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                                                                                                              ملخص المنهج

بية اإلسالمية للصف    هللا  الرابعيهدف منهج التر
ى

إىل تنشئة الطالب عىل العقيدة الصحيحة، وعىل االقتداء برسول هللا صىل
م، والتخلق باألخالق الحميدة جميعها. كما يهدف إىل ترسيخ شعوره بانتمائه لمجتمعه من خالل تنمية الشعور 

ى
عليه وسل

 نفسًيا وعاطفًيا، وصقل مواهبه ورعايتها، 
ّ
ن ز ز الجماعي لديه، وتكوين الفرد المتر يتمتعون  وي  هدف كذلك إىل إنتاج أفراٍد مبدعي 

ز  .. بالمواهب والملكات كت 
قادرين عىل التفكت  االبتكاري.. وعىل وضع الحلول للمشكالت المختلفة، وتنمية قدراتهم عىل التر

، ليكونوا  ي عمارة األرضوالتخيل والتعبت 
 .قادرين عىل القيام بأداورهم فز

 
بية اإلسالمية   : ما يىلي  حاىلي للفصل الدراسي الرابع الللصف ويتضمن منهج التر

 
 اإلجماىلي آلياتها.  الليل حفظ سورة  

 بالتجويد، واإللمام بالمعنز
ي حياته اليومية  . الضيافة الزيارة و آداب  

م بتطبيقها فز ز  يستخلص الطالب آداب الزيارة والضيافة ويلتر
  ، ي هداية البشر

ي عبادة هللا وطاعته، والتعبت  عن حب جميع الرسل واألنبياء وتقدير دورهم فز
استنتاج أن السعادة فز

ي سورة الصافات. 
ي يونس عليه السالم المذكورة فز  وذلك من خالل قصة النن 

ح بعض معجزات  اإليمان بالرسل عليهم السالم ، التعرف عىل   ألوالعزم من الرسل والحكمة من إرسال الرسل ، مع شر
 .  موس وعيىس عليهما السالم

ز مفهوم الصوم وعىل من يجب ، ويستنتج فضائل الصوم وآدابه. الصوم    ، يبي 
 .  أبو بكر الصديق  
ي هللا 

ي حبه الصادق هلل يتعرف الطالب عىل نسب أبو بكرالصديق ) رضز
 عنه( وصفاته، ويحرص عىل االقتداء فز

 ولرسوله صىل هللا عليه وسلم. 
 

                                                                                                              الدعم المنزلي

ىلي 
ز ي الحجرة الصفية.  ترسيخ وتثبيت ودعمو  إىل إكمال دور المدرسةيهدف الدعم المتز

 ما بدأه الطالب فز
 لذلك نقدم ألولياء األمور األفكار التالية: 

ز   - كت 
ة والتر ز ز عىل تالوة القرآن وتجويده بطريقة صحيحة سليمة، وذلك بتشجيع الطالب عىل اختيار تالوة ممت  كت 

التر
ي ذلك. 

 مع القارئ ومحاكاته، وتحديد وقت يومي لتالوة وحفظ القرآن الكريم، ومتابعة الطالب فز
ي قلب الطالب من خالل معايش -

ة النبوية، وتقديم حياة  غرس حب سيدنا محمد "صىل هللا عليه وسلم" فز  ة الست 
 الرسول الكريم "صىل هللا عليه وسلم" كأسوة حسنة ومثل أعىل يقتدى به. 

 االطالع عىل قصص األنبياء خاصة وأن الكثت  منها يعرض عىل شكل كرتون محبب لألطفال.  -
ي  -

، ومتابعته فز ذلك، وتصويب أخطائه،  تشجيع الطالب عىل تطبيق العبادات واآلداب اإلسالمية بشكل عمىلي
ي الصف. 

 وتشجيعه، وبإمكانكم تصويره ليقوم بعرض صوره عىل زمالئه فز

                                                                               ثرائيالمنهج اإل

 
ر عىل  التجويد تشجيع الطالب عىل قراءة القرآن بشكل  يومي   كت 

ورة التر ، وقراءة قصص األنبياء والصحابة، وتطبيق    مع ضر
ر واآلداب واألدعية واألذكار.  باإلضافة إىل استعارة كتب متوفرة من مكتبة المدرسة. السنر
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