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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

اخلطة التفصيلية
مبحافظة مسقطلسري مناهج الرتبية اإلسالمية

(12-5: ) للصفوف 
خاص باملدارس ذات الفرتة الواحدة

الثاني+األول 
م2020/ 2019

33 من 1: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الخامس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

2تالوة وفهم ( 1 )سورة ق 12019/08/2551أغسطسالخامس

2آداب التالوة2إلى

1(9-1)سورة اإلنسان تالوة2019/08/29

الفصل

2تالوة وفهم ( 2 )سورة ق 22019/09/0143سبتمبراألول

1حديث شريف: ترتيل القرآن الكريم 4إلى

1(18-10)سورة االنسان تالوة2019/09/05

رأس السنة السنة الهجريةإجازة

1(18-1)سورة اإلنسان تالوة32019/09/085

2تالوة وفهم ( 3 )سورة ق 5إلى

2شروط صحة الصالة 2019/09/126

1(18-1)سورة اإلنسان تسميع42019/09/155

2من مظاهر قدرة هللا تعالى في الماء 7إلى

2أنواع المياه2019/09/198

1(24-19)سورة االنسان تالوة52019/09/225

2تالوة وفهم ( 1 )سورة المطففين 9إلى

2صفات الرسل 2019/09/2610

1(31-25)سورة االنسان تالوة62019/09/295أكتوبر

2تالوة وفهم ( 2 )سورة المطففين 11إلى

2صالة الوتر2019/10/0312

1(31-19)سورة االنسان تالوة72019/10/065

2حديث شريف: النهي عن رفع البصر في الصالة 13إلى

2الوثنية في شبه الجزيرة العربية 2019/10/1014

1(31-19)سورة االنسان تسميع82019/10/135

2الدعوة إلى اإلسالم سرا15إلى

2تالوة وفهم  ( 1 )سورة المزمل 2019/10/1716

1(15-1)سورة المرسالت تالوة92019/10/205

2فضل تالوة القرآن الكريم17إلى

2تالوة وفهم  ( 2 )سورة المزمل 2019/10/2418

: من العام الدراسي الفترة الواحدة: للمدارس ذات:الخطة الدراسية لمنهج الصف

33 من 2: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الخامس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

: من العام الدراسي الفترة الواحدة: للمدارس ذات:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(28-16)سورة المرسالت تالوة102019/10/275نوفمبرالخامس

2مراجعة وأنشطةمراجعةإلى..تابع

2صلة العقيدة بالعبادة2019/10/3119الفصل

األول
1(28-1)سورة المرسالت تالوة112019/11/035

2شهادة الزور20إلى

2التالوة وفهم  ( 1 )سورة المدثر 2019/11/0721

1(28-1)سورة المرسالت تسميع122019/11/104

2مهمات الرسل22إلى

1مراجعة عامةمراجعة2019/11/14

المولد النبوي الشريفإجازة

1(40-29)سورة المرسالت تالوة132019/11/175

2حديث شريف: وجوب قراءة الفاتحة في الصالة 23إلى

2حديث شريف : إرتباط اإليمان بالعمل 2019/11/2124

1(50-41)سورة المرسالت تالوة142019/11/243

2تالوة وفهم  ( 1 )سورة التكوير 25إلى

2019/11/28

 إجازة العيد الوطني إجازة

1(50-29)سورة المرسالت تالوة152019/12/015ديسمبر

1أركان الصالة 26إلى

2تالوة وفهم  ( 2 )سورة التكوير 2019/12/0527

1مراجعة وأنشطةمراجعة

1(50-29)سورة المرسالت تسميع162019/12/085

2سنن الصالة 28إلى

2مراجعة وأنشطةمراجعة2019/12/12

2الدعوة إلى اإلسالم جهرا172019/12/15529

2عمار بن ياسر30

تدريبات وأنشطىةمراجعةإلى

2019/12/19

2(تسميع  )مراجعة للتالوة والحفظ مراجعة182019/12/225

3 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

2019/12/26

امتحان نهاية الفصل الدراسي األول192019/12/29يناير

33 من 3: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الخامس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

: من العام الدراسي الفترة الواحدة: للمدارس ذات:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(9-1)سورة القيامة تالوة12020/02/095فبرايرالخامس

2تالوة وفهم ( 2 )سورة المدثر 1إلى

2طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم2020/02/132

الفصل 

1(9-1)سورة القيامة تالوة22020/02/165الثاني 

2(حديث شريف  )حرمة إيذاء  المسلم 3إلى

2مبطالت الصالة ومكروهاتها2020/02/204

1(12-7)سورة القيامة تالوة32020/02/235

2سورة الصف  تالوة وفهم5إلى

2الهجرة الثانية إلى الحبشة2020/02/276

2قضاء الصلوات42020/03/0157مارس

1(12-1)سورة القيامة تسميعإلى

2إبراهيم عليه السالم2020/03/058

2تالوة وفهم ( 1 )سورة القيامة 52020/03/0859

1(19-13)سورة القيامة تالوةإلى

1أهمية اإليمان بالمالئكة 2020/03/1210

1مراجعة عامةمراجعة

2(حديث شريف  )أداء األمانة 62020/03/15511

2تالوة وفهم ( 2 )سورة القيامة 12إلى

1(25-20)سورة القيامة تالوة2020/03/19

2اختيار األصدقاء72020/03/22413

1.سعد بن ابي وقاص رضي هللا عنه 14إلى

1(25-13)سورة القيامة تسميع2020/03/26

ذكرى اإلسراء والمعراجإجازة

33 من 4: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الخامس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

: من العام الدراسي الفترة الواحدة: للمدارس ذات:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2تالوة وفهم ( 1)سورة النازعات 82020/03/29515أبريلالخامس

1(30-26)سورة القيامة تالوةإلى..تابع

2صفات المالئكة ووظائفهم 2020/04/0216الفصل 

الثاني 
2تالوة وفهم ( 2)سورة النازعات 92020/04/05517

1(35-31)سورة القيامة تالوةإلى

2(حديث شريف  )الرفق 2020/04/0918

2تالوة وفهم  ( 1 )سورة الطارق 102020/04/12519

1(35-26)سورة القيامة تسميعإلى

1الكرم 2020/04/1620

1من أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم الصبر 21

2تالوة وفهم  ( 2 )سورة الطارق 112020/04/19522

1(40-36)سورة القيامة تالوةإلى

1أدعية مأثورة2020/04/2323

2(حديث شريف  )أدب التناجي 122020/04/26524مايو

1(40-36)سورة القيامة تسميعإلى

2النهي عن تلويث البيئة2020/04/3025

2تالوة وفهم - سورة فصلت 132020/05/03526

1موقف المسلم من الكتب السماوية27

1تالوة وفهم - سورة الزمر 28إلى

1فاطمة الزهراء رضي هللا عنها2020/05/0729

1(40-1)سورة القيامة تسميع142020/05/103

2 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

2020/05/14

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

152020/05/17

33 من 5: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السادس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

1(7-1)سورة المزمل تالوة12019/08/255أغسطسالسادس

2تالوة وفهم  ( 1 )سورة الملك 1إلى

2اإلدغام : من أحكام النون الساكنة والتنوين 2019/08/292

الفصل

1(14-8)سورة المزمل تالوة22019/09/014سبتمبراألول

2من مظاهر قدرة هللا تعالى في اإلنسان 3إلى

1تالوة وفهم  ( 2 )سورة الملك 2019/09/054

رأس السنة السنة الهجريةإجازة

1(14-1 )سورة المزمل تالوة32019/09/085

1تالوة وفهم  ( 2 )سورة الملك 4إلى

2 (حديث شريف  )المشي إلى الصالة بوقار  2019/09/125

1أحكام صالة الجماعة 6

1أحكام صالة الجماعة 42019/09/1556

2قيام الساعة 7إلى

1(14-1)سورة المزمل تسميع2019/09/19

1مراجعة وأنشطةمراجعة

2تالوة وفهم  : ( 1 )سورة الفرقان 52019/09/2258

2مقاومة قريش للدعوة9إلى

1(19-15)سورة المزمل تالوة2019/09/26

2صالة المسبوق62019/09/29510أكتوبر

2تالوة وفهم  : ( 2 )سورة الفرقان 11إلى

1(20 )سورة المزمل تالوة2019/10/03

2تالوة وفهم  : ( 2 )سورة الفرقان 72019/10/06511

1أنواع السجود 12إلى

1مراجعة وأنشطةمراجعة2019/10/10

1(20-15)سورة المزمل تالوة

2تالوة وفهم  : ( 1 )سورة القلم 82019/10/13513

2 (حديث شريف  )من فضائل األعمال 14إلى

1(20-15)سورة المزمل تسميع2019/10/17

2.دعوة أهل الطائف إلى اإلسالم 92019/10/20515

1(17-1 )سورة المدثر تالوةإلى

2تالوة وفهم  : ( 2 )سورة القلم 2019/10/2416

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

33 من 6: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السادس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2اإلخفاء: من أحكام النون الساكنة والتنوين 102019/10/27517نوفمبرالسادس

2حقوق الوالدين 18إلى..تابع

1(30-18)سورة المدثر تالوة2019/10/31الفصل

األول
2 (حديث شريف  )من أكبر الكبائر لعن الوالدين 112019/11/03519

2تالوة وفهم  ( 3 )سورة القلم 20إلى

1(30 -1)سورة المدثر تالوة2019/11/07

2التوكل والتواكل122019/11/10421

1(30-1)سورة المدثر تسميعإلى

1مراجعة وأنشطةمراجعة2019/11/14

المولد النبوي الشريفإجازة

2تالوة وفهم   : ( 1 )سورة الواقعة 132019/11/17522

1(37-31)سورة المدثر تالوةإلى

2اإلسراء والمعراج 2019/11/2123

1(56-38)سورة المدثر تالوة142019/11/243

2تالوة وفهم   : ( 2 )سورة الواقعة 24إلى

2019/11/28

العيد الوطني المجيدإجازة

2أحكام صالة الجمعة152019/12/01525ديسمبر

2أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي هللا عنه 26إلى

1(56-31)سورة المدثر تالوة2019/12/05

2صالة المريض 162019/12/08527

2الجنة ونعيمها28إلى

1(56-31)سورة المدثر تسميع2019/12/12

2(حديث شريف  )ترك ما ال يعني 172019/12/15529

1(56-31)سورة المدثر تسميع

2مراجعة وأنشطةمراجعةإلى

2019/12/19

2مراجعة التالوة مراجعة182019/12/225

3مراجعة عامة على نماذج من أسئلة االختبارات

إلى

2019/12/26

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول192019/12/29يناير

33 من 7: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السادس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2تالوة وفهم  ( 1 )سورة المؤمنون 12020/02/0951فبرايرالسادس

1(6-1)سورة نوح تالوةإلى

2اإلقالب : من أحكام النون الساكنة والتنوين 2020/02/132

الفصل 

2الرسل في القرآن الكريم22020/02/1653الثاني 

2تالوة وفهم  ( 2 )سورة المؤمنون 4إلى

1(14-7)سورة نوح تالوة2020/02/20

2حديث شريف : لباس المرأة 32020/02/2355

2تبليغ الدعوة االسالمية للقبائل 6إلى

1(14-1)سورة نوح تالوة2020/02/27

2تالوة وفهم  ( 1 )سورة الحاقة 42020/03/0157مارس

2معجزات الرسل 8إلى

1(14-1)سورة نوح تسميع2020/03/05

2تالوة وفهم  ( 2 )سورة الحاقة 52020/03/0859

2أهمية الوقت 10إلى

1(23-15)سورة نوح تالوة2020/03/12

2(حديث شريف  )أدب العطاس 62020/03/15511

2صالة الكسوف والخسوف 12إلى

1(28-24)سورة نوح تالوة2020/03/19

2بيعتا العقبة 72020/03/22413

1(28-15)سورة نوح تسميعإلى

1حديث شريف : إنما األعمال بالنيات 2020/03/2614

ذكرى اإلسراء والمعراجإجازة

33 من 8: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السادس

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1حديث شريف : إنما األعمال بالنيات / تابع82020/03/29514أبريلالسادس

2اإلظهار : من أحكام النون الساكنة والتنوين 15إلى..تابع

1(7-1)سورة الجن تالوة2020/04/02الفصل 

1من مظاهر قدرة هللا تعالى في النبات 16الثاني 

1من مظاهر قدرة هللا تعالى في النبات / تابع92020/04/05516

2الثقة باهلل تعالى: من أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم 17إلى

1(13-8)سورة الجن تالوة2020/04/09

1مراجعة وأنشطةمراجعة

2تالوة وفهم  ( 1 ) سورة اإلسراء 102020/04/12518

2عيد الفطر وعيد األضحى19إلى

1(13-1)سورة الجن تسميع2020/04/16

2تالوة وفهم  ( 2 ) سورة اإلسراء 112020/04/19520

2صالة الجنازة21إلى

1(21-14)سورة الجن تالوة2020/04/23

1تالوة وفهم  ( 1 )سورة نوح 122020/04/26522مايو

2حديث شريف : عينان ال تمسهما النار 23إلى

1(28-22)سورة الجن تالوة2020/04/30

1تالوة وفهم  ( 2 )سورة نوح 24

2الرياضة في اإلسالم 132020/05/03525

1(28-14)سورة الجن تسميع

1 الحسن والحسين رضي هللا عنهما26إلى

1.تالوة وفهم  ( 3 )سورة نوح 2020/05/0727

1مراجعة التالوة والحفظ تالوة142020/05/103

2 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

2020/05/14

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

152020/05/17

33 من 9: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السابع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

1(12-1)سورة الحاقة تالوة12019/08/255أغسطسالسابع

2القرآن الكريم 1إلى

2تالوة وفهم   (1)سورة البقرة 2019/08/292

الفصل

2القلقلة22019/09/0143سبتمبراألول

2 (حديث شريف)حقيقة اإليمان 4إلى

2019/09/05

رأس السنة السنة الهجريةإجازة

1(24-13)سورة الحاقة تالوة32019/09/085

2الوحي 5إلى

2تالوة وفهم   (2)سورة البقرة 2019/09/126

2 (1)الصوم 42019/09/1557

1(24-1)سورة الحاقة تالوةإلى

2المدينة المنورة قبل الهجرة2019/09/198

2تالوة وفهم (1)سورة مريم 52019/09/2259

1(24-1)سورة الحاقة تسميعإلى

2حقوق الجار2019/09/2610

2تالوة وفهم  (2)سورة مريم 62019/09/29511أكتوبر

1(37-25)سورة الحاقة تالوةإلى

2أهمية المقدسات 2019/10/0312

3(حديث شريف)فضل صالة الجماعة 72019/10/06513

1(52-38)سورة الحاقة تالوةإلى

1مراجعة وأنشطةمراجعة2019/10/10

1(52-25)سورة الحاقة تالوة82019/10/135

2 (2)الصوم 14إلى

2زيد بن حارثة رضي هللا عنه2019/10/1715

2تالوة وفهم  (3)سورة البقرة 92019/10/20516

1(52-25)سورة الحاقة تسميعإلى

2مراجعة وأنشطةمراجعة2019/10/24

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

33 من 10: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السابع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2توحيد هللا تعالى 102019/10/27517نوفمبرالسابع

1(14-1)سورة المعارج تالوةإلى..تابع

2أحكام الميم الساكنة2019/10/3118الفصل

األول
2التيمم112019/11/03519

1(28-15)سورة المعارج تالوةإلى

2 (حديث شريف)طلب العلم 2019/11/0720

1تالوة وفهم  (4)سورة البقرة 122019/11/10421

1(28-1)سورة المعارج تالوةإلى

2صالة االستسقاء2019/11/1422

المولد النبوي الشريفإجازة

2تالوة وفهم : سورة النساء132019/11/17523

1(28-1)سورة المعارج تسميعإلى

2(حديث شريف)فضل الصدق 2019/11/2124

1(39-29)سورة المعارج تالوة142019/11/243

1(حديث شريف)فضل الصدق / تابع24إلى

1زكاة الفطر2019/11/2825

العيد الوطني المجيدإجازة

1(44-40)سورة المعارج تالوة152019/12/015ديسمبر

1زكاة الفطر/ تابع 25إلى

2تالوة وفهم  (3)سورة مريم 2019/12/0526

1طالئع الهجرة27

1طالئع الهجرة/ تابع162019/12/08527

1(44-29)سورة المعارج تالوةإلى

2تالوة وفهم (4)سورة مريم 2019/12/1228

1مراجعة وأنشطةمراجعة

1(44-29)سورة المعارج تسميع172019/12/155

2الرجاء والخوف29

2أسماء بنت ابي بكر رضي هللا عنها30إلى

2019/12/19

1مراجعة حفظ سورة المعارجتالوة182019/12/225

1مراجعة حفظ سورة الحاقةتالوة

3 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعةإلى

2019/12/26

امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول192019/12/29يناير

33 من 11: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السابع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(5-1)سورة الملك تالوة12020/02/095فبرايرالسابع

2الم لفظ الجاللة1إلى

2صلة العقيدة بالسلوك 2020/02/132

الفصل 

1(14-6)سورة الملك تالوة22020/02/165الثاني 

1تالوة وفهم   ( 50 - 41 ) ( 5 )سورة مريم 3إلى

2الغسل2020/02/204

1( 1)هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة 5

1( 1)هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة / تابع32020/02/2355

1(14-1)سورة الملك تسميعإلى

1تالوة وفهم   ( 58 - 51 ) ( 6 )سورة مريم 2020/02/276

2من مظاهر قدرة هللا تعالى في األرض7

2(حديث شريف  )استجابة الدعاء 42020/03/0158مارس

1(22-15)سورة الملك تالوةإلى

2( 2)هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة 2020/03/059

1(30-23)سورة الملك تالوة52020/03/085

2تفخيم الراء10إلى

2(حديث شريف  )عاقبة الكبر 2020/03/1211

1(30-15)سورة الملك تسميع62020/03/155

2تالوة وفهم  ( 190 - 176 )سورة الشعراء  12إلى

1اإليثار2020/03/1913

1زكاة األنعام14

1(16-1)سورة القلم تالوة72020/03/224

1زكاة األنعام/ تابع14إلى

2تالوة وفهم  ( 82 - 76 )سورة القصص 2020/03/2615

ذكرى اإلسراء والمعراجإجازة

33 من 12: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019السابع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(33-17)سورة القلم تالوة82020/03/295أبريلالسابع

2 (حديث شريف )حب النبي صلى هللا عليه وسلم 16إلى..تابع

2تالوة وفهم  ( 25 - 1 ) ( 1)سورة الرحمن 2020/04/0217الفصل 

الثاني 
1(33-1)سورة القلم تسميع92020/04/055

2ترقيق الراء18إلى

1بناء المسجد النبوي2020/04/0919

1 تدريبات وأنشطةمراجعة

1تالوة وفهم  (45 - 26 ) ( 2)سورة الرحمن 102020/04/12520

1(43-34)سورة القلم تالوةإلى

1الدين2020/04/1621

2زكاة نتاج األرض والنقدين وعروض التجارة22

1تالوة وفهم  (78 - 46 ) ( 3)سورة الرحمن 112020/04/19523

1(52-44)سورة القلم تالوةإلى

2(حديث شريف  )حرمة هجر المسلم 2020/04/2324

1تدريبات وأنشطةمراجعة

1(52-34)سورة القلم تسميع122020/04/265مايو

2حسن التخطيط: من صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم 25إلى

1تالوة وفهم  ( 73 - 67 ) ( 5)سورة البقرة 2020/04/3026

1الرياء : من االنحرافات العقدية 27

1(52-34)سورة القلم تسميع132020/05/035

2الفن في اإلسالم28

1مصارف الزكاة29إلى

1أبو أيوب النصاري2020/05/0730

1مراجعة سورة الملك والقلمتالوة142020/05/103

2 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

   إلى

2020/05/14

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

152020/05/17

33 من 13: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثامن

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

1(4-1)سورة التحريم تالوة12019/08/255أغسطسالثامن

2تالوة وفهم  - ( 92 - 84 )المؤمنون 1إلى

2حديث قدسي - اإلخالص هلل تعالى 2019/08/292

الفصل

1(7-5)سورة التحريم تالوة22019/09/014سبتمبراألول

2خطورة الشرك باهلل 3إلى

1االستعانة باهلل عزوجل 2019/09/054

 رأس السنة السنة الهجريةإجازة

1تابع االستعانة باهلل عز وجل32019/09/0854

1(7-1)سورة التحريم تالوةإلى

2المد الطبيعي والمد الفرعي2019/09/125

1تدريبات وأنشطةمراجعة

2المد المتصل42019/09/1556

1(7-1)سورة التحريم تسميعإلى

2المد المنفصل2019/09/197

1تدريبات وأنشطةمراجعة52019/09/225

3تالوة وفهم  - ( 33 - 26 )الحج 8إلى

1(7-1)سورة التحريم تسميع2019/09/26

2حديث شريف - الحج المبرور 62019/09/2959أكتوبر

1(9-8)سورة التحريم تالوةإلى

2شروط الحج واركانه2019/10/0310

2منافع الحج72019/10/06511

1(12-10)سورة التحريم تالوةإلى

2تالوة وفهم  - ( 92 -87 )سورة المائدة 2019/10/1012

3حديث شريف - نعمة العقل 82019/10/13513

1(12-8)سورة التحريم تالوةإلى

1تدريبات وأنشطةمراجعة2019/10/17

2االطعمة المحرمة 92019/10/20514

1(12-8)سورة التحريم تسميعإلى

2تالوة وفهم  - ( 13 - 6 )الحجرات 2019/10/2415

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

33 من 14: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثامن

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2حديث شريف - اجتناب الغيبة 102019/10/27516نوفمبرالثامن

1(12-8)سورة التحريم تسميعإلى..تابع

2حسن المعاملة2019/10/3117الفصل

األول
1(1)سورة الطالق تالوة112019/11/035

2اجتناب الحسد 18إلى

2اجتناب السخرية 2019/11/0719

1(3-2)سورة الطالق تالوة122019/11/104

2تالوة وفهم  (10-6)سورة الحشر 20إلى

1تدريبات وأنشطةمراجعة2019/11/14

المولد النبوي الشريفإجازة

1(3-1)سورة الطالق تالوة132019/11/175

3حديث شريف -  المسلم أخو المسلم 21إلى

1المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 2019/11/2122

   

1(3-1)سورة الطالق تسميع142019/11/243

2المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار / تابع22إلى

2019/11/28

 العيد الوطني المجيدإجازة

1(5-4)سورة الطالق تالوة152019/12/015ديسمبر

2تنظيم عالقة المسلمين بغيرهم 23إلى

2تدريبات وأنشطةمراجعة2019/12/05

1تنظيم عالقة المسلمين بغيرهم / تابع162019/12/08523

2(5-4)سورة الطالق تسميعإلى

2(الطالق)مراجعة مقرر الحفظ والتالوة تالوة2019/12/12

3تنظيم المال في اإلسالم 172019/12/15524

2مراجعة مقرر الحفظ والتالوةمراجعة

إلى

2019/12/19

2مراجعة عامة على المنهجمراجعة182019/12/225

3 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

2019/12/26

امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول192019/12/29يناير

33 من 15: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثامن

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2تالوة وفهم  - ( 24 - 18 )سورة الحشر 12020/02/0951فبرايرالثامن

2(حديث شريف  )العفّو  : من صفات هللا تعالى 2إلى

1(7-6)سورة الطالق تالوة2020/02/13

الفصل 

2العليم : من صفات هللا تعالى 22020/02/1653الثاني 

2إبداع هللا في الكون4إلى

1(12-8)سورة الطالق تالوة2020/02/20

2التأمل في خلق هللا تعالى32020/02/2355

2المد العارض للسكوني6إلى

1(12-6)سورة الطالق تالوة2020/02/27

2مد اللين42020/03/0157مارس

2مد الصلة8إلى

1(12-6)سورة الطالق تسميع2020/03/05

2تالوة وفهم  ( 209 - 204 )سورة البقرة 52020/03/0859

2(حديث شريف  )كف األذى 10إلى

1(4-1)سورة التغابن تالوة2020/03/12

2اإلسالم يدعو إلى السالم 62020/03/15511

2آثار السالم 12إلى

1(9-5)سورة التغابن تالوة2020/03/19

2تالوة وفهم  ( 73 - 63 )سورة األحزاب 72020/03/22413

1(9-1)سورة التغابن تالوةإلى

1تدريبات وأنشطةمراجعة2020/03/26

 اإلسراء والمعراجإجازة

33 من 16: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثامن

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(9-1)سورة التغابن تسميع82020/03/295أبريلالثامن

2 (حديث شريف  )حسن الخلق  14إلى..تابع

2ثمار التقوى 2020/04/0215الفصل 

الثاني 
1(13-10)سورة التغابن تالوة92020/04/055

2الصدق16إلى

2اإلخالص 2020/04/0917

2تالوة وفهم  ( 32 - 29 )سورة األعراف 102020/04/12518

2حديث شريف- االعتدال في تناول الطعام والشراب 19إلى

1(18-14)سورة التغابن تالوة2020/04/16

2يسر اإلسالم في العبادات 112020/04/19520

2االعتدال في اإلنفاق 21إلى

1(18-10)سورة التغابن تالوة2020/04/23

1المحافظة على البيئة122020/04/26522مايو

1تالوة وفهم  ( 29 - 27 )سورة الفتح 23إلى

1(18-10)سورة التغابن تسميع2020/04/30

2(حديث شريف  )فضل صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 24

2أول سفراء اإلسالم 132020/05/03525

2ثبات الصديق رضي هللا عنه 26

1 خطيبة النساء27إلى

2020/05/07

1مراجعة الحفظ والتالوةتالوة142020/05/103

2 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني2020/05/14

152020/05/17

33 من 17: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019التاسع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

2المد الالزم الكلمي المثقل والمخفف: أوال 1األولى12019/08/255أغسطسالتاسع

1المد الالزم الحرفي المثقل : ثانيا 1المد الالزمإلى

1المد الالزم الحرفي المخفف: ثالثا 2019/08/291

1(2-1)سورة الجمعة تالوةالفصل

2(حديث شريف  )حكم الزكاة والترغيب في أداء الزكاة 2الثانية22019/09/014سبتمبراألول

1شروط الزكاة وما يراعى عند إخراجها 2الزكاة فيإلى

1(5-3)سورة الجمعة تالوةالتشريع االسالمي2019/09/05

رأس السنة السنة الهجريةإجازة

2شروط الزكاة وما يراعى عند إخراجها / تابع32019/09/0852

1(5-1)سورة الجمعة تالوةإلى

2( 105 - 103: سورة التوبة  )أهمية الزكاة في الشريعة اإلسالمية 2019/09/122

2أثر الزكاة على المجتمع 42019/09/1552

1(5-1)سورة الجمعة تسميعإلى

1(وحدة المد الالزم  )تدريبات وأنشطة مراجعة2019/09/19

1(وحدة الزكاة  )تدريبات وأنشطة مراجعة

2(النهي عن تمني الموت - حديث شريف  )رعاية اإلسالم للفرد والمجتمع  3الثالثة52019/09/225

1(8-6)سورة الجمعة تالوةالدين والحياةإلى

2اإلسالم ومشاعر اإلنسان-  خلق اإلنسان  2019/09/263

1(11-9)سورة الجمعة تالوة62019/09/295أكتوبر

2( 18 - 14: سورة آل عمران  )اإلنسان جسد وعقل وروح 3إلى

2تعامل اإلنسان مع الحياة في اإلسالم 2019/10/033

2تعامل اإلنسان مع الحياة في اإلسالم / تابع72019/10/0653

1(11-6)سورة الجمعة تالوةإلى

1(وحدة الدين والحياة)مراجعة وأنشطة مراجعة2019/10/10

1(وحدة الزكاة  )تدريبات وأنشطة مراجعة

1(11-6)سورة الجمعة تسميعالرابعة82019/10/135

3(حديث شريف  )+ نزول القرآن الكريم منجما والحكمة من ذلك  4علوم القرآنإلى

1(فوائد معرفة اسباب النزول+ طريق معرفة سبب النزول  )أسباب النزول 2019/10/174

2(فوائد معرفة اسباب النزول+ طريق معرفة سبب النزول  )أسباب النزول /تابع92019/10/2054

1(13-1)سورة المنافقون تالوةإلى

2( 111 - 105: سورة اإلسراء )حفظ هللا تعالى للقرآن الكريم 2019/10/244

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

33 من 18: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019التاسع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(6-4)سورة المنافقون تالوة102019/10/275نوفمبرالتاسع

3جمع القرآن الكريم وتدوينه4إلى..تابع

1مراجعة وأنشطةمراجعة2019/10/31الفصل

األول
3( 99 - 87سورة الحجر اآليات  ): الليلة األولى 5الخامسة112019/11/035

1(6-1)سورة المنافقون تالوةمواقف منإلى

1الشورى: الليلة الثانية 5حياة الرسول2019/11/07

صلى هللا عليه وسلم

2الشورى: الليلة الثانية / تابع122019/11/1045

1(6-1)سورة المنافقون تسميعإلى

1الثبات : الليلة الثالثة 2019/11/145

المولد النبوي الشريفإجازة

1الثبات : الليلة الثالثة / تابع132019/11/1755

2(حديث شريف  )العفو : الليلة الرابعة 5إلى

1(8-7)سورة المنافقون تالوة2019/11/21

2(القرآن والسنة): مصادر التشريع اإلسالمي 6السادسة142019/11/243

1(11-9)سورة المنافقون تالوةمصادرإلى

التشريع االسالمي2019/11/28

العيد الوطني المجيدإجازة

2(اإلجماع والقياس): مصادر التشريع اإلسالمي152019/12/0156ديسمبر

1تالوة وفهم  ( 15 - 13 ) سورة الشورى 6إلى

1(11-7)سورة المنافقون تالوة2019/12/05

1مراجعة وأنشطةمراجعة

3األحكام الشرعية 162019/12/0856

1(11-7)سورة المنافقون تسميعإلى

1التدرج في التشريع اإلسالمي2019/12/126

2التدرج في التشريع اإلسالمي172019/12/1556

3خصائص التشريع اإلسالمي6

إلى

2019/12/19

1"المنافقون"مراجعة حفظ سورة تالوة182019/12/225

1"الجمعة"مراجعة حفظ سورة تالوة

3 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعةإلى

2019/12/26

امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول192019/12/29يناير

33 من 19: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019التاسع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2مخارج الحروف1وحدة إدغام12020/02/095فبرايرالتاسع

2إدغام المتماثلين1المتماثلين والمتقاربينإلى

1(3-1)سورة الممتحنة تالوة2020/02/13

الفصل 

2إدغام المتقاربين22020/02/1651الثاني 

1(6-4)سورة الممتحنة تالوةإلى

2والحديث القدسي تعريف السنة النبوية2020/02/202

2مكانة السنة النبوية وعناية المسلمين بها 32020/02/2352

1تدوين السنة النبوية وازدهار تدوينها 2إلى

1(6-1)سورة الممتحنة تسميع2020/02/27

1(حديث شريف  )خطورة الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم 2

1(10-7)سورة الممتحنة تالوة42020/03/015مارس

2السنة النبوية ومعرفة الغيبيات 2إلى

1تدريبات وأنشطة على الوحدة األولىمراجعة2020/03/05

1تدريبات وأنشطة على الوحدة الثانيةمراجعة

2بشرية الرسل + األنبياء والرسل ودعوة التوحيد  3وحدة 52020/03/085

1سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم 3قصص األنبياءإلى

1(أنموذج التعاون والقوة والعمل  )موسى عليه السالم 2020/03/123

1(13-11)سورة الممتحنة تالوة

1(13-7)سورة الممتحنة تالوة62020/03/155

2( 49 - 30سورة ص  )سيدنا سليمان عليهم السالم 3إلى

1سيدنا ايوب عليهم السالم 2020/03/193

1تدريبات وأنشطة على الوحدة الثالثةمراجعة

1بداية الرحلة 4وحدة 72020/03/224

2(حديث شريف  )الطريق إلى الميقات  4أعمال الحجإلى

1(13-7)سورة الممتحنة تسميع2020/03/26

ذكرى االسراء والمعراجإجازة

33 من 20: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019التاسع

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1الوصول إلى مكة المكرمة82020/03/2954أبريلالتاسع

2اليوم الثامن واليوم التاسع من ذي الحجة 4إلى..تابع

1اليوم العاشر من ذي الحجة 2020/04/024الفصل 

1(5-1)سورة الصف تالوةالثاني 

1أيام التشريق 92020/04/0554

1مراجعة وأنشطةمراجعةإلى

1(8-6)سورة الصف تالوة2020/04/09

2(حديث شريف )خلق الحياء 5وحدة 

1(حديث شريف  )خلق الحياء 5مكارم األخالق102020/04/125

3( 136 - 132سورة آل عمران  )خلق اإلحسان 5إلى

1(8-1)سورة الصف تسميع2020/04/16

2خلق القناعة112020/04/1955

2خلق اإلصالح بين الناس5إلى

1(12-9)سورة الصف تالوة2020/04/23

1تدريبات وأنشطة على الوحدة الخامسةمراجعةوحدة122020/04/265مايو

2حفظ الدين+ مقاصد الشريعة 6مقاصد  الشريعةإلى

1حفظ النفس 2020/04/306

1(14-13)سورة الصف تالوة

1(14-9)سورة الصف تسميع132020/05/035

1حفظ العقل6

1(حديث شريف  )حفظ العرض 6إلى

1حفظ المال 2020/05/076

1تدريبات وأنشطة على الوحدة السادسةمراجعة

3 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة142020/05/103

إلى

2020/05/14

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 

152020/05/17

33 من 21: الصفحة

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019العاشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

1( 2 - 1 )سورة الحشر تالوة12019/08/255أغسطسالعاشر

2(اإلدغام )أحكام الميم الساكنة 1األولىإلى

2(حديث شريف)خاتم النبيين 1الثانية2019/08/29

الفصل

1( 6 - 3 )سورة الحشر  تالوة22019/09/014سبتمبراألول

3(قصة يوسف عليه السالم أنموذجا)قيم رسخها األنبياء والرسل 2الثانيةإلى

2019/09/05

رأس السنة السنة الهجريةإجازة

1( 6 - 1 )سورة الحشر تسميع32019/09/085

2(واالخفاء )أحكام النون الساكنة والتنوين 1األولىإلى

2(50-48)المائدة )الرسالة الخاتمة 3الثانية2019/09/12

1(50-48)المائدة )الرسالة الخاتمة / تابع3الثانية42019/09/155

3(4-2المائدة )الذكاة الشرعية 1الثالثةإلى

1( 6- 1)سورة الحشر تسميع2019/09/19

1( 9 - 7 )سورة الحشر تالوة52019/09/225

1(االظهار)أحكام الميم الساكنة 2 األولىإلى

2(حديث شريف)النذر 2الثالثة2019/09/26

1تدريبات وأنشطةمراجعة

2الهدية3الثالثة62019/09/295أكتوبر

1( 12 - 10)سورة الحشر تالوةإلى

2القرض الحسن4الثالثة2019/10/03

1( 12 - 7 )سورة الحشر تسميع72019/10/065

2(االظهار والقلب)أحكام النون الساكنة والتنوين 2 األولىإلى

2الحقوق والواجبات في ميزان االسالم1الرابعة2019/10/10

1الحقوق والواجبات في ميزان االسالم/تابع1الرابعة82019/10/135

3(93-92النساء )حق الحياة 2إلى

1(12-7 )سورة الحشر تسميع2019/10/17

1(15- 13 )سورة الحشر تالوة92019/10/205

2(1)التفخيم والترقيق 3 األولىإلى

2حقوق ذوي اإلعاقة3الرابعة2019/10/24

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

33 من 22: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019العاشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

3(حديث)حق التملك 4الرابعة102019/10/275نوفمبرالعاشر

1(19-16 )سورة الحشر تالوةإلى..تابع

1تدريبات وأنشطةمراجعة2019/10/31الفصل

األول
2(حديث شريف)عمرة القضاء 1الخامسة112019/11/035

1(19-13 )سورة الحشر تسميعإلى

2(1)التفخيم والترقيق 3 األولى2019/11/07

3فتح مكة2الخامسة122019/11/104

1(19-13)سورة الحشر تسميعالخامسةإلى

2019/11/14

المولد النبوي الشريفإجازة

2وصايا نبوية من حجة الوداع/ تابع3الخامسة132019/11/175

2(2)التفخيم والترقيق 4 األولىإلى

1(22-20 )سورة الحشر تالوة2019/11/21

   

2(145-144آل عمران )وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 4الخامسة142019/11/243

1(24-23 )سورة الحشر تالوةإلى

2019/11/28

العيد الوطني المجيدإجازة

2(حديث شريف)التشريع في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم 1السادسة152019/12/015ديسمبر

1(24-20 )سورة الحشر تالوةإلى

2(2)التفخيم والترقيق 4 األولى2019/12/05

2مراجعة عامة على أحكام التجويدمراجعةالوحدة األولى162019/12/085

2من مقاصد الشريعة2إلى

1(24-20)سورة الحشر تسميع2019/12/12

   

1من مقاصد الشريعة172019/12/1553

3صور من فقه النوازل3

1(24-20)سورة الحشر تسميعإلى

2019/12/19

2مراجعة مقرر الحفظ والتالوةتالوة182019/12/225

3 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

2019/12/26

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول192019/12/29يناير

33 من 23: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019العاشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(4-1)سورة المجادلة تالوة12020/02/095فبرايرالعاشر

1(مد العوض+مد التمكين+المد الطبيعي): المد الطبيعي وما في حكمه1األولىإلى

3االعجاز البياني1الثانية2020/02/13

الفصل 

1(7-5)سورة المجادلة تالوة22020/02/165الثاني 

2االعجاز التشريعي2الثانيةإلى

2اإلعجاز العلمي 3الثانية2020/02/20

1(7-1)سورة المجادلة تسميع32020/02/235

1(مد البدل+مد الصلة الصغرى): المد الطبيعي وما في حكمه/تابع1األولىإلى

1اإلعجاز العلمي / تابع3الثانية2020/02/27

2اإلعجاز الغيبي4الثانية

1(10-8)سورة المجادلة تالوة42020/03/015مارس

1(المد المنفصل+المد المتصل): (1)المد الفرعي 2األولىإلى

1تدريبات وأنشطةمراجعة2020/03/05

2(حديث شريف)التحذير من الشبهات 1الثالثة

1(13-11)سورة المجادلة تالوة52020/03/085

2اإلسالم دين حضارة2الثالثةإلى

2االسالم ينبذ التطرف3الثالثة2020/03/12

1(13-8)سورة المجادلة تسميع62020/03/155

2الدين القيم 4الثالثةإلى

2شبكات التواصل االجتماعي1الرابعة2020/03/19

1(16-14)سورة المجادلة تالوة72020/03/224

1(مد الصلة الكبرى): (1)المد الفرعي / تابع2األولىإلى

2التجارة االلكترونية2الرابعة2020/03/26

 ذكرى اإلسراء والمعراجإجازة

33 من 24: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019العاشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1(19-17)سورة المجادلة تالوة82020/03/295أبريلالعاشر

2المعامالت المصرفية 3الرابعةإلى..تابع

1(الكلمي+المد الالزم الحرفي): (2)المد الفرعي 2األولى2020/04/02الفصل 

1تدريبات وأنشطةمراجعةالثاني 

1(19-14)سورة المجادلة تسميع92020/04/055

1(الكلمي+المد الالزم الحرفي): (2)المد الفرعي 2األولىإلى

2(حديث شريف)الوقف في االسالم وأحكامه 4الرابعة2020/04/09

1تدريبات وأنشطةمراجعة

1( 22-20 )سورة المجادلة تالوة102020/04/125

2المواطنة من خالل وثيقة المدينة المنورة1إلى

2حقوق غير المسلم وواجباته2الخامسة2020/04/16

الحقوق والواجبات

1( 22-20 )سورة المجادلة تالوة112020/04/195

2حقوق اليتيم وواجباته3إلى

2حقوق المسنين2020/04/234

1( 22-20 )سورة المجادلة تسميع122020/04/265مايو

2سبق أهل عمان  إلى اإلسالم1إلى

2صحابة عمانيون2السادسة2020/04/30

1(22-20)سورة المجادلة تسميع132020/05/035

1(مد اللين+المد العارض للسكون)  (2)المد الفرعي / تابع2األولى

2علماء عمانيون من الرعيل األول3السادسةإلى

1تدريبات وأنشطة مراجعة2020/05/07

1مراجعة الحفظ والتالوةتالوة142020/05/103

2 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني2020/05/14

152020/05/17

33 من 25: الصفحة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الحادي عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

2القيم وأهميتها 1األولى12019/08/255أغسطس

2(نص قرآني  )قيم حث عليها القرآن الكريم 2األولىإلى

2019/08/29

الفصل

2(حديث شريف  )ثواب الشاكر الصابر 3األولى22019/09/014سبتمبراألول

2من القيم الروحية 4األولىإلى

2019/09/05

 رأس السنة السنة الهجريةإجازة

2من القيم الشخصية 5األولى32019/09/085

2 صفات الحروف1الثانيةإلى

2019/09/12

2ادلة وجود هللا تعالى 1الثالثة42019/09/155

2دالئل وحدانية هللا تعالى 2الثالثةإلى

2019/09/19

2أسماء هللا الحسنى 3الثالثة52019/09/225

2صفات هللا تعالى 4الثالثةإلى

2019/09/26

2حب هللا وتعظيمه 5الثالثة62019/09/295أكتوبر

2الهمس والجهر2الثانيةإلى

2019/10/03

1الثالثة+ تدريبات وأنشطة على الوحدة األولى مراجعة72019/10/065

3السراج المنير 1الرابعةإلى

2019/10/10

2الرسول صلى هللا عليه وسلم الداعية 2الرابعة82019/10/135

2الرسول صلى هللا عليه وسلم المربي3الرابعةإلى

2019/10/17

2الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلنسان4الرابعة92019/10/205

2حق الرسول صلى هللا عليه وسلم على أمته5الرابعةإلى

2019/10/24

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الحادي عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2الشدة والرخاوة 3الثانية102019/10/275نوفمبر

2العبادة في اإلسالم 1الخامسةإلى..تابع

2019/10/31الفصل

األول
2مكانة الصالة في اإلسالم 2الخامسة112019/11/035

2فضل المحافظة على الصالة 3الخامسةإلى

2019/11/07

2من أحكام اإلمامة في الصالة 4الخامسة122019/11/104

1من أحكام الصيا م5الخامسةإلى

1تدريبات وأنشطةمراجعة2019/11/14

إجازة المولد النبويإجازة

1من أحكام الصيا م/ تابع5الخامسة132019/11/175

2االستعالء واإلطباق وما يضادهما 4الثانيةإلى

1وحدة  صفات الحروفمراجعة2019/11/21

3أسس بناء المجتمع المسلم 1السادسة142019/11/243

إلى

2019/11/28

إجازة العيد الوطنيإجازة

2(الوحدة الثانية)تدريبات وأنشطة على صيغ األسئلة االمتحانية مراجعة152019/12/015ديسمبر

2أهداف المجتمع المسلم 2السادسةإلى

2019/12/05

2صفات المجتمع المسلم 3السادسة162019/12/085

2العالقات بين افراد المجتمع المسلم 4السادسةإلى

2019/12/12

2آفات تهدد المجتمع المسلم 5السادسة172019/12/155

2السادسة+ تدريبات وأنشطة على الوحدة الخامسة مراجعة

إلى

2019/12/19

1(اآليات) تدريبات على مقرر الحفظ مراجعة182019/12/225

1(األحاديث) تدريبات على مقرر الحفظ مراجعة

2 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعةإلى

2019/12/26

بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول192019/12/29يناير
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الحادي عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2(نص قرآني  )االستئذان : من القيم اإلسالمية 1األولى12020/02/095فبراير

2الصفير واللين1الثانيةإلى

2020/02/13

الفصل 

2التنافس في الخير 2األولى22020/02/165الثاني 

2من القيم األسرية 3األولىإلى

2020/02/20

2من قيم المواطنة 4األولى32020/02/235

2من القيم الثقافية 5األولىإلى

2020/02/27

2 ( 1 )من مظاهر الشرك 1الثالثة42020/03/015مارس

2 ( 2 )من مظاهر الشرك 2الثالثةإلى

2020/03/05

2أقسامه وخصاله: النفاق 3الثالثة52020/03/085

2التكرير والتفشي2الثانيةإلى

2020/03/12

2( 1 )القضاء والقدر4الثالثة62020/03/155

2( 2 )القضاء والقدر5الثالثةإلى

2020/03/19

2يوم الفرقان 1الرابعة72020/03/224

2يوم أحد 2الرابعةإلى

2020/03/26

ذكرى اإلسراء والمعراجإجازة
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الحادي عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2يوم األحزاب 3الرابعة82020/03/295أبريل

2يوم حنين 4الرابعةإلى..تابع

2020/04/02الفصل 

   الثاني 

2التعايش السلمي 5الرابعة92020/04/055

2االستطالة واالنحراف3الثانيةإلى

2020/04/09

2االسرة في االسالم 1الخامسة102020/04/125

2العالقات األسرية2الخامسةإلى

2020/04/16

2الزواج في اإلسالم 3الخامسة112020/04/195

2المحرمات من الزواج4الخامسةإلى

2020/04/23

2المخدرات والمؤثرات العقلية 1السادسة122020/04/265مايو

2الخمر 2السادسةإلى

2020/04/30

2التدخين3السادسة132020/05/035

2حوادث السير 4السادسة

إلى

2020/05/07

1(الحديث+ اآليات ) تدريبات على مقرر الحفظ مراجعة142020/05/103

2 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة

إلى

2020/05/14

 بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

152020/05/17
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثاني عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

2اخطاء عند تطبيق احكام الميم والنون الساكنتين والتنوين2األولى12019/08/255أغسطس

2قيم الحضارة اإلسالمية1الثانيةإلى

2019/08/29

الفصل

3 (العفة والطهر  )من القيم االجتماعية 2الثانية22019/09/014سبتمبراألول

1(التداوي  )من القيم الصحية 3إلى

2019/09/05

 رأس السنة السنة الهجريةإجازة

1(التداوي  )من القيم الصحية / تابع3الثانية32019/09/085

2من القيم القيادية 4الثانيةإلى

1من القيم المهنية 2019/09/125

1من القيم المهنية / تابع5الثانية42019/09/155

1تدريبات وأنشطةمراجعةإلى

2اخطاء عند تطبيق المدود2األولى2019/09/19

2عالم الغيب 1الثالثة52019/09/225

2الحياة البرزخية 2الثالثةإلى

2019/09/26

3البعث والحشر3الثالثة62019/09/295أكتوبر

1تدريبات وأنشطة مراجعةإلى

2019/10/03

2الحساب4الثالثة72019/10/065

2نعيم الجنة وعذاب اآلخرة 5الثالثةإلى

2019/10/10

2اخطاء عند تطبيق صفات الحروف3األولى82019/10/135

2الهوية اإلسالمية 1الرابعةإلى

2019/10/17

3الهوية وتحويل القبلة 2الرابعة92019/10/205

1الثابت والمتجدد في الهوية افسالمية 3الرابعةإلى

2019/10/24

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثاني عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1الثابت والمتجدد في الهوية افسالمية / تابع3الرابعة102019/10/275نوفمبر

2دور العمانيين في تاصيل الهوية اإلسالمية4الرابعةإلى..تابع

1تدريبات وأنشطةمراجعة2019/10/31الفصل

األول
2المعامالت المالية في اإلسالم 1الخامسة112019/11/035

2حرمة الغش2الخامسةإلى

2019/11/07

3من البيوع الجائزة3الخامسة122019/11/104

إلى

2019/11/14

المولد النبوي الشريفإجازة

3البيوع المنهي عنها 4الخامسة132019/11/175

1تدريبات وأنشطةمراجعةإلى

2019/11/21

3الوعيد الشديد في التعامل بالربا 5الخامسة142019/11/243

إلى

2019/11/28

 العيد الوطني المجيدإجازة

3فالحك باتباعك رسولك صلى هللا عليه وسلم 1السادسة152019/12/015ديسمبر

1تدريبات وأنشطةمراجعةإلى

2019/12/05

2السيدة عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها 2السادسة162019/12/085

2حفصة أم المؤمنين رضي هللا عنها3السادسةإلى

2019/12/12

2ابو ذر الغفاري رضي هللا عنه 172019/12/1554

2.سعد بن معاذ رضي هللا عنه 5من مدرسة النبوة

إلى

2019/12/19

1مراجعة عامة لوحدة من مدرسة النبوةمراجعةمن مدرسة النبوة182019/12/225

3مراجعة عامة على نماذج من أسئلة االختباراتمراجعة

إلى

2019/12/26

بداية امتحانات الفصل الدراسي األول 192019/12/29يناير
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثاني عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

2الوقف التام والكافي 1األولى12020/02/095فبراير

2الوصية 1الثالثةإلى

2020/02/13

الفصل 

3البعد الحضاري للعقيدة اإلسالمية 1الثانية22020/02/165الثاني 

1الوحي والعقل 2الثانيةإلى

2020/02/20

1الوحي والعقل / تابع 2الثانية32020/02/235

3القرآن الكريم يدخض مزاعم اإللحاد3الثانيةإلى

2020/02/27

2التوبة 4الثانية42020/03/015مارس

2الوقف الحسن والالزم والقبيح 2األولىإلى

2020/03/05

1الوقف الحسن والالزم والقبيح / تابع 2األولى52020/03/085

3الميراث في القرآن الكريم 2الثالثةإلى

2020/03/12

2الشباب واكتشاف طاقاته واستثمارها 1الرابعة62020/03/155

2الشباب في القرآن الكريم 2الرابعةإلى

2020/03/19

2تحديات تواجه الشباب 3الرابعة72020/03/224

1مخالفة الفطرة 4الرابعةإلى

2020/03/26

ذكرى اإلسراء والمعراجإجازة
شر
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دائرة تنمية الموارد البشرية قسم الرتبية اإلسالمية
(12-5)خطة سري مناهج الرتبية اإلسالمية 

المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط

 م2020/ 2019الثاني عشر

أيام التاريخاألسبوعالشهرالفصلالصف 
مالحظات حول سير المنهجعدد الحصصعنوان الدرسالدرسالوحدةالعمل

الفترة الواحدة: للمدارس ذات: من العام الدراسي:الخطة الدراسية لمنهج الصف

1مخالفة الفطرة / تابع 4الرابعة82020/03/295أبريل

2االبتداء 3األولىإلى..تابع

1الورثة من الذكور 3الثالثة2020/04/02الفصل 

   الثاني 

2الورثة من الذكور / تابع 3الثالثة92020/04/055

2(أسباب وحلول  )الخالفات الزوجية 1الخامسةإلى

2020/04/09

2الطالق 2الخامسة102020/04/125

2الرجعة والعدة 3الخامسةإلى

2020/04/16

   2الورثة من اإلناث 4الثالثة112020/04/195

2حقوق المطلقة واألبناء 4الخامسةإلى

2020/04/23

2مفهوم العالمية االسالمية 1السادسة122020/04/265مايو

2عالمية الخطاب اإلسالمية2السادسةإلى

2020/04/30

2يسر اإلسالم 3السادسة132020/05/035

2قضايا عالمية عالجها اإلسالم 4السادسة

إلى

2020/05/07

3 تدريبات على نماذج من أسئلة االمتحانات النهائيةمراجعة142020/05/103

بداية امتحانات الفصل الدراسي األولإلى

2020/05/14

152020/05/17
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