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 الروضة الثانية

 .وإتقان سور القرآن الكريم واألدعية المقررة حفظ وفهم

 .إظهار القدرة على تحديد لفظ الجاللة " هللا" من بين النصوص

 .معرفة فضل هللا على اإلنسان من خالل النعم التي أنعم بها عليه

 .إظهار المحبة لخلق هللا سبحانه وتعالى وانتمائهم لوطنهم وللمناسبات الدينية والوطنيّة

 .استنتاج أهمية اتباع ُخلق الرسول صلى هللا عليه وسلم في حياتهم اليومية

 .إعادة سرد ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصالة والسالم في مرحلة الطفولة

 .تمثيل قيم الحب والمشاركة والتعاون مع األسرة واألصدقاء والجيران

 الروضة األولى

 . )الكوثر –العصر  –الفلق  –الفيل  –الناس  –اإلخالص  –حفظ وفهم السور القرآنية التي تعلمها ) الفاتحة 

 .) حفظ وفهم الحديث الشريف ) يا غالم

 .دعاء الطعام وتمثل آداب الطعام من غسل اليدين والجلوس باحترام وشكر هللا على نعمه حفظ

 . حفظ وترديد دعاء الصباح والمساء

 .) نسبه –إعادة سرد مايتعلق بسيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في مرحلة الطفولة )مولده 

 . تمائهم لوطنهم وللمناسبات الدينية والوطنيةإظهار المحبة للنعم التي خلقها هللا سبحانه وتعالى ، وان

 . استخدام اللغة المناسبة لوصف أنفسهم كمسلمين

 تمثل قيم الحب واإليثار ، والمشاركة والتعاون مع األسرة واألصدقاء والجيران
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 .تالوة اآليات القرآنية تالوة سليمة 

 .يبين أجر من يقرأ القرآن الكريم

 .يؤدي الصالة بطريقة صحيحة

 .يستدل على مظاهر لطف هللا تعالى

 .يستنتج أن اإليمان باهلل وعمل الصالحات ونصح اآلخرين بعمل الخير نتيجته الفوز بالجنة

 .الخيانة على الفرد والمجتمعيستنبط أهمية األمانة وأضرار 

 

 يستنتج  قدرة هللا تعالى من خالل التأمل في الكون وفي مخلوقاته 

 

 

 

الثانيالصف   

 .للسورة عاما   فهما   ومجودة،ويظهر سليمة تالوة ويتلوها تعلمها التي السور الطالب يُسمع
 وعلومه  الكريم القرآن

 .للحديث عاما   فهما   ويُظهر الشريفة، النبوية األحاديث الطالب يُسمع
 وعلومه  الشريف الحديث

 ورسله وكتبه ومالئكته وصفاته باهلل تعالى اإليمان بأسس  وإيمانا   وعيا   الطالب يظهر
 اإليمانية العقيدة

 مستخدما   به واإليمان تعالى هللا وجود على اإلستدالل على مالئمة قدرة الطالب يظهر
 .والتفكير البحث أدوات

 اإليمانية  العقلية
 .سلوكه في  والجماعية الفردية اإلسالم وتمثال  لقيم فهما يظهرالطالب

 اإلسالم قيم
 .اإلسالم آلداب وتطبيقا   فهما   الطالب يظهر

 اإلسالم  آداب
 .صحيحة بطريقة ويؤديها العبادات باحكام معرفة الطالب يظهر

 العبادات أحكام
 هجرته، وحتى مولده من وسلم عليه هلل صلى النبي  بسيرة معرفة الطالب يظهر

 .شخصيته من به اإلقتداء بمواطن ويظهرتأسيا  
 النبوية السيرة

 الصف األول
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 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 . معرفة كيفية استنتاج األحكام من القرآن الكريم

 .يوضح طرق التفكير والبحث العلمي على الفرد والمجتمع

التوكل على هللا مع األخذ باألسباب وكيف نصر هللا تعالى المؤمنين على   وكيفيةملسو هيلع هللا ىلصيستنتج الدروس المستفادة من صبر النبي 

 .المشركين

 .الطالب الطريقة الصحيحة لتربية األجيال وفق كتاب هللا تعالى وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم يستنبط

 .يبين أهمية االلتزام باألخالق الحسنة وأهميتها في بناء     المجتمعاألحكام الفقهية في االعبادات  و يستنبط

 أن رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم كانت سبب في دخول الكثير من غير المسلمين إلى اإلسالم يبين

 

 

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .معرفة كيفية استنتاج  بعض أحكام  التالوة من القرآن الكريم

مماتهمايوضح كيفية بر الوالدين في حياتهما وبعد  . 

 .يبين طرق نزول الوحي على األنبياء عليهم السالم

 .يستنبط آثار حسن الخلق على الفرد والمجتمع

 .يعرف أركان اإليمان الستة ووجوب اإليمان بالرسل والمالئكة

 .يؤدي العبادات بشكل صحيح ويعرف شروط الصالة ومبطالتها

جيرانه وفي معامالته مع الناسيطبق أخالق المسلم في حياته اليومية ومع  . 

 .يستنبط آثار التسامح وأهميته للفرد والمجتمع

 .يوضح قيمة العلم وأهميته في بناء اإلنسان والحضارات

 .يعرف جانبا من حياة الصحابة رضوان هللا عليهم ويقتدي بهم

 .يستنبط أهمية التعاون بين األفراد والجماعات

ويستشعر نعم هللا عزوجل عليهيقدر ثروات الوطن ويحافظ عليها   . 

 

 الصف الثالث

 الصف الرابع
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 الصف الخامس

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 . الكريممعرفة كيفية استنتاج األحكام من القرآن 

 .يوضح طرق  الرفق ،واليُسر، والكرم ،على الفرد والمجتمع

يستنتج الدروس المستفادة من عالمات يوم القيامة كيفية التوكل على هللا مع األخذ باألسباب وكيف نصر هللا تعالى المؤمنين 

 .على المشركين في قصة موسي عليه السالم

 .جيال وفق كتاب هللا تعالى وسنة النبي صلى هللا عليه وسلميستنبط الطالب الطريقة الصحيحة لتربية األ

 .يستنبط األحكام الفقهية في االعبادات  ويبين أهمية االلتزام باألخالق الحسنة وأهميتها في بناء     المجتمع

 .يبين أن رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم كانت سبب في دخول الكثير من غير المسلمين إلى اإلسالم

أهم األمور التي ناقشها اإلسالم من الغيبيات  من اإليمان باليوم األخر،الحشر،والجنة والنار،وغيرها من أحداث يوم  يحدد 

 .القيامة

 الصف السادس

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .معرفة كيفية استنتاج األحكام من القرآن الكريم

 .السراءيعبر عن أهمية الشكر هلل تعالى في 

 .يبين عالمات قيام الساعة

 .يبين مكانة اإلمام مالك في الثقافة اإلسالمية

 .يستنتج أثر الغفو على الفرد والمجتمع

 .يستنبط فوائد التسامح للفرد والمجتمع

 .يوضح أحداث غزوة بدر الكبرى 
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 الصف السابع

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .حكام من القرآن الكريممعرفة كيفية استنتاج األ

 .يستنبط خطر اإلسراف على الفرد والمجتمع

 .رحمه هللا تعالى  –يستخلص الدروس والعبر المستفادة من سيرة اإلمام أبي حنيفة 

 .يوضح عوامل ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية

 .يستنتج مظاهر التيسير والسماحة في اإلسالم

 .هللا تعالىيبين ثمرات التفكر في خلق 

 .يستنبط فوائد العمل للفرد والمجتمع

 

 الصف الثامن

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .معرفة كيفية استنتاج األحكام من القرآن الكريم

  .يبين اآلداب التي يجب أن يلتزم بها المسلم في المساجد

 .أهمية التقرب إلى هللا تعالىيستنبط 

 .األعمال يحدد أهمية النية في 

 ؟كيف تحافظ دولة اإلمارات على استقرارها وأمنهايوضح 

 .يبين كيفية التعامل مع الظواهر الطبيعية.

 .يستنبط أهمية االستقرار األسري في توازن المجتمع

 

 الصف التاسع

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .معرفة كيفية استنتاج األحكام من القرآن الكريم

  .يبين اآلداب التي يجب أن يلتزم بها المسلم في المساجد
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 .يستنبط أهمية التوكل على هللا تعالى من أحداث فتح مكة

 .يستنبط ثمرات التأدب بآداب السفر

 .يوضح كيفية أداء مناسك العمرة واألحكام المتعلقة بها

 .يوضح األعمال التي تحقق التالحم المجتمعي

 .األسري في توازن المجتمعيستنبط أهمية االستقرار 

 

 

 الصف العاشر

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .معرفة كيفية استنتاج األحكام من القرآن الكريم

 . يوضح الفرق بين القرآن المكي والمدني

 . يتعرف إلى شخصية السيدة سكينة بنت الحسين ونسبها وأثر النشئة الدينية في حياتها

 . كريم العقل في اإلسالم وأثر القراءة في تنمية العقليستنبط مظاهر ت 

 . يوضح مفهوم المدارس الفقهية ويحلل أسباب ظهورها ويقارن بين هذه المدارس

 .يحدد مفهوم الوقف ويبين فضل الوقف ويميز بين أنواع الوقف ودور الوقف في خدمة المجتمع

 هي أهدافهايوضح مفهوم التنمية البشرية وخصائصها في اإلسالم وما

 

 الصف الحادي عشر

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .أهمية االعجاز العلمي في القرآن معرفة 

 . يحدد أهمية االلتزام بآداب الحوار

 . يستنبط مظاهر تكريم العقل في اإلسالم وأثر القراءة في تنمية العقل

 . العبرة من غزوة األحزابيوضح 

 .الوقف ويبين فضل الوقف ويميز بين أنواع الوقف ودور الوقف في خدمة المجتمعيحدد مفهوم 

 أهمية االقتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم. يوضح 
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 الصف الثاني عشر

 .تالوة اآليات القرآنية تالوة مجودة ومتقنة

 .معرفة كيفية استنتاج األحكام من القرآن الكريم

 . رة النورالدروس والعبر المأخوذة من سويوضح 

 . وأثر النشئة الدينية في حياتها فاطمة بنت مباركة لشيخيتعرف إلى شخصية ا

 . يستنبط مظاهر تكريم العقل في اإلسالم وأثر القراءة في تنمية العقل

 . يستنتج أهمية التواصل االجتماعي في حياة الشعوب

 .يبين فضل أمهات المؤمنين وتكريم هللا لهن

 المسؤولية والفرق بين السنن الحتمية والسنن الشرطية. يحدد أهمية 


