بسم اهلل الرحمن الرحيم

املــــــــــــــــــــادة /علـــــــــوم إسالميـــــــــــــة

ثـــــانويــــــــــــــــــــة/

املستــــــوى /سنة ثانية مجيع الشعب
أستــاذ املـادة/
أشهر
أسابيع

سبتمبر

أكتوبر

األسبوع
األول

عطلة
الخريف

هدي السنة يف بيان
قيمة العلـــم
والعلماء ()1

اتلوحيد وأثره يف
استقرار انلفس
()2

السنة وماكنتها
يف الترشيع
()2
نشأة املدارس
الفقهية
()1

األسبوع
الثاني
األسبوع
الثالث

توجيهات اعمة مع
تقديم الربنامج

أحاكم املـــــد
()3

مفهوم األمن يف
القرآن الكريم

احلقوق الشخصية
يف اإلسالم

علم امليك واملدين

تقويم تشخييص

أحاكم امليم
الساكنة

الشبهات يف
الترشيع اإلساليم

اتلوحيد وأثره يف
استقرار انلفس
()1

علم اتلفسري
نشأته وتطوره
()1

الفطرة اإلنسانية
بني االستقامة
واالحنراف
الرتف وأثره يف
فســـــاد
املجتمعات

الغزو اثلقايف
وخطره ىلع
املجتمعات

أحاكم املـــــد
()2

فضل تالوة
القرآن الكريم
وآدابه
مقدمة يف علم
اتلجويد

األسبوع
الرابع

أحاكم انلون
الساكنة واتلنوين
()1
أحاكم انلون
الساكنة واتلنوين
()2

جديلة احلقوق
واحلريات املدنية
يف اإلسالم ()1
جديلة احلقوق
واحلريات املدنية
يف اإلسالم ()2

مقومات احلضارة
يف اإلسالم

اختبار الثالثي
األول

عطلة الشتاء

هدي السنة يف بيان
قيمة العلـــم
والعلماء ()2

مقدمة يف علم
القرآن

المفتش :

علم اتلفسري
نشأته وتطوره
()2
مجع القرآن
وترتيبه ()1
مجع القرآن
وترتيبه ()2
السنة وماكنتها
يف الترشيع
()1

اختبار الثالثي

نشأة املدارس
الفقهية
()2
احلكم الوضيع
وأقسامه
()1

مظاهر اليرس يف
العبادات
()2
مظاهر اليرس يف
العبادات
()3

من الصلوات
املرشوعة
()3
دور األرسة يف
تربية املجتمع
()1

احلكم الوضيع
وأقسامه
()2
مقاصد الرشيعة
اإلسالمية
()1

من الصلوات
املرشوعة
()1
من الصلوات
املرشوعة
()2

دور األرسة يف
تربية املجتمع
()2
عندما ال تستمر
األرسة
()1

مقاصد الرشيعة
اإلسالمية
()2
مظاهر اليرس يف
العبادات
()1

عطلة

أحاكم املـــــد
()1

نوفمبر

ديسمبر

جانفي

فيفري

مارس

أفريل

الربيع

األستاذ:

السنة الدراسية2015-14 / 1436-35 /

الثاني

عندما ال تستمر
األرسة
()2
من املشالكت
األرسية
()1

المدير:

ماي
من املشالكت
األرسية
()2
نعمة العقل
أدبيات احلوار
واتلواصل
الغلو واتلطرف
وخطره ىلع
العقيدة واملجتمع

رسائل الرسول 
إىل ملوك عرصه
()1
رسائل الرسول 
إىل ملوك عرصه
()2

اختبار الثالثي
الثالث

