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Year 6 Year 5 Year 4 Year 3 Year 2 Year 1 

الدّروس والكتب والدّفاتر المدرسيّة +لمحة عاّمة عن  توزيع جدول 

 المناهج الدّراسّي للمادّة 
 مراجعة مقّرر الحفظ للّصف الخامس  

   )حفظ(سورة اإلنسان 

 مراجعة عامة 
 مراجعة عامة  + حب للا   (1تالوة سورة الكافرون )  مراجعة    مراجعة عاّمة 

 وفهم   تالوة-( 1سورة الملك) 

 اإلدغام   والتّنوين:من أحكام النّون السّاكنة 
 : تالوة وحفظ 10إلى اآلية 1سورة المدثر من اآلية 

 تالوة وفهم    1سورة ق 
سورة التكوير  / شريف  حديث-التّواضع 

   حفظ()
 سورة البقرة + حديث أركان اإليمان 

 (2حفظ سورة العاديات، تالوة سورة الكافرون) 
 حب الرسول 

 سورة الفاتحة. 

 من مظاهر قدرة للا تعالى في اإلنسان 

 تالوة وفهم -( 2سورة الملك) 
 : تالوة وحفظ 17إلى اآلية 11سورة المدثر من اآلية   

 آداب التالوة 

 تالوة وفهم    2سورة ق 
 

تالوة  - ( 1صالة الجماعة )  ،سورة لقمان
 وفهم 

( +  1الحفظ سورة البلد + اإليمان باهلل تعالى)
 حديث قيمة العمل 

العاديات، حفظ أركان اإلسالم  حفظ سورة 
 حديث، الشهادتان، إقام الصالة. 

أنا مسلم نظيف )حديث  
 شريف(. 

 المشي إلى الصالة بوقار 

 أحكام صالة الجماعة 
 : مراجعة التالوة والحفظ 17إلى اآلية 1سورة المدثر من اآلية 

 ترتيل القرآن الكريم )حديث شريف(  
 تالوة وفهم -( 2سورة لقمان) 

 المسجد آداب 
الصالة فريضة + سورة الذاريات + المحافظة   

 على الصالة 
 آداب العطاس.   حفظ سورة العاديات، حفظ دعاء االستفتاح،

 قيام الساعة
 تالوة وفهم  -1سورة الفرقان  

 : تالوة وحفظ 30إلى اآلية  18سورة المدثر من اآلية 

 تالوة وفهم    3سورة ق 
 شروط صحة الصالة  

 
 مولد الصادق األمين.  حفظ سورة الزلزلة، حفظ التشهد، إيتاء الزكاة.  سورة يس + رجاحة عقل الرسول  أّول مدرسة في اإلسالم -النّظام   

 مقاومة قريش للدعوة 
 صالة المسبوق 

 : تالوة وحفظ 31سورة المدثر ال آية 

 سورة اإلنسان )حفظ(
 من مظاهر قدرة للا في الماء 

 أنواع الماء

 حديث شريف - فضل العلم
تالوة وفهم / سورة  -( 1سورة الجمعة) 
 االنفطار )حفظ(

 النجاسات. حفظ سورة الزلزلة، صوم رمضان، الحج  ( + سورة األعلى )!(2اإليمان باهلل تعالى)

 مقاومة قريش للدعوة 
 صالة المسبوق 

 : تالوة وحفظ 31سورة المدثر ال آية 

 تالوة وفهم  1سورة المطففين 
 صفات الرسل 

 فهم وإنشاد - نشيد العلم
 التّوكّل على للا تعالى 

 الحفظ سورة الفجر + بدء الوحي  
حفظ سورة البينة، تالوة القارعة، نشيد أركان  

 اإلسالم.
 شكرا يا ربي. 

 تالوة وفهم -2سورة الفرقان  
 أنواع السجود 

 : مراجعة التالوة والحفظ 31إلى اآلية 1سورة المدثر من اآلية 
 تالوة وفهم  2المطففين سورة 

 تالوة وفهم -( 2سورة الجمعة) 
 صالة الجمعة 

 إسالم السيدة خديجة +سورة الغاشية  
حفظ سورة البينة، تالوة سورة القارعة، النبي  

 يرعى الغنم. 
 أحب للا ربي.  

 تالوة وفهم  -1سورة القلم  
 حديث شريف -من فضائل األعمال

 : تالوة وحفظ 41إلى اآلية  32سورة المدثر من اآلية 

 صالة الوتر 
 

 سورة الناس.   حفظ سورة البينة، آداب الزيارة  + اإليمان بالمالئكة    2سورة البقرة  تالوة وفهم  – ( 1سورة النّبأ) -البعث 

 دعوة أهل الطائف إلى اإلسالم 
 تالوة وفهم -2سورة القلم  

 : تالوة وحفظ 48إلى اآلية  42سورة المدثر من اآلية 

 حفظ(سورة اإلنسان ) 
 النهي عن رفع البصر في الصالة 

 )حديث شريف(   

 الحساب يوم القيامة 
تالوة وفهم سورة   – ( 2سورة النّبأ)

 المطففين )حفظ(

 + اإليمان بكتب للا تعالى  1سورة البروج 
حفظ سورة البينة، تالوة سورة العاديات، آداب 

 2الزيارة 
أحق الناس )حديث  

 شريف(.  

 الساكنة والتنوين: اإلخفاءمن أحكام النون 
 حقوق الوالدين  

 : تالوة وحفظ 56إلى اآلية  49سورة المدثر من اآلية 

 الوثنية في شبه الجزيرة العربية 

 الدعوة إلى اإلسالم سرا  

 ثبات بالل بن رباح رضي للا عنه 

 تالوة وفهم  – ( 3سورة النّبأ)
 + الحفظ سورة الغاشية    2سورة البروج 

 ، نشيد جيراني 2+  1العاديات تالوة 

 حفظ حديث حسن الجوار. 
 أطيع أمي وأبي.  

 حديث شريف - من أكبر الكبائر لعن الوالدين
 تالوة وفهم -3سورة القلم  

 : مراجعة التالوة والحفظ 56إلى اآلية   1سورة المدّثر من اآلية 

 تالوة وفهم  1سورة المزمل 
 فضل تالوة القرآن الكريم  

 

 شريف حديث - ضبط النّفس 

 صلوات السّنن الّراتبة 
 اإليمان بالرسل + نشيد األنبياء والرسل  

، طاعة للا  1حفظ سورة العلق، تالوة الزلزلة  

 عز وجل. 
 طهارتي عنواني.  

 التّوكل والتّواكل 
 تالوة وفهم -1سورة الواقعة 

 : تالوة وحفظ 6إلى اآلية  1سورة المزّمل من اآلية  

      2سورة المزمل 

 صلة العقيدة بالعبادة  

 تالوة وفهم -( 1سورة البيّنة)

 
 + عزة المسلم    3سورة البروج 

 2حفظ سورة العلق، تالوة الزلزلة  

 2+1طاعة الرسول، تالوة سورة القدر 
 رسولي محمد. 

 اإلسراء والمعراج

 تالوة وفهم - 2سورة الواقعة 
 : تالوة وحفظ 14اآلية إلى  7سورة المزمل من اآلية  

 سورة المرسالت )حفظ(

 شهادة الزور  
 

 صالة العيدين - صبر آل ياسر

 تكملة / سورة المطففين )حفظ( 
 

 آداب المحادثة + آداب التعامل مع المعلم  
حفظ سورة العلق، للا الرزاق، حفظ حديث تعلم  

 .1القرآن، تالوة سورة العلق 
 سورة الفلق. 

 الجمعة أحكام صالة 

 بن الجراح  أبو عبيدة عامر
 : تالوة وحفظ 19إلى اآلية   15سورة المزمل من اآلية  

 3سورة البقرة  وفهم   تالوة-( 2)  سورة البيّنة 1سورة المدثر 
، أوقات 2 عمل النبي، تالوة سورة العلق

 3 الصالة، تالوة سورة العلق
 للا تعالى رب كل شيء.  

 صالة المريض 

 ونعيمها الجنة  
 تالوة وحفظ  :20سورة المزّمل اآلية  

 3سورة البقرة  مراجعة -وإنشاد  فهم -أنا يا قوم مسلم  مهمات الرسل
، نشيد الصالة، حفظ حديث  2أوقات الصالة 

 التعاون 
من آداب الطعام )حديث  

 شريف(  

 شريف  حديث- يعنيترك ما ال 
  وحفظ السورة : مراجعة تالوة  20إلى اآلية  1سورة المزمل من اآلية  

 20حتى اآلية 

 سورة المرسالت )حفظ(
  )حديثوجوب قراءة الفاتحة في الصالة 

   شريف(

   شريف( )حديثارتباط اإليمان بالعمل 

 الجزء الثّاني 
 حديث شريف -الحّث على الّزراعة  -

 الحفظ سورة األعلى + إسالم أبي بكر الصديق  
تالوة وحفظ سورة التين، صدق الرسول، تالوة  

 سورة التين. 

من آداب قضاء الحاجة،  

محمد )ص( الطفل  
 المبارك.

  

 

 كتاب الفصل الدراسي الثاني  

 : فهم وتالوة 1سورة المؤمنون 
 اإلقالب

 إسالم علي بن ابي طالب )كرم للا وجهه(   الشّجاعة -(    1صالة السّفر) - وفهم    تالوة 1  سورة التكوير
حفظ سورة التين، للا كريم، تالوة سورة الشرح  

1 

أحترم معلمتي. سورة  

 اإلخالص.   
 



 الرسل في القرآن 

 : فهم وتالوة  2سورة المؤمنون 
 مراجعة تالوة وحفظ سورة المدثر   

 نشيد الكعبة + تقدير العلم   (1المقاطعة) - أركان الصالة  
طهارة الثوب والمكان، تالوة وحفظ سورة  

 الشرح، 

للا تعالى خالقي. الصدق  
طريق الجنة )حديث  

 شريف(،
 

 الرسل في القرآن 

 : فهم وتالوة  2سورة المؤمنون 
 مراجعة تالوة وحفظ سورة المدثر   

   2سورة التكوير  
 (2صالة السّفر) -
 تالوة وفهم -(  1عبس)سورة   -

 حفظ حديث النظافة، نشيد النظافة.  4سورة البقرة 

االستنجاء، أساعد 

 اآلخرين. 
 

 : تالوة وفهم 1سورة الحاقة 
 معجزات الّرسل 

 : تالوة وحفظ 5إلى اآلية  1سورة الجن من اآلية  

 سورة المرسالت )حفظ(
 سنن الصالة  

 

حديث  - ( 1المحافظة على نظافة الماء) -
 شريف  

 سورة النبأ )حفظ(  
 حفظ سورة الشرح، تالوة سورة الضحى،  5الصوم + سورة البقرة  

النشأة المباركة، سورة  
 المسد. 

 

 : تالوة وفهم  2سورة الحاقة 
 أهمية الوقت 

 الدعوة إلى اإلسالم جهرا   
 عمار بن ياسر 

 (2المقاطعة) -
 (1النّبّي )صلّى للا عليه وسلّم( ) ثبات  -

 صالة الفجر، أمانة الرسول.  حديث كافل اليتيم  

سالمي محبة ووئام  
)حديث شريف(. للا  

 تعالى الواحد. 

 

 أدب العطاس: حديث شريف 
 صالة الكسوف والخسوف 

 : تالوة وحفظ 10إلى اآلية  6سورة الجن من اآلية  

 تالوة وفهم   2سورة المدثر 

 للا وطاعة رسوله طاعة  
 حفظ سورة الضحى، نشيد نبينا،  حديث األمانة + الحفظ سورة الطارق  (2المحافظة على نظافة الماء) -

 يتم الرسول)ص(. 

 الماء الطهور. 

 بيعتا العقبة 
 إنّما األعمال بالنّيات: حديث شريف 

 حرمة إيذاء المسلم )حديث شريف(
 مبطالت الصالة ومكروهاتها

 تالوة وفهم -( 2عبس) سورة  
 (1ثبات النّبّي )صلّى للا عليه وسلّم( )  -

 ، صالة الظهر. 2تالوة سورة الضحى  اإليمان باليوم اآلخر  
(، سورة  1آداب الزيارة ) 

 الكوثر. 

 اإلظهار
 من مظاهر قدرة للا تعالى في النبات

 : تالوة وحفظ 17إلى اآلية   11سورة الجن من اآلية   

 سورة القيامة )حفظ(  
 سورة الصف تالوة وفهم 

 الهجرة الثانية إلى الحبشة  

 فهم وإنشاد -نشيد من أحبّ  -
 تكملة /سورة النبأ )حفظ(

 

 3حفظ سورة الضحى، تالوة سورة الضحى   2نشيد اإليمان باآلخرة + سورة الفجر  
آداب الطريق )حديث  

تعالى   ا، هللشريف( 

 خالق كل شيء  

 باهلل تعالى  الّرسول: الثقةمن أخالق 
 فهم وتالوة  :1سورة اإلسراء  

 قضاء الصلوات
 إبراهيم عليه السالم 

 صالة المغرب، صالة العشاء. الحفظ سورة البروج   للا رحيم  -
داب  كيف أتوضأ؟ آ

 (2الزيارة )

 عيدا الفطر واألضحى 
 وتالوة : فهم 2سورة اإلسراء  

 تالوة وحفظ  : 24إلى اآلية   18سورة الجن من اآلية  

 تالوة وفهم   1القيامة  سورة 
 

 (1)الّزكاة-الحبشةالهجرة إلى  -
الحفظ سورة البروج + إسالم حمزة بن عبد  

 بصير  للا- عمر بن الخطاب  إسالم المطلب
حفظ حديث رحمة الصغير، حفظ سورة الليل 

 يم تالوة وحفظ سورة الليل، للا عل
الرسول )ص( في كفالة  
 جده، سورة الماعون  

 حديث شريف   النار:عينان ال تمسهما 
 : تالوة وفهم 2سورة نوح 

 مراجعة التالوة والحفظ   :28إلى اآلية  1سورة الجن من اآلية   

 )حفظ(سورة القيامة 
 2  سورة القيامة

 اختيار األصدقاء

 

 شريف   حديث- الّرحمة  -
 سورة النازعات )حفظ(

 تالوة وحفظ سورة الليل، عطف الرسول.  أهمية الصوم 
  الوضوء. آدابمبطالت 
 التعامل.

 الّرياضة في اإلسالم 
 الحسن والحسين رضي للا عنهما 

 4اآلية  إلى 1سورة نوح من اآلية  

 سعد بن أبي وقاص رضي للا عنه  
 تالوة وفهم   1سورة النازعات  

 

 حفظ سورة الليل، مبطالت الوضوء،  اإليمان بالقدر   (2الّزكاة) -
الرسول )ص( في كفالة  

 عمه. 

 : تالوة وفهم  3سورة نوح 

 تالوة وحفظ   :10اآلية  إلى 5سورة نوح من اآلية  

 صفات المالئكة ووظائفهم 

 ٢  سورة النازعات
 سورة قريش.  2  ، مبطالت الوضوء4+ 3الليل  تالوة سورة  الحفظ سورة االنشقاق + سورة االنفال  للا غفور  -

 حفظ وتالوة   :18إلى اآلية   11سورة نوح من اآلية  
 شريف(   )حديثالرفق 

 تالوة وفهم   1سورة الطارق 

 

 الوالدين، حفظ سورة الشمس، حفظ طاعة  أهمية القرآن الكريم   (2سورة االنفطار) -
الكريم  أتعلم القرآن 

 شريف(.  )حديث

 حفظ وتالوة   :24إلى اآلية   19سورة نوح من اآلية  
 الكرم

 من أخالق الرسول)ص(: الصبر 
   نعمة.الحواس   تالوة وحفظ سورة الشمس  حديث التيسير على المعسر   (1الحّج)  -

 تالوة وحفظ  :28اآلية   إلى 25سورة نوح من اآلية  
 )حفظ(سورة القيامة 

 
 الصلوات الخمس.  حفظ سورة الشمس، اللعب المباح 5. الصوم + سورة البقرة  شريف  حديث- أثر الّصدقة  -

 تالوة وحفظ  :28اآلية   إلى 25سورة نوح من اآلية  
 تالوة وفهم  2سورة الطارق 
 أدعية مأثورة 

 
 الصلوات الخمس  الشمس، اللعب المباححفظ سورة  5. الصوم + سورة البقرة  حفظ(سورة عبس ) 

 مراجعة التالوة والحفظ   :28اآلية  إلى 1نوح من اآلية  
   شريف( )حديثأدب التناجي  

 النهي عن تلويث البيئة 
 

 آداب الحديث.  تالوة وحفظ سورة الشمس  أهمية الصوم  وفهم  تالوة-سورة التّوبة  -

 المزمل مراجعة تالوة وحفظ سورة المدثر وسورة 
 سورة فصلت تالوة وفهم سورة 
 موقف المسلم من الكتب السماوية 

 مراجعة عامة.  زواج الرسول من خديجة.  ترشيد االستهالك  - (   2الحّج ) -

 مراجعة تالوة وحفظ سورة المدثر وسورة المزمل 
 سورة فصلت تالوة وفهم سورة 

 موقف المسلم من الكتب السماوية 
 مراجعة عامة.  زواج الرسول من خديجة.  االستهالك ترشيد  - (   2الحّج ) -

 مراجعة تالوة وحفظ سورة نوح وسورة الجن 
 سورة الزمر تالوة وفهم  

 فاطمة الزهراء 
 مراجعة عامة.  مراجعة عامة  مراجعة عامة.  - فهم وإنشاد  –نشيد الّرحمة  

  


