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 الدرس المحور الوحدة الشهر
عدد 

 الحصص
 نواتج التعلم

أساليب 
 التدريس

 األنشطة  التقويم مصادر التعلم

 مارس
 
 
 

 العقيدة اإليمانية ثالثةال
هللا 

الخالق 
 القدير

3 

قدر هللا تعالى من خالل التأمل في ستنج ي  -
 الكون وفي مخلوقاته.

 يوضح كيفية شكر هللا على نعمه. -
 
 

 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

حلقات 
التالوة بين 

 الطالب

 ثالثةال إبريل
 الوحي اإللهي

 (الحديث الشريف)
فضل 
 الصالة

 
 
3 

 يسمع الحديث الشريف. -
 يستنتج أهمية الصالة. -
 يحرص على آداء الصالة في وقتها. -
 الكريم.يوضح جزاء من يقرأ القرآن  -

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي 
المثيرات السمعية   

والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

حفظ 
الحديث 
 الشريف

 رابعةال ابريل
 اإللهيالوحي 

 (الحديث الشريف)

من  
أخالق 
 المسلم

3 

 سمع الحديث الشريف.ي  -
 يتجنب ما يسبب الحزن لآلخرين .  -
 يبين كيفية احترام مشاعر 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 
تدريبات 
 الدرس

 الرابعة  ابريل
الوحي اإللهي  
 )القرآن الكريم(

سورة 
 القدر

3 
 يتتلو سورة القدرتالوة سليمة.  -
 يسمع سورة القدر.  -
 

 حلقات تالوة 
بين 

 المجموعات
 التعلم التعاوني

 

 الكتاب المدرسي
 power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة
 المصحف المعلم

تدريبات 
 الدرس

 تسميع اآليات  
 المناقشة 

بداية شهر 
رمضان 
الكريم 
 هـ1441



 السيرة النبوية الخامسة مايو

من  
أخالق 
النبي 

هللا صلى 
عليه 
 وسلم

3 

يعبر عن حب النبي صلى هللا عليه   -
 وسلـم.

يبين كيفة التأسي بالنبي في حسن   -
 المعاملة والرحمة باألهل واألقارب.

 
 

 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

 
حل أنشطة 

 الكتاب
 
 

          

 الخامسة مايو
الوحي اإللهي  
 )القرآن الكريم(

سورة 
 الشمس 

3 

 سورة الشمس تالوة سليمة.  يتلو  -
 يفسر المفردات الواردة في السورة.  -
 يسمع سورة الشمس.   -
 يشرح المعنى اإلجمالي للسورة الكريمة.   -
يبين أن العمل الصالح يطهر النفس  -

 ويزكيها

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

قرآن الكريم ال
برنامج بيت القرآن 

 المعلم
المثيرات السمعية  

للوحات والمرئية ا
 الصور المناسبة

المواقع والتطبيق 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

حلقات 
التالوة بين 

 الطالب

          

 الخامسة مايو
القيم واآلداب 

   اإلسالمية 
احترام 
 اآلخرين 

3 

يبين كيفية التعامل مع اآلخرين اثناء   -
 التعامل واللعب مع.

يوضح أهمية احترام رغبات اآلخرين   -
 وآرائهم.

 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي ا
 power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

والتطبيق المواقع 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 
 
 
 
 
 
 

          

 الخامسة مايو
 الوحي اإللهي

 (الحديث الشريف)

الصالة 
على 
النبي 

صلى هللا 
عليه 
  وسلم 

3 

 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.  -
يذكر فضل الصالة على النبي صلى هللا   -

 عليه وسلم.
 يطبق ما يهدي اليه الحديث.  -
 يسمع الحديث الشريف تسميعًا جيًدا.  -

 

 التعلم التعاوني
الحوار 
 والمناقشة

 حل المشكالت
 التعلم بالقدوة

 الكتاب المدرسي
 power point 

المثيرات السمعية   
والمرئية اللوحات 
 الصور المناسبة

والتطبيق المواقع 
 اإلسالمية 

تدريبات 
 الدرس

 ورقة عمل 
المناقشة 
 والحوار

 طرح أسئلة

 

          



 مايو
 

 السادسة
الوحي اإللهي  
 )القرآن الكريم(

سورة 
  التكاثر

3 

 سورة التكاثر تالوة سليمة. يتلو  -
 يسمع سورة التكاثر. -
 يفسر المفردات الواردة في السورة. -
 للسورة الكريمة. يبين المعنى اإلجمالي  -

 

 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

حلقات 
التالوة بين 

 الطالب

          

  القضايا المعاصرة السادسة يونيو
نعمة  
  النبات

3 

يبين الحكمة من تنوع النبات واختالف    -
 ألوانه وأنواعه. 

يصنف دروه في حماية النباتات في   -
 البيت والمدرسة.

 

 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
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