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KATA PENGANTAR 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 

telah melaksanakan penjajaran Kurikulum 

Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi 

tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP), 

untuk memenuhi keperluan pembelajaran 

murid yang terkesan dengan Perintah 

Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan 

wabak Coronavirus (COVID-19). Pelaksanaan PKP menyebabkan 

pelaksanaan PdP secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat 

dilaksanakan secara normal. Meskipun guru telah berusaha 

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPr) 

sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya 

didapati tidak mencapai tahap optimum. Masih terdapat cabaran dari 

aspek pelaksanaannya yang akan memberi implikasi terhadap 

pembelajaran murid pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, KPM 

telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan Penjajaran 

Kurikulum Versi 2.0 termasuk semua mata pelajaran pendidikan 

Islam dan bahasa Arab di bawah seliaan BPI bagi kegunaan tahun 

2021. 

 

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi 

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran 

murid dapat dan boleh dilaksanakan. Penjajaran kurikulum Versi 2.0  

 

ini bukanlah kurikulum yang baharu, malahan ia berasaskan 

kurikulum sedia ada yang terkandung dalam Dokumen Standard 

Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM. Melalui penjajaran ini, 

kandungan DSKP telah dibahagikan kepada Kandungan Asas iaitu 

apa yang perlu dikuasai oleh murid dan ia dilaksanakan secara 

bersemuka atau atas talian dengan murid, Kandungan Tambahan 

dan Kandungan Pelengkap yang mana berperanan sebagai 

penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam 

mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui 

pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada 

secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan 

medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam 

DSKP yang ingin dicapai.  

 

Harapan BPI dengan adanya Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 ini, 

dapat membantu guru untuk terus merancang dan melaksanakan 

PdP pada tahun 2021 dengan lebih berkesan. BPI juga merakamkan 

setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat dalam melaksanakan kurikulum yang dijajarkan. 

 
 
HAJI HASSAN NUDIN BIN A. HAMID 
Pengarah  
Bahagian Pendidikan Islam 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
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 التوحيد 1.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم بالقضاء   1.1

والقدر استنتاجا �حيحا واإليمان 

 بـها.

 ذكر �عر�ف القضاء والقدر. 1.1.1

بيان الدليل النق�� والعق�� ع��  1.1.2

 القضاء والقدر.

 

مان بالقضاء بيان حكمة اإلي 1.1.3

 والقدر

 

الشعور بالرضا  1.1.4

 بقضاء هللا

اإليمان استنتاج الفهم من  1.2

بالرسل عل��م الصالة والسالم 

 .استنتاجا �حيحا والتمسك بـها

 

 ذكر �عر�ف الن�ي والرسول.  1.2.1

بيان الدليل النق�� والعق�� ع��  1.2.2

ل.     وجوب اإليمان بالرسُّ

 بيان الفرق ب�ن الن�ي والرسول. 1.2.3

 توضيح صفات الواجبة �� حقهم . 1.2.4

 والرسل.اء شرح وظائف األنبي 1.2.5

 

اإلقتداء بصفات  1.2.6

 الرسل.

استنتاج الفهم من  صفات  1.3

الرسل املستحيلة استنتاجا �حيحا 

 والتمسك بـها.

ذكر �عر�ف صفات الرسل  1.3.1

 املستحيلة

بيان صفات الرسل املستحيلة ��  1.3.2

 حقهم

 

بيان عدم اتصاف الرسل  1.3.3

 بالصفات املستحيلة

 

صفة االبتعاد عن  1.3.4

الكذب وا�خيانة والكتمان 

 والبالدة �� ا�حياة.

استنتاج الفهم من  اإليمان  1.4

بصفات الرسل ا�جائزة  استنتاجا 

 �حيحا والتمسك بـها

 ذكر �عر�ف صفات الرسل ا�جائزة    1.4.1

بيان صفات الرسل ا�جائزة   1.4.2

 باعتبارهم البشر.

ا�خلقية اء طبيق صفة األنبيت  1.4.3

 الصالة والسالم �� ا�حياة.عل��م 
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم من  م�جزات  1.5

بالرسل عل��م الصالة والسالم 

 والتمسك بـها.

 ذكر �عر�ف م�جزة. 1.5.1

بيان امل�جزة ا�حسية وامل�جزة  1.5.2

 املعنو�ة

 توضيح تأييد هللا رسلھ بامل�جزة.  1.5.3

شرح الفرق ب�ن امل�جزة والكرامة  1.5.4

واالستدراج واملعونة واإلرهاص 

 واإلهانة وال�حر.

 

التصديق بأن امل�جزة برهان من  1.5.5

 هللا
 

استنتاج الفهم �عصمة  1.6

الرسل عل��م الصالة والسالم 

 استنتاجا �حيحا والتمسك بـها.

 ذكر �عر�ف عصمة الرسل 1.6.1

بيان الدليل النق�� ع�� عصمة  1.6.2

 الرسل

 شرح عصمة الرسل من الكفر 1.6.3

 والكبائر والصغائر.

 

�عظيم الرسل عل��م الصالة   1.6.4

 والسالم.
 

استنتاج الفهم  عدد الرسل  1.7

عل��م الصالة والسالم وأولو العزم 

من الرسل استنتاجا �حيحا 

 والتمسك ��ا

 ذكر �عر�ف أو�� العزم من الرسل  1.7.1

ذكر أو�� العزم من الرسل الواردة ��  1.7.2

 القرآن 

 شرح أو�� العزم من الرسل  1.7.3

 

 
االقتداء بصفة أو��  1.7.4

 العزم.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 

استنتاج الفهم من اإليمان  1.8

بالكتب السماو�ة استنتاجا �حيحا 

 والتمسك بـها.

 ذكر �عر�ف الكتب السماو�ة  1.8.1

بيان خصائص الكتب السماو�ة من  1.8.2

 الز�ور والتوراة واإلنجيل والقرآن.

 القرآن.شرح مم��ات  1.8.3

 

  التمسك بالقرآن الكر�م. 1.8.4

 

 

 التفس�� 2.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم من سورة  2.1

استنتاجا  46-44البقرة، اآليات: 

 .�حيحا والتدبر ��ا

 

 من صفات املسلم

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. 2.1.1

 شرح اآليات إجماال. 2.1.2

 )44بيان سبب نزول اآلية ( 2.1.3

 توضيح محاور اآليات: 2.1.4

 مفهوم 2.1.4.1

 صفات املسلم 2.1.4.2

 االستعانة بالص�� والصالة. 2.1.4.3

 

 ذكر ما �ستفاد من اآليات. 2.1.5

 

مالزمة ال�� والص��  2.1.6

 والصالة.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم من سورة  2.2

استنتاجا  264-262البقرة، اآليات: 

 .�حيحا والتدبر ��ا

 

 الن�ي عن املّن واألذى

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة . 2.2.1

 شرح اآليات إجماال. 2.2.2

 ).262بيان سبب نزول اآلية ( 2.2.3

 ذكر مفهوم الصدقة. 2.2.4

 توضيح الصدقة املقبولة عند هللا. 2.2.5

 

 ذكر ما �ستفاد من اآليات. 2.2.6

 

مالزمة اإلنفاق ��  2.2.7

 سبيل هللا.

استنتاج الفهم من سورة  2.3

استنتاجا  2-1النساء، اآليت�ن: 

 �حيحا والتدبر ��ا

 

 ا�حث ع�� ك��ة النسل وصلة الرحم

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. 2.3.1

 إجماال. ت�نشرح اآلي 2.3.2

 ).2بيان سبب نزول اآلية ( 2.3.3

 توضيح محاور اآليت�ن: 2.3.4

ِث�ً�ا مفهوم  2.3.4.1
َ

 ك
ً
 ِمْ�ُ�َما ِرَجاال

َّ
"َوَ�ث

 َوِ�َسآًء"

 املفهوم باليتامى واملساك�ن. 2.3.4.2

 التصرفات �� أموال اليتامى. 2.3.4.3

 

 

 ذكر ما �ستفاد من اآليت�ن. 2.3.5

 

ا�حث ع�� حفظ  2.3.6

 النسل.

استنتاج الفهم من سورة  2.4

 30-29النساء، اآليت�ن: 

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. 2.4.1

 شرح اآليت�ن إجماال. 2.4.2

 ذكر ما �ستفاد من اآليت�ن. 2.4.4

 

ا�حث ع�� كسب  2.4.5

 ا�حالل وحفظ النفس.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 استنتاجا �حيحا والتدبر ��ا

 

 الن�ي عن أخذ األموال:

 بالباطل والقتل �غ�� حق

 توضيح محاور اآليت�ن : 2.4.3

ْم  2.4.3.1
ُ

ْم َبْيَنك
ُ

ك
َ
ْمَوال

َ
ُل أ

ُ
أ�

َ
 ت

َ
مفهوم "ال

َباِطِل بٱ
ْ
 ".ل

2.4.3.2  
ً
ِلَك ُعْدَوانا

َ
مفهوم "َو َمْن َيْفَعَل ذ

."
ً
را

َ
ْصِلِھ نا

ُ
 ن

َ
َسْوف

َ
 ف

ً
ما

ْ
ل
ُ
 َوظ

 القتل بحق و القتل �غ�� حق. 2.4.3.3

 

استنتاج الفهم من سورة  2.5

استنتاجا �حيحا  8املائدة، اآلية: 

 والتدبر ��ا

 

 :العدل �� اإلسالم

 ال�لمات ا�ختارة.ذكر معا�ي  2.5.1

 شرح اآلية إجماال. 2.5.2

 ذكر مفهوم " القسط" �� اآلية. 2.5.3

 

 ذكر ما �ستفاد من اآلية. 2.5.4

 
 االبتعاد عن الظلم. 2.5.5

استنتاج الفهم من سورة  2.6

استنتاجا �حيحا  89املائدة، اآلية: 

 والتدبر ��ا

 

 كّفارة اليم�ن

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. 2.6.1

 شرح اآلية إجماال. 2.6.2

 بيان سبب نزول اآلية. 2.6.3

 توضيح محاور اآلية : 2.6.4

 كّفارة اليم�ن. 2.6.4.1

ِك�َن" 2.6.4.2 َرِة َمَسٰ
َ

 مفهوم "إطَعاُم َعش

 

 ة.ذكر ما �ستفاد من اآلي 2.6.5

 

ا�حث ع�� حفظ  2.6.6

 األيمان وا�حلف.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

َبٍة". 2.6.4.3
َ
َتحِر�ُر َرق

َ
 مفهوم "ف

ٍم". 2.6.4.4
َّ
يا

َ
ِة أ

َ
ث

َ
ال

َ
ِصَياُم ث

َ
 مفهوم "ف

 

استنتاج الفهم من سورة  2.7

استنتاجا  18-15األنفال، اآليات: 

 �حيحا والتدبر ��ا

 

� يوَم الزحف
ّ
 التو�

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.  2.7.1

 شرح اآلية إجماال. 2.7.2

 ).17و  15بيان سبب نزول اآلية ( 2.7.3

 : توضيح محاور اآليات 2.7.4

 موقف اإلسالم عن ا�حرب. 2.7.4.1

ـِكنَّ  2.7.4.2
ٰ
ـ
َ
 َرَمْيَت َول

ْ
مفهوم "َوَما َرَمْيَت ِإذ

ى".  هللا َرَمٰ

 الفرار من الزحف. 2.7.4.3

 

 ذكر ما �ستفاد من اآلية. 2.7.5

 

مالزمة الدفاع عن  2.7.6

 الوطن.

استنتاج الفهم من سورة  2.8

استنتاجا  115-112هود، اآليات: 

 والتدبر ��ا�حيحا 

 

 االستقامة �� طاعة هللا

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة . 2.8.1

 شرح اآلية إجماال. 2.8.2

 ).114بيان سبب نزول اآلية ( 2.8.3

 توضيح محاور اآليات : 2.8.4

 االستقامة �� طاعة هللا. 2.8.4.1

ِمْرَت". 2.8.4.2
ُ
ـَما أ

َ
اْسَتِقْم ك

َ
 مفهوم "ف

 ذكر ما �ستفاد من اآلية. 2.8.5

 

املالزمة ع�� العمل  2.8.6

 بتعاليم اإلسالم.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

2.8.4.3  
َ
ِذيَن مفهوم "َوال

َّ
� ال

َ
 إ�

ْ
ُنوا

َ
رك

َ
ت

."
ْ
ُموا

َ
ل
َ
 ظ

 

استنتاج الفهم من سورة  2.9

استنتاجا �حيحا  78ا�حج، اآلية: 

 والتدبر ��ا

 

 ا�جهاد �� سبيِل هللا

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. 2.9.1

 إجماال.شرح اآلية  2.9.2

 توضيح محاور اآليات : 2.9.3

 فضل ا�جهاد �� سبيل هللا. 2.9.3.1

 �ِ� ِهللا َحقَّ  2.9.3.2
ْ
ِهُدوا

ٰ
مفهوم " َوَجــ

 ".ۦِجَهاِدهِ 

ْم �ِ�  2.9.3.3
ُ

ْيك
َ
يِن ٱمفهوم " َوَما َجَعَل َعل  لّدِ

 ِمْن َحَرٍج"

 

 ذكر ما �ستفاد من اآلية. 2.9.4

 

املالزمة ع�� جهاد  2.9.5

 النفس.

استنتاج الفهم من سورة  2.10

استنتاجا  9-6املمتحنة، اآليات: 

 �حيحا والتدبر ��ا

 

 املعاملة مع غ�� املسلم

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. 2.10.1

 شرح اآليات إجماال. 2.10.2

 ).8و  6بيان سبب نزول اآليت�ن ( 2.10.3

 توضيح محاور اآليات : 2.10.4

َد  2.10.4.1
َ

ق
َ
ْم ِف�ِ�ْم مفهوم "ل

ُ
ك

َ
اَن ل

َ
�

."
ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
 أ

 ذكر ما �ستفاد من اآليات. 2.10.5

 

حسن املعاملة مع  2.10.6

 الناس.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

ُم  2.10.4.2
ُ

ك  َيْ�َ�ٰ
َ
َعِن  �ٱمفهوم "ال

ِذيَن ٱ
َّ
ْم �ِ�  ل

ُ
وك

ُ
ِتل

َٰ
ْم ُيق

َ
ْيِن ٱل  ".لّدِ

 

 
 

 

 

 ا�حديث (الفهم ) 3.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.1

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها. 

 

 أداء الديون 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.1.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.1.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.1.3

 :توضيح محاور ا�حديث 3.1.4

 ."مفهوم "الديون  3.1.4.1

 .أداء الّدينواجبات املسلم ع��  3.1.4.2

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.1.5

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3.1.6

 

تطبيق الوفاء  3.1.7

 بالعهد.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.2

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.2.1

 .ا�ختارةذكر معا�ي ال�لمات  3.2.2

 .ا�حديثذكر ما يرشد إليھ  3.2.6

 

املبادرة إ�� الصالة  3.2.7

 �� أول وق��ا.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 بـها. 

 

 إضاعة الصالة واتباع الشهوات

 

 .شرح ا�حديث إجماال 3.2.3

 .بيان سبب ورود ا�حديث 3.2.4

 .توضيح محاور ا�حديث 3.2.5

 ."مفهوم "أضاعوا الصالة 3.2.5.1

 ."مفهوم واتبعوا الشهوات 3.2.5.2

ح�وم إضاعة الصالة واتباع  3.2.5.3

 .الشهوات

 .أهمية أداء الصالة ع�� وق��ا 3.2.5.4

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.3

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 ��ا. 

 

 لتبك�� إ�� حضور صالة ا�جمعةا

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.3.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.3.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.3.3

 :ا�حديثتوضيح محاور  3.3.4

مفهوم "إذا �ان يوم ا�جمعة وقفت  3.3.4.1

 ."املالئكة ع�� باب امل�جد

 ."لَّمفهوم "األول فاألو 3.3.4.2

ا�حث ع�� االستماع إ�� خطبة  3.3.4.3

 .ا�جمعة

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.3.5

 

املبادرة با�حضور إ��  3.3.6

 امل�جد يوم ا�جمعة
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.4

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها. 

 

 فضل الصيام

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.4.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.4.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.4.3

 :توضيح محاور ا�حديث 3.4.4

3.4.4.1  
ٌ
ة َياُم ُجنَّ  ." مفهوم " الّصِ

عند هللا  مفهوم " فم الصائم أطيب 3.4.4.2

 " من ر�ح املسك

 "مفهوم " الصيام �� وأنا أجزى بھ 3.4.4.3

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.4.5

 

االبتعاد عن الرفث  3.4.6

 والكالم الرديء.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.5

استنتاجا �حيحا 

  .واالستفادة بـها

 

 ا�حث ع�� التيس�� والتبش��

 .�حيحةقراءة ا�حديث قراءة  3.5.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.5.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.5.3

 :توضيح محاور ا�حديث 3.5.4

ُروا 3.5.4.1 َعّسِ
ُ
ُروا َوال �  ."مفهوم "َ�ّسِ

ُروا 3.5.4.2 َنّفِ
ُ
ُروا َوال ت ِ

ّ
 ."مفهوم "َوَ�ش

 .أهمية أداء الصالة ع�� وق��ا 3.5.4.3

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.5.5

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3.5.6

 

تطبيق الدعوة  3.5.7

 با�حكمة.

تطبيق إزالة الضرر  3.6.6 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.6.4 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.6.1استنتاج الفهم  من ا�حديث  3.6
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاجا �حيحا 

 واالستفادة ��ا

 

 أخذ الضرر عن الطر�ق

 . ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.6.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.6.3

 

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3.6.5

 

 عن الطر�ق.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.7

استنتاجا �حيحا 

 واالستفادة بـها

 

 حفظ اللسان واليد

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.7.1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.7.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.7.3

 : ا�حديث توضيح محاور  3.7.4

 " مفهوم " اللسان " و "اليد 3.7.4.1

مفهوم " املهاجر من �جر ما ن�ى  3.7.4.2

 "هللا عنھ

 حق املسلم ع�� املسلم 3.7.4.3

 

 

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.7.5

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3.7.6

 

مالزمة ا�حب  3.7.7

 والبغض �� هللا.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.8

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 . بـها

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.8.1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.8.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.8.3

 .ا�حديثذكر ما يرشد إليھ  3.8.5

 

اجتناب ال�حر  3.8.6

 والكهانة.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 

 الكسب اليدوي من أفضل األعمال

 : توضيح محاور ا�حديث 3.8.4

 "مفهوم " من عمل يده 3.8.4.1

 الكسب ا�حالل 3.8.4.2

 

استنتاج الفهم  من ا�حديث  3.9

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 .بـها

 

 الن�ي عن قتل النفس

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.9.1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.9.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.9.3

 : توضيح محاور ا�حديث 3.9.4

 "قتل النفسمفهوم "  3.9.4.1

 عقو�ة قتل النفس 3.9.4.2

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.9.5

 

مالزمة  حسن الظن  3.9.6

 با�.

استنتاج الفهم  من ا�حديث  3.10

 . استنتاجا �حيحا واالستفادة بـها

 

 ا�جهاد والنية

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.10.1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.10.2

 .ا�حديث إجماال شرح 3.10.3

 .بيان سبب ورود ا�حديث 3.10.4

 توضيح محاور ا�حديث 3.10.5

 "مفهوم "جهاد ونية 3.10.5.1

 أنواع ا�جهاد 3.10.5.2

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.10.6

 حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3.10.7

 

تطبيق ا�جهاد ��  3.10.8

 ا�حياة
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 
 

 

 س��ة والتار�خ اإلسالميال 4.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الدروس والع�� من  4.1

 .التار�خ استنتاجا �حيحا

 

 عهد ا�خلفاء الراشدين

ذكر �عر�ف عهد ا�خلفاء  4.1.1

 .الراشدين

 .بيان تراجم عن ا�خلفاء الراشدين 4.1.2

 .التعرف ��م 4.1.2.1

 .تولية ا�خالفة 4.1.2.2

 .عهد ا�خالفة 4.1.2.3

 .إصالحا��م 4.1.2.4

 

توضيح عوامل ا�حضارة �� عهد  4.1.3

 .ا�خلفاء الراشدين

 

الع�� من سياسة  4.1.4

 ا�خلفاء الراشدين.

استنتاج الدروس والع�� من  4.2

 .التار�خ استنتاجا �حيحا

 

 ا�خالفات �� عهد ا�خلفاء الراشدين

بيان �شوء ا�خالفات �� عهد  4.2.1

 ا�خلفاء الراشدين

 :شرح األحداث اآلتية 4.2.2

 موقعة ا�جمال 4.2.2.1

 موقعة الصف�ن 4.2.2.2

 
ا�حث ع�� وحدة  4.2.3

 األمة �� استقرار البالد.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 مجلس التحكيم 4.2.2.3

 

استنتاج الدروس والع�� من  4.3

 .التار�خ استنتاجا �حيحا

 

 �شأة الدولة األمو�ة

 .ذكر �شأة الدولة األمو�ة 4.3.1

ا�خالفة الدولة توضيح سلسلة  4.3.2

 .األمو�ة

شرح ثالث �خصيات من ا�خلفاء  4.3.3

 :األمو��ن

 .معاو�ة بن أ�ي سفيان 4.3.3.1

 .عبد الدلك بن مروان 4.3.3.2

 عمر بن عبد العز�ز 4.3.3.3

 

 
الع�� من سياسة  4.3.4

 الدولة األمو�ة.

استنتاج الدروس والع�� من  4.4

 .التار�خ استنتاجا �حيحا

 

 عهد الدولة األمو�ةا�حضارة �� 

ذكر �شأة ا�حضارة �� عهد الدولة  4.4.1

األمو�ة من نوا�� ال��بية والزراعة 

والهندسة واملعمار�ة والقوة 

 العسكر�ة

بيان العوامل �� ا�حضارة الدولة  4.4.2

 :األمو�ة

 استقرار الدولة 4.4.2.1

 االستقرار االقتصادية 4.4.2.2

 
الع�� من ا�حضارة  4.4.4

 �� استقرار الدولة.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 تطّور العلوم والثقافة 4.4.2.3

توضيح عوامل سقوط الدولة  4.4.3

 األمو�ة

 

استنتاج الدروس والع�� من  4.5

 .التار�خ استنتاجا �حيحا

 

األعالم املشهورون �� الدولة 

 اإلسالمية

ذكر األعالم املشهور�ن �� الدولة  4.5.1

اإلسالمية، وهم اإلمام حسن 

أ�ي حنيفة واإلمام البصري واإلمام 

 :مالك بن أ�س

 التعرف ��م 4.5.1.1

 صفا��م 4.5.1.2

 شهر��م 4.5.1.3

 

 
الع�� من جهود  4.5.2

 العلماء �� مجال الدعوة.
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 خالق والتصوفاأل  5.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم من األخالق  5.1

�حيحا والتصوف اسنتتاجا 

 :والتح�� ��ا

 

 آداب السفر

  .ذكر �عر�ف السفر �� اإلسالم 5.1.1

ذكر الدليل النق�� عن آداب  5.1.2

 .السفر

  .بيان آداب املسلم عند السفر 5.1.3

 .توضيح آداب ر�وب ا�حافلة 5.1.4

 

 .شرح فوائد السفر 5.1.5

 
 الدعاء عند السفر. 5.1.6

استنتاج الفهم من األخالق  5.2

والتصوف اسنتتاجا �حيحا 

 :والتح�� ��ا

 

 آداب عيادة املر�ض

 .ذكر �عر�ف عيادة املر�ض 5.2.1

ذكر الدليل النق�� ع�� عيادة  5.2.2

 .املر�ض

 .بيان آداب عيادة املر�ض 5.2.3

 

 .شرح فوائد من عيادة املر�ض 5.2.4

 

تطبيق الدعاء  5.2.5

 للمر�ض.

استنتاج الفهم من األخالق 5.3

 :�حيحا   والتح�� ��ا اسنتتاجا

 ذكر �عر�ف الضيافة 5.3.1

 ذكر الدليل النق�� ع�� الضيافة 5.3.2

شرح فوائد آداب الضيف  5.3.5

 .والدضيف

تطبيق إكرام  5.3.6

 الضيوف.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 .بيان من�لة الضيافة �� اإلسالم 5.3.3 آداب الضيافة 

 .شرح آداب الضيف والدضيف 5.3.4

 

 

 استنتاج الفهم من األخالق 5.4

والتصوف اسنتتاجا �حيحا والتح�� 

 :��ا

 آداب ا�جلس 

 ذكر �عر�ف الفقراء واملساك�ن.     5.4.1

ذكر الدليل النق�� ع�� التعامل مع     5.4.2

 الفقراء واملساك�ن.

توضيح آداب التعامل مع الفقراء    5.4.3

 واملساك�ن.

 

شرح فوائد آداب التعامل مع     5.4.4

 الفقراء واملساك�ن.

 

تطبيق اإلحسان مع     5.4.5

 الفقراء واملساك�ن.

استنتاج الفهم من األخالق  5.5

والتصوف اسنتتاجا �حيحا والتح�� 

 :��ا

 آداب ا�جلس 

 .ذكر �عر�ف ا�جلس 5.5.1

 .ذكر الدليل النق�� ع�� آداب ا�جلس55.2

  .شرح آداب �� ا�جلس5.5.3

 

 .بيان فوائد �حضور ا�جلس5.5.4

 

تطبيق إجابة الدعوة    5.5.5

 إ�� ا�جلس.

استنتاج الفهم من األخالق  5.6

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 : ��ا

 آداب البيع 

 .ذكر �عر�ف البيع5.6.1

 .ذكر الدليل النق�� ع�� البيع5.6.2

 .بيان آداب البيع5.6.3

 

 
تطبيق آداب البيع ��   5.6.4

 ا�حياة.

استنتاج الفهم من األخالق  5.7

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 .ذكر �عر�ف البيئة5.7.1

ذكر الدليل النق�� ع�� ا�حافظة ع�� 5.7.2

شرح فوائد آداب التعامل مع    5.7.6

 البيئة.

االستمرار�ة با�حافظة  5.7.7

 ع�� البيئة
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 : ��ا

 آداب التعامل مع البيئة 

 .البيئة

 .بيان كيفية ا�حافظة ع�� البيئة5.7.3

 .توضيح أنواع التلّوث البيئي5.7.4

 .البيئيكيفية مقاومة التلّوث 5.7.5

 

استنتاج الفهم من األخالق  5.8

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 : ��ا

 الّرفق با�حيوانات 

 .ذكر �عر�ف الّرفق با�حيوانات5.8.1

ذكر الدليل النق�� ع�� الّرفق 5.8.2

 با�حيوانات

 .شرح حسن التعامل مع ا�حيوان5.8.3

 

 
تطبيق الّرفق     5.8.4

 با�حيوان.

استنتاج الفهم من األخالق  5.9

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 : ��ا

آداب ا�حفاظ ع��  

 التسهيالت العاّمة

 .ذكر �عر�ف التسهيالت العامة5.9.1

ذكر الدليل ع�� ا�حافظة ع�� 5.9.2

 .التسهيالت العامة

بيان آداب استخدام التسهيالت 5.9.3

 .العامة

 

شرح فوائد آداب ا�حفاظ ع�� 5.9.4

 .التسهيالت العامة

 

تطبيق استخدام    5.9.5

التسهيالت العامة 

 وا�حافظة عل��ا.
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 حديث (ا�حفظ)ا� 6.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  6.1

�حيحة فصيحة وحفظھ 

 .حفظا تاما ومالزم��ا

 

 أداء الديون 

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة  6.1.1

  .فصيحة

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما. 6.1.2

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  6.2

�حيحة فصيحة وحفظھ 

 .حفظا تاما ومالزم��ا

 

 ا�حث ع�� التيس�� والتبش��

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة  6.2.1

  .فصيحة

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما. 6.2.2

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  6.3

�حيحة فصيحة وحفظھ حفظا تاما 

 .ومالزم��ا

 

 أخذ الضرر عن الطر�ق

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة  6.3.1

  .فصيحة

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما. 6.3.2
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  6.4

�حيحة فصيحة وحفظھ حفظا تاما 

 .ومالزم��ا

 

 حفظ اللسان واليد

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة  6.4.1

  .فصيحة

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما. 6.4.2

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  6.5

�حيحة فصيحة وحفظھ حفظا تاما 

 .ومالزم��ا

 

 ا�جهاد والنية

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة  6.5.1

  .فصيحة

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما. 6.5.2
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