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 ابتدائي  الرابع : المستوى الدراسي

 التربية االسالمية    : المرجع المعتمد

 التربية اإلسالمية  (الدورة األولى)  األسابيع 

 الحكمة  القسط  االستجابة  اإلقتداء  التزكية 

 تقويم تشخيصي  1

 اإلنسان 2
 االنفطار 

 األعلى  

اهللا العليم الرقيب  
 الرحيم الكريم 

    

 الرسول صلى اهللا  3
 عليه وسلم شابا

   

   أتوضأ واصلي   4

نفسي وال حفظ      5
 أوذي غيري 

المؤمن القوي خير  
 من المؤمن الضعيف

 تقويــــــــــــم ودعــــــــــــــــــم  6

     اهللا القادر المنعم الطارق 7

رعاية اهللا وحفظه   عبس -الطارق  8
لرسوله صلى اهللا  

 عليه وسلم

   

   أتيمم   عبس 9

أحترم وأساعد       10
الشخص في وضعية 

 إعاقة

أساوي بين الناس 
 في المعاملة

 تقويــــــــــــم ودعــــــــــــــــــم  11

اهللا بديع السماوات   النبأ 12
 واألرض

    

خلوة الرسول صلى    13
اهللا عليه وسلم في  

 غار حراء 

   

   سنن الصالة   الليل 14

أساعد الفقير       15
 والمحتاج

 أبذل لوجه اهللا 

 تقويــــــــــــم ودعــــــــــــــــــم  16

 تقويم ودعم ومعالجة  17
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 التربية اإلسالمية  (الدورة الثانية) 

 الحكمة  القسط  االستجابة  اإلقتداء  التزكية 

 العلق 18
أومن بأنبياء هلال  

 ورسله ومعجزاتهم
    

  المزمل –العلق  19
بعثة الرسول صلى 

 وسلماهللا عليه 
   

   مبطالت الصالة   المزمل 20

21  
 

  
أقدر اآلخر وأحترم  

 رأيه
أحسن تواصلي مع 

 اآلخر

 تقويــــــــــــم ودعــــــــــــــــــم  22

     أومن بكتب اهللا  البينة 23

  الجمعة –البينة  24
إسالم خديجة بنت 
خويلد رضي اهللا  

 عنها
   

   الجمعة 25
صالة الجماعة 

 والجمعة
  

26  
 

 ألتزم آداب المسجد  
اعتني بالمسجد  

قصة  ومحيطه: 
 تميم بن أوس الداري 

 تقويــــــــــــم ودعــــــــــــــــــم  27

28 

 دعم وتثبيت

إن الدين عند اهللا  
 اإلسالم

    

29  
أحب رسول اهللا صلى  

اهللا عليه وسلم: 
 أصلي عليه

   

30   
اذكر اهللا: أعظم  
اهللا في صالتي  

 )(آداب الصالة
  

 إحفظ اهللا يحفظك صالتي تنظم حياتي     31

 تقويــــــــــــم ودعــــــــــــــــــم 31

 تقويم ودعم ومعالجة  33

 إجراءات آخر السنة  31
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