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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  
  

• 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  
  

• 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 1 
 

Number of Lessons Per Week  في األسبوع صحص 3 عدد الحصص األسبوعیة 
 

Topics Covered 
Term 3  الفصل الثالث  Term 2 الفصل الثاني Term 1  األول الفصل  

 الوحدة الثالثة:  
سورة الفلق        -  
أركان اإل�مان   -  
ي اإلسالم   -

آداب النظافة �ف  
�ف   - المسلم عون ألخ�ه المسلم حد�ث �ث  
ي   -

أحب أ�يت  
ي رعا�ة جدە     -

رسولنا محمد ص� هللا عل�ه وسلم �ف
 وعمه  

 الوحدة الرابعة 
هللا الخالق العظ�م  -  
سورة الناس   -  
ي      -

ي نور ح�ايت
صاليت  

      ال�ب حسن الخلق  -
سورة ق��ش   -  
 
 

ي    الوحدة األو� : أحب ريب
ي  - هللا ريب  
  سورة الفاتحة - 
الصدق ط��ق الجنة -  
أركان اإلسالم   -  
سورة اإلخالص  -  
مولد الرسول ص� هللا عل�ه وسلم   -  

 الوحدة الثان�ة : برحمتك أح�ا  
هللا الرحمن   -  
سورة الف�ل   -  
دعاء النوم  -  
ي هللا عنه   -

أبو ه��رة ر�ف  
لوضوءا -  
بالحيوان الرحمة   -  

 
Skills Developed المھارات  

 
 

 
 

 

 یتلو سورة الفلق تالوة صحیحة  •
 یسمع سورة الفلق  •
 یفسر مفردات السورة  •
 یبین المعنى اإلجمالي للسورة  •
 یعدد أركان اإلیمان الستة •
 اال هللا   إلھیردد ان ال  •
 یوضح أھمیة النظافة للمسلم   •
 النظافةیستخلص آداب اإلسالم في  •
 یحفظ الحدیث الشریف  •
 بسبب عون أخیھیستنتج ان هللا یعین المسلم  •

* یستنتج أن هللا ھو رب ھذا الكون. * یستدل على أن هللا ھو  
 المدبر لكل شيء * یذكر أن هللا ھورب العالمین 

* یتلو سورة الفاتحة تالوة سلیمة ویحفظھا. *  یوضح أن  
واآلخرة. *   هللا ھو الرحمن الرحیم وھو ربنا ومالك الدنیا 

یبدأ أعمالھ باسم هللا وینھیھا بالحمدهللا.   یحمد هللا وحده  
 ویستعین بھ

*  یذكر أھمیة الصدق وأضرار الكذب. * یقارن بین جزاء  
 الصادقین وعاقبة الكاذبین * یدلل على التزامھ بالصدق. 



 ألخیھ   إعانة المسلمیتحدث عن صور  •
 یعدد واجبات أفراد األسرة   •
 یبین حقوق أفراد األسرة •
 یذكر بعض الصور التعاون بین أفراد األسرة •
  إحسانھ ألقاربھیدلل   على  •
یستنتج أن هللا تعالى خالق عظیم وھو على كل  •

 شيء قدیر
 هللا تعالىیذكر أمثلة تدل على   مظاھر   عظمة  •

 وقدرتھ 
 یشكر هللا تعالى على نعمة بالمحافظة علیھا  •
 الناس تالوة صحیحة  یتلو سورة •
  سورة الناسیسمع  •
 یفسر مفردات السورة  •
 اإلجمالي للسورة یبین المعنى  •
   واالنسیستنتج وسائل التحصین من شیاطین الجن  •
 یعدد أسماء الصلوات المفروضة •
 یذكر عدد ركعات الصلوات المفروضة  •
 یستنتج أن البر ھو كل عمل فیھ خیر  •
 یبین أن حسن الخلق من األعمال الصالحة  •
 یحدد السلوك الدال على حسن الخلق   •
 دة ومجویتلو سورة قریش تالوة سلیمة  •
 یسمع سورة قریش  •
 یوضح المعنى اإلجمالي لسورة قریش  •

 
 

*  یستخلص أن اإلسالم یقوم على خمسة أركان * یستنتج 
اإلسالم في حیاة المسلم * یتعرف دالالت أركان أثر أركان 

 اإلسالم. * یتعرف دالالت أركان اإلسالم. 

* یتلو سورة اإلخالص تالوة صحیحة ویحفظھا * یفسر  
 مفردات السورة. *یبین المعنى اإلجمالي للسورة 

* یذكر قصة مولد النبي صلى هللا علیھ وسلم * یبین نسب 
ر عن حبھ للرسول صلى  الرسول صلى هللا علیھ وسلم *یعب

 هللا علیھ وسلم 

* یطبق آداب اإلسالم عند نومھ.  یحفظ دعاء النوم    
یتلو السورة، ویحفظھا.  *یذكر مجمل قصة أصحاب الفیل. *   

یستنتج أن یبین أن الكعبة بیت هللا الذي یحمیھ دائماً. *  
 المعتدي نھایتھ الھزیمة

لل على كیفیة  * یتحدث عن رحمة أبي ھریرة بالحیوان. * ید
اقتدائھ بأبي ھریرة رضي هللا عنھ في رحمتھ. وعطفھ على  

 الحیوان. 

*یستنج ان هللا عز وجل رحیم بخلقھ. * یستدل على أن  
 تشمل جمیع خلقھ * یذكر أمثلة تدل على الرحمة رحمة هللا

 بمخلوقات هللا * یعبر عن حبھ � الرحمن الرحیم.  
رة * یتعرف  *  یحرص على الوضوء الصحیح والطھا

خطوات الوضوء. * یستنتج أن الوضوء عبادة * یستنتج  
 الحاالت التي یشرع فیھا الوضوء. 

*  یسمع الحدیث الشریف. *  یعطف على مخلوقات هللا  
تج أن  تعالى. *  یتحدث عن كیفیة الرفق بالحیوان * یستن

 الرحمة بالحیوان عمل یرضي هللا
Assessment التقییم 

   التقویمات الكتابیة التكوینیة والفصلیة  -أوراق العمل الصفیة  -التقویمات الشفھیة للحفظ والتالوة 
Home Learning  التعلم في المنزل 

 classroom. Google على المرفقة  واألنشطةالكتابیة  الواجبات  -الحفظ لمقرر اآلیات واألحادیث 
Reading List & E-books    اإللكترونیة والكتب القراءة قائمة 

 كتب المدرسیة اإللكترونیةال -القرآن الكریم 
 القصص اإلسالمیة في المدرسة   – ملفات البوربوینت

Useful Websites  مواقع تعلیمیة مفیدة 
https://madrasa.org 

https://madrasa.org/


https://uae-school.com / 
https://almanahj.com/ae 

u-https://kahoot.com/schools 
https://wordwall.net/ 

Setting (if any) 
 

 Staff  المعلمات 
Moustafa Ibrahim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://almanahj.com/ae
https://kahoot.com/schools-
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


2Grade  
 

 
Number of Lessons Per Week  في األسبوع صحص 3 عدد الحصص األسبوعیة 

  حصتین
Topics Covered 

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

   1أنا أص�ي  -
 فضل الصالة    -
ف   -  الصادق األمني
   148  – 139سورة الصافات  -
 األمانة     -
   2أنا أص�ي  -

 الوحدة الرابعة  
 فضل تالوة القرآن     –
 سورة القدر   –
ي هللا عنها   –

 الس�دة فاطمة ر�ف
 206  -204سورة األعراف  -   
 آداب الطعام    -
ي اإلسالم    -

 خ�ي األعمال �ف
 

ي   الوحدة األو�
ي : إ�مايف

 يهدييف
 هللا اللط�ف الخب�ي  •
   آ�ة ال�ر�ي - •
   اإل�مان بالرسل  •
 سورة الع�  •
ي  •

 أحب الخ�ي أل�ف
 : أنا مسلم طاهر   الوحدة الثان�ة

 الطهارة ونواقض الوضوء  •
ح  •  سورة ال�ث
 الرسول ص� هللا عل�ه وسلم �حب العمل  •
 حسن الوضوء  •
ي هللا عنه •

ي طالب ر�ف  ع�ي بن أيب

Skills Developed المھارات  
 
 
 
 

 ةصحیح ةطریقب یؤدي صاله الفجر 
 یسمع التشھد  والصالة  اإلبراھیمیة  

 یسمع الحدیث الشریف 
 یستنتج  أھمیة  الصالة 

 یحرص   على أداء صالتھ  في أوقاتھا  
مشكلة و  ضع   -صلى هللا علیھ وسلم-یبین كیف حل النبي 

 الحجر األسود
 في التجارة   -صلى هللا علیھ وسلم -یبین  اخالق  النبي

في   -صلى هللا علیھ وسلم  -یحرص  على  االقتداء  بالنبي
 صدقھ وأمانتھ

 من سورة الصافات تالوة سلیمة .   148-139یتلو اآلیات   
 یعبر بأسلوبھ عن المعنى اإلجمالي  لآلیات الكریمة   

 وطاعتھ  -عالى ت  -یستنتج أن السعادة في عبادة هللا 
) من سورة الصافات تسمیعا  148-139یسمع اآلیات( 

 سلیما 

  یتعرف صفات هللا الخالق اللطیف الخبیر.
 یبین معنى اللطیف ومعنى الخبیر.

 یستنتج رحمة هللا بالعباد وأن هللا خبیر بكل شيء في الكون.
 ویسمعھایقرأ اآلیة قراءة سلیمة ویحفظ آیة الكرسي غیباً 

یستخرج صفات هللا الواردة في آیة الكرسي ویستنتج صفات 
 هللا وقدرتھ ویبین فضل آیة الكرسي وفوائد تالوتھا . 

. یبین أھمیة اإلیمان بالرسل . ویعدد أولي العزم من الرسل . 
الدعوة لعبادة  یستنتج أن رسالة الرسل واألنبیاء جمیعا ھي

 هللا وحده 
سلیمة وصحیحة . ویحفظ السورة   . یقرأ سورة العصر قراءة

عھا. یستنتج أن العمل الصالح سبیل الربح یوم  مغیباً ویس
 القیامة وھو الربح الحقیقي . 

. یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة . یحفظ الحدیث غیباً  
ویسمعھ. یستنتج أن حب الخیر لآلخرین من صفات المؤمن . 

 اتھ وسلوكھ.أن یتعلم حب الخیر لآلخرین ویطبق ذلك في حی



 علیھم السالم  - یعبر عن حبي لألنبیاء والرسل 
 یوضح مفھوم األمانة 

 على الفرد والمجتمع  الخیانةیبین أھمیة األمانة واضرار 
 الخائن وعاقبةیوضح جزاء األمین 

 یؤدي الصالة بطریقة صحیحة
 ة باطمئنان وخشوع  یحرص على أداء الصال
 یسمع الحدیث الشریف

 یستنتج أھم الھدایات النبویة التي یتضمنھا الحدیث الشریف 
 یا احرص على تالوة القرآن الكریم باستمرار 

 یوضح أجر قارئ القرآن الكریم 
 یتلو سورة القدر تالوة سلیمة

 یفسر المفردات الواردة في السورة 
 یمة  یشرح المعنى اإلجمالي للسورة الكر

 یبین فضل لیلة القدر 
 یعدد األعمال المناسبة للیلة القدر

 یسمع سورة القدر 
 رضي هللا عنھا -یبین نسب السیدة فاطمة 

رضي هللا عنھا في حمایة   -یوضح دور السیدة فاطمة 
 المكرمة  مكةوالذود عنھ في   -صلى هللا علیھ وسلم   -النبي 

 هللا عنھارضي   -یعدد أھم صفات السیدة فاطمة 
 رضي هللا عنھا  -یعبر عن اقتدائھ  بالسیدة فاطمة 

) من سورة االعراف تالوة 204 -206یتلو  اآلیات الكریمة(
 مجوده 

 یسمع اآلیات الكریمة   
 یفسر المفردات الواردة في اآلیات

 صلى هللا علیھ وسلم عند هللا  -یبین مكانة النبي 
 ین واجب علینا یستنبط أن رعایة الیتیم ورحمة  المحتاج

 یتحدث عن نعم هللا عز وجل وكیفیة شكره علیھا 
 یوضح أن الطعام مھم الستمرار الحیاة 

 یبین كیفیة تناول الطعام   
 یلتزم آداب الطعام في االسالم 

 یقرأ الحدیث الشریف قراءة صحیحة
 یذكر أفضل األعمال في اإلسالم 

 والمجتمعیبین أثر اطعام الطعام وافشاء السالم في الفرد 
 یوضح ما یھدى إلیھ الحدیث الشریف
 یسمع الحدیث الشریف تسمیعا جیدا 

 
 

. یتقن كیف یتوضأ وضوءا صحیحاً . ویتعرف نواقض  
الوضوء ویحفظھا . ومعنى الطھارة وأنواعھا . یستنتج  

أھمیة الوضوء والطھارة. یتعرف أنواع النجاسات . یتعلم 
 النظافة.

. یتلو سورة الشرح تالوة سلیمة . یحفظ السورة غیباً ثم  
في اآلیات . یبین  یسمعھا . یشرح معاني الكلمات الواردة 

المعنى العام للسورة. یستنتج أن الصبر مفتاح النجاح . 
 ھو مفید.  ویستنتج فوائد الوقت واستغاللھ في ما

.یتعلم حب العمل وقیمة العمل . یستنتج فوائد العمل لإلنسان.  
 ویبین أھمیة العمل 

. یتقن الوضوء ویتعلم خطوات الوضوء. یستنتج أھمیة  
 الوضوء

یتعلم قراءة القصص المفیدة عن الشخصیات في التاریخ أو . 
بن أبي   يالشخصیات المعاصرة . یستنتج من خالل قصة عل

طالب صفات الشخصیة المثالیة ویطبقھا كالشجاعة 
 والفروسیة وحسن الخلق 

 
 

Assessment التقییم 



   التقویمات الكتابیة التكوینیة والفصلیة  -أوراق العمل الصفیة  -التقویمات الشفھیة للحفظ والتالوة 
Home Learning  التعلم في المنزل 

 classroom. Google  على المرفقة واألنشطةالواجبات الكتابیة  -الحفظ لمقرر اآلیات واألحادیث  
Reading List & E-books  القراءة والكتب اإللكترونیة قائمة  

 كتب المدرسیة اإللكترونیةال -القرآن الكریم 
 القصص اإلسالمیة في المدرسة  – ملفات البوربوینت

Useful Websites  مواقع تعلیمیة مفیدة 
https://madrasa.org 

https://uae-school.com / 
https://almanahj.com/ae 

u-https://kahoot.com/schools 
https://wordwall.net/ 

Setting (if any) 
 

Staff   المعلمون 
Ahmed Easa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://kahoot.com/schools-
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


 
3Grade  

 
Number of Lessons Per Week   في األسبوع حصص 3 عدد الحصص األسبوعیة 

 
Topics Covered 

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

 الوحدة الثالثة  
 آداب ال��ارة والض�افة -
 الصوم .  -
 سورة المزمل -
�ف .  -  صفات المؤمن حد�ث �ث
 سورة الل�ل    -
 التسامح  -

 الوحدة الرابعة  
 العلم والمعرفة-
ي هللا عنه. -

 أب��كر الصديق ر�ف
 سورة الفجر   -
 الصدق  -
 ماإل�مان بالرسل عليهم السال -
 البحث عن المعرفة  -
 

 
   یعلمني ياألولى: دین الوحدة  •
 بر الوالدین  •
 آداب التالوة  •
  سورة العلق  •
 علیھ وسلم نزول الوحي على النبي صلى هللا   •
 خدیجة بنت خویلد رضي هللا عنھا  •
 حسن الخلق  •
 والھدھد (قصة إثرائیة )  سلیمان النبي   •
 عابد   نا مسلم أ:  الثانیة  الوحدة  •
 اإلیمان بالمالئكة  •
 سورة الضحى   •
 شروط الصالة ومبطالتھا   •
 فضل ترتیل القرآن الكریم   •
 األذان واإلقامة   •
 سورة التین   •
 حافظ القرآن   •

 

Skills Developed  المھارات 
 
  

 
 یستخلص آداب الزیارة الضیافة .

ضیافة . الزیارة والآداب ب یلتزم    
یبین مفھوم  الصیام.    
صیام . الیحدد على من  یجب       

یذكر كیف     تثبت رؤیة ھالل  رمضان .     
یستنتج  الحكمة  من صیام شھر  رمضان  .    
یبین فضائل  الصیام  وآدابھ .   
)  من سورة  المزمل تالوة سلیمة  .9-1یتلو  اآلیات(   
)  من سورة  المزمل .9-1یسمع  اآلیات(   
یفسر  المفردات الواردة  في السورة  .    

 یسمع  الحدیث الشریف .
یستنتج  الھدایات  النبویة التي یتضمنھا الحدیث الشریف .     
في قولھ  وعملھ .یلتزم  صفات المؤمن    
یتلو سورة  اللیل  .    

 
یستنتج فضل الوالدین . یتعلم حسن معاملة األب واألم  
 واالھتمام بھما . یتعلم الترابط بین األبناء والوالدین . 

. یبین فضل تالوة القرآن الكریم . یعدد آداب تالوة القرآن 
 الكریم ویطبقھا. یستنتج أھمیة احترام القرآن الكریم 
ول صلى  . یذكر كیف بدأ الوحي وأین نزل الوحي على الرس

هللا علیھ وسلم وماھي أول اآلیات التي نزلت من القرآن 
  .ویذكر اسم ملك الوحي وأنواع الوحي 

یتلو سورة العلق تالوة سلیمة . یشرح معاني المفردات .   .
یحفظ سورة العلق غیباً ویسمعھا . یستنتج أھمیة القراءة 
والكتابة والعلم . ویبین كیف یخلق اإلنسان في بطن أمھ  

 ومراحل الخلق . 
یذكر اسم أول زوجة للرسول صلى هللا علیھ وسلم وكیف  

 تزوجھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم . یعدد صفات السیدة 



 یفسر المفردات الواردة في اآلیات الكریمة  .
 یبین المعنى اإلجمالي للسورة  الكریمة . 

 یقارن بین طاعة هللا ومعصیتھ  .
 یبین نتائج األعمال الصالحة والسیئة .

 یبین مفھوم التسامح . 
نین .یبین أن التسامح والمبادرة بالصفح من أخالق المؤم  

 یستنتج  جزاء العفو والتسامح .
یدلل على قیمة التسامح في حیاة الرسول صلى هللا علیھ  

 وسلم .
 تبین أھمیة العلم والمعرفة .

 یستنتج قیمة العلم والمعرفة وآثارھا على الفرد  والمجتمع .
 یبین نسب أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ .

رضي هللا عنھ یستخلص آثار صدق إیمان أبي بكر الصدیق   
 بالنبي صلى هللا علیھ وسلم . 

 یعدد صفات أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ .
 یحرص على االقتداء بأبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ  

 یتلو سورة الفجر تالوة سلیمة .
 یفسر المفردات الواردة في السورة  . 

 یشرح المعنى اإلجمالي للسورة الكریمة .
الظالمین .بین عاقبة ی  

 یستنتج أن النفس المطمئنة جزاؤھا الجنة . 
 یسمع سورة الفجر . 

 یسمع الحدیث الشریف ( الصدق ) .
یستنتج أھم الھدایات النبویة التي یتضمنھا الحدیث  

 الشریف  
 یعبر عن االقتداء بالرسول صلى هللا علیھ وسلم في صدقھ .

 یعدد أولي العزم من الرسل . 
رسال الرسل .یستنتج الحكمة من إ  

بین مكانتھم ،أفضلیتھم ،أثر اإلیمان بھم ،وواجبنا نحوھم . ی  
 یشرح عن بعض معجزات موسى وعیسى ،علیھما السالم . 

 یبین أنواع العلم والمعرفة . 
 یبین كیف یتعلم االنسان . 

 یوضح مصادر العلم والمعرفة . 

حیاة الرسول صلى هللا   خدیجة رضي هللا عنھا . ودورھا  في
علیھ وسلم . یستنتج دور المرأة في بدایة اإلسالم وأھمیة  

  دورھا في بناء المجتمع.
.یستنتج عظیم خلق هللا من خالل خلق المالئكة . یحدد اسم 

 ملك الوحي ومھمة بعض المالئكة . یعدد أركان اإلیمان . 
 ي.یستمع قصة النبي سلیمان مع الھدھد. یستنتج معجزات نب

هللا سلیمان علیھ السالم . یتعلم صفات طائر الھدھد ویستنتج 
  أھمیة الصدق في نقل األخبار. 

ة الضحى تالوة سلیمة. یحفظ سورة الضحى  . یتلو سور
ویسمعھا غیباً. یستنتج نعم هللا علیھ ویشكر النعم ویحافظ  
علیھا . یستنتج أھمیة اإلحسان للیتیم والفقیر . یذكر وقت  

 الضحى  وفضلھ.
. یبین شروط صحة الصالة. یبین مبطالت الصالة ویعددھا .  

الة في  یستنتج فضل الصالة وأھمیتھا والحفاظ على الص 
  أوقاتھا . 

یستنتج أھمیة وفضل تالوة القرآن . ینمي مھارة تحسین  -
 صوتھ أثناء تالوة القرآن 

. یتعلم األذان واإلقامة ویذكر كلمات األذان واإلقامة ویحدد 
الفرق بین األذان واإلقامة یطبق األذان واإلقامة ویتدرب على  

  .إتقانھما 
ظ السورة غیبا  . یتلو سورة التین تالوة سلیمة ویحف

ویسمعھا . یستنتج فوائد ثمرة التین وثمرة الزیتون ویبین 
أھمیة شكر هللا على حسن الخلق اإلنسان یستنتج أھمیة  

  . العمل الصالح
.قصة إثرائیة عن حفظ القرآن یستنتج من خاللھا أھمیة حفظ 

  القرآن وتنمیة مھارة القراءة والتالوة .
 
 

Assessment التقییم 
   التقویمات الكتابیة التكوینیة والفصلیة  -أوراق العمل الصفیة  -التقویمات الشفھیة للحفظ والتالوة 

Home Learning  التعلم في المنزل 
  classroom. Google    على المرفقة واألنشطةالواجبات الكتابیة  -الحفظ لمقرر اآلیات واألحادیث  

Reading List & E-books  قائمة القراءة والكتب اإللكترونیة 
 كتب المدرسیة اإللكترونیةال -القرآن الكریم 



 القصص اإلسالمیة في المدرسة  – ملفات البوربوینت
Useful Websites  مواقع تعلیمیة مفیدة 

https://madrasa.org 
https://uae-school.com / 

https://almanahj.com/ae 
u-https://kahoot.com/schools 

https://wordwall.net/ 
Setting (if any) 

 
Staff  المعلم 

 Ahmed Easa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://kahoot.com/schools-
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


Grade 4 
 

Number of Lessons Per Week  حصتین في األسبوع 2 عدد الحصص األسبوعیة  
 

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

 الوحدة الثالثة:  
ف الرواتب  -  السنف
 الهجرة إ� الحبشة  -
 حسن المعاملة   -
 سورة األع�   -
 صالة الجماعة  -

 الوحدة الرابعة  
 سورة الغاش�ة   -
 البحث والتفك�ي العل�ي   -
 حمدهللا تعا� ع� نعمه  -
 عام الحزن  -
ف -  أخالق المتقني
ي ص� هللا عل�ه وسلم  -  ص�ب النيب
 

 المؤمن القوي   األولى: الوحدة
 آداب دخول المنزل والخروج منھ •
 سورة البروج  •
 من أحكام التجوید (لفظ الجاللة ) •
 القوي (حدیث )  المؤمن  •
 بدء الدعوة إلى اإلسالم  •
 - رضي هللا عنھا – أم المؤمنین زینب بنت خزیمة   •

 الكلمة الطیبة : دة الثانیة الوح
 اإلیمان بالكتب السماویة  •
 سورة الطارق  •
 التثبت من األخبار •
 أھمیة الصالة المفروضة وآدابھا •
•  ً    أحسنكم أخالقا

Skills Developed   المھارات   
 
 
 
 

 یمیز بین الصلوات المفروضة والنوافل 
 یستنتج فضائل  م بعض  النوافل  

 یبین أسباب ھجرة المسلمین إلى الحبشة
 یستنبط  أھمیة المعاملة الحسنة   
 یستنتج جمال اإلسالم في  حوار جعفر بن أبي طالب  
 یستنتج  األخالق الحسنة  في معاملة الناس  

 یبین كیفیة احترام الكبیر والعطف على الصغیر 
 یوضح مكانة األخالق في اإلسالم  
 ویحفظھا  یتلو  سورة  األعلى تالوة صحیحة 
 یشرح المعنى اإلجمالي لآلیات الكریمة 
 الشریف قراءة سلیمة معبرةیقرأ الحدیث   
 یشرح معاني المفردات  و التراكیب  اللغویة 
 یبین أھمیة صالة الجماعة  و  یحفظ حدیث صالة الجماعة 

 ویسمعھایتلو سورة الغاشیة تالوة سلیمة 
 یفسر المفردات الواردة في اآلیات

 یقارن بین حال أھل الجنة وحال اھل النار 
 یستنتج أن التفكر في خلق هللا یؤدي إلى معرفة عظمتھ 
 یستنتج ان البحث یؤدي الى المعرفة واكتشاف الحقائق 

یعدد آداب دخول المنزل وآداب الخروج من المنزل . یحفظ  ـ
دعاء الدخول إلى المنزل ودعاء الخروج من المنزل .  

 . یستنتج أھمیة الحفاظ على اآلداب داخل المنزل ویطبقھا 
یتلو سورة البروج تالوة صحیحة . یحفظ السورة ویسمعھا   ـ

 غیباً بإتقان .  
كیف ینطقھا أثناء التالوة  یعدد أحكام لفظ الجاللة (هللا) و ـ

 . حسب القاعدة 
یقرأ الحدیث قراءة سلیمة . یحفظ الحدیث ویسمعھ غیباً   ـ

بإتقان . یستنتج صفات المؤمن القوي وصفات المؤمن 
 یستنتج كیف یقوي شخصیتھ . .الضعیف

یذكر كیف بدأت الدعوة إلى اإلسالم . یعدد أوائل من دخل   ـ
دعوة . یتعلم الحوار  في اإلسالم . یستنتج أسلوب ال

 والمناقشة مع اآلخرین باألسلوب الحسن والحكمة واالحترام. 
یتعرف شخصیة زینب بنت خزیمة رضي هللا عنھا .   ـ

یستنتج فضل الكرم والعطف على المساكین والمحتاجین  
   والفقراء. یتعلم تقدیم المساعدة لآلخرین.



 یبین منھج التفكیر العلمي في البحث وخطواتھ 
 یوظف التفكیر العلمي في البحث عن المعرفة

 اإلجمالي للحدیث  یبین المعنى ویسمع الحدیث الشریف 
 یستنبط مواقف یستحب فیھا الحمد 

   یحرص على حمد هللا عز وجلو یستنتج جزاء الحامدین 
وأبي طالب  -رضي هللا عنھا -ثر وفاة السیدة خدیجة أیبین 

 على النبي صلى هللا علیھ وسلم 
 یوضح أدوار وفضل السیدة خدیجة رضي هللا عنھا 

سلم وكیفیة التغلب  یقتدي بھدي الرسول صلى هللا علیھ و
 على المواقف المحزنة

 یسمع الحدیث الشریف 
 یستنتج أن المسلم یتقي هللا في كل زمان ومكان

 یستنبط أن الحسنات یذھبن السیئات 
 یبین أن حسن الخلق من  صفات المسلم 

 یدلل على صبر النبي صلى هللا علیھ وسلم
 یستنتج جزاء الصابرین من النصوص الكریمة 

 یقتدي خلق نبینا محمد صلى هللا علیھ وسلم في خلق الصبر  

السماویة . یذكر أسماء  یعدد أركان اإلیمان . یعدد الكتب  ـ
الكتب السماویة وعلى من أنزل كل كتاب .یستنتج أن رسالة 

 .األنبیاء واحدة .یتعلم احترام األدیان والتسامح
یتلو سورة الطارق تالوة سلیمة . یحفظ سورة الطارق  ـ

ویسمھا تسمیعاً متقنا ً . یستنتج كیف یخلق الجنین في بطن  
 .أمھ . یستنتج فضل العمل الصالح

. یبین أھمیة الصدق في نقل الخبر. یستنتج أھمیة وفوائد  
الصدق على الفرد والمجتمع . یستنتج مساوئ وأضرار 

الكذب على الفرد والمجتمع . یتعلم الصدق ویباعد عن الكذب  
 . ونشر اإلشاعات 

یعدد أركان اإلسالم . یبین أھمیة الصالة . یتدرب على   ـ
آداب الصالة . یتعلم احترام  المحافظة على الصالة . یستنتج

 .الصالة والعبادات
یقرأ الحدیث قراءة سلیمة . یحفظ الحدیث ویسمعھ غیباً   ـ

بإتقان . یستنتج فضل حسن الخلق والمعاملة الطیبة مع  
 .اآلخرین . یتعلم حسن الخلق وحسن التصرف مع األخرین

 
Assessment  التقییم   

   التقویمات الكتابیة التكوینیة والفصلیة  -أوراق العمل الصفیة  -التقویمات الشفھیة للحفظ والتالوة 
Home Learning ل التعلم في المنز  

  classroom. Google    على   المرفقة واألنشطةالواجبات الكتابیة  -الحفظ لمقرر اآلیات واألحادیث  
Reading List & E-books القراءة والكتب اإللكترونیةقائمة    

 كتب المدرسیة اإللكترونیةال -القرآن الكریم 
 القصص اإلسالمیة في المدرسة  – ملفات البوربوینت

Useful Websites مواقع تعلیمیة مفیدة  
https://madrasa.org 

https://uae-school.com / 
https://almanahj.com/ae 

u-https://kahoot.com/schools 
https://wordwall.net/ 

Setting (if any) 
 

Staff  المعلم 
Moustafa Ibrahim 

 
 
 
 
 

 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://kahoot.com/schools-
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


 
Grade 5 

 
Number of Lessons Per Week  حصتین في األسبوع 2 عدد الحصص األسبوعیة 

 
Topics Covered 

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

 س سورة عب -
 القلقلة  -
 القرآن شف��ي    -
 آداب ركوب وسائل النقل   - 
 فاطمة بنت عبد الملك   -

 الوحدة الرابعة  
 سورة النازعات               -
 ح�م  القلب الر  -
 الرفق خ�ي  - 
 حد�ث ��وا وال تع�وا  -
 الهجرة إ� المدينة المنورة  
 

 الوحدة األولى : ( والذین آمنوا أشد حباً � ) 
 .  سورة االنفطار   ـ
 .  المفلس الحقیقي  ـ

 . ـ أحب العمل إلى هللا  
   محبة هللا تعالى ـ
 دعوة أھل الطائف.  ـ
 

 الوحدة الثانیة : ( وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى ) 
 .  سورة التكویر   ـ
 .   اإلحسان إلى الناس ـ
 .  اإلیمان بالیوم اآلخر   ـ
 . صالة الجماعة ـ
 . اإلسراء والمعراج ـ
 

Skills Developed  المھارات 
 معاني المفردات سلیمة. ویفسرتالوة  اآلیاتیتلو  • . 

 الكریم. یستنبط فضل القرآن  •
 یبین مظاھر فدرة هللا في خلق النبات  •
 یذكر أقسام القلقلةو یبین حروف القلقلة  •
 یطبق القلقلة عملیاً من خالل األمثلة •
 یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة  •
 یوضح مفھوم شفاعة القرآن ألصحابھ                   •
 یستنبط ثمرات التمسك بكتاب هللا •
یوضح آداب وسائل النقل ویستنبط ثمرات التأدب  •

 بوسائل النقل  
 یسمع دعاء الركوب  •
 یعّرف بشخصیة فاطمة بنت عبد الملك  •
 یذكر الدروس المستفادة من سیرتھا   •
 فرد یعبر عن أثر العلم في بناء شخصیة ال •
ویحفظ اآلیات   تالوة سلیمةسورة النازعات یتلو  •

 األولى منھا 
 یفسر المفردات الواردة في اآلیات •
 غیر المؤمنین یبین عاقبة  •

یتلو سورة االنفطار تالوة سلیمة وصحیحة . یحفظ سورة  -
االنفطار ویسمعھا تسمیعاً متقناً . یستنتج أحداث یوم القیامة  

 . یستنتج أھمیة العمل الصالح  
. یقرأ الحدیث قراءة سلیمة . یحفظ الحدیث الشریف ویسمعھ  

ین على المسلم ویستنتج أن  غیباً . یستنتج أثر اإلساءة لآلخر
 حسن المعاملة مع اآلخرین سبیل الدخول للجنة . 

. یقرأ الحدیث قراءة سلیمة وصحیحة . یحفظ الحدیث 
ویسمعھ غیباً . یستنتج أن العمل الصالح المستمر خیر من 

 الكثیر غیر المستمر .
. یتعرف األعمال التي تقرب إلى هللا تعالى . یستنتج أن حب 

للعبد طریق الدخول إلى الجنة . یتعلم كیف یكسب محبة  هللا 
 هللا .

. یتعرف كیف بدأ الرسول دعوتھ إلى اإلسالم . یستنتج  
الصعوبات التي واجھت الرسول صلى هللا علیھ وسلم قبل أن  

ینجح في دعوتھ . یستنتج أن الصبر والمثابرة وتحدي 
ة الصعاب سبیل النجاح في الحیاة . یتعلم اإلصرار وقو

 اإلرادة وتحدي الصعاب لتحقیق أھدافھ ووصولھ للنجاح . 



 یستنتج أن اإلنسان محاسب على أعمالھ •
 سلیمة   حدیث القلب الرحیم قراءةیقرأ  •
 یستنتج ثمرات الرحمة و  یوضح مفھوم الرحمة •
جوانب الرفق  یحدد و  یشرح مفھوم الرفق •

 باآلخرین 
 عیستنتج فوائد الرفق على الفرد والمجتم •
یوضح مظاھر  قراءة سلیمة  حدیث التیسیریقرأ  •

 یسر اإلسالم 
 یذكر بعض األمثلة على یسر اإلسالم •
 یبین أسباب ھجرة المسلمین إلى المدینة •
 یوضح أھمیة األخذ باألسباب مع التوكل على هللا  •
الرسول علیھ  یستنتج الدروس والعبر من ھجرة  •

 السالم والمسلمین
 

. یتلو سورة التكویر تالوة سلیمة . یحفظ سورة التكویر  
ویسمعھا غیباً بإتقان. یستنتج أحداث یوم القیامة . یستنتج 

 أھمیة عمل الصالحات . یتعرف معاني مفردات جدیدة  
  . یبین أھمیة حسن معاملة اآلخرین وأثرھا على الفرد

 والمجتمع . یستنتج كیف یحسن إلى اآلخرین  
. یعدد أركان اإلیمان . یبین معنى الیوم اآلخر . یعزز إیمانھ 
با� والغیبیات . یستنتج میزان عدالة هللا في اآلخرة . یتعلم 

 العمل بالخیر ویبتعد عن الشر . 
.یبین أھمیة الصالة . یبین أھمیة صالة الجماعة . یستنتج  

الخیر والفضل في الوحدة واجتماع الكلمة . یستنتج أن  أن 
التعاون والتعارف والتواصل مع المجتمع من أساسیات دیننا  

 اإلسالمي. 
. یتعرف قصة اإلسراء والمعراج .یبین فضل الصالة . 

 یستنتج معجزات األنبیاء علیھم السالم .  
 

Assessment التقییم 
   التقویمات الكتابیة التكوینیة والفصلیة  -أوراق العمل الصفیة  -التقویمات الشفھیة للحفظ والتالوة 

Home Learning  التعلم في المنزل 
 classroom. Googleعلى    الواجبات الكتابیة واألنشطة -الحفظ لمقرر اآلیات واألحادیث  

Reading List & E-books  قائمة القراءة والكتب اإللكترونیة  
 كتب المدرسیة اإللكترونیةال -الكریم القرآن 

 القصص اإلسالمیة في المدرسة  – ملفات البوربوینت
Useful Websites مواقع تعلیمیة مفیدة  

https://madrasa.org 
https://uae-school.com 

https://almanahj.com/ae 
u-https://kahoot.com/schools 

https://wordwall.net/ 
Setting (if any) 

 
Staff   المعلم   

Moustafa Ibrahim 
 
 

 
 
 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://kahoot.com/schools-
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/

