قسم التربية االسالمية

خطة العمل لمادتي –( التربية اإلسالمية والقرآن الكريم )
توزيع منهج التربية اإلسالمية والقرآن الكريم ( للصف الحادي عشر( الموافق لمنهج الثاني عشر
الفصل الدراسي الثاني
للعام الدراسي ( ) 2017 / 2016

تحديد
األسابيع

المجال

األول

الدروس المقررة 
مادة التربية اإلسالمية
درس ( تعظيم حرمات هللا تعالى )

العقيدة

الثاني
العقيدة

درس (اإلسالم يدعو إلى السماحة
ونبذ الغلو)...

الثالث
الحديث
الشريف

حفظ الحديث
الشريف
( ال تشد الرحال إال إلى
ثالثة مساجد  )....ص
18

( حكم الظهار في اإلسالم )
تسميع اآليات (  ) 4 -1من
سورة المجادلة
الدرس التاسع

الرابع
السيرة
والتراجم

الخامس
السيرة
والتراجم

درس ( الحسن والحسين – رضيهللا عنهما ) -

درس ( عقود اإلرفاق وعقود
التبرعات )

السادس
الفقه

الدرس السابع عشر
( أقسام الوقف )
صفحة 160
الدرس الثامن

( حكم الظهار في اإلسالم )
...........................
اآليات (  ) 4 -1من سورة
المجادلة
 ...........................تابع  /الدرس الثامن

درس ( غيرة هللا تعالى )

درس ( محبة آل البيت – رضي هللا
عنهم ) -

الدروس المقررة
مادة ( القرآن الكريم )

( إن هللا اصطفى كنانة
من ولد إسماعيل )...
ص 70

( الوعيد الشديد لمن يخالف أمر
هللا ورسوله )
اآليات (  ) 7 -5من سورة
المجادلة
صفحة 97

 ...........................تابع  /الدرس التاسع
( الوعيد الشديد لمن يخالف
أمر هللا ورسوله )
تسميع اآليات (  ) 7 -5من
سورة المجادلة
صفحة 97
...........................
الدرس الثامن عشر
من أقسام الوقف االختياري (
الكافي والحسن ))

السابع
التهذيب

درس ( التقليد األعمى وآثاره)

حديث ( لتتبعن سنن )..
ص 121

الثامن
الثقافة
اإلسالمية

درس ( سمات الشخصية المسلمة )

التاسع
العقيدة

العاشر
الحادي
عشر

الثاني
عشر
الثاني
عشر
الرابع
عشر

ملحوظة

الحديث
الشريف

السيرة
والتراجم

الفقة

الفقة

التهذيب

----------------------

درس ( التحذير من التكفير
والتفسيق )

حديث ( أريت النار فإذا
أكثر  ).....ص 34
حديث ( ال يرمي رجل
رجالً  ).....ص 36

درس ( الحذر من االنغماس في
الدنيا )

...........................

درس ( أبو حنيفة النعمان ومالك بن
أنس رحمهما هللا ) .-
...........................
درس ( الشافعي وأحمد بن حنبل –
رحمهما هللا )
درس (والبنوك وأنواعها وموقف
اإلسالم منها )

حديث ( لعن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم آكل
الربا  ....ص 110

درس (المعامالت البنكية والتأمين
)

حديث ( لعن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم آكل
الربا  ....ص 110

درس ( المحافظة على الضرورات
الخمسة )

حديث ( اجتنبوا السبع
الموبقات  )...ص 127

الدرس العاشر
(حرمة التناجي بغير البر
والتقوى )
اآليات من ( )10 -8
سورة المجادلة
تابع الدرس العاشر
(حرمة التناجي بغير البر
والتقوى )
تسميع اآليات
من ( )10 -8
سورة المجادلة
الدرس الحادي عشر
( فضيلتا اإليمان والعلم
سورة المجادلة اآليات من
()13-11
الدرس التاسع عشر
من أقسام الوقف االختياري
(( الوقف القبيح )
الدرس الثاني عشر
( حرمة الحلف على الكذب )
سورة المجادلة اآليات من
()19-14
تابع الدرس الثاني عشر
( حرمة الحلف على الكذب )
سورة المجادلة تسميع
اآليات من ()14-19
الدرس الثاني عشر
من مصطلحات الضبط
والوقف
الدرس الثاني عشر
قضاء هللا بنصره رسله عليهم
السالم
سورة المجادلة اآليات ()20-22
مراجعة عامة على ما تم دراستة

على الطالب مراجعة مدرس المادة قبل االختبار بفترة للتأكد من الدروس المقررة

