مقررات التربيـة اإلسالميـة
للعام الدراسي

1028/1027م

الحلقة األولى

الصفّ

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ

ّ

الفصلّالدراسيّالثاني ّ

األول االبتدائي 1027 /1026م

 التالوة:
 سورة القارعة (حفظ).
 سورة العاديات.
 سورة الزلزلة (حفظ).

 التالوة:
 سورة القدر.
 سورة الشرح.
 سورة الضحى (حفظ).

 العقيدة:
 هللا المنعم.
 سورة الفاتحة (حفظ).
 هللا الواحد.
 سورة اإلخالص (حفظ).

 العقيدة:
 هللا الخالق.
 سورة الفلق (حفظ).
 سورة الناس (حفظ).
 أركان اإلسالم.

 العبادات:
 المسلم نظيف.
 نشيد النظافة.
 أنواع المياه الطاهرة.
 سورة الكوثر (حفظ).
 الوضوء.
 نشيد الوضوء.

 العبادات:
 الصلوات الخمس. كيف أُصلي؟ -نشيد الصالة.

 السيرة النبوية:
 سورة الفيل (حفظ). مولد الرسول . سورة قريش (حفظ). -رضاعة الرسول .

 السيرة النبوية:
 عمل النبي  قبل البعثة.
 سورة العصر (حفظ).
 لقاء النبي  مع الراهب بحيرى.

 األخالق والتهذيب:
 آداب تالوة القرآن الكريم.
 الصدق.
 األمانة.

 األخالق والتهذيب:
ُّ بر الوالدين.
 آداب الطعام والشراب.
 نشيد (بسم هللا).
 آداب قضاء الحاجة

الصفّ

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ

ّ

الفصلّالدراسيّالثاني ّ

الثاني االبتدائي 1027 /1026م

 التالوة:
 سورة الليل.
البينة.
 سورة ّ
 سورة الفجر.

 التالوة:
 سورة
 سورة
 سورة
 سورة

 العقيدة:
 رحلة إيمانية.
 سورة التكاثر (حفظ).
يذم الطعام.
 المسلم ال ُّ
 قصة األقرع واألبرص واألعمى.
 سورة التين (حفظ).

 العقيدة:
 وحدانية هللا تعالى.
 سورة الكافرون (حفظ).
الحصين.
 إسالم ُ
 نشيد هللا الواحد.
 أركان اإلسالم.

 العبادات:
 خطوات الوضوء.
 مبطالت الوضوء.
 األذان.
 اإلقامة.
 نشيد األذان.

 العبادات:
 أوقات الصالة. نشيد الصلوات الخمس. أذكار الصالة. خطوات الصالة. -مبطالت الصالة.

 السيرة النبوية:
 تعبُّد الرسول  في الغار. نزول الوحي. نشيد غار حراء. -سورة العلق ( )1و(( )2حفظ).

 السيرة النبوية:
 الدعوة السرّية.
 الدعوة الجهرّية.
 عموم رسالة سيدنا محمد .
 سورة النصر (حفظ).

 األخالق والتهذيب:
 آداب االستئذان.
 آداب اللباس.

الشمس (حفظ).
الغاشية.
البلد.
البروج.

 األخالق والتهذيب:
 اإلحسان إلى الجيران.
 نشيد جاري.
 آداب المسجد.
 آداب النوم واالستيقاظ.

الصفّ

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ
 التالوة:
 سورة
 سورة
 سورة
 سورة

االنشقاق.
المطففين.
االنفطار (حفظ).
التكوير (حفظ).

ّ

الفصلّالدراسيّالثاني ّ
 التالوة:
 سورة عبس.
 سورة النازعات.
 سورة النبأ.

الثالث االبتدائي 1027 /1026م

 العقيدة:
ُحب هللا تعالى.
 أ ُّ
ُحب الرسول .
 أ ُّ
ُحب جميع المسلمين.
 أ ُّ

 العقيدة:
 قدرة هللا تعالى.
 سورة الطارق ( )1و(( )2حفظ).
 علم هللا تعالى.
 سورة األعلى (حفظ).

 العبادات:
 فروض الوضوء.
ُ سنن الوضوء.
 مكروهات الوضوء.

 العبادات:
 شروط الصالة. أركان الصالة. نشيد الصالة.ُ -سنن الصالة وهيئاتها.

 السيرة النبوية:
ص َور من إيذاء الكفار للنبي .
 ُوالصحابة.
 نشيد أبطال الحرية. سورة المسد (حفظ). -الهجرة إلى الحبشة.

 السيرة النبوية:
 مقاطعة المشركين للمسلمين.
الحزن.
 عام ُ

 األخالق والتهذيب:
 تقدير الكبير.
 سورة الهمزة (حفظ).
 آداب الحديث.
 نشيد آداب الحديث.
 آداب التحية.

 األخالق والتهذيب:
 التعاون.
 سورة الماعون (حفظ).
 الرفق بالحيوان.
 نشيد يا عصفوري.
 آداب الطريق.

الحلقــة الثانيــة

الصف الرابع االبتدائي1028 /1027( :م)

مالحظة( :امتحان نهاية الفصل ال يتضمن الموضوعات التي درسها الطالب قبل امتحان منتصف الفصل)

الفترةّ
الزمنية

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ

ّ

الفصلّالدراسيّالثاني ّ

 التالوةّوالتجويدّ ّ:

 التالوة والتجويد:

 مخارج الحروف (.)1

 النطق بلفظ الجاللة.

 العبادات:

 العقيدة:

 سورة القيامة (تالوة).

 سورة المرسالت "( "21-1تالوة).

ّ

قبل منتصف الفصل

 مراجعة لخطوات الوضوء.

 سيدنا نوح عليه السالم.

 حديث الدين يسر (دراسة وحفظ).

 التيمم.

 خروج الرسول  إلى الطائف.

 السيرة والشخصيات:

 اإلسراء والمعراج.

 بيعة العقبة األولى.

 المسح على الخفين.

الشخصيات:
 السيرة و
ّ

 العبادات:

 سورة المائدة "( "6تفسير وحفظ).

 سورة النجم "( "11-1تفسير وحفظ).

 حديث أركان البيعة (دراسة وحفظ).

 التالوة والتجويد:
 مخارج الحروف (.)2

 التالوة والتجويد:
 النون والميم المشددتان.

 سورة اإلنسان (تالوة).
 العقيدة:
 أركان اإليمان.

بعد منتصف الفصل

 اإليمان باهلل تعالى.

 سورة الملك "( "5-1تفسير وحفظ).
 العبادات:
 المسح على الجبيرة.
 السيرة والشخصيات:
 إسالم حمزة.
 إسالم عمر.
 األخالق والتهذيب:
 العفو والمسامحة.

 حديث المسلم ال يهجر أخاه (دراسة وحفظ).

 سورة المرسالت "( "55-22تالوة).
 العقيدة:
 اإليمان بالرسل.

 حديث خاتم النبيين (دراسة وحفظ).
 العبادات:
 مراجعة لخطوات الصالة.








صالة الجماعة.
السيرة والشخصيات:
بيعة العقبة الثانية.
األخالق والتهذيب:
بر الوالدين.

 سورة اإلسراء "( "25-22تفسير وحفظ).

الصف الخامس االبتدائي1028 /1027( :م)

مالحظة( :امتحان نهاية الفصل ال يتضمن الموضوعات التي درسها الطالب قبل امتحان منتصف الفصل)

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ

الفترةّ
الزمنية

 التالوةّوالتجويدّ ّ:

ّ

الفصلّالدراسيّالثاني ّ

 التالوةّوالتجويدّ ّ:

 أحكام النون الساكنة والتنوين.

 اإلقالب.

 سورة نوح (تالوة).

 العبادات:

 اإلظهار.

قبل منتصف الفصل ّ

 العقيدة :سيدنا إبراهيم عليه السالم.
 العبادات:

 صالة الجمعة.

 سورة المزمل (تالوة)
 حديث أهمية الصلوات الخمس (دراسة وحفظ).
 سجود السهو.

الشخصيات:
 السيرة و
ّ

 سورة الجمعة "( "11-2تفسير وحفظ).

 أعمال النبي  في المدينة بعد الهجرة إليها.

 صلة الرحم.

 سورة التوبة "( "11-11تفسير وحفظ).

 األخالق والتهذيب:

 بناء المسجد النبوي.

 حديث ثمرات صلة الرحم (دراسة وحفظ).

 األخالق والتهذيب :االعتراف بالجميل.

 التالوةّوالتجويدّ ّ:

 التال وةّوالتجويدّ ّ:

 اإلدغام.

 اإلخفاء.

 سورة الجن (تالوة)

 سورة المدثر (تالوة).

 اإليمان بالكتب السماوية.

 اإليمان بالمالئكة.

 العقيدة:

 العقيدة:

بعد منتصف الفصل

 سورة البقرة "( "216-215تفسير وحفظ).

 سورة الذاريات "( "25-22تفسير وحفظ).

الشخصيات:
 السيرة و
ّ

الشخصيات:
 السيرة و
ّ

 العبادات :صالة العيدين.

 الهجرة إلى المدينة.

 حديث حب الوطن (دراسة وحفظ).
 األخالق والتهذيب:

 حفظ اللسان.

 سورة الحجرات "( "11تفسير وحفظ).

 العبادات :سجود التالوة.

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.

 سورة آل عمران "( "152-152تفسير وحفظ).
 كتابة الوثيقة.

 األخالق والتهذيب:

 العلم

 حديث منزلة طالب العلم (دراسة وحفظ).

الصف السادس االبتدائي1028 /1027( :م)

مالحظة( :امتحان نهاية الفصل ال يتضمن الموضوعات التي درسها الطالب قبل امتحان منتصف الفصل)

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ

الفترةّ
الزمنية

ّ

الفصلّالدراسيّالثاني ّ

 التالوةّوالتجويدّ ّ:

 التالوةّوالتجويدّ ّ:

 القلقلة.

 أحكام الراء.

 سورة الملك (تالوة)

قبلّمنتصفّالفصل ّ

 العبادات - :الزكاة.

 سورة الحاقة (تالوة).

الشخصيات:
 السيرة و
ّ

 -سورة البقرة "( "262-261تفسير وحفظ).

 غزوة الخندق.

 غزوة بدر.

 األخالق والتهذيب:

الشخصيات:
 السيرة و
ّ

 سيدنا موسى عليه السالم.
 األخالق والتهذيب:

 سورة الصف "( "12-15تفسير وحفظ).
 اإلخالص.

 حديث األعمال بالنيات (دراسة وحفظ).

 الحلم.

 حديث ليس الشديد بالصرعة (دراسة وحفظ).
 التالوةّوالتجويدّ ّ:

 التالوةّوالتجويدّ ّ:

 الميم الساكنة.

 عالمات الوقف.

 سورة القلم (تالوة).

 سورة المعارج (تالوة).

 اإليمان باليوم اآلخر.

 اإليمان بالقدر.

 العقيدة:

 العقيدة:

بعدّمنتصفّالفصل ّ

 سورة الواقعة "( "12-1تفسير وحفظ)

 حديث المؤمن القوي (دراسة وحفظ).

 الصيام وأنواعه.

 الحج.

 العبادات:

 حديث الصيام جنة (دراسة وحفظ).
 زكاة الفطر.

 العبادات:

 سورة البقرة "( "121تفسير وحفظ).
الشخصيات:
 السيرة و
ّ

الشخصيات:
 السيرة و
ّ

 سيدنا عيسى عليه السالم.

 األخالق والتهذيب:

 التواضع.

 غزوة أحد.
 التقوى.

 سورة الذاريات "( "12-15تفسير وحفظ).

 األخالق والتهذيب:

 سورة الفرقان "( "61-62تفسير وحفظ).

الحلقــة الثالثــة

الصف األول اإلعدادي1028/1027( :م)

مالحظة( :امتحان نهاية الفصل ال يتضمن الموضوعات التي درسها الطالب قبل امتحان منتصف الفصل)

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ

الفترةّ
الزمنية

قبلّمنتصفّالفصل ّ













بعدّمنتصفّالفصل ّ


















القرآن الكريم والتجويد:
سورة المجادلة (تالوة).
القرآن الكريم /مراجعة ألحكام التجويد.
مخارج الحروف (.)1
سورة الملك ( )1و(( )2تفسير وحفظ).
الحديث الشريف:
شعب اإليمان (دراسة وحفظ).
العبادات:
الصلوات المسنونة التابعة للفرائض.
األخالق والتهذيب:
األسرة في اإلسالم.
التكافل االجتماعي في اإلسالم.

ّ















القرآن الكريم والتجويد:
سورة المجادلة (تالوة).
مخارج الحروف (.)2

سورة الملك ( )2و(( )2تفسير وحفظ).

الحديث الشريف:

اغتنام الفرص (دراسة وحفظ).

العقيدة:

التفكر والتأمل في مخلوقات هللا.

العبادات:

الغسل.

من أحكام الصيام.
السيرة والشخصيات:
جوانب من أدب السلوك في حياة الرسول  .

األخالق والتهذيب:

تقدير المعلم.

الفصلّالدراسيّالثاني ّ
القرآن الكريم والتجويد:
سورة الحشر (تالوة).
عالمات الوقف ( )1و(.)2
سورة القلم ( )1و(( )2تفسير وحفظ).
حفظ القرآن الكريم وتدوينه في عهد النبوة.
الحديث الشريف:
حالوة اإليمان (دراسة وحفظ).
العقيدة:
اإلسالم واإليمان واإلحسان.
العبادات:
األوقات المنهي عن الصالة فيها.
األخالق والتهذيب
اإلسالم وسالمة البيئة.
القرآن الكريم والتجويد:
سورة الحشر (تالوة).
سورة القلم ( )2و(( )2تفسير وحفظ).
الحديث الشريف:
اليد العليا واليد السفلى (دراسة وحفظ).
البلد الحرام (دراسة وحفظ).
العقيدة:
التوكل والتواكل.
العبادات:
صالة المسبوق.
الشخصيات:
السيرة و
ّ
صور من حياة الصحابة.
األخالق والتهذيب:
وصايا لقمان البنه.
لباس المرأة المسلمة.

الصف الثاني اإلعدادي1028/1027( :م)

مالحظة( :امتحان نهاية الفصل ال يتضمن الموضوعات التي درسها الطالب قبل امتحان منتصف الفصل)

الفترةّ
الزمنية

قبلّمنتصفّالفصل ّ















-

ّ
الفصلّالدراسيّاألولّ

ّ

القرآن الكريم والتجويد:
سورة الممتحنة (تالوة).
مد اللين.
سورة الذاريات ( )1و(( )2تفسير وحفظ).
الحديث الشريف:
توجيهات نبوية (دراسة وحفظ).
العقيدة:
أشراط الساعة.
العبادات:
الصلوات المسنونة (.)1
السيرة والشخصيات:
موقف اليهود من الدولة اإلسالمية الجديدة.
األخالق والتهذيب:
حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة.
التدخين ومضاره.







بعدّمنتصفّالفصل

 القرآن الكريم والتجويد:
 سورة الصف (تالوة).
 المد العارض للسكون.
 سورة الذاريات ( )2و(( )2تفسير وحفظ).
 الحديث الشريف:
 أهمية الصلوات الخمس (دراسة وحفظ).
 من سنن الفطرة (دراسة وحفظ).
 العقيدة:
 نق اااء العقي اادة اإلس ااالمية م اان الخ ارف اااتواألباطيل.
 العبادات:
 الصلوات المسنونة (.)2
 السيرة والشخصيات:
 مشاهد إيمانية من غزوة مؤتة.
 األخالق والتهذيب:
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



























الفصلّالدراسيّالثاني ّ
القرآن الكريم والتجويد:
سورة الجمعة (تال وة).
المد الالزم.
سورة الطور ( )1و(( )2تفسير وحفظ).
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق
.
الحديث الشريف:
المتشبهون والمتشبهات (دراسة وحفظ).
العقيدة:
نعيم القبر وعذابه.
العبادات:
قصر الصالة في السفر.
السيرة والشخصيات:
مشاهد إيمانية من غزوة حنين.
األخالق والتهذيب:
اإلسالم دين القوة.
القرآن الكريم والتجويد:
سورة المنافقون (تالوة).
سورة الطور ( )2و(( )2تفسير وحفظ).
نسخ القرآن الكاريم فاي عهاد عثماان بان عفاان
.
الحديث الشريف:
السبعة الذين يظلهم هللا (دراسة وحفظ).
حق الطريق (دراسة وحفظ).
العقيدة:
الشفاعة.
العبادات:
الجمع بين الصالتين.
السيرة والشخصيات:
صور من حياة آل البيت رضي هللا عنهم.
األخالق والتهذيب:
كسب المال الحالل وانفاقه.

الصف الثالث اإلعدادي1028/1027( :م)

مالحظة( :امتحان نهاية الفصل ال يتضمن الموضوعات التي درسها الطالب قبل امتحان منتصف الفصل)
الفترة
الزمنية

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

قبلّمنتصفّالفصل












القرآن الكريم والتجويد:
سورة التغابن (تالوة).
أحكام الراء ( )1و(.)2
سورة النجم (( )1تفسير وحفظ).
الحديث الشريف:
اختيار الصديق (دراسة وحفظ).
العقيدة:
اإليمان باهلل فطرة إنسانية.
العبادات:
الحج ( )1و( )2و(.)2
السيرة والشخصيات:
مشاهد إيمانية من غزوة تبوك.
األخالق والتهذيب:
الجهاد في اإلسالم.















القرآن الكريم والتجويد:
سورة الطالق (تالوة).
صفات الحروف ( )1و(.)2
المكي والمدني.
سورة الواقعة (( )1تفسير وحفظ).
الحديث الشريف:
من مكارم األخالق (دراسة وحفظ).
العقيدة:
اإليمان بالقدر.
العبادات:
الزكاة ( )1و(.)2
األخالق والتهذيب:
التوبة.












-

القرآن الكريم والتجويد:
سورة التغابن (تالوة).
سورة النجم ( )2و(( )2تفسير وحفظ).
الحديث الشريف:
المفلس الحقيقي (دراسة وحفظ).
المسئولية االجتماعية (دراسة وحفظ).
العقيدة:
أنواع الضالل.
العبادات:
العمرة
زيارة المدينة المنورة ومسجد الرسول.
السيرة والشخصيات:
حجة الوداع.
مرض النبي  ووفاته.
األخالق والتهذيب:
التقليد األعمى.
















القرآن الكريم والتجويد:
سورة التحريم (تالوة).
أسباب النزول.
سورة الواقعة ( )2و(( )2تفسير وحفظ).
الحديث الشريف:
المجاهرون بالمعصية (دراسة وحفظ).
عاقبة االنتحار (دراسة وحفظ).
العقيدة:
الحوض والميزان والصراط.
العبادات:
الربا.
السيرة والشخصيات:
صور من حياة التابعين.
األخالق والتهذيب:
العفة.






بعدّمنتصفّالفصل

