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 החינוך משרד
 הפדגוגית המזכירות

 מורשת אגף
 לימודי דת איסלאם

 
   :מוד במקצוע הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלי

 דת איסלאם 
 מחמוד עומרי: מדריך ארצי

 ד "התכנית תקפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע

 منهج تدريس الدين االسالمي
 الثانية عشرة –الصفوف العاشرة 

 

 (שX0שבועות03"ש 09) היחידה הראשונה مادة الوحدة االولى

 

 )''ש 03 -לימודי הקוראן) :القرآن الكريم

 

  علوم القرآن. أ

  .مقدمة في علوم القرآن. 1     

 .نزوله. 2     

 .كتابته. 3     

 .حفظه. 4     

 .يدرس التلميذ في هذه الوحدة سورة مكية واخرى مدنية: التالوة. ب

 (סורת החדרים). اسباب النزول، التفسير، االحكام (مدنية)سورة الحجرات . 1     

 (סורת יום הדין).اسباب النزول، التفسير، االحكام( مكية)سورة القيامة . 2     

 .يحفظ سورة الحجرات وسورة القيامة: الحفظ غيبا. ج

 

 (''ש 51-'לימודי החדית): الحديث الشريف

 

 .نشأته وتطوره وتدوينه أصول علم الحديث،. 1     

اركان  –وشرحها تتعلق بما يتعلمه التلميذ في موضوع الفقه والتهذيب أحاديث مختارة مع حفظها غيبًا . 2     

 .االسالم، الوضوء، الصوم، النصيحة، الصدق

الحياء، الصدق، االمانة، : يحفظ التلميذ عشرة أحاديث مختارة تتعلق بمواضيع التهذيب والعقيدة مثل. 3     

 .اختيار الجلساء، بر الوالدين

 

 (''ש 51 -יסודות האמונה) :العقيدة

 

 :اركان االيمان

 .االيمان باهلل تعالى. 1

 .االيمان بالمالئكة. 2

 .االيمان بالكتب. 3

 .االيمان بالرسل. 4

 

 (''ש 51 -הלכה( (:العبادات والمعامالت)الفقه 

 

 تمهيد. 1

 :من اركان االسالم. 2

 התפילה (اركانها، شروطها، انواعها)لصالة ا. أ     

 הטהרה :الطهارة. 3

 .الوضوء. أ     

 .الغسل. ب    
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 .التيمم. ج    

 

 (''ש 8-הנימוסים ) :التهذيب

 

 .مقدمة في التهذيب. أ

 (.اساليب الوعظ واالرشاد... )ادع الى سبيل ربك بالحكمة: آداب الدعوة والنقاش من خالل قوله تعالى. ب

 .ار خمسة من المواضيع التالية للتحدث عنها ومناقشتها مع التالميذاختي. ج

 .الغيبة والنميمة. 1     

 .االشاعة. 2     

 .الجليس الصالح. 3     

 

 (''ש 53הביבלוגרפיה של הנביא ) ( :السيرة النبوية

 

 .السيرة النبوية واهميتها في فهم االسالم. 1

 .من الميالد الى البعثة. 2

 .صلى هللا عليه وسلم الى الشامرحلته . 3

 .زواجه من خديجة رضي هللا عنها. 4

 .بناء الكعبة. 5

 .بدء الوحي –غار حراء . 6

 

 

  -היחידה השנייה ): مادة الوحدة الثانية

 

 (''ש 11לימודי הקוראן ) :القرآن الكريم

 

 :علوم القرآن. أ

 .مقدمة في علم التفسير. 1     

 .احكام التجويد. 2     

 :التالوة .ب

 (.االساس)سورة الفاتحة، تفسيرها وأهميتها بالنسبة للقرآن . 1     

 .حفظ وتفسير وأحكام( 33-1)االيات من : سورة البقرة. 2     

 

 (''ש 51 –' לימודי החדית) :الحديث الشريف

 

 .مراجعة –علم أصول الحديث . 1

 .أنواع الحديث. 2

 .المختارة التالية للشرح والحفظ خالل االحاديثشرح موضوع السند، الراوي، المتن من . 3

 .حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من االيمان. أ     

 .كل مولود يولد على الفطرة. ب    

 .آيات المنافق. ج    

 

 (''ש 51 –האמונה ): العقيدة

 

 .مراجعة موضوع االيمان باليوم االخر. 1

 :الحساب والجزاء. 2

 .أهلها، نعيمها صفتها، –الجنة . أ     

 .صفتها، أهلها، عذابها –النار . ب    

 

 (''ש 51יסודות האיסלאם  –הלכה ) :الفقه
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 (העלייה לרגל, הצום) .، الحج الصوم اإلسالممن اركان 

 

 )''ש 8-הנימוסים ) :التهذيب

 

 .القضاء في االسالم. 1

 .التكافل االجتماعي. 2

 

 

 (''ש 51 הביבלוגרפיה של הנביא) :السيرة النبوية

 

 .جهًرا -سًرا، ب -أ: مراحل الدعوة االسالمية. 1

 .الهجرة الى الحبشة. 2

 .الوفود. 3

 .عام الحزن، الهجرة الى الطائف. 4

 .االسراء والمعراج، المعجزات. 5

 

 

 :مالحظة

 

 .االصول في القرآن الكريم نها اساس القرآن وتشتمل على جميعاختيرت ال: سورة الفاتحة. 1

ويتعرف على ( مؤمنون، كفار، منافقون)يتعرف فيها المتعلم على صفات الناس بشتى انواعهم : سورة البقرة. 2

 .بداية الحياة –قصة خلق آدم عليه السالم واستخالفه في االرض 

 

 (היחידה השלשית) :مادة الوحدة الثالثة

 

 (''ש 11לימודי הקוראן ) :القرآن الكريم

 

 .علوم القرآن. أ

 .عجاز القرآنا -     

 :تفسير آيات االحكام التالية –التالوة . ب

 (.آداب االستئذان والزيارة)، (23-22)من سورة النور اآليات من  -     

 

 (''ש 51' לימודי החדית) :الحديث الشريف

 

 .انواع الحديث، الصحيح، الحسن، الضعيف. أ

 :احاديث مختارة للشرح والحفظ في المواضيع التالية. ب

 .أهل القرآن. 1     

 .بيعة االنصار للرسول عليه السالم. 2     

 .الزواج من ذات الدين. 3     

 .فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم. 4     

 

 (''ש 51האמונה ( :العقيدة

 

 .دراسة خاصة لحياة اولي العزم من الرسل عليهم السالم. 1

 . عليهمموسى، عيسى، ومحمد صلوات هللا: سادتنا     

 .دراسة قصصهم مع اقوامهم، كتبهم والعبر المستفادة. 2

 

 (''ש 13הלכה ) :الفقه

 

 .مقدمة في علم اصول الفقه. 1
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 .من مصادر التشريع االسالمي. 2

 .القرآن. أ     

 .السنة. ب    

 .نماذج لبعض القواعد االصولية التشريعية. ج    

 

 ( ''ש 8הנימוסים ) :التهذيب

 

 .الصدق. 1

 .حق الطريق. 2

 .صلة الرحم. 3

 .حق الجار. 4

 

 (''ש53הביבלוגרפיה של הנביא ) :السيرة النبوية

 

 .صلى هللا عليه وسلم نفسه على القبائل في مواسم الحجبداية عرض الرسول . 1

 .بدء اسالم االنصار. 2

 .الهجرة الكبرى الى يثرب. 3

 .اسس المجتمع الجديد بعد الهجرة. 4

 

 (היחידה הרביעית) :لرابعةمادة الوحدة ا

 

 (''ש 11לימודי הקוראן ) :القرآن الكريم

 

 :علوم القرآن. أ

 .القراءات، تعريفها، شروطها، نماذج. 1     

 :التالوة، من تفسير آيات االحكام من سورة النساء. 2     

 .رعاية اموال اليتامى في االسالم( 11-5)اآليات من  -                    

 .آيات االحكام المذكورة من سورة النساء: ظ غيبًاالحف. 3

 

 (''ש 51' לימודי החדית) :الحديث الشريف

 

، ومسند احمد بن حنبل رحمهم  صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود :مثل كتب السنَّة مع نماذج منها. 1

 .هللا

 :اختيار احاديث من االبواب التالية. 2

 .الحث على الزواج. أ     

 .التنفير من الطالق. ب    

    

 ( היחידה החמשית ( :الوحدة الخامسة

 

 (''ש11-לימודי הקוראן ) :القرآن الكريم

 .دراسات قرآنية. أ

 (.نماذج) ن الكريمآترجمة القر. 1     

 :تفسير آيات االحكام –التالوة . 2     

 .اءمن سورة النساء، المحرمات من النس( 24-13)االيات من  -          

     

 (''ש 51 –' לימודי החדית) :الحديث الشريف

 

 .الوضع في الحديث، تعريفه، اسبابه، نماذج. 1

 : احاديث مختارة للشرح في المواضيع التالية. 2

 .اكرام النساء. أ     
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 (.الظلم ظلمات يوم القيامة)تحريم الظلم . ب    

 .ء الرسول عليه السالمافشاء السالم، خصال الفطرة، من دعا: احاديث للحفظ. 3

 

 (''ש51 –האמונה ) :العقيدة

 

 .من صفات هللا سبحانه وتعالى. 1

 .أسماء هللا الحسنى. 2

 .العلم وااليمان. 3

 

 (''ש51-הלכה ) :الفقه

 

 .تعريفه، مكانته، شروطه: االجتهاد. 1

 .ابو حنيفة، الشافعي، مالك بن انس واحمد بن حنبل رحمهم هللا: األئمة االربعة. 2

 .اختالف الفقهاء اسباب. 3

 

 (''ש21 – הנימוסים) :التهذيب

 

 .الخطبة. 1

 .حكمه وتشريعه، أركان الزواج، شروط الزواج –الزواج . 2

 .حقوق الزوجية. 3

 

 (''ש 51הביבלוגרפיה של הנביא ) :السيرة النبوية

 

 :دراسات موضوعية حول السيرة النبوية

 .كيف ندرس السيرة اليوم. 1

 .الجزيرة العربية مهدا لالسالم اختيار. 2

 .الجاهلية وما كان فيها من بقايا الحنيفية. 3

 .العالقة بين الدعوات السماوية. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


