
 

 

 )الفصل الدراسي الثالث ( لرابعمادة التربية اإلسالمية للصف ا   9201/2020الخطة السنوية لعام 

 الدرس المحور الوحدة الشهر
عدد 

 الحصص
 نواتج التعلم

أساليب 
 التدريس

 األنشطة  التقويم مصادر التعلم

 الرابعة مارس
الوحي اإللهي  

)الحديث 
 الشريف(

أخالق 
 المتقين

 
2 

 
 
 
 

 يسمع الحديث الشريف. -
 يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف. -
يستنتج أن المسلم يتقى هللا في كل زمان  -

 ومكاٍن.
 يستنبط أن الحسنات يذهبن السيئات.  -
 يبن أن حسن الخلق من صفات المسلم. -

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

القرآن الكريم 
برنامج بيت القرآن 

الكتاب  المعلم
 المدرسي 

power point 

المثيرات السمعية  
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 

 الخامسة إبريل
 الوحي اإللهي 

)الحديث  
 الشريف( 

 2 الرفق

 يقرأ الحديث الشريف قراءة معبرة. -
 يسمع الحديث الشريف.  -
 يبن المعنى اإلجمالي للحديث الشريف. -
 يستخرج مجاالت الرفق. -
 يستنتج فوائد الرفق.  -
 يتحلى بالرفق في تعامله مع اآلخرين. -

 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي
 power point 

المثيرات السمعية   
اللوحات والمرئية 

 الصور المناسبة
المواقع والتطبيق 

 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

تسميع  
 الحديث 
 المناقشة
تدريبات 
 الدرس

أحكام اإلسالم ) الخامسة ابريل

 (ومقاصدها

صيامي 
 لربي

2 

 ستنتج فضائل شهر رمضان.ي  -
 يذكر أحكام الصيام .  -
 يلتزم آداب الصيام.  -
 يصنف فوائد الصوم.  -

 
 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي
power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 أسئلةطرح 

 



 الخامسة ابريل
أحكام اإلسالم )

 (ومقاصدها
في ظل 
 صدقتي

2 

 يعدد أنواع الصدقات.  -
 يستنتج فضل الصدقة.  -
 يلتزم آداب الصدقة. -
 يذكر مجاالت الصدقة. -

 
 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي
 power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

بداية شهر 
رمضان 
الكريم 
 هـ1441

          

 السادسة مايو
الوحي اإللهي  
 )القرآن الكريم(

سورة 
 المطففين 

2 

 سورة المطففين تالوة سليمة.  يتلو  -
 يسمع سورة المطففين. -
 يفسر المفردات الواردة في السورة.  -
يستنتج معنى التطفيف وعقابه في   -

 اآلخرة.
 يستخلص صفات المطففين. -
 يقارن بين كتاب الفجار وكتاب األبرار. -

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

الكريم قرآن ال
برنامج بيت القرآن 

 المعلم
المثيرات السمعية  
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

تدريبات 
 الدرس
حلقات 

التالوة بين 
 الطالب
تسميع  
 اآليات 
 المناقشة

          

 السادسة مايو
القيم واآلداب 

   اإلسالمية 
 2 الكرم

 يبين ماهية الكرم .   -
 يذكر صوًرا ونماذج للكرم والكرماء.  -
 يعدد أضرار البخل على الفرد والمجتمع .  -
 يستنتج فوائد الكرم.  -

 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي
power point 

السمعية  المثيرات  
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 
 
 
 
 
 
 

          

 السادسة مايو
 الوحي اإللهي

الحديث )
 (الشريف

من كمال  
 اإليمان

2 

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.  -
 يسمع الحديث الشريف تسميعًا جيًدا.  -
 يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف.  -
يستنبط أن اإليمان باهلل واليوم اآلخر   -

 يؤدي إلى عمل الصالحات.
 يبين ما يهدي إليه الحديث. -

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 بالقدوةالتعلم 

 الكتاب المدرسي
 power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

تسميع  
 الحديث 
تدريبات 
 الدرس

          



 مايو
 

 السادسة
الهوية والقضايا 

 المعاصرة
بيئتي 

  مسؤوليتي
2 

 يبين أهمية المحافظة على نظافة البيئة.   -
 يعدد صور المحافظة عاى نظافة البيئة. -
 يعدد بعض طرق التخلص من النفايات. -
يذكر دور األفراد في المحافظة على   -

 البيئة وحمايتها من التلوث.
 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي
 power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 

          

 السادسة يونيو
القضايا 
  المعاصرة

ذو النورين 
عثمان بن 

  عفان
2 

يستنتج صفات سيدنا عثمان من خالل   -
 سيريه.

يبين أن الكرم والحياء من صفات   -
 المؤمنين. 

يقتدي بخلق سيدنا عثمان بن عفان  -
 رضي هللا عنه في الحياء والكرم.

 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي
 power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 

          

     مراجعة      يونيو

  يوليو

 

     امتحانات نهاية العام  

     امتحانات نهاية العام     يونيو

 

 

 ه رئيس القسم: ديالور خان                                                                                   معلم المادة : أحمد ط

 


