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 Grade 5( خامس الخطة الفصلية للترم الثالث التربية اإلسالمية )الصف ال

 الوحدة الشهر
المجال 

 المحور/
 الدرس

عدد 
 الحصص

 األنشطة  التقويم مصادر التعلم أساليب التدريس نواتج التعلم

 سرما
 

 الرابعة 

 
السيرة 
النبوية 

والشخصي
 ات

)السيرة 
 النبوية(

الهجرة إلي 
 المدينة

3 

يبين الطالب أسباب هجرة المسلمين إلي  أن  -
 المدينة المنورة.

أن يوضح أهمية األخذ باألسباب مع التوكل علي   -
 هللا تعالي.

أن يعبر عن أهمية التعاون واألمانة في نجاح  -
 األعمال. 

أن يستنتج الدروس والعبر من الهجرة النبوية 
 والمسلمين.

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي 
power 
point 

 ر فيديو مصو

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية

 رابعةال إبريل

الوحي 
اإللهي  

)الحديث 
 الشريف(

 القرآن شفيعي
 
 
3 

 أن يقرأ الطالب الحديث قرأءة صحيحة معبرة. -
 أن يبين داللة الحديث الشريف.  -
أن يوضح مفهوم شفاعة القرآن الكريم   -

 ألصحابة يوم القيامة.
أم يستنبط ثمرات التمسك بكتاب هللا تعالي علي  - 

 .الفرد والمجتمع 

 أن يسمع الحديث الشريف تسميعاً صحيحاً. -

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي 
power 
point 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية

 الخامسة إبريل

قيم اإلسالم 
 وآدابه
)آداب 
 اإلسالم(

 3 آداب الطريق
 أن يوضح الطالب آداب الطريق.-1
 أن يستنبط ثمرات التأدب بآداب الطريق. -2

 عصف الذهنيال
 والمناقشةالحوار 

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

العروض 
التقديمية عرض 

 الفيديو

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

التمثيل 
الفردي 
 لآلداب

 الخامسة ابريل

 
الوحي 
اإللهي /  
الحديث 
 الشريف

لطريق إلي ا
 الجنة

3 

 يقرأ الطالب الحديث الشريف قراءة صحيحة.. أن  1
 .يعدد درجات الجنة. أن 2
 .ستنبط أسس الحوار البناء. أن ي3
أثر الخلق الحسن في توطيد العالقات .أن يستنتج  4

 . االجتماعية
 

 عصف الذهنيال
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي 
power 
point 

 فيديو مصور

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية



2 
 

 الخامسة ابريل
 العقيدة

العقيدة /
 اإليمانية 

 3 نعمة العقل
 .بين أهمية العقل لإلنسان. أن ي1
 .وضح وسائل تنمية العقل. أن ي2
 .ستنتج آثار استخدام العقل. أن ي3

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 
power 
point  

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 
 

بداية شهر 
رمضان 

 هـ1441

 الخامسة مايو

أحكام 
اإلسالم  

ومقاصدها/ا
 لعبادات

صالة الجمعة 
 وصالة العيد

3 

يبين الطالب صالة الجمعة وأحكام صالة . أن 1
 .العيدين

 .وضح فضل يوم الجمعة والعيدين. أن ي2
 .الفرق بين صالتي الجمعة والعيدينيحدد . أن 3
الحكمة من مشروعية صالة الجمعة  . أن يستنتج  4

 .والعيدين
ستنبط آثار صالة الجمعة وصالة العيدين أن ي -5

 .علي الفرد والمجتمع
  كي أداء صالة الجمعة والعيدين.أن يحا -6

 عصف الذهنيال
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 مدرسي الكتاب ال
power 
point 

 فيديو مصور 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 

 الخامسة مايو
قيم اإلسالم 

 وآدابه
 3 آداب الطريق

 أن يوضح الطالب آداب الطريق.-1
 أن يستنبط ثمرات التأدب بآداب الطريق. -2

 عصف الذهنيال
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 بالقدوةالتعلم 

العروض 
التقديمية عرض 

 الفيديو

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

التمثيل 
الفردي 
 لآلداب

 
 
 
 

 سادسةال مايو

الوحي 
اإللهي /  

قرآن ال
 الكريم

هللا الحكم 
 العدل
 النبأسورة 

(17:40) 

3 

 تالوة سليمة. نبأ. أن يتلو الطالب سورة ال1
 . أن يفسر معاني مفردات اآليات الكريمة  2
ً . أن يسمع سورة ال3  .نبأ تسميعاً صحيحا
 .وضح عاقبة اعمال الخير والشر. أن ي4
أن يستنتج أحداث يوم القيامة من اآليات   – 5

  . الكريمة

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

القرآن الكريم 
برنامج بيت 

 ن المعلمالقرآ
 الكتاب المدرسي 

power 
point 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

القراءة 
الجماعية 
 للسورة

 
 

 مايو
 

 السادسة

الوحي 
اإللهي /  
الحديث 
 الشريف

مع رسول هللا  
صلي هللا 

وعليه وسلم 
 في الجنة

3 

 .قرأ الطالب الحديث الشريف قراءة صحيحة. أن ي1
 . ستنتج العمال التي تؤدي الي الجنة. أن ي2
 .أن يوضح مفهوم المثابرة واالجتهاد. 3
 .يعدد ثمرات المثابرة واالجتهاد. أن 4
 .يسمع الحديث الشريف تسميعاً جيداً أن  -5

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي 
power 
point  

 تدريبات الدرس
 عمل ورقة 

المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية



3 
 

 السادسة يونيو

قيم اإلسالم 
 وآدابه
)قيم 

 اإلسالم(

 3 الشجاعة

 .وضح الطالب مفهوم الشجاعة.أن ي1
 .يبين أن الشجاعة من أخالق المسلم. أن 2
 .ستنتج ثمرات الشجاعة ومجاالتها. أن ي3
تحلت ن يذكر نماذج من الشخصيات التي أ -4

 .بالشجاعة
  

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي 
power 
point 

 فيديو مصور

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

المالحظة 
 والمتابعة

 السادسة يونيو

السيرة 
النبوية 

والشخصي
 ات

شخصيال/
 ات

عمر بن 
الخطاب 

 هللا عنهرضي 
3 

 . يحدد نسب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن-1
 .وضح صفات شخصية عمر بن الخطابأن ي -2
يستنبط بعض الدروس من سيرة عمر بن أن  -3

 .الخطاب

 عصف الذهنيال
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

power 
point 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 أسئلةطرح 

األسئلة  
 الشفوية

 السادسة يونيو

الهوية 
والقضايا 
 المعاصرة

القضايا /
 المعاصرة

اإلنسان 
 والكون

3 
 .تنتج مظاهر عناية هللا باإلنسانأن يس -1
 .وضح مكانة اإلنسان في الكون. أن ي2
 .بين مهمة اإلنسان في الكون. أن ي3

 عصف الذهنيال
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 المدرسي 
power 
point 

 فيديو مصور

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية

     مراجعة   مراجعة    يونيو

     امتحانات نهاية العام     يونيو

     امتحانات نهاية العام     يونيو
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