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                                                                                                              ملخص المنهج

  
بية اإٍلسالمية     منهج التر

يشمل جميع ما يهّم الطالب، وي  هدف إىل تنمية كل جانب من  جوانب شخصيته، وي  هتّم   للصف الثان 
ه يشتر إىل نظاٍم 

ّ
، كما أن   والحاض 

بمراحل نموه المختلفة، ويوازن بير  مطالبه كفرٍد وبير  حاجات المجتمع، ويوائم بير  الماض 
ّ  بأصوله الثابتة ومناهجه األصيلة،  مستقٍل ومتكامٍل، يتمتر

   تربويٍّ
وأهدافه ومقاصده الواضحة، وأساليبه المتنوعة، والتر

ة النبوية  
ّ
عّية من القرآن الكريم، والسن  لجميع مجاالت الحياة. وهو يمتاز بمصادره الشر

ً
ه، وتجعله صالحا ه عن غتر  

ّ
بجملتها تمتر

ّ  بغاياته الدينية والدنيوية.   اث المنقول من السلف الصالح، كما يتمتر يفة، والتر  الشر
 

بية اإلسالمية للصف ويت   الضمن منهج التر
  للفصل الدراس  ال  ثان 

 التالية:  موضوعاتال ثان 
 

➢  .  تالوة سورة الفلق تالوة سليمة ومجودة، وحفظها، وبيان أهميتها، ومعناها اإلجماىل 
 ذكر أركان اإليمان من حيث عددها، وتسمية كل ركن، وتوضيحها بشكل مبسط.  ➢
 عليه وسلم، وبيان صفاته، وبره بأهله. رسد قصة كفالة الرسول صىل هللا  ➢
  تحصير  المسلم وحمايته   ➢

، وتوضيح دورها ف  تالوة سورة الناس تالوة سليمة ومجودة، وحفظها، وبيان معناها اإلجماىل 
 من كل رسر وأذى. 

 بيان أهمية الصالة، وذكر أسماء الصلوات المفروضة، وعدد ركعات كل صالة.  ➢

                                                                                                              المنزليالدعم 

  الحجرة الصفية. 
ىل  إىل إكمال دور المدرسة وترسيخ وتثبيت ودعم ما بدأه الطالب ف 

 يهدف الدعم المت  
 التالية: لذلك نقدم ألولياء األمور األفكار 

كتر    -
ة والتر كتر  عىل تالوة القرآن وتجويده بطريقة صحيحة سليمة، وذلك بتشجيع الطالب عىل اختيار تالوة ممتر 

التر
  ذلك. 

 مع القارئ ومحاكاته، وتحديد وقت يوم  لتالوة وحفظ القرآن الكريم، ومتابعة الطالب ف 
  الفلق والناس كل يوم قبل النوم.  -

 حث الطالب عىل قراءة سورنر
ة النبوية، وتقديم حياة   -   قلب الطالب من خالل معايشة الستر

 غرس حب سيدنا محمد "صىل هللا عليه وسلم" ف 
 الرسول الكريم "صىل هللا عليه وسلم" كأسوة حسنة ومثل أعىل يقتدى به. 

  ذلك، وتصويب  -
، ومتابعته ف  أخطائه،  تشجيع الطالب عىل تطبيق العبادات واآلداب اإلسالمية بشكل عمىل 

  الصف. 
 وتشجيعه، وبإمكانكم تصويره ليقوم بعرض صوره عىل زمالئه ف 

 اصطحاب الطالب إىل المسجد، وتعويده عىل آداب المسجد، لينشأ حريًصا عىل الصالة.. محًبا لبيوت هللا.  -

                                                                                ثرائيالمنهج اإل

 
ر عىل  التجويد  كت 

ورة التر باالضافة  ، وقراءة قصص األنبياء والصحابة.   تشجيع الطالب عىل قراءة القرآن بشكل  يومي مع ضر
. إىل استعارة كتب متوفرة من مكتبة المدرسة 

 


