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                                                                                                              ملخص المنهج

  

بية اإلسالمية للصف السا أوارص المحبة واألخوة والتعاون  قويةتللطالب، و يهدف إىل تأكيد الهوية الوطنية  دسمنهج التر
ات  ي بناء المجتمع، ولمواكبة التغتر

بوعي عىل الثقافات  واالنفتاح  العالمية،بينهم، كما يهدف إلعداد الطالب للمشاركة الفعالة ف 
بية اإلسالمية تشتمل عىل كل ما يرتبط بحياة الطالب ووجوده وقيمه وتراثه اإلسالمي   األخرى  العظيم. كما أن التر

 
بية اإلسالمية تر معاي  تقسمو  : الوحي اإللهي )القرآن الكريم والحديث   اىل التر ستة مجاالت تعلم تمثل مكونات المادة، وهي

ة والشخصيات، والهوية وقضايا العرص، وهذه  يف( والعقيدة، وقيم اإلسالم وآدابه، وأحكام اإلسالم ومقاصده، والستر الشر
 يقها من خالل نواتج تعلم قابلة للقياس.  المجاالت يتم العمل عىل تحق

 
بية اإلسالمية للصف السا ي للفصل الدراسي ال دسويتضمن منهج التر

 التالية:  الدروس ثان 
ي من خاللها سنتعرف عىل بعض مظاهر قدرة هللا تعاىل ونستعرض فيها 

من سور القرآن الكريم سنبدأ بدراسة سورة الملك والتر
 ئكة يوم القيامة . سنبدأ كذلك بدراسة التجويد وستكون البداية مع احكام النون الساكنة والتنوين . أيضا حوار الكافرين مع المال 

ي موضوع العقيدة سنتعرف عىل بعض عالمات يوم القيامة ، ما واجبنا نحوها ؟؟ ماذا نستفيد من معرفتها ؟؟وكيف نستعد  
وف 

 لها؟
يفة سنعرف قصة غزوة بدر ال ة النبوية الشر ي الستر

ى أول معركة بير  اإلسالم والكفر .ولماذا سماها هللا تعاىل يوم الفرقان  وف  كتر
   حداثها ونتائجها وأثرها عىل الدعوة اإلسالمية ..... أ وسندرس 

                                                                                                              الدعم المنزلي

ىلي عىل توثيق صلة الطالب بالقرآن الكريم بوصفه المصدر األول للمعرفة والسلوك والقيم والتذوق 
يهدف الدعم المت  

 ، وذلك بالمداومة عىل قراءة القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد. ة سليمةونفسيٍة قرآنيوذلك لبناء عقليٍة   والجمال
ومن محاور هذا الدعم تقوية عالقة الطالب بالبيئة المحيطة به، والحفاظ عليها وإدراك قيمتها لإلنسانية بصفة عامة، وهذا  

 عن طريق المناقشات والحوارات حول القضايا المعارصة. 
ة النبوية،  رسول هللا سيدنا ة إىل غرس حب باإلضاف ي قلب الطالب من خالل معايشة الستر

محمد "صىل هللا عليه وسلم" ف 
 وتقديم حياة الرسول الكريم "صىل هللا عليه وسلم" كأسوة حسنة ومثل أعىل يقتدى به. 

 

                                                                               ثرائيالمنهج اإل

بية اإلسالمية يمكن االستفادة من الروابط التالية :   لتعزيز وإثراء محاور التر
ATHARI KSA\https://www.youtube.com  

https://mawdoo3.com › 
 

damlove2015 https://www.youtube.com 

ضافة إىل استعارة كتب متوفرة من مكتبة المدرسة باال 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw8JQZnHDmc
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=Kw8JQZnHDmc

