تحليل المحتوى ( الفصل الثاني )
المادة  :التربية اإلسالمية

عنوان الوحدة :القرآن الكريم

الصف  :التاسع

المفردات ( العناوين)

المفاهيم والمصطلحات

سورة الحجرات ()1

الحجرات+تحبط+
يغضون+التقدموا

-

سورة الحجرات ()2

بغت+لعنتم
فتبينوا+تفئ

سورة
الحجرات()3+4

تلمزوا+تنابزوا
يلتكم+يمنون

 التأكد مناالخبار قبل نقلها
 صيانة المجتمع -من التفكك
االيمان واالسالمتحريم سوء الظنوالتجسس واللمز

اسباب النزول

سبب النزول

اسم المعلم:

األفكار والحقائق
والمبادئ
تقديم امر هللا
توقير الرسول

القيم واالتجاهات
ادب المخاطبة

-

اهمية معرفة سببالنزول

المهارات
تالوة اآليات تالوة
سليمة وفهمها

تجنب اتهام
االخرين
االصالح بين
المتخاصمين
احترام كرامة
االنسان
عدم التجسس

الحرص على معرفة
اسباب النزول.

فهم االيات من خالل
سبب النزول

الرسومات والجداول
واألشكال

األنشطة والتدريبات
واألسئلة

الكتاب ص 10

سؤال  3-1ص 13

الكتاب ص 41

سؤال  5-1ص 44

الكتاب ص111+81

سؤال  5-1ص 82
سؤال 4+2ص115

الكتاب ص82

سؤال  3-1ص 84

توقيع مدير االشراف:
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تحليل المحتوى ( الفصل الثاني )
المادة  :التربية اإلسالمية

الصف  :التاسع

المفردات ( العناوين)

المفاهيم والمصطلحات

الكبائر

مفهوم
الكبائروالصغائر

األفكار والحقائق
والمبادئ

عنوان الوحدة :العقيدة االسالمية
القيم واالتجاهات

المهارات

الرسومات والجداول
واألشكال

األنشطة والتدريبات
واألسئلة

خطر الكبائرعلى
الفرد المجتمع

تجب الوقوع في
الكبائر

يميزبين الكبائر
والصغائر

الكتاب ص 28

سؤال  5-2ص 32

التوبة

-

معني التوبة

حكم التوبة واثارها

حسن الظن باهلل-االقالع عن المعاصي

شروط التوبة
الصادقة

الكتاب ص86

سؤال  5 -4ص 89

نبي هللا يونس(ص)

يونس(ص)+نينوى+
النون

موقف قوم يونس
من دعوته

الصبرعنددعوة الناس

فرج هللا قريب مهما الكتاب ص93
اشتدت ظالم الليل

Form # QF 71-1-47rev.a

سؤال 4-1ص96

تحليل المحتوى ( الفصل الثاني )
المادة  :التربية اإلسالمية
المفردات ( العناوين)

المفاهيم
والمصطلحات

الصف  :التاسع
األفكار والحقائق
والمبادئ

مواسم الخير

رغم انف
انسلخ

مخالفات استهان بها
الناس

-يستتر+يستنزه

النميمة-طهارة الجسدوالثوب

السنة الحسنة
والسنة السيئة

وزر -سن

السنة الحسنة-السنة السيئة

عنوان الوحدة :الحديث النبوي الشريف
القيم واالتجاهات

المهارات

الرسومات والجداول
واألشكال

األنشطة والتدريبات
واألسئلة

الكتاب ص14

سؤال  3-1ص 19

التزام الحياء-نظافة الجسم والثياب

الكتاب ص37

سؤال  4-2ص 40

دعوة الناس للخيراالبتعادعن السلوكالسئ

الكتاب ص 104

سؤال  4-1ص107

االكثار من اعمال البر في اغتنام مواسم
الخيرات
رمضان والصالة على
الرسول وبر الوالدين.

قراءة الحديث قراءة
سليمة وفهمه وحفظه

Form # QF 71-1-47rev.a

تحليل المحتوى ( الفصل الثاني )
المادة  :التربية اإلسالمية

الصف  :التاسع

المفردات ( العناوين)

المفاهيم والمصطلحات

عنوان الوحدة :السيرة واألخالق االسالمية
القيم واالتجاهات

األفكار والحقائق
والمبادئ

من اعالم النبوة

العباسالحسن والحسين-سكينة

مكانة ومواقف
هؤالء الصالحين

حب ال البيت-حسن رعاية االطفال

صلح الحديبية وفتح
خيبر

بيعة الرضوان-خيبر

مفاوضات وبنودالصلح
سبب ونتائج غزوةخيبر
اثار الحلم-مشروعيته

اليهود قوم غدرجواز مصالحةاالعداء شرط عدم
التنزل عن الحقوق
تهذيب االلفاظ-الصبر على الناس

الحلم

اسم المعلم:

-معني الحلم

الرسومات والجداول
واألشكال

األنشطة والتدريبات
واألسئلة

المهارات

الكتاب ص24

االسئلة3- 1ص27

المشاورة-الحيطة مع االعداء

الكتاب ص60+55

االسئلةص63+54

محاورة الناسوالصبر عليهم

الكتاب ص127

االسئلة 130

توقيع مدير االشراف:
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تحليل المحتوى ( الفصل الثاني )
المادة  :التربية اإلسالمية

الصف  :التاسع

المفردات ( العناوين)

المفاهيم والمصطلحات

األفكار والحقائق
والمبادئ

عنوان الوحدة :الفقه االسالمي
القيم واالتجاهات

المهارات

الرسومات والجداول
واألشكال

األنشطة والتدريبات
واألسئلة

القرض

القرضالقرض المشروعوالغيرمشروع

أحكام القرض
وشروطه

تحري الحالل-معاونة الناس

التمييز بين القرضالمشروع والربا

الكتاب ص45

سؤال5-1ص49

االجارة

االجارة-خولكم

حكم االجارة-انواعه

اعطاء االجير اجرتهكاملة وفي وقتها

التمييزبين اجارةاالشخاص واجارة
االشياء

الكتاب ص97

سؤال-3ص100

الوديعة

معنى:الوديعة
-يضمن الشئ

أحكام الوديعة

حفظ االمانة وردها
وقت طلبها

الكتاب ص108

سؤال4-1ص110

الوكالة

معنى:الوكالة

احكام الوكالة

اداء االعمال على اتم التفريق بين اركانالوكالة
وجه

الكتاب ص123

سؤال5-3ص126

توقيع مدير االشراف:
Form # QF 71-1-47rev.a

