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 األولى السنة  - الخطة متوسطة األجل 
 

 
Medium Term Plan Arabic Year 1  ( خطة التربية اإلسالمية متوسطة األجل ( للسنة  

 األولى                            

 الوحدات الدراسية   المخرجات
الفترة 
 الزمنية 

 يتوقع من الطالب مع نهاية الحقبتين األولى والثانية :

الطالب أن عيد اإلضحى أحد أعياد المسلمين . * أن يعرف   

 *أن يدرك أن اإلسالم حث على ذبح األضاحي. 

 *أن يهنئ والديه والمسلمين بعيد األضحى " بطاقة العيد ".

   

 المطلوبة السور ويحفظ ، صحيحة تالوة *يتلواآليات

 اآليات إليه ترشد ما  *يستنتج

  المفاهيم بعض مبسطا   ادراكا  *يدرك

 .باإليمان المتعلقة

 *أنيذكر اسم الرسول ويتعرف على صفاته.

 .                      الفلق  الناس،: ويحفظها  الكريمة السور *أن يفهم

 .                  ويحفظه الشريف النبوي الحديث *أن يفهم 

   *أن يفهم معنى الطهارة ويدرك معناها .

                         *أن يتعرف على الماء الطهور. 

 ...                                           النجاسات الطهور، الماء الطهارة،: الفقهية المفاهيم بعض *أن يدرك

 .            والشراب الطعام وآداب ، اإلسالم تحية *أن يعتاد     

                                       .       نعمه على هللا *أن يشكر  

 معاملتهما.  ويحسن والديه، *أن يحترم

 الفلق  اإلخالص،: ويحفظها  الكريمة السور أن يفهم *

 أن يعرف معنى اإلستنجاء. *

 *أن يتعود على غسل يديه بالماء والصابون بعد اإلستنجاء. 

 *أن يتلو سورة المسد. 

 العينين واألذنين واليدين والرجلين. *أن يعرف أن هللا تعالى خلق 

 *أن يعرف أن هللا خالقه. 

   عيد األضحى
 (1هللا تعالى  ربي ، سورة الفاتحة )

 هللا تعالى رب كل شيء

 ( 2سورة الفاتحة )

 الرسول محمد )ص( + نشيد) رسولنا محمد ص(. 

 نشيد  تحية اإلسالم )حديث شريف( +

 ) السالم عليكم (. 

 الطهارة ( + 1سورة الناس )

 (1(+ سورة الفلق )2سورة الناس )

 (2( + سورة الفلق )1الماء الطهور)

 (+ آداب الطعام والشراب  2الماء الطهور )

 شكرهللا تعالى+ سورة اإلخالص 

 هللا تعالى الواحد+ النجاسات

 ( 1آداب قضاء الحاجة + سورة المسد)

 (2اإلستنجاء+ سورة المسد)

 وجود هللا هللا تعالى خالقي+ نشيد أدلة 

الفصل  
الدراسي  
 األول 
 
 
 
 
 
 
 

الحقبة 
   ولى األ

Block 1 

الحقبة  و
   ثانيةال

Block 2 
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 يتوقع من الطالب مع نهاية الحقب الثالثة والرابعة والخامسة : 
 *أن يعرف أن هللا تعالى خلق العينين واألذنين واليدين والرجلين. 

 *أن يعرف أن هللا خالقه. 
 تعالى واحد وهو خالقه وخالق كل شيء.أن يعرف أن هللا 

 أن يفهم الحديث الشريف ويحفظه+أن يبر والديه ويحسن معاملتهما.
أن يفهم السورة الكريمة ويحفظها + أن يتعرف إلى كيفية اإلستنجاء 

 والوضوء. 
 أن يدرك أهمية الصالة+ أن يتعود على آداب الطريق. 

يدرك أهمية الصالة أن يفهم السورة الكريمة ويحفظها + أن   
أن يفهم الحديث النبوي الشريف ويحفظه + أن يردد بإيقاع مناسب 

 النشيد.
 أن يعدد الصلوات الخمس وركعاتها. 

 أن يحافظ على الماء باعتباره نعمة من هللا تعالى.
 أن يعرف بعض نعم هللا تعالى ويشكره عليها. 

 أن يعرف جوانب من طفولة الرسول )ص( يتمه ورضاعه.
 يفهم معنى السورة الكريمة ويحفظها.أن 

أن يفهم معنى السورة الكريمة ويحفظها.+ أن يعرف جوانب من  
 طفولة الرسول )ص( يتمه ورضاعه.

 أنيميز بين اإلقامة واآلذان. 
أن يفهم معنى السورة الكريمة  أن يفهم معنى عبادة هللا تبارك وتعالى+

 ويحفظها. 
ا.+ أن يحب القرآن الكريم  أن يفهم معنى السورة الكريمة ويحفظه

 ويواظب على تالوته.
 أن يفهم معنى السورة الكريمة ويحفظها.+ أن يذكر آداب عيد الفطر.
أن يفهم معنى السورة الكريمة ويحفظها.+ أن يعرف جوانب من  

 طفولة الرسول )ص( : كفالة جده.
أن يعرف جوانب من طفولة الرسول )ص( :   أن يذكر آداب المجالس+

 مه.كفالة ع
 أن يفهم معنى السورة الكريمة ويحفظها.

 أن يستذكر السور الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة. 

 هللا تعالى خالقي+ نشيد أدلة وجود هللا 

 هللا تعالى خالق كل شيء+ نشيد هللا تعالى الخالق 

 بِر األم ) حديث شريف( 

 سورة النصر+أعمال الوضوء.

الصالة+آداب 

 الطريق.                                                 

 سورة الكوثر+ الصلوات الخمس  

 الصدق )حديث شريف(+نشيد هيا اصدقوا. 

 عدد ركعات الصلوات الخمس 

 هللا ينزل الغيث+من نعم هللا تعالى ) الماء(

من نعم هللا تعالى)الحواس(+من نعم هللا تعالى )نعم 

 أخرى( 

 َرضاع الرسول)ص(.

(1سورة قريش )  

(2يتم الرسول )ص(+ سورة قريش )  

 األذان+ اإلقامة

(.1عبادة هللا تعالى+ سورة الماعون)  

(+ حب القرآن الكريم.2سورة الماعون )  

(+عيد الفطر 1سورة الفيل)  

( +كفالة جده له )ص(2سورة الفيل )  

من آداب المجالس )حديث شريف(+ كفالة عمه له  

 )ص( 

 سورة العصر  

 مراجعة عامة لما سبق دراسته. 

الفصالن  
الدراسيان  

الثاني  
 والثالث  

 
 
 

الحقبة  
    الثالثة

Block 3 
 
 

الحقبة  و
الرابعة    
Block 4 

 
 
 

الحقبة  و
الخامسة   

Block 5 


