
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/5                   

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

                 https://almanahj.com/qa/5islamic                   

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

           

                  https://almanahj.com/qa/5islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/qa/grade5                   

        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/5
https://almanahj.com/qa/5
https://almanahj.com/qa/5islamic
https://almanahj.com/qa/5islamic
https://almanahj.com/qa/5islamic1
https://almanahj.com/qa/5islamic1
https://almanahj.com/qa/5islamic1
https://almanahj.com/qa/grade5
https://almanahj.com/qa/grade5
https://t.me/qacourse_bot
https://t.me/qacourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 الخامس الصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من   1 الخامس ية للصفاإلسالم ملادة التربية 2023l-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي الـتـعــلــيـــــــــم التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 ـيــــــــــــةقــــــــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمــــــ       

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 

 مالحظات  الدرس املجال األسبوع 

األول األسبوع   

 م2022 اغسطس 25 –21

  ( 10- 1سورة عبس )     حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه  
  1ج( 26-17الغاشية من ) سورة لتذكير بآيات هللا تعالىاالتفسير  القرآن الكريم وعلومه 
  2ج( 26-17الغاشية من ) سورة لتذكير بآيات هللا تعالىاالتفسير  القرآن الكريم وعلومه
  ( 23-11سورة عبس )     حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه

الثانياألسبوع   

 م2022 سبتمبر   1 –أغسطس28

  1ج التراحم بين املسلمين   شرح وحفظ   الحديث الشريف 
  2ج املسلمين التراحم بين   شرح وحفظ   الحديث الشريف 
  1جتوحيد هللا تعالى  العقيدة اإلسالمية 
  2جتوحيد هللا تعالى  العقيدة اإلسالمية 

الثالثاألسبوع   

م2022 سبتمبر  8 – 4  

    االستعاذة والبسملةتجويد  (27-1سورة يس ) التالوة القرآن الكريم وعلومه
   (32-24)سورة عبس      حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه

  1ج  أحكام االستنجاء واالستجمار الفقه اإلسالمي وأصوله 
  2ج  أحكام االستنجاء واالستجمار الفقه اإلسالمي وأصوله 

الرابع األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  15 – 11

   عالمات الوقفتجويد  (44-28سورة يس ) التالوة القرآن الكريم وعلومه 
  1ج تأسيس دولة املدينة املنورة اإلسالمية السيرة والبحوث 

  2ج تأسيس دولة املدينة املنورة السيرة والبحوث اإلسالمية 
   (42-33سورة عبس )     حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه 

الخامس األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  22 – 18

   (68-45سورة يس ) التالوة القرآن الكريم وعلومه 
  1ج فضل تالوة القرآن الكريم وآداب تالوته         واألخالق اإلسالمية اآلداب 

  2ج فضل تالوة القرآن الكريم وآداب تالوته اآلداب واألخالق اإلسالمية 
   (9-1سورة التكوير )      حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه

السادس األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  29 – 25

  1ج (6-1املطففين من ) عاقبة املطففين   سورة  التفسير  وعلومه القرآن الكريم 
  2ج (6-1املطففين من ) عاقبة املطففين   سورة  التفسير  القرآن الكريم وعلومه 
  1ج املكي واملدني في القرآن الكريم   علوم القران الكريم القرآن الكريم وعلومه
  2ج املكي واملدني في القرآن الكريم   الكريمعلوم القران  القرآن الكريم وعلومه



 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 الخامس الصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من   2 الخامس ية للصفاإلسالم ملادة التربية 2023l-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي الـتـعــلــيـــــــــم التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 ـيــــــــــــةقــــــــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمــــــ       

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 

 
 

 
 

 مالحظات  الدرس املجال األسبوع 

بع السااألسبوع   

 م2022 أكتوبر  6 – 2

    (16-10سورة التكوير )      حفظ وتسميع  الكريم وعلومهالقرآن  
  1ج فضل الحياءشرح وحفظ  الحديث الشريف 
  2ج فضل الحياءشرح وحفظ  الحديث الشريف 

  1ج  نبي هللا موس ى  العقيدة اإلسالمية 

الثامناألسبوع   

 م2022 أكتوبر  13 – 9

  2ج  نبي هللا موس ى  العقيدة اإلسالمية 
    (22-17سورة التكوير )      حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه

  1ج أحكام الصالة الفقه اإلسالمي وأصوله 
  2جأحكام الصالة  الفقه اإلسالمي وأصوله 

التاسع األسبوع   

 م 2022 أكتوبر  20 – 16

    الرسم العثماني تجويد (83-69سورة يس ) التالوة القرآن الكريم وعلومه 
    (29-23سورة التكوير )      حفظ وتسميع  القرآن الكريم وعلومه

  1ج  مكانة الطفولة في السيرة النبوية السيرة والبحوث اإلسالمية 
  2ج  مكانة الطفولة في السيرة النبوية السيرة والبحوث اإلسالمية 

العاشراألسبوع   

 م 2022 أكتوبر  27 – 23

  1ج اإليثار اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  2ج اإليثار 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
 اإلسالمية السيرة والبحوث  - 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                       

 الخامس الصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من   3 الخامس ية للصفاإلسالم ملادة التربية 2023l-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي الـتـعــلــيـــــــــم التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 ـيــــــــــــةقــــــــســــــــــــــــــم الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمــــــ       

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 
  
 
 


