إدارة المناهج
وحدة مناهج التربية اإلسالمية للتعليم األساسي

المقرر الدراسي لمواد العلوم الشرعية

في المرحلة اإلعدادية بالمعهد الجعفري

للعام الدراسي

2019 -2018م

1

الصف :األول اإلعدادي.
الفصل الدراسي األول( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

تفسري القرآن الكريم

2

الطبعة
األوىل
2008م

الموضوعـــــات

أوالً :تفسري القرآن الكريم:
 سورة األحقاف (.)1
 سورة األحقاف (.)2
 سورة األحقاف (.)3
 سورة األحقاف (.)4
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 معنى القرآن وفضله. ذكر فضل قراء القرآن وأقسامهمامتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :تفسري القرآن الكريم:
 سورة حممد (.)1
 سورة حممد (.)2
 سورة حممد (.)3
 سورة حممد (.)4
 سورة الفتح (.)1
 سورة الفتح (.)2
 سورة الفتح (.)3
 سورة الفتح (.)4
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 ذكر األدب الباطين لقراءة القرآن. اآلداب الواجبة على قارئ القرآن. كيفية اجللوس لتالوة القرآن.2

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

السرية والشخصيات اإلسالمية

2

األوىل
2008م

الموضوعـــــات

 سرية النيب حممد (ﷺ) قبل البعثة.
 سرية اإلمام موسى الكاظم (.)1( )
 سرية اإلمام موسى الكاظم (.)2( )
امتحان منتصف الفصل الدراسي







سرية اإلمام موسى الكاظم (.)3( )
سرية السيدة زينب (.)
سرية محزة بن عبد املطلب (.)
سرية بالل بن رباح (.)
سرية النيب إمساعيل (.)
سرية السيدة مريم بنت عمران (عليها السالم).

3

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

فقه الطهارة والصالة

2

األوىل
2010م

الموضوعـــــات

 أحكام البلوغ والتقليد.
 الطهارة.
 املياه.
امتحان منتصف الفصل الدراسي









كيفية الوضوء.
النجاسات.
املطهرات.
أحكام التخلي وآدابه.
التيمم.
األغسال.
غسل امليت ومسه.
كيفية الصالة على امليت.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

العقيدة واألخالق اإلسالمية

2

الموضوعـــــات

أوالً :العقيدة
 طرق حتصيل املعرفة.
 وجوب معرفة أصول الدين.
 أدلة وجوب اهلل (.)1
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 حسن الظن
 احلسد
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :العقيدة:





أدلة وجود اهلل (.)2
معنى التوحيد وأقسامه.
مراتب التوحيد.
فضل التوحيد وثوابه.

ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 اتباع اهلوى (.)1
 اتباع اهلوى (.)2

5

الطبعة
األوىل
2008م

الصف :األول اإلعدادي.
الفصل الدراسي الثاني( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

تفسري القرآن الكريم

2

الطبعة
األوىل
2012م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة احلجرات (.)1
 سورة احلجرات (.)2
 سورة احلجرات (.)3
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 اآلداب املستحبة لقارئ القرآن الكريم.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة ق (.)1
 سورة ق (.)2
 سورة ق (.)3
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 اآلداب املكروهة لقارىء القرآن الكريم.
 األذكار املستحبة عند تالوة القرآن.
 طريقة حفظ القرآن عن ظهر قلب.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

العقيدة واألخالق اإلسالمية

2

األوىل

2008م

الموضوعـــــات

أوالً :العقيدة:
 الدليل العقلي على توحيد اهلل.
 أعمال حتقق التوحيد.
 تفسري سورة التوحيد.
 آثار التوحيد.
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 الغيبة والنميمة والبهتان (.)1
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :العقيدة:
 معنى الشرك وأنواعه.
 مظاهر تتنافى مع التوحيد.
 عقوبة الشرك.
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 الغيبة والنميمة والبهتان (.)2
 التوكل على اهلل.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

2

األوىل
2008م

السرية النبوية والشخصيات
اإلسالمية

الموضوعـــــات






خلق النيب (صلى اهلل عليه وآله) وخلقه.
عالقة النيب بأهله وبعامة الناس (.)1
عالقة النيب بأهله وبعامة الناس (.)2
تواضع النيب (صلى اهلل عليه وآله).
امتحان منتصف الفصل الدراسي










كرم النيب ﷺ.
شجاعة النيب ﷺ وعالمة رضاه.
رفق النيب ﷺ.
مزاح النيب ﷺ.
طعام النيب ﷺ.
مشرب النيب ﷺ.
تطيب النيب ﷺ.
لباس النيب ﷺ.
نوم النيب ﷺ.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

فقه الطهارة والصالة

2

األوىل
2010م

الموضوعـــــات








الصالة.
أعداد الصالة.
أوقات الصالة.
أركان الصالة.
واجبات الصالة.
شروط الصالة.












طريقة أداء صالة الظهر.
الصلوات اليومية الواجبة.
أسباب تبطل الصالة.
الشك يف الصالة.
سجود السهو وصالة االحتياط.
صالة اآليات.
صالة اجلماعة.
صالة اجلمعة.
صالة املسافر.
صالة القضاء.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

9

الصف :الثاني اإلعدادي.
الفصل الدراسي األول( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

2

األوىل 2012م

علوم القرآن والعقيدة اإلسالمية

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الشورى (القسم األول).
 سورة الشورى (القسم الثاني).
 سورة الشورى (القسم الثالث).
 سورة الشورى (القسم الرابع).
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 غار حراء.
 النزول الدفعي والتدرجيي.
ثالثًا :العقيدة اإلسالمية:
 مفهوم العدل وأقسامه.

 -العدل اإللهي في القرآن.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الشورى (القسم اخلامس).
 سورة الشورى (القسم السادس).
 سورة الزخرف (القسم األول).
 سورة الزخرف (القسم الثاني).
 سورة الزخرف (القسم الثالث).
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 املكي واملدني.
 الناسخ واملنسوخ.
 احملكم واملتشابه.
ثالثًا :العقيدة اإلسالمية:
 العدل يف روايات أهل البيت.
 املصائب والشرور وحكمته تعاىل.
10

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

فقه الصوم والزكاة

2

األوىل
2012م

واخلمس والربا

الموضوعـــــات









الزكاة.
نصاب زكاة األنعام.
زكاة النقدين.
زكاة الغالت.
مصارف الزكاة.
زكاة الفطرة.
صدقة التطوع.










معنى الربا وتارخيه.
حكم اإلسالم يف الربا.
مراحل حتريم الربا.
أنواع الربا (القسم األول).
أنواع الربا (القسم الثاني).
القرض احلسن.
املضاربة.
البنوك اإلسالمية.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

11

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

السرية النبوية والشخصيات

2

األوىل
2009م

واألخالق اإلسالمية

الموضوعـــــات

أوالً :السرية النبوية:
 أحداث السنة األوىل والثانية للهجرة (.)1
 أحداث السنة األوىل والثانية للهجرة (.)2
 أحداث السنة األوىل والثانية للهجرة (.)3
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 العصبية.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :الشخصيات اإلسالمية:
 سرية نيب اهلل يونس (.)1( )
 سرية نيب اهلل يونس (.)2( )
 أبو ذر الغفاري (.)
ثانيًا :األخالق اإلسالمية.
 الرياء يف العبادة.
 العجب.
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الصف :الثاني اإلعدادي.
الفصل الدراسي الثاني( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

علوم القرآن والعقيدة اإلسالمية

2

الطبعة
األوىل
2012م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الدخان (القسم األول).
 سورة الدخان (القسم الثاني).
 سورة الدخان (القسم الثالث).
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 أسباب النزول.
 اإلعجاز القرآني.
ثالثًا :العقيدة اإلسالمية:
 اجلرب والتفويض.امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة اجلاثية (القسم األول).
 سورة اجلاثية (القسم الثاني).
 سورة اجلاثية (القسم الثالث).
 سورة اجلاثية (القسم الرابع).
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 لغة القرآن الكريم.
 أمساء السور وتقسيماتها.
 الوحي وآخر ما نزل من القرآن الكريم.
ثالثًا :العقيدة اإلسالمية:
 اللطف اإلهلي. -الشفاعة.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

السرية النبوية والشخصيات
واألخالق اإلسالمية

2

الطبعة
األوىل 2009م

الموضوعـــــات

أوالً :الشخصيات اإلسالمية:
 سرية نيب اهلل صاحل عليه السالم (.)1
 سرية نيب اهلل صاحل عليه السالم (.)2
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 العفة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :الشخصيات اإلسالمية:
 سرية عبد اهلل بن العباس .
 سرية السيدة فاطمة بنت أسد.
 اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم.
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 الوفاء.
 الشكر هلل.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

فقه الصوم والزكاة واخلمس والربا

2

األوىل
2012م

الموضوعـــــات







اخلمس (القسم األول).
اخلمس (القسم الثاني).
اخلمس (القسم الثالث).
اخلمس (القسم الرابع).
األنفال.








فريضة الصوم.
أقسام الصوم.
واجبات الصوم.
القضاء والكفارة.
االعتكاف.
ليلة القدر.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

15

الصف :الثالث اإلعدادي.
الفصل الدراسي األول( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر
تفسري القرآن الكريم والعقيدة
اإلسالمية

عدد الحصص الدراسية

الطبعة
األوىل

2

2010م

الموضوعـــــات

أوالً :التفسري:
 سورة فصلت.1 سورة فصلت 2. سورة فصلت .3ثانيًا :العقيدة اإلسالمية:
 -مفهوم النبوة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :التفسري:
 سورة فصلت .4
 سورة غافر .1
 سورة غافر .2
 سورة غافر .3
ثانيًا :العقيدة اإلسالمية:
 ضرورة النبوة. -الوحي.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم

2

الموضوعـــــات
أوالً :القرآن الكريم:

-

سورة غافر اآليات من  1إىل .20

الثاني :علوم القرآن الكريم:

-

خمارج احلروف.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :القرآن الكريم:
سورة غافر اآليات من  21إىل .40
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
صفات احلروف.
-
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الطبعة
األوىل
2013م

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

السرية النبوية والشخصيات
اإلسالمية واألخالق

2

الطبعة األوىل
2010م

الموضوعـــــات

أوالً :السرية النبوية:
أحداث السنتني الثالثة والرابعة .1
أحداث السنتني الثالثة والرابعة .2
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 مضار الفتنة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :السرية النبوية والشخصيات:
 أحداث السنتني الثالثة والرابعة .3 سرية النيب زكريا . سرية النيب حييى .ثانيًا :األخالق اإلسالمية
 خماطر النفاق.1. -خماطر النفاق .2
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الفقه

2

الطبعة األوىل

الموضوعـــــات









احلج (.)1
احلج (.)2
احلج (.)3
احلج (.)4
احلج (.)5
احلج (.)6
احلج (.)7









احلج (.)8
احلج (.)9
احلج (.)10
احلج (.)11
احلج (.)12
احلج (.)13
احلج (.)14

الطبعة

امتحان منتصف الفصل الدراسي

19

2010م

الصف :الثالث اإلعدادي.
الفصل الدراسي الثاني( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم وعلومه

2

الطبعة
األوىل
2013م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 حفظ سورة غافر (من اآلية  41إىل .)60
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 أحكام النون الساكنة والتنوين.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 حفظ سورة غافر (من اآلية  61إىل .)85

ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 أحكام املد.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

تفسري القرآن الكريم والعقيدة اإلسالمية

2

الموضوعـــــات

أوالً :تفسري سورة غافر:

 القسم الرابع :اآليات (.)46-34
 القسم الخامس :اآليات (.)60-47

 القسم السادس :اآليات (.)76- 61
 القسم السابع :اآليات (.)85- 77
ثانيا :العقيدة اإلسالمية:
 صفات األنبياء.
 العصمة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :تفسري سورة الزمر:
 القسم األول :اآليات (.)10- 1
 القسم الثاني :اآليات (.)20- 11
 القسم الثالث :اآليات (.)35 - 21
 القسم الرابع :اآليات (.)45- 36
 القسم األول :اآليات (.)60 - 46
 القسم السادس :اآليات (.)75 - 61
ثانيا :العقيدة اإلسالمية:

 املعجزة.
 طبقات األنبياء.
 حممد ﷺ خامت األنبياء.
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الطبعة
األوىل
2010م

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

السرية النبوية والشخصيات
اإلسالمية واألخالق

2

الطبعة األوىل
2010م

الموضوعـــــات

أوالً :الشخصيات اإلسالمية:
 سرية جعفر بن أبي طالب ( ج.)1
 سرية جعفر بن أبي طالب ( ج.)2
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 حسن اجلوار.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :الشخصيات اإلسالمية:
 سرية عمار بن ياسر .
 سرية سلمان احملمدي ( ج.)1
 سرية سلمان احملمدي ( ج.)2
 سرية اإلمام اجلواد ( ج.)1
 سرية اإلمام اجلواد ( ج.)2
ثانيًا :األخالق اإلسالمية:
 االستقامة.
 القناعة.
 آداب عيادة املريض.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

الفقه

2

الطبعة األوىل
2010م

الموضوعـــــات

دروس اجلهاد:
 الدرس األول.
 الدرس الثاني.
 الدرس الثالث.
 الدرس الرابع.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
دروس اجلهاد:
 الدرس اخلامس.
 الدرس السادس.
 الدرس السابع.
 الدرس الثامن.
 الدرس التاسع.
 دروس األمر باملعروف والتهي عن املنكر (ج 1و.)2
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