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

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

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  16-12 الكريم. نزول القرآن  1

  29-28 اإليمان باهلل فطرة إنسانية. 2

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

  43-40 مراجعة لخطوات الوضوء.  4

  56-54 صلح الحديبية )السنة السادسة للهجرة(.  5

  58-56 " )تفسير وحفظ(. 21-18سورة الفتح " 6

  75-72 البيئة. اإلسالم وسالمة  7

  19-17 حديث تعلم القرآن الكريم وتعليمه )دراسة وحفظ(. 8

  22-20 اللحن في قراءة القرآن الكريم.  9

  36-34 المستحق للعبادة. تعالى  للا  10
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  47-44 الغسل. 11

  51-48 حديث خمس من الفطرة )دراسة وحفظ(.  12

   . 59-61آل بيت النبي   13

  63-61 " )تفسير وحفظ(. 34-32األحزاب "سورة  14

  67-66 تقدير المعلم.  15

  71-68 " )تفسير وحفظ(. 7-1السورة القلم " 16

 تالوة 24-23 سورة الواقعة.  17
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول ات مادة التربية اإلسالمية للفصلمقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

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

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  14-12 اللين.   مد   1

  30-26 للا. التفكر والتأمل في مخلوقات  2

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

  46-44 صالة الجنازة.  4

  60-58 فتح مكة )السنة الثامنة للهجرة(.   5

  64-60 " )تفسير وحفظ(. 7-1سورة الفتح " 6

  75-72 كسب المال الحالل وإنفاقه. 7

   . 18-20جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق  8

9 
حديث فضل قراءة القرآن الكريم ومدارسته )دراسة 

 وحفظ(. 
21-23  

  37-35 الرزق واألجل.   10
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  41-37 " )تفسير وحفظ(. 34-33سورة لقمان " 11

  50-47 قصر الصالة في السفر.  12

  55-51 الجمع بين الصالتين.  13

  69-65 غزوة مؤتة )السنة الثامنة للهجرة(.   14

  79-76 الحب في للا.   15

  81-79 " )تفسير وحفظ(. 73-67سورة الزخرف " 16

  86-82 )دراسة وحفظ(. ..." ثالٌث من ُكن  فيه " حديث  17

 تالوة 17-15 سورة يس.  18
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 م 3202 /2220من العام الدراسّي  األول اإلسالمية للفصلات مادة التربية مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

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

 الدرسعنوان  الرقم
 الصفحة

 إلى(  –) من 
 الملحوظات 

  15-12 المد الالزم.  1

  33-30 أحوال القبر.     2

  54-51 الربا. 3

  57-54 حديث تحريم الربا )دراسة وحفظ(.   4

  63-60 غزوة تبوك )السنة التاسعة للهجرة(.   5

  67-63 " )تفسير وحفظ(. 41-38سورة التوبة " 6

  75-74 لباس المرأة المسلمة. 7

  80-76 " )تفسير وحفظ(. 59-56األحزاب "سورة  8

  23-20 المكي والمدني.  9

  26-24 حديث ال حسد إال في اثنتين )دراسة وحفظ(.  10
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  36-34 البعث.   11

  39-36 " )تفسير وحفظ(. 7-1سورة الحج " 12

  44-42 (.1الزكاة ) 13

  50-45 (. 2الزكاة )  14

  71-68 حجة الوداع.  15

  83-81 التوبة.   16

  87-84 " )تفسير وحفظ(. 8-6سورة التحريم " 17

 تالوة 19-16 ". 59-1سورة الكهف " 18


