
 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   األول  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

  ينلالفصنظام  1025/  1024
  مقرر الدروس الوحدة الفصل 

 األول
 

 األولى

 اهلل الخالق  

 

 الفاتحةسورة 

 اإليمان باهلل  
 مولد الرسول 

 اإلخالصسورة 
 قصة آدم عليه السالم

 ( 2أركان اإلسالم)

 الثانية

 اهلل الرازق 
 الرحمة : حديث شريف

 الوضوء
 النصرسورة 

 ( 1أركان اإلسالم )
 قصة رضاعة الرسول 

 الثالثة

  الماعونسورة 
 اهلل ربي 

 آداب تالوة القرآن الكريم
 المسدسورة 

 ب الطعام : حديث شريفآدا
 نشيد أسرتي
 أبو هريرة 

 الرابعة الثاني

 الفيلسورة 
 الصدق طريق الجنة
 صلواتي نور حياتي

  الكوثرسورة 



 

 
  جده وعمه كفالةفي  نا رسول

 الرحمة بالحيوان : حديث شريف

 الخامسة

  الناسسورة 

 احترام الكبير
 أينما كنت : حديث شريفكن نافعا 
 نعمة الماء

 المسلم نظيف
 البر حسن الخلق : حديث شريف

 السادسة

 التسامح
 قريشسورة 

 أسرة متعاونة
 أدأب الطعام : حديث شريف

 ودورها في الهجرة  أسماء بنت أبي بكر
 دعاء النوم: حديث شريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـارة التربيوز 

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   الثاني  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

 الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس الوحدة الفصل 

 األول

 األولى

 تعالى كل شيء يسبح بحمد 

 

العصرسورة   

 أوقات الصلوات
ث شريففضل الصالة : حدي  

 الصادق األمين 
الشرحسورة   

 الثانية

( 2اهلل معنا )   
القدرسورة   

 ركعات الصالة
 حسن الوضوء : حديث شريف

 علي بن أبي طالب 
 فضل تعلم القرآن الكريم: حديث شريف

 الثالثة

( 1اهلل معنا )   
الهمزةسورة   

   وبالجار احسانا   
 صفات المؤمن : حديث شريف

 مالئكة الرحمن
 القارعةسورة 

 الرابعة الثاني

 األمانة
 قراني نبض حياتي

 أنا اصلي
    الشمسسورة 

 نعمة النبات
 الفلقسورة 



 

 الخامسة

  الزلزلةسورة 
 أحب إلخواني ما أحب لنفسي: حديث شريف

  فاطمة بنت رسول اهلل
 التكاثرسورة 

 قصة نوح عليه السالم
 فضل تالوة القرآن الكريم: حديث شريف

 السادسة

 الثقة بالنفس
 خير األعمال في اإلسالم : حديث شريف

 آداب الطعام
 الكافرونسورة 

 التسامح ... إشراق النفس
 من اخالق اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   الثالث  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

 الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس الوحدة الفصل 

 األول

 األولى

 بر الوالدين

 

التينسورة   

 نواقض الوضوء
 التعاون الصدق : حديث شريف

 مدينتي
العلقسورة   

 الثانية

 آداب تالوة القرآن الكريم
 مكفرات الذنوب : حديث شريف

(    2الطمأنينة والخشوع في الصالة )    
( 1الطمأنينة والخشوع في الصالة )   

 الفجرسورة 
  أبوبكر الصديق 

 الثالثة

 شروط الصالة
البلدسورة   
والتعلمالعلم   

 التراحم : حديث شريف
 المسلم يحافظ على البيئة

  الليلسورة 

 الرابعة الثاني

 التعاون حياة المجتمع
  العادياتسورة 

 الصوم 
 حسن الخلق : حديث شريف

 وسلم جارا   الرسول 
 فضل ترتيل القرآن : حديث شريف



 الخامسة

  ألذان واإلقامة
 الضحىسورة 

 

 اإليمان بالرسل
 األعمال بالنيات : حديث شريف

 آداب الصوم وفضائله
 العفو والتسامح

 السادسة

 البينةسورة 
 آداب النوم

 شريفالمسلم الحق : حديث 
 -رضي اهلل عنها  –خديجة بنت خويلد 

 األرحام مودة وتعاطف : حديث شريف
  إبراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   الرابع  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

 الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول

 الدين المعاملة قيم اإلسالم وغاياته

ىاألعل -المطففين   

 أحسنكم أخالقا   قيم اإلسالم وغاياته
 احترام الكبير قيم اإلسالم وغاياته
المطففينسورة  قيم اإلسالم وغاياته  
 الكرم قيم اإلسالم وغاياته
 الصدق مع النفس قيم اإلسالم وغاياته
 الصوم  أحكام اإلسالم وآدابه
 الصدقة أحكام اإلسالم وآدابه

م وآدابهأحكام اإلسال  صالة الجماعة 
 مبطالت الصالة أحكام اإلسالم وآدابه
األعلىسورة  أحكام اإلسالم وآدابه  
 آداب المنزل أحكام اإلسالم وآدابه

  المرافق العامة الهوية واالنتماء
 
 
 
االنشقاق -الغاشية   

 أخالق المتقين الهوية واالنتماء
الغاشيةسورة  الهوية واالنتماء  

 الثاني

 البحث عن الحقيقة العقلية اإليمانية
 اإليمان بالكتب السماوية العقلية اإليمانية
 أحكام لفظ الجاللة العقلية اإليمانية
  االنشقاقسورة  العقلية اإليمانية
 دائما  هناك من هو أعلم منك العقلية اإليمانية
 يفالمؤمن القوي : حديث شر  العقلية اإليمانية

 في غار حراء الرسول  السيرة النبوية والشخصيات
  بداية الدعوة اإلسالمية في مكة السيرة النبوية والشخصيات
الطارق -البروج  البروجسورة  السيرة النبوية والشخصيات  



 

 الهجرة إلى الحبشة السيرة النبوية والشخصيات
 المقاطعة السيرة النبوية والشخصيات

 زينب بنت خزيمة رضي اهلل عنها أم المساكين ة النبوية والشخصياتالسير
 الرحمة : حديث شريف السيرة النبوية والشخصيات
 عثمان بن عفان  السيرة النبوية والشخصيات

 كليم اهلل موسى  اإلنسان والكون
 من حقوق المسلم : حديث شريف اإلنسان والكون
 لطارقاسورة  اإلنسان والكون
 بالشكر تدوم النعم اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   الخامس  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

  الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 االول

إلسالم وغاياتهقيم ا  تعالى محبة  

 النازعات

 تعالى : حديث شريف أحب العمل إلى قيم اإلسالم وغاياته

 بالنوافل التقرب إلى  قيم اإلسالم وغاياته
النازعاتسورة  قيم اإلسالم وغاياته  
 حكم القلقلة قيم اإلسالم وغاياته
 تعالى إرضاء قيم اإلسالم وغاياته

الم وغاياتهقيم اإلس  الشجاعة 
 صالة الجماعة أحكام اإلسالم وآدابه
 صالة الجمعة أحكام اإلسالم وآدابه
  صالة المسبوق أحكام اإلسالم وآدابه

 
 
 
 
 
 

النبأ -عبس  –االنفطار   
 

االنفطارسورة  أحكام اإلسالم وآدابه  
 صالة العيدين أحكام اإلسالم وآدابه
بهأحكام اإلسالم وآدا  آداب الطريق 

 حق الطريق : حديث شريف أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب ركوب وسائل النقل أحكام اإلسالم وآدابه

 اإلمارات في خدمة اإلسالم والمسلمين الهوية واالنتماء
 عبسسورة  الهوية واالنتماء
 من عالمات اإليمان : حديث شريف الهوية واالنتماء

 الثاني

 اإليمان باليوم اآلخر ة اإليمانيةالعقلي
 النبأسورة  العقلية اإليمانية
 المفلس يوم القيامة : حديث شريف العقلية اإليمانية
 الجرأة في الحق العقلية اإليمانية

 التكوير إلى الطائف خروج الرسول  السيرة والشخصيات
 معجزة اإلسراء والمعراج السيرة والشخصيات



 

 اإلسالم دين اليسر : حديث شريف ة والشخصياتالسير
 يدعو القبائل إلى اإلسالم الرسول  السيرة والشخصيات
 الهجرة إلى المدينة السيرة والشخصيات
 الفاروق عمر بن الخطاب  السيرة والشخصيات
 الخنساء رضي اهلل عنها السيرة والشخصيات

 كلمتهروح اهلل و  عيسى  اإلنسان والكون
 حقوق الخادم : حديث شريف اإلنسان والكون
 التكويرسورة  اإلنسان والكون
 مسخرات اهلل في الكون اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   السادس  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

 الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول
 

 العمل التطوعي قيم اإلسالم وغاياته

 
 
 

 سورة الرحمن .2

 

 سورة الواقعة .1

 

 سورة القمر .3

 
 

 
 
 
 

 حكم اإلظهار قيم اإلسالم وغاياته

 الحشر( من سورة  5 – 2عاقبة الخائنين )  قيم اإلسالم وغاياته
سالم وغاياتهقيم اإل  الهمة والنشاط 

 وصايا حكيمة : حديث شريف قيم اإلسالم وغاياته
 الدعاء هو العبادة قيم اإلسالم وغاياته
 التكافل االجتماعي قيم اإلسالم وغاياته
 التيمم أحكام اإلسالم وآدابه
الحشر( من سورة  7 – 6أحكام ألفيء )  أحكام اإلسالم وآدابه  

اإلسالم وآدابه أحكام  السنن الرواتب وصالة الليل 
 حكم اإلدغام أحكام اإلسالم وآدابه
 وعد حق : حديث شريف أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب المسجد أحكام اإلسالم وآدابه
 صالة المسافر أحكام اإلسالم وآدابه
 صوم التطوع أحكام اإلسالم وآدابه

الم اإلسالميقلب الع الهوية واالنتماء  
 الحشر( من سورة  20 – 8األخوة اإليمانية  )  الهوية واالنتماء
 الجليس الصالح والجليس السوء : حديث شريف الهوية واالنتماء

 الثاني

 أهل الجنة العقلية اإليمانية
 أهل النار العقلية اإليمانية
 حكم اإلخفاء العقلية اإليمانية
 الحشر( من سورة  27 – 22عاقبة المنافقين , )  ةالعقلية اإليماني

 التمسك بالحق العقلية اإليمانية
 صفات المنافق : حديث شريف العقلية اإليمانية



  بناء المسجد النبوي السيرة والشخصيات
 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار السيرة والشخصيات
 الحشر( سورة  12 – 28، ) منزلة القرآن الكريم السيرة والشخصيات

 

 وثيقة المدينة السيرة والشخصيات
 غزوة بدر الكبرى السيرة والشخصيات
 غزوة أحد السيرة والشخصيات
 اإلمام مالك بن أنس رضي اهلل عنه السيرة والشخصيات
 أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها السيرة والشخصيات
 بد يوم القيامة : حديث شريفحساب الع السيرة والشخصيات

 حكم اإلقالب  اإلنسان والكون
 موقف اإلسالم من الرسل عليهم السالم اإلنسان والكون
 الحشر( سورة  14 – 11أسماء اهلل الحسنى )  اإلنسان والكون
 حسن التعامل مع الحيوان والعناية به اإلنسان والكون
 حديث شريفالشكر والصبر :  اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   السابع  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

  الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول
 

 العمل عبادة قيم اإلسالم وغاياته

 
 
 
 

 سورة يوسف
 
 
 

 مهنة الرسل عليهم السالم قيم اإلسالم وغاياته
 ( 5 – 2)  الحجرات, األدب مع اهلل ورسوله  قيم اإلسالم وغاياته
 التواضع قيم اإلسالم وغاياته
 مراقبة اهلل تعالى قيم اإلسالم وغاياته
 كفالة اليتيم : حديث شريف قيم اإلسالم وغاياته
هقيم اإلسالم وغايات  أحكام الميم الساكنة 

 من بشائر المصلين : حديث شريف أحكام اإلسالم وآدابه
 أركان الصالة وواجباتها وسننها  أحكام اإلسالم وآدابه
 سجود السهو أحكام اإلسالم وآدابه
(  8 –6)  الحجراتأدب تلقي األخبار,  أحكام اإلسالم وآدابه  
 الغسل أحكام اإلسالم وآدابه
 أحكام اإلسالم في الطعام والشراب أحكام اإلسالم وآدابه
 أحكام اإلسالم وآدابه في اللباس أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب المجلس أحكام اإلسالم وآدابه

 أمتي في العالم الهوية واالنتماء
 ( 20 – 9)  الحجراتأدب اإلصالح بين المؤمنين،  الهوية واالنتماء

 فنون الحضارة اإلسالمية واالنتماءالهوية 
 المسؤولية التضامنية بين أفراد المجتمع : حديث شريف الهوية واالنتماء
 الخط العربي الهوية واالنتماء

 العقلية اإليمانية
 الودود الرحيم جل جالله

 الكريم الغفور جل جالله العقلية اإليمانية الثاني
اآليات )  الحجراتآلداب االجتماعية بين المسلمين: سورة ا العقلية اإليمانية



22 – 21 ) 

  
 

 التفكر في اآلفاق واألنفس العقلية اإليمانية
 القلب محل نظر اهلل تعالى : حديث شريف العقلية اإليمانية
 المغيث السالم جل جالله العقلية اإليمانية

 غزوة الخندق السيرة والشخصيات
 صلح الحديبية السيرة والشخصيات
 ( 28 -23) الحجراتادب التعامل مع الناس: السيرة والشخصيات
 فتح مكة السيرة والشخصيات
 عام الوفود السيرة والشخصيات
 رحيل نبي األمة  السيرة والشخصيات
 تغيير المنكر : حديث شريف السيرة والشخصيات
 صالح الدين األيوبي القائد السيرة والشخصيات
 أم عمارة ) نسيبة بنت كعب األنصارية ( السيرة والشخصيات

 تعارف األمم اإلنسان والكون
 التوبة : حديث شريف  اإلنسان والكون
 نعمة الماء اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   الثامن  بية اإلسالمية للصفمقرر مادة التر 

 الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول
 

( 5 – 2اآليات ) ق  انكار المشركين البعث سورة قيم اإلسالم وغاياته  

 
 سورة الكهف

 
 
 
 
 
 

 طلب العلم فريضة قيم اإلسالم وغاياته

اتهقيم اإلسالم وغاي  العلم والعمل 
 المجاهرون بالمعصية : حديث شريف قيم اإلسالم وغاياته
 أحكام الراء قيم اإلسالم وغاياته
 اإلخالص في العبادة قيم اإلسالم وغاياته
 األنانية قيم اإلسالم وغاياته
 صالة الضحى أحكام اإلسالم وآدابه
 العمرة أحكام اإلسالم وآدابه

إلسالم وآدابهأحكام ا ( 25 – 6)  قمن دالئل النشأة األخرى سورة    
 صالة االستخارة أحكام اإلسالم وآدابه
 صالة االستسقاء أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب عيادة المريض أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب الضيافة أحكام اإلسالم وآدابه

 غات األخرىأثر اللغة العربية في الل الهوية واالنتماء

 ( 11 – 26)  قسعة علم اهلل وكمال قدرته سورة  الهوية واالنتماء
 العالم اإلسالمي والتقدم العلمي والتقني الهوية واالنتماء
 ال تكن إمعة : حديث شريف  العقلية اإليمانية

 الثاني
 

 

 

 اإليمان بالقضاء والقدر العقلية اإليمانية
 كسب الطيب : حديث شريفال العقلية اإليمانية
 ( 30 – 13, اآليات )  قمصير الكافرين : سورة  العقلية اإليمانية
 السنن اإلجتماعية في القرآن الكريم العقلية اإليمانية

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم أبا  وجدا   السيرة النبوية والشخصيات 
 ( 35 –3)  قونعيم : سورة جزاء المؤمنين سالم  السيرة النبوية والشخصيات 



 أبو ذر الغفاري رضي اهلل عنه  السيرة النبوية والشخصيات 
 التقرب إلى اهلل تعالى : حديث شريف السيرة النبوية والشخصيات 
 الشفاء بنت عبداهلل رضي اهلل عنها السيرة النبوية والشخصيات 

 تكريم اإلنسان اإلنسان والكون
 ( 45 – 36, اآليات ) ق تحذير وتذكير : سورة  ناإلنسان والكو

 اإلسالم والزراعة اإلنسان والكون
 أخالق المؤمنين : حديث شريف  اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 العام  للتعليم  التاسع  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

 الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول
 

 الدين النصيحة قيم اإلسالم وغاياته

 
 
 
 

 سورة اإلسراء
 
 
 

 ( 21 – 2)  يسمع قومه, سورة  حال الرسول  قيم اإلسالم وغاياته

 ( 2أحكام المد )  قيم اإلسالم وغاياته
ياتهقيم اإلسالم وغا  العدل في اإلسالم 

 السنة النبوية قيم اإلسالم وغاياته
 الرياء  قيم اإلسالم وغاياته
 النفاق قيم اإلسالم وغاياته
 الزكاة أحكام اإلسالم وآدابه
( 2يوميات حاج )  أحكام اإلسالم وآدابه  
( 1يوميات حاج )  أحكام اإلسالم وآدابه  
 ( 29 – 23)  يس( , سورة  2قصة أهل القرية )  أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب الدعاء أحكام اإلسالم وآدابه
 منزلة السنة النبوية أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب السفر أحكام اإلسالم وآدابه

 مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي الهوية واالنتماء
 ( 31 – 10)  يسة ( , سور  1قصة أهل القرية )  الهوية واالنتماء
 مراحل تطور رسم المصحف الهوية واالنتماء

 الثاني
 

 

 
 
 
 

 

 المسؤولية والمحاسبة العقلية اإليمانية
 ( 2تدوين السنة )  العقلية اإليمانية
 ( 1أحكام المد )  العقلية اإليمانية
 ( 47 –33) يس من دالئل قدرة اهلل ووحدانيته, سورة العقلية اإليمانية
 أدلة ووحدانية اهلل تعالى العقلية اإليمانية

 معلما  ومربيا   الرسول  السيرة والشخصيات
 ( 58 – 48)  يسإنكار المشركين للبعث , سورة  السيرة والشخصيات



 سعيد بن جبير  السيرة والشخصيات 
 ( 1تدوين السنة )  السيرة والشخصيات
 -رضي اهلل عنها  -رة أم عما السيرة والشخصيات

عراضهم، سورة اإلنسان والكون  ( 70 – 59) يس  إنكار المشركين وا 
 أسرار اهلل في الكون اإلنسان والكون
 ( 83 – 72) يس أدلة البعث والنشور.  سورة  اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   العاشر  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

 الفصليننظام  1024/  1023
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول

 الوقف في خدمة المجتمع قيم اإلسالم وغاياته

 
 

 سورة لقمان .2

 

 سورة السجدة .1

 
 
 
 
 

مراجعةةةةةة عامةةةةةة  .3
لألحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 التجويدية 

اياتهقيم اإلسالم وغ  مناهج المفسرين 
 ( 22 – 2منزلة القرآن ووصف المؤمنين, سورة لقمان )  قيم اإلسالم وغاياته
 المحاسبة الذاتية للنفس قيم اإلسالم وغاياته
 العفة قيم اإلسالم وغاياته
 علم مصطلح الحديث قيم اإلسالم وغاياته
 الحالل والحرام أحكام اإلسالم وآدابه

اإلسالم وآدابه أحكام  الكبائر والصغائر 
 التفسير بالمأثور أحكام اإلسالم وآدابه
( 29 – 21وصايا لقمان , سورة لقمان , اآليات )  أحكام اإلسالم وآدابه  
 الجهاد في سبيل اهلل أحكام اإلسالم وآدابه
 أحكام الجهاد أحكام اإلسالم وآدابه
ماكن العامةآداب اال أحكام اإلسالم وآدابه  

 جماليات القرآن الكريم الهوية واالنتماء
( 34 –10دالئل وحدانية اهلل تعالى وقدرته, سورة لقمان ) الهوية واالنتماء  
 الوحدة اإلسالمية  الهوية واالنتماء

 الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقل يدعو إلى اإليمان العقلية اإليمانية
 ( 9 – 2و الحق سورة السجدة ) القرآن ه العقلية اإليمانية
 أقسام الحديث العقلية اإليمانية
 القرآن ومنهجية التفكير العقلية اإليمانية

 زوجا الرسول  السيرة والشخصيات
 التفسير بالرأي السيرة والشخصيات
 ( 11 – 20أحوال الكافرين والمؤمنين , سورة السجدة )  السيرة والشخصيات

 -رحمه اهلل  –عبداهلل بن المبارك  والشخصيات السيرة



 أهم كتب رواية الحديث الشريف السيرة والشخصيات
 -رضي اهلل عنها  –سكينة بنت الحسين  السيرة والشخصيات

 ( 2حقوق أهل الكتاب )  اإلنسان والكون
 ( 1حقوق أهل الكتاب )  اإلنسان والكون
 ( 30 – 13ين , سورة السجدة , ) الصبر واليق اإلنسان والكون
 التفسير بالرأي والعلم الحديث اإلنسان والكون
 القصد في االستهالك اإلنسان والكون
 النجاة في القصد اإلنسان والكون
 اإلسالم وحماية البيئة اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـوزارة التربي

  اهجـــــنإدارة الم
 للتعليم العام   الحادي عشر  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

  الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول
 

 العلماء ورثة األنبياء قيم اإلسالم وغاياته

 
 سورة األحزاب .2

  (2 – 73 ) 
 

مراجعةةةةةة عامةةةةةة  .1
لألحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 التجويدية 
 
 
 
 
 
 

م اإلسالم وغاياتهقي  آداب العالم 

 قيم اإلسالم وغاياته
إبطال عادات جاهلية بتشريعات إسالمية, سورة 

 ( 8 – 2األحزاب ) 
 الشورى قيم اإلسالم وغاياته
 تطبيقات الشورى قيم اإلسالم وغاياته
 القناعة والرضا قيم اإلسالم وغاياته
 الزواج أحكام اإلسالم وآدابه

ام اإلسالم وآدابهأحك ( 10 – 9غزوة األحزاب , سورة األحزاب )    
 اختالف الفقهاء أحكام اإلسالم وآدابه
 أدب الخالف أحكام اإلسالم وآدابه
 المدارس الفقهية أحكام اإلسالم وآدابه
 مصادر التشريع والمذاهب الفقهية أحكام اإلسالم وآدابه
 ( 17 – 12قدوة المسلمين, األحزاب)   الرسول أحكام اإلسالم وآدابه
 أدب الحوار أحكام اإلسالم وآدابه
 العقود في اإلسالم أحكام اإلسالم وآدابه

 الهوية واالنتماء
 وصايا وتوجيهات أخالقية, 

( 35 – 18سورة األحزاب)   
 الخط العربي والزخرفة اإلسالمية الهوية واالنتماء
 قليات المسلمةاأل الهوية واالنتماء

 الثاني

 النقد البناء العقلية اإليمانية
 التفسير الفقهي والتفسير الموضوعي العقلية اإليمانية
 إعجاز القرآن الكريم العقلية اإليمانية
 ( 48 – 36سورة األحزاب , اآليات )  العقلية اإليمانية
  اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم العقلية اإليمانية



 
  الحديث المتواتر وحديث اآلحاد العقلية اإليمانية

 ( 2المنهج النبوي في الدعوة )  السيرة والشخصيات

 

 ( 61 – 49سورة األحزاب , اآليات )  السيرة والشخصيات
 اإلمام الشافعي السيرة والشخصيات
 ( 1المنهج النبوي في الدعوة )  السيرة والشخصيات

 نفسية العلوم تالسيرة والشخصيا
 ( 73 – 63سورة األحزاب , اآليات )  اإلنسان والكون
 آداب التعامل مع غير المسلمين في السلم اإلنسان والكون
 منهج اإلسالم في الحفاظ على البيئة اإلنسان والكون
 السنة مصدر للتشريع  اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة والتعليمـبيوزارة التر 

  اهجـــــإدارة المن
 للتعليم العام   الثاني عشر  مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف

 الفصليننظام  1025/  1024
 مقرر التالوة  مقرر الدروس المحور الفصل 

 األول
 

 

 

 

 

 األسرة أساس المجتمع قيم اإلسالم وغاياته

 
 

 سورة النور  .2

 (2 – 64 ) 
 

مراجعةةةةةة عامةةةةةة  .1
م لألحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 التجويدية 
 
 
 
 
 

 أدب التعامل بين الزوجين قيم اإلسالم وغاياته
 آداب اجتماعية نحو حياة فاضلة , سورة النور قيم اإلسالم وغاياته
 المسؤولية الفردية في اإلسالم قيم اإلسالم وغاياته
 المسؤولية الجماعية في اإلسالم قيم اإلسالم وغاياته
 تزكية النفس إلى مقام اإلحسان قيم اإلسالم وغاياته
( 20 – 2وقاية المجتمع من الجرائم األخالقية، النور)  قيم اإلسالم وغاياته  
 الفراق بين الزوجين : الطالق أحكام اإلسالم وآدابه
 الفراق بين الزوجين : الخلع والقضاء أحكام اإلسالم وآدابه
( 16 – 22ة وعبرة، سورة النور ) حديث اإلفك .. عظ أحكام اإلسالم وآدابه  
 النظام االقتصادي في اإلسالم أحكام اإلسالم وآدابه
 آداب طالب العلم أحكام اإلسالم وآدابه

 اللغة العربية الهوية واالنتماء
( 32 – 17سورة النور , اآليات )  الهوية واالنتماء  
 عاصررسالة المسلم في العالم الم الهوية واالنتماء

 الثاني
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 السنن الشرطية في السنة النبوية العقلية اإليمانية
 االتباع والتقليد العقلية اإليمانية
 ( 34 – 31الزواج طريق االستعفاف. سورة النور)  العقلية اإليمانية
 المنهج القرآني في محاجة المشركين العقلية اإليمانية
 في الرعاية الصحية لنبي هدي ا العقلية اإليمانية

 محمد اقبال السيرة والشخصيات
 االجتهاد العقلية اإليمانية
السيرة النبوية 

 والشخصيات
 ( 45 – 35اهلل نور السماوات واألرض, سورة النور ) 

 قائدا  سياسيا   الرسول السيرة النبوية 



 والشخصيات

السيرة النبوية 

 والشخصيات
 ا  عسكريا  قائد الرسول 

السيرة النبوية 

 والشخصيات
 محمد الفاتح

السيرة النبوية 

 والشخصيات
 (57 –46متثال طريق اإليمان, سورة النور)الطاعة واال

السيرة النبوية 

 والشخصيات
 عائشة عبدالرحمن ) بنت الشاطئ (

 ( 62 – 58آداب االستئذان داخل البيوت, سورة النور)  اإلنسان والكون
 آداب التعامل مع غير المسلمين في الحرب اإلنسان والكون
 ( 64 – 61, سورة النور اآليات ) األدب مع الرسول  اإلنسان والكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


