سند
ال ّ

سورة مرٌم ( )42 -41
 هىقف سيذًا إتراهين عليه السالم هع أتيهآزر.
 احترام االتي لألب وحسي هعاهلته ولىكاى كافرا.

سورة القصص ()22-22

سورة مرٌم ( )33-22

سورة ال ّتوبة ( اآلٌة )40

 هىقف هىسى (عليه السّالم) هع اتٌتيشعية
 هساعذج اآلخريي  ،التّىاضع  ،حةّالعول ،العفّح .

 موقف عٌسى (علٌه السّالم) مع قومهوهو ٌتكلم فً المهد

 موقف محمد (صلى هللا علٌه وسلم) مع صاحبه أبً بكر
 عالقح الٌّثي ( صلى هللا عليهوسلن) تأصحاته ،حسي الصّحثح ،

سند
ال ّ

غافر  -73القمر – 94حدٌث نبوي
تعرٌف القضاء .تعرٌف القدر.مفهوم اإلٌمان بالقضاء والقدر.مراتب اإلٌمان بالقضاء والقدر.األخذ باألسباب وعدم االحتجاج بالقضاءوالقدر – .آثار اإلٌمان بالقضاء والقدر

سند
ال ّ

السند :المستدرك على الصحٌحٌن /
فقه السٌرة (البوطً)
مرضه ،استخالفه ألبً بكر الصدٌق رضً
هللا عنه فً الصالة بالمسلمٌن ،زٌارة شهداء
أحد ،االلتحاق بالرفٌق األعلى ،دفنه ببٌت
عائشة رضً هللا عنها)

البقرة -923/941الحج -03حدٌث نبوي

 تعرٌف العمرة لغة واصطالحا. حكمها. أركانها. كٌفٌة أداء العمرة. -الحكمة من العمرة

(جاء أعْ رابًّ ُ ......ثم ُعقُ ُ
وق ا ْلوالدٌْن ...هُو
فٌها كاذب» رواه البخاري
عرض الحدٌث الشرٌف.التعرٌف براوي الحدٌث (عبد هللا بنعمرو
 معانً المفردات -اإلٌضاح والتحلٌل:(تعرٌف الكبائر ،مفهوم عقوق الوالدٌن،
مخاطر عقوق الوالدٌن ،مظاهر عقوق
الوالدٌن ،فضل ب ّر الوالدٌن ،مظاهر ب ّر
الوالدٌن -ما ٌرشد إلٌه الحدٌث

 هعجسج هيالد عيسى وإظهار قذرجهللا تعالى  ،تثرئح األم أهام قىهها ،ت ّر
عيسى تىالذته.

سندات ص (72اإلسراء-الروم -حدٌث

االحترام -االستئذان – الرفق -
المودة والرّحمة
أهمٌة اآلداب اإلسالمٌة فً الحٌاةاألسرٌة.
 التعرٌف. المظاهر. -األثر.

ثقح األًثياء ترتهن ،العٌايح
اإلالهيّح.

مقاطع من فقه السٌرة (البوطً)
ال ّنساء -39البقرة -792حدٌث نبوي
مكانة م ّكة المكرّمة
مفهوم صلة الرّحم. ص ْل ُح الحدٌبٌة تمهٌد لفتح م ّكةحكم صلة الرحم. التو ّك ُل واألخذ باألسبابحكم قطع صلة الرّحم. السٌر إلى م ّكةمفاسد قطع صلة األرحام.-ثواب صلّة الرّحم .

ال ّنساء  – 01أحادٌث نبوٌة

مفهوم حسن الجوار.مكانة الجار فً اإلسالم.مظاهر حسن الجوار.آثار حسن الجوار على حٌاة الفردوالمجتمع– .
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• التوبة 93

 -استخالص عاطفح األتىج

للحفظ  /حدٌث جبرٌل( بٌنما نحن جلوس.
.عرض الحدٌث الشرٌف.التعرٌف بالصحابً راوي الحدٌث(عمر بن الخطاب رضً هللا عنه)
التعرف على معانً المفرداتاإلٌضاح والتحلٌل( :معنى اإلسالم،معنى اإلٌمان ،حقٌقة اإلحسان ،السّاعة
وعالماتها  -ما ٌُرشد إلٌه الحدٌث.
لالستدالل /مقاطع من خطبة حجة الوداع
 الوداع بٌان المبادئ األخالق اإلنسانٌةالتً تضمنتها خطبة حجة الوداع
 العادات والممارسات الجاهلٌة الواردةفً الخطبة حسب موقف اإلسالم منها
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•قال الرّسول ( صلى هللا علٌه وسلّم) ( :إنّ
هللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه)

•قال الرّسول ( صلى هللا علٌه وسلّم) ( :ما ض ّر عثمان
ما عمل بعد الٌوم) أخرجه الترمذي
قال الرّسول ( صلى هللا علٌه وسلّم) لعلً  ( :أال ترضىأن تكون بمنزلة هارون من موسى إال أ ّنه ال نبً بعدي

ترجمة مختصرة لكل خلٌفة منالخلفاء الراشدٌن.
أهم مناقب كل خلٌفة.أه ّم األعمال التً قام بها كل خلٌفةأثناء خالفته.

ترجمة مختصرة لكل خلٌفة من الخلفاء
الراشدٌن.
أهم مناقب كل خلٌفة.أه ّم األعمال التً قام بها كل خلٌفة أثناءخالفته  -احترام النظام وآلاداب العامة
( عنصر من تعلمات 3م غير املنجزة)

الصوم احكامه وحكمه  :ثبوت شهر رمضان  -أركان الصوم  -شروط صوم رمضان -آداب الصوم -األعذار المبيحة للفطر في رمضان /الطهور شطر اإليمان :عرض الحديث -معاني المفردات -ما يرشد إليه الحديث
(من تعلمات 3م غير المنجزة )
ّ

حمادي سليمان
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السّند للحفظ /سورة النبأ
تالوة السّورة مع ضبط القراءة بأحكامالتالوة  -معانً المفردات  -اإلٌضاح
والتحلٌل :من الصور اإلعجازٌة فً السّورة:
قدرة هللا تعالى على بعث الناس ،آٌات هللا
الدالة على قدرته ،االستعداد لٌوم البعث،
حقٌقة البعث
-ما ترشد إلٌه السّورة الكرٌمة.

سندات ص 92-91الكتاب المدرسً
معنى اإلٌمان بالٌوم اآلخر. حكم الٌوم اآلخر وحقائقه.مراحل الٌوم اآلخر -ثمرات اإلٌمان بالٌوم اآلخر وأثره

آل عمران -42البقرة -924الحج03-74
تعرٌف الحج لغة واصطالحا - .حكمه.
 شروطه. أركانه. -الحكمة من الحج

سورة هود ( )43-42
تعرٌف أولً العزم من الرّسل– .
موقف سٌدنا نوح (علٌه السّالم) مع ابنه

