
W15

( 148-139 )_عٛسح اٌظبفبد 

اٌٙذف
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Benchmarks / Standards / Scheme of  work

W9 W10 W11 W12 W13 w14 W15 W16

إلهدف

W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24

W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

W3W2W1

٠ٛػؼ ثؼغ طٛس اٌزشاؽُ فٟ اٌّغزّغ

(ص)٠ٛػؼ دٚس٘ب فٟ ؽّب٠خ إٌجٟ  أْ ٠فغش اٌّفشداد اٌٛاسدح فٟ ا٠٢بدأْ ٠ج١ٓ و١ف١خ رٕبٚي اٌطؼبَ

اٌٙذف

أْ ٠ج١ٓ ِفَٙٛ رٚٞ اٌؾبعخ

٠غزٕزظ أْ ِغبػذح رٚٞ اٌؾبعخ ٚ اعت ٚؽٕٟ

             ِشاعؼخ              

أْ ٠طجك آداة اٌطؼبَ

(ص)٠ذًٌ ػٍٝ ل١ّخ اٌزغبِؼ فٟ ؽ١بح اٌشعٛي 

سػب٠خ اٌّؾزبع١ٓ ٔؼّخ اٌّبء اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٠ؾت ع١شأٗ

:اٌٙذف 

أن يعددأعماإل مناسبة لليلة إلقدر ٠ؼذد أُ٘ طفبد اٌغ١ذح فبؽّخ سػٟ هللا ػٕٙب أْ ٠غّغ ا٠٢بد رغ١ّؼب ع١ٍّب يف تسميعا جيدإ أن يسمع إلحديث إلشر

٠ج١ٓ اٌّؼٕٝ االعّبٌٟ ٌٍؾذ٠ش

ن سورة إلتي 

٠ظف دٚسٖ فٟ ؽّب٠خ إٌجبد

٠ج١ٓ اػشاس اٌخ١بٔخ أْ ٠ئدٞ اٌظالح ثطش٠مخ طؾ١ؾخ ٠ٛػؼ أعش ِٓ ٠مشأ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

يف أن يفش إلطالب مفردإت إلحديث إلشر
إلهدف

ي متاعه و لعبه
ن
ن إلطالب أن من سماحة إلمسلم مشاركة إآلخر ف أن يبي 

٠غزٕزظ لذسح هللا ِٓ خالي اٌزؤًِ فٟ اٌىْٛ ٚ اٌّخٍٛلبد

W4

W23

  اٌٙذف

٠ؾفع آ٠خ اٌىشعٟ- ٠زٍٛ آ٠خ اٌىشعٝ رالٚح طؾ١ؾخ 

٠ج١ٓ اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٝ ٌٍغٛسح

٠فغش اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠زٍٛ اال٠بد رالٚح ع١ٍّخ

ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت سػٟ هللا ػٕٗ (1)أب اطٍٟ 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌىٍّبد فٟ ا٠٢بد

W6W5

٠ج١ٓ آداة لؼبء اٌؾبعخ

٠ج١ٓ فؼً ١ٌٍخ اٌمذس 

٠ؼذد فٛائذ ؽبػخ هللا ٚسعٌٛٗ

(ص)ٔضٚي اٌٛؽٟ ػٍٝ إٌجٟ دمحم 

٠ٛػؼ عضاء اال١ِٓ ٚػبلجخ اٌخبئٓ

من آدإب إلطعام

GR3 Y3

يحرص عىل إلحفاظ عىل إلبيئة إلزرإعية
ي إلزرإعة طاعة هلل تعاىل

ن
يستنتج أن إلعمل ف

يستنتج أن من إآلدإب عدم عيب إلطعام
يشكر هللا تعاىل عىل نعمة إلطعام

أ٠خ اٌىشعٟ اٌطٙبسح ٚٔٛالغ اٌٛػٛء عٛسح اٌششػ

٠فغش ِفشداد ا٠٢خ

اٌٙذف

٠ؼذد أسوبْ اإلعالَ اٌخّغخ

  اٌٙذف

أْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت أْ هللا ٌط١ف خج١ش

٠غزذي ػٍٝ ِظب٘ش ٌطف هللا ثؼجبدٖ

تبة عىل إلتسامح مع إآلخرين يستنتج إآلثار إلمتر
يستنتج أن إلتسامح خلق إلمسلم

ي  ي خلق إلرحمة (ص)يقتدي بالنب 
ن
ف

يحدد إلسلوك إلدإل عىل إلرحمة
ي هللا عنها

يعدد صفات إلسيدة أسماء رضن
ي هللا عنها

يقتدي بالصحابية أسماء رضن

اٌٙذف

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠غّغ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

  اٌٙذف

٠ج١ٓ اٌّمظٛد ثبٌطٙبسح

٠ؾذد ٔٛالغ اٌٛػٛء

إلهدف
ن  إلطالب أهمية إلبيئة إلزرإعية لحياة إؤلنسان  أن يبي 

٠ذًٌ ػٍٝ عٙٛد دٌٚخ اإلِبساد فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ

:اٌٙذف  اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف :اٌٙذف 

اٌزغبِؼ 2عٛسح ا١ًٌٍ  اٌؼٍُ ٚ اٌّؼشفخ أثٛ ثىش اٌظذ٠ك سػٟ هللا ػٕٗ

٠ج١ٓ ٔز١غخ االػّبي اٌظبٌؾخ ٚاٌغ١ئخ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠GR4فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ Y4

اإل٠ّبْ ثبٌشعً (10-1)  1عٛسح اٌجٍذ  ( 20- 11 )  2عٛسح اٌجٍذ  اٌزشاؽُ

(9-1)سورة  إلمزمل 

Term 2ِشاعؼخ              

:اٌٙذف 

٠ؼذد أٌٟٚ اٌؼضَ ِٓ اٌشعً

٠غزٕزظ اٌؾىّخ ِٓ اسعبي ااٌشعً

طفبد اٌّئِٓ (12 - 1)  1عٛسح ا١ًٌٍ 

اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف

Term 2

٠ؾذد اٌظفبد اٌزٟ ٠ٍزضَ ثٙب لٛال ٚػّال

اٌٙذف

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ٛػؼ ِؼبٍِخ اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٌغ١شأٗ

٠ج١ٓ أدة اٌزؼبًِ ِغ اٌغبس 

٠غزٕزظ أصش ؽغٓ ِؼبٍِخ اٌغ١شاْ

اٌٙذف

٠غزٕزظ فؼً هللا ػٍٝ اإلٔغبْ

اٌٙذف

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

اٌٙذف اٌٙذف

ْ ٚ اإللبِخ أْ ٠غّغ اٌطبٌت ا٤را

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠غزٕزظ ٔز١غخ اإل٠ّبْ ٚػًّ اٌظبٌؾبد فٟ اٌؾ١بح

٠ؼذد آداة ِبلجً اٌض٠بسح

٠ج١ٓ ِب ٠غت أصٕبء اٌض٠بسح

٠غزٕزظ فٛائذ اإلٌزضاَ ثآداة اٌض٠بسح

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌظَٛ

٠ؾذد ػٍٝ ِٓ ٠غت اٌظَٛ

٠غزٕجؾ اٌؾىّخ ِٓ اٌظَٛ

ْ ٚ اإللبِخ أْ ٠شدد اٌطبٌت أٌفبظ ا٤را

ْ ٚ اإللبِخ ٚأٌفبظّٙب أْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ ٚلذ ا٤را

ِشاعؼخ ِبرُ دساعزٗ

٠غزٕزظ أْ اإل٠ّبْ عج١ً اٌخالص ِٓ اٌشمبء

:اٌٙذف 

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ج١ٓ فؼً ل١بَ ا١ًٌٍ

٠ج١ٓ ِجطالد اٌظالح

٠مشا اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

ِشاعؼخ ِبرُ دساعزٗ

٠مبسْ ث١ٓ ؽبػخ هللا رؼبٌٝ ِٚؼظ١زٗ

٠ٛػؼ أْ اٌزغبِؼ ِٓ أخالق اٌّئ١ِٕٓ

٠غزٕزظ عضاء اٌؼفٛ ٚ اٌزغبِؼ

٠ذًٌ ػٍٝ صٛاة سػب٠خ اٌّؾزبع١ٓ ٚ اٌفمشاء

اٌٙذف

٠ج١ٓ اٌّؼٕٝ االعّبٌٟ ٌٍؾذ٠ش اٌشش٠ف

Term 1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

آدإب إلتالوة

اٌٙذف

Term 1

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ؾذد طفبد رذي ػٍٝ ؽغٓ اٌخٍك

٠غزٕزظ أصش ؽغٓ اٌخٍك ػٍٝ اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

٠ؼذد أعّبء اٌّالئىخ

٠ج١ٓ أْ اإل٠ّبْ ثبٌّالئىخ سوٓ ِٓ أسوبْ اإل٠ّبْ

إلصوم

خذ٠غخ ثٕذ خ٠ٍٛذ سػٟ هللا ػٕٙب ِشاعؼخ ِبعجك دساعزٗؽغٓ اٌخٍك بر إلوإلدين

سورة إلضىح وط إلصالة و مبطالتها شر فضل ترتيل إلقرإن إلكريم

 اٌٙذف

أْ ٠ششػ اٌطبٌت ثؼغ آداة اٌغٛاس

أْ ٠ذًٌ ػٍٝ اؽزشاَ اٌغبس ٚسفغ اإلعبءح ٌٍغٛاس

اٌٙذف

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

GR3 Y3

هللا اٌخبٌك اٌمذ٠ش ِٓ أخالق اإلعالَ ِٓ أخالق إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ عٛسح اٌشّظ ٔؼّخ إٌجبد  وً اِزٟ ٠ذخٍْٛ اٌغٕخ Term 3أؽت ع١شأٟ

W25 W26

 اٌٙذف

 (ص)٠ؼجش ػٓ ؽجٗ ٌٍٕجٟ 

فٟ اٌّؼبٍِخ ٚ اٌشؽّخ (ص)٠ج١ٓ و١ف١خ اٌزآعٟ ثبٌٕجٟ 

  اٌٙذف

٠فغش اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠ج١ٓ أْ اٌؼًّ اٌظبٌؼ ٠طٙش إٌفظ ٚ ٠ضو١ٙب

٠ج١ٓ و١ف١خ اؽزشاَ ا٢خش٠ٓ أصٕبء اٌزؼبًِ ِؼُٙ

٠ٛػؼ أ١ّ٘خ اؽزشاَ سغجبد ا٢خش٠ٓ ٚ آسائُٙ

 اٌٙذف

٠ٛػؼ اٌؾىّخ ِٓ رٕٛع إٌجبد 

٠ٛػؼ و١ف١خ شىش هللا رؼبٌٝ ػٍٝ ٔؼّٗ ٠جج١ٓ و١ف١خ اؽزشاَ ِشبػش ا٢خش٠ٓ

٠غّغ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

  اٌٙذف
Y3

W24

اٌٙذف

٠ج١ٓ ا١ّ٘خ االِبٔخ-  أْ ٠ٛػؼ اٌطبٌت ِفَٙٛ ا٤ِبٔخ 

  اٌٙذف

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ػذد سوؼبد وً طالح

  اٌٙذف

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

  اٌٙذف

٠فغش اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛ عٛسح اٌمذس رالٚح ع١ٍّخ 

  اٌٙذف

أْ ٠ٛػؼ اٌطبٌت أْ اٌطؼبَ ُِٙ العزّشاس اٌؾ١بح

عٛسح اٌمذس اٌغ١ذح فبؽّخ سػٟ هللا ػٕٙب

٠ؾذد ثؼغ طفبد اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌؼًّ

W17 W18 W19

ا٤ِبٔخ  ( 2 )أٔب أطٍٟ  فؼً رالٚح اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

٠ؼذد أُ٘ طفبد ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت سػٟ هللا ػٕٗ

W21 W22

٠غّغ اٌزشٙذ ٚاٌظالح االثشا١ّ٘خ

( 206 - 204 )عٛسح ا٤ػشاف  آداة اٌطؼبَ

W20

٠غزٕزظ اْ اٌغؼبدح فٟ ػجبدح هللا عؼبدح

  اٌٙذف

٠ج١ٓ ٔغت اٌغ١ذح فبؽّخ 

W16

اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٠ؾت اٌؼًّ

Term 1

اخزجبس رؾذ٠ذ اٌّغزٜٛ-٠ج١ٓ و١ف١خ اٌٛػٛء  ٠ج١ٓ و١ف١خ اٌٍطف فٟ رؼبٍِٗ ِغ ا٢خش٠ٓ ٠غزٕظ اْ هللا ٚؽذٖ ِغزؾك اٌؼجبدح ٠ج١ٓ طفبد االٔج١بء ٚاٌشعً

٠غّغ  اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ج١ٓ ِؼٕٝ اؽغبْ اٌٛػٛء ٚصٛاثٗ

اٌٙذف    اٌٙذف

٠ٛػؼ اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٠٣ٌبد

فؼً اٌظالح

٠غّغ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف 

ِشاعؼخ ٚرغ١ٙض ٌٍالِزؾبٔبد 

٠ج١ٓ اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٌال٠بد اٌىش٠ّخ

Term 2

٠زوش اٌذػبء اٌزٞ ٠مبي ثؼذ اٌٛػٛء ٠مزذٞ ثؼٍٟ ثٓ اثٟ ؽبٌت ٠ؾشص ػٍٝ آداء اٌظالح فٟ أٚلبرٙب ٠غّغ اال٠بد ِٓ عٛسح اٌظبفبد

ِشىٍخ اٌؾغش ا٤عٛد (ص)٠ج١ٓ و١ف ؽً إٌجٟ 

فٟ اٌزغبسح (ص)٠ج١ٓ أخالق إٌجٟ 

GR3

  اٌٙذف

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌظالح

٠ؾذد ٔغت ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت سػٟ هللا ػٕٗ

اال٘ذاف

Long Plan  Islamic A  2021/ 2022

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ

ِؼشفخ ِذٜ ؽفع اٌطالة ٚاخزجبس رشخ١ظٟ شفٜٛ

أْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت أْ هللا ٘ٛ سة ٘زا اٌىْٛ

W7 W8

GR2 Y2

Term 1 W1 W2 W3 W6

٠غزذي ػٍٝ أْ هللا ٘ٛ اٌّذثش ٌىً شٟء

٠زوش أْ هللا ٘ٛ سة اٌؼب١ٌّٓ

سورة إلفاتحة

٠غزخٍض أْ اٌظشاؽ اٌّغزم١ُ ٘ٛ إٌّٙظ اٌٝ اٌغٕخ

٠ؼذد اػشاس اٌىزة

اْ ٠ٛػؼ اٌطبٌت ِفَٙٛ اٌظذق ِٚفَٙٛ اٌىزة

اٌٙذفاٌٙذفاٌٙذف

يإلصدق مرإجعة ما سبق درإسته هللا رب 

W5W4

أسوبْ اإلعالَ

اٌٙذف

هللا إلرحمن

إلهدف

Term 2 W20 W21 W22

اٌٙذف

أْ ٠غّغ اٌطبٌت اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠غزٕزظ أْ اٌشؽّخ ثبٌؾ١ٛاْ ػًّ ٠شػٟ هللا رؼبٌٝ

٠زؾذس ػٓ و١ف١خ اٌشفك ثبٌؾ١ٛاْ

W14

W19W18W17

اٌٙذف

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠غّغ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

عٛسح اٌف١ً

أْ ٠زٛػؤ اٌطبٌت ثطش٠مخ طؾ١ؾخ

اٌٙذف

ي هللا عنهإلوضوء
أبو هريرة رضن

اٌٙذف

GR2 Y2

إلرحمة بالحيوإن 

Term 1 W9 W10 W11 W12

٠ج١ٓ أؽذاس لظخ ٌِٛذ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص

اٌٙذف

اٌٙذف  اٌٙذف  اٌٙذف

ن أهمية إلصالة يبي 
يذكر عدد ركعات إلصلوإت إلمفروضة

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠غّغ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ٛػؼ اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٠٣ٌبد

٠غزخٍض أْ هللا ٠ؾّٟ ث١زٗ دائّبثبٌؾ١ٛاْ

٠ٛػؼ ِؼبٟٔ وٍّبد عٛسح اإلخالصأْ ٠طجك آداة اإلعالَ ػٕذ إٌَٛأْ ٠ذًٌ ػٍٝ و١ف١خ الزذائٗ ثؤثٟ ٘ش٠شح فٟ سؽّزٗ

أْ ٠غّغ اٌطبٌت عٛسح اإلخالصأْ ٠ؾفع اٌطبٌت دػبء إٌَٛأْ ٠زؾذس اٌطبٌت ػٓ سؽّخ أثٟ ٘ش٠شح ثبٌؾ١ٛاْ

W29

W23

ي 
ر
إحب إشب سورة إلناس

إلهدف

W9 W10 W11 W12 W13 W14

٠ئدٞ طالح اٌفغش ثطش٠مخ طؾ١ؾخ

  اٌٙذف

اٌظبدق ا١ِ٤ٓ

ِشاعؼخ هللا اٌٍط١ف اٌخ١ش  اال٠ّبْ ثبٌشعً عٛسح اٌؼظش  سورة إؤلخالص

ؽغٓ اٌٛػٛء

W27 W28

٠طجك آداة اإلعالَ فٟ إٌظبفخ

يف أن يسمع إلطالب إلحديث إلشر
ن إلمسلم نتيجة عونه ألخيه يستنتج أن هللا يعي 

يتحدث عن صور ؤعانة إلمسلم ألخيه

يستنتج أهمية إلحيوإن و إلنبات لإلنسان

  اٌٙذف

اْ ٠زٍٛ اٌطبٌت عٛسح اٌفبرؾخ رالٚح ع١ٍّخ ٠زوش لظخ ع١ذٔب ٔٛػ ٚع١ذٔب اثشا١ُ٘

٠غزٕظ اٌؾىّخ ِٓ اسعبي اٌشعً

  اٌٙذف

٠ؾفع ا٠٢بد- ٠زٍٛ عٛسح اٌؼظش رالٚح طؾ١ؾخ 

ي هجرة إلرسول 
ن
ن إلطالب دور إلسيدة أسماء ف أن يتلو إلطالب سورة إلكوثر تالوة سليمة (ص)أن يبي 

W30

إلهدف
يف أن يفش إلطالب مفردإت إلحديث إلشر

إلهدف

ػًّ ساػ١ب ٌٍغُٕ فٟ ثذا٠خ ؽ١برٗ (ص)٠ج١ٓ أْ اٌشعٛي 

أن يتلو إلطالب سورة إلناس تالوة سليمة 
يفش مفردإت سورة إلناس

ن إلجن و إؤلنس ن من شياطي  يستنتج وسائل إلتحصي 

أن يعدد إلطالب وإجبات إفرإد إإلشة 
ن حقوق إفرإد إإلشة  يبي 

ن إفرإد إإلشة  يذكر بعض صور إلتعاون بي 

أْ ٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌّبء وّظذس ٌٍؾ١بح

٠ؼذد ٚعبئً ؽّب٠خ ِظبدس ا١ٌّبٖ

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ؾذد ٚظبئف اٌّالئىخ

إلهدف

سورة إلعلق

اٌٙذف

اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف

عٛسح اٌفغش

إألذإن و إؤلقامة

اإل٠ّبْ ثبٌّالئىخ

اٌٙذف

آدإب إلزيارة و إلضيافة

اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف

٠ؼذد أسوبْ اإلعالَ اٌخّغخ

٠زوش أعّبء اٌظٍٛاد اٌخّظ

اخزجبس اٌّغزٜٛ- ٠زٍٛ ثؼغ اٌغٛس ِضً اٌفبرؾخ 

٠ؼشف ِؼٕٝ اٌجش ٠ٚؼذد طٛسٖ

 ٠ج١ٓ فؼً اٌٛاٌذ٠ٓ ػٍٝ اإلٔغبْ

٠غزٕزظ أْ اإلؽغبْ ٌٍٛاٌذ٠ٓ ػجبدح

٠ٛػؼ آداة رالٚح اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

ػٕذ هللا رؼبٌٝ (ص)٠ج١ٓ ِىبٔخ إٌجٟ 

٠ؼذد ششٚؽ طؾخ اٌظالح

٠ٛػؼ و١ف١خ اٌٛػٛء ٠غّغ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ٛػؼ ِؼغضاد ع١ذٔب ِٛعٝ ٚػ١غٝ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ٠غزٕزظ أصش اٌزشاؽُ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ

GR1

W27W26W25Term 2

٠شدد أْ ال اٌٗ اال هللا

٠غزخٍض آداة اإلعالَ فٟ إٌظبفخ

أْ ٠ٛػؼ اٌطبٌت أ١ّ٘خ إٌظبفخ ٌٍّغٍُ

أسوبْ اإل٠ّبْآداة إٌظبفخإلمسلم عون أخيه

Y2GR2

اٌٙذف اٌٙذف إلهدف

يعت  عن حبه للمخلوقات
يفش مفردإت سورة إلكوثر

ن فضل هللا عىل نبيه صىل هللا عليه و سلم يبي 

أْ ٠زوشاٌطبٌت  أْ ٌإل٠ّبْ أسوبٔب

٠ؼذد أسوبْ اإل٠ّبْ اٌغزخ

ي أحب مخلوقات رب  سورة إلكوثر  ي هللا عنها
ي بكر إلصديق رضن أسماء بنت أب 

إلهدفإلهدف
ي إألرض

ن
أن يذكر إلطالب بعضا من مخلوقات هللا ف

دػبء إٌَٛ

مولد إلرسول صىل هللا عليه و سلم

مرإجعة ما سبق درإسته 

اٌٙذف

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ- أْ ٠ؾفع  اٌطبٌت ا٠٢بد  - 

٠جذأ أػّبٌٗ ثـــــ ثغُ هللا

هللا إلخالق إلعظيم

إلهدف
ي
ر
ي نور حياب

ر
صالب

يشكر هللا عىل نعمه بالمحافظة عليها
يذكر أمثلة تدل عىل مظاهر عظمة هللا تعاىل

ء ي
أن يستنتج إلطالب أن هللا خالق عظيم قادر عىل كل شر

إلهدف

سورة إؤلخالص

اٌٙذف

اٌٙذف اٌٙذف

ِشاعؼخ ٚرغ١ٙض ٌٍالِزؾبٔبد 

٠مبسْ ث١ٓ عضاء اٌظبدل١ٓ ٚػبلجخ اٌىبرث١ٓ

W15 W16

أْ ٠غزٕزظ اٌؾبالد اٌزٟ ٠ششع ف١ٙب اٌٛػٛء

٠ؼجش ػٓ ؽجٗ ٌشعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أْ ٠زوش اٌطبٌت لظخ ٌِٛذ اٌشعٛي  ٚسػبػٗ

W30 W31W28 W29

حديث إلرحمةأحب إلزرإعة إلتسامح

إلهدف

W13

أْ ٠ؼذد اٌطبٌت أسوبْ اإلعالَ

٠طجك ثؼغ أسوبْ اإلعالَ

٠غزٕزظ فبئذح وً سوٓ ِٓ أسوبْ اإلعالَ

اٌٙذف

سورة إلفلق

اٌٙذف

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠غّغ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

ِشاعؼخ ِب عجك دسعٗ  ٚاٌزبوذ ِٓ ؽفع ا٤ؽبد٠ش اٌشش٠فخ

اٌزؤوذ ِٓ ؽفظٗ ٚ فّٙٗ ٌّؼبٟٔ ا٠٢بد

W24

سورة إلماعون

٠غزٕزظ أْ هللا رؼبٌٝ سؽ١ُ ثخٍمٗ

٠غزذي ػٍٝ أْ سؽّخ هللا رشًّ ع١ّغ خٍمٗ

٠زوش أِضٍخ رذي ػٍٝ اٌشؽّخ ثبٌّخٍٛلبد

إلهدف

٠ٛػؼ اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٠٣ٌبد

اٌٙذف

٠ؾفع ا٠٢بد- ٠زٍٛ عٛسح اٌششػ رالٚح ع١ٍّخ 

W32

أن يعدد إلطالب أسماء إلصلوإت إلمفروضة

إلهدف

كم من تعلم إلقرءإن و علمه  خت 

يحرص عىل تعلم إلقرءإن إلكريم و تعليمه

أن يتلو إلطالب سورة إلماعون تالوة سليمة 
يفش مفردإت سورة إلماعون
ي إؤلسالم

ن
ن مكانة إليتيم ف يبي 

W32

W8

٠ج١ٓ ػبلجخ اٌظب١ٌّٓ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

  اٌٙذف

٠شاعغ وً ِب عجك دساعزٗ 

يحدد إلسلوك إلدإل عىل حب إلقرءإن إلكريم

إلهدف

أْ ٠زوش اٌطبٌت فؼً ا٤ػّبي فٟ اإلعالَ
GR3 Y3

GR4 Y4

Y4GR4

Y4GR4
٠زٍٛ اال٠بد رالٚح ع١ٍّخ

٠ؼجش ػٓ اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٠٣ٌبد

Y2

خ١ش ا٤ػّبي فٟ اإلعالَ

  اٌٙذف

فٟ طجشٖ ٚ صجبرٗ (ص)٠مزذٞ ثبٌٕجٟ 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ج١ٓ لذسح هللا فٟ خٍك اإلٔغبْ- ٠غزٕزظ فؼً اٌؼٍُ 

٠مبسْ ث١ٓ ؽبػخ هللا رؼبٌٝ ِٚؼظ١زٗ

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌؼٍُ ٚ اٌّؼشفخ

٠ذًٌ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌؼٍُ ٚ اٌّؼشفخ

٠غزٕزظ أصش اٌؼٍُ ٚ اٌّؼشفخ ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّغزّغ

ي هللا عنه
ن نسب أبيبكر إإلصديق  رضن يبي 

ي هللا عنه
ي بكر إلصديق رضن يعدد صفات أب 

٠ٛػؼ طذق ا٠ّبٔٗ ثبٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ

يف ي إلحديث إلشر
ن
ي إلكلمات ف

ن
يفش معاب

٠ظٕف اٌظفبد اٌٝ ؽغٕخ ٚع١ئخ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠غّغ عٛسح ا١ًٌٍ

اؽزشاَ ا٢خش٠ٓ

 اٌٙذف

يف أن يفش إلطالب مفردإت إلحديث إلشر

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

أْ ٠ج١ٓ أصش اؽؼبَ اٌطؼبَ ٚافشبء اٌغالَ

٠ج١ٓ طفبد اٌغ١ذح خذ٠غخ سػٟ هللا ػٕٙب

٠غزخٍض دٚس٘ب فٟ ِغبٔذح اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ

٠غزٕزظ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ع١شرٙب

٠ج١ٓ فؼً اٌمشءاْ اٌىش٠ُ 

٠غزٕزظ فؼً آداة رالٚح اٌمشءاْ اٌىش٠ُ             

(ص)٠زوش لظخ ٔضٚي اٌٛؽٟ ػٍٝ إٌجٟ 

(ص)٠ج١ٓ ِّٙخ اٌشعٛي دمحم 

W7

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

GR1 Y1

مرإجعة ما سبق درإسته  آدإب إلطعام آدإب إإلستئذإن ي ملسو هيلع هللا ىلص مولد إلنب  ي هللا رب  سورة إلفلق مرإجعة سورة إلفلق أركان إؤلسالم

اٌٙذف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ أن يوضح إلطالب أن إلطعام مهم إلستمرإر إلحياة أن يتعرف إلطالب إلمقصود باإلستئذإن ي ملسو هيلع هللا ىلص يذكر نسب إلنب  ٠غزٕزظ أْ هللا ٘ٛ سة ٘زا اٌىْٛ يستمع لسورة إلفلق يسمع سورة إلفلق يعدد أركان إؤلسالم

ِؼشفخ ِذٜ ؽفع اٌطالة ٚاخزجبس رشخ١ظٟ شفٜٛ ن كيفية تناول إلطعام يبي  يقرأ غيًبا حديث إإلستئذإن ي ملسو هيلع هللا ىلص يذكر مولد إلنب  ٠غزذي ػٍٝ أْ هللا ٘ٛ اٌّذثش ٌىً شٟء يتلو  إلسورة تالوة سليمة ي مفرإدإت إآليات
ن
ن معاب يبي  يطبق بعض أركان إؤلسالم

ي إؤلسالم
ن
م آدإب إلطعام ف ن يلتر يذكر آدإب إإلستئذإن يعت  عن حبه لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠زوش أْ هللا ٘ٛ سة اٌؼب١ٌّٓ  إؤلجماىلي لئليات إلكريمة

يوضح إلمعبن يتلو إلسورة تالوة سليمةيستنتج فائدة كل ركن من أركان إؤلسالم

Term 1 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16

GR1 Y1

آدإب تالوة إلقرآن إلكريم أحب مخلوقات هللا إؤليمان باهلل إلوضوء آدإب إلنوم وإإلستيقاظ سورة إلعرص مرإجعة سورة إلعرص مرإجعة

إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف اٌٙذف

يتعرف إلمقصود بآدإب تالوة إلقرآن إلكريم ي إألرض
ن
ا من مخلوقات هللا ف

ً
يذكر بعض إؤليمان باهلل، لفظ إلجاللة،إل ؤله ؤإل هللا: يتعرف مفهوم  يتوضأ بطريقة صحيحة ي:يتعرف إلمفاهيم  إلنوم،إإلستيقاظ،مبكًرإ،آدإب،وضعت جنب  يستمع لسورة إلعرص ي سورة إلعرص

ن
إكيب إلوإردة ف ي إلتر

ن
ن معاب يبي 

يذكر آدإب تالوة إلقرآن إلكريم يستنتج أهمية إلحيوإن وإلنبات لإلنسان ي تقرب ؤىل هللا تعاىل
يعدد بعض إلعبادإت إلبر ع فيها إلوضوء ي يشر

يستنتج إلحاإلت إلبر يذكر آدإب إلنوم و إإلستيقاظ يتلو إلسورة تالوة سليمة يتلو سورة إلعرص غيًبا

يحرص عىل أهمية آدإب تالوة إلقرآن إلكريم يعت  عن حبه للمخلوقات  (إلشهادة)يحرص عىل ترديد كلمة يذكر إلدعاء عند نهاية إلوضوء ن معبن دعاء إلنوم ومعبن دعاء إإلستيقاظ يبي  .يستنتج  أن إؤليمان وعمل إلصالحات وإلنصح  بعمل إلخت  نتيجته إلجنة  إؤلجماىلي لئليات إلكريمة
ن إلمعبن أبي 

Term 2 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24

GR1 Y1

مرإجعة ما سبق درإسته  آدإب دخول وخروج إلحمام إلصدق إآلذإن وإؤلقامة بر إلوإلدين ي ملسو هيلع هللا ىلص إلصالة عىل إلنب  هللا إلخالق ي إلجليل أبو بكر إلصديق إلصحاب 

إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف
مرإجعة ما سبق درإسته  .أعوذ، إلخبث وإلخبائث، غفرإنك: يتعرف إلمفاهيم  .إلصدق،آسف، معذرة: يتعرف إلمفاهيم  يردد جمل إآلذإن وإؤلقامة إ:يتعرف إلمفاهيم  ً ، صغت  ي

ن
.طاعة إلوإلدين، رب إرحمهما، ربياب يتعرف ؤىل دمحم، ومفهوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا خالق إؤلنسان، إخالق إلنبات،إخالق إلطت  وإلحيوإن:يتعرف إلمفاهيم ي إلجليل يتعرف عىل إسم إلصحاب 

معرفة مدى حفظ إلطالب يعدد آدإب إستخدإم إلحمام ن معبن كلمة (إلصدق)يبي  يوضح فضل إآلذإن وإؤلقامة ي إلدرس
ن
.يعدد موإقف طاعة إلوإلدين إلوإردة ف ن أهمية إلصالة عىل سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يبي  ي تقرب 

يعدد بعض إلعبادإت إلبر ي إلجليل يتعرف عىل لقب إلصحاب 
يحفظ دعاء دخول إلحمام وإلخروج منه ي حياته

ن
يعي أهمية إلصدق ف يستنتج حكم إآلذإن يستنتج إلحكمة من طاعة إلوإلدين يعتاد إلصالة عىل سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كلما ذكر إسمه يتعرف بعض مخلوقات هللا تعاىل ن بعد رسول هللا .يتعرف عىل أول خليفة للمسلمي 

Term 2 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32

GR1 Y1

تحية إؤلسالم سورة إلنرص مرإجعة سورة إلنرص أدإء إلصالة إلرفق بالحيوإن سورة إلكوثر مرإجعة سورة إلكوثر مرإجعة

إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف إلهدف
.تحية إؤلسالم، إلسالم عليكم ،أفشوإ إلسالم:يتعرف إلمفاهيم  يتلو إلسورة تالوة سليمة يسمع سورة إلنرص غيًبا يتعرف عىل أركان إلصالة إلرفق،إؤلذإء،يرحم:يتعرف إلمفاهيم وإلمصطلحات إآلتية يتلو إلسورة تالوة سليمة يتلو غيًبا سورة إلكوثر

يذكر تحية إؤلسالم ا:يتعرف إلمفاهيم 
ً
ا،إلتسبيح، إإلستغفار،توإب

ً
نرص هللا،أفوإج ي إلسورة

ن
يوضح إلمفاهيم وإلمصطلحات إلوإردة ف يسمع إلصالة إؤلبرإهيمية من إل يرحم إل يرحم:يتلو حديث إلكوثر، وإنحر، شائنك، إألبتر: يتعرف إلمفاهيم  ن يحرص عىل أدإء صالة إلعيد مع إلمسلمي 

ها من إلتحايا ن تحية إؤلسالم عن غت  .يمت  يتأدب بآدإب تالوة إلقرآن إلكريم يتأدب بآدإب تالوة إلقالآن إلكريم يتعرف كيفيفة أدإء إلصالة ن معبن إلحديث  يبي  ي ملسو هيلع هللا ىلص شكًرإ عىل هذإ إلفضل يذكر إلعبادة إلمطلوبة من إلنب  ي إلسورة
ن
ي ملسو هيلع هللا ىلص ف ن إلفضل إلذي أعطاه هللا تعاىل للنب  يبي 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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GR5 Y5

W1 W2 W3 W4 W5 W6 w7 W8

GR5 Y5

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR6 Y6

GR6 Y6

GR6 Y6

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR 7 Y7

GR 7 Y7

GR\7 Y7

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR8 Y 8

يتلو إآليات تالوة سليمة                        

W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16

GR8 Y8

GR8 Y8

٠غزٕجؾ فٛائذ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

:اٌٙذف 

GR8 Y8

(إلضىح و إلليل  )صالة إلتطوع  ن  إلفتح إلمبي 

٠ؾذد ِفَٙٛ اٌفمش ٚ ٠ج١ٓ ِخبؽشٖ

يحلل أسباب إلفقر

Term 2

:اٌٙذف 

ن أسباب إلفوز بالجنة يبي 

ي إلضىح و إلليل
ر
ن فضل صالب يبي  يوضح مفهوم إؤلحسان 

ن أنوإع إلمجالس يبي 

يوضح آدإب إلمجالس

:اٌٙذف 

وفبٌخ ا١ٌز١ُ

Term 1

W1

:اٌٙذف 

W1 W2 W8

W9 W10 W11 W12

:اٌٙذف  اٌٙذف :اٌٙذف 

ن إلناس إلتعايش بي 

ي إلضىح و إلليل
ر
               يوضح أحكام صالب

:إلهدف 

يف ي مفردإت إلحديث إلشر
ن
ح إلطالب معاب أن يشر

ي إلمجتمع
ن
ن حدود حريته ف أن يبي 

:إلهدف :إلهدف 

W4 W5 W6

ي عالج إلفقر
ن
يوضح مباديء إؤلسالم ف

ن ؤىل مكة وفوإئد صلح إلحديبية ن سبب خروج إلمسلمي  يبي 

Term 2

W16

W8

اٌٙذف 

٠ج١ٓ ٔغت اٌغ١ذح ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب

٠ج١ٓ دٚس اٌغ١ذح ػبئشخ فٟ اعزمشاس ا٤عشح إٌج٠ٛخ

إلهدف 

أْ ٠ذًٌ ػٍٝ د١ًٌ اٌزّبٔغ

أْ ٠ٛػؼ ثؤِضٍخ اٌّمظٛد ثذ١ًٌ اٌزغخ١ش

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ِفَٙٛ ِشالجخ هللا رؼبٌٝ

               ٠ٛػؼ ِظب٘ش ػٍُ هللا رؼبٌٝ ٚ ػذٌٗ

W8

اٌٙذف

ط١بَ اٌزطٛع اٌغ١ذح ػبئشخ أَ اٌّئ١ِٕٓ سػٟ هللا ػٕٙب ِشاعؼخ

W13

W6

٠ٛػؼ ِفَٙٛ عٕٓ اٌفطشح

عٕٓ اٌفطشح

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

أْ ٠ذًٌ ػٍٝ أْ اإلعالَ ٠ٕجز اٌزشذد٠ؼذد اٌؼٍَٛ اٌزٟ رٍمزٙب اٌغ١ذح ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب

ي مجتمعاتهم
ن
يوضح أهمية دور إلعلماء ف

ة إلذإتية لإلمام مالك بن أنس يذكر إلست 

٠ج١ٓ ِىبٔخ اإلِبَ ِبٌه فٟ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ

يف يفش مفردإت إلحديث إلشر

ن حاإلت إلمؤمن وأن كلها خت  يبي 

W16

٠ٛػؼ اٌؾىّخ ِٓ خٍك اإلٔغبْ

٠غزٕزظ ِغئ١ٌٚبد اإلٔغبْ فٟ اٌؾ١بح

W6

w16

ِشاعؼخ

٠ٛػؼ أ١ّ٘خ اٌجؾش فٟ رؾظ١ً اٌّؼشفخ

٠ؼذد ششٚؽ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

ي
 
ي التقدم و الرف

ن
ن أثر االكتشاف و االبتكار ف يبي 

حاسبوإ أنفسكم

اٌٙذف

٠ج١ٓ ٔغت ػّش ثٓ اٌخطبة سػٟ هللا ػٕٗ

أْ ٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌؼمً ٌإلٔغبْ

٠ج١ٓ ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

w12

أؽت اٌؼًّ اٌٝ هللا دػٛح أً٘ اٌطبئف عٛسح اٌزى٠ٛش اإل٠ّبْ ثب١ٌَٛ ا٢خش

٠ج١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚ اٌز٠ٕٛٓ

٠ؾذد أؽىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚ اٌز٠ٕٛٓ

٠طجك أؽىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚ اٌز٠ٕٛٓ

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠زغًّ ثبٌظجش فٟ اٌؼشاء- ٠ؼجش ػٓ أ١ّ٘خ اٌشىش هلل رؼبٌٝ 

:إلهدف               اٌٙذف 

:إلهدف 

(30-16عٛسح ق )اٌخالق اٌؼ١ٍُ 

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

W5

٠ٛػؼ ِؼٕٝ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

١ّ٠ض ث١ٓ اٌظبؽت اٌظبٌؼ ٚ اٌظبؽت اٌغٟء

٠ج١ٓ أصش اٌظذ٠ك فٟ شخظ١خ اإلٔغبْ ٚ أخاللٗ

ن حروف إؤلقالب     يبي 

يعدد أمثلة لحكم إؤلقالب    

   ٠ج١ٓ أعجبة غضٚح ثذس اٌىجشٜ

  ٠ٛػؼ أؽذاس غضٚح ثذس

  ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌؾٛاس

٠غش اإلعالَ

إلهدف  إلهدف 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

  ٠ذًٌ ثبٌؾغخ ػٍٝ لذسح هللا رؼبٌٝ

غضٚح أؽذ ث١ئزٟ أِبٔخ (35-25سورة الملك )دروس وعبر  آداة اٌذػبء

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ  ( 16-1عٛسح ق )اٌجؼش ٚ إٌشٛس  1أدٌخ ٚؽذا١ٔخ هللا رؼبٌٝ 

:اٌٙذف 

W15

اٌٙذف 

اٌٙذف

٠ؾفع ا٠٢بد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠ج١ٓ ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠غزٕزظ ػبلجخ اٌّئ١ِٕٓ ٚعضاء اٌىبفش٠ٓ

٠مبسْ ث١ٓ اٌىزت اٌغّب٠ٚخ ٚ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

٠غزذي ػٍٝ ؽفع هللا رؼبٌٝ ٌٍمشءاْ اٌىش٠ُ

عٛسح ا٤ػٍٝ

(سػٟ هللا ػٕٙب  )٠ٛػؼ ٔغت اٌغ١ذح ص٠ٕت ثٕذ خض٠ّخ ٠ؼذد أعّبء اٌىزت اٌغّب٠ٚخ

اٌٙذف اٌٙذف

W16

ِشىٍخ اٌفمش فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ

٠فغش ِفشداد ااٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ج١ٓ ِفَٙٛ وفبٌخ ا١ٌز١ُ 

٠غزٕزظ أصش وفبٌخ ا١ٌز١ُ فٟ اٌّغزّغ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠ؾذد عج١ً اٌفٛص فٟ اٌؾ١بح

:اٌٙذف 

٠ؾذد ِالِؼ شخظ١خ اٌغ١ذح سف١ذح ا٤ع١ٍّخ

 ٠ٛػؼ أ١ّ٘خ دٚس اٌّشأح فٟ اٌّغزّغ

ِشاعؼخ                  

:اٌٙذف :اٌٙذف 

١ّ٠ض ث١ٓ أؽىبَ اٌغّغ ٚ اٌمظش فٟ اٌظالح

إلمجالس و آدإبها اٌغ١ذح سف١ذح ا٤ع١ٍّخ

W7

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

يستنبط ثمرإت إلتأدب بآدإب إلمجالس

٠غزٕجؾ اٌذسٚط ٚاٌؼجش اٌّغزفبدح ِٓ ؽ١بح أثٟ ؽ١ٕفخ

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌؾؼبسح اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ

يعدد عوإمل إزدهار إلحضارة إلعربية إؤلسالمية

ي إلحفاظ عىل إلحضارة إلعربية
ن
يوضح دور دولة إؤلمارإت ف

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠غزٕزظ ِظب٘ش سؽّخ هللا رؼبٌٝ

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

يوضح أحوإل إلقلب 

نكية إلقلوب يعدد طرقا لتر

٠ج١ٓ ششٚؽ اٌؼًّ اٌظبٌؼ

٠غزٕجؾ فٛائذ اٌؼًّ ٌٍفشد ٚ اٌّغزّغ ٚ ؽؼبسح اٌذٚي

٠ؾذد ٚاعجبد اٌؼبًِ ٚ ؽمٛلٗ

٠ؾذد ِغبفخ اٌمظش

٠ج١ٓ و١ف١خ طالح اٌّش٠غ

ن أنوإع صالة إلتطوع ن بي  يمت 

(78-54عٛسح اٌشؽّٓ )عضاء اإلؽغبْ

W13 W14 W15

إلهدف

ِشاعؼخ

W7W1 W8

أْ ٠ٛػؼ ا٤عجبة اٌّؼ١ٕخ ػٍٝ ِشالجخ هللا رؼبٌٝ

أْ ٠غزٕجؾ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٓ ِشالجخ هللا رؼبٌٝ ٠غزٕزظ اٌؾىّخ ِٓ ِششٚػ١خ عٕٓ اٌفطشح

اٌٙذف اٌٙذف

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ج١ٓ ا٤ِٛس اٌزٟ رؼ١ٓ ػٍٝ اٌزٛثخ

أْ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠غزٕزظ ششٚؽ اٌزٛثخ إٌظٛػ

٠ٛػؼ اٌؼاللخ ث١ٓ اإلعشاف ٚاٌخ١الء- أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ؽىُ اإلعشاف 

االػزذاي فٟ اإلٔفبق

اٌٙذف

( 37- 31ق  )ثشبسح ٚ ِٛاعبح  أؽىبَ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ

:اٌٙذف 

أْ ٠غزٕجؾ خطش اإلعشاف ػٍٝ اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

W9 W10 W11 W12

٠ششػ ِفَٙٛ اٌج١ئخ ٠ٚغزٕزظ أ١ّ٘خ ِىٛٔبرٙب

٠ج١ٓ ػٛاثؾ اإلعالَ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ

٠ؼذد عجً اٌؼٕب٠خ ثبٌضشٚح اٌّبئ١خ ٚ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ إٌجبر١خ

إلهدف 

يتلواآليات تالوة سليمة 

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

ن إؤليمان و إلتوكل    يستنتج إلعالقة بي 

:اٌٙذف 

٠ٛػؼ أ١ّ٘خ اٌذػبء

٠ؼذد آداة اٌذػبء

Term 2

٠ؼذد طٛس اغبصخ هللا رؼبٌٝ ٌؼجبدٖ- ٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌّغ١ش  هلالج لج 

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌؾ١ٍُ هلالج لج

٠ٛػؼ أؽذاس غضٚح ا٤ؽضاة

٠غزؾؼش أدٌخ اٌجؼش ٚ إٌشٛس

٠مبسْ ث١ٓ اٌز١ُّ ٚ اٌّغؼ ػٍٝ اٌخف١ٓ

اٌٙذف

أْ ٠ج١ٓ أعجبة غضٚح ثذس ٚغضٚح أؽذ

٠غزٕزظ أعجبة اٌٙض٠ّخ فٟ غضٚح أؽذ

                     اٌٙذف               

Term 2التفكب  العلمي

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

اٌٙذف  اٌٙذف  اٌٙذف  :إلهدف  :إلهدف 

ِٓ ػالِبد اٌغبػخ

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اإلدغبَ ٚ ؽشٚفٗ

١ّ٠ٓ ث١ٓ ٔٛػٟ اإلدغبَ

٠ؾذد ؽشٚف اإلدغبَ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠ٛػؼ ٚعٗ اٌشجٗ ث١ٓ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ ٚ اٌزٛساح

٠غزٕجؾ ِئ٘الد اٌم١بدح ٚ اٌذػٛح اٌٝ هللا

غضٚح ثذس اٌىجشٜ (24-15عٛسح اٌٍّه )لذسح هللا رؼبٌٝ

٠غزٕجؾ اٌؾىّخ ِٓ ِششٚػ١خ عغٛد اٌغٙٛ

٠ج١ٓ و١ف١خ آداء عغٛد اٌغٙٛ ٚعغٛد اٌزالٚح

:إلهدف  :إلهدف 

Term 1

W1

GR6 Y6

W3 W4 W5

اإلِبساد فٟ خذِخ اٌؼبٌُ

:اٌٙذف  اٌٙذف اٌٙذف  اٌٙذف

W13 W14 W15

٠ؼذد أٔٛاع اٌغغٛد

٠غزٕجؾ ا٤ػّبي اٌزٟ رئدٞ اٌٝ اٌغٕخ

٠ؼذد صّشاد االعزٙبد

٠ج١ٓ أؽىبَ طالح اٌغّؼخ ٚػٍٝ ِٓ رغت

٠ٛػؼ أ١ّ٘خ طالح اٌغّؼخ 

                      ٠ؾذد و١ف١خ طالح اٌغّؼخ 

اٌٙذف 

(اإلظٙبس)أؽىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚ اٌز٠ٕٛٓ 

Term 1

W9

آداب المسجد اٌؾ١بح فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثؼذ اٌٙغشح عغٛد اٌغٙٛ ٚعغٛد اٌزالٚح ( 30-23اٌغغذح  )اٌظجش ٚ ا١ٌم١ٓ  ؽىُ اإلدغبَ اإلِبَ ِبٌه

W12

اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف

٠ؼشف ثشخظ١خ اٌغ١ذح فبؽّخ ثٕذ ػجذ اٌٍّه

٠غزٕجؾ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ع١شح فبؽّخ ثٕذ ػجذ اٌٍّه

                ١ّ٠ض ث١ٓ اٌمٍمٍخ اٌظغشٜ ٚ اٌىجشٜ

أْ ٠ٛػؼ اٌطبٌت ِفَٙٛ شفبػخ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٠ج١ٓ دػبء سوٛة ٚعبئً إٌمً

٠ٛػؼ آداة سوٛة ٚعبئً إٌمً

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ االٌزضاَ ثآداة سوٛة ٚعبئً إٌمً

٠ج١ٓ أؽىبَ طالح اٌغّبػخ

٠ج١ٓ أؽىبَ طالح اٌّغجٛق

Term 2

٠ج١ٓ أؽذاس سؽٍخ اإلعشاء ٚ اٌّؼشاط

٠ٛػؼ ا٤ػّبي اٌزٟ رئدٞ اٌٝ اٌغٕخ

  ٠مبسْ ث١ٓ طالح اٌغّؼخ ٚ طالح اٌؼ١ذ٠ٓ   

يتلو اآليات تالوة سليمة

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠غزٕزظ دالئً ٚؽذا١ٔخ هللا رؼبٌٝ

(ص)من وصايا الرسول 

اٌٙذف

يفسر مفردات الحديث الشريف

٠ٛػؼ اٌٛطب٠ب اٌٛاسدح فٟ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

(ص)٠ؼجش ػٓ أ١ّ٘خ رطج١ك ٚطب٠ب اٌشعٛي 

٠ظٕف فشائغ اٌظالح اٌٝ ل١ٌٛخ ٚفؼ١ٍخ

٠ج١ٓ عٕٓ اٌظالح ِٚب٠زشرت ػٍٝ رشن ثؼؼٙب

أْ ٠غزٕزظ أؽذاس ٠َٛ اٌم١بِخ ِٓ خالي ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

أْ ٠ٛػؼ ػبلجخ أػّبي اٌخ١ش ٚ أػّبي اٌشش

اٌٙذف

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ  (14-1سورة السجدة )الكتاب الحق 

Term 2

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

Term 1

٠ٛػؼ أعٍٛة اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ فٟ دػٛرُٙ

٠ج١ٓ ػض٠ّخ اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٚ طجشٖ ػ١ٍُٙ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

أْ ٠غزٕجؾ صّشاد اٌزّغه ثىزبة هللا رؼبٌٝ

اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف

w13 w14 w15

٠غزٕجؾ أؽذاس ل١بَ اٌغبػخ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠مبسْ ث١ٓ ا٤ثشاس ٚ اٌفغبس

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌّفٍظ اٌؾم١مٟ

٠مبسْ ث١ٓ اٌّفٍظ فٟ اٌذ١ٔب ٚ اٌّفٍظ فٟ ا٢خشح

اٌٙذف اٌٙذف 

اٌٙذف اٌٙذف

٠غشٚا  ٚال رؼغشٚا اٌٙغشح اٌٝ اٌّذ٠ٕخ (16- 1عٛسح اإٌجؤ  )هللا اٌمبدس اٌطش٠ك اٌٝ اٌغٕخ ٔؼّخ اٌؼمً

                  ٠ج١ٓ اٌٙذف ِٓ دػٛح أً٘ اٌطبئف

( 26-1 )عٛسح إٌبصػبد  ( 46-27 )عٛسح إٌبصػبد  اٌشفك خ١ش

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

w9 w10 w11

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌمٍمٍخ

٠ؼذد ؽشٚف اٌمٍمٍخ ٚششٚؽٙب

طالح اٌغّبػخ اإلعشاء ٚ اٌّؼشاط ( 23   -  1) 1عٛسح ػجظ  ( 42 -  24  ) 2عٛسح ػجظ  اٌمٍمٍخ اٌمشءاْ شف١ؼٟ آداة سوٛة ٚعبئً إٌمً

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ ٠غزٕزظ صّشاد اٌّذاِٚخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌظبٌؼ

          ٠ٛػؼ ا٤عجبة اٌّؼ١ٕخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌظبٌؼ

فبؽّخ ثٕذ ػجذ اٌٍّه

اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف

٠مبسْ ث١ٓ اٌزمٟ ٚ اٌشمٟ

٠غزٕجؾ ؽىّخ هللا ٚ ػذٌٗ فٟ ا٠غبد ا١ٌَٛ ا٢خش             (ص)  ٠ذًٌ ػٍٝ ِىبٔخ عجش٠ً ػ١ٍٗ اٌغالَ ٚطذق اٌشعٛي

٠ٛػؼ ِفَٙٛ ا١ٌَٛ ا٢خش

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ ا١ٌَٛ اإل٠ّبْ ثب١ٌَٛ ا٢خش

٠غزٕزظ دالٌخ ٚعٛد ا١ٌَٛ ا٢خش

اٌٙذف

                          ٠ٛػؼ أؽىبَ اٌظ١بَ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

اٌٙذف اٌٙذف 

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠مبسْ ث١ٓ اٌّغش١ِٓ ٚ اٌّئ١ِٕٓ- ٠ؼذد طفبد ا٤ثشاس 

اٌٙذف

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ؼذد ثؼغ اٌظفبد  ٚ ا٤خالق اٌؾغٕخ

٠غزٕجؾ أْ اإل٠ّبْ ثبهلل ٚ ا١ٌَٛ ا٢خش ٠ئدٞ اٌٝ ػًّ اٌظبٌؾبد

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍؾذ٠ش اٌشش٠ف

ِشاعؼخ

W11 W12

اٌٙذف

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠مبسْ ث١ٓ اٌظبٌؼ ٚ اٌؼبطٟ- ٠ج١ٓ أؽذاس ٠َٛ اٌم١بِخ 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠غزٕزظ ػبلجخ اٌىبفش٠ٓ- ٠ؼذد اٌّمغُ ثٗ فٟ ا٠٢بد 

W16

اٌجؾش ٚ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ

ٌٙذفا

اٌٙذف

ِشاعؼخ

اٌٙذف اٌٙذف

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌظالح اٌّفشٚػخ

٠ؼذد آداة اٌظالح

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اإلٌزضاَ ثآداة اٌظالح

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ؼذد ثؼغ اٌظفبد اٌؾغٕخ

٠غزٕزظ أصش ؽغٓ اٌخٍك

٠ؾذد أٚلبد اٌغٕٓ اٌشٚارت

١ّ٠ض ث١ٓ اٌظالح اٌّفشٚػخ ٚ اٌغٕخ اٌشارجخ

٠غزٕزظ فبئذح رؤد٠خ اٌغٕٓ اٌشٚارت

اٌٙذف

Term 1 اٌّئِٓ اٌمٛٞ أَ اٌّئ١ِٕٓ ص٠ٕت ثٕذ خض٠ّخ سػٟ هللا ػٕٙب اإل٠ّبْ ثبٌىزت اٌغّب٠ٚخ ِٓ أؽىبَ اٌزغ٠ٛذ ؽىُ الَ ٌفع اٌغالٌخعٛسح اٌطبسق

أْ ٠غّغ اٌطبٌت عٛسح اٌطبسق رغ١ّؼب ع١ٍّب

عٛسح اٌجشٚط

اٌٙذف

٠ؾفع ا٠٢بد-  ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ  

٠ج١ٓ ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠غزٕزظ ػبلجخ اٌّئ١ِٕٓ ٚ عضاء اٌىبفش٠ٓ 

٠زوش دػبء دخٛي إٌّضي

٠ج١ٓ آداة دخٛي إٌّضي ٚ اٌخشٚط ِٕٗ

٠غزٕزظ أصش االٌزضاَ ثآداة اٌذخٛي ٚ اٌخشٚط ِٓ إٌّضي

ِشاعؼخ عٛسح اٌز١ٓ ٚ اٌفغش

٠ٛػؼ آداة رالٚح اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

اخزجبس اٌّغزٜٛ- ٠ج١ٓ طٛس ثش اٌٛاٌذ٠ٓ

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٌٍؾذ٠ش اٌشش٠ف

أْ ٠غزٕزظ و١ف ٠ىْٛ ِئِٕب ل٠ٛب ٠ٕفغ إٌبط

أْ ٠ٛػؼ أصش اٌظٍخ ثبهلل ػٍٝ لٛح اٌّئِٓ

اٌٙذف 

اٌزضجذ ِٓ ا٤خجبس ِشاعؼخ عٛسرٟ اٌجشٚط ٚ اٌطبسق

اٌٙذف اٌٙذف

٠ج١ٓ اٌالَ اٌشّغ١خ ٚ اٌالَ اٌمّش٠خ

٠ؼذد ؽبالد أؽىبَ ٌفع اٌغالٌخ

٠طجك أؽىبَ اٌالَ اٌشّغ١خ ٚ اٌمّش٠خ ٌٚفع اٌغالٌخ

اٌٙذف اٌٙذف 

٠ج١ٓ اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٌٍؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌزضجذ ِٓ ا٤خجبس لجً ٔمٍٙب

أْ ٠غّغ اٌطبٌت عٛسح اٌجشٚط رغ١ّؼب ع١ٍّب

اٌٙذف

أ١ّ٘خ اٌظالح اٌّفشٚػخ ٚآداثٙب

اٌٙذف

٠ج١ٓ طفبد ع١ذٔب ػضّبْ سػٟ هللا ػزٗ

٠زوش ِٛالف ِٓ وشِٗ سػٟ هللا ػٕٗ

٠ٛػؼ أْ اٌىشَ ٚ اٌؾ١بء ِٓ طفبد اٌّئ١ِٕٓ

اٌٙذف اٌٙذف

اٌٙذف 

W3 W4 W5 W6 W7 W8

٠ٛػؼ دٚس اٌؼًّ اٌزطٛػٟ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ آداة  دخٛي إٌّضي ٚ اٌخشٚط ِٕٗ

أؽغٕىُ أخاللب اٌغٕٓ اٌشٚارت اٌٙغشح اٌٝ اٌؾجشخ

٠غزٕزظ عّبي اإلعالَ فٟ ؽٛاس عؼفش ثٓ أثٟ ؽبٌت

٠ج١ٓ أعجبة ٘غشح اٌّغ١ٍّٓ اٌٝ اٌؾجشخ

٠غزٕزظ اٌّؼبٍِخ اٌؾغٕخ ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚ غ١ش اٌّغ١ٍّٓ

اٌٙذف 

٠ٛػؼ أصش اٌظذق فٟ ؽ١بح اٌّئِٓ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ طالح اٌغّبػخ

٠ؼذد ا٤ِبوٓ اٌزٟ رئدٜ ف١ٙب طالح اٌغّبػخ

٠ذًٌ ػٍٝ طجش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص 

٠ذًٌ ِٓ اٌغ١شح ػٍٝ طجش اٌظؾبثخ سػٛاْ هللا ػ١ٍُٙ

٠ؼذد أؽذاس ٠َٛ اٌم١بِخ ِٓ خالي اٌغٛسر١ٓ اٌىش٠ّز١ٓ

( 19  -  9 ) 2عٛسح االٔفطبس اٌّفٍظ اٌؾم١مٟ

اٌٙذف

اٌٙذف

٠ج١ٓ فؼبئً شٙش سِؼبْ اٌىش٠ُ

طالح اٌغّبػخ(25 -  16 ) 2عٛسح االٔشمبق  عٛسح اٌغبش١خ

اٌٙذف ٌٙذفا

اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف اٌٙذف

( 36 - 18 )  2عٛسح اٌّطفف١ٓ              ( 17 - 1 ) 1عٛسح اٌّطفف١ٓ   ِٓ وّبي اإل٠ّبْ ث١ئزٟ ِغئ١ٌٚزٟ ػضّبْ رٚ إٌٛس٠ٓ سػٟ هللا ػٕٗ

٠غزٕزظ أْ اٌجؾش ٠ئدٞ اٌٝ اٌّؼشفخ

٠ج١ٓ ِٕٙظ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ فٟ اٌجؾش

٠ٛظف اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ فٟ اٌجؾش ػٓ اٌّؼشفخ

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ  ( 8  - 1 ) 1عٛسح االٔفطبس 

W1 W2

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔظبفخ اٌج١ئخ 

٠ؼذد ثؼغ ؽشق اٌزخٍض ِٓ إٌفب٠بد

اٌٙذف اٌٙذف

أْ ٠غزٕجؾ ِٛالف ٠غزؾت ف١ٙب اٌؾّذ

Y5

ط١بِٟ ٌشثٟ Term 2فٟ ظً طذلزٟ

W9 W10

اٌّشافك اٌؼبِخ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ج١ٓ ِٓ ُ٘ اٌفغبس- ٠غزٕزظ ِؼٕٝ اٌزطف١ف ٚػبلجزٗ 

اٌٙذف

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠غزٕزظ عضاء اٌظبثش٠ٓ ِٓ خالي إٌظٛص اٌىش٠ّخ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

اٌٙذف

ؽّذ هللا ػض ٚعً ػٍٝ ٔؼّٗ طجش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ( 15 - 1 ) 1عٛسح االٔشمبق 

٠جٓ ِفَٙٛ اٌّشافك اٌؼبِخ

٠ٛػؼ و١ف١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّشافك اٌؼبِخ

٠غزٕزظ ا٤ػشاس اٌّزشرجخ ػٍٝ اّ٘بي اٌّشافك اٌؼبِخ

اٌٙذف

W13 W14 W15

اٌٙذف

اْ ٠غزٕزظ عضاء اٌؾبِذ٠ٓ

٠مشأ ا٠٢بد لشاءح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

GR5 Y5

٠ذًٌ ػٍٝ أْ اإلعالَ ٘ٛ د٠ٓ اٌّغبٚاح

٠ٛػؼ أؽىبَ اٌظ١بَ

٠ظٕف فٛائذ اٌظ١بَ

اٌٙذف 

٠ؼذد أٔٛاع اٌظذلبد

٠ج١ٓ آداة اٌظذلخ

٠غزٕزظ فؼً اٌظذلخ

٠ج١ٓ عٛأت ِٓ ؽ١بح اٌغ١ذح ص٠ٕت ثٕذ خض٠ّخ

٠غزٕزظ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ع١شح اٌغ١ذح ص٠ٕت ثٕذ خض٠ّخ

٠غزٕزظ فؼً طالح اٌغّبػخ

٠ج١ٓ ِؼٕٝ اإلعشاء ٚ اٌّؼشاط

٠غزٕزظ اٌؾىّخ ِٓ اإلعشاء ٚ اٌّؼشاط

٠ذًٌ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌظالح ِٓ خالي سؽٍخ ااإلعشاء ٚ اٌّؼشاط

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠ج١ٓ عجت ٔضٚي عٛسح ػجظ

أْ ٠غّغ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف رغ١ّؼب طؾ١ؾبط

اٌٙذف

Term 1

٠زٍٛا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠مبسْ ث١ٓ صٛاة أً٘ اٌغٕخ ٚ ػمبة أً٘ إٌبس

Term 2

٠زٍٛ عٛسح اٌغبش١خ ٚ ٠مبسْ ث١ٓ أً٘ اٌغٕخ ٚ أً٘ إٌبس

                  ٠ج١ٓ أْ اٌؾغٕبد ٠ز٘جٓ اٌغ١ئبد

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠ج١ٓ ٔؼُ هللا ػٍٝ اإلٔغبْ

٠غزٕجؾ ألغبَ ٚعٖٛ إٌبط ٠َٛ اٌم١بِخ

Term 1

GR5

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠ج١ٓ أٔٛاع اٌّالئىخ اٌّزوٛسح فٟ ا٠٢بد

٠غزٕزظ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ لظخ ِٛعٝ ٚفشػْٛ     

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠ج١ٓ لذسح هللا رؼبٌٝ فٟ خٍك اٌغّٛاد ٚا٤سع

٠غزٕزظ اٌفشق ث١ٓ اٌغؼذاء ٚ ا٤شم١بء فٟ ٠َٛ اٌم١بِخ     

أْ ٠ششػ ِفَٙٛ اٌشفك ٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ٛػؼ ِظب٘ش ٠غش اإلعالَ

٠ؼجش ػٓ أ١ّ٘خ اخز١بس أ٠غش ا٤ِٛس

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت أعجبة اٌٙغشح اٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

آداة اٌطش٠ك

٠غزٕجؾ صّشاد اٌزؤدة ثآداة اٌطش٠ك

اٌٙذف

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

W10 W11 W12

1طالح اٌغّؼخ ٚطالح اٌؼ١ذ٠ٓ  2طالح اٌغّؼخ ٚطالح اٌؼ١ذ٠ٓ   ( 40 - 17)عٛسح إٌجؤ )هللا اٌؾىُ اٌؼذي                          ِغ سعٌٟٛ فٟ اٌغٕخ

٠ٛػؼ ا٤عجبة اٌّؼ١ٕخ ػٍٝ اٌزؾٍٟ ثبٌشفك

٠غزٕزظ فٛائذ اٌشفك ٌٍفشد ٚ اٌّغزّغ

٠غزٕزظ ا٢صبساإل٠غبث١خ ٌظالح اٌغّؼخ ٚ اٌؼ١ذ٠ٓ

اٌٙذف 

W8

W13 W14 W15 W16

٠غزٕزظ ا٤ػّبي اٌّىشٚ٘خ فٟ اٌظالح

٠ظٕف ِشىالد دٚي اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٚاإلعالِٟ

٠ؾذد دٚس اإلِبساد فٟ ِئاصسح اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚ اإلعال١ِخ

٠غزٕزظ فٛائذ اٌزؼبْٚ ػٍٝ اٌخ١ش

W7

٠غزٕزظ آصبس اعزخذاَ اٌؼمً

أْ ٠ٛػؼ أ١ّ٘خ ا٤خز ثب٤عجبة ِغ اٌزٛوً ػٍٝ هللا

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

(عٛسح اٌغغذح )طفبد اٌّئ١ِٕٓ ٚ عضاإُ٘ 

                                    ِشاعؼخ                               

            ٠غزٕجؾ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ع١شرٗ سػٟ هللا ػٕٗ

اٌٙذف اٌٙذف

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠ج١ٓ ػذي هللا رؼبٌٝ فٟ اٌغضاء

اٌٙذف

٠ٛػؼ اٌظفبد ااٌشخظ١خ ٌغ١ذٔب ػّش

                           ػّش ثٓ اٌخطبة سػٟ هللا ػٕٗ

٠غزٕزظ دالئً لذسح هللا فٟ اٌىْٛ

فشائغ اٌظالح ٚعٕٕٙب ِٚىشٚ٘برٙب

ن       يستنتج جزإءإلمؤمني 

يوضح مفهوم إؤلقالب

                     اٌٙذف               

اْ ٠غزٕزظ اٌذسٚط ٚ اٌؼجش ِٓ اٌٙغشح إٌج٠ٛخأْ ٠غزٕزظ أصش ا٤خالق فٟ رٛؽ١ذ اٌؼاللبد

               اٌٙذف 

W14

             اٌٙذف 

W2

اإلٔغبْ ٚ اٌىْٛ

W10 W11

(14- 1سورة الملك  )سبيل الهداية  حكم اإلقالب

أْ ٠ؼذد اٌطبٌت دسعبد اٌغٕخ

أْ ٠غزٕجؾ أعظ اٌؾٛاس اٌجٕبء

اٌٙذف

أْ ٠غزٕزظ ِظب٘ش ػٕب٠خ هللا ثبإلٔغبْ

٠ٛػؼ ِىبٔخ اإلٔغبْ فٟ اٌىْٛ

٠ج١ٓ ِّٙخ اإلٔغبْ فٟ اٌىْٛ

ؽىُ اإلخفبء اٌؾم١مٟ اخز١بس اٌغ١ٍظ

              ٠ٛػؼ و١ف١خ اٌشىش ػٍٝ إٌؼُ

  ٠ٛػؼ ِفَٙٛ اإلخفبء 

    ٠ؼذد ؽشٚف اإلخفبء

    ٠ؼذد أِضٍخ ٌؾىُ اإلخفبء

٠فغشِؼبٟٔ ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

اٌٙذف

                     اٌٙذف               

٠ؼذد أٔٛاع ط١بَ اٌزطٛع

٠غزٕزظ صّشاد ط١بَ اٌزطٛع

٠ٛػؼ ٚعبئً ر١ّٕخ اٌؼمً

٠ج١ٓ ِىبٔخ اٌّغغذ فٟ اإلعالَ

     ٠ؾذد آداة اٌّغغذ لجً ٚثؼذ دخٌٛٗ

٠غزٕجؾ صّشاد اٌزؤدة ثآداة اٌّغغذ      

ن نهاية إلكون و إؤليمان باليوم إآلخر يستنتج إلعالقة بي 

ية عن معرفة وقت قيام إلساعة يدلل عىل عجز إلبشر

٠ج١ٓ ػالِبد ل١بَ اٌغبػخ

اٌٙذف 

اٌّئِٓ ث١ٓ اٌشىش ٚ اٌظجش

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

W9

اٌٙذف

٠ٛػؼ آداة اٌطش٠ك فٟ اإلعالَ

٠ج١ٓ ٔزبئظ افشبء اٌغالَ ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّغزّغ

اٌٙذف

٠ج١ٓ آداة طالح اٌؼ١ذ

٠ٛػؼ و١ف١خ طالح اٌؼ١ذ

أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

ي  ي قام بها إلنب 
ن إلخطوإت إلبر ي إلمدينة (ص)يبي 

ن
ف

ي إلمدينة بعد إلهجرة
ن
يحدد مالمح إلحياة ف

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌٛؽذح فٟ اٌّغزّغ  ٚ أصش اٌزشاؽُ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

ي إآليات إلكريمة     
ن
ي إلمفردإت ف

ن
يفشمعاب

GR7 Y7

إلحضارة إلعربية إؤلسالمية(53-26عٛسح اٌشؽّٓ )ٔؼ١ُ اٌؾ١بح  ((25-1)عٛسح اٌشؽّٓ

:إلهدف  :اٌٙذف 

٠ؾذد ؽبالد ا١ٌُّ اٌغبوٕخ فٟ اٌزالٚح

٠طجك أؽىبَ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ

           ٠مبسْ ث١ٓ ؽبالد ا١ٌُّ اٌغبوٕخ ٚؽبالد ِشبثٙخ

:اٌٙذف :اٌٙذف 

إلقلب و صالح إؤلنسان اٌؼًّ ػجبدح ٚ ؽؼبسح طالح اٌّغبفش ٚ اٌّش٠غ

2أدٌخ ٚؽذا١ٔخ هللا رؼبٌٝ   ِشالجخ هللا رؼبٌٝ

أْ ٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌفطشح

اٌزٛثخ فشطخ اٌؼّش اٌّغ١ش اٌؾ١ٍُ هلالج لج  اٌز١ُّ ٚ اٌّغؼ ػٍٝ اٌخف١ٓ غضٚح ا٤ؽضاة

W2 W3 W4

 اٌشؽّٓ ظً فٟ اٌّغزظٍْٛ

أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

W2 W3 W4

اٌٙذف 

٠ذًٌ ػٍٝ أ١ّ٘خ ا٤خز ثب٤عجبة ِغ اٌذػبء

٠ج١ٓ ِفَٙٛ ط١بَ اٌزطٛع

اإلِبَ أثٛ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ

:اٌٙذف 

٠ٍخض عٛأت ِٓ ؽ١بح اإلِبَ أثٟ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ

٠ٛػؼ اٌّمظٛد ثبٌفمٗ االفزشاػٟ ٚأ١ّ٘زٗ

   ٠ج١ٓ أعجبة غضٚح أؽذ

  ٠ٛػؼ أؽذاس غضٚح أؽذ

اْ ٠غزٕزظ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ غضٚح ثذس ٚ أؽذ 

٠ذًٌ ػٍٝ ٚؽذا١ٔخ هللا رؼبٌٝ ٚلذسرٗ فٟ اٌىْٛ

:اٌٙذف 

W7

اٌم١بِخ ٠َٛ هللا ثظً اٌفٛص أعجبة ٠ج٠ٓ١ظٕف عٕٓ اٌفطشح

٠غزٕزظ أصش اٌزمٜٛ فٟ ؽ١بح اٌفشد

٠جش٘ٓ ػٍٝ ٚؽذا١ٔخ هللا رؼبٌٝ ثبٌفطشح

  ٠غزذي ػٍٝ ٚؽذا١ٔخ هللا رؼبٌٝ ِٓ خالي اٌىْٛ ٚ ٔظبِٗ

أْ ٠ج١ٓ اٌّمظٛد ثذ١ًٌ اٌزّبٔغ

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت عّبؽخ ٠ٚغش اإلعالَ

أْ ٠غزٕزظ أعجبة اٌشخظخ فٟ اإلعالَ

:إلهدف 

٠ج١ٓ ٔزبئظ غضٚح ا٤ؽضاة

٠غزٕجؾ اٌذسٚط ٚ اٌؼجش ِٓ غضٚح ا٤ؽضاة

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠ج١ٓ عضاء اٌّزم١ٓ ٚطفبرُٙ

٠ظف  ؽبي أً٘ اٌغٕخ

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌز١ُّ ٚ اٌّغؼ ػٍٝ ااٌخف١ٓ

W5 W6

ح طرقا لكظم إلغيظ  ي ملسو هيلع هللا ىلص-         يقتر يدلل عىل حلم إلنب    أْ ٠غزخٍض ِجبدٞء اإلعالَ فٟ ػالط اإلعشاف                         يستنتج إلحكمة من إلتيمم

Term 1

ن إلناس أن يحدد أسس إلتعايش بي 

يوضح أهمية إلتخطيط و إألخذ باألسباب

يستنبط إلقيم إلحضارية أثناء فتح مكة

W3
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GR9 Y9

GR9 Y9

GR9 Y9

GR9 Y9

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR10 Y10

GR10 Y10

GR10 Y10

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR11 Y11

             ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

GR11 Y11

ن يوضح موقف إلمسلم من إختالف إلفقهاء           يوضح عالقة إلسنة بالقرءإن إلكريم                                    أن يلخص قصة صاحب إلجنتي 

إلعفة
GR11 Y11 :إلهدف 

أن يوضح إلطالب مفهوم إلعفة

أن يحدد أنوإع إلعفة

ي تعامل إلرسول 
ن
ز جوإنب إلمودة و إلرحمة ف مع زوجاته (ص)  أن يت  أن يستنتج فضل حفظ إلسنة إلنبوية                       

GR11 Y11

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR12 Y12

GR12 Y12

GR12 Y12

GR12 Y12

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

A'Level Y13

٠ؾذد وفبسح ا١ّ١ٌٓ

أْ ٠ج١ٓ و١ف١خ آداء اٌؼّشح

:اٌٙذف 

٠ؼجش ػٓ أ١ّ٘خ االػزذاي فٟ اٌطؼبَ ٚ اٌششاة 

:اٌٙذف 

٠ذًٌ ػٍٝ رؾش٠ُ اإلعالَ ٌىً ِب٠ؼشثبٌظؾخ

٠ج١ٓ رشغ١ت اإلعالَ فٟ ِّبسعخ اٌش٠بػخ

       ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ االعزمشاس ا٤عشٞ فٟ رٛاصْ اٌّغزّغ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد-  أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

:اٌٙذف 

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌؼٍُ فٟ ؽ١بح اٌّغٍُ

٠ششػ أدة اٌزؼبًِ ِغ اٌؼٍّبء ٚ اٌّؼ١ٍّٓ

(68-55عٛسح ٠ظ)اٌطش٠ك اٌٝ اٌغٕخ ا٠٤ّبْ ٚ إٌزٚس

٠ٛػؼ أٔٛاع ا٠٤ّبْ- ٠ج١ٓ ِفَٙٛ ا١ّ١ٌٓ 

تالحم المجتمع أٔب خ١شوُ ٤ٍٟ٘

W10

٠ج١ٓ ا٤ػّبي اٌزٟ رٙذَ اٌزالؽُ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ

٠ذًٌ ػٍٝ ؽش اإلعالَ ػٍٝ اٌزالؽُ ث١ٓ اٌؾبوُ ٚاٌشؼت

٠ج١ٓ اٌٛعبئً اٌزٟ رؾمك اٌٛلب٠خ ِٓ ا٤ِشاع إٌفغ١خ 

أْ ٠ؾذد اٌّٛال١ذ اٌّىب١ٔخ ٌإلؽشا٠َٛػؼ فٛائذ اػّبي اٌؼمً 

W7 W8

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

W13 W14 W15 W16

(30-٠20ظ )لظخ ِئِٓ اي ٠ظ 

W11

٠غزٕجؾ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ غضٚح ؽ١ٕٓ

٠ؼذد طٛس اٌزالؽُ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ- ٠ششػ ِفَٙٛ اٌزالؽُ 

٠غزٕزظ أٔٛاع إٌزس

٠ؾذد أعجبة غضٚح ؽ١ٕٓ ٚ ٠زوش أؽذاصٙب

٠ج١ٓ ٔز١غخ غضٚح ؽ١ٕٓ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

أْ ٠ٛػؼ فؼً اٌؼّشح ِغ أفشاد أعشرٗ (ص)٠ٛػؼ خٍك اٌشعٛي 

فٟ اعزمشاسأعشرٗ (ص)٠ج١ٓ دٚس اٌشعٛي 

غضٚح ؽ١ٕٓ

أْ ٠ج١ٓ ِٛلف اٌّىزث١ٓ ِٓ ا٤دٌخ ػٍٝ اٌٛؽذا١ٔخ

:اٌٙذف 

أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

أْ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

أْ ٠ٛػؼ ا٤دٌخ اٌؼم١ٍخ فٟ اٌشد ػٍٝ ِٕىشٞ اٌجؼش

:اٌٙذف 

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت فؼً طٍخ اٌشؽُ فٟ اإلعالَ

أْ ٠ٛػؼ دٚس طٍخ اٌشعُ فٟ ثٕبء ِغزّغ ِزشاثؾ

أْ ٠غزٕجؾ صٛاة طٍخ اٌشؽُ فٟ اٌذ١ٔب ٚ ا٢خشح

٠ٛػؼ ػٛاًِ اٌّؾبفظخ ػٍٝ أِٓ اٌّغزّؼبد

:اٌٙذف 

(19-13)أطؾبة اٌمش٠خ عٛسح ٠ظ 

:اٌٙذف  :اٌٙذف 

اإلخالص اٌىغت اٌط١ت

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌىغٛف ٚ اٌخغٛف

٠ٛػؼ و١ف١خ آداء طالح اٌىغٛف

٠غزٕزظ اٌؾىّخ ِٓ طالرٟ اٌىغٛف ٚ اٌخغٛف

٠غزٕزظ ا٤ػّبي اٌزٟ رمشثٕب اٌٝ هللا رؼبٌٝ

W1 W2 W3 W4 W5 W6

:اٌٙذف  :اٌٙذف 

W12

:اٌٙذف 

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌمؼبء ٚ اٌمذس

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌّذ ٚؽشٚفٗ

اإل٠ّبْ ثبٌمؼبء ٚ اٌمذس 1اٌظٍٛاد راد ا٤عجبة  فزؼ ِىخ آداة اٌغفش ِشاعؼخ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠ج١ٓ ؽش٠مخ ِؾبٚسح اٌشعً ٤ً٘ اٌمش٠خ

Term 1

٠ج١ٓ ِٛلف أً٘ اٌمش٠خ ِٓ سعً هللا رؼبٌٝ

٠غزٕزظ ػبلجخ اٌظشاع ث١ٓ اٌخ١ش ٚ اٌشش

ٔؼّخ ا٤ِٓ

٠ششػ ِفَٙٛ اإلخالص ٠ٚج١ٓ فؼبئٍٗ

ا٤ػّبي ثب١ٌٕبد

٠غزٕجؾ أصش ا٤ِٓ ٚاالعزمشاس فٟ ؽؼبسح اٌذٚي

Term 2

:اٌٙذف  :اٌٙذف 

أؽىبَ اٌؼّشح

:اٌٙذف 

Term 1

W9

المد الفرعي

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اإل٠ّبْ ثبٌمؼبء ٚ اٌمذس 

٠ج١ٓ ِفَٙٛ طالح االعزخبسح ٚ طالح االعزغمبء

٠ٛػؼ ا٤ِٛس اٌزٟ ال رظؼ ف١ٙب االعزخبسح

٠ج١ٓ و١ف١خ طالح االعزغمبء

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

2اٌظٍٛاد راد ا٤عجبة 

٠ٛػؼ أؽٛاي اٌمٍت 

٠ؼذد ؽشق رضو١خ اٌمٍٛة

٠ٛػؼ أٔٛاع اٌّغبٌظ ٠ٚغزٕجؾ صّشاد آداة اٌّغبٌظ

٠مشأ ا٠٢بد لشاءح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠غزٕزظ اٌؾىّخ ِٓ اسعبي اٌشعً ػ١ٍُٙ  اٌغالاَ

:اٌٙذف 

أْ ٠غزٕزظ أعجبة لجٛي اٌذػبء

٠ؼذد ثٕٛد طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ- ٠ٛػؼ اٌم١ّخ اٌذ١ٕ٠خ ٌّىخ

٠غزٕجؾ أ١ّ٘خ اٌزٛوً ػٍٝ هللا ِٓ خالي اٌؼجش ِٓ فزؼ ِىخ

٠ج١ٓ اٌم١ُ اٌؾؼبس٠خ ِٓ خالي فزؼ ِىخ

٠ج١ٓ ألغبَ اٌّذ

٠مبسْ ث١ٓ اٌّذ اٌٛاعت إٌّفظً ٚ اٌّذ اٌغبئض اٌّزظً

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌٙغشح

٠غزٕزظ اٌؼاللخ ث١ٓ اخالص ا١ٌٕخ ٚلجٛي اٌؼًّ

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ  (12-1)عٛسح ٠ظ  (ص)طذق اٌشعٛي

:اٌٙذف :اٌٙذف  :اٌٙذف 

Term 1 ِشاعؼخ ػٍٝ ِبعجك دساعزٗ

:اٌٙذف :اٌٙذف 

ٚ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ (ص)سعٛي هللا  (26-11إٌٛس )ؽذ٠ش اإلفه ػجشح ٚػظخ  اٌغٕٓ اٌشثب١ٔخ

أْ ٠ج١ٓ ِخبؽش ٔشش اٌؾذ٠ش اٌّٛػٛع ٠ؾذد طفبد أً٘ اٌشٛسٜ

W9 W10 W11 W12

(10-1عٛسح إٌٛس )ٚلب٠خ اٌّغزّغ ِٓ اٌغشائُ ا٤خالل١خ  اإلعالَ ٠ٕجز اٌزطشف

W5 W6

٠ؼذد أِضٍخ ِؼبطشح ٌزطج١ك اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ االعزذاِخ

اٌفشاق ث١ٓ اٌضٚع١ٓ

:اٌٙذف 

W13 W14

٠ج١ٓ أٔٛاع اٌّؾشِبد ِٓ إٌغبءؽشِخ ِئلزخ ٠ؼذد خظبئض سؽّخ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٠ؾذد ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اإلعالَ أْ ٠ٛػؼ اٌطبٌت ِٛلف اإلعالَ ِٓ اٌزٛاطً االعزّبػٟ

ِٕب٘ظ اٌّفغش٠ٓ

W7 W8W1 W2 W3 W4

:اٌٙذف  :اٌٙذف 

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت اٌفشق ث١ٓ اٌؾذ٠ش اٌظؾ١ؼ ٚ اٌؾغٓ ٚ اٌؼؼ١ف

اْ ٠ٕمذ ا٤ؽجبس اٌزٟ رظٍٗ ِغزف١ذا ِٓ ػٍُ اٌؾذ٠ش

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌشٛسٜ ٠ٚذًٌ ػ١ٍٗ

٠غزٕزظ فٛائذ اٌشٛسٜ

٠ج١ٓ اٌّمظٛد ثبٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ

٠ؼذد ِٕبلت اٌغ١ذح أَ عٍّخ سػٟ هللا ػٕٙب

٠غزٕزظ اٌذسٚط ِٓ ع١شح اٌغ١ذح أَ عٍّخ سػٟ هللا ػٕٙب

ألغبَ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف اٌشٛسٜ فٟ اإلعالَ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

٠ٛػؼ ِغبالد اإلٔظبف- أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ِفَٙٛ اإلٔظبف 

٠ج١ٓ ا٤ِٛس اٌّؼ١ٕخ ػٍٝ اإلٔظبف- أْ ٠ؾذد آصبس اإلٔظبف 

٠ٛػؼ ِفَٙٛ االعزذاِخ

٠ؼذد ِشرىضاد ٔظشح اٌّغٍُ رغبٖ اٌىْٛ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠ؼذد ّٔبرط ٌّؼبٌُ اٌزخط١ؾ ِٓ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف 

Term 1

W9 W10 W11 W12 W14 W15

:اٌٙذف 

Term 2

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

٠ج١ٓ اٌّمظٛد ثؤدة اٌؾٛاس 

 ٠ؾذد طفبد اٌّؾبٚس

٠ؼذد أدة االعزّبع ٚ فٛائذ اإلطغبء

٠ج١ٓ اٌّمظٛد ثّظبدس اٌزشش٠غ اإلعالِٟ

 ٠ٛػؼ ؽغ١خ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ االعزٙبد فٟ اعزٕجبؽ ا٤ؽىبَ اٌششػ١خ

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌزخط١ؾ فٟ رؾم١ك ا٤٘ذاف

(ص)٠ٛػؼ ِٕٙغ١خ اٌزخط١ؾ اٌزٟ ارجؼٙب اٌشعٛي 

٠ٛػؼ ِٕٙظ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌذػٛح

٠ج١ٓ أعجبة اخزالف اٌفمٙبء

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

  ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

W16

أدة اٌؾٛاس ِظبدس اٌزشش٠غ اإلعالِٟ ِؼبٌُ اٌزخط١ؾ فٟ ع١شح اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ( 27-12ا٤ؽضاة  )االلزذاء ثبٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ اٌّزٛارش ٚ ا٢ؽبد ِٕٙظ اإلعالَ فٟ ثٕبء ا٤عشح أَ عٍّخ سػٟ هللا ػٕٙب (35-28عٛسح ا٤ؽضاة)ٚطب٠ب ٚ رٛع١ٙبد أخالل١خ 

٠ج١ٓ ِغبالد االعزؼفبف

٠ٛػؼ أصش االعزؼفبف ػٍٝ اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ رٕظ١ُ اٌؼمٛد اٌّب١ٌخ- ٠ج١ٓ ِؼٕٝ اٌؼمٛد 

٠ؾذد خظبئض اٌضمبفخ اٌؼشث١خ 

٠ج١ٓ عٙٛد دٌٚخ اإلِبساد فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

W8

٠ج١ٓ ِٛلف اإلعالَ ِٓ لؼ١خ اٌزجٕٟ

٠غزٕزظ ثذائً اٌزجٕٟ اٌزٟ رؾمك ا٢صبس اإل٠غبث١خ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

(ص)أْ ٠زوش آداة اٌذخٛي ٌج١ذ إٌجٟ 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ٛػؼ اٌزٛع١ٙبد ا٤خالل١خ ٌٍٕغبء ِٓ عٛسح ا٤ؽضاة

اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ اٌؼشث١خ (20-9عٛسح ا٤ؽضاة )غضٚح ا٤ؽضاة  اٌمشءاْ اٌىش٠ُ ٚ اإلػغبص اٌؼٍّٟ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ (8-1عٛسح ا٤ؽضاة )اٌضجبد ػٍٝ اٌؾك 

٠ؾذد أسوبْ ٚششٚؽ اٌؼمٛد اٌّب١ٌخ

٠ج١ٓ خظبئض اٌؼمٛد اٌّب١ٌخ- ٠ٛػؼ ألغبَ اٌؼمٛد اٌّب١ٌخ 

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ ِىبٔزٙب

االعزؼفبف

٠ج١ٓ فؼً هللا ػٍٝ اٌّئ١ِٕٓ فٟ أزظبسُ٘ ػٍٟ ا٤ؽضاة

٠ؾذد ِفَٙٛ اإلػغبص اٌؼٍّٟ ٚفٛائذٖ

٠ذًٌ ػٍٝ اإلػغبص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

٠ؾذد ػٛاثؾ اٌزفغ١ش اٌؼٍّٟ ٌٍمشءاْ اٌىش٠ُ

اٌؼمً ٚ إٌمً

:اٌٙذف 

٠ج١ٓ أؽذاس لظخ رٞ اٌمش١ٔٓ اٌشعً اٌظبٌؼ

W16

٤ً٘ ث١زٗ (ص)سػب٠خ اٌشعٛي  (82-60)ِٛعٝ ٔجٟ هللا  عٛسح اٌىٙف  اإل٠ّبْ ثبٌغ١ت ؽبػخ ٌٟٚ ا٤ِش

اٌزغبِؼ أؽىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ: رغ٠ٛذ  Term 2ِشاعؼخ

W9 W10 W11 W12

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ ؽبػخ ٌٟٚ ا٤ِش 

٠شثؾ ث١ٓ ؽبػخ ٌٟٚ ا٤ِش ٚ اٌشلٟ اٌؾؼبسٞ

١ّ٠ض ث١ٓ ِظٕفبد اٌؾذ٠ش-٠ج١ٓ ِشاؽً رذ٠ٚٓ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ

٠ٛػؼ عٙٛد اٌؼٍّبء فٟ رذ٠ٚٓ اٌغٕخ

أْ ٠ؼذد اٌطبٌت ششٚؽ اٌضٚاط

       ٠غزٕزظ ؽمٛق اٌضٚط ٚ اٌضٚعخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ٛػؼ ِٛلف ع١ذٔب ِٛعٝ ِٓ اٌخؼش ػ١ٍٗ اٌغالَ

اٌش١خ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي ِجبسن

٠غزٕزظ ِضا٠ب ا٤ؽىبَ اٌششػ١خ فٟ اإلعال٠َغزٕزظ ِخبؽش اٌزم١ٍذ ا٤ػّٝ ػٍٝ اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

W16

اٌّذاسط اٌفم١ٙخ ِٕٙغ١خ اٌزفى١ش فٟ اإلعالَ

اٌٛلف ػطبء ّٚٔبء اٌغٕخ إٌج٠ٛخ آداة اٌٍجبط فٟ اإلعالَ

اٌغ١ذح عى١ٕخ ثٕذ اٌؾغ١ٓ

اخزالف اٌفمٙبء ِشاعؼخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف 

W9

أْ ٠ؾشص ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ اإل٠غبث١خ

W5 W6 W7 W8

:اٌٙذف 

:اٌٙذف 

( 44-28اٌىٙف  )طبؽت اٌغٕز١ٓ 

:اٌٙذف  :اٌٙذف 

٠ٛػؼ أطٕبف إٌبط فٟ ٠َٛ اٌم١بِخ

٠مبسْ ث١ٓ اإلٔزاس ٚ اٌجشبسح

٠ٛػؼ ِشاؽً عّغ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ 

:اٌٙذف 

٠ؾذد أٔٛاع اٌغٙبد- ٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌغٙبد 

٠زؼشف اٌؼمٛد اٌّغزؾذصخ فٟ اٌضٚاط

:اٌٙذف

اٌؼمٛد اٌّب١ٌخ فٟ اإلعالَ

Term 1

Term 1

W1 W2 W3 W4

W13 W14 W15

Term 1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

أْ ٠ؼذد ثؼغ اٌغٕٓ االعزّبػ١خ اٌٛاسدح فٟ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

:اٌٙذف 

أْ ٠ج١ٓ أصش اٌزغبِؼ اٌفىشٞ ػٍٝ اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

:اٌٙذف 

أْ ٠ؾذد ِفَٙٛ اٌغٕٓ االعزّبػ١خ

أْ ٠ج١ٓ أصش اٌغٕٓ االعزّبػ١خ اإل١ٌٙخ ػٍٝ اٌّغزّؼبد

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌّذاسط اٌفم١ٙخ 

W10 W11 W12

Term 2

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

:اٌٙذف 

:اٌٙذف 

W13 W14 W15

٠ج١ٓ و١ف ٔزؤدة ِغ اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ فٟ ؽ١برٗ ٚ 

:اٌٙذف 

عٙٛد اٌؼٍّبء فٟ ؽفع اٌغٕخ

ِٕٙظ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ فٟ اٌذػٛح

رذ٠ٚٓ اٌغٕخ أؽىبَ اٌضٚاط

Term 2

W9 W10 W11 W12

Term 2

W13 W14 W15 W16

٠ج١ٓ ِٕٙظ عّغ اٌمشءاْ فٟ ػٙذ ع١ذٔب أثٟ ثىش

:اٌٙذف :اٌٙذف 

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌؾىُ اٌششػٟ 

٠ج١ٓ ألغبَ ا٤ؽىبَ اٌششػ١خ فٟ اإلعالَ

:اٌٙذف 

٠ج١ٓ ِٛلف اإلعالَ ِٓ اٌزم١ٍذ ا٤ػّٝ

٠ؾذد أعجبة أزشبس اٌزم١ٍذ ا٤ػّٝ

:اٌٙذف 

أْ ٠ششػ اٌطبٌت ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

أْ ٠ج١ٓ ؽمٛق اٌّغٍُ ػٍٝ أخ١ٗ اٌّغٍُ

:اٌٙذف 

٠ٛػؼ ٔغت اٌغ١ذح عى١ٕخ ٚ أصش إٌشؤح اٌذ١ٕ٠خ فٟ ؽ١برٙب

٠ٍخض اٌظفبد ا٤خالل١خ فٟ شخظ١خ اٌغ١ذح عى١ٕخ

GR10 Y10

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ  اٌزؤدة ثآداة اٌّشافك اٌؼبِخ

:اٌٙذف 

٠ج١ٓ آداة اٌغٛق أْ ٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌزغبِؼ اٌفىشٞ

٠ٛػؼ ِؼٕٝ اٌزفخ١ُ ٚ اٌزشل١ك

٠ؾذد ؽبالد اٌزفخ١ُ  ٌؾشف اٌشاء

٠ؼذد ِٓ رٛعٗ ٌُٙ إٌظ١ؾخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

ال ٌالٔزؾبس (56-27)عٛسح اٌٛالؼخ  إٌّٙظ إٌجٛٞ فٟ رشث١خ اٌغ١ً ( 74 - 57 )عٛسح اٌٛالؼخ  اإلِبَ ِغٍُأؽىبَ اٌشاء ا٤ِٓ ٚ ا٤ِبْ  (26-1)عٛسح اٌٛالؼخ

اٌغٕٓ االعزّبػ١خ فٟ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ اٌؾىُ اٌششػٟ ؽك اٌّغٍُ ػٍٝ اٌّغٍُ آداة اٌغٛق ٚ اٌّشافك اٌؼبِخ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً اٌزم١ٍذ ا٤ػّٝ اٌزغبِؼ اٌفىشٞ ِشاعؼخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

٠ؼشة أِضٍخ ػٍٝ أٔٛاع ا٤ؽؼّخ اٌؾالي ٚ اٌؾشاَ

٠ؾذد أٔٛاع اٌّؾشِبد

٠غزٕزظ لٛاػذ اثبؽخ أٚ رؾش٠ُ ا٤ؽؼّخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

W9 W10 W11

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

٠ج١ٓ آداة إٌظ١ؾخ

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ إٌظ١ؾخ ٠ؾذد اٌّٛال١ذ اٌّىب١ٔخ ٌإلؽشاَ

٠ج١ٓ أسوبْ اٌؾظ

٠ٛػؼ ٚاعجبد اٌؾظ

٠ؼذد أػّبي اٌؾظ فٟ أٚلبرٙب

٠ٛػؼ أُ٘ ثٕٛد ؽغخ اٌٛداع

٠غزٕزظ اٌذسٚط ٚ اٌؼجش ِٓ ؽغخ اٌٛداع

(ص)٠ؾذد دالالد ِٛلف اٌظؾبثخ ػٕذ خجش ٚفبح اٌشعٛي 

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

أْ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠ٛػؼ فؼً هللا ػ١ٍٕب ثبٌٙذا٠خ- أْ ٠ج١ٓ أسوبْ اإل٠ّبْ 

أْ ٠ششػ اٌطبٌت ِؼبٟٔ ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠غزٕزظ فؼبئً آداء فش٠ؼخ اٌؾظأْ ٠ؾذد ِظب٘ش اٌزشجٗ ثب٢خش

٠ج١ٓ ِؼٕٝ اٌؾظ

أْ ٠غزٕزظ ِخبؽش اٌزشجٗ ثب٢خش

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

فٟ ؽ١برٗ ٚ ثؼذ ٚفبرٗ (ص )٠ج١ٓ و١ف ٔزؤدة ِغ اٌشعٛي 

اٌغجغ اٌّٛثمبد

اٌٙذف

٠ج١ٓ عجت رغ١ّخ ٘زٖ اٌزٔٛة ثبٌّٛثمبد

٠ؼذد االٌزٔٛة اٌغجغ اٌّٛثمبد

٠ج١ٓ اصش اٌزٔٛة اٌّٛثمبد ػٍٝ اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اعُ هللا اٌغفٛس ٚ اٌؼذي

٠ج١ٓ خظبئض ِغفشح هللا رؼبٌٝ

٠فغش ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

٠ج١ٓ ثؼغ أِشاع اٌمٍٛة 

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌجؼذ ػٓ اٌشجٙبد

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌضوبح فٟ اإلعالَ

٠غزٕزظ فٛائذ رؤد٠خ اٌضوبح

٠ؾذد ٔظبة ا٤ِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب اٌضوبح

٠ج١ٓ ششٚؽ اٌضوبح

Term 1 اٌذ٠ٓ إٌظ١ؾخ 1اٌؾظ  2اٌؾظ  (ص)ؽغخ اٌٛداع ٚ ٚفبح إٌجٟ  (اٌؾغشاد  )اإل٠ّبْ فؼً ِٓ هللا  (ؽذ٠ش شش٠ف  )ٌٍّغزّغ سعبٌٗ ٚٔغبإٖ  ِب ٠ؾً ِٚب ٠ؾشَ ِٓ اٌطؼبَ ٚ اٌششاة ِشاعؼخ

:اٌٙذف 

٠ششػ ِجبدٞء اإلعالَ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ ا٤ِشاع

:اٌٙذف 

٠غزٕجؾ أصش اٌؼٍُ إٌبفغ فٟ ثٕبء اٌؾؼبسح اإلٔغب١ٔخ

:اٌٙذف 

٠ؾذد اٌغّبد اٌشخظ١خ ٌإلِبَ اٌشبفؼٟ

٠ج١ٓ ػٛاًِ ٔجٛؽ اإلِبَ اٌشبفؼٟ فٟ اٌؼٍُ

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ سعبٌخ اٌؼٍّبء فٟ خذِخ اٌّغزّغ

:اٌٙذف :اٌٙذف 

٠غزٕزظ أصش أِش اإلعالَ ثبٌزذاٚٞ ٚرغٕت أِبوٓ ا٤ِشاع

اٌؾالي ث١ٓ ٚ اٌؾشاَ ث١ٓ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ  اٌغفٛس اٌؼذي عجؾبٔٗ (عٛسح اٌؾغشاد)ِغ هللا ٚ سعٌٛٗ ٌٟٚٚ ا٤ِش 

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠ذًٌ ػٍٝ طذق ٔجٛح اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص

(اٌؾغشاد )عالِخ اٌّغزّغ ٚٚؽذح أثٕبئٗ 

W13 W14 W15 W16

1طؾزٟ ِغئ١ٌٚزٟ  2طؾزٟ ِغئ١ٌٚزٟ  (76-69عٛسح ٠ظ) 1أدٌخ ٚؽذا١ٔخ هللا ٚلذسرٗ  (83- 77عٛسح ٠ظ ) 2أدٌخ ٚؽذا١ٔخ هللا ٚلذسرٗ  طٍخ ا٤سؽبَ اٌؼٍُ ٔٛس ٚسفؼخ اإلِبَ اٌشبفؼٟ Term 2ِشاعؼخ

W9 W10 W11 W12

أْ ٠ج١ٓ فٛائذ اٌغفش فٟ اإلعالَ

أْ ٠ٛػؼ آداة اٌغفش

اٌشفبء ثٕذ ػجذ هللا اٌؼذ٠ٚخ

أْ ٠غزٕجؾ صّشاد اٌزؤدة ثآداة اٌغفش

٠غزٕجؾ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ع١شح اٌشفبء اٌؼذ٠ٚخ

اٌّذ ا٤طٍٟ: أٚال : - أؽىبَ اٌّذ 

٠ششػ ِفَٙٛ ا٤ِٓ فٟ اإلعالَ ٠مشأ ا٠٢بد لشاءح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

(1)اٌغٙبد فٟ عج١ً هللا 

٠ؾًٍ ِمبطذ أٔٛاع اٌغٙبد

٠ج١ٓ اٌّمظٛد ثزذ٠ٚٓ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ

٠ؾذد ؽبالد اٌزشل١ك ٌؾشف اٌشاء

Term 1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

٠ج١ٓ ٔغت اإلِبَ ِغٍُ ٚ أُ٘ طفبرٗ اٌشخظ١خ

٠ؼذد أُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ ٌإلِبَ ِغٍُ

٠غزٕجؾ اٌذسٚط ٚ اٌؼجش ِٓ ؽ١بح اإلِبَ ِغٍُ

1اٌضوبح فٟ اإلعالَ  2اٌضوبح فٟ اإلعالَ 

W15W12

:اٌٙذف 

W8

٠ٛػؼ اٌظٍٛاد راد ا٤عجبة ٚو١ف١خ آداء ثؼؼٙب

اٌمشءاْ اٌّىٟ ٚ اٌمشءاْ اٌّذٟٔ

اٌٙذف

٠ج١ٓ عٙٛد عّغ اٌمشءاْ

٠ٛػؼ اٌّمظٛد ثبٌّىٟ ٚ اٌّمظٛد ثبٌّذٟٔ

٠غزٕزظ فٛائذ ااٌؼٍُ ثبٌّىٟ ٚ اٌّذٟٔ ٠مبسْ ث١ٓ خظبئض ِذسعخ اٌّذ٠ٕخ خظبئض ِذسعخ اٌؼشاق

(8-1)عٛسح اٌىٙف 

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ ٔؼّخ ا٤ِٓ فٟ ثٕبء اٌّغزّؼغ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

    ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠مبسْ ث١ٓ دٚس ع١ذٔب أثٟ ثىشٚع١ذٔب ػضّبْ فٟ عّغ اٌمشءاْ

ِشاعؼخ ِب عجك دساعزٗ أطؾبة اٌىٙف ِشاؽً عّغ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌٛلف

:اٌٙذف 

أْ ٠ٛػؼ ِفَٙٛ ا٤ِٓ فٟ اإلعالَ

أْ ٠ج١ٓ أ١ّ٘خ ا٤ِٓ فٟ ؽ١بح اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

اْ ٠غزٕزظ عجً رؾم١ك ا٤ِٓ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠ٛػؼ أطٕبف إٌبط فٟ ٠َٛ اٌم١بِخ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠غزٕجؾ أٔٛاع ٔؼ١ُ أطؾبة ا١ّ١ٌٓ ٚ ػزاة أطؾبة اٌشّبي

أْ ٠فغش ِؼبٟٔ ِفشداد اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

أْ ٠ج١ٓ ِىبٔخ إٌفظ اإلٔغب١ٔخ فٟ اإلعالَ

أْ ٠غزٕزظ ؽٍٛال ٌّشىٍخ االٔزؾبس

أْ ٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌزشث١خ ٚ أ١ّ٘زٙب فٟ اإلعالَ

أْ ٠ٛػؼ ا٤عظ ٚ اٌّجبدٞء اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب اٌزشث١خ إٌج٠ٛخ

أْ ٠ىزشف ثؼغ ا٤عب١ٌت اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب اٌزشث١خ إٌج٠ٛخ

٠ج١ٓ ِىبٔخ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ ٚ ؽفع هللا ٌٗ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠ؾًٍ أعجبة ظٙٛس اٌّذاسط اٌفم١ٙخ

٠غزٕزظ أعجبة االخزالف اٌفمٟٙ ث١ٓ اٌّزا٘ت ا٤سثؼخ

٠جش٘ٓ ػٍٝ أْ االخزالف عٕخ و١ٔٛخ

أْ ٠غزٕزظ ِظب٘ش لذسح هللا رؼبٌٝ ِٓ خالي ا٠٢بد

 ٠ؾفع دػبء دخٛي اٌغٛق

٠ؾذد ٔغت اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً 

 ٠ٛػؼ سؽٍخ اإلِبَ أؽّذ فٟ ؽٍت اٌؼٍُ

٠ج١ٓ أدٚاد وً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌغٙبد

:اٌٙذف 

أْ ٠ششػ ِفَٙٛ اٌزغبِؼ

٠ٛػؼ خظبئض إٌّٙظ إٌجٛٞ فٟ اٌذػٛح

٠ؼذد أعب١ٌت إٌّٙظ إٌجٛٞ فٟ اٌذػٛح  

٠غزٕزظ أصش إٌّٙظ إٌجٛٞ فٟ اٌذػٛح ػٍٝ ؽ١بح اٌّغٍُ 

W8

أْ ٠ٛػؼ عجً اٌؼفخ

:اٌٙذف 

اٌضٚع١خ (ص)أْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت ِمِٛبد ؽ١بح اٌشعٛي 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌٛلف فٟ اإلعالَ

١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٛلف

٠ج١ٓ ِىبٔخ اٌغٕخ فٟ اٌزشش٠غ ااإلعالِٟ

٠ذًٌ ػٍٝ ؽغ١خ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ

٠ٛػؼ أ١ّ٘خ اٌٍجبط ٌإلٔغبْ

٠ج١ٓ ِب ٠ؾً ِٓ اٌٍجبط ٚاٌض٠ٕخ ٌٍشعً ٚ ٌٍّشأح

٠ٛػؼ ِمبطذ اٌغٙبد

:اٌٙذف 

(ص)أْ ٠ذًٌ ػٍٝ اٌزغبِؼ ثّٛالف ِٓ ؽ١بح اٌشعٛي 

٤عشرٗ (ص)أْ ٠ج١ٓ سػب٠خ اٌشعٛي 

٠ؾذد أؽىبَ اٌغٙبد- ٠ج١ٓ ِغئ١ٌٚخ اٌغٙبد 

٠غزٕزظ فٛائذ االٌزضاَ ثآداة اٌٍجبط ٚ اٌض٠ٕخ ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌؼًّ فٟ اٌذ١ٔب ٌٍفٛص فٟ ا٢خشح

٠غزٕزظ اٌؼجش ِٓ اٌمظخ- ٠ششػ لظخ رٞ اٌمش١ٔٓ 

أْ ١ّ٠ض اإلعٕبد ػٓ اٌّزٓ

أْ ٠ج١ٓ عٙٛد اٌؼٍّبء فٟ رذ٠ٚٓ اٌغٕخ

(110 - 83عٛسح اٌىٙف )رٚ اٌمش١ٔٓ اٌشعً اٌظبٌؼ

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠غزٕزظ ِغبالد االلزذاء ثبٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ

اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ اٌؾذ٠ش اٌّزٛارش ٚؽذ٠ش ا٢ؽبد

اْ ٠غزٕجؾ ششٚؽ اٌؾذ٠ش اٌّزٛارش

أْ ١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع ؽذ٠ش ا٢ؽبد

٠ٛػؼ ِظب٘ش ا٘زّبَ اإلعالَ ثب٤عشح

٠ؾذد ٚظبئف ا٤عشح فٟ اإلعالَ

٠غزٕزظ أعظ ثٕبء ا٤عشح فٟ اإلعالَ

٠ج١ٓ ٔغت اٌغ١ذح أَ عٍّخ سػٟ هللا ػٕٙب 

W13

٠ج١ٓ خطؤ ثؼغ اٌؼبداد اٌغب١ٍ٘خ

٠ٛػؼ ٔظشح اإلعالَ ٌزؾذٞ اٌؼمً- ٠ج١ٓ دٚس اٌؼمً ارغبٖ إٌمً 

٠غزٕزظ أ٘ذاف رؾذٞ اٌؼمً اٌجششٞ

٠غزٕزظ ػب١ٌّخ اإلعالَ- ٠ج١ٓ عجت ثؼذ اٌؼمً ػٓ إٌمً 

٠ٛػؼ ِفَٙٛ االعزؼفبف ٚ ػاللزٗ ثبٌّشٚءح

أْ ٠غزٕزظ ِخبؽش غ١بة اإلٔظبف

٠ج١ٓ أٔٛاع اٌّؾشِبد ِٓ إٌغبء

٠ج١ٓ ألغبَ اٌّؾشِبد ِٓ إٌغبء ؽشِخ ِئثذح

٠ؼذد ِٓ ٠ؾشِٓ ثبٌّظب٘شح- ٠ٛػؼ ششٚؽ اٌؾشِخ ِٓ اٌشػبع 

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

االعزذاِخ فٟ إٌّٙظ اإلعالِٟ  (48-36عٛسح ا٤ؽضاة )سعٛي هللا خبرُ إٌج١١ٓ أؽىبَ ٚآداة ث١ذ إٌجٛح اإلٔظبف فٟ اإلعالَ اٌّؾشِبد ِٓ إٌغبء

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ

W15 W16

٠ٛػؼ اٌظفبد اٌشخظ١خ ٌٍشفبء ثٕذ ػجذ هللا اٌؼذ٠ٚخ

٠ؼذد ّٔبرط ٌإلخالص- ٠غزٕزظ ػالِبد اإلخالص 

٠ج١ٓ ِغبالد اٌؼذي اإلٌٟٙ

أْ ٠فغش اٌطبٌت ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

أْ ٠ج١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌىغت اٌط١ت ٚلجٛي اٌؼًّ

  ٠غزٕزظ عضاء سفغ اٌمش٠خ ٌذػٛح اٌشعً

٠ٛػؼ اٌّظطٍؾبد اٌخبطخ ثبٌضوبح

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ اٌى١بد اٌىش٠ّخ

٠ج١ٓ ػاللخ اٌظٍؼ ثب٤ِٓ ٚ اٌغٍُ

٠مشأ ا٠٢بد لشاءح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠ذًٌ ػٍٝ لذسح هللا رؼبٌٝ ٚٚؽذا١ٔزٗ

اْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ألغبَ اٌّذ اٌفشػٟ ثغجت اٌغىْٛ

أْ ١ّ٠ض ألغبَ اٌّذ اٌالصَ ٚ اٌّذ اٌؼبسع ٌٍغىْٛ

أْ ٠طجك أؽىبَ اٌّذ اٌفشػٟ ثشىً ع١ٍُ

(54-33عٛسح ٠ظ  )لذسح هللا رؼبٌٝ

:اٌٙذف 

٠ؼذد اؽىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ

١ّ٠ض ث١ٓ ٔٛػٟ اإلدغبَ

٠ؾذد ؽشف اإللالة ٚؽشٚف اإلخفبء

(59-45عٛسح اٌىٙف )اٌذ١ٔب داس ػًّ

:اٌٙذف 

٠غزٕزظ اٌذسٚط ٚ اٌؼجش اٌّغزفبدح ِٓ ؽ١بح اٌغ١ذح عى١ٕخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚ ع١ٍّخ 

٠ٍخض لظخ أطؾبة اٌىٙف

٠ؾًٍ ثؼغ ِٛالف اٌمظخ

:اٌٙذف

٠ؾذد ِالِؼ شخظ١خ اٌش١خ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ٚ أغبصارٗ

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ دٚس اٌمذٚح فٟ ثٕبء شخظ١خ اٌفشد

W14

٠ؾذد ِٛاػغ اٌّذ ٚٔٛػٗ فٟ ا٠٢بد

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد

٠غزٕزظ ِؼبٟٔ رىش٠ُ هللا ٌإلٔغبْ

أٔٛاع اٌّذٚد: رغ٠ٛذ 

:اٌٙذف 

٠ج١ٓ أٔٛاع اٌّذ اٌطج١ؼٟ

١ّ٠ض ث١ٓ اٌّذ اٌٛاعت اٌّزظً ٚ اٌغبئض إٌّفظً

:اٌٙذف 

٠ؼذد فؼبئً اٌّغب٘ذ٠ٓ

:اٌٙذف 

٠ٛػؼ ِفَٙٛ ِٕٙغ١خ اٌزفى١شفٟ اإلعالَ

٠ؾذد خظبئض اٌزفى١ش إٌّٙغٟ فٟ اإلعالَ

٠غزٕزظ أصش اٌزفى١ش إٌّٙغٟ ػٍٝ اٌفشد ٚ اٌّغزّغ

:اٌٙذف

٠ٛػؼ أ١ّ٘خ اإل٠ّبْ ثبٌغ١ت

٠ششػ ِفَٙٛ اإل٠ّبْ ثبٌغ١ت 

٠ذًٌ ػٍٝ عؼخ ػٍُ هللا رجبسن ٚ رؼبٌٝ

:اٌٙذف 

٠ؾذد ِفَٙٛ ؽبػخ ٌٟٚ ا٤ِش

أْ ٠ؼشة أِضٍخ ػٍٝ رغبِؼ اٌّغ١ٍّٓ ِغ ِخبٌف١ُٙ ػجش اٌؼظٛس

:اٌٙذف

W16

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

أْ ٠فغش اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ؾذد ِظبسف اٌضوبح

W13

:اٌٙذف 

( 2 )اٌغٙبد فٟ عج١ً هللا 

٠غزٕجؾ اٌغّبد ا٤خالل١خ ٌإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً

Term 2 اٌّؾشِبد ِٓ إٌغبء ملسو هيلع هللا ىلصِٓ ِؼبٌُ سؽّخ اٌشعٛي  (62-57ا٤ؽضاة  )ػٛاثؾ اعزّبػ١خ  ( 73- 63ا٤ؽضاة  )اإلٔغبْ ٚ ا٤ِبٔخ  ِٕٙظ اٌزفى١ش فٟ اإلعالَ اإلعالَ ٚاٌزٛاطً االعزّبػٟ اإلِبَ اٌجخبسٞ ِشاعؼخ

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ٔغت اإلِبَ اٌجخبسٞ سؽّٗ هللا

٠ؼذد ِٓ ٠ؾشِٓ ثغجت اٌغّغ ٠ج١ٓ طٛسا ِٓ سؽّخ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌزفى١ش إٌبلذ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ أْ ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌزٛاطً االعزّبػٟ أْ ٠ٛػؼ طفبد اإلِبَ اٌجخبسٞ ٚاعزٙبدٖ فٟ ؽٍت اٌؼٍُ

٠ٛػؼ ِٓ ٠ؾشِٓ ثغجت ػبسع ٠غزٕزظ آصبس طفخ اٌشؽّخ أْ ٠ج١ٓ ثؼغ أرٜ إٌّبفم١ٓ- أْ ٠ؾذد ششٚؽ اٌؾغبة  أْ ٠ظف أؽٛاي اٌىبفش٠ٓ ٠َٛ اٌم١بِخ ٠ج١ٓ أ٘ذاف اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اإلعالَ أْ ٠ؾذد آداة اٌزٛاطً االعزّبػٟ أْ ٠غزٕزظ اٌؼجش ِٓ ؽ١بح اإلِبَ اٌجخبسٞ

أْ ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ اٌزغبِؼ ٌٍفشد ٚ اٌّغزّغ
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آداة اإلعالَ فٟ اٌشإٜ ٚا٤ؽالَ إٌظبَ االلزظبدٞ فٟ اإلعالَ (61-58عٛسح إٌٛس)ث١ٛد ؽب٘شح  االرجبع ٚ اٌزم١ٍذ اٌش١خ صا٠ذ ثٓ عٍطبْ سؽّٗ هللا ِشاعؼخ أؽىبَ اٌّذ

٠ٛػؼ أعظ اإللزظبد اإلعالِٟ- ٠مبسْ ث١ٓ إٌظُ اإللزظبد٠خ 

٠ذًٌ ػٍٝ ػذَ الزظبساٌش١خخ ػٍٝ اٌؼًّ داخً اإلِبساد

٠ج١ٓ ا٤ٌمبة ٚ اٌغٛائض اٌزٟ ؽظٍذ ػ١ٍٙب

٠ؼذد اؽىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ

١ّ٠ض ث١ٓ ٔٛػٟ اإلدغبَ

٠ؾذد ؽشف اإللالة ٚؽشٚف اإلخفبء

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠غزٕزظ رذاث١ش ِىبفؾخ عش٠ّخ اٌضٔب

٠ٛػؼ دٚس ٌٟٚ ا٤ِش ٚا٢ثبء فٟ ر١غ١ش أِٛس اٌضٚاط

٠غزٕزظ أصش اإلعالَ ػٍٝ اإلثذاع- ٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ 

ِشاعؼخ

W5 W6 W7 W8

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف 

أْ ٠ج١ٓ ػٛاثؾ دخٛي ث١ٛد ا٢خش٠ٓ

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌظؾخ- ٠ؾذد ِفَٙٛ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ 

فٟ اٌظؾخ اٌغغّب١ٔخ ٚ إٌفغ١خ (ص)٠ج١ٓ ِٕٙظ إٌجٟ 

٠غزٕزظ اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ ِٓ خالي ا٤ؽبد٠ش إٌج٠ٛخ

٠زوش طٛسا ٌٍج١ٛع اٌّؾشِخ- ٠ج١ٓ ثؼغ اٌج١ٛع اٌّؾشِخ 

اٌج١ٛع اٌّؾشِخ

(45-35عٛسح إٌٛس)هللا ٔٛس اٌغّٛاد ٚ ا٤سع

٠ٛػؼ ا٤دٌخ ػٍٝ رؾش٠ُ ٘زٖ اٌج١ٛع

٠غزٕزظ اٌؾىّخ ِٓ رؾش٠ُ ٘زٖ اٌج١ٛع

٠ٛػؼ ِفَٙٛ اٌخذِخ اٌٛؽ١ٕخ

W9 W10 W11 W12

:اٌٙذف 

٠ٛػؼ اٌّمظٛد ثبٌشإٜ ٚ ا٤ؽالَ ٚ ٠فشق ث١ٓ اٌؾٍُ ٚ اٌشإ٠ب

٠ؾذد أٔٛاع ِب ٠شاٖ إٌبئُ فٟ ِٔٛٗ

٠غزٕزظ آداة اٌشإٜ ٚ ا٤ؽالَ ٌٍشائٟ ٚ ٌٍّفغش

:اٌٙذف 

٠ج١ٓ اٌّمظٛد ثبٌٕظبَ اإللزظبدٞ فٟ اإلعالَ

ي إؤلسالم           ي
ن
ستنتج أهدإف إلنظام إؤلقتصادي ف

:اٌٙذف 

أْ ٠زٍٛ اٌطبٌت ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

٠ج١ٓ أصش اإلٌزضاَ ثؤؽىبَ اٌشش٠ؼخ فٟ ؽفع اٌّغزّغ

:اٌٙذف 

٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ

 ٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ

وٛٔٗ ؽبوّب (ص)اْ ٠غزٕزظ أدة اٌزؼبًِ ِغ اٌشعٛي 

:اٌٙذف 

:اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف  :اٌٙذف

فمٗ رشر١ت ا٤ػّبي ثؾغت ِمبطذ٘ب اٌؼٌّٛخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

(57-46إٌٛس  )اٌطبػخ ٚاالِزضبي ؽش٠ك اإل٠ّبْ 

أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ِفَٙٛ فمٗ رشر١ت ا٤ػّبي

أْ ٠غزٕزظ أ١ّ٘خ فمٗ رشر١ت ا٤ػّبي

أن يذكر نماذج لفقه ترتيب إألعمال                        

٠ج١ٓ ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ ٚ ٠ؾذد ِغبالرٙب

٠غزٕزظ ا٠غبث١بد ٚ عٍج١بد اٌؼٌّٛخ 

(34-32إٌٛس)اٌضٚاط ؽش٠ك االعزؼفبف اٌزفى١ش اإلثذاػٟ فٟ اإلعالَ

:اٌٙذف 

(64-62)عٛسح إٌٛس (ص)ا٤دة ِغ اٌشعٛي 

:اٌٙذف 

٠ٛػؼ ا٤ِٛس اٌزٟ رؼ١ٓ ػٍٝ اإلثذاع

٠ذًٌ ػٍٝ ِٙبساد اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ػٕذ اٌّغ١ٍّٓ

٠ج١ٓ ِؼٕٝ اإلرجبع ٚ اٌزم١ٍذ ٚ ٠ٛػؼ ٔز١غخ االرجبع

٠ؾذد ِخبؽش اٌزم١ٍذ

٠ج١ٓ أ١ّ٘خ اٌخذِخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍفشد ٚ اٌّغزّغ

٠غزؾؼش ِٓ اٌزشاس اٌمذ٠ُ ٚ اٌؾذ٠ش طٛسا ٌٍخذِخ اٌٛؽ١ٕخ

:اٌٙذف 

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد-  أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

اْ ٠ؼذد اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ ِٓ عش٠ّخ اٌضٔب

:اٌٙذف 

Term 2اٌزغبِؼ ِغ اٌّخبٌف١ٓ فٟ اٌؼم١ذح

W1 W2 W3 W4

أْ ٠ّضً ٌٍّغئ١ٌٚخ اٌغّبػ١خ ِٓ ِئعغبد اإلِبساد

أؽىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚ اٌز٠ٕٛٓ: رغ٠ٛذ 

:اٌٙذف

:اٌٙذف 

٠غزٕزظ أ١ّ٘خ رشش٠غ ؽفع اٌّبي- ٠ج١ٓ ِفغذاد اٌؼمً 

Term 1

W9 W10 W11

أْ ٠ٛػؼ ِغبالد اٌّغئ١ٌٚخ اٌفشد٠خ

(ص)٠ج١ٓ ِؼبٌُ اٌزخط١ؾ فٟ ع١شح إٌجٟ 

٠ؼذد اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ اٌىجشٜ

٠ج١ٓ ػٛاثؾ اٌزفغ١ش اٌؼٍّٟ ٌٍمشءاْ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد-  أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠مبسْ ث١ٓ اٌمزف اٌؼبَ ٚ اٌمزف اٌخبص

٠غزٕزظ ِؼٕٝ اٌٍؼبْ ٚ اٌؾىّخ ِٕٗ

٠ٛػؼ اٌّمظٛد ثّٕب٘ظ اٌّفغش٠ٓ

اٌّظبٌؼ - عذ اٌزسائغ - اٌؼشٚسح :٠ٛػؼ اٌّمظٛد ثّظطٍؾبد 

٠مبسْ ث١ٓ اٌزفغ١ش ثبٌّؤصٛس ٚ اٌزفغ١ش ثبٌّٕمٛي

٠غزٕزظ ٚعبئً ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌؼشٚساد اٌخّظ

٠ؾذد اٌزفغ١ش إٌّبعت ؽغت ِٛػٛع اٌجؾش

أْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ اٌّغئ١ٌٚخ اٌفشد٠خ ٚ اٌغّبػ١خ٠ج١ٓ اٌؼٛاًِ اٌّئصشح فٟ شخظ١خ اٌش١خخ فبؽّخ

اٌّغئ١ٌٚخ فٟ اإلعالَ ِمبطذ اٌزشش٠غ اٌخّغخ اٌش١خخ فبؽّخ ثٕذ ِجبسن

٠ؼًٍ ِششٚػ١خ اٌخٍغ ٚ اٌزفش٠ك ثؤِش اٌمبػٟ

٠غزذي ثؤؽبد٠ش ػٍٝ ؽشص اٌشعٛي ػٍٝ ثٕبء ِغزّغ ِزّبعه

٠ج١ٓ االعزشار١غ١بد اٌزٟ اعزخذِٙب اٌشعٛي ٌجٕبء اٌّغزّغ

٠شثؾ ث١ٓ اٌغٍُ االعزّبػٟ ٚ رطٛس اٌذٌٚخ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

٠غزٕزظ فؼً أَ اٌّئ١ِٕٓ ػبئشخ- ٠ج١ٓ ِؼٕٝ اإلفه  ٠ج١ٓ خظبئض اٌغٕٓ اٌشثب١ٔخ

٠غزٕزظ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ؽبدصخ اإلفه

٠ج١ٓ ِؼٕٝ اٌزطشف ٚ ٠غزٕجؾ أعجبث٠ٗٛػؼ ِفَٙٛ اٌغٕٓ اٌشثب١ٔخ ٚ ألغبِٙب

٠غزٕٕزظ ؽشلب ٌّٛاعٙخ اٌزطشف

٠ج١ٓ أٔٛاع اٌفشاق ث١ٓ اٌضٚع١ٓ

٠ٛػؼ آداة اإلعالَ ٚأؽىبِٗ فٟ اٌطالق

(31-27إٌٛس )اٌزٛاطً االعزّبػٟ عٍٛن ٚآداة 

:اٌٙذف 

٠ؼذد أدٌخ ٚأِضٍخ ٌٍٛعط١خ ٚ االػزذاي

اٌخذِخ اٌٛؽ١ٕخ ٚاعت ششػٟ إٌّٙظ إٌجٛٞ فٟ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خِشاعؼخ                                
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٠فغش ِب ٠زشرت ػٍٝ ثؼغ اٌغٕٓ اٌششؽ١خ

٠ج١ٓ ٔٛػٟ اٌزم١ٍذ فٟ ا٤ؽىبَ اٌششػ١خ

٠ؾذد ِٛلف اإلعالَ ِٓ اٌؼٌّٛخ

٠ج١ٓ ِىبٔخ اٌّغبعذ فٟ اإلعالَ

٠ذًٌ ػٍٝ لذسح هللا ٚ ػظّزٗ فٟ خٍمٗ

٠فغش ِؼبٟٔ اٌّفشداد فٟ ا٠٢بد- ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ 

أْ ٠مبسْ ث١ٓ ِٛلف اٌّئِٓ ِٚٛلف إٌّبفك رغبٖ اٚاِش هللا

أْ ٠غزٕزظ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زؾمك ثٙب ٚػذ هللا ٌٍّئ١ِٕٓ

٠ج١ٓ ِٛلف اإلعالَ ِٓ اخزالف إٌبط فٟ اٌؼم١ذح

٠زوش ِظب٘ش اٌزغبِؼ ِغ اٌّخبٌف١ٓ فٟ اٌؼم١ذح

ن إلعقائدي ي تؤدي لإلختالف بي 
وضح بعض إألسباب إلبر

:اٌٙذف 

٠ٛػؼ أصش إٌشؤح فٟ شخظ١خ اٌش١خ صا٠ذ سؽّٗ هللا

٠ؾذد عٙٛد اٌش١خ فٟ خذِخ اإلعالَ 

ة إلشيخ زإيد رحمه هللاي ستخلص إلدروس إلمستفادة من ست 

:اٌٙذف 

أْ ٠ج١ٓ أٔٛاع اٌّذ اٌطج١ؼٟ ٍِٚؾمبرٗ

أْ ١ّ٠ض ث١ٓ اٌّذ اٌٛاعت اٌّزظً ٚاٌّذ اٌغبئض إٌّفظً

أْ ٠ٛػؼ ألغبَ اٌّذ اٌالصَ

:                                     الهدف 
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