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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 من األدلة  1.1

ع�� وجود هللا استنتاجا �حيحا 

 والتمسك بـها.

 ذكر �عر�ف األدلة. 1.1.1

 بيان أقسام األدلة. 1.1.2

بيان الدليل النق�� والعق��  1.1.3

 وال�و�ي ع�� وجود هللا �عا��.

 

بالدليل ع�� وجود هللا �� التمسك 1.1.4

 ا�حياة.
 

هللا  سماءأل ااستنتاج الفهم من  1.2

ا�حس�ى واألدلة من اآليات القرآنية 

واألحاديث ال�حيحة استنتاجا 

 �حيحا والتمسك بـها.

 .هللا ا�حس�ىأسماء ذكر التعر�ف  1.2.1

 .هللا ا�حس�ى أسماءذكر  1.2.2

بيان الدليل من القرآن والسنة  1.2.3

 .هللا ا�حس�ى ألسماء

 

هللا ا�حس�ى ��  بأسماءالعمل  1.2.4

 ا�حياة.
 

استنتاج الفهم من الصفات  1.3

الواجبة واملستحيلة وا�جائزة �� حق 

هللا �عا�� استنتاجا �حيحا 

 والتمسك بـها.

  .ذكر �عر�ف صفة هللا 1.3.1

بيان أقسام الصفات الواجبة ��  1.3.2

 .حق هللا �عا��

ذكر �عر�ف الصفات اآلتية مع  1.3.3

 :الدليل

i. الصفة النفسية 

ii. الصفة السلبية 

صيانة اإليمان عن ما يفسده  1.3.6

 باألعمال الصا�حة.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

iii. صفة املعا�ي 

iv. الصفة املعنو�ة 

 .بيان الصفات املستحيلة � �عا�� 1.3.4

 .بيان الصفة ا�جائزة � �عا�� 1.3.5

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumen Penjajaran Kurikulum Usul al-DinTingkatan 2 KSSM KBD 

 

 

 التفس�� 2.0

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

سورة آل  استنتاج الفهم  من2.1

استنتاجا  111 -110عمران 

 .�حيحا والتدّبر بـها

 األمة اإلسالمية خ�� األمم

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.1.1

 .شرح اآليت�ن إجماال 2.1.2

 .بيان خصائص األمة اإلسالمية 2.1.3

 

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2.1.4

 

الشعور بالـهيبة  2.1.5

 والتفخر باإلسالم.

استنتاج الفهم من سورة  2.2

استنتاجا  59النساء اآلية 

 .�حيحا والتدّبر بـها

 

 وجوب طاعة  هللا ورسولھ وأو�� األمر

 . ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.2.1

 .شرح اآلية إجماال 2.2.2

 .بيان سبب نزول اآلية 2.2.3

توضيح وجوب طاعة  هللا ورسولھ  2.2.4

  .وأو�� األمر

 

 

 .يؤخذ من اآليةذكر ما  2.2.5

 

ترغيب النفوس ��  2.2.6

 العمل بالوالء وال��اءة.

استنتاج الفهم  من سورة  2.3

استنتاجا  4-2األنفال اآلية  

  .�حيحا والتدّبر بـها

 صفات املؤمن ا�حقيقي

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.3.1

 .شرح اآليات إجماال 2.3.2

 .بيان خصائص املؤمن ا�حقيقي 2.3.3

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليات 2.3.4

 

التح�� بصفات  2.3.5

 املؤمن ا�حقيقي.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم  من سورة  2.4

استنتاجا   90النحل  اآلية 

 .�حيحا  والتدّبر بـها

 

 مبادئ األخالق اإلسالمية

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.4.1

 .شرح اآلية إجماال 2.4.2

 : توضيح محاور اآلية 2.4.3

i. األمر بالعدل واإلحسان. 

ii.  فضل إعطاء الصدقات لذوى

 .القر�ى

iii.  الن�ي عن الفحشاء واملنكر

 .والب��

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآلية 2.4.4

 

التح�� باألخالق  2.4.5

ا�حمودة والتخ�� عن 

 الصفات املذمومة.

استنتاج الفهم  من سورة  2.5

  25-23اإلسراء اآليات 

والتدّبر استنتاجا �حيحا 

 .بـها

 بر الوالدين

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.5.1

 .شرح اآليات إجماال 2.5.2

 : توضيح محاور اآلية 2.4.6

i. مفهوم بـ " أف ". 

ii. حكم بر الوالدين. 

iii. كيفية بّر الوالدين. 

 

 

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليات 2.5.3

 

ا�حرص ع��  2.5.4

إحسان الوالدين واالبتعاد 

 عقوقهما.عن 
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم من سورة اإلسراء 2.6

استنتاجا   27- 26اآليت�ن 

 .�حيحا  والتدّبر بـها

 

األمر بأداء الواجبات لذوي ا�حقوق 

 والن�ي عن التبذير

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.6.1

 .شرح اآليت�ن إجماال 2.6.2

 . 26بيان أسباب نزول اآلية   2.6.3

 : اآليت�نتوضيح محاور  2.6.4

i.  ا�حقوق لذوي القر�ى واملسك�ن

 .وابن السبيل

ii. مفهوم بــ"وال تبذر تبذيرا".  

iii.  الن�ي عن الفحشاء واملنكر

  .والب��

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2.6.5

 
 ا�حذر من التبذير. 2.6.6

استنتاج الفهم من سورة النور 2.7

استنتاجا  28-27اآليت�ن 

 .�حيحا والتدّبر بـها

 

 آداب الز�ارة

 . ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.7.1

  .شرح اآليت�ن إجماال 2.7.2

 .27بيان أسباب نزول اآلية  2.7.3

 .توضيح آداب الز�ارة 2.7.4

 

 

 

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2.7.5

 

تطبيق آداب   2.7.6

 الز�ارة.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم  من سورة  2.8

لقمان استنتاجا �حيحا  

 .التدّبر بـهاو 

  13-12سورة لقمان اآليت�ن

 

 وصايا لقمان البنھ

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.8.1

 .شرح اآليت�ن إجماال 2.8.2

 .بيان مفهوم الشرك 2.8.3

 .توضيح وصايا لقمان البنھ 2.8.4

 

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2.8.5

 

اإلحسان والتذلل  2.8.6

 لألبو�ن.

من  استنتاج الفهم   2.9

سورة النور استنتاجا  

 .�حيحا  و التدّبر بـها

 31-30سورة النور اآليت�ن 

 

 املروءة : شيمة النفوس الزكية 

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.9.1

 .شرح اآليت�ن إجماال 2.9.2

 . 31بيان أسباب نزول اآلية   2.9.3

 : توضيح محاور اآليت�ن 2.9.4

i.  �ّ�األجر ع�� ال. 

ii. ة ع�� السوءالعاقب. 

iii. غض البصر. 

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2.9.5

 

ا�حث ع�� غض   2.9.6

 البصر وس�� العورة.

استنتاج الفهم  من سورة النمل 2.10

استنتاجا �حيحا  و 

 .التدّبر بـها

 19-16سورة النمل 

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2.10.1

 .اآليات إجماالشرح  2.10.2

 :توضيح محاور اآليات 2.10.3

i. امللك سليمان وم�جزاتھ. 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليات 2.10.4

 

املالزمة بخصال    2.10.5

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

 

 امللك سليمان وم�جزاتھ 

ii.  خفض ا�جناح  والبساطة

 .للمستضعف�ن

 
 

 

 

 

 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.

 

 الن�ي عن املنكر

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.1.1

 .بيان سبب ورود ا�حديث 3.1.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.1.3

 : توضيح محاور ا�حديث 3.1.4

i. مفهوم بــــ"املنكر". 

ii.  مسئولية املسلم �� الن�ي عن

 .املنكرات

iii.  قواعد الن�ي عن املنكر: اليد

 .واللسان والقلب

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.1.5

 

تطبيق األمر  3.1.6

 باملعروف والن�ي عن املنكر.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.2

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها.

 

 أسماء هللا ا�حس�ى

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3.2.1

 .ال�لمات ا�ختارةذكر معا�ي  3.2.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.2.3

 .بيان مفهوم  أسماء هللا ا�حس�ى 3.2.4

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.2.5

 مالزمة الذكر أسماء هللا ا�حس�ى 3.2.6

مالزمة الذكر أسماء  3.2.6

 هللا ا�حس�ى

استنتاج الفهم  من  ا�حديث    3.3

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها. 

 

ا�حث ع�� التعلم من أفواه  

 العلماء

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.3.1

 .سبب ورود ا�حديث 3.3.2

 .شرح ا�حديث إجماال 3.3.3

 : توضيح محاور ا�حديث 3.3.4

i. ذكر حكم طلب العلم. 

ii. أهمية العلم. 

iii. ان��اع العلم بموت العلماء. 

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.3.5

 

ا�حرص ع�� طلب  3.3.6

 العلم ب�حبة العلماء.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث   3.4

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها.

 
 احلياء من اإلميان

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.4.1

 .شرح ا�حديث إجماال 3.4.2

 : توضيح محاور ا�حديث 3.4.3

i. مفهوم ا�حياء 

ii. آثار فقد ا�حياء �� النفوس 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.4.4

 

� بخصلة  3.4.5
ّ

التح�

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

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.5

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

  .بـها

 

 فضل صالة ا�جماعة  

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3.5.2

 .سبب ورود ا�حديث 3.5.3

 .شرح ا�حديث إجماال 3.5.4

 : توضيح محاور ا�حديث 3.5.5

i.  صالة ا�جماعةحكم. 

ii.  فضل صالة ا�جماعة ع�� صالة

 .الفرد

iii. دور صالة ا�جماعة �� بناء ا�جتمع. 

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3.5.6

 

مالزمة صالة  3.5.7

 ا�جماعة.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث   3.6

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها. 

 

 التحذير ِمن سّب الوالدين

 

 معا�ي ال�لمات ا�ختارة .ذكر  3.6.1

 سبب ورود ا�حديث. 3.6.2

 شرح ا�حديث إجماال. 3.6.3

 توضيح محاور ا�حديث : 3.6.4

i. .م�انة الوالدين �� اإلسالم 

ii. .عقوق الوالدين من الكبائر 

iii. .مسئولية األبناء نحو الوالدين 

iv. .عقو�ة سب الوالدين 

 

 ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث. 3.6.5

 
 مالزمة بر الوالدين. 3.6.6
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم  من  ا�حديث  3.7

استتتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها. 

 

 حقوق ا�ج��ان

 

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.  3.7.1

 سبب ورود ا�حديث. 3.7.2

 شرح ا�حديث إجماال. 3.7.3

 توضيح محاور ا�حديث : 3.7.4

i. .مفهوم ا�ج��ان 

ii. .حقوق ا�ج��ان 

iii. أداء حقوق ا�ج��ان. طر�قة 

iv. .املنع من إيذاء ا�ج��ان 

v. .توضيح عن أهمية ا�ج��ان 

 

 ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث. 3.7.5

 

اح��ام ا�ج��ان وأداء  3.7.6

 حقوقهم.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث   3.8

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها. 

 

ّهان
ُ

 املنع عن إتيان الك

 

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.  3.8.1

 شرح ا�حديث إجماال. 3.8.2

 توضيح محاور ا�حديث : 3.8.3

i. مفهوم ال�اهن أو الَعرَّاف 

ii. األعمال ال�ي تؤدي إ�� ا�خرافات 

 

 

 

 ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث. 3.8.4

 

اجتناب ال�حر  3.8.5

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

استنتاج الفهم  من  ا�حديث    3.9

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها. 

 

حب الرسول ص�� هللا عليھ وسلم من 

 اإليمان

 

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.  3.9.1

 سبب ورود ا�حديث. 3.9.2

 شرح ا�حديث إجماال. 3.9.3

 توضيح محاور ا�حديث : 3.9.4

i.  مفهوم حب الرسول ص�� هللا عليھ

 وسلم 

ii.  كيفية حب الرسول ص�� هللا عليھ

 وسلم

 

  

 ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث. 3.9.5

 

مالزمة حب الرسول  3.9.6

ص�� هللا عليھ وسلم �� �ل 

 أحوال.

استنتاج الفهم  من  ا�حديث    3.10

استنتاجا �حيحا واالستفادة 

 بـها.

 

فضل الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم عن 

 سائر األنبياء

 

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.  3.10.1

 شرح ا�حديث إجماال. 3.10.2

ذكر فضل الن�ي ص�� هللا عليھ  3.10.3

 وسلمع�� سائر األنبياء.

 

  ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث. 3.10.4

 

مالزمة الصالة ع�� 3.10.5

 الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم.
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 حديث (ا�حفظ والتطبيق)ا� 4.0

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

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  4.1

�حيحة طليقة وحفظھ 

 حفظا تاما ومالزم��ا.

 الن�ي عن املنكر. 

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة   4.1.1

 طليقة. 

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما.  4.1.2 

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  4.2

�حيحة طليقة وحفظھ 

 حفظا تاما ومالزم��ا.

 أسماء هللا ا�حس�ى. 

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة   4.2.1

 طليقة. 

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما.  4.2.2 

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  4.3

�حيحة طليقة وحفظھ حفظا تاما 

 ومالزم��ا.

 

ا�حث ع�� التعلم من أفواه  

 العلماء.

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة   4.3.1

 طليقة. 

 ديث حفظا تاما.حفظھ ا�ح  4.3.2 

  

  قراءة ا�حديث قراءة �حيحة   4.4.1قراءة ا�حديث املقرر قراءة  4. 4
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

�حيحة طليقة وحفظھ حفظا تاما 

 ومالزم��ا.

 

 ا�حياء من اإليمان. 

 طليقة. 

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما.  4.4.2 

قراءة ا�حديث املقرر قراءة  4.5

�حيحة طليقة وحفظھ حفظا تاما 

 ومالزم��ا.

 

 فضل ا�حّبة �� اإلسالم. 

قراءة ا�حديث قراءة �حيحة   4.5.1

 طليقة. 

 حفظھ ا�حديث حفظا تاما.  4.5.2 
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 الس��ة والتار�خ اإلسالمي .5

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

أستنتاج الدروس والع�� من   5.1

 الس��ة و التار�خ استنتاجا �حيحا.

 

 قبل البعثة.العرب  

 ذكر مفهوم الس��ة والتار�خ. 5.1.1

بيان العرب قبل البعثة من حيث  5.1.2

 االعتقاد واالجتماع والثقافة.

 

 

االبتعاد عن  5.1.3

الصفات املذمومة واإلشراك 

 با�.

أستنتاج الدروس والع�� من  5.2

 الس��ة و التار�خ استنتاجا �حيحا.

 

�شأة الن�ي محمد ص�� هللا عليھ 

 وسلم.

ذكر �سب الرسول ص�� هللا عليھ  5.2.1

 وسلم املطهرة و أسرتھ.

بيان مراحل حياة رسول هللا ص��    5.2.2

هللا عليھ وسلم من الرضاعة والطفولة 

 والشاب

 

 
حب الرسول ص��    5.2.3

 هللا عليھ وسلم وآل بيتھ.

أستنتاج الدروس والع�� من  5.3

 الس��ة و التار�خ استنتاجا �حيحا.

 

دعوة رسول هللا �� مكة وتحديا��ا 

 ونجاحها

 ذكر دعوة السّرِ�ة و العالنية. 5.3.1

 بيان موقف قريش من الدعوة. 5.3.2

 ذكر أنواع التحديات �� الدعوة. 5.3.3

ذكر جماعة املس��زئ�ن من  5.3.4

 املشرك�ن.

بيان موقف رسول هللا ص�� هللا  5.3.5

توضيح أسباب النجاح لدعوة  5.3.6

الرسول ص�� هللا عليھ وسلم بمكة 

 املكرمة.

الع��ة من موقف الرسول ص��  5.3.7

 هللا عليھ وسلم �� مواجهة التحديات

 

الع��ة من موقف  5.3.8

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

 عليھ وسلم �� تحّمل املشاق.

أستنتاج الدروس والع�� من  5.4

 الس��ة و التار�خ استنتاجا �حيحا.

 

 إ�� املدينة وع��ها ملسو هيلع هللا ىلص �جرة الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصذكر مفهوم �جرة الرسول  5.4.1
 ملسو هيلع هللا ىلصبيان أسباب �جرة الرسول  5.4.2

 

 ملسو هيلع هللا ىلصتوضيح آثار �جرة الرسول  5.4.3
 

الع�� من �جرة  5.4.4

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   

أستنتاج الدروس والع�� من  5.5

 الس��ة و التار�خ استنتاجا �حيحا.

 

 تأسيس الدولة اإلسالمية �� املدينة

��  ملسو هيلع هللا ىلصرئاسة وقيادة الرسول ذكر  5.5.1

 املدينة.

 بيان بناء امل�جد النبوي وأهميتھ. 5.5.2

توضيح املؤاخاة ب�ن املهاجر�ن  5.5.3

 واألنصار.

شرح �حيفة املدينة وأهمي��ا  5.5.4

 كدستور الدولة.

 

الع�� �� وحدة األمة والقانون  5.5.5

 للدولة.
 

أستنتاج الدروس والع�� من  5.6

 استنتاجا �حيحا. الس��ة و التار�خ

 

 غزوات الرسول ص�� هللا عليھ وسلم

 ذكر مفهوم الغزوة.  5.6.1

 :ملسو هيلع هللا ىلصبيان �عض غزوات الرسول  5.6.2
i.  غزوة بدر 

ii. غزوة أحد 

iii. غزوة خندق 

توضيح الع��ة من غزوات الرسول  5.6.3

 ص�� هللا عليھ وسلم 

 

غرس صفة  5.6.4

ال�جاعة إلعالء �لمة هللا 

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

 

أستنتاج الدروس والع�� من  5.7

 الس��ة و التار�خ استنتاجا �حيحا.

 

 فتح مكة 

 بيان أحداث فتح مكة : 5.7.1

i. .بيعة الرضوان و آثارها 

ii. .ص�ح ا�حديبية و آثارها 

 

  الع�� من فتح مكة. 5.7.2

أستنتاج الدروس والع�� من  5.8

 الس��ة و التار�خ استنتاجا �حيحا.

 

 السابقون األّولون  

بيان تراجم السابق�ن األّول�ن من  5.8.1

 ال�حابة.

i. خديجة بنت خو�لد 

ii. عائشة بنت أ�ي بكر 

iii. عبد الرحمن بن عوف 

iv. بالل بن ر�اح 

 

  الع�� من حياة السابق�ن األّول�ن. 5.8.2
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 األخالق والتصوف .6

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

استنتاج الفهم من باألخالق    6.1

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا:

 مقاصد األخالق 

 ذكر مفهوم األخالق. 6.1.1

ذكر الدليل النق�� والعق�� ��  6.1.2

 األخالق.

 بيان خصائص األخالق. 6.1.3

 

شرح دور األخالق �� بناء كيان  6.1.4

 اإل�سان.

 

التح�� باألخالق  6.1.5

 ا�حمودة.

استنتاج الفهم من باألخالق  6.2

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا.

 اآلداب مع هللا والرسول  

 ذكر مفهوم األدب.  6.2.1

ذكر الدليل النق�� ع�� أدب املسلم  6.2.2

 مع هللا والرسول  وآل بيتھ.

بيان أدب املسلم مع هللا والرسول  6.2.3

 وآل بيتھ.

 الن�يشرح فوائد الصلوات ع��  6.2.4

 ص�� هللا عليھ وسلم.

 

دوام الصلوات ع��  6.2.5

 الرسول وآل بيتھ.

استنتاج الفهم من باألخالق    6.3

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا:

 آداب القرآن الكر�م 

 ذكر مفهوم القرآن الكر�م.       6.3.1

ذكر الدليل النق�� ع�� آداب        6.3.2

 القرآن الكر�م.

 بيان آداب القرآن الكر�م. 6.3.3

 بيان آداب قراءة القرآن الكر�م. 6.3.4

 

توضيح أهمية التدبر �� قراءة  6.3.5

 القرآن الكر�م.

 

مالزمة آداب         6.3.6

 القرآن الكر�م.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم من باألخالق  6.4

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا:

 آداب الكالم 

 آداب الكالم.ذكر مفهوم        6.4.1

ذكر الدليل النق�� ع�� حفظ  6.4.2

 اللسان.

 بيان آداب الكالم. 6.4.3

 شرح آداب السائل واملسؤول. 6.4.4

 شرح آداب املناظرة وا�جادلة. 6.4.5

 

توضيح اإلعراض عن الكالم  6.4.6

 البذيء.

  

مالزمة الكالم     6.4.7

 الطيب.

استنتاج الفهم من باألخالق  6.5

استنتاجا �حيحا والتح�� والتصوف 

 ��ا:

 آداب التعلم 

 ذكر مفهوم املرّ�ي.       6.5.1

ذكر الدليل النق�� ع�� أدب املتعلم  6.5.2

 نحو املرّ�ي.

ذكر الدليل النق�� ع�� أهمية  6.5.3

 التعلم. 

بيان م�انة املرّ�ي واملتعلم ��  6.5.4

 اإلسالم.

 

توضيح آداب املتعلم ع�� نفسھ  6.5.5

 العلم.�� طلب 

توضيح آداب املتعلم مع أصدقائھ  6.5.6

 �� طلب العلم.

 

 مالزمة طلب العلم.    6.5.7

استنتاج الفهم من باألخالق   6.6

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا:

 آداب األصدقاء 

 ذكر مفهوم الصديق.  6.6.1

ذكر الدليل النق�� ع�� أدب املسلم  6.6.2

 نحو األصدقاء.

 اختيار األصدقاء األخيار. بيان 6.6.3

توضيح عاقبة التعامل مع  6.6.4

 األصدقاء األشرار.

 

مالزمة التعامل مع  6.6.5

 األصدقاء با�حكمة.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج الفهم من      6.7

باألخالق والتصوف استنتاجا 

 �حيحا والتح�� ��ا:

  

 آداب ا�جار

 ذكر مفهوم ا�جار.       6.7.1

آداب  ذكر الدليل النق�� ع�� 6.7.2

 ا�جوار.

 بيان م�انة ا�ج��ان �� اإلسالم.  6.7.3

 

 شرح آداب ا�جوار. 6.7.4

 توضيح آثار حسن ا�جوار. 6.7.5

 

مالزمة حقوق      6.7.6

 ا�جوار.

استنتاج الفهم من باألخالق    6.8

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا:

 اآلداب �� امل�جد 

 ذكر مفهوم امل�جد.     6.8.1

ذكر الدليل النق�� ع�� عمارة  6.8.2

 امل�جد.

 بيان حكم عمارة امل�جد. 6.8.3

 

شرح دور امل�جد �� بناء ا�جتمع  6.8.4

 املتحاب.

شرح اآلداب �� امل�جد و عند  6.8.5

 خروجھ.

 

مالزمة الدعاء     6.8.6

 املأثور عند دخول   

 امل�جد وخروجھ.            

استنتاج الفهم من باألخالق  6.9

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا:

 آداب األ�ل والشرب 

 ذكر مفهوم آداب األ�ل و الشرب.      6.9.1

ذكر الدليل النق�� ع�� آداب األ�ل  6.9.2

 والشرب.

 بيان اآلداب عند األ�ل والشرب. 6.9.3

 

ذكر حكمة تناول ا�حالل من  6.9.4

 الطعام والكسب. 

 

ا�حرص ع�� تناول       6.9.5

 واجتناب ا�حرمات. ا�حالل

استنتاج الفهم من باألخالق   6.10

والتصوف استنتاجا �حيحا والتح�� 

 ��ا:

 آداب النوم

 ذكر مفهوم آداب النوم .      6.10.1

 ذكر الدليل النق�� ع�� آداب النوم. 6.10.2

 بيان آداب النوم �� ضوء السنة. 6.10.3

 

 ذكر حكمة أداب النوم. 6.10.4

 

مالزمة الوضوء قبل   6.10.5

 النوم.
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