
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/3                   

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

                 https://almanahj.com/qa/3islamic                   

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

         

                  https://almanahj.com/qa/3islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/qa/grade3                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 الثالثالصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من   1 لثالثللصف ا اإلسالمية  ملادة التربية م2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 ـــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــةقـــــ        

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

 مالحظات  الدرس املجال األسبوع 

األول األسبوع   

 م2022 اغسطس 25 –21

  1جآية الكرس ي حفظ وتسميع     القرآن الكريم وعلومه 
  2جآية الكرس ي حفظ وتسميع     القرآن الكريم وعلومه 
  1جاإلخالص   سورةتفسير  القرآن الكريم وعلومه 

  2جاإلخالص   سورة تفسير وعلومه القرآن الكريم 

الثانياألسبوع   

 م2022 سبتمبر   1 –أغسطس28

  1جفضائل األعمال شرح وحفظ    الحديث الشريف
  2جفضائل األعمال شرح وحفظ    الحديث الشريف
  1ج أركان اإليمان وأركان اإلسالم  العقيدة اإلسالمية 
  2ج وأركان اإلسالم أركان اإليمان   العقيدة اإلسالمية 

الثالثاألسبوع   

م2022 سبتمبر  8 – 4  

  (  5-1سورة امللك )التالوة  القرآن الكريم وعلومه
  سورة التين حفظ وتسميع    القرآن الكريم وعلومه
  سورة التينحفظ وتسميع    القرآن الكريم وعلومه
  1جالطهارة من النجاسات  الفقه اإلسالمي وأصوله

الرابع األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  15 – 11

  2جالطهارة من النجاسات  الفقه اإلسالمي وأصوله
  3جالطهارة من النجاسات  الفقه اإلسالمي وأصوله

  1جفي الدعوة إلى هللا تعالى  ملسو هيلع هللا ىلص صبر الرسول  السيرة والبحوث اإلسالمية
  2جفي الدعوة إلى هللا تعالى  ملسو هيلع هللا ىلص صبر الرسول  اإلسالميةالسيرة والبحوث 

الخامس األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  22 – 18

  (  14-6سورة امللك ) التالوة القرآن الكريم وعلومه 
  1جمحبة هللا تعالى  اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  2جمحبة هللا تعالى  اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  سورة الشرح حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه

السادس األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  29 – 25

  سورة الشرح حفظ وتسميع  وعلومهالقرآن الكريم  

  سورة الضحى   حفظ وتسميع القرآن الكريم وعلومه

  سورة الضحى حفظ وتسميع    القرآن الكريم وعلومه

  1جسورة املاعون  التفسير القرآن الكريم وعلومه



 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 الثالثالصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من   2 لثالثللصف ا اإلسالمية  ملادة التربية م2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 ـــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــةقـــــ        

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 

 
 

 
 

 مالحظات  الدرس املجال األسبوع 

السابع األسبوع   

 م2022 أكتوبر  6 – 2

  2جسورة املاعون   التفسير القرآن الكريم وعلومه 
  3جسورة املاعون   لتفسيرا القرآن الكريم وعلومه 

  1جملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة على النبي شرح وحفظ    الحديث الشريف
  2جملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة على النبي شرح وحفظ    الحديث الشريف

الثامناألسبوع   

 م2022 أكتوبر  13 – 9

  ( 22-15)سورة امللك التالوة  القرآن الكريم وعلومه 
  1جالحكيم(  –من أسماء هللا تعالى وصفاته )العليم  العقيدة اإلسالمية 
  2جالحكيم(  –من أسماء هللا تعالى وصفاته )العليم  العقيدة اإلسالمية 
  3جالحكيم(  –من أسماء هللا تعالى وصفاته )العليم  العقيدة اإلسالمية 

التاسع األسبوع   

 م 2022 أكتوبر  20 – 16

  1ج ملسو هيلع هللا ىلص أحداث من سيرة النبي  السيرة والبحوث اإلسالمية 
  2ج ملسو هيلع هللا ىلص أحداث من سيرة النبي  السيرة والبحوث اإلسالمية 
  3ج ملسو هيلع هللا ىلص أحداث من سيرة النبي  السيرة والبحوث اإلسالمية 

  (  30-23سورة امللك )التالوة  الكريم وعلومه القرآن  

العاشراألسبوع   

 م 2022 أكتوبر  27 – 23

  1جفضل بر الوالدين  اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  2جفضل بر الوالدين  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
 اآلداب واألخالق اإلسالمية  - مراجعة

   م2023- 2022للعام الدراس ي  األول الفصل الدراس ي  اختبارات نهاية
 م2022 نوفمبر 14ولغاية  م2022نوفمبر  6 نمالتاسع(   األول ولغايةالصفوف )



 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 الثالثالصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من   3 لثالثللصف ا اإلسالمية  ملادة التربية م2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 ـــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــةقـــــ        

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 
 
 
 


