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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 األول محو األمية  :الصف                   (                                                 األول)الجزء  للصف الثاني االبتدائي كتاب التربية اإلسالمية اسم الكتاب:

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  28-26 يذمُّ الطعام. المسلم ال  1

  32-29 قصة األقرع واألبرص واألعمى.  2

  36-33 )حفظ(.    سورة التين 3

  42-39 . خطوات الوضوء  4

  45-43 مبطالت الوضوء.  5

  54-53 في الغار.  تعبُّد الرسول  6

  57-55 نزول الوحي.  7

  60-58 )حفظ(.  ( 1سورة العلق ) 8

  69-67 آداب االستئذان.  9

 )تالوة(   14 البّينة. سورة  10
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 : الثاني محو األمية الصف                                                                                                 (األول)الجزء الرابع االبتدائي  التربية اإلسالمية اسم الكتاب:

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 المالحظات 

  24-22 .أركان اإليمان )اإليمان باهلل تعالى(  1

  30-25 " )تفسير وحفظ(. 5-1سورة الملك " 2

  39-36 . الخفينالمسح على  3

  42-40 المسح على الجبيرة.  4

  46-43 حديث الدين يسر )دراسة وحفظ(  5

  58-55 إلى الطائف.  خروج الرسول   6

  60-59 . اإلسراء والمعراج 7

  65-61 . حفظ(و تفسير" ) 18-1سورة النجم " 8

  69-68 . العفو والمسامحة 9

 )تالوة(   18-17 . القيامةسورة  10
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 األول المتابعةالصف                                                                                                       (األول)الجزء  السادسالصف التربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 المالحظات 

  28-26 اإليمان باليوم اآلخر.  1

  32-29 )تفسير وحفظ(.   "12-1سورة الواقعة " 2

  36-34 الصيام وأنواعه.  3

  40-36 حديث "الصيام جّنة..." )دراسة وحفظ(.  4

  42-41 الزكاة. 5

  50-48 زكاة الفطر.  6

  55-52 غزوة بدر )رمضان من العام الثاني للهجرة(.   7

  65-64 . التقوى 8

  69-66 (. وحفظ   " )تفسير19-15سورة الذاريات "  9

 )تالوة(  20-18 .الملكة سور 10
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 الثاني المتابعة : الصف                                                                                                (األول)الجزء  اإلعدادي األولالتربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 المالحظات 

  16-12 نزول القرآن الكريم.  1

  29-28 اإليمان باهلل فطرة إنسانية.   2

  33-29 (. وحفظ " )تفسير  34-30سورة الروم " 3

  43-40 مراجعة لخطوات الوضوء.  4

  47-44 الغسل.   5

  51-48 )دراسة وحفظ(.   ..."خمس من الفطرة" حديث  6

  56-54 . )السنة السادسة للهجرة( صلح الحديبية  7

  58-56 " )تفسير وحفظ(. 21-18سورة الفتح " 8

  75-72 البيئة. اإلسالم وسالمة  9

 )تالوة(  24-23 سورة الواقعة.  10
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 : األول التقويةالصف                                                                                                   (   األول)الجزء ي الثاني اإلعدادالتربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 المالحظات 

1 
حديث فضل قراءة القرآن الكريم ومدارسته )دراسة 

 وحفظ(. 
21-23  

  30-26 مخلوقات هللا. التفكر والتأمل في  2

  34-31 . (وحفظ  " )تفسير 164-163سورة البقرة " 3

  50-47 قصر الصالة في السفر.  4

  55-51 الجمع بين الصالتين.  5

  60-58 )السنة الثامنة للهجرة(.   فتح مكة 6

  64-60 (. وحفظ  " )تفسير7-1" الفتحسورة  7

  69-65 غزوة مؤتة )السنة الثامنة للهجرة(.   8

  75-72 كسب المال الحالل وإنفاقه. 9

 )تالوة(  17-15 سورة يس.  10
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 الثاني التقويةالصف                          (                                                                            األول)الجزء ي الثالث اإلعدادالتربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 المالحظات 

  23-20 المكي والمدني.  1

  33-30 أحوال القبر.  2

  36-34 البعث.   3

  39-36 " )تفسير وحفظ(. 7-1سورة الحج " 4

  54-51 الربا. 5

  57-54 حديث تحريم الربا )دراسة وحفظ(.   6

  71-68 حجة الوداع.  7

  83-81 التوبة.  8

  87-84 (. وحفظ " )تفسير8-6"  التحريمسورة  9

 )تالوة(  19-16 ". 59-1سورة الكهف " 10
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