
 

 הקדמה

 מורים ומורות יקרים,

מוקדמת התראה ללא לבנות ומאמץ התגייסות מתוך מזמן לא סיימנו תש"פ הלימודים שנת               את
את להביע שוב רצינו הקורונה. בצל משתנה מציאות עם והתמודדות מרחוק למידה של               מהלך
תוך שהפגנתם הרבה והנכונות היצירתיות ההתגייסות, המאומצת, העבודה על לכולכם            הוקרתנו

 כדי תנועה, במאמץ לייצר עבור התלמידים שגרת למידה אפשרית בנסיבות המורכבות.

של במאמץ כרוך שהיה שמה לכך מודעים אנו תשפ"א, הלימודים שנת של בפתחה כשאנו                כעת
הלימודים לשנת מגיעים וכולנו כולה, השנה פני על פרוס שיהיה אתגר להיות הופך שנה,                סיום

 בתחושה של אי ודאות  ביחס לרצף השנה והאתגרים שליוו  אותנו במהלכה.

עבודתנו את להגמיש כולנו ונדרש השנה במהלך ספק ללא תופר שלנו המסורתית הלמידה               שגרת
לאור יותר עוד גדול המאמץ שנקיים. והלמידה ההוראה בתהליכי יצירתיים להיות             ולהמשיך
על מבוססים כולם שיהיו היבחנות לתהליכי ולהערך כולה השנה לאורך ללמד עלינו כי               העובדה

 עבודה עם התלמידים מקרוב ומרחוק גם יחד.

לסייע מנת על פועלים. אנו בו המצב ומותאם מחודש בתכנון שניהם כרוכים וההיבחנות               הלמידה
מיקוד הלימודים. תכנית מתוך הלמידה מיקוד את זה במסמך מציגים אנו העבודה בהגמשת               לכם
התלמידים יבחנו עליו התוכן גם במקביל היה י הנלמד והתוכן הבחינה מיקוד גם הוא                הלמידה

  בין אם בהערכה פנימית ובין אם בהערכה חיצונית.

זה במסמך מופיעות מרחוק, ולמידה פנים אל פנים למידה של היברידית לעבודה להיערך מנת                על
ושינויים השנה במהלך הלמידה היקפי של צמצום בחשבון הלוקחות ההוראה לתכנון             הצעות
השנה לאורך וחזרה. מרחוק ללמידה פנים אל פנים מלמידה מעבר של למציאות בהתאם               שידרשו
לכם לסייע מנת על מקצועי, פיתוח קורסי באמצעות וכן ההדרכה צוות עם לרשותם, נעמוד                כולה

 בהוראה מיטבית, בביסוס למידה ובשימוש בדרכי הערכה ראויות ומהימנות.

 

 מיקוד תכנית לימודים יסודי תשפ"א : קישור

 תיק  מורה יסודי כיתה ב"-ג": קישור

 תיק  מורה יסודי כיתה ד"-ה"-ו": קישור

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1s1GjKxItNPv1zFxjCorFCo6TROxS_sZw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1e_E3-vXIsy_V1r2WL_f8SbGwAfEjcwLSzgriN6d57i4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1LFgiAIiY9OcgGCEnoElJR7jKmNjT6cnd49s4VmJKB34/edit?usp=sharing


 טבלה דיסציפלינרית לרשות המורה ביסודי
  ובחט"ב:

 

 רשימת הנושאים
 הנלמדים בשכבת

 גיל: כיתה ד"

 המלצות מיקוד
 תוכן ומיומנויות

 המלצות חומרי עזר
 למורים להוראה

 היברידית

 המלצות לדרכי
 הערכה חלופיות

 תהליכי פיתוח
 מקצועי מלווים

 אהבת אלהים -יסודות האמונה
 ויראתו

 محبة اهللا وخشیته
 

 
 שיעורים מצולמים

 

  

 הבנת שמות: שמות ותכונות האל
 השומע והרואה

 السمیع البصیر

 שיעורים מצולמים
  סרט

  

 השפעתן על 
 ההתנהגות

 اثرها في المراقبة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

  אמונה בנסים סיפורי הנביאים
 المعجزات

   שיעורים מצולמים

 מושגים לימודי הקוראן
 בסיסיים:איה

 ,סורה,סגידה …
 مصطلحات :آیة -سورة

 - سجدة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 אית אל כורסי שינון והבנה
 חתימת סורת
 אלקהף 110

 حفظ ایة الكرسي
 وخواتیم الكهف

 מצגת
 סרט
 סרט

  

 סורת : אלבורוג הקשבה והבנה
  המאמינים

 سورة البروج
 والمؤمنون10-1

 מצגת
 סרט
 סרט

  

 לימודי
 החדית(הסונה)

 הכרת המושג
 חדית :דיבור

 ,ומעשה,שתיקה
 الحدیث :قول -فعل

 -تقریر

   שיעורים מצולמים

 חשיבות העברת העברת החדית
 החדית בתקופת
 הנביא והסחאבה
 روایة الحدیث زمن

   שיעורים מצולמים

https://www.youtube.com/watch?v=TuI4sk0MUzk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=tSLawIAEq98
https://www.youtube.com/watch?v=GD7R0T5VbbM
https://www.youtube.com/watch?v=ElmBdVrR1G0&t=1710s
https://www.youtube.com/watch?v=WiAeidWefOo
https://www.youtube.com/watch?v=fFquk7Vo46A
https://www.youtube.com/watch?v=jCJXKEbjw1g
https://www.youtube.com/watch?v=HIzJdGGTB1U
https://www.youtube.com/watch?v=Tdk1uXZXIu0
https://www.youtube.com/watch?v=vtAEc3iCyUk
https://www.youtube.com/watch?v=8IoB4FEW4oY


 النبي والصحابة

 דוגמא:פרשנות פרשנות החדית
 החדית טהרה

 בנהר 5 פעמים
 ביום حدیث: ارایتم لو

 ان نهرا بباب
 احدكم….

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 מצוות והלכה
 טהרה

 שינה כביטול
 לטהרה النوم

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 נימוסי הטהרה 
 שמירה על המים

 בלי בזבוז آداب
 الوضوء-لطم الوجه

 שיעורים מצולמים
 שיעורים מצולמים

 סרט

  

 חכמת הצום הצום
 فضل الصوم وحكمته

   שיעורים מצולמים

 השתתפות הנביא אלסירה
 בבניית הקעבה עם
 שבט קורייש סיפור
 האבן השחורה  بناء

 الكعبة واشتراك النبي

   שיעורים מצולמים

 תחילת השליחות השליחות
 סיפור הר חיראא

 סיפור ורקה בן
 נופל غار حراء

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 טהרת הנפש
 וההתנהגות

 ערך נימוסי הדרך
 آداب الطریق

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 תפילת היציאה תפילות
 והכניסה לבית

 دعاء الخروج والدخول

   שיעורים מצולמים

 שמירה על סביבה איכות הסביבה
 المحافظة على البیئة

   שיעורים מצולמים

 רחמנות בחיות יחס לחיות
 الرفق بالحیوان

   שיעורים מצולמים

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GhQ12RKpKeA
https://www.youtube.com/watch?v=kIWe49LmlAw
https://www.youtube.com/watch?v=y3Hd5srW_ak
https://www.youtube.com/watch?v=a3nv-y4kN5A
https://www.youtube.com/watch?v=hyGz3Uv9EVY&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=Rrzgcoe02sQ
https://www.youtube.com/watch?v=fH0j8GMhWSY
https://www.youtube.com/watch?v=9hPJ-54fqQI
https://www.youtube.com/watch?v=3HMzbWveFp4&t=1558s
https://www.youtube.com/watch?v=V3_7gdVK2GM
https://www.youtube.com/watch?v=j7MzY6hKMeI


     כיתה ה"

  יסודות האמונה
 שמות ותכונות האל

  אמונה כי אין דומה
 לאלוהים لیس كمثله

 شيء

   שיעורים מצולמים

 הבנת השם:הסולח 
 והרחמן (التواب

 الرحمن)

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הכרת תפקיד תפקיד השליחים
 השליחים הקריאה
 לאמונה והבשורה

 وظیفة الرسل

   שיעורים מצולמים

 הבנת האמונה ספרי הקודש
 בספרי הקודש

 והנביאים שקיבלו
 אותם اإلیمان بالرسل

 والكتب

   שיעורים מצולמים

 לימודי הקוראן
 הכרת המושג

 קוראן

 ניתוח צורת קבלת
 הקוראן(المنقول

 بالتواتر)

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הקשבה הבנה
 ושינון

 סוף סורת אלחשר
 פסוקי תפילת יום
 ששי الحشر- الجمعة
 סורת אלאסראא
 הפסוקים23-25

 כיבוד הורים االسراء

 שיעורים מצולמים
 שיעורים מצולמים
 שיעורים מצולמים

  

 סורת אלואקעה, קריאה אומנותית
 נוח, אלמודתר

 الواقعة-نوح- المدثر

 מצגת
 שיעורים מצולמים

 סרט
 סרט

  

 לימודי החדית
 מושגים

 המושג:צחאבה,
 תאבעי الصحابي

 والتابعي

   שיעורים  מצולמים

 דוגמא: חדית מי פרשנות
 שמקל על

 מאמין(من نفس عن
 مؤمن….)

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 מצוות והלכה
 טהרה ותפילה

 הבחנה בין חובה
 ומותר בטהרת
 אלוודואالفرض

 والسنة في الوضوء

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

   שיעורים מצולמים תפילת יום ששי 

https://www.youtube.com/watch?v=Egd_A1Wa2jQ
https://www.youtube.com/watch?v=WstI3SdltBo
https://www.youtube.com/watch?v=rEMpXALg1-0&t=342s
https://www.youtube.com/watch?v=rEMpXALg1-0&t=342s
https://www.youtube.com/watch?v=Rrzgcoe02sQ
https://www.youtube.com/watch?v=_d-9cIld9n0
https://www.youtube.com/watch?v=1BTecuhvHmM
https://www.youtube.com/watch?v=Jiy1rfQ93fw
https://www.youtube.com/watch?v=cZgglC2NOOk&t=2167s
https://www.youtube.com/watch?v=2eZALUIELbw&t=926s
https://www.youtube.com/watch?v=pwev60vGohw
https://www.youtube.com/watch?v=9viZFoft6iQ
https://www.youtube.com/watch?v=8IoB4FEW4oY
https://www.youtube.com/watch?v=ne3VXHMdiTA
https://www.youtube.com/watch?v=lXIoaUr2MU4
https://www.youtube.com/watch?v=HDcgcGeaBTY


 וייחודה صالة الجمعة

 תפילת החגים 
 אלפיטר ואלאדחא

 صالة العیدین

   שיעורים מצולמים

 חובת הצום فرض מצוות הצום
 الصوم

   שיעורים מצולמים

 התנהגות בצום 
 آداب الصوم

 מצגת
 שיעורים מצולמים

  

 אלסירה
 הקריאה לדת

 האסלאם

 הקריאה בגלוי שלב
 ב" الدعوة جهرا

 הרדיפה במכה
 סיפורי התאסלמות
 עומר וחמזה اسالم

 عمر وحمزة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 ההגירה לאתיופיה ההגירה הראשונה
 ניתוח ההשפעה
 الهجرة الى الحبشة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 תפקיד המסגד טהרת הנפש
 נימוסי הכניסה

 למסגד دور المسجد

   שיעורים מצולמים

 הבחנה בין חברות השפעת חברות
 טובה וחברות רעה

 الصدیق الصالح

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 תפילות וקריאות
 ערכים

 ערכי הסובלנות
 והסלחנות(خلق العفو

 والتسامح)

   שיעורים מצולמים

 
 

     כיתה  ו"

 הבנת המושג לימודי הקוראן
 הקריאה

 כמצווה(المتعبد
 بتالوته)

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 דיני הקריאה 
 בתפילה حكم القرآن
 في الصالة وخارجها

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 דיני תחילת
 הקריאה

 דיני אלאסתעאדה
 ואלבסמלה -צורת

 הקריאה احكام
 االستعاذة والبسملة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

https://www.youtube.com/watch?v=ivt8f7DAIWs
https://www.youtube.com/watch?v=8bmJql0DvAw&t=1469s
https://www.youtube.com/watch?v=8bmJql0DvAw&t=1469s
https://www.youtube.com/watch?v=zvvqi8QTBfw
https://www.youtube.com/watch?v=yNDNmYYuKRM
https://www.youtube.com/watch?v=zvvqi8QTBfw
https://www.youtube.com/watch?v=4EDh_fZsnkE
https://www.youtube.com/watch?v=RcwqC4y3Kc4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=JMEqmOpWWII&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=EBVTs8X7UPg
https://www.youtube.com/watch?v=jVDdlEL4BAE
https://www.youtube.com/watch?v=tm08eVvbOCo
https://www.youtube.com/watch?v=tm08eVvbOCo
https://www.youtube.com/watch?v=lezZYpqjyBg


 עשרת הדיברות פרשנות ושינון
 בסורת אלאנעאם
 151-153الوصایا
 العشر سورة االنعام

 מצגת
 סרט

  

 תפילות הנביא 
 אבראהים24-27

 دعاء ابراهیم

 מצגת
 סרט

  

 אמונה בנביאם יסודות האמונה
 االیمان بالرسل

   שיעורים מצולמים

 אמונה בשליחות 
 הנביא מוחמד והוא

 האחרון בנביאים
 االیمان بخاتم االنبیاء

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הכרת הספרים לימודי החדית
 המפורסמים

 בחדית كتب الحدیث

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הבחנה בין תכונות בין הקוראן והחדית
 הקוראן החדית

 והקודסי المقارنة بین
 القرآن والحدیث

 الشریف والقدسي

   שיעורים מצולמים

 דוגמא :הוי עבדיי פרשנות החדית
 אתם חוטאים

 בלילה וביום….
 یا عبادي انكم

 تخطئون..

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הלכה ומצוות
 דיני לבוש

 דיני לבוש וצניעות
 آداب اللباس والزینة

 שיעורים מצולמים
  סרט

  

 חשיבות טהרת הכוונה במצוות
 הכוונות במצוות

 النیة في العبادات

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 חובת הטהרה טהרה גדולה
 מווסת(רחצה)الغسل

 من الحیض

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 סוגי מים לטהרה 
 انواع المیاه

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הבחנה בין חובה תפילה
 וסונה בתפילה
 الفرق بین الركن

 والسنة واثرها في
 الصالة

   שיעורים מצולמים

https://www.youtube.com/watch?v=CRA6LFMQskM
https://www.youtube.com/watch?v=j6YC7h9CD5A
https://www.youtube.com/watch?v=rEMpXALg1-0&t=342s
https://www.youtube.com/watch?v=qB6QpoUlaXA
https://www.youtube.com/watch?v=ciVkcHiilOk
https://www.youtube.com/watch?v=IEvSQ0nKkiM
https://www.youtube.com/watch?v=uwjQM5wd0WM
https://www.youtube.com/watch?v=qBIEMlEBBek
https://www.youtube.com/watch?v=AssLbdSSLmI
https://www.youtube.com/watch?v=QU9seWDpUww
https://www.youtube.com/watch?v=QX495_cz07w
https://www.youtube.com/watch?v=PQ8qDSfr6Hc&t=59s


     אלסירה

 סיבות ההגירה ההגירה למדינה
 ההסכמים اسباب
 الهجرة-بیعة العقبة

   שיעורים מצולמים

 קבלת הפנים 
 במדינה استقبال اهل

 المدینة-االنصار

   שיעורים מצולמים

 המעשים 
 הראשונים االعمال

 االولى- بناء المسجد...

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 

   סרט הביישנות الحیاء טהרת הנפש

 הנימוס בהתנהגות
  תפילות

 

 תפילות בוקר
 וערב(זכר) اذكار

 الصباح والمساء

   שיעורים מצולמים

 ערכי הרכות  כבוד האחר
 והרחמנות اللین
 واللطف والرحمة

   שיעורים מצולמים

     

     כיתה  ב"

 יסודות האמונה
 אלוהים אחד

 אין לו שותף ال
 شریك له الرحمن

 الرحیم
 הוא הרחמן הרחום

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הוא הבורא 
 והמפרנס هو الخالق

 الرازق

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 מוחמד שליחו שליחות מוחמד
 וחותם הנבואה
 محمد خاتم االنبیاء

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הבנת המושג:דברי לימודי הקוראן
 אלהים באמצעות

 המלאך גבריאל
 كالم اهللا المنزل على

 سیدنا محمد

   שיעורים מצולמים

 קריאה מיוחדת דיני הקריאה
 נימוסי הקריאה

  התחלת הקריאה
 التجوید بدایة القراءة

   שיעורים מצולמים

https://www.youtube.com/watch?v=SjUR5-qaGe0&t=1844s
https://www.youtube.com/watch?v=zvvqi8QTBfw
https://www.youtube.com/watch?v=Qq9tJd1hx-A
https://www.youtube.com/watch?v=-kx1F6IYujc
https://www.youtube.com/watch?v=ZfJRsCr8cRA
https://www.youtube.com/watch?v=JMEqmOpWWII&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Je_ArWFjmV8
https://www.youtube.com/watch?v=Je_ArWFjmV8
https://www.youtube.com/watch?v=qB6QpoUlaXA
https://www.youtube.com/watch?v=Rrzgcoe02sQ
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85


 צורת הקריאה 
 אל" הידיעה

 אותיות שמש וירח
 ال التعریف والحروف

 الشمسیة والقمریة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 סורות: הבנה ושינון
אלפאתיחה,אלקאו

 תר,אלפלק,
 אלנאס,אלאכלאס

 מצגת
 סרט
 סרט
 סרט
 סרט
 סרט

  

אלשרח,אלעלק,קו הקשבה והבנה
ריש,אלקדר,אלמס

 ד

 מצגת
 סרט
  סרט
 סרט
 סרט
 סרט

  

 כל מה שדיבר לימודי החדית
  ועשה הנביא

 اقوال وافعال النبي

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 פרשנות החדית: פרשנות
 האיש על פי חברו
 المرء على دین خلیله

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 החדית:בקשת שינון והבנה
 המדע,יסודות

 האיסלאם
 כיבוד השכניםطلب

 العلم"اركان االسالم
 فلیكرم جاره

   שיעורים מצולמים

 הלכה ומצוות
 טהרה

 מושגי הטהרה
 וביצוע אלוודוא

 الوضوء كیفیته
 

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 זמני התפילה תפילה
 ביציע נכון הקריאה

 לתפילה אלאזאן
 اوقات الصالة االذان

   שיעורים מצולמים

 הכרת החודשי הצום
  הירח -חודש הצום

 االشهر القمریة
 -رمضان

 שיעורים מצולמים
 סרט
 סרט

  

 הולדתו הסירה מולד הנביא
 ,שמו,ילדותו,הסבא

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

https://www.youtube.com/watch?v=chfSXsFL3Wg
https://www.youtube.com/watch?v=DzwIRzD7da4
https://www.youtube.com/watch?v=s7xnKteStW0
https://www.youtube.com/watch?v=WKYGTgsX2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=OIhgoLV6DCs
https://www.youtube.com/watch?v=9dm3avWnkTg
https://www.youtube.com/watch?v=3SqfnaZi1Ic
https://www.youtube.com/watch?v=a08HHfBL49E
https://www.youtube.com/watch?v=Y7qEXiwEulI
https://www.youtube.com/watch?v=2wT2Ey05YoY
https://www.youtube.com/watch?v=NIAnV57sG-s
https://www.youtube.com/watch?v=20lhIvLSkmo
https://www.youtube.com/watch?v=APwdZwCZJEo
https://www.youtube.com/watch?v=Lh9atNHuGGk&t=1163s
https://www.youtube.com/watch?v=JpRhM7pUinc
https://www.youtube.com/watch?v=ebS8e9hGIWQ&t=524s
https://www.youtube.com/watch?v=AhtfRMgM9Ms
https://www.youtube.com/watch?v=YqQEF_WJclU
https://www.youtube.com/watch?v=uvEe1YtzBr0


 והדוד אבו טאלב
 والدته -اسمه-كفالته

 

 הנביא במדבר
 שבט בני סעד

 היניקה,הנסים,
 الرضاع -شرح الصدر

 החיים עד פטירת
 האם,החיים עד

 ההתברגות وفاة امه
 وعمله في الصبا

 שיעורים מצולמים
 סרט
 סרט

  

 סיפור העבודה העבודה במסחר
 בסחורה של חדיגה

 تجارته بمال خدیجة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 ערך הצדק الصدق טהרת הנפש
 ערך השלום

 السالمוהדיבור
 الحدیث -آداب الطعام

 والشرابנימוסי
 האכילה והשתיה

 

 שיעורים מצולמים
 סרט
 סרט

  

 תפילת השינה התפילות
 וההשקמהدعاء النوم

 واالستیقاظ

 מצגת
 סרט

  

     כיתה ג"

 יסודות האמונה
 שמות ותכונות

 הבורא

 הבנת השמות
 והתכונות :הבורא

 והיוצרالبارئ المصور

 שיעורים מצולמים
 סרט

 

  

 תכונות המלאכים אמונה במלאכים
 صفات المالئكة

   שיעורים מצולמים

 לימודי הקוראן
 היכרות

 הכרת פתיחת
 הקוראן וסיומו

 الفاتحة والناس

 שיעורים מצולמים
 סרט
 סרט

  

 כתיבת הקוראן על 
 עור ואבנים

 كتابة القرآن على
 الجلود

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הקשבה הבנה
 ושינון

 
 
 
 

 פסוק 255 אלכורסי
 פסוקי חתימת

 סורת אלחשר ایة
 الكرسي وخواتیم

 الحشر

 שיעורים מצולמים
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v8xO7CDygrE
https://www.youtube.com/watch?v=dKvQmfvxqVk
https://www.youtube.com/watch?v=R58zQl5C4mI
https://www.youtube.com/watch?v=leaeQmCkU1k
https://www.youtube.com/watch?v=qHJONQHvll4
https://www.youtube.com/watch?v=ffVX_V8HLSw
https://www.youtube.com/watch?v=bOD8RnL1LnA
https://www.youtube.com/watch?v=RnILDwZ6-w8
https://www.youtube.com/watch?v=apOr0TyJAoA
https://www.youtube.com/watch?v=wmkQa9qJd0Y
https://www.youtube.com/watch?v=wmkQa9qJd0Y
https://www.youtube.com/watch?v=1BTecuhvHmM


 לימודי החדית
 מושגים

 חזרה על הדיבור
 והמעשה  דין
 השתיקה של

 הנביא-דוגמאות
 القول والفعل والتقریر

 و

   שיעורים מצולמים

 חדית:רדיפת מדע פרשנות-שינון
 -יסודות האסלאם

 طلب العلم واركان
 االسالم

   שיעורים מצולמים

 -המאמין באלוהים 
 ויום הדין-כיבוד
 אורחים من كان

 یؤمن باهللا والیوم االخر

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

     הלכה ומצוות

 ביטול טהרה الحدث דיני טהרה
 االصغر-آداب

 االستنجاء
 כניסה לשירותים

 תפילת הוודוא
 دعاء الوضوء

 שיעורים מצולמים
 סרט
 סרט

  

 הבחנה בין סוגי דיני תפילה
 תפילה חובה
 ובחירה صالة
 الفرض والنافلة

   שיעורים מצולמים

 למי נותנים את דיני צדקה
 הצדקה-זקאת لمن

 تعطى الزكاة

   שיעורים מצולמים

 מסחר עם חדיגה אלסירה
 تجارته بمال خدیجة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 ההיכרות 
 והנישואים עם

 חדיגה الزواج من
 خدیجة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 הילדים והבנות 
 اوالده وبناته من

  خدیجة

 שיעורים מצולמים
 סרט

  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vtAEc3iCyUk
https://www.youtube.com/watch?v=Lh9atNHuGGk&t=1163s
https://www.youtube.com/watch?v=7lj_OqXuAWU
https://www.youtube.com/watch?v=emEzFBB1ayg
https://www.youtube.com/watch?v=eLstuimKn8c
https://www.youtube.com/watch?v=ebS8e9hGIWQ&t=524s
https://www.youtube.com/watch?v=OUuQzkPkb3k&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=R58zQl5C4mI
https://www.youtube.com/watch?v=qKWIHj3eFFk
https://www.youtube.com/watch?v=NCuVKzlrH-w


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


