الخطة متوسطة األجل  -السنة الخامسة

Medium Term Plan Islamic Year 5

خطة التربية اإلسالمية ( متوسطة األجل ) للسنة الخامسة
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سورة اإلنسان ( حفظ )
مراجعة عامة
سورة ق  1تالوة وفهم
آداب التالوة
سورة ق  2تالوة وفهم
ترتيل القرآن الكريم ( حديث
شريف)
سورة اإلنسان ( حفظ )
سورة ق  3تالوة وفهم
شروط صحة الصالة
سورة اإلنسان ( حفظ )
من مظاهر قدرة هللا في الماء
أنواع الماء
من سورة المطففين 1تالوة وفهم
صفات الرسل
سورة المطففين 2تالوة وفهم
صالة الوتر
سورة اإلنسان ( حفظ )
النهي عن رفع البصر في الصالة
( حديث شريف)
الوثنية في شبه الجزيرة العربية
الدعوة إلى اإلسالم سرا
سورة المزمل  1تالوة وفهم
فضل تالوة القرآن الكريم
سورة المزمل 2
صلة العقيدة بالعبادة
سورة المرسالت ( حفظ )
شهادة الزور
سورة المدثر1
مهمات الرسل
سورة المرسالت ( حفظ )
وجوب قراءة الفاتحة في
الصالة ( حديث شريف)
ارتباط اإليمان بالعمل
سورة التكوير 1تالوة وفهم
أركان الصالة
سورة التكوير2
سورة المرسالت ( حفظ )

المخرجات

يتوقع من الطلبة في نهاية الفترتين األولى والثانية :

أن يحفظ سورة اإلنسان ..
 أن يتلو السور القرآنية (ق /المطففين /المزمل ) تالوة جهريةصحيحة.
 أن يقرأ ويحفظ األحاديث الشريفة (ترتيل القرآن الكريم/النهي عن رفعالبصر.
أن يشرح المعنى العام للسور الكريمة واألحاديث الشريفة.
أن يعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدروسالعصمة  ،آداب التالوة ،صالة الوتر ،الوثنية ،شروط صحة الصالة ).
أن يعطي أمثلة على قدرة هللا تعالى في الماء..
أن يعدد صفات الرسل الكرام ويبين أهم مناقبهم ..
أن يذكر أنواع المياه ويبين خصائص كل نوع  ،وحكم استخدام كل نوع
منها.
أن يعدد شروط صحة الصالة ..
أن يميز بين مفهوم الوثنية والتوحيد ..
أن يبين فضل هللا تعالى في إنزال الماء على األرض وإرسال الرسلالكرام للبشر.
أن يعظم جهود الرسول الكريم"ص" في نشر اإلسالم والقضاء علىالوثنية.
أن يحرص على عدم رفع بصره في الصالة..
أن يؤدي صالة الوتر على الوجه الصحيح ..
أن يحافظ على أداء صالة الوتر على الوجه الصحيح ..
-أن يحافظ على شروط صحة الصالة.

يتوقع من الطلبة في نهاية الفترات الثالثة والرابعة والخامسة :
يحفظ سورة المرسالت غيبا.
•
•

يتلو السور الكريمة" التكوير ،والمدثر ،والقيامة والصف" تالوة

صحيحة.
يقرأ األحاديث الشريفة"ارتباط اإليمان بالعمل ،وجوب قراءة الفاتحة

•
1
بالصالة ،حرمة إيذاء المسلم" قراءة صحيحة.

الثالثة
Block 3
والفترة
الرابعة
Block 4

والفترة
الخامسة
Block 5

سنن الصالة
الدعوة إلى اإلسالم جهرا
عمار بن ياسر
سورة المدثر  2تالوة وفهم
طاعة هللا وطاعة رسوله
حرمة إيذاء المسلم ( حديث
شريف)
مبطالت الصالة ومكروهاتها
سورة القيامة ( حفظ )
سورة الصف تالوة وفهم
الهجرة الثانية إلى الحبشة
قضاء الصلوات
إبراهيم عليه السالم
سورة القيامة  1تالوة وفهم
أهمية اإليمان بالمالئكة
أداء األمانة ( حديث شريف)
إجازة الفصل الثاني  -أسبوع
سورة القيامة ( حفظ )
سورة القيامة2
اختيار األصدقاء
سعد بن أبي وقاص رضي هللا
عنه
سورة النازعات  1تالوة وفهم
صفات المالئكة ووظائفهم
سورة النازعات٢
سورة القيامة ( حفظ )
الرفق ( حديث شريف)
سورة الطارق  1تالوة وفهم
سورة الطارق  2تالوة وفهم
أدعية مأثورة
أدب التناجي ( حديث شريف )
النهي عن تلويث البيئة
سورة فصلت تالوة وفهم سورة
موقف المسلم من الكتب
السماوية
سورة الزمر تالوة وفهم
فاطمة الزهراء

•

يفهم المعاني الواردة في األيات واألحاديث.

•

يعرف المفاهيم :أركان الصالة ،سنن الصالة،الدعوة إلى اإلسالم

جهرا.
•

يستنتج ماترشد إليه اآليات واألحاديث الشريفة السابقة.

•

يميز بين أركان الصالة وسنن الصالة.

•

يحب الصحابة ويقدر تضحياتهم في مرحلة الدعوة إلى اإلسالم جهرا.

•

يعرف جانبا من حياة األنبياء"إبراهيم عليه السالم  ،ومحمد"ص".

•

يحرص على اإليمان باهلل تعالى.

•

تنمو لديه بعض القيم اإلسالمية كحفظ األمانة.

•

يتعرف أهمية اإليمان بالمالئكة عليها السالم.

•

يعطي أمثلة على طاعة هللا تعالى والرسول"ص" ،وأمثلة على حرمة

إيذاء المسلم وبذل المال في سبيل هللا تعالى.
•

يحفظ سورة القيامة غيبا.

•

يعدد بعض آثار اإليمان بالمالئكة على اإلنسان.

•

يبين صفات الصديق الصالح.

•

يتلو اآليات الكريمة" النازعات والطارق" تالوة صحيحة.

•

يستنتج ما ترشد إليه اآليات والسور الكريمة

•

يقرأ األحاديث الشريفة ويستنتج ما ترشد إليه األحاديث الشريفة .

•

يميز بين موقف المؤمنين والكافرين من القرآن الكريم.

•

يصدق بأن اإليمان ينجي صاحبه يوم القيامة وأن هللا تعالى ينصر

المؤمنين.
•

يحب العمل في سبيل هللا تعالى.

•

يوقن بأن هللا تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم.

•

يقدر نبي هللا تعالى إبراهيم والصحابة الكرام وبخاصة سعد بن أبي

وقاص والمهاجرين إلى الحبشة.
يبين مكانة فاطمة الزهراء في قلب الرسول "ص" وفي قلوب

•

المؤمنين.
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