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Intent 
 
 

• To understand how Islamic values and the Islamic faith affect the way people live their lives. Provide 
Community, worship & celebration to develop an understanding of how people express themselves 
through the studying of Islam.  

• Explore feelings towards peoples own beliefs and that of others ensuring an understanding of 
tolerance, respect and appreciation.  

• To understand and follow the guidance of the Prophet Muhammed (PBUH).  

 
Implementation 
 
Islamic at BSR: 
 

• All staff will use assessment for learning to ensure all lessons are relevant and will help to     plan for 
next steps.   

• Through our teaching and visits, we will attempt to excite and intrigue our children to find out more 
about Islam.  

• We will develop deep subject knowledge and key skills while differentiating work for all abilities.  

• Thorough and ongoing monitoring systems that helps staff maintain strong links to 
the MOE Curriculum guidelines to ensure all aspects, knowledge and the application of Islam are 
being taught across all year groups.  

  

 
Impact 
 
As a result of our Islamic teaching at BSR you will see: 
 

• To develop students’ capacity to learn about and observe the Islamic faith.  

• To use feedback and self-assessment to provide information in relation to attainment within the MOE 
framework.  

• To provide students to reflect on their faith and to be proud ambassadors.   

• To link aspects of the formal elements to student outcomes; formal elements are the vein that runs 
through the MOE framework.   

  



 

Grade KG2 
 

Number of Lessons Per Week 3  عدد الحصص األسبوعية 

 ثالث حصص  
 Topics Coveredمواضيع الدروس  

Term 3 Term 2   ثالث الفصل ال    Term 1   الفصل الثاني        ولالفصل األ   

 سورة الفلق. -1   
 أركان اإلسالم.  -2
 آداب النظافة في اإلسالم   -3
 المسلم عون ألخيه.  -4
 أحب أسرتي.  -5
 رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم في رعاية جده وعمه -  6
 العظيم. هللا الخالق  -7
 سورة الناس. - 8
 صالتي نور حياتي.  -9
 البر حسن الخلق.  -10
 سورة قريش.  -11
 

 هللا ربي.  -1
 حفظ وتالوة( )سورة الفاتحة.  -2
 الصدق طريق الجنة.  -3
   اإلسالم أركان  -4
 حفظ وتالوة.( ). االخالصسورة  -5
 وسلم. صلى هللا عليه   سيدنا محمدمولد  -6

 الرحمن. هللا -7
 وتالوة( حفظ القيل )سورة  -7
 النوم. دعاء  -8
 الوضوء.  -9

 الرحمة بالحيوان. -10

 Skills Developedالمهارات 
   يتلو السور تالوة صحيحة.  -
 يسمع السور تسميعا سليما.  -

 يفسر المفردات الواردة في السور القرآنية  
 للسورة الكريمة   اإلجمالي يشرح المعنى 

 لسور القرآنية. ل  اإلجمالي يعبر بأسلوبه عن المعنى  
 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.

 يسمع الحديث الشريف. 
 يستنتج أهم الهدايات النبوية التي يتضمنها الحديث الشريف. 

 الستة. يعدد أركان االيمان  -
 في النظافة. اإلسالم يستخلص آداب  -
 عونه ألخيه. يستنتج أن هللا يعين المسلم بسبب  -
 ألخيه. يتحدث عن صور اعانة المسلم -
 يبين حقوق أفراد األسرة.  -
 يدلل على احسانه ألقاربه.  -
 يستنتج أن هللا تعالى خالق عظيم وهو على كل شيء قدير. -
 يعدد أسماء الصلوات الخمس.   -
 يبين أهمية الصلوات.  -
 يذكر عدد الصلوات المفروضة.  -
 يبين أن حسن الخلق من األعمال الصالحة   -
 ستنتج أن البر هو كل عمل فيه خيري -
 

 Assessmentالتقييم 



 فصلي   تقييم -  مستمر تكويني تقييم  –

 Home Learningالتعلم في المنزل 
 على برنامج كالس روم   الواجبات  

 Reading List & E-booksقائمة القراءة والكتب اإللكترونية  

https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200 
 

 Useful Websitesمواقع تعليمية مفيدة  

%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.html-%D9%82%D8%B5%D8%B5-pdf.net/category/25-https://www.kutub 

books-library-1-ebooks.org/493-pdf-https://download 

https://www.alefbata.com 
/https://3asafeer.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ertiqa.lamsa&hl=ar&gl=US 

 

Setting (if any) 

 مجموعات  توجد  ال
 Staffالمعلمات 

 فاطمة عثمان الشيخ حسين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200
https://www.kutub-pdf.net/category/25-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.html
https://download-pdf-ebooks.org/493-1-library-books
https://www.alefbata.com/
https://3asafeer.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ertiqa.lamsa&hl=ar&gl=US


Grade 1 
 

Number of Lessons Per Week  3 عدد الحصص األسبوعية 

 حصص   3                                                                      

Topics Covered 

Term 3   الفصل الثالث  Term 2  الفصل الثاني Term 1 ألول الفصل ا  

ق )قرآن كريم (  سورة الفل -   
 ـ أركــان اإليمــان                          

آداب النظافة في اإلسالم.  -  
( حديث شريف )  ألخيه  المسلم عون  -  

أحب أسرتي .  -  
 )حفظ (  المسلم عون ألخيه المسلم حديث شريف ـ 

 ـ رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم في رعاية جده 
 هللا الخالق العظيم ـ 
 سورة الناس  -
 صالتي نور حياتي  -

 ـ البر حسن الخلق    حديث شريف ) حفظ ( 
 ـ سورة الماعون ) حفظ ( 

 
هللا ربي  -  

   سورة الفاتحة  -  

الصدق طريق الجنة -  

أركان اإلسالم   -  

سورة اإلخالص  -  

مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم  -  

هللا الرحمن   -  

سورة الفيل   -  

دعاء النوم    -  

أبو هريرة رضي هللا عنه   -  

الرحمة بالحيوان   -  

 الوضوء  -
 

 

Skills Developed المهارات  

 
العالمين* يذكر أن هللا هورب  شيء  لالمدبر لك* يستدل على أن هللا هو   الكون.* يستنتج أن هللا هو رب هذا    

به وحده ويستعين  يحمد هللا    بالحمدهللا. *  يبدأ أعماله باسم هللا وينهيها  واآلخرة. *  يوضح أن هللا هو الرحمن الرحيم وهو ربنا ومالك الدنيا   * يتلو سورة الفاتحة تالوة سليمة ويحفظها.  

. * يقارن بين جزاء الصادقين وعاقبة الكاذبين * يدلل على التزامه بالصدق الكذب. *  يذكر أهمية الصدق وأضرار   

. * يتعرف دالالت أركان اإلسالم  . * يتعرف دالالت أركان اإلسالم يستنتج أثر أركان اإلسالم في حياة المسلم   أركان **  يستخلص أن اإلسالم يقوم على خمسة   

*يبين المعنى اإلجمالي للسورة السورة. ة اإلخالص تالوة صحيحة ويحفظها * يفسر مفردات * يتلو سور   

م يعبر عن حبه للرسول صلى هللا عليه وسلوسلم *هللا عليه   الرسول صلى نسب  * يبين   النبي صلى هللا عليه وسلم  قصة مولد* يذكر   

يحفظ دعاء النوم    نومه. * يطبق آداب اإلسالم عند    

*  يستنتج أن المعتدي نهايته الهزيمة  *  يبين أن الكعبة بيت هللا الذي يحميه دائماً.الفيل. *يذكر مجمل قصة أصحاب    ويحفظها.  ة، السوريتلو   

الحيوان. على   رحمته. وعطفه * يتحدث عن رحمة أبي هريرة بالحيوان. * يدلل على كيفية اقتدائه بأبي هريرة رضي هللا عنه في   



   . * يعبر عن حبه هلل الرحمن الرحيمبمخلوقات هللا   * يذكر أمثلة تدل على الرحمة * يستدل على أن رحمة هللا تشمل جميع خلقهبخلقه. ان هللا عز وجل رحيم  *يستنج

ا الوضوء.  * يستنتج الحاالت التي يشرع فيه * يستنتج أن الوضوء عبادة  الوضوء. * يتعرف خطوات  *  يحرص على الوضوء الصحيح والطهارة   

بالحيوان * يستنتج أن الرحمة بالحيوان عمل يرضي هللا *  يتحدث عن كيفية الرفق   تعالى.*  يعطف على مخلوقات هللا يسمع الحديث الشريف.  *    

   يتلو السور تالوة صحيحة.  -
 يسمع السور تسميعا سليما.  -

 يفسر المفردات الواردة في السور القرآنية  
 للسورة الكريمة   اإلجمالي يشرح المعنى 

 للسور القرآنية.   اإلجمالي يعبر بأسلوبه عن المعنى  
 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة.

 يسمع الحديث الشريف. 
 يستنتج أهم الهدايات النبوية التي يتضمنها الحديث الشريف. 

 لستة. يعدد أركان االيمان ا -
 في النظافة. اإلسالم يستخلص آداب  -
 يستنتج أن هللا يعين المسلم بسبب عونه ألخيه.  -
 يتحدث عن صور اعانة المسلم ألخيه. -
 يبين حقوق أفراد األسرة.  -
 يدلل على احسانه ألقاربه.  -
 يستنتج أن هللا تعالى خالق عظيم وهو على كل شيء قدير. -
 يعدد أسماء الصلوات الخمس.   -
 يبين أهمية الصلوات.  -
 يذكر عدد الصلوات المفروضة.  -
 يبين أن حسن الخلق من األعمال الصالحة   -
 يستنتج أن البر هو كل عمل فيه خير.  -

Assessment  التقييم 

 تقويم فصلي - مستمر  تقويم تكويني 

Home Learning  التعلم في المنزل 

 كالسروم  الجوجل على   المرفقة العمل واألنشطة أوراق  /النشاط  كتاب 
Reading List & E-books    اإللكترونية والكتب القراءة قائمة 

https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200 
http://www.arabiah.net/arabi/ 

https://download-children-pdf-ebooks.com/ 
 الكتب المدرسية اإللكترونية مرسلة على كالس رووم وفق تحديثها من وزارة التعليم 

 

Useful Websites  مواقع تعليمية مفيدة 

https://madrasa.org/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

https://www.nafham.com/ 
 بادلت موقع  -نيربود   موقع -  شيت وورك  اليف موقع  -  وول  وورد   موقع

Setting (if any) 

https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200
http://www.arabiah.net/arabi/
https://download-children-pdf-ebooks.com/
https://madrasa.org/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.nafham.com/


 مجموعات  توجد  ال

 Staff  المعلم 

 محمد الجندي  

 
 
 

  



2Grade  
 

Number of Lessons Per Week  3  عدد الحصص األسبوعية 

 حصص 3

Topics Covered 

Term 3 ثالث  الفصل ال  Term 2  الفصل الثاني Term 1  ول الفصل األ  

 ( التشهد والصالة اإلبراهيمية   حفظ)2+   1أنا أصلي  - 1  

 ( حفظ غيباً )  شريف   حديث -الصالةفضل  - 2

 الصادق األمين   - 3

 ( حفظ وتالوة  )  148 –  139سورة الصافات  - 4

 األمانة     - 5

 (   حفظ غيباً ) فضل تالوة القرآن   حديث شريف  – 6

 ( حفظ وتالوة ) سورة القدر  – 7

 السيدة فاطمة رضي هللا عنها   – 8

 ( حفظ وتالوة(  )  206  – 209) سورة األعراف - 9 

 آداب الطعام    -10

 ( حفظ غيباً  ) خير األعمال في اإلسالم   -11

 

 . هللا اللطيف الخبير   – 1

 ( وتالوةحفظ )آية الكرسي  – 2

 . االيمان بالرسل عليهم السالم -3

 (. حفظ وتالوة)سورة العصر  -4

 ( حفظ غيبا)حديث شريف  . أحب الخير ألخي  -5

 . الطهارة ونواقض الوضوء -6

 . ( حفظ وتالوة )ورة الشرح س -7

 )حفظ غيبا )حسن الوضوء حديث شريف -8

 . الرسول صلى هللا عليه وسلم يحب العمل 9-

 . حسن الوضوء -10

 . علي بن أبي طالب رضي هللا عنه11

 
 

Skills Developed المهارات  

 
   صحيحة.تالوة   الكريمة والسور يتلو اآليات 

 سليما. سمع اآليات الكريمة والسور تسميعا ي
 يفسر المفردات الواردة في اآليات والسور القرآنية  

 للسورة الكريمة   اإلجمالي يشرح المعنى 
 لآليات.   اإلجمالي يعبر بأسلوبه عن المعنى  

 صحيحة.يقرأ الحديث الشريف قراءة 
 يسمع الحديث الشريف. 

 يتضمنها الحديث الشريف. يستنتج أهم الهدايات النبوية التي 
 . يستنتج أهمية الصالة  

 يحرص على أداء صالته في أوقاتها بصورة صحيحة  
 يسمع التشهد والصلوات االبراهيمية.

 بالنبي صلى هللا عليه وسلم.  ءيحرص على االقتدا
 يبين أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم في التجارة . 

 يبين مكانة النبيي صلى هللا عليه وسلم عند هللا  
 يستنج أن السعادة في عبادة هللا. 
 يعبر عن حبه لألنبياء والرسل . 

 يبين أهمية األمانة وأضرار الخيانة على الفرد والمجتمع. 
 يتحدث عن نعم هللا عزوجل وكيفية شكره عليها. 

 يبين كيفية تناول الطعام . 



   سالماإل يلتزم آداب الطعام في 

 

Assessment  التقييم 

 تقويم فصلي -  مستمر  تقويم تكويني 

Home Learning  التعلم في المنزل 

 كالسروم  الجوجل على  المرفقة أوراق العمل واألنشطة

Reading List & E-books  قائمة القراءة والكتب اإللكترونية 
 تحديثها من وزارة التعليم الكتب المدرسية اإللكترونية مرسلة على كالس رووم وفق 

 

Useful Websites  مواقع تعليمية مفيدة 
 

  موقع بادلت -موقع نيربود  -وقع اليف وورك شيت    -موقع وورد وول  
Setting (if any) 

 مجموعات  توجد  ال

Staff  المعلمات 

 . فاطمة عثمان الشيخ حسين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
3Grade  

 
 
 

Number of Lessons Per Week   2 عدد الحصص األسبوعية 

 حصــتــان  
Topics Covered 

 Term 3 ثالث  الفصل ال  Term 2   الفصل الثاني   Term 1 ول الفصل األ  

آداب الزيارة والضيافة .  -   
سورة الفجر ـ   
الصوم .  -  
صفات المؤمن )حديث شريف (  -  

وحفظ   تالوة(   9ـ   1ـ سورة المزمل اآليات )   
الصــوم    -  
التـــســامح    -  

 ـ أصحاب البستان ) قصة إثرائية ( 
 أبوبكر الصديق رضي هللا عنه. 
 اإليمان بالرسل عليهم السالم . 

 

 ـ بر الوالدين  
 ـ آداب التالوة  

 ـ نزول الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم  
 ـ ســـورة العلق ) حفظ( 

 هللا عنها ( ـ خدبجة بنت خزيلد ) رضي 
 ـ النبي سليمان عليه الســـالم والهدهد ) قصة إثرائية ( 

 ـ حســن الخلق ) حديث شريف ( 
 ـ اإليمان بالمالئكة  

 ـ ســورة الضحى ) حفظ ( 
 ـ شـــروط الصالة ومبطــالتها  

 

Skills Developed  المهارات 

 ـ بيين فضل الوالدين وجـــزاء برهما  
للوالدين فضل عظيم .    يطبق آداب التالوة ـ يذكر قصة نزول الوحي على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم   

 * اإلحسان إليهم عبادة . 
 * جزاء بر الوالدين 

 * آداب المسلم مع القرآن الكريم . 
  * االلتزام بآداب تالوة القرآن الكريم

ن الكريم ؟ ما هو القرآ  
 أذكر قصة نزول الوحي على سيدنا محمد عليه السالم.   

 أبين مهمة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم 
 أقتدي بالنبي صلى هللا عليه وسلم في صبره وثباته على الحق 

 أين كان الرسول ص يتعبد ؟ 
َوةً  علق ال سوَرةَ  أتَْلو   َسليَمة  تالا  
عَ  ق علال سوَرةَ  أس م ا  
رَ  ْفَرداتا  أ فَس ا َدةَ  الم  الس وَرةا  في الَوارا . 

ْجماليا   الَمْعنى  بَي انَ ا    الَكريَمةا  للاس وَرةا  اإلا  
ما هي أول سورة نزلت من القرآن ؟     

 * يتعلم صفات السيدة خديجة رضي هللا عنها . 
 *  دورالسيدة خديجة رضي هللا عنها في نصرة اإلسالم . 

بالسيدة خديجه بنت خويلد رضي هللا عنها * االقتداء   
كيف تقتدي بالسيدة خديجة في حياتك؟    



 * يتعلم الحرص على األخالق الحسنة. 
 *األخالق الحسنة تثقل ميزان المؤمن . 

 *  يحفظ الحديث الشريف حفظاً سليماً.   
أذكر ثالثة من األخالق الحسنة      

ْن  ةا ما . أ بَي اَن أَنَّ اإليماَن باالمالئكا أَْركانا اإليمانا  

ْم. فاتها ةا َوصا  أذَك َر أَسماَء بعَضا الَمالئكا
 أب يَن ا َوظائفاه ْم َوأَعمالَهْم. 

أذكر ثالثة أسماء من المالئكة مع مهامهم      

َوةً  ضحى الَ  سوَرةَ  أتَْلو   َسليَمة  تالا  
عَ  ضحى ال سوَرةَ  أس م ا . 
رَ  ْفَرداتا  أ فَس ا َدةَ  الم  الس وَرةا  في الَوارا . 
ْجماليا   الَمْعنى  أ بَي انَ  الَكريَمةا  للاس وَرةا  اإلا  
ما هو وقت صالة الضحى وثوابها ؟    

ضوء   د خول   ةا الصَّالةا: الو  حَّ َد ش روَط صا  أ َعد ا
 الَوْقتا  اْستقابال  القاْبلَةا  َطهاَرة  البََدنا َوالثَّْوبا 

 * أستخلص آداب الزيارة والضيافة.  
 * التزم آداب الزيارة والضيافة . 

 أتلو سورة الفجر تالوة سليمة افسر المفردات وأشرح المعنى اإلجمالي للسورة. 
 أســمع ســـورة الفجــر  

 ألتزم صفات المؤمن في قولي وعملي 
أبين مفهوم الصوم .    
أحددمن يجب عليه الصوم .    
ة هالل شهر رمضان . أذكر كيف تثبت رؤي   

 أستنتج الحكمة من الصيام . 
 أبين فضائل الصيام وآدابه. 

 أبين مفهوم التســـامح  
 أستنتج جزاء العفو والتسـامح في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم . 

 ألتــزم التســامح في حياتي ومعامالتي مع الناس  
 أعدد أولي العزم من الرسل 

أستنتج الحكمة من إرسال الرسل أبين مكانتهم وواجبنا نحوهم .     
 أشرح بعض معجزات موسى وعيسى عليهما السالم . 

 

Assessment  التقييم 
ـ تقويم فصلي  مستمر تكويني تقويم  

Home Learning  التعلم في المنزل 
كالسروم  الجوجل على المرفقة واألنشطة العمل أوراقأنشطة الكتاب المدرسي   

Reading List & E-books  قائمة القراءة والكتب اإللكترونية 
 الكتب المدرسية اإللكترونية مرسلة على كالس رووم وفق تحديثها من وزارة التعليم 

Useful Websites  مواقع تعليمية مفيدة 

https://madrasa.org/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

https://madrasa.org/
https://www.alefeducation.com/ar/


https://www.nafham.com/ 
 بادلت  موقع  -نيربود  موقع -  شيت وورك  اليف   وقع -  وول  وورد موقع

Setting (if any) 

 مجموعات  توجد  ال

Staff  المعلم 

 محمــد الجــندي  

 
 

  

https://www.nafham.com/


Grade 4 
 

Number of Lessons Per Week  2 عدد الحصص األسبوعية 

 حصتان 
Topics Covered 

Term 3 ثالث  الفصل ال   Term 2  الفصل الثاني Term 1  األول الفصل  

 السنن الرواتب.   -1 

 الهجرة الى الحبشة.  -2

 حسن المعاملة.  -3

 سورة األعلى.   -4

 صالة الجماعة.   -5

 سورة الغاشية.  -6

 البحث والتفكير العلمي.  -7

 حمد هللا عزوجل على نعمه. -8

 عام الحزن.  -9

 أخالق المتقين.  -10

  صبر الني صلى هللا عليه وسلم . -11
 

 آداب دخول المنزل  -1
 ( حفظ وتالوة  )البروج.  سورة  -2
 من أحكام التجويد .  -3
 المؤمن القوي  -4
 .  اإلسالم بدء الدعوة الى  -5

 االيمان بالكتب السماوية . -6

 سورة الطارق.)تالوة وحفظ( -7

 التثبت من األخبار . -8

 أهمية الصالة المفروضة .  -9

 أحسنكم أخالقا. -10
 

Skills Developed   المهارات  

 
   الكريمة والسور تالوة صحيحة. يتلو اآليات  -
 يسمع اآليات الكريمة والسور تسميعا سليما.  -
 يفسر المفردات الواردة في اآليات والسور القرآنية   -
 للسورة الكريمة   اإلجمالي يشرح المعنى  -
 لآليات.  اإلجمالييعبر بأسلوبه عن المعنى   -
 القيامة. يقارن بين حال أهل الجنة وحال أهل النار عند الحساب يوم  -
 يستنتج أن التفكر في خلق هللا يؤدي الى معرفة عظمته سبحانه.  -
 يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة. -
 يسمع الحديث الشريف.  -
 يستنتج أهم الهدايات النبوية التي يتضمنها الحديث الشريف.  -
 للحديث.  الي اإلجم يبين المعنى  -
 يستنبط مواقف يستحب فيها الحمد.  -

 يبين منهج التفكير العلمي في البحث وخطواته. 
 اإلسالم. في  يستنتج أهمية الصالة -
 الرواتب. يميز بين الصلوات المفروضة والسنن  -
 النوافل. يستنتج فضائل بعض  -
 سالم. يوضح مكانة األخالق في اال -
 معاملة الناس. يستنتج األخالق الحسنة في  -
 صلى هللا عليه وسلم   النبي يدلل على صبر  -
 يستنتج جزاء الصابرين من النصوص الكريمة.  -
 الصبر. يقتدي بخلق نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في خلق  -



 يبين أن حسن الخلق من صفات المسلم   -
Assessment   التقييم   

   - تقويم فصلي  - تقويم تكويني مستمر

Home Learning  التعلم في المنزل 

كالسروم  الجوجل على  المرفقة  العمل واألنشطة أوراق أنشطة الكتاب المدرسي و   

Reading List & E-booksقائمة القراءة والكتب اإللكترونية  

 الكتب المدرسية اإللكترونية مرسلة على كالس روم وفق تحديثها من وزارة التعليم /

Useful Websites مواقع تعليمية مفيدة  

https://madrasa.org/ 
https://www.nafham.com/ 

https://www.alefeducation.com/ar/ 
 

Setting (if any) 
 مجموعات  توجد  ال

Staff  المعلمات 

 فاطمة عثمان الشيخ حسين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.arabiah.net/arabi/
https://madrasa.org/
https://www.nafham.com/
https://www.alefeducation.com/ar/


 
Grade 5 

 
 

Number of Lessons Per Week  2 عدد الحصص األسبوعية 

 حصـتان  
Topics Covered 

 Term 3ثالث الفصل ال  Term 2  الفصل الثاني  Term 1 ول الفصل األ 

 سورة عبس   ) تالوة وحفظ (   - 
 ـ القلقلة )تجــويد ( 

 ـ  القرآن شفيعي )حديث شــريف ( 
 ـ ســـورة النازعات )تــالوة وحفظ (

 ـ القلب الرحيم )حديث شريف ( 
 ـ الهجــرة إلى المدينة  

 ـ الرفق خير  
 

سورة االنفطار) تــالوة وحفظ (  -  
أحب العمل إلى  هللا )حــديث شــريف (  -  
ف الطائ أهل  دعوة  -  
محبة هللا تعالى  -  
اآلخر   باليوم إليمانا  -  
اإلسراء والمعراج  -  
سورة التكوير ) تالوة وحفظ (  -  

 ـ اإلحسـان إلى الناس  

Skills Developed  المهارات 
يتلو االيات تالوة سليمة.  ـ  
يفسر معاني المفردات  ـ   
يستنبط عالمات يوم القيامة.  ـ  
يوضح جزاءاإلنسان يوم القيامة   ـ  
يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة .  ـ  
يستنتج ثمرات المداومة على العمل الصالح  ـ   
يوضح األسباب المعينة على العمل الصالح  ـ  
يحدد هدف الرسول عليه السالم من دعوة أهل الطائف  ـ   

ـ  أسلوب الرسول من أهل الطائف ـ يبين   
وضح صبرالرسول على إيذاء أهل الطائف ـ ي  

بن أن اإليمان باليوم اآلخر واجب. ـ ي    
سان محاسب على أعماله .   ذكر أن اإلنـ ي  

 .   يستعد لليوم اآلخر بالعمل الصالح 
يبين معنى اإلسراء والمعراج ـ      
التأسي بالرسول صلى هللا عليه وسلم وتصديقه بكل ماجاء به  ـ  
للصالة مكانة عظيمة في اإلسالم   يبين أن أن  ـ   
يتلو االيات تالوة سليمة ـ أن    
يذكر أحداث يوم القيامةـ                   

وأسمعها تسميعا جيداً تــلو سورة عبس تالوة سليمة  ـ أ      
على أن اإلســالم دين المســاواة  ـ أدلل   
أفسر المفردات الواردة في اآليات   ـ أن    

مفهوم القلقلة وحــروفها .  ـ أن يوضح   
تلو اآليات الكريمة مطبقا لحكم القلقلة  ـ  أن   

أقــرأ الحديث الشريف قراءة سليمة ومعبرة  ـ   
أوضح مفهوم شفاعة القرآن ألصحابه يوم القيامة  ـ   



أتــلو سورة النازعات تالوة سليمة وأسمعها تسميعا جيدا  ـ   
المفردات الواردة في اآليات   ـ أن أفسر   

ريف  أوضح مفهوم الرحمة في الحديث الش ـ   
أقرأالحديث الشريف قراءة صحيحة وأسمعه تسميعاً جيداً ـ   
ألتزم الرحمة في جميع تعامالتي  ـ   
أشــرح مفهوم الرفق  ـ   
أحـــدد جوانب الرفق باآلخــرين  ـ   

ـفوائد الرفق للفرد والمجتمع  ـ أستنتج    

Assessment  التقييم 
   - تقويم فصلي  -تقويم تكويني مستمر  

Home Learning  التعلم في المنزل 
 المرفقة على الجوجل كالسروم واألنشطة  أوراق العمل   أنشطة الكتاب المدرسي 

Reading List & E-books   اإللكترونية  والكتب  قائمة القراءة   

http://www.arabiah.net/arabi/ 
ebooks.com/-pdf-children-https://download 

 الكتب المدرسية اإللكترونية مرسلة على كالس رووم وفق تحديثها من وزارة التعليم  

Useful Websites تعليمية مفيدة مواقع   

https://madrasa.org/ 
https://www.nafham.com/ 

https://www.alefeducation.com/ar/ 

Setting (if any) 
 مجموعات  توجد  ال
Staff    المعلم   

 محمــد الجندي           

 
 

http://www.arabiah.net/arabi/
https://download-children-pdf-ebooks.com/
https://madrasa.org/
https://www.nafham.com/
https://www.alefeducation.com/ar/

