
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/4                   

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

                 https://almanahj.com/om/4islamic                   

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

     

                  https://almanahj.com/om/4islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade4                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

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

  
الفصل 

  الدراسي 
  مالحظات  عدد الحصص  الموضوعات  الشھر

  صالة الجماعة  -) 1(سورة لقمان  - ) حدیث شریف(التواضع  -  سبتمبر  األول
  النظام  -داب المسجد آ - ) 2(سورة لقمان  -

  )1(المطففین تالوة سورة * 

2-3-2  
3-2-2  
4  

  
  )حدیث شریف(فضل العلم  -أول مدرسة في اإلسالم -  أكتوبر

  نشید العلم -) 1(سورة الجمعة - -
  ) 2(سورة الجمعة -التوكل علي هللا تعالى -

  )2(تالوة سورة المطففین * 

2-3  
2-2  
2-2  
4  

  
  

  
  ) 1(سورة النبأ  -البعث  -) 3(سورة الجمعة  -  نوفمبر

  ) 2(سورة النبأ  -الحساب یوم القیامة  -
  تالوة سورة االنفطار -*

3-3  
2-2  
4  

  

  
  )  3( سورة النبأ -ثبات بالل بن رباح   -دیسمبر 

  صلوات السنن الراتبة  -) حدیث شریف(ضبط النفس  -
  ) 1(سورة البینة  -

  تالوة سورة التكویر* 

2-2  
2-3  
2  
4  

  

  العیدینصالة  -صبر ال یاسر -  ینایر
  نشید أنا یا قوم مسلم - ) 2(سورة البینة - -

2-2  
2-2    

        

 ) 1(صالة السفر  -) حدیث شریف ( الحث على الزراعة   فبرایر  لثانيا
  )1( المقاطعة   -الشجاعة 

  تالوة وفھم )1(سورة عبس  - )2(صالة السفر  
  تالوة سورة عبس -*

3- 2  
2-2  
2- 3  
4  

  

المقاطعة  -) حدیث شریف() 1(المحافظة على نظافة الماء    مارس
)2 ( 

  2(المحافظة على نظافة الماء  -ثبات النبي صلى هللا علیھ وسلم ( 
  تالوة وفھم) 2(سورة عبس 
  نشید(من أحب   - )2(ثبات النبي صلى هللا علیھ وسلم( 

  تالوة سورة النازعات -*

3- 2  
2-3  
3  
2- 2  
4  

  

 الھجرة إلى الحبشة- هللا رحیم ـ   ابریل
 فھم )1(ـ سورة االنفطار ) 1(الزكاة 

 )2(ـ الزكاة ) حدیث( الرحمة 
  )1(تالوة سورة النبأ  -*

2- 2  
3-3  
3- 3  
4  

  

 فھم) 2(هللا غفور ـ  سورة االنفطار   مایو
  ـ)  حدیث( أثرالصدقة - )1(الحج

  ) 2( الحج -) فھم(سورةالتوبة  
  )2(تالوة سورة النبأ  -*

2- 3  
3- 3   
3- 3  
4  

  

  نشید الرحمة  یونیو
  تسمیع سور التالوة  -مراجعة 

2  
5    

  
  :التوقیعات

 المعلمة األولى                                    مدیرة المدرسة                                 المشرفة التربویة
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