
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/4                   

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

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

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

        

                  https://almanahj.com/qa/4islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/qa/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/qa
https://almanahj.com/qa
https://almanahj.com/qa/4
https://almanahj.com/qa/4
https://almanahj.com/qa/4islamic
https://almanahj.com/qa/4islamic
https://almanahj.com/qa/4islamic1
https://almanahj.com/qa/4islamic1
https://almanahj.com/qa/4islamic1
https://almanahj.com/qa/grade4
https://almanahj.com/qa/grade4
https://t.me/qacourse_bot
https://t.me/qacourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول اس ي خطة الفصل الدر                       

 الرابع الصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من  1   الرابع فاإلسالمية للص ةملادة التربي 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي إدارة         
 قــــــــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــة       

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 

 مالحظات  الدرس املجال األسبوع 

األول األسبوع   

 م2022 اغسطس 25 –21

      (13-1) الرحمن ةسور  تالوة       القرآن الكريم وعلومه
   (9-1)االنشقاق  سورة  وتسميع حفظ  القرآن الكريم وعلومه
  1ج الضحى( )سورة ملسو هيلع هللا ىلصعناية هللا عزوجل برسوله    تفسير القرآن الكريم وعلومه
  2ج الضحى( سورة)عناية هللا عزوجل برسوله ملسو هيلع هللا ىلص    تفسير القرآن الكريم وعلومه

الثانياألسبوع   

 م2022 سبتمبر   1 –أغسطس28

  1ج فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمهوحفظ شرح  الشريف  الحديث
  2ج القرآن الكريم وتعليمهفضل تعلم وحفظ شرح  الشريف  الحديث

  1جاإليمان باهلل تعالى  العقيدة اإلسالمية 
  2جاإليمان باهلل تعالى  العقيدة اإلسالمية 

الثالثاألسبوع   

م2022 سبتمبر  8 – 4  

       (28-14) الرحمن ةسور  تالوة        القرآن الكريم وعلومه 
  1ج أحكام املياه الفقه اإلسالمي وأصوله
  2ج أحكام املياه الفقه اإلسالمي وأصوله
       (19-10)االنشقاق سورة   وتسميعحفظ  القرآن الكريم وعلومه 

الرابع األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  15 – 11

   (40-29) الرحمن ةسور  تالوة        القرآن الكريم وعلومه 
  1ج املكرمة الدعوة اإلسالمية في مكة  السيرة والبحوث اإلسالمية 
  2ج الدعوة اإلسالمية في مكة املكرمة  السيرة والبحوث اإلسالمية 

      (25-20)االنشقاق سورة   وتسميعحفظ  القرآن الكريم وعلومه 

الخامس األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  22 – 18

  1ج فضل الذكر وآدابه اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  2ج الذكر وآدابهفضل  اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  1ج الشرح. سورة  الُيسر بعد الّعسر ــــــــــ   تفسير القرآن الكريم وعلومه 
  2ج الشرح. سورة  الُيسر بعد الّعسر ــــــــــ   تفسير القرآن الكريم وعلومه 

السادس األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  29 – 25

  ( 50-41الرحمن ) ةسور  تالوة القرآن الكريم وعلومه 
  (7-1)البروج سورة   وتسميعحفظ  القرآن الكريم وعلومه 

  1ج جزاء الصدق وعاقبة الكذبوحفظ   شرح  الشريف الحديث
  2ج جزاء الصدق وعاقبة الكذبوحفظ   شرح  الشريف الحديث



 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول اس ي خطة الفصل الدر                       

 الرابع الصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من  2   الرابع فاإلسالمية للص ةملادة التربي 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي إدارة         
 قــــــــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــة       

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 

 مالحظات  الدرس املجال األسبوع 

السابع األسبوع   

 م2022 أكتوبر  6 – 2

   (10-8)البروج سورة   وتسميعحفظ  القرآن الكريم وعلومه 
  1ج اإليمان بالكتب السماوية العقيدة اإلسالمية
  2ج اإليمان بالكتب السماوية العقيدة اإلسالمية

 حصة منهجية 

الثامناألسبوع   

 م2022 أكتوبر  13 – 9

    ( 59-51الرحمن ) ةسور  تالوة القرآن الكريم وعلومه 
  1ج أحكام الوضوء الفقه اإلسالمي وأصوله
  2ج أحكام الوضوء الفقه اإلسالمي وأصوله
  3ج أحكام الوضوء الفقه اإلسالمي وأصوله

التاسع األسبوع   

 م 2022 أكتوبر  20 – 16

   (78-60الرحمن ) ةسور  تالوة القرآن الكريم وعلومه

  1ج إلى املدينة املنورةملسو هيلع هللا ىلصهجرة النبي  السيرة والبحوث اإلسالمية 
  2ج املدينة املنورة إلى ملسو هيلع هللا ىلصهجرة النبي  السيرة والبحوث اإلسالمية 

    (22-11)البروج سورة  وتسميع حفظ  القرآن الكريم وعلومه

العاشراألسبوع   

 م 2022 أكتوبر  27 – 23

  1ج آداب الكالم واملحادثة اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  2ج واملحادثةآداب الكالم  اآلداب واألخالق اإلسالمية 

 القرآن الكريم وعلومه - مراجعة
 الحديث الشريف  - مراجعة

عشر  الحاديسبوع األ  

 م 2022نوفمبر  3 –اكتوبر 30

 العقيدة اإلسالمية  - مراجعة
 الفقه اإلسالمي وأصوله - مراجعة
 السيرة والبحوث اإلسالمية  - مراجعة
 اإلسالمية اآلداب واألخالق  - مراجعة



 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول اس ي خطة الفصل الدر                       

 الرابع الصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من  3   الرابع فاإلسالمية للص ةملادة التربي 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي إدارة         
 قــــــــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــة       

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 

 

 
 
 
  
 
 

   م2023- 2022للعام الدراس ي  األول الفصل الدراس ي  اختبارات نهاية
 م 2022 نوفمبر  16ولغاية   م2022نوفمبر  6 نم عشر( الحادي عشر، الثاني  العاشر،الصفوف )

 م2022 نوفمبر  14ولغاية  م2022نوفمبر  6 نمالتاسع(   األول ولغايةالصفوف )


