الشرك والقتل وغيرها من الكبائر.  .6

2 

 

الدرس التاسع:  
مقاومة قريش  

 دعوة لل

 سالمية.للدعوة اإل ومة الكفارقا . يعرف بعض أساليب م1
 . يميز بين موقف الكفار والمسلمين من القرآن الكريم. 2
 . يميز بين أساليب المقاومة النفسية للدعوة اإلسالمية واألساليب المادية. 3
 . يقّوم تأثير أساليب مقاومة الدعوة اإلسالمية. 4
 ين. الحق والد  لىسلم وصحابته الذين ثبتوا ع. يحب الرسول صلى هللا عليه و5
 . يؤمن بأن القرآن الكريم حق من عند هللا تعالى.6

3 

 

الدرس العاشر: 
 صالة المسبوق 

 ـ يعِرف صالة المسبوق. 1
 ـ يستشهد بدليل من السنة على صالة المسبوق. 2
 ـ يبين كيفية أداء صالة المسبوق في حاالت متعددة. 3
 ائتة.  لمسبوق والصالة الفـ يميز بين صالة ا4
 سبوق. ا صالة الميطبق عملي ـ5
 ـ يحرص على الذهاب مبكرا إلى صالة الجماعة.6

2 

 

الدرس 
الحادي: سورة  

 الفرقان 

 ( من سورة الفرقان. 77-72.يبين معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة )1
 . يميز بين صفات عباد الرحمن وصفات الكافرين.2
 الرحمن. ناله عباد ي  م والتكريم الذيجزاء العظي. يبين ال3
 . يقارن بين موقف المؤمن وموقف الكافر عند سماعه آليات هللا تعالى. 4

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 . يكره الكذب وشهادة الزور.5
 . يقتدي بعباد الرحمن في أخالقهم.6
 . يتلو اآليات الكريمة تالوة صحيحة. 7

الدرس الثاني  
عشر: أنواع  
 السجود 

 الصالة. السجود في  ـ يعرف حكم1
 الة. جود في الصكيفية الس ينـ يب 2
 ـ يذكر الحاالت الموجبة لسجود السهو. 3
 ـ يدرك األثر التربوي للسجود. 4
 ـ يستشهد بدليل من السنة النبوية على مشروعية سجود التالوة. 5
 ـ يميز بين أنواع السجود المتعددة. 6
 شكرـ يحرص على أداء سجود التالوة وسجود ال7

2 

 

الدرس الثالث 
سورة  : عشر
( تالوة  1)القلم

 وفهم 

 ـ يتلو اآليات الكريمة صورة صحيحة.  1
 اآليات الكريمة.  يـ يذكر بعض صفات الكافرين الواردة ف2
 ـ يربط بين اآليات الكريمة وبين المعاني التي تدل عليها. 3
 ـ يميز بين الصفات المحمودة والصفات المذمومة. 4
 وتعالى.   انهول  عند ربه سبحمكانة الرسـ يستنتج 5
 ـ يحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعظيم أخالقة، ويكره الكفار لسوء أخالقهم.  6
 ـ يقدر الثبات على المبادئ، ويبغض مداهنة الكافرين. 7

3 

 

الدرس الرابع 
عشر: من  
فضائل  
  -األعمال

 حديث شريف

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.   .1
 جد، واإلسباغ، والرباط. إلى المسا  كثرة الخطا، وهيم التالية: المكارهالمفا يوضح  .2
 يستوعب المعنى اإلجمالي للحديث الشريف.  .3
 يستنتج أهمية الفضائل الواردة في الحديث الشريف من خالل تشبيهها بالرباط.   .4
 يحرص على إتقان الوضوء وعلى أداء الصالة في المسجد.   .5
 ى فضائل األعمال.  يوقن باألجر العظيم عل .6
   ث الشريف.حدييحفظ ال .7

2 

 

الدرس الخامس 
عشر: دعوة  

 يبين الهدف من ذهاب الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف.   .1
 2 يوضح موقف أهل الطائف من دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم.  .2
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

أهل الطائف 
 لإلسالم

 عليه وسلم.  للنبي صلى هللا   يستنتج ما تدل عليه حماية زيد بن حارثة .3
 . عليه وسلم ل صلى هللارسويظهر محبته لل .4
 يؤمن بأن عناية هللا تعالى كانت ترعى الرسول صلى هللا عليه وسلم.  .5
 يؤمن بمعلومية دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم لإلنس والجن.  .6

 الثانية 

الدرس السادس 
عشر: سورة  

( تالوة  2القلم)
 وفهم 

 سورة القلم تالوة صحيحة.   ( من33ـــ17يتلو اآليات الكريمة) .1
 واردة في اآليات الكريمة.  الكلمات اليَن معاني يب  .2
 يحكي قصة أصحاب الجنة بأسلوبية الخاص.  .3
 يربط بين الجزاء والعمل.  .4
 يستنتج بعض ما ترشد إليه قصة أصحاب الجنة.   .5
 يحب من يشكر هللا تعالى على النعم، ويبغض من يكفر بها. .6

3 

 

الدرس السابع 
ن  عشر: م 

أحكام النون  
نة  الساك
ين: تنووال

 ء اإلخفا

 يعرف مفهوم اإلخفاء في اللغة واالصطالح.  .1
 يعدد حروف اإلخفاء.   .2
 يستخرج حكم اإلخفاء مما يقرأ من القرآن الكريم.   .3
 يميز بين حكمي  اإلدغام واإلخفاء.  .4
 يطبق حكم اإلخفاء تطبيقا  سليما  عند التالوة.   .5
 يبدي حرصا  على تعلم اإلخفاء. .6

2 

 

الدرس الثامن 
ق  عشر: حقو

 لوالدين ا

 ف على حقوق الوالدين. عريت .1
 يعطي أمثلة على حقوق الوالدين.  .2
 يذكر أدلة من الكتاب والسنة تدعو إلى أداء حقوق الوالدين. .3
 يميّز بين الحقوق المادية والمعنوية.  .4
 يقدر موقف اإلسالم من الوالدين.  .5
 . يحرص على الوفاء بحقوق الوالدين .6

2 

 

سع التا الدرس 
عشر: من أكبر  

لعن   ائرالكب

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.   .1
 يبيِن معاني المفاهيم التالية: اللعن، والكبيرة، وأكبر الكبائر.  .2
 يدرك أن لعن الوالدين من أكبر المعاصي.   .3
 يستنتج جزاء من يسب والديه.  .4

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

  -دينالوال
 شريفحديث 

 يتجنب سب اآلخرين.  .5
 والدين. يحرص على عدم إيذاء ال .6
 يف. يحفظ الحديث الشر .7

س الدر
عشرون: ال

(  3سورة القلم) 
 تالوة وفهم 

 ( من سورة القلم تالوة صحيحة. 52-34يتلو اآليات الكريمة )  .1
 يبيّن معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.  .2
 يميّز بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين في اآلخرة.  .3
 عليه وسلم.صلى هللا   حمد وخطاب هللا تعالى لرسوله ميربط بين قصة يونس عليه السالم  .4
 يقدّر صبر سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم على أذى كفار  .5

2 

 

الدرس الحادي 
والعشرون:  
التوكل  
 والتواكل 

 يعرف حقيقة التوكل على هللا تعالى.  .1
 يستشهد بأدلة شرعية تدعو إلى التوكل على هللا تعالى. .2
 لما يريد. يدرك بأن هللا تعالى فعال .3
 تعالى. ل على هللاتوكيتبيّن ثمرة ال .4
 يفرق بين التوكل والتواكل.  .5
 يطمئن بتأييد هللا تعالى وعونه. .6
 يعتمد على هللا في تحقيق ما يريد. .7

2 

 

الدرس الثاني 
والعشرون:  
سورة  
(  1الواقعة)

 تالوة وفهم 

 ( من سورة الواقعة تالوة صحيحة. 87-75يتلو اآليات الكريمة )  .1
 .يمةدة في اآليات الكرني الواريبين معا  .2
 ميسرا.  يات شرحايشرح اآل  .3
 يربط بين اإليمان بالقرآن الكريم واإليمان بالبعث والحساب. .4
 يستنتج مكانة القرآن الكريم من قسم هللا تعالى بمواقع النجوم.  .5
 يؤمن بأن هللا تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم.  .6

2 

 

الدرس الثالث 
والعشرون:  
اإلسراء 

 المعراجو

 والمعراج. اء يستوعب معنى اإلسر .1
 يفهم الحكمة من معجزة اإلسراء والمعراج.  .2
 يميَز بين اإلسراء والمعراج.  .3
 ( من خالل إمامته لألنبياء في بيت المقدس. يستنتج مكانة الرسول محمد ) .4
 يؤمن بأهمية المسجد االقصى في اإلسالم.   .5
 يوقن بأن هللا تعالى قادر على كل شيء. .6

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

الدرس الرابع 
والعشرون:  

ة  سور
(  2الواقعة)
 فهم تالوة و

 ( من سورة الواقعة تالوة صحيحة. 96-88يتلو اآليات الكريمة )  .1
 يبيّن معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.  .2
 يذكر أصناف الناس الثالثة التي أشارت إليها اآليات الكريمة.  .3
 يبيّن جزاء كل صنف من هذه األصناف.  .4
 والعمل.الجزاء  يربط بين .5
 حه. م على تسبي عالى ويداو ت  يعظم هللا .6

2 

 

الدرس الخامس 
والعشرون:  
أحكام صالة  
 الجمعة

 يذكر بعض أحكام صالة الجمعة.  .1
 يعرف أن صالة الجمعة واجبه على البالغين من الرجال.  .2
 يذكر دليال  يدل على أن صالة الجمعة واجبة.   .3
 يتبين الحكم من صالة الجمعة.  .4
 ة. صالة الجمعما يتعلق ب في هو واجب وما هو سنة بين مايميَز  .5
 يميَز بين أحكام صالة الجمعة والحكمة منها.   .6
 يطبق أحكام صالة الجمعة.  .7

2 

 

الدرس السادس  
والعشرون: أبو  
عبيدة عامر بن  

 الجراح

 وأخالقه  يتعرف على نسب أبي عبيدة عامر بن الجراح  .1
 عسكرية.راته الوانتصا تعرف على قيادة أبي عبيدة ي .2
 عند رسول هللا.  أبي عبيدة نة يستنتج مكا .3
 يستنتج أهمية التربية في نشر اإلسالم.  .4
 ويقدّر جهوده في نشر اإلسالم.  يحب أبي عبيدة  .5

2 

 

الدرس السابع 
والعشرون:  
 صالة المريض 

 يعرف معنى صالة المريض.  .1
 يبي ن الحكمة من التخفيف على المريض في صالته.   .2
  داء صالة المريض.ليل على أيستشهد بد  .3
 ى والمريض. الة المعافقارن بين صي .4
 يطبق عمليا صالة المريض في الحاالت المختلفة.   .5
 قِدر يسر اإلسالم من خالل صالة المريض.ي .6

2 

 

 يعرف معنى الجنة ونعيمها.   .1الدرس الثامن 
  2 يعلم بأن الجنة هي دار الثواب في اآلخرة.  .2
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

والعشرون:  
 الجنة ونعيمها 

 يمها. الجنة ونع لشريفة علىة امن القرآن الكريم والسندل يست .3
 يميِز بين نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة.  .4
 حرص على أن يعمل بعمل أهل الجنة.   .5
 يؤمن بوجود الجنة. .6

الدرس التاسع  
والعشرون:  
ترك ما ال  

حديث  -يعني 
 شريف 

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.  .1

  يعني. الا الم، وحسن اإلسالم، وترك ميوضح المفاهيم التالية: اإلس  .2

 المعنى اإلجمالي للحديث الشريف. هميف .3

 يحرص على نجنب ما ال يعنيه.  .4

 يحفظ الحديث الشريف.  .5

2 

 

  77 المجموع 
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                                                                                                                             خطة معالجة الفاقد التعليمي لمادة التربية اإلسالمية                                                             
 الصف السادس الفصل الدراسي األول  المادة :التربية اإلسالمية  

 
 

 الوحدة
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 

 المالحظات فيذ التن

 ولى ألا

ة هللا في  من مظاهر قدر
 نسان. اإل

 يذكر بعض مظاهر قدرة هللا تعالى في اإلنسان. -1
 يعرف بأن لإلنسان منزلة خاصة في هذا الكون.  -2
 يعدد مراحل نمو اإلنسان قبل الوالدة وبعدها. -3
 يذكر دليال من القرآن الكريم على عظم قدرة هللا تعالى في اإلنسان.  -4
 لتكريم. ا العبادة وسجود ن سجود يميز بي  -5
 على نعمة خلقه. تعالى يشكر هللا -6

 يؤمن بعظم قدرة هللا تعالى في خلق اإلنسان.  -7

2 

 

 مقاومة قريش للدعوة 

 يعرف بعض أساليب مقاومة الكفار للدعوة اإلسالمية. -1
 يميز بين موقف الكفار والمسلمين من القرآن الكريم. -2
 ساليب المادية.ألللدعوة اإلسالمية وا يميز بين أساليب المقاومة النفسية -3
 ّوم تأثير أساليب مقاومة الدعوة اإلسالمية. قي -4
 يحب الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته الذين ثبتوا على الحق والدين. -5

 يؤمن بأن القرآن الكريم حق من عند هللا تعالى.  -6

1 

 

 التوكل والتواكل 

 يعرف حقيقة التوكل على هللا تعالى.  -1
 الى.توكل على هللا تعالية تدعو إلى أدلة شرعيستشهد ب -2
 يدرك بأن هللا تعالى فعال لما يريد. -3
 يتبيّن ثمرة التوكل على هللا تعالى. -4
 يفرق بين التوكل والتواكل.  -5
 يطمئن بتأييد هللا تعالى وعونه. -6

 عتمد على هللا في تحقيق ما يريد. -7

2 

 

  5 مجموع الحصص

 السابع الصف 
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   م  2022/ 2021اسي ردللعام ال ميةاإلسال الترية خطة المحتوى التدريسي لمادة

 األول الفصل الدراسي : السابع الصف التربية اإلسالمية  المادة :
 5:  عدد الحصص في األسبوع

 74 :خالل الفصل الدراسي األول الحصص عدد 
 

 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   ) األساسية ( المخرجات التعليمية  الدرس
 المالحظات فيذ نتال

وة  تالال
 والحفظ 

 سورة المعارج 
 والحاقة 

 يتلو اآليات المقررة تالوة صحيحة مراعيا تطبيق أحكام التجويد. .1

 يقرأ الكلمات الصعبة بصورة صحيحة.  .2

 يحفظ اآليات المقررة حفظا متقنا. .3
 حصة كل أسبوع  16

 األولى 

 القرآن الكريم 

 يعّرف القرآن الكريم.  .1

 . القرآن الكريم لِحكم من إنزاليوضح ا .2
 أدلة  على إِعجاز القرآن الكريم.   طييع .3

 يعمل بالقرآن الكريم.   .4

 يحب القرآن الكريم.  .5

1  

سورة البقرة  
( تالوة  1)

 وفهم. 

 ( من سورة البقرة. 10ــــ1يتلو تالوة صحيحه اآليات الكريمة ) .1
 يمة.  يعرف معاني الكلمات الواردة في اآليات الكر .2
 وف الهجائية المقطعة.  حر الالسورة الكريمة بالحكمة من ابتداء  كريذ  .3
 يعددِّ بعضا من صفات المتقين.  .4
 يميِّز بين صفات المتقين والكافرين والمنافقين.   .5
 يستنتج أهمية الحواس في اكتساب المعرفة.  .6

 يحّب اإليمان ويكره الكفر والنفاق.  .7

2  

 القلقلة

 لقلة.يعرف الق .1

 ة.يعدد أحرف القلقل .2

 . بأنواعها الثالثةيميز بين القلقلة  .3
 ينطق القلقلة بأنواعها الثالثة نطقا صحيحا.   .4

 يستخرج من القرآن الكريم آيات تتضمن أحكاما في القلقلة بأنواعها.  .5

2  
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   ) األساسية ( المخرجات التعليمية  الدرس
 المالحظات فيذ نتال

 يحرص على النطق بالقلقلة. .6

حقيقة اإليمان.  
 حديث شريف

 يمان واالستقامة.  يعرف مفهوم كل من اإل  .1
 اإليمان.   اثالث التي يقوم عليهيميز بين الركائز ال .2
 اإليمان عن المنافقين مع نطقهم به بألسنتهم.   فين يعلل .3
 يميِّز بين السلوك المستقيم وغير المستقيم.  .4
 يحرص على االستقامة.   .5

 يحفظ الحديث الشريف.  .6

2  

 الوحي. 

ف الوحي.   .1  يعّرِ

 الوحي.  يعددِّ طرق .2

 يستشهد بأدلة على الوحي من القرآن والسنة.   .3

 ن بالوحي. يبيِّن  أهمية اإليما  .4

 ة اإليمان بالوحي.  ديل ينمو .5

 
1  

سورة  
( تالوة  2البقرة)

 وفهم. 

 ( من سورة البقرة تالوة صحيحة . 20-11يتلو اآليات الكريمة) .1

 ة. يعرف معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريم .2

 يعدد بعض األعمال المتناقضة التي تصدر عن المنافقين. .3

 لمنافقين. يبين حال ا يذكر تشبيها .4

 سهم وبعدهم عن الهدى.نافقين حوالما يربط بين تعطيل .5

 يستنتج أهمية ارتباط العمل باإليمان.  .6

2  

 (. 1الصوم) 

 يعّرف الصوم.   .1
 يعدّد فوائد الصوم.   .2
  يميّز بين أنواع الصوم. .3
 يبتعد عن السلوكيات غير الحميدة أثناء الصيام.   .4

 التقوى.  يستشعر أهمية الصوم في غرس فضيلة .5

2  

ورة  ة المنالمدين
 ة.جرلهقبل ا

 يعدد بعض األنشطة االقتصادية التي ازدهرت في المدينة المنورة قبل الهجرة. .1

 يبرز أهمية الواقع الجغرافي للمدينة المنورة.  .2

 ياة العرب قبل اإلسالم.ينقد ح  .3

 يبغض حياة الجاهلية لما بها من مفاسد.  .4

1  
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   ) األساسية ( المخرجات التعليمية  الدرس
 المالحظات فيذ نتال

 ية. طة شبه الجزيرة العربيحدد موقع المدينة المنورة على خري .5

 (1م)ري سورة م
 تالوة وفهم. 

 يعرف معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.  .1

 عاء. يعلل توجه نبي هللا زكريا عليه السالم إلى ربه بالد  .2

 يستنتج ما ترشد إليه اآليات الكريمة. .3

 يخلص في دعائه هلل تعالى.  .4

 يتلو اآليات تالوة صحيحة.  .5

2  

 

 حقوق الجار. 

ف الجار. .1  يعّرِ

 ر. حقوق الجا د بعض يعدِّ  .2

 حقوق الجيران.  يعطي أمثلة على مراعاة الرسول  .3

 يميّز بين حقوق الجيران المختلفة.  .4

 من الجار.يقدّر موفق اإلسالم  .5

 يحرص على الوفاء بحقوق الجار. .6

2  

سورة مريم 
( اآليات  2)
ــ 12)  (. 21ــ

 يعرف معاني الكلمات في اآليات الكريمة.  .1

 . حيى هللا تعال على ينعم  يعدّد  .2

 . ، وخلق عيسى ن بين خلق يحيى ار يق .3

 يستنتج من قصة مريم تأثير التقوى على السلوك.   .4

 لحكم المستفادة من سرد قصتي يحيى ومريم عليهما السالم.  يستنبط ا .5

 يُْقبل على قراءة القصص القرآني.  .6

 يتلو اآلية الكريمة تالوة صحيحة.  .7

2  

أهمية  
 المقدسات.

ف المقدسات. .1  يعّرِ

 لمقدسات .ض ابعي مِّ سَ يُ  .2

 يبين أهمية المقدسات اإلسالمية.  .3

 الحرام والمسجد األقصى.يستخلص العالقة بين المسجد  .4

 يستنتج أهمية المحافظة على المقدسات اإلسالمية. .5

 يحترم المقدسات اإلسالمية.  .6

2  

فضل صالة 
 الجماعة 

 يعرف معنى الفذ الوارد في الحديث لشريف . .1

  2 اعة. ظة على صالة الجمافمحيعدد بعضا من ثمار ال .2
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   ) األساسية ( المخرجات التعليمية  الدرس
 المالحظات فيذ نتال

 ا ومن يصلي مع الجماعة.يقارن من حيث الفضل بين من يصلي منفرد  .3

 يحافظ على الصالة في الجماعة.  .4

 يحفظ الحديث الشريف.  .5

 ( 2الصوم ) 

 يعرف شروط الرسم.   .1

 يعدّد مبطالت الصوم.   .2

 يتعرف على مبيحات اإلفطار.  .3

 أحكام الصوم. يستنتج يسر اإلسالم في  .4

 صوم.  مفهوم األعمال المبيحة لإلفطار ومبطالت ال ينب  زيمي .5

 يحرص على صحة الصوم.  .6

2  

 الثانية 

 زيد بن حارثة  

 ونشأته.  يتعرف على نسب زيد بن حارثة  .1

 . عند النبي  يبين مكانة زيد بن حارثة  .2

 ع أبيه.  على الذهاب م  البقاء مع رسول هللا  يعلل اختيار زيد بن حارثه  .3

 بن حارثه رضي الل عنه. ة من حياة زيد المستفاد  تج الدروسنت سي .4

 في دفاعه عن اإلسالم. يقدر جهود زيد بن حارثه . 5

2  

سورة  
(. 3البقرة)

 تالوة وفهم. 

 ( من سورة البقرة. 29-21يتلو تالوة صحيحة اآليات الكريمة ) .1

 يعرف معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.  .2

 سقين.فاالصفات  بعض  يعرف .3

 بعض مظاهر قدرة هللا تعالى في اإلنسان.د دِّ يع .4

 يميِّز بين موقف المؤمنين والكافرين من األمثال في القرآن الكريم.  .5

 يستنتج الحكمة من ضرب األمثال.  .6

 يؤمن بأن البشر جميعا عاجزون عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم أو بسورة منه.  .7

2  

توحيد هللا  
 تعالى. 

 تعالى.  فهوم توحيد هللام فرِّ عي .1
 يدلِّل على توحيد هللا تعالى.   .2

 ـ يشرح كيفية تنزيه هللا تعالى عن كل نقص.  .3

 يعطي أمثلة على كيفية التوكل على هللا تعالى وحده.   .4

 يعلِّل وجوب توكُّل المسلم على هللا وحده.  .5

 يحرص على توحيد هللا سبحانه وتعالى.. .6

1  

almanahj.com/om



43 
 

 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   ) األساسية ( المخرجات التعليمية  الدرس
 المالحظات فيذ نتال

الميم   أحكام
 ة. كنساال

 نة. يعدد أحكام الميم الساك .1

 يعرف كل حكم من أحكام الميم الساكنة الثالثة.   .2

 يعطي أمثلة على كل حكم من أحكام الميم الساكنة.  .3

 يميز بين أحكام الميم الساكنة.  .4

 ينطق أحكام الميم الساكنة نطقا  صحيحا .  .5

 يحرص على مراعاة أحكام الميم الساكنة في التالوة.  .6

2  

 م. يملتا

 م.يعرف التيم  .1

 يعدد األسباب الموجبة للتيمم. .2

 يتقن أداء التيمم.  .3

 يستنتج يسر اإلسالم من خالل مشروعية التيمم.  .4

 يشكر هللا تعالى على تيسير العبادة. .5

2  

طلب العلم. 
 حديث شريف.

 يعرف أهمية العلم للمسلم.  .1

 لعلم.يعدّد بعض طرق اكتساب ا .2

 ب العلم.طل على  يبيِّن كيف يحث اإلسالم المسلمين .3

 ح كيف يكون العلم طريقا موصال إلى الجنة.يوّضِ  .4

 يستنتج أهمية العلم.  .5

 يحرص على طلب العلم امتثاال ومرضاة هلل تعالى.  .6

 يحفظ الحديث الشريف..7

2  

سورة  
(  4البقرة)

 تالوة وفهم 

 ( من سورة البقرة. 39ـــــ30لآليات الكريمة)  يتلو تالوة صحيحه .1

 الكريمة.    يات ردة في اآلات الوايعرف معاني الكلم .2

 يشرح مفهوم الخليفة.   .3

 يبين مظاهر تكريم هللا تعالى لإلنسان.   .4

 .يستنتج موقف إبليس من اإلنسان من خالل رفضه السجود آلدم  .5

 ام الرموز في التربية. يستنتج على أهمية القدرة على تسمية األشياء واستخد  .6

 الهدى. يحرص على اتباع طريق.7

2  

 الستسقاء. يعّرف ا .1ة صال

 يذكر سبب انقطاع الغيث من السماء.  .2
2  
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   ) األساسية ( المخرجات التعليمية  الدرس
 المالحظات فيذ نتال

 يعدّد آداب الخروج لالستسقاء.  .3 سقاء.االست

 يبيِّن فوائد االستغفار.  .4

 يؤدي صالة االستسقاء.  .5

 يوقن باستجابة هللا تعالى للدعاء..6

سورة النساء.  
 تالوة وفهم. 

 لنساء.( من سورة ا40-36يتلو تالوة صحيحة اآليات الكريمة ) .1

 كلمات الواردة في اآليات الكريمة. يعرف معاني ال .2

 يذكر بعض المجاالت التي يمكن أن يساهم فيه الطالب باإلنفاق.  .3

 هللا تعالى على عباده المؤمنين. يتبين فضل  .4

 يستنتج أهمية اإلخالص في قبول األعمال.  .5

 يستخلص خطورة الِكْبِر على الفرد والمجتمع.  .6

 يات الكريمة. ة في اآلاألصناف المذكور يحسن إلى .7

2  

فضل الصدق. 
 حديث شريف.

 يذكر بعض األمثلة على الصدق والكذب.  .1
 والكذب.  يميز بين الصدق .2
 يقارن بين آثار الصدق والكذب.  .3
 يحرص على الصدق ويتجنب الكذب.  .4

 يحفظ الحديث الشريف.  .5

2  

 

 زكاة الفطر.

 يعّرف زكاة الفطر. .1
 ة الفطر.يعرف حكم أداء زكا .2
 ة الفطر.دار زكايذكر مق .3
 حكمة مشروعية أداء زكاة الفطر. يشرح .4

 يقدر أهمية زكاة الفطر. .5

2  

سورة مريم 
 ( تالوة وفهم 3)

 ( من سورة مريم تالوة صحيحة. 28-22يتلو اآليات الكريمة )   .1

 يعرف معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.  .2

 يعدد اآليات التي صاحبت والدة عيسى عليه السالم.  .3

 عليه السالم. م عند والدتها عيسىيم عليها الساليبين حال مر  .4

 سالم. ضح موقف قوم مريم عليها السالم عند والدة عيسى عليه اليو .5

 يستنتج ما ترشد إليه اآليات الكريمة. .6

3  
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   ) األساسية ( المخرجات التعليمية  الدرس
 المالحظات فيذ نتال

 يوقن بعفة مريم عليها السالم وطهارتها. .7

 طالئع الهجرة 

 يعرف مفهوم الهجرة. .1

 ة. المنور حابة إلى المدينةيصف هجرة بعض الص .2

 فعت المسلمين للهجرة إلى المدينة المنورة. وف التي د يتبين الظر .3

 يبين األسباب التي دفعت قريش لمقاومة هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة.  .4

 يستنتج أن التضحية والصبر هما السبيل النتصار الدعوة اإلسالمية.  .5

 ة المنورة. المدين مكة المكرمة إلى يقدر التضحيات التي قدمها المهاجرون من .6

2  

سورة مريم 
 ( تالوة وفهم 4)

 ( من سورة البقرة.40ـــــ29يتلو تالوة صحيحه لآليات الكريمة)  .1

 .  يعدد نعم هللا على عيسى  .2

 .  يبرز الصفات البشرية في خلق عيسى .3

 .  يوضح عاقبة االختالف في أمر عيسى .4

 يحكي قصة مريم عليها السالم.  .5

 لى ونبي من أنبيائه. هلل تعاعبد   بأن عيسى يؤمن .6

3  

الرجاء 
 والخوف 

 يعّرف الرجاء والخوف.  .1

 يستنتج آثار الخوف والرجاء على السلوك. .2

 يعطي أمثلة على الرجاء والخوف.  .3

 يستشهد بآيات قرآنية على الرجاء والخوف.  .4

 يرجو هللا تعالى ويخافه.  .5

2  

 
أبي  أسماء بنت 

بكر رضي هللا  
 عنها 

  عنها. بنت أبي بكر رضي هللا ة أسماءعلى جانب من حيا  يتعرف .1

 يبين دور أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها في الهجرة. .2

 يستخلص بعض الدروس والعبر من بعض مواقف أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها. .3

  عنها. ة أسماء بنت أبي بكر رضي هللايستنتج الدور الحقيقي للمرأة في الحياة من خالل مواقف حيا .4

 عنها في الصبر والشجاعة.  نت أبي بكر رضي هللاأسماء بيقتدي ب  .5

2  

  74  
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                                                                                                               خطة معالجة الفاقد التعليمي لمادة التربية اإلسالمية                                                                           

 الصف السابع الفصل الدراسي األول  المادة :التربية اإلسالمية  
 

 
 الوحدة

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 
 المالحظات التنفيذ 

 ى األول

 القلقلة

 يعرف القلقلة. -1

 قلقلة.يعدد أحرف ال -2

 القلقلة بأنواعها الثالثة.  ميز بيني -3

 ينطق القلقلة بأنواعها الثالثة نطقا صحيحا.   -4

 يستخرج من القرآن الكريم آيات تتضمن أحكاما في القلقلة بأنواعها.  -5

 يحرص على النطق بالقلقلة.   -6

 

2 

 

 همية المقدسات. أ

ف المقدسات. -1  يعّرِ

ي  -2  بعض المقدسات .يَُسّمِ

 . إلسالميةيبين أهمية المقدسات ا -3
 م والمسجد األقصى.ص العالقة بين المسجد الحرايستخل -4

 يستنتج أهمية المحافظة على المقدسات اإلسالمية. -5

 يحترم المقدسات اإلسالمية.  -6

2 

 

 التيمم.  الثانية 

 يعرف التيمم. -1

 يعدد األسباب الموجبة للتيمم. -2

 يتقن أداء التيمم.  -3

 ر اإلسالم من خالل مشروعية التيمم. يستنتج يس -4

 لى تيسير العبادة.تعالى عكر هللا يش -5

2 

 

  6 ع الحصص مجمو
 

 الثامن الصف 

almanahj.com/om



47 
 

 
 م    2022/ 2021للعام الدراسي  التربية اإلسالميةخطة المحتوى التدريسي لمادة 

 األول الفصل الدراسي  الثامن: الصف التربية اإلسالمية  المادة :
  5   عدد الحصص في األسبوع

 72   خالل الفصل الدراسي األول الحصص دد ع
 

 ريس للعام الدراسي الحاليوى التدالمحت
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

التالوة  
 سورة التحريم  والحفظ 

سورة الطالق 
 ( 5-1اآليات) 

 . مجودةة تالوة صحيحة كريميتلو اآليات ال .1
 . ستهايستخرج األحكام التجويدية التي سبق درا .2
 دة بمقرر التالوة. ق األحكام التجويدية الموجوقن تطبييت .3

 يحرص على تطبيق أحكام التجويد أثناء تالوة اآليات الكريمة.  .4

 . كريمةيحفظ اآليات ال .5

 حصة كل أسبوع  16

توحيد هللا  
 تعالى 

 -84المؤمنون ) 
 فهم الوة و( ت92

 ة صحيحة( من سورة المؤمنون تالو92-84يتلو اآليات )  .1
 كفار في ادعاءاتهم. كذب ال يتوصل إلى حقيقة .2
 وحدانية هللا سبحانه وتعالى في األلوهية. يستنتج  .3
 يتمكن من إقامة الحجة العقلية على وحدانية هللا تعالى.  .4

 يؤمن بوحدانية هللا تعالى  .5

3  

اإلخالص هلل  
تعالى حديث  

 قدسي

 يتعرف إلى أهمية اإلخالص  في العمل. .1

 ها العمل.لى أساسالحة التي يجب أن يكون عيحدد النية الص .2

 بالرياْ.  يعلل إحباط العمل .3

 يدرك أثر الرياء على األعمال. .4

 يحرص على إخالص النية هلل عزوجل . .5

2  

خطورة الشرك 
 باهلل. 

 . يوّضح معنى الشرك.1
 عدّد مظاهر الشرك.. ي2
 . يصف حالة من يشرك باهلل تعالى في الحياة الدنيا. 3
 اآلخرة. اء المشركين في الدنيا و. يوّضح جز4
 ن. . يبرأ من الشرك والمشركي5

2  
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 ريس للعام الدراسي الحاليوى التدالمحت
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 . يتجنب مظاهر الشرك.6

االستعانة باهلل  
 تعالى. 

 . يوّضح معنى أن هللا وحده المعين. 1
 ظاهر االستعانة المحرمة. . يضرب أمثلة على م2
 . يعلل تحريم اإلسالم لالستعانة بغير هللا. 3
 هلل. . يبيّن ثمار االستعانة با 4
 تصرف والنافع. حده الم. يوّضح أن هللا و 5
  وحده الذي بيده النفع والضر. . يوقن أن هللا6
 . يتجنب جميع مظاهر االستعانة المحرمة.7

3  

 المد

المد الطبيعي 
 والفرعي 

 يعرف المد. .1

 يعدد أحرف المد. .2

 مد.اليبين قسمي  .3

 المد الفرعي. يميز عند السماع الفرق بين المد الطبيعي و .4

 وة.يطبق المد الطبيعي عند التال .5

 عند التالوة.  رص على النطق بالمد الطبيعييح .6

2  

 المد المتصل

 يعرف المد المتصل. .1

 مد المتصل.يأتي بأمثلة لل .2

 يميز بين المد المتصل والمد الطبيعي.  .3

 يتقن تطبيق المد المتصل عند التالوة. .4

 الوة القران الكريم.يحرص على تطبيق أحكام المد المتصل عند ت .5

 
 
2 

 

 المد المنفصل

 لمد المنفصل.يعرف ا .1

 لمد المنفصل.يأتي بأمثلة ل .2

 المد الطبيعي. يميز بين المد المنفصل والمد المتصل و .3

 يتقن تطبيق المد المنفصل عند التالوة. .4

 يحرص على تطبيق أحكام المد المنفصل عند التالوة.  .5

2  

 الحج 
  26سورة الحج ) 

 ( تالوة وفهم 33-

 ة. وة صحيح( من سورة الحج تال 33- 26يتلو اآليات )  .1

 كريمة.الواردة في اليات اليذكر بعض معاني الكلمات  .2

 يبين مكانة البيت الحرام. .3

 
 
3 
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 ريس للعام الدراسي الحاليوى التدالمحت
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 يعظم حرمات هللا تعالى.  .4

 يشكر هللا تعالى على تسخير األنعام.  .5

الحج المبرور  
 حديث شريف

 يذكر صفة التلبية.  .1

 الحج والعمرة. يوضح مفهومي .2

 يبين بعض مظاهر البر في الحج.  .3

 حو الذنوب.حج في ميدرك أثر ال .4

 ى على عباده.تعال  يستشعر فضل هللا .5

 يتوق غلى أداء العمرة. .6

 يحفظ الحديث الشريف عن ظهر قلب. .7

2  

 

شروط الحج  
 وأركانه 

 يتعرف شروط الحج وأكانه.  .1
 يدلل على عدم وجوب الحج على الصبي.  .2
 اعة للحج.يوضح معنى االستط .3
 يستخلص اهمية أركان الحج. .4

 بعرفة. فيستشعر أهمية الوقو .5
 

2  

 منافع الحج 

 منافع الحج اإليمانية.  يتعرف إلى .1

 يتعرف إلى منافع الحج االجتماعية. .2

 يستلهم معنى الوحدة والمساواة من شعائر الحج.  .3

 يستنتج أهمية الحج في تقوية صلة المؤمن بربه تعالى.  .4

 محو الذنوب والخطايا.  يدرك أن الحج سبب في .5

 ية. إلسالم يستشعر فضل هللا تعالى على األمة ا

 
 
3 

 

عناية  
اإلسالم  

 إلنسان با

سورة المائدة  
(87  – 92  )

 تالوة وفهم 

 ( من سورة المائدة تالوة صحيحة. 92  – 87يتلو اآليات الكريمة )  .1

 يعرف معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.  .2

 الطيبات والخبائث. يميز بين .3

 الى في الطيبات.يبين حكم هللا سبحانه وتع .4

 للغو واليمين المنعقدة. يمين ايميز بين ال .5

 ص على طاعة هللا تعالى واجتناب نواهيه. يحر .6

3  
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 ريس للعام الدراسي الحاليوى التدالمحت
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

نعمة العقل حديث 
 شريف 

 يقرأ الطالب الحديث الشريف قراءة صحيحة. .1

 يعرف معنى العقل.  .2

 ل. يتعرف إلى مدى اهتمام اإلسالم بالعق .3

 يستنتج ثمار التفكير.  .4

 حرص على العقل بدفع المضار عنه. ي .5

 عليه بالنفع  ا يعود يوظف العقل فيم .6

 ن ظهر قلب.يحفظ الحديث ع  .7

2  

 األطعمة المحرمة 

 يعدد المحرمات أكلها كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.  .1

 يشرح بعض المفاهيم  األساسية الواردة في الدرس. .2

 تحريم بعض األطعمة الواردة في الدرس. حكمة منيبين ال .3

 مة.األطع يستشهد بأدلة على تحريم بعض  .4

 الم بصحة اإلنسان. يستنتج مدى اهتمام اإلس .5

 يحرص على اجتناب ما ورد تحريمه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.  .6

2  

صفات 
 المسلم

سورة الحجرات 
تالوة ( 13  – 6)

 وفهم 

 ( من سورة الحجرات تالوة صحيحة. 13 –  6يتلو اآليات الكريمة )  .1

 ات الكريمة. ي اآلييبين معاني الكلمات الواردة ف .2

 عام للقضايا التي تناولتها اآليات الكريمة. يوضح المعنى ال .3

يستخلص بأسلوبه الحكمة من نهي اإلسالم المؤمنين عن السلوك السيء والعادات  .4
 القبيحة.

 مر هللا تعالى واجتناب نهيه. على اتباع أيحرص  .5

 ( من سورة الحجرات. 13  – 6يحفظ اآليات الكريمة )  .6

3  

  الغيبةاجتناب 
 حديث شريف

 بة. يعرف مفهوم الغي .1

 يميز بين الغيبة والبهتان.  .2

 يوضح اثر الغيبة على الفرد والمجتمع.  .3

 بة. تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تتعلق بالغي  .4

 بة ومخاطرها. يسهم في نشر الوعي عن الغي .5

 يتجنب الغيبة ومجالسها.  .6

2  

  2 يعرف معنى الدين المعاملة.  .1 حسن المعاملة 
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 ريس للعام الدراسي الحاليوى التدالمحت
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 اآلخرين. سن المعاملة في التعامل مع صورة حيبين  .2

 يوضح أثر حسن المعاملة مع اآلخرين على الفرد والمجتمع.  .3

 املة اآلخرين بالحسنى. يعلل دعوة اإلسالم المسلمين مع .4

 حسنى. يحرص على معاملة الناس بال .5

 اجتناب الحسد.

 يعرف مفهوم الحسد. .1
 ره. يستخلص بعض الدوافع التي تجعل الحاسد يحسد غي .2
 اسد والمحسود.يّن بعض مضار الحسد على الحيب  .3
 يتصرف بطريقة صحيحة حين يصاب بالحسد.  .4
 لقة بالحسد. يقوم بعض التصرفات المتع .5

2  

 اجتناب السخرية.

 . .يعرف مفهوم السخرية .1
 يوّضح بعض األسباب التي تجعل الناس يسخرون من اآلخرين.  .2
 فرد والمجتمع. على اليستخلص بعض اآلثار اللبية الناتجة عن السخرية  .3
 لسخرية. يستخلص حكم ا .4
 يكّون اتجاها سلبيا من السخرية.  .5

 
2  

تنظيم  
المجتمع  
 اإلسالمي 

(  10 -6الحشر )
 تالوة وفهم 

 ( من سورة الحشر تالوة صحيحة. 10  -6مة ) يتلو اآليات الكري .1

 يبين معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.  .2

 كريمة. يات اليعدد ثالثة أمور استفادها من اآل .3

 نصار. مهاجرين واأل يوضح العالقة بين ال .4

 يحب الصحابة ويقتدي بهم في حب إخوانه المسلمين.  .5

3  

المسلم أخو 
المسلم حديث 

 شريف 

 قراءة صحيحة. يقرأ الحديث  .1

 يبين معنى كلمتي )فرج، وكربة(  .2

 يشرح حقوق األخوة اإلسالمية الواردة في الحديث. .3

 ة في الحديث.الوارد يطبق حقوق األخوة اإلسالمية  .4

 لشريف. حفظ الحديث اي .5

2  

المواخاة بين  
المهاجرين  
 واألنصار. 

 . يعّرف معنى المؤاخاة. 1
 دينة المنورة على تطبيق المؤاخاة. . يستشهد بمواقف من حياة المسلمين في الم2
. يعلّل أهمية نظام تشريع المؤاخاة في تقوية روابط المجتمع المسلم في المدينة 3

2  

almanahj.com/om



52 
 

 ريس للعام الدراسي الحاليوى التدالمحت
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 ة. نورالم
 ى في هللا مع أخ من إخوانه المسلمين. يقدّر حاجة المسلم آلن يتآخ. 4

تنظيم عالقة  
 المسلمين بغيرهم. 

لم العالقة بينه وبين اليهود الذين كانوا  . يبيّن كيف نظم النبي صلى هللا عليه وس1
 يسكنون في المدينة المنورة. 

والقوى التي تحيط بهم داخل سلمين ة في تنظيم العالقة بين الم. يشرح المبادئ الوارد 2
 الجزيرة العربية وخارجها. 

. يستدل على عدالة اإلسالم في تعامله مع اآلخرين من خالل تحليله للمبادئ والبنود 3
 دة في تنظيم عالقة المسلمين باليهود وعالقة المسلمين بالقوى األخرى. الوار
 الواردة في الدرس. . يوضح القيم اإلسالمية4

3  

مال في  ظيم النت
 اإلسالم 

 في اللغة والشرع. يعرف  المال .1

 يوضح أهمية المال. .2

 يصنف أنواع الكسب ويمثل لها. .3

 يعلل تحريم اإلسالم لكنز األموال. .4

 تبذير األموال.  يدلل على حكم .5

 يطبق أحكام اإلسالم في المعامالت المالية. .6

2  

  72 وع المجم
 
 
 
 
 
 

 التاسع الصف 
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                                                                                                                                                                          المية                ة اإلسخطة معالجة الفاقد التعليمي لمادة التربي
 الصف الثامن الفصل الدراسي األول  المادة :التربية اإلسالمية  

 
 

 وحدةال
زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  ع/ الدرس الموضو أو المحور 

 المالحظات التنفيذ 

 خطورة الشرك باهلل. األولى 

 رك.يوّضح معنى الش -1
 يعدّد مظاهر الشرك. -2
 يوّضح جزاء المشركين في الدنيا واآلخرة.  .5
 يبرأ من الشرك والمشركين.  .6

 . يتجنب مظاهر الشرك. .7

1 

 

 الخامسة

 اهلل تعالى. عانة ب االست

 معنى أن هللا وحده المعين. . يوّضح 1
 نة المحرمة. . يضرب أمثلة على مظاهر االستعا 2
 . يعلل تحريم اإلسالم لالستعانة بغير هللا. 3
 يّن ثمار االستعانة باهلل. . يب 4
 . يوّضح أن هللا وحده المتصرف والنافع. 5
 . يوقن أن هللا وحده الذي بيده النفع والضر. 6
 المحرمة.جميع مظاهر االستعانة يتجنب . 7

1 

 

 اجتناب الحسد.

 يعرف مفهوم الحسد. .1
 الدوافع التي تجعل الحاسد يحسد غيره. يستخلص بعض  .2
 الحاسد والمحسود. يبيّن بعض مضار الحسد على .3
 يقوم بعض التصرفات المتعلقة بالحسد.  .4

 

1 

 

 اجتناب السخرية.

 هوم السخرية. عرف مفي .1
 اآلخرين. يوّضح بعض األسباب التي تجعل الناس يسخرون من  .2
 ع. ستخلص بعض اآلثار اللبية الناتجة عن السخرية على الفرد والمجتمي .3
 يستخلص حكم السخرية.  .4

 يكّون اتجاها سلبيا من السخرية.  .5

1 

 

  4 مجموع الحصص

almanahj.com/om



54 
 

 
 

 م   2022/  2021لدراسي لعام الالتربية الإلسالمية خطة المحتوى التدريسي لمادة 
 األول الدراسي الفصل  اسعالت: الصف : التربية اإلسالمية المادة

  5  عدد الحصص في األسبوع
 76  صل الدراسي األولخالل الف الحصص عدد 
 

 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات لتنفيذ ا

التالوة  
 والحفظ 

 سورة الجمعة 

سورة  
 ون المنافق

 اعيا أحكام التالوة األساسية لطالب من تالوة القرآن الكريم تالوة جيدة خالية من األخطاء مريتمكن ا .1
 يحفظ الطلبة المقرر عن ظهر قلب .2
 يحرص على نيل ثواب التالوة الكتاب هللا تعالى  .3

 التي يعاني منها بعض الطلبة. قرائيةيتجاوز بعض الصعوبات ال .4

 حصة في األسبوع  16

 مد الالزمال األولى 

 يحدد مواضع المد الالزم في األمثلة التي تعرض عليه  .1
 االزم بأقسامه يعرف المد  .2
 يبين حكم المد الالزم  .3
 يفرق بين السكون العارض والسكون األصلي  .4
 كريمة يات اليطبق أحكام المد الالزم التي تعلمها أثناء تالوة اآل  .5

 يستشعر جمال القرآن الكريم عند تطبيق المد الالزم .6

6  

 لزكاةا الثانية 

 حيحة. ( من سورة التوبة تالوة ص105 -103يتلو اآليات الكريمة )  .1
 يقرأ الحديث الشريف المقرر في الوحد قراءة صحيحة. .2

 يحفظ الحديث الشريف  .3
 ن، السنة القمرية، الشح، التسول. ، الدييعرف المفاهيم اآلتية؛ الزكاة، المال، النصاب، المالك .4
 على فرضية الزكاة.  تاب والسنةيستشهد بأدلة شرعية من الك .5
دة مالية، الزكاة شكر لنعمة هللا، مكروهات الزكاة، من يوضح المقصود بما يأتي: أهمية الزكاة كعبا .6

 مظاهر التعاون. 
 يبين الحكمة التشريعية العامة للزكاة في حق المال. .7

المال رور الحول الحكمة من اقتران الزكان بالصالة في أكثر من آية، اشتراط م ا يلي:يستنتج م .8

12  
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات لتنفيذ ا

 كاة إلى تحقيق التكافل بين الناس. المزكى، دور الزكاة في القضاء على التسول، كيف تؤدي الز
يعلل ما يأتي: عدم اشتراط مرور سنة قمرية على المنتج الزراعي، الزكاة تشجع الشباب على  .9

 تنشط الحركة االقتصادية. الزكاةالزواج، 
 جتمع، وأثر المن على الزكاة.اء على الميستخلص ما يأتي: أثر الحسد والبغض .10
 لدنيا واآلخرة. يميز بين عقوبة تارك الزكاة في ا .11

 يستشعر أثر الزكاة على صاحبها في الدنيا واآلخرة.  .12

 الدين و الحياة  الثالثة 

 وة صحيحة.ران تال( من سورة آل عم18-14يتلو اآليات )  .1

 يفهم الحديث الشرف المقرر في الوحدة. .2

 لمقرر.ث الشريف ايحفظ الحدي .3

 تكافل، واألخوة في هللا.يتعرف المفاهيم اآلتية؛ المجتمع المسلم، والتفاؤل، وال .4

 يتعرف األشياء التي تعينه على حسن التفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه.  .5

 في تنمية مجتمعه. هم بهايستنتج األدوار التي يستطيع أن يس .6

 يبين نظرة اإلسالم للحياة   .7

 مية المجتمع ادات في تنيبين دور العب .8

 ت.يعلل تكريم اإلسالم لإلنسان دون غيره من المخلوقا .9

 يستنتج أهمية العمل في عمارة الكون.  .10

 يحرص على تنمية مجتمعه والمحافظة على قيمه االجتماعية.  .11

 .يتفاعل مع زمالئه في الصف والمدرسة .12

 

10 

 

علوم القرآن   الرابعة
 الكريم 

 اإلسراء تالوة صحيحة. ( من سورة 111-105يتلو اآليات الكريمة )  .1
 ءة صحيحة.يقرأ الحديث الشريف المقرر في الوحد قرا .2

 يحفظ الحديث الشريف.  .3
 يعرف المفاهيم اآلتية؛ نزل منجما، أسباب النزول، نزل ابتداء. .4
 يعدد حكم نزول القرآن الكريم منجما.  .5
 عاني الكلمات في اآليات الكريمة.يبين م .6
 المقرر في الوحدة.يث الشريف يفهم اآليات الكريمة والحد  .7

 يبين أهمية نزول األحكام الشرعية متدرجة.  .8
 عطي أمثلة على آيات نزلت ابتداء، واخرى نزلت بسبب.ي .9

12 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات لتنفيذ ا

 يعلل حرص الصحابة على النقل الصحيح ألسباب النزول. .10
 بحفظ القرآن الكريم.  تعالى يستخلص الحكمة من تعهد هللا .11

 عث على كتابة القرآن الكريم. ريم، والبا يستنتج ما يأتي: فوائد جمع القرآن الك .12

 الخامسة

 
 

مواقف من  
 رسول  حياة ال

 ( من سورة الحجر. 99  - 87يتلو اآليات الكريمة )  .1
 يفهم الحديث الشريف المقرر في الوحدة. .2
 يحفظ الحديث الشريف المقرر. .3
 اآلتية؛ الشورى، والثبات، والعفو. فاهيم يعرف الم .4
 لشورى، والثبات والعفو. كل من؛ ا يعطي أمثلة لمواقف تدل على .5
 يستنتج أهمية األخالق في حياة المسلم.  .6
 في حياته اليومية.  يقتدي بأخالق الرسول  .7
 يحرص على العفو عند اإلساءة. .8
 يقدر أهمية كل من؛ الشورى والثبات والعفو.  .9

  تعالى ومع الناس ق مع هللايميز حسن الخل  .10

 لتسامح. يربط كال من؛ اإليمان والخلق والعفو وا .11

 ستنتج أثر الشورى على المجتمع. ي .12

10 

 

 السادسة
مصادر 
التشريع  

 سالمي اإل

 ( من سورة الشورى.15 -13يتلو اآليات الكريمة )  .1
 يفهم الحديث الشريف المقرر في الوحدة. .2
 يحفظ الحديث الشريف المقرر .3
 ريع اإلسالمي.ر التشيبين مصاد  .4
 العهد النبوي. يعطي أمثلة ألحكام مستمدة من مصاد التشريع في  .5
 يدرك الحكمة من التدرج في التشريع.  .6
 يستنتج أهمية التشريع اإلسالمي للفرد والمجتمع.  .7
 ريع اإلسالمي. ن للتشيؤمن بأن الكتاب والسنة هما المصدران األساسا .8

 يستشعر دور علماء األمة في الفقه اإلسالمي.  .9

 م.على الواجب، والمندوب والمباح، والمكروه، الحرا  يعطي أمثلة؛ .10

 اإلجماع والقياس في إثراء الفقه اإلسالمي.  يستنتج أثر .11

10 

 

 76  
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 م  2022/  2021للعام الدراسي  التربية اإلسالمية  خطة المحتوى التدريسي لمادة
 األول الفصل الدراسي  العاشر: الصف التربية اإلسالمية  المادة :

  5  د الحصص في األسبوععد 
 62 ولسي األخالل الفصل الدرا الحصص عدد 
 

 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 
 حظاتالمال التنفيذ 

التالوة  
 والحفظ 

 سورة الحشر

 يستمع إلى تالوة نموذجية لسورة الحشر. .1

 .لمقررة في الكتاب ، وايد تالوة صحيحة مراعيا تطبيق أحكام التجو  كاملةالسورة  يتلو .2

 يستنتج بعض المعاني السورة. .3

 .،  والمقررة في الكتاب سورة الحشرال الواردة فييستخرج بعض األحكام التجويدية  .4

 سورة. الفي  يةحكام التجويد األبيق مية تط يدرك أه .5

 ة .سوراليلتزم القيم التي أشارت إليها   .6

 يحفظ سورة الحشر حفظا متقنا  .7

14 

 

التالوة  
 يد جووالت

أحكام الميم والنون  
الساكنتين والتنوين: 

(1 ) 
 )اإلدغام واإلخفاء( 

 نوين. يذكر مدلول حكمي اإلدغام و اإلخفاء مع : النون و الميم الساكنتين و الت  .1

 كنتين و التنوين. يستخلص حروف اإلدغام و اإلخفاء مع النون الساكنة و الميم السا .2

 نوين. لساكنتين، و التيطبق أحكام النون و الميم ا .3

 يدرك أهمية تطبيق حكمي اإلدغام و اإلخفاء عند تالوة  القرآن الكريم.  .4

 
2 

 

أحكام الميم والنون  
الساكنتين والتنوين: 

(2 ) 
 قلب( )اإلظهار وال

 عرف اإلظهار و القلب. ي .1

 لميم الساكنتين، و التنوين.يستنتج حروف اإلظهار مع كل من النون و ا .2

 لساكنة و التنوين، و اإلخفاء مع الميم الساكنة. ارن بين حكمي القلب مع النون ايق .3

 يطبق الحكمين الواردين في الدرس تطبيقا  صحيحا .  .4

 وين.و التنيميز بين أحكام النون و الميم الساكنتين،  .5

 الكريم.  يدرك أهمية تطبيق حكمي اإلظهار و القلب عند تالوة القرآن .6

 لكريم أثناء تالوته. يستشعر عظمة القرآن ا .7

2 

 

 العاشرالصف 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 
 حظاتالمال التنفيذ 

 ( 1خيم والترقيق) التف

 يعرف التفخيم والترقيق.  .1

 يستنتج العالقة بين االستعالء والتفخيم.  .2

 يوضح مراتب االستعالء. .3

 ة. ومرقق يصنف أحرف اللغة العربية إلى مفخمة .4

 يصنف أحرف االستعالء وفق شدتها. .5

 ق في تالوته. يطبق حكمي التفخيم والترقي  .6

 
 
2 

 

 ( 2التفخيم والترقيق) 

 قبل التفخيم والترقيق. يذكر الحروف التي ت .1

 يبين شروط التفخيم والترقيق لحرفي الالم والراء. .2

 يستنتج أن األلف المدية تتبع الحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا.  .3

 ات الواردة في الدرس تالوة صحيحة. و اآلييتل .4

 لواردة قبل الراء المفخمة أو بعدها ايتجنب تفخيم حروف االستفال  .5

2 

 

 العقيدة
 

ين    خاتم النبي
 )حديث(

 يعرف المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدرس. .1

 يشرح الحديث النبوي الشريف الوارد في الدرس. .2

 يبين أهمية التدرج في التشريع. .3

 ة الناس إلى الرسالة المحمدية.تج حاجيستن .4

 فيه الرساالت السماوية.  وضح ما تشتركي .5

 حاب الرساالت السماوية. يدرك أهمية الرساالت و الكتب في إرساء السالم بين أص  .6

 يؤمن بأن الرسالة المحمدية هي خاتمة الرساالت، و أنها شملت كل ما تحتاج إليه البشرية.  .7

 في الدرس.لوارد يحفظ الحديث النبوي الشريف ا .8

2 

 

م رسخها األنبياء  قي
ة يوسف  والرسل قص

  أنموذجا 

 . يعرف بنبي هللا يوسف  .1

   يوضح فضل هللا تعالى على نبيه يوسف .2
 يبين القيم التي تعرفها من قصة يوسف  .3

 يستنتج أثر اإليمان على سلوك الفرد. .4

 يستنتج فضل هللا تعالى على يوسف   .5

 لنبي يوسف  بها ا يستنتج القيم التي تحلى .6

 صر هللا لعباده المخلصين. لص العالقة بين اإليمان و ن يستخ .7

 .يستدل على فضل هللا تعالى على أنبيائه من خالل قصة يوسف  .8

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 
 حظاتالمال التنفيذ 

 أسوة له في بر الوالدين و العفة و صدق اإليمان.  يتخذ يوسف  .9

الرسالة الخاتمة  
 )تفسير( 

 وة صحيحة. تال  لمائدة( من سورة ا50 -48يتلو اآليات الكريمة )  .1

 اكيب الواردة في اآليات.يوضح معاني بعض الكلمات و التر .2

 يوضح الحكمة ختم الرساالت السماوية برسالة سيدنا محمد  .3

 ص بعض الحقائق التي تؤكد عليها اآليات الكريمة.يستخل .4

 يستنتج ما يمكن أن يستفيده من اآليات الكريمة في واقع حياته.  .5

 هو خاتم النبين. أن سيدنا محمد لى ريمة عيدلل من اآليات الك .6

 االلتزام برسالة سيدنا محمد  يحرص على .7

3 

 

 الفقه.
 

 الذكاة الشرعية 

 ائدة تالوة صحيحة. ( من سورة الم4-3يتلو اآليتين ) .1

 يستخلص أصناف اللحوم الواردة في اآليتين الكريمتين. .2

 يستنتج أحكام الذكاة الشرعية. .3

 ة. الشرعيمة من الذكاة يبين الحك .4

 عليه، و غير المقدور عليه. يقارن بين ذكاة الحيوان المقدور  .5

 يؤمن بعظمة اإلسالم ويسره من خالل أحكام الذكاة الشرعية.  .6

 م بأحكام الذكاة الشرعية.يحرص على االلتزا .7

 يتحرى الذبائح الحالل في مطعمه. .8

3 

 

 النذر

 يعرف النذر. .1

 نذر. يبين أنواع ال .2

 يوضح شرود النذر.  .3

 األحكام المتعلقة بالنذر. ج بعض يستنت  .4

 الوفاء بالنذر إن حدث ونذر بشيء معين. يحرص على  .5

 ون دائم الصلة باهلل تعالى في كل شؤونه. كيحرص على أن ي .6

 حديث النبوي. يحفظ ال .7

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 
 حظاتالمال التنفيذ 

 الهدية

 يعرف الهدية . .1

 يذكر أقسام الهدية . .2

 يبين أركان الهدية . .3

 يستنتج أهمية القبض في الهدية . .4

 لوغ في مقدم الهدية .اط البيعلل اشتر .5

 دية ، و الرشوة .يقارن بين اله .6

 يدرك أهمية الهدية في ربط عالقات المودة و المحبة بين أفراد المجتمع . .7

 التشريع اإلسالمي من خالل الدعوة إلى العدل بين األنبياء . يستشعر أهمية .8

 ة .يتجنب التعامل بالرشو .9

2 

 

 القرض الحسن

 يعرف القرض الحسن . .1

 واع القرض الحسن . عدد أني .2

 ض الحسن .يستنتج شروط القر .3

 يدلل على مشروعية القرض الحسن . .4

 يفرق بين القرض الحسن و الدين . .5

 يلتزم آداب القرض الحسن . .6

 
 

2 

 

الحقوق  
 والواجبات 
 

ي  الحقوق والواجبات ف
 اإلسالم. 

 يعرف الحق و الواجب . .1

 يوضح باألمثلة العالقة بين الحقوق و الواجب . .2

 واع الحقوق . بين أن ي .3

 لواجبات .يوضح أنواع ا .4

 يستخلص نظرة اإلسالم للحقوق و الواجبات . .5

 و المجتمع .يستنتج أثر االلتزام بمنظومة الحقوق و الواجبات على الفرد  .6

 ة الحقوق و الواجبات .يستنتج خطورة التخلي عن المنظوم .7

 يحرص على أداء الواجبات في مقابل المطالبة بالحقوق .  .8

 
 

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 
 حظاتالمال التنفيذ 

 الحياة. حق 

 ( من سورة النساء تالوة صحيحة مراعيا فيها قواعد التجويد .93-92يتلو اآليتين ) .1

 نساء.( من سورة ال93-92يعبر عن فهمه لمضامين اآليتين ) .2

 في الدرس .يوضح المفاهيم الواردة  .3

 يستنتج من اآليات الشريفة حكم االعتداء على النفس البشرية.  .4

 م .اإلسال يبين تعظيم حق الحياة في .5

 االعتداء على حق الحياة . يستخلص ما يترتب على  .6

 يميز بين القتل الخطأ و القتل المتعمد . .7

 في اآلخرةقوبة التي أعدها هللا للقاتل يدرك خطورة االعتداء على الحياة من خالل الع .8

 يرفض االعتداء على الحياة . .9

 
3 

 

 حقوق ذوي االعاقة 

 يعرف معنى المعاق.  .1

 قة.اإلعا يعدد حقوق ذوي .2

 ليفية التي روعي فيها ذوو اإلعاقة.يوضح بعض األحكام التك .3

 يدلل من النصوص الشرعية على رعاية اإلسالم لذوي اإلعاقة.  .4

 لمعاقين. قدمه السلطنة ليستنتج أهمية ما ت .5

 يطبق الحقوق المترتبة على المسلم تجاه ذوي اإلعاقة.  .6

 يدرك أهمية مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة.  .7

 
 

2 

 

 التملكحق 

ح المقصود بالملكية  .1  في اإلسالم. يوّضِ

 يميِّز بين طرق الكسب الحالل والحرام.  .2

 يستنتج الواجبات المترتبة على حق التملك.  .3

 نز األموال وحسبها على الفرد والمجتمع. يستشعر خطورة ك .4

 يحرص على المحافظة على المال والعام.  .5

 يحفظ الحديث الشريف.  .6

2 

 

السيرة 
 النبوية 
 

اء  ة القضعمر
 )حديث(

 لحديث الشريف.  يفهم ا .1

 يبيِّن العالقة بين عمرة القضاء وبنود صلح الحديبية.   .2

ح أهمية الوفاء بالعهو .3  د والمواثيق.  يوّضِ

 ساليب الحرب النفسية من خالل عمرة القضاء. يستخلص أ .4

 يستنتج دروسا  تربوية من مواقف عمرة القضاء.   .5

 
 

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 
 حظاتالمال التنفيذ 

 والمواثيق.  لعهود في وفائه بايقتدي بأخالق الرسول  .6

 الحديث الشريف.  يحفظ .7

 فتح مكة 

 يربط بين فتح مكة وبنود صلح الحديبية.  .1

ح قيم .2  ة االلتزام بالعهود والمواثيق. يوّضِ

 أهمية التخطيط. يستنتج  .3

 يبيِّن دور الحنكة العسكرية في تحقيق النصر.   .4

 يعلي قيمة الرحمة خاصة عند المقدرة.  .5

 في األوساط العربية خاصة. لدعوة اإلسالمية لنسبة يدرك أهمية فتح مكة با .6

2 

 

وصايا نبوية من حجة  
 الوداع

ح ال .1  وصايا النبوية.  يوّضِ

 في حجة الوداع.   يستخلص الوصايا الواردة في خطب الرسول .2

 يدرك أهمية خطبة الوداع في إرساء قيم اإلسالم.  .3

 يتمثَّل القيم الواردة في الدرس. .4
2 

 

 وفاة الرسول. 

 ن سورة آل عمران تالوة صحيحة. ( م 145-144يتين )لو اآليت .1

 الكريمتين. يذكر سبب نزول اآليتين  .2

 يشرح المفردات والتراكيب الجديدة. .3

 واصطفائه بالرسالة.  الرسوليبين العالقة بين بشرية  .4

 .يعبر بأسلوبه الخاص عن عظيم مصاب األمة بوفاته .5

 وفاته. قبل    يستخلص الدروس والعبر من آخر وصايا الرسول .6

 وصحابته في واقع حياته.  الق الرسول يقتدي بأخ .7

3 

 

اريخ  ت
التشريع  
 اإلسالمي 
 

التشريع في عهد 
الرسول ) حديث 

 شريف( 

 يف قراءة صحيحة. يقرأ الحديث النبوي الشر .1

ح المفاهيم الواردة في الدرس.  .2  يوّضِ

ح أسلوب الرسول  .3  م.   عنهفي التعامل مع اجتهادات الصحابة رضى هللا يوّضِ

 ن خصائص التشريع في العهد النبوي.  يبيِّ  .4

 تنتج طاعة الصحابة رضى هللا عنهم المطلقة للرسول يس .5

 يستخلص العالقة بين الوحي والتشريع.  .6

ن طريق .7  في تدريب أصحابه في للتعامل مع النوازل.  ة الرسول يثّمِ

 يحترم رأي العلماء من مختلف المذاهب اإلسالمية. .8

 
2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي
الوحدة أو 

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  المحور 
 حظاتالمال التنفيذ 

 لشريعة. قاصد امن م

 يعّرف المقاصد.  .1

 مقصد بعض األحكام الشرعية من خالل األمثلة.  يستنتج  .2

 يوفق بين معرفة المقاصد الشريعة اإلسالمية وبين الحكمة منها.   .3

 ة العلم بمقاصد الشريعة اإلسالمية. يؤمن بأهمي  .4

 يدرك أن جلب المصلحة ودرء المفسدة هو المقصد األعظم للشريعة اإلسالمية.  .5

2 

 

 من فقه صور
 النوازل.

ف فقه النوازل.   .1  يعّرِ

د فوائد االجتهاد في عالمنا المعاصر.  .2  يعدِّ

ح دور المجامع الفقهية في حل القضايا المعاصرة.   .3  يوّضِ

 السلطنة إلثراء الفقه اإلسالمي. يبيِّن جهود  .4

 يستنتج أهمية االجتهاد في الوقت المعاصر.  .5

ر جهود العلماء في العالم اإل .6  المي. الفقه اإلسإلثراء سالمي يقدِّ

 يستشعر عظمة الدين اإلسالمي وصالحه لكل زمان ومكان.  .7

 يتحمل مسؤولية الدفاع عن الدين اإلسالمي.  .8

2 

 

   62  
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                                                                                                                                                                                          الجة الفاقد التعليمي لمادة التربية اإلسالميةخطة مع
 الصف العاشر الفصل الدراسي األول  المادة :التربية اإلسالمية  

 
 

 الوحدة
 ظاتالمالح لتنفيذ زمن ا المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 

 حقوق ذوي االعاقة  ابعةالر

 يعرف معنى المعاق.  -1

 يعدد حقوق ذوي اإلعاقة. -2

 يوضح بعض األحكام التكليفية التي روعي فيها ذوو اإلعاقة. -3

 صوص الشرعية على رعاية اإلسالم لذوي اإلعاقة. يدلل من الن -4

 يستنتج أهمية ما تقدمه السلطنة للمعاقين.  -5

 عاقة. ه ذوي اإلسلم تجالى الميطبق الحقوق المترتبة ع -6

 يدرك أهمية مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة.  -7

1 

 

  1 مجموع الحصص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الحادي عشر الصف 
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 م  2022/  2021راسي للعام الد التربية اإلسالمية خطة المحتوى التدريسي لمادة 
 األولالفصل الدراسي  الحادي عشر: الصف التربية اإلسالمية  المادة :

  4  عدد الحصص في األسبوع
 61  فصل الدراسي األولخالل ال الحصص  عدد 
 

 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 
 

األولى:  
 قيمنا 

 القيم وأهميتها 

 يعرف القيم لغة واصطالحا  .1
 ضارات حات واليبين أهمية القيم في بناء المجتمع .2
 يحدد مصادر القيم في اإلسالم  .3
 يصنف القيم إلى قيم التحلي وقيم التخلي  .4
 يستنتج مدلول ربط التشريعات اإلسالمية بالقيم  .5

 ا. يعتز بقيم اإلسالم ويلتزم به .6

2 

 

قيم حث عليها  
القرآن الكريم  
سورة آل عمرن  

159-164 

 يتلو اآليات الكريمة تالوة مجودة .1
 تراكيب الصعبة الواردة في اآليات الكريمة. ات والالمفرد  ف معانييتعر .2
 يستخلص أبرز القيم الواردة في اآليات الكريمة  .3
 . يستنتج أهمية الرحمة في تأليف القلوب حول رسول هللا .4
 ن حرصه على تطبيق القيم القرآنية الواردة في اآليات الكريمة يعبر ع .5
 سلوكه. في أخالقه و يقتدي بالرسول الكريم  .6

 ( من سورة آل عمران المقررة.164-159لكريمة ) يات ايحفظ اآل  .7

3 

 

ثواب المؤمن  
الشاكر حديث 

 شريف 

 يوضح مدلول كل من الشكر والصبر  .1
 يبين كيفية شكر نعم هللا على اإلنسان  .2
 ستخلص حكم شكر الناس على المعروف.ي .3
 يحدد أنواع الصبر.  .4
 الشكر.يستنتج  العالقة بين الصبر و .5
 عروفا. إليه ميحرص على شكر من يسدي  .6

 يوقن بثواب هللا تعالى للشاكرين يحفظ الحديث الشريف  .7

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 من القيم الروحية

 يعرف الخشوع لغة واصطالحا. .1
 يوضح اهمية الخشوع.  .2
 على الخشوع.  سباب المعينةاأليبين  .3
 يقارن بين الصالة والعبادات االخرى من حيث الخشوع. .4
 في معركة بدر.  رسول ية الخشوع في الدعاء من خالل دعاء النتج اهميست  .5
 يستدل على الخشوع من القرآن الكريم والسنة النبوية .  .6
 يستنتج عظمة القرآن الكريم من خالل اآليات الواردة في الدرس حول الموضوع. .7
 كيفية تعظيم القرآن الكريم عمليا. يبين  .8
 يستشعر اهمية الخشوع.  .9

 الكريم. القرآن يؤمن بعظمة  .10

2 

 

من القيم 
 الشخصية 

 ن التواضع واالعتزاز واالنتماء. كال ميعرف  .1
 يبين انواع التواضع. .2
 التواضع على سلوك المسلم.ثرأيبين  .3
 يوضح كيفية اعتزاز المسلم بدينه.  .4
 ن. يذكر بعض مظاهر االنتماء للوط .5
سلم عندما أخرجه  عليه و  يستنتج أهمية حب الوطن من مواقف الرسول صلى هللا .6

 قومه من مكة المكرمة. 
 دل على التواضع واالعتزاز واالنتماء.اقعية تيعطي أمثلة و .7

 يستشعر أهمية التحلي بالتواضع واالعتزاز واالنتماء. .8

2 

 

 
 
 الثانية: 

من أحكام  
التالوة  
)صفات  
 الحروف( 

 
 صفات الحروف 

 يعرف صفات الحروف لغة واصطالحا  .1
 التي لها ضد والصفات التي ليس لها ضد  الصفات  يذكر .2
 ارجها يقارن بين صفات الحروف ومخ .3
 درك اهمية تعلم صفات الحروف ي .4
 يقتنع بأهمية صفات الحروف في تحسين التالوة  .5

 يطبق صفتي االستعالء واالستفال على بعض الحروف  .6

1 

 

  2 الهمس والجهريعرف كال من  .1 الهمس والجهر

almanahj.com/om



67 
 

 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 الجهر يذكر حروف .2
 يتبين حروف الهمس بطريقة عملية  .3
 يميز بين الجهر والهمس من حيث جريان النفس  .4
 لغة العربية باالعتماد على صفتي الهمس والجهرحروف اليصنف  .5
 يدرك أهمية الهمس والجهر في التمييز بين الحروف  .6

 يم يحرص على تطبيق صفتي الجهر والهمس عند تالوة القرآن الكر .7

 لرخاوة لشدة واا

 يعرف كال من الشدة والرخاوة والتوسط  .1
 يستنتج ثمرات تطبيق صفتي الشدة والرخاوة .2
 والرخاوة من حيث جريان الصوت وانحباسه الشدة  يميز بين .3
 يفرق بين جريان الصوت وجريان النفس  .4
 يقارن بين الحروف البينية وحروف الشدة والرخاوة  .5
 حروف بين ال  ي التمييزيدرك اهمية الشدة والرخاوة ف .6
 يحرص على تطبيق الصفات الواردة في الدرس عند تالوة القرآن الكريم  .7

 ربية يعتز بجمال اللغة الع .8

2 

 

االستعالء  
واإلطباق وما 
 يضادهما 

 إلطباق واالنفتاح ايعرف كال من االستعالء واالستفال و .1
 يعدد حروف االستعالء واإلطباق  .2
 يوضح مراتب التفخيم  .3
 عالء واإلطباقستن االيميز بي  .4
 يستنتج ما يترتب عن االستعالء واإلطباق  .5
 يفرق بين حروف االنفتاح وحروف االستفال  .6
 مستعلية المطبقة والحروف المستعلية المنفتحة روف اليقارن بين الح .7
 ينطق الحروف المستعلية والمطبقة بطريقة صحيحة  .8

 .همادة ليحرص على تطبيق صفتي االستعالء واإلطباق والصفتين المضا .9

1 

 

 
 
 الثالثة: 
 عقيدتنا 

 
أدلة وجود هللا  

 تعالى 

 دلة على وجود هللا تعالى األيذكر بعض  .1

 ليل على وجود هللا تعالى قوى د يبين أن دليل الفطرة أ .2

 زام العقلي بين الوجود والعدملاليثبت وجود هللا عن طريق توظيف دليل ا .3

  تعالى جود هللايوضح منهجية االستدالل بدليل الخلق عى و  .4

 
 

 

3 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 يعدد مجاالت النظر في الدلة الكونية  .5

 يذكر بعض األمثلة التي تدلل عى مظاهر االتقان في الكون  .6

 ثبات وجود هللا تعالى في إلكون في ايوظف دليل االتقان  .7

يرد على الشبهات التي يثيرها المنكرون لوجود هللا تعالى كمن يدعي ان الطبيعة   .8
 ادفةالمص عن طريقخالقة لهذا الكون أو انه خلق 

 يوقن بوجود هللا تعالى دون أن يداخله شك في ذلك .9

 يسعى إلى اقناع غيره ممن يشك في وجود هللا تعالى  .10

ئل  من دال
وحدانية هللا  
 تعالى 

 ( من سورة األنبياء تالوة صحيحة 29-19يتلو اآليات الكريمة )  .1
 ة الكريم يبين معاني المفردات والتراكيب في اآليات  .2
 ية هللا تعالى من اآليات الكريمة يستخرج ادلة وحدان .3
 يستنتج العالقة بين تعدد اآللهة وفساد الكون  .4
 تعالى. يبرهن على أن المالئكة من مخلوقات هللا .5
 دا صمدا.رلها واحدا فإيؤمن باهلل تعالى  .6

 يحفظ اآليات الكريمة.  .7

3 

 

أسماء هللا  
 الحسنى 

  3 ب والدليلجميع المخرجات التعليمية في الكتا

 صفات هللا تعالى 

 طالحا يعرف صفات هللا تعالى لغة واص .1
 يفرق بين صفات هللا الذاتية والفعلية  .2
 لى الواجبة والجائزة يستنتج من اآليات صفات هللا تعا .3

 صفات اإللهية على المؤمن يستنتج أثر اعتقاد ال .4
3 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 وتعظيمه حب هللا 

 يبين مستويات الحب في اإلسالم  .1
 يعّرف المفاهيم التالية: حب هللا تعالى تعظيم هللا تعالى   .2
 لمعينة لتمكين حب هللا في القلب يوضح المسائل ا .3
 لقلب يستنتج أثر كل وسيلة في تمكين حب هللا في ا .4
 لوك المؤمن يستنبط نتائج المحبة هلل تعالى على س .5
 تعظيمه يدرك العالقة بين حب هللا و  .6
 يحرص على جعل حب هللا تعالى أعلى من حبه لكل األمور في حياته  .7

 تمكين حب هللا في قلبهيوظف الوسائل التي تعلمها في هذا الدرس في  .8

2 

 

الرابعة:  
أسوتنا  
 الحسنة 
 

السراج المنير 
حزاب  سورة األ

(38-48 ) 

 ة مجودة( تالوة صحيح48-38حزاب )يتلو اآليات الكريمة سورة األ .1
 يوضح معاني المفردات والتراكيب الصعبة الواردة في اآليات الكريمة  .2
 نبيا ورسوال للناس  يتبين الحكمة من بعثة محمد   .3
 ر هللا عز وجل وينزهه ويعظمه آناء الليل وأطراف النهار بذك .4
 التعامل مع مفردات الحياةفي  يقتدي بالرسول  .5
 سورة األحزاب ( من 48-38إليه اآليات الكريمة )يستنتج ما ترشد  .6
 ( من سورة األحزاب 48-38يحفظ اآليات الكريمة )  .7

أحكام التالوة   يرغب في تالوة القرآن الكريم ويحرص على تدبره وحفظه مراعيا .8
 والتجويد التي تعلمها.

3 

 

 الرسول 
 الداعية 

 زمان ومكان دعوة إلى هللا تعالى في حياة الناس في كل  يوضح أهمية ال .1
 ور األنبياء عليهم السالم ومن سارب على نهجهم في الدعوة إلى هللا تعالى يقدر د  .2
 الداعية يعدد صفات الرسول  .3
 قراءة سيرته الدعوية  بعد  يستنتج أساليب دعوة الرسول  .4
 كداعية إلى دين هللا تعالى  تأسى بالرسول ي .5

 في مجال الدعوة إلى هللا  دراسة حياة الرسول يقبل على  .6

2 

 

 الرسول 
 المربي 

 يتعرف المجاالت التربوية في سيرة الرسول   .1

 تؤكد هذه المجاالت التربوية وتثريها  يعطي امثلة من سيرته  .2

 لشرعية ويناقش مضمونها يحلل بعضا من األدلة ا .3

 د في الدرسلم تر يدلل على نماذج اخرى من مجاالت تربية الرسول  .4

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 الرقي باألمة اإلسالمية  في ليم يؤمن بأهمية التربية والتع .5

 في الجوانب التربوية التي تعرف إليها  يقتدي بالرسول  .6

 لرسول ا
 اإلنسان 

 يتعرف الجوانب اإلنسانية في حياة الرسول   .1
 تؤكد الجانب اإلنساني في حياته  طي أمثلة من سيرته يع .2
 ي اشتملت عليها نسانية التصفات اإل ي الدرس للداللة على اليحلل المواقف الواردة ف .3
 على الفرد والمجتمع  يستنتج أثر الجانب اإلنساني في حياة الرسول  .4

 في جميع جوانب حياته  يقتدي بالرسول  .5

2 

 

 

 حق الرسول 
 على أمته 

 الحديث الشريف المقرر في الدرس يفهم .1
 ه ومكانته ظيم فضلة تؤكد عيعطي امثلة من القرآن الكريم والسنة المشرف .2
 على أمته من خالل األدلة النقلية سول يستنتج حقوق الر .3
 لم ترد في الدرس  يعدد أمثلة أخرى على حقوق الرسول .4
 على أمته  يؤمن بأهمية الرسالة المحمدية وفضل الرسول  .5
 في جميع جوانب حياته   ي بالرسوليقتد  .6
 تاحة سائل المبما استطاع وبمختلف الو يدافع عن الرسول .7

 فظ الحديث الشريف المقرريح .8

2 

 

 الخامسة: 
 عبادتنا 

العبادة في 
 اإلسالم 

 يعرف العبادة في اإلسالم  .1
 يعدد بعض انواع العبادة في اإلسالم  .2
 يشرح بعض آثار العبادة في اإلسالم   .3
 العبادة على الفرد والمجتمع  يفرق بين آثار .4
 سةالمدربذكر بعض أنواع العبادة التي يتمثلها في  .5
 يدرك شمولية العبادة في اإلسالم  .6

 ضل العبادة في اإلسالم يقدر ف .7

2 

 

مكانة الصالة في  
 اإلسالم  

 
 يبين الفوائد الصحية التي تتركها عبادة الصالة  .1
 ا وكسال من حيث الحكم يقارن بين من ترك الصالة متعمدا ومن تركها تهاون  .2
 يستشعر مكانة الصالة في اإلسالم  .3
 النهي عن الفحشاء والمنكر  نة الصالة فيدرك مكاي .4

2 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 فظة على أداء الصالة في جماعة يحرص على المحا .5

 يعرف المفاهيم الواردة في الدرس .6

فضل المحافظة 
على الصالة 
 حديث شريف

 يقرأ الحديث قراءة صحيحة خالية من األخطاء  .1
 ح حلوال لمشكلة التخلف عن صالة الفجر يقتر  .2
 داء الصلوات في أوقاتها ص على أيحر .3

 ظ الحديث الشريف يحف .4

2 

 

من أحكام اإلمامة  
 الصالة في

 يعدد شروط اإلمامة في الصالة .1
 يوضح مراتب األئمة في الصالة .2
 يحدد مواضع صالة المأمومين مع اإلمام  .3
 يستنتج ما يستحب لإلمام القيام به في الصالة  .4
 ةطبق عمليا اإلمامة في الصالي .5
 عر منزلة اإلمامة في الصالمةيستش .6

 مامة بالناس إذا توفرت فيه الشروطيحرص على اإل .7

2 

 

 أحكام الصيام  من

 ( تالوة صحيحة 187-186يتلو اآليتين الكريمتين من سورة البقرة )  .1
 يتعرف إلى بعض معاني المفردات والتراكيب الواردة في اآليتين الكريمتين  .2
 كاف ومفسداته ط االعتعرف إلى شرويت .3
 تين يبين أحكام الصيام الواردة باآليتين الكريم .4
 في صيامه   يقتدي بالرسول .5
 عتكاف والدعاء أثناء الصيام في شهر رمضان يحرص على اال  .6

 يحفظ اآليتين الكريمتين موضوع الدرس  .7

3 
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

 
 
 

 السادسة: 
مجتمعنا 
 المسلم

أسس بناء  
 المجتمع المسلم 

 المسلم  مجتمعاليوضح مفهوم  .1
 يبين تأثير أساس العقيدة على أسس بناء المجتمع المسلم  .2
 مجتمع المسلم أثر الشريعة اإلسالمية العادلة في بناء اليستنتج  .3
 يوضح دور اللغة العربية في بناء المجتمع المسلم  .4
 يبين أثر الرابط االجتماعية في بناء المجتمع المسلم  .5
 تمع المسلم المج  ينيناقش دور األفكار المشتركة في تكو  .6
 يشرح دور التاريخ المشرك في بناء المجتمع المسلم  .7

 مية وحدة المجتمع المسلم يستشعر أه .8

2 

 

مع أهداف المجت
 المسلم

 يعدد اهداف المجتمع المسلم .1
 يعبد هللا على هدى وبصيرة يكتسب األخالق الحميدة في عالقاته مع االخرين  .2
 ته معامال  ينتمي غلى الجماعة في كل .3
 لحقوق الشرعية لإلنسان يحمي ا .4

 يستشعر قيمة المجتمع المسلم  .5

2 

 

صفات المجتمع  
 مالمسل

 آل عمرن تالوة صحيحة مجودة ( من سورة 105-102يتلو اآليات الكريمة )  .1
 يشرح بعض معاني المفردات الواردة في اآليات الكريمة .2
 لعقيدة  ورسوخ ايستنتج العالقة بين قوة المجتمع المسلم  .3
 تصام باهلل تعالىيبين داللة االع  .4
 يدرك أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتمع   .5
 يمة ستشعر قيمة الصفات الواردة في اآليات الكري .6
 يؤمن بأهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .7

 يحفظ اآليات الكريمة  .8
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 المحتوى التدريس للعام الدراسي الحالي 

الوحدة أو 
 المحور 

الموضوع/  
 المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس

زمن  
التنفي 

 ذ
 المالحظات

العالقة بين أفراد 
 م ع المسلالمجتم

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة  .1
 التدابر-الحسد -التنافس-معاني المفردات اآلتية: التجسس يذكر .2
 لتي ذكرها الحديث الشريفيوضح عوامل الفرقة ا .3
 ن على العالقات بين افراد المجتمع المسلميبرز اثر سوء الظ .4
 يضرب مثاال على التجسس  .5
 لمسلم مجتمع ايستشعر قيمة الخوة اإلسالمية في بناء ال .6

 يحفظ الحديث الشريف  .7

2 

 

 

دد آفات ته
 المجتمع المسلم 

 يوضح االنحراف الفكري والتعصب واالنحراف الجنسي  .1
 سباب المؤدية إلى االنحراف الفكري يعدد األ .2
 رة اإلسالم إلشباع الغريزة الجنسية يبين نظ .3
 يضع الحلول المناسبة للقضاء على التعصب في المجتمع  .4
 لف الصالح لمن يخالفهم في الرأي سى بالسيتأ .5

 ف الجنسي يبتعد عن صور االنحرا .6

2 

 

 61  
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                                                                                                                                                               بية اإلسالمية                           خطة معالجة الفاقد التعليمي لمادة التر

 األول الصف الحادي عشر الفصل الدراسي  المادة :التربية اإلسالمية  
 الوحدة

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الموضوع/ الدرس  أو المحور 
 المالحظات التنفيذ 

 الثانية 
 

 صفات الحروف 

 غة واصطالحا الحروف ليعرف صفات  .1
 يس لها ضد يذكر الصفات التي لها ضد والصفات التي ل .2
 يقارن بين صفات الحروف ومخارجها  .3
 يدرك اهمية تعلم صفات الحروف  .4
 نع بأهمية صفات الحروف في تحسين التالوة يقت  .5

 طبق صفتي االستعالء واالستفال على بعض الحروف ي .6

2 

 

 لشدة والرخاوة ا

 وسط خاوة والت يعرف كال من الشدة والر .1
 يستنتج ثمرات تطبيق صفتي الشدة والرخاوة .2
 ين الشدة والرخاوة من حيث جريان الصوت وانحباسه يميز ب  .3
 ن النفس يفرق بين جريان الصوت وجريا  .4
 ف يدرك اهمية الشدة والرخاوة في التمييز بين الحرو .5

2 

 

 الثالثة 
 

 أدلة وجود هللا تعالى 

 الى يذكر بعض الدلة على وجود هللا تع .1

 ود هللا تعالى يبين أن دليل الفطرة أقوى دليل على وج .2

 يثبت وجود هللا عن طريق توظيف دليل افلزام العقلي بين الوجود والعدم .3

 وجود هللا تعالى يوظف دليل االتقان في الكون فثبات  .4

 لهذا الكون أو انه خلق عن طريق المصادفة خالقة .5

 هللا تعالى  سعى إلى اقناع غيره ممن يشك في وجود ي .6

1 

 

فضل المحافظة على  
 حديث شريف الصالة

 يقرأ الحديث قراءة صحيحة خالية من األخطاء  .1
 الفجر يقترح حلوال لمشكلة التخلف عن صالة  .2
 ص على أداء الصلوات في أوقاتها يحر .3

 يحفظ الحديث الشريف  .4
1 

 

  6 مجموع الحصص

 الثاني عشر صف ال
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 م  2022/  2021الدراسي  للعام التربية اإلسالمية خطة المحتوى التدريسي لمادة 

 األولالفصل الدراسي  الثاني عشر: الصف إلسالمية التربية ا  المادة :
  4  عدد الحصص في األسبوع

 58  الدراسي األولل الفصل خال الحصص عدد 
 

 الحاليالمحتوى التدريس للعام الدراسي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 ألولى: ا
من األخطاء  
الشائعة في  
 التالوة 

أخطاء عند  
تطبيق أحكام 
الميم والنون 
الساكنتين  

 نوين. والت

 دد أحكام الميم والنون الساكنتين والتنوين. يع .1

 ين خطاء التي يقع فيها القاري عند تطبيقه أحكام الميم والنون الساكنتين والتنويوضح األ .2

 والنون الساكنتين والتنوين.يميز بين أخطاء كل حكم من أحكام الميم   .3

 يطبق أحكام الميم والنون الساكنتين والتنوين بالشكل الصحيح.  .4

 الوة.اء أحكام الميم والنون الساكنتين والتنوين أثناء التتجنب أخطي .5

 يحرص على التالوة الصحيحة. .6

2 

 

أخطاء في 
 تطبيق المدود 

 ز األخطاء في تطبيق المدود أثناء التالوة.يتعرف إلى أبر .1

 يبين المقصود بالزيادة والنقصان في تطبيق المدود. .2

 يم. يبين حكم التغني والتطريب بالقرآن الكر .3

 يب المدود تج الكيفية التي ينبغي على القارئ أن يراعي فيها ترت يستن .4

 يستنتج أن زيادة مقدار المد ونقصانه خطأ في تطبيق المدود  .5

 لمدود. ليا كيفية االرتعاد بالصوت أثناء النطق بايطبق عم .6

 يتجنب األخطاء التي تصاحب تطبيق المدود أثناء تالوة القرآن الكريم.  .7

 لحان في تالوة القرآن الكريم.طريب واأل يدرك خطورة الت .8

2 

 

أخطاء عند  
صفات  تطبيق

 الحروف

 يذكر أهمية االلتزام بصفات الحروف عند التالوة. .1

 لحن عند نطق الحروف.يوضح أسباب ال .2

 حروف على النطق السليم.يبرز أثر ترك صفات ال .3

 يبين األخطاء المتوقعة في الحروف المستفلة والحروف المستعلية.  .4

 ء الشائعة  في القلقلة.ك األخطايدر .5

 يطبق النطق الصحيح للحروف. .6

2 
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 الحاليالمحتوى التدريس للعام الدراسي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 تلو اآليات الواردة في الدرس تالوة صحيحة. ي .7

الثانية :  
 قيمنا 

  قيم الحضارة
 اإلسالمية 

 مية. يتعرف إلى مفهوم الحضارة اإلسال .1

 يعلل أهمية ربط المنظومة القيمية اإلسالمية بالبناء الحضاري اإلسالمي.  .2

 الحضارة اإلسالمية. في لشمولية يستنتج صور ا .3

 اإلنساني والحوار الحضاري. يدرك أهمية القيم في التعايش .4

 رها في إحياء حضارتنا اإلسالمية. يطبق القيم اإلسالمية في واقع حياته إيمانا بدو .5

 ل جماعي لالستفادة من كافة الوسائل المتاحة لغرس القيم اإلسالمية في المجتمع. يعمل بشك .6

2 

 

يم من الق
 ماعية االجت

 ) تفسير( 

 يتلو اآليتين الكريمتين تالوة صحيحة.  .1

 يشرح المفردات الصعبة الواردة في اآليتين.  .2

 يحدد مواصفات اللباس الشرعي.  .3

 تنتج المعنى اإلجمالي لآليات.يس .4

 قة بين غض البصر وحفظ الفرج. يستنتج العال .5

 يدرك أهمية تجنب اتباع النظرة النظرة. .6

 ج.على الفريقتنع بأهمية الحفاظ  .7

 يؤمن بأهمية ارتداء اللباس الشرعي .  .8

 ك فيه معصية هلل تعالى مما ورد في اآلتين.يتجنب كل سلو .9

 يحفظ اآليتين الكريمين.  .10

2 

 

القيم من 
الصحية  
 )التداوي( 

 واردة في الدرس.يتعرف المفاهيم ال .1

 يبين المقصود من أن هللا أنزل الداء وأنزل الدواء. .2

 عا.يستخلص حكم التداوي شر  .3

 تج الحكمة من أن هللا أنزل الداء وأنزل الدواء.يستن .4

 تج من الحديث الشريف أهم القيم الصحية.يستن .5

 توكل على هللا تعالى. يستنتج العالقة بين طلب التداوي وال  .6

 اوي بالحرام.يعلل منع النبي التد  .7

 يؤمن بأن الداء والدواء مقدران من هللا تعالى.  .8

 األمراض.داوي من يحرص على األخذ باألسباب والت .9

 يتجنب التداوي بالمحرمات والنجاسات.  .10

2 
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 الحاليالمحتوى التدريس للعام الدراسي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

ن القيم م
 القيادية 

 يعرف مفهوم القيادة. .1

 يعدد أهم القيم القيادية.  .2

 اإلحساس بالمسؤولية على القيادة.  يستنتج أثر .3

 ى قيمة اإليجابية في تعامله مع اآلخرين. يحرص عل .4

 يطبق قيمة المصداقية في تعامله مع زمالئه.  .5

2 

 

ن القيم م
 المهنية 

 يوضح مفهوم القيم المهنية.  .1

 اإلخالص واإلجادة في العمل. يبين العالقة بين .2

 يناقش مشكلة هدر وقت العمل. .3

 .بين العاملين على معدل اإلنتاجية في العمليستنتج أثر العدل  .4

 يقدر العمل المهني. .5

 يحترم زمالءه في الدراسة والعمل. .6

2 

 

الثالثة: 
 عقيدتنا 

 عالم الغيب 

 م عالم الغيب .عرف مفهو ي .1

 يضرب أمثلة على عالم الغيب. .2

 ما يدخل ضمن عالم الغيب وما ال يدخل فيه.  يميز بين .3

 ياة المسلم. يستنتج أثر اإليمان بالغيب على ح .4

 الم الغيب والشهادة.يستشعر عظمة الخالق العظيم؛ ع .5

 يقوم بواجبه نحو كل من عالم الغيب والشهادة. .6

 نكر األمور الغيبية. كل من ي يرد بالحجة والبرهان على .7

3 

 

الحياة  
 البرزخية 

 لموت بيد هللا سبحانه و تعالى. يوقن أن ا .1

 يوضح أثر اإليمان بالموت على حياته.  .2

 حياة البرزخية. يعرف ال .3

 برزخية من خالل النصوص الشرعية. يستدل على طبيعة الحياة ال .4

 يوضح طبيعة فتنة القبر. .5

 يتجنب أسباب عذاب القبر.  .6

 التي تنفعه في حياته البرزخية. األعمال يحرص على .7

2 

 

 عرف كال من البعث والحشر. ي .1 البعث والحشر

 يبين مدلول كلمتي" اليوم" القيامة".  .2
3  
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 الحاليالمحتوى التدريس للعام الدراسي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 ت اإليمان بيوم القيامة. يستنتج ثمرا .3

 حدوث كل من البعث والحشر.يستدل على إمكان  .4

 يقارن بين الحشر للحساب وتجمع الناس يوم عرفة. .5

 من حديث " عجب الذنب" .  النبوية يدرك إعجاز السنة .6

 ام عدل هللا تعالى وحكمته في الخلق.يقتنع أن اليوم اآلخر من تم .7

 صالح.يؤمن بحدوث اليوم اآلخر فيعمل العمل ال .8

 يحفظ الحديث الشريف.  .9

 حساب ال

 ضح مفهوم الحساب في العقيدة اإلسالمية.يو .1

 يستنتج أن الحساب هو مقتضى العدل اإللهي. .2

 ي سيحاسب عليها يوم الحساب.لنعم التيستشعر ا .3

 اب بحسن عمل.يحرص على االستعداد للحس .4
2 

 

نعيم الجنة  
 وعذاب النار 
 ) تفسير( 

 وة مجودة.يتلو اآليات الكريمة تال .1
 يحفظ اآليات الكريمة.  .2

 كمة من وصف القرآن الكريم لنعيم الجنة وعذاب النار.يبين الح .3

 الكريمة.يصف الجنة ونعيمها كما ورد في اآليات  .4

 يستخلص سبب استحقاق الكفار لعذا هللا تعالى. .5

 لى األعمال الصالحة.يحرص ع .6

 يتجنب األعمال الموجبة لعذاب هللا تعالى.  .7

3 

 

 الرابعة: 
 هويتنا 
 

  الهوية
 اإلسالمية 

 وية اإلسالمية. يوضح مفهوم اله  .1

 يذكر مكونات الهوية اإلسالمية.  .2

 يبين طرق الحفاظ على الهوية اإلسالمية.  .3

 قة بين الهوية اإلسالمية والمواطنة. نتج العاليست  .4

 الهوية اإلسالمية للمواطنة. يستدل على شمول .5

 يلتزم شرع هللا قوال وعمال.  .6

 المية. يعتز بالهوية اإلس .7

 على الهوية اإلسالمية. يستنتج قيمة االستقاللية في الحفاظ .8

2 

 

  3 رة مراعيا أحكام التجويد. ورة البق( من س145 –  142يتلو اآليات )  .1الهوية وتحويل  
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 الحاليالمحتوى التدريس للعام الدراسي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 القبلة 

 ) تفسير( 
 دة في اآليات الكريمة.يوضح معاني المفردات الوار .2

 يتعرف إلى سبب نزول اآليات الكريمة. .3

 ة وتميزها. ويل القبلة في الحفاظ على الهوية اإلسالمييستنتج أهمية تح  .4

 يبرز وسطية األمة من خالل سلوك أفرادها ومعامالته اليومية.  .5

 د األعمى فيما ال يتفق مع قيم اإلسالم. والتقلي   يدرك خطورة التبعية .6

 القرآنية مراعيا أحكام التالوة والتجويد. يحفظ اآليات  .7

 يرغب في تالوة القرآن الكريم.  .8

 ن الكريم . رآص على تدبر القيحر .9
الثابت  

المتجدد في و
الهوية  
 اإلسالمية 

 يعرف مفهومي الثابت و المتجدد في الهوية اإلسالمية .  .1

 يز الهوية اإلسالمية عن غيرها .الذي يم  يبين ما .2

 ل الهوية اإلسالمية. يوضح القدر الذي يمث .3

 يستنتج ضوابط المتجدد في الهوية اإلسالمية.  .4

 الهوية اإلسالمية في أي زمان و مكان يحافظ على  .5

2 

 

دور العمانيين  
في تأصيل  
الهوية  
 اإلسالمية 

 يحفظ الحديث الشريف .  .1

 ليها العمانيون منذ زمن النبوة. تي كان عيستنتج األخالق العالية ال .2

 ن في بناء الصرح الحضاري لألمة اإلسالمية. يوضح إسهام العمانيي  .3

 اني في التأسي بأخالق أسالفهم.يستنتج الدور المنوط للشباب العم .4

 لتمسك باألخالق الفاضلة التي عليها العمانيون. يحرص على ا .5

2 

 

 الخامسة: 
 معامالتنا 

المعامالت 
 المالية 

 يع.يعرف الب .1

 يوضح نظرة اإلسالم إلى المال. .2

 عية للمعامالت.يوضح المقاصد الشر .3

 يعدد شروط البيع.  .4

 يستدل من السنة على آداب البيوع.  .5

 وانه في اإلنسانية. اإلسالم دين نظم عالقة المسلم بربه و بإخ يؤمن بأن .6

2 

 

 حرمة الغش
 حديث شريف

 يقرأ الحديث قراءة صحيحة.  .1

 المي.ظور اإلسيعرف الغش من المن .2

 يث الشريف. يستخرج معاني المفردات الصعبة الواردة في الحد  .3

2 
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 الحاليالمحتوى التدريس للعام الدراسي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 يعدد آثار الغش على الفرد والمجتمع.  .4

 في بيعه وشرائه.  يدرك الوعيد الشديد لمن غش .5

 غش المنتشرة . يضرب أمثلة على أنواع ال .6

 يلتزم حكم الشرع في حياته. .7

البيوع  من 
 الجائزة 

 لصرف، المزايدة.تقسيط، ايعرف البيوع التالية: ال .1

 سيط، الصرف، المزايدة.يبين مشروعية  البيوع التالية: التق .2

 الصرف، المزايدة.  يذكر بعض الصور المحرمة في البيوع التالية: التقسيط، .3

 و الصرف.يوضح شروط بيع التقسيط  .4

 يحرص على التقيد بالمعامالت الجائزة في البيوع.  .5

2 

 

 البيوع المنهي 

 يوع الغرر .ذرائع وب يعرف بيوع ال .1
 يعدد صورا لبيوع الذرائع وبيع الغرر. .2

 تدل على حرمة كل من بيوع الذرائع وبيع الغرر.يس .3

 بيوع الذرائع وبيع الغرر. يستنتج الحكمة من تحريم كل من .4

 لمنهي عنها. يتجنب البيوع ا .5

 يدرك أهمية االلتزام بالشريعة اإلسالمية في البيوع.  .6

2 

 

وعيد الشديد ال
تعامل في ال

 تفسير( لربا ) با

 يتقن تالوة النص القرآني موضوع الدرس.  .1

 يستخلص الحكم الشرعي للتعامل بالربا.  .2

 لسنة النبوية الشريفة.يعلل تحريم الربا في القرآن الكريم وا .3

 يترك الربا ووعيده لمن ال ينتهي. يبين وعد هللا لمن  .4

 الربا. ها مقابليعتز بتميز نظام االقتصاد اإلسالمي في البدائل التي يطرح .5

 آني موضوع الدرس.ريحفظ النص الق .6

2 

 

: السادسة
من مدرسة 
 النبوة 

فالحك باتباع  
 رسولك

 ويحفظها. يتلو اآليتين الكريمتين تالوة صحيحة   .1

 كيب الصعبة في اآليتين الكريمتين. يتعرف إلى معاني المفردات والترا .2

 تين.يتفكر في األلفاظ القرآنية الواردتين في اآليتين الكريم .3

 كتب السماوية السابقة. خرج المميزات العديدة للنبي العظيم التي بشرت بها اليست .4

 يستنتج عوامل الفالح الواردة في اآليتين الكريمتين.  .5

 يستشعر مكانة الرسول في نفسه.  .6

2 
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 الحاليالمحتوى التدريس للعام الدراسي 
الوحدة أو 

 المحور 
الموضوع/  

زمن   المخرجات التعليمية ) األساسية (  الدرس
 المالحظات التنفيذ 

 الرسالة المحمدية.  يدرك عالمية .7

السيدة عائشة 
 أم المؤمنين 

 نها. ي هللا ع يحدد أبرز خصائص شخصية السيدة عائشة رض .1
 نها. يستدل على محبة الرسول للسيدة عائشة رضي هللا ع  .2

 أمهات المؤمنين. يعدد الفضائل التي تميزت بها السيدة عائشة رضي هللا عنها عن غيرها من  .3

 هللا عنها في عبادتها وسخائها وعلمها. يقتدي بالسيدة عائشة رضي   .4

 إليها. قد ينسب يدافع عن السيدة عائشة رضي هللا عنها من كل افتراء  .5

 يحرص على حب أمهات المؤمنين رضي هللا عنهن. .6

2 

 

السيدة حفصة  
 أم المؤمنين 

 يتعرف إلى سيرة السيدة حفصة رضي هللا عنها.  .1

 ا في حفظ القرآن الكريم. در فضل السيدة حفصة بنت عمر رضي هللا عنهميق .2

 ه. في عبادت يستنتج أثر اقتداء السيدة حفصة رضي هللا عنها بالرسول  .3

 ى القراءة و الكتابة من الصغر.بالسيدة حفصة بنت عمر رضي هللا عنهما في إقبالها عل يتأسى .4

 م في الوقت المعاصر.يطبق عمليا كيفية المحافظة على القرآن الكري  .5

2 

 

  سعد بن معاذ 

 سرد قصة إسالم سعد بن معاذ ي .1

 يعدد مناقب سعد بن معاذ  .2

 يبين حرص سعد بن معاذ  .3

 س والعبر من مواقف سعد بن معاذ تج الدرويستن .4

 من خالل دراسته.ي برزت في شخصية سعد بن معاذ يستنبط القيم الت  .5

 في مواقفه وقيمه.   يقتدي بشخصية سعد بن معاذ  .6

2 

 

   أبو ذر الغفاري

 .-رضي هللا غنه -يسرد قصة إسالم أبي ذر الغفاري .1

 م أبي ذر الغفاري قصة إسال يستنتج القيم اإليمانية التي احتوت عليها .2

 .يبرز أهمية الدعوة في اإلسالم .3

 . يستخلص العبر من مواقف أبي ذر الغفاري  .4

 . ري يستشعر صدق إيمان أبي ذر الغفا .5

 الغفاري يدرك اهمية الزوجة في حياة أبي ذر  .6

2 
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