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 Grade 3  (ثالثلصف ال)االتربية اإلسالمية  لترم الثالثفصلية لالخطة ال

 الوحدة الشهر
المجال 

 المحور/
 الدرس

عدد 
 الحصص

 األنشطة  التقويم مصادر التعلم أساليب التدريس نواتج التعلم

 رابعةال مارس

الوحي 
اإللهي  

القرآن /
 الكريم

 3 سورة البلد

 .سليمة ةالبلد تالوأن يتلو الطالب سورة . 1
 ر معاني مفردات اآليات الكريمة  فسأن ي. 2
 .. أن يسمع سورة البلد3
 .. أن يبين المعني اإلجمالي للسورة الكريمة4
يستخلص أن اإليمان سبيل الخالص من  – 5

 .الشقاء

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

قرآن الكريم  ال
بيت  برنامج 

  القرآن المعلم 
 الكتاب المدرسي  
power point 

ر  فيديو مصو
 للسورة 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

القراءة 
الجماعية 

 للسورة

 لرابعة ا إبريل

الوحي 
اإللهي  

)الحديث 
 الشريف(

 الصدق

 
3 

 
 
 
 

 أسمع الحديث الشريف. -
أستنتج الهدايات النبوية التي يتضمنها   -

 الحديث الشريف.
أعبر عن اقتدائي بالرسول صلي هللا عليه وسلم -

 في صدقه.

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 التمثيل

 لرابعةا إبريل

العقيدة 
 اإلسالمية 
)العقيدة 
 اإليمانية(

اإليمان  
بالرسل 

 عليهم السالم
3 

 أعدد أولي العزم من الرسل.   -
 أستنتج الحكمة من إرسال الرسل. -
 أبين مكانتهم وأثر اإليمان بهم وواجبنا نحوهم. -

أشرح بعض معجزات موسي وعيسي عليهما 
 السالم.

 التعلم التعاوني
 والمناقشةالحوار 

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية

 الخامسة إبريل

الهوية 
والقضايا 
المعاصرة 

 االنتماء /

رعاية 
 المحتاجين

3 

 .. أن يبين الطالب مفهوم ذوي الحاجة1
مساعدة ذوي الحاجة واجب . أن يستنتج أن 2

 .وطني وديني
.أن يدلل علي جزاء وثواب رعاية المحتاجين 3

 والفقراء.
. أن يبين دور دولة اإلمارات ف رعية  4

 .المحتاجين داخل الدولة وخارجها

 العصف الذهني 
 الحوار والمناقشة
 التعلم التعاوني

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

فيديو مصور 
 للسورة

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 
 أول رمضان
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 الخامسة مايو

الوحي 
اإللهي  

القرآن /
 الكريم

 3 سورة التين

 .سليمة ة. أن يتلو الطالب سورة التين تالو1
 .. أن يسمع سورة التين2
 .. أن يبين المعني اإلجمالي للسورة الكريمة3
اإليمان وعمل الصالحات . أن يستنتج نتيجة 4

 .في حياة اإلنسان
 . أن يشكر هللا تعالي على نعمه -5

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
  التعلم بالقدوة

 

قرآن الكريم ال
برنامج بيت 
 القرآن المعلم

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

ر فيديو مصو
 للسورة

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 
 
 

القراءة 
الجماعية 

 للسورة
 
 
 
 
 

 الخامسة مايو

الوحي 
اإللهي /  
الحديث 
 الشريف

 3 صلة األرحام

 .أن يسمع الحديث الشريف
 .. أن يبين المعني اإلجمالي للحديث الشريف2
 .. أن يستخلص هدايات الحديث الشريف3
ً في أن يدلل على أن صلة األرحام تعد . 4 سببا

 .دخول الجنة
 .. أن يميز األعمال التي تعين على صلة الرحم5
. أن يتجنب قطيعة األرحام ألنها معصية هلل  6

 تعالي.

 العصف الذهني 
 الحوار والمناقشة
 التعلم التعاوني

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

 فيديو مصور 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

المالحظة 
 والمتابعة
 

 مايو
 

 السادسة

الهوية 
والقضايا 
المعاصرة/ا
لقضايا 
 المعاصرة

 3 نعمة الماء 

 .. أن يبين أهمية الماء كمصدر للحياة1
. أن يعدد الوسائل حماية مصادر المياه 2

 والمحافظة عليها.
. ان يبين مخاطر التلوث علي البيئة واألرض 3

 .واإلنسان
المحافظة علي نعم هللا . أن ان يستنتج أن 4

تعالي في األرض كالمياه والنبات واجب وطني 
 .وشرعي

أن يدلل علي جهود دولة اإلمارات في   -5
 المحافظة علي البيئة.

 العصف الذهني 
 الحوار والمناقشة
 التعلم التعاوني

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

 فيديو مصور 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية
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 السادسة يونيو

الوحي 
اإللهي  

القرآن /
 الكريم

 3 سورة الزلزلة

 . سليمة ة.أن يتلو الطالب سورة الزلزلة تالو1
 .. أن يسمع سورة الزلزلة2
 ... أن يبين المعني اإلجمالي للسورة الكريمة3
 .أن يفسر المفردات الواردة في السورة -4
  

 
 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة
 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

قرآن الكريم  ال
برنامج بيت  
  القرآن المعلم 

 الكتاب المدرسي  
power point 

ر  فيديو مصو
 للسورة 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 
القراءة 

الجماعية 
 للسورة

 

 السادسة يونيو

السيرة 
النبوية 

والشخصيا
 ت

السيرة /
 النبوية

الرسول صلي 
هللا عليه 

وسلم يحب 
 جيرانه

3 

أن يذكر الطالب كيفية معاملة الرسول صلي -1
 هللا وعليه وسلم لجيرانه.

 أن يبين حقوق الجار في اإلسالم. -2
أن يعبر عن كيفية التأسي بالرسول صلي هللا  -3

 عليه وسلم في تعامله مع الجار.

 العصف الذهني 
 الحوار والمناقشة
 التعلم التعاوني

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

 فيديو مصور

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

األسئلة  
 الشفوية

 السادسة يونيو

الوحي 
اإللهي /  
الحديث 
 الشريف

 3 تذوق اإليمان
 .أن يسمع الحديث الشريف -1
 .المعني اإلجمالي للحديث الشريف. أن يبين 2
 .. أن يستخلص هدايات الحديث الشريف3

 العصف الذهني 
 الحوار والمناقشة
 التعلم التعاوني

الكتاب 
 المدرسي 
power 
point 

 فيديو مصور

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

المالحظة 
 والمتابعة

          

 السادسة يونيو

الوحي 
اإللهي  

القرآن /
 الكريم

سورة 
 القارعة

3 

 . سليمة ةأن يتلو الطالب سورة القارعة تالو -1
 .. أن يسمع سورة القارعة2
 ... أن يبين المعني اإلجمالي للسورة الكريمة3
 .أن يفسر المفردات الواردة في السورة -4

 

 التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت
 بالقدوةالتعلم 

قرآن الكريم  ال
برنامج بيت  
  القرآن المعلم 

 الكتاب المدرسي  
power point 

ر  فيديو مصو
 للسورة 

 تدريبات الدرس
 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

القراءة 
الجماعية 

 للسورة

          

     امتحانات نهاية العام     يونيو

     امتحانات نهاية العام     يونيو

 

 رئيس القسم                                                                              المادة:  معلم 

    ديالور خان                                                                               حجاج عزت


