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 األساسي مادة التربية اإلسالمية للتعليم   الدروس المقررة في 

 االبتدائية في المرحلة  

 ( والثانية   الحلقة األولى )

 . م2023-2022من العام الدراسّي   األول للفصل  
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 الصف: األول االبتدائي                     الجزء األول(             )كتاب التربية اإلسالمية.   اسم الكتاب:                المادة: التربية اإلسالمية        

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  21-19 المنعم. هللا  1

  25-22 )حفظ(.  سورة الفاتحة 2

  35-33 المسلم نظيف.  3

  56-53 سورة الفيل )حفظ(.   4

   . 57-59مولد الرسول     5

  62-60 سورة قريش )حفظ(.  6

  71-69 آداب تالوة القرآن الكريم. 7

  27-26 هللا الواحد.  8

  30-28 سورة اإلخالص )حفظ(.  9
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  40-37 المياه الطاهرة.أنواع  10

  44-41 سورة الكوثر )حفظ(.  11

   . 63-65رضاعة الرسول  12

  74-72 الصدق. 13

  49-45 الوضوء.  14

  78-75 األمانة.  15

 تالوة 13 سورة القارعة )حفظ(.  16

 تالوة 14 سورة العاديات.  17

 تالوة 15 سورة الزلزلة )حفظ(.  18
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 االبتدائي  الثانيالصف:                     الجزء األول(             )كتاب التربية اإلسالمية.   اسم الكتاب:                المادة: التربية اإلسالمية        

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  22-19 رحلة إيمانية.   1

  25-23 سورة التكاثر )حفظ(.   2

  28-26 المسلم ال يذمُّ الطعام.  3

  32-29 قصة األقرع واألبرص واألعمى.  4

  36-33 سورة التين )حفظ(.   5

  42-39 خطوات الوضوء.  6

  45-43 مبطالت الوضوء.  7

  54-53 في الغار.  تعبُّد الرسول  8

  69-67 آداب االستئذان.  9

  48-46 األذان. 10



 

 

 
                                                   

م 2023-2022الفصل الدراس ّي األول –وزارة التربية والتعليم   

 

5 

 

 

 

 

 

 

  57-55 نزول الوحي.  11

  60-58 ( )حفظ(. 1سورة العلق ) 12

  63-61 ( )حفظ(. 2سورة العلق) 13

  50-49 اإلقامة. 14

  72-70 آداب اللباس. 15

 تالوة 13 سورة الليل.  16

 تالوة 14 سورة البّينة.    17

 تالوة 16-15 سورة الفجر.     18
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 االبتدائي   الثالثالصف:                     الجزء األول(             )كتاب التربية اإلسالمية.   اسم الكتاب:                المادة: التربية اإلسالمية        

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  26-23 أُحبُّ هللا تعالى.   1

  41-39 فروض الوضوء.  2

  67-65 تقدير الكبير.  3

    . 27-31أُحبُّ الرسول   4

  44-42 ُسنن الوضوء.  5

  47-45 مكروهات الوضوء.  6

  35-32 أُحبُّ الخير للجميع.  7

  55-51 والصحابة.   ُصَور من إيذاء المشركين للنبي  8

  58-56 سورة المسد )حفظ(.  9
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  77-74 آداب التحية.  10

  70-68 سورة الهمزة )حفظ(.  11

  73-71 آداب الحديث.  12

  61-59 الحبشة. الهجرة إلى  13

 تالوة 14-13 سورة االنشقاق.  14

 تالوة 16-15 سورة المطففين.    15

 تالوة 17 سورة االنفطار )حفظ(.   16

 تالوة 19-18 سورة التكوير )حفظ(.  17
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 االبتدائي  الرابعالصف:                     الجزء األول(             )كتاب التربية اإلسالمية.   اسم الكتاب:                المادة: التربية اإلسالمية        

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  14-12 (. 1مخارج الحروف ) 1

  35-32 مراجعة لخطوات الوضوء.  2

  58-55 إلى الطائف.  خروج الرسول   3

  39-36 المسح على الخفين.   4

  46-43 حديث الدين يسر )دراسة وحفظ(  5

  60-59 . اإلسراء والمعراج 6

  65-61 " )تفسير وحفظ(. 18-1سورة النجم " 7

  16-15 (. 2مخارج الحروف ) 8

  24-22 . اإليمان )اإليمان باهلل تعالى( أركان  9
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  30-25 " )تفسير وحفظ(. 5-1سورة الملك " 10

  42-40 المسح على الجبيرة.  11

  . 48-50إسالم حمزة بن عبد المطلب  12

  . 51-54إسالم عمر بن الخطاب   13

  69-68   .العفو والمسامحة 14

15 
فوق ثالث ليال..."   يهجر أخاه أن لمسلم "ال يحل حديث 

 . )دراسة وحفظ(
69-74  

 تالوة 18-17 . سورة القيامة 16

 تالوة 20-19 سورة اإلنسان.  17
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 االبتدائي   الخامسالصف:                     الجزء األول(             )كتاب التربية اإلسالمية.   اسم الكتاب:                المادة: التربية اإلسالمية        

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  12 أحكام النون الساكنة والتنوين.  1

   . 26-28نبي هللا إبراهيم  2

  70-69 صلة الرحم. 3

4 
" من أحب أن يبسط له في رزقه..." )دراسة حديث 

 وحفظ(. 
70-72  

  15-13 اإلظهار.   5

  40-38 صالة الجمعة.   6

  46-41 " )تفسير وحفظ( 11-9سورة الجمعة " 7

  19-16 اإلدغام. 8

  30-29 اإليمان بالكتب السماوية.  9
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  35-31 " )تفسير وحفظ(. 286-285سورة البقرة " 10

  55-54 الهجرة إلى المدينة.  11

12 
)دراسة  " ما أطيبك من بلد وأحبك إلي..." حديث 

 . وحفظ( 
56-60  

  51-47 صالة العيدين.  13

  63-62 حفظ اللسان.  14

  68-64 " )تفسير وحفظ(. 11سورة الحجرات " 15

 تالوة 21-20 سورة نوح )تالوة(.  16

 تالوة 24-22 سورة الجن )تالوة(.  17
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 االبتدائي   السادسالصف:                     الجزء األول(             )كتاب التربية اإلسالمية.   اسم الكتاب:                المادة: التربية اإلسالمية        

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  14-12 القلقلة. 1

  42-41 الزكاة. 2

  47-43 " )تفسير وحفظ(. 263-261سورة البقرة " 3

  55-52 غزوة بدر )رمضان من العام الثاني للهجرة(.   4

    . 59-62سيدنا موسى  5

  72-70    .الِحلم 6

  75-72 .)دراسة وحفظ(  ..."ليس الشديد بالصَُّرعة"حديث  7

  17-15 الميم الساكنة.  8

  28-26 اإليمان باليوم اآلخر.  9
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  32-29 " )تفسير وحفظ(. 12-1سورة الواقعة " 10

  50-48 زكاة الفطر.  11

  58-56 . غزوة أحد )شوال من السنة الثالثة للهجرة( 12

  36-34 الصيام وأنواعه.  13

  40-36 . )دراسة وحفظ(  ُجنَّة..." الصيام "حديث  14

  65-64 . التقوى 15

  69-66 " )تفسير وحفظ(. 19-15سورة الذاريات "  16

 تالوة 20-18 سورة الملك. 17

 تالوة 23-21 سورة القلم. 18


