موضوعات مادة الرتبية اإلسالمية للفصل الدراسي األول
املستـــــوى الثالث
الباب األول

املستــــــــوى الرابع
الباب األول

الباب الثاني

الباب الثاني

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

تالوة :سورة الملك ()14-1
التي
حفظ :آية
الكرس  +سورة ر
ي
تفسب :سورة اإلخالص
ر

تالوة :سورة الملك ()30-15
حفظ :سورة ر
(الرسح  +الضىح)
تفسب :سورة الماعون
ر

الحديث ر
الشيف

الحديث ر
الشيف

تالوة :سورة الرحمن ()40-1
حفظ :سورة االنشقاق ()25-1
تفسب :عناية هللا برسوله (سورة
ر
الضىح)
ر
الحديث الشيف

تالوة :سورة الرحمن ()78-41
البوج ()22-1
حفظ :سورة ر
تفسب  :اليرس بعد العرس (سورة
ر
ر
الرسح)
الحديث ر
الشيف

مبلة الصالة يف اإلسالم

النب 
فضل الصالة عىل ر ي

فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه

عاقبة الصدق والكذب

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

أركان اإليمان
الفقه اإلسالم

من أسماء هللا تعاىل وصفاته (العليم-
الحكيم)
الفقه اإلسالم

اإليمان باهلل تعاىل

اإليمان بالكتب السماوية

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم

الطهارة يف اإلسالم

أحكام النجاسة وكيفية إزالتها

أحكام المياه

أحكام الوضوء

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

صب الرسول  والصحابة يف
ر
الدعوة إىل هللا تعاىل

للنب  ربي
الب وقعت ر ي
أهم األحداث ي
عام الحزن والهجرة (عام الحزن -رحلة
الطائف -اإلرساء والمعراج)
اآلداب واألخالق اإلسالمية

المرحلة المكية يف الدعوة النبوية

النب  إىل المدينة المنورة
هجرة ر ي

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

محبة هللا تعاىل

فضل بر الوالدين

فضل الذكر وآدابه

آداب الكالم والمحادثة

اآلداب واألخالق اإلسالمية

املستـــــوى اخلامس
الباب الثاني

الباب األول

املستــــــــوى السادس
الباب األول

الباب الثاني

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

تجويد :االستعاذة والبسملة
تالوة :سورة يس ()44-1
حفظ :سورة عبس
تفسب:
التذكب بآيات هللا تعاىل -
ر
ر
سورة الغاشية ()26-17

العثمان
تجويد :الوقف +الرسم
ي
تالوة :سورة يس ()83-45
حفظ :سورة التكوير
المطففي  -سورة
تفسب :عاقبة
ر
ر
المطففي ()6-1
ر
والمدن يف القرآن الكريم
المك
ي
ي
ر
الحديث الشيف

تجويد :أحكام النون الساكنة
الحلق)
والتنوين (اإلظهار
ي
تالوة :سورة األحزاب ()35-1
حفظ :سورة اإلنسان
تفسب :دالئل قدرة هللا تعاىل -
ر
سورة لقمان ()11-8
الحديث ر
الشيف

تجويد :أحكام النون الساكنة
والتنوين (اإلدغام)
تالوة :سورة األحزاب ()73-36
حفظ :سورة المرسالت
تفسب :وصايا ربانية  -سورة لقمان
ر
()19-12
ر
الحديث الشيف

المسلمي
الباحم ربي
ر

فضل الحياء

األمر بالقوة وترك العجز

أثر الظلم وعاقبته

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

توحيد هللا تعاىل

نب هللا موس 
ري

اإليمان باليوم اآلخر

نب هللا شعيب 
ري

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم

أحكام االستنجاء واالستجمار

أحكام الصالة

أحكام النجاسات

أحكام التيمم

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

الكبى (2ـه)
غزوة بدر ر

أن طالب 
عىل بن ر ي
ي

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

فضل الدعاء وآدابه

الحلم وكظم الغيظ

الحديث ر
الشيف

السبة النبوية
تأسيس الدولة اإلسالمية يف المدينة مكانة الطفولة يف ر
المنورة
اآلداب واألخالق اإلسالمية
اآلداب واألخالق اإلسالمية
فضل تالوة القرآن الكريم ومحبته اإليثار
وآداب تالوته

املستـــــوى السابع
الباب الثاني

الباب األول

املستــــــــوى الثامن
الباب الثاني

الباب األول

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

تجويد :أحكام الميم الساكنة
تالوة :سورة لقمان ()19-1
حفظ :سورة الجن
النب - 
ر
تفسب :وجوب األدب مع ر ي
سورة الحجرات ()5-1
الحديث ر
الشيف

تجويد :أحكام الميم الساكنة (تذكر)
تالوة :سورة لقمان ()34-20
حفظ :سورة المزمل
تفسب :التثبت من األخبار واإلصالح ربي
ر
المؤمني  -سورة الحجرات ()10-6
ر
ر
الحديث الشيف

تجويد :تفخيم الالم وترقيقها تجويد :تفخيم الراء وترقيقها
تالوة :سورة الكهف ( )24-1تالوة :سورة الكهف ()50-25
حفظ :سورة الحاقة
حفظ :سورة القلم
تفسب :التجارة الرابحة  -سورة الصف
المتقي -
تفسب :عاقبة
ر
ر
ر
()14-10
سورة الصف ()9-1
ر
الحديث ر
الحديث الشيف
الشيف

صالة الجماعة (فضلها وفوائدها)فضل صلة الرحم وأهميتهاالعقيدة اإلسالمية

حق الجوار

أقسام التوحيد
الفقه اإلسالم

العقيدة اإلسالمية

خصال اإليمانحق المسلم عىل أخيهالعقيدة اإلسالمية

القرآن الكريم

حق الطريق
العقيدة اإلسالمية

والبزخ والنفخ يف الصور
نبيا هللا تعاىل (داوود وسليمان) عليهما القرآن الكريم ومكانته ربي حقيقة الموت ر
الكتب السماوية
السالم
الفقه اإلسالم
الفقه اإلسالم
الفقه اإلسالم

أحكام الغسل

أحكام صالة المسافر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

الخفي سي الفطرة
أحكام المسح عىل
ر
والجببة
ر
السية اإلسالمية
السية اإلسالمية
ر
ر

غزوة األحزاب (الخندق)  5هـ

الفارس 
سلمان
ي

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

خيب (7ـه)
غزوة رغزوة مؤتة (8ـه)اآلداب واألخالق اإلسالمية

التواضع (فضله وأنواعه)

الثقة بالنفس

اإلخالص يف القول والعمل

عمب 
مصعب بن ر
اآلداب واألخالق اإلسالمية
المسؤولية األخالقية يف استخدام وسائل
االجتماع
التواصل
ي

املستـــــوى التاسع
الباب الثاني

الباب األول

املستــــــــوى العاشر
الباب الثاني

الباب األول

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

تجويد :المدود
تالوة :سورة مريم ()50-1
حفظ :سورة التغابن
تفسب :الندامة بعد فوات األوان -
ر
سورة الفرقان ()29-21
الحديث ر
الشيف

تجويد :المد الالزم والمد العارض للسكون
تالوة :سورة مريم ()98-51
حفظ :سورة الطالق
تفسب :منهج عباد الرحمن القويم  -سورة
ر
الفرقان ()71-63
الحديث ر
الشيف

تجويد :التفخيم
تالوة :سورة النور ()29-1
حفظ :سورة الجمعة ()5-1
تفسب :من سي هللا يف الكون -
ر
سورة اإلرساء ()17-9
الحديث ر
الشيف

تجويد :التفخيم (مراجعة)
تالوة :سورة النور ()64-30
حفظ :سورة الجمعة ()11-6
تفسب :توحيد هللا تعاىل وبر
ر
الوالدين  -سورة اإلرساء ()30-23
الحديث ر
الشيف

الب واإلثم
 ر-فضل حسن الخلق

حفظ هللا وتأييده لعباده

التكافل يف أسىم صوره-المسؤولية األخالقية

رف اإلسالم يف التعامل مع الخادم
ي
واألجب
ر

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

ر
الرسك

نب هللا هود 
ري

اإليمان باهلل تعاىل

الكفر

الفقه اإلسالم
 رمرسوعية الزكاة وأحكامها

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم

الب تجب فيها الزكاة
األموال ي-مصارف الزكاة

أحكام األطعمة-األضحية -العقيقة

أحكام الزواج

المحرمات يف الزواج

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

حني (8ـه)
غزوة ر-غزوة تبوك (9ـه)

خالد بن الوليد 

أن بكر
أم
ر
المؤمني عائشة بنت ر ي
رض هللا عنهما
ي

السبة النبوية
أساليب الحوار يف ر

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

الصب
ر

التفاؤل وحسن الظن باهلل تعاىل

تعظيم حرمات هللا تعاىل

االعباز باإلسالم

املستـــــوى احلادي عشر
الباب األول

املستــــــــوى الثاني عشر

الباب الثاني

الباب األول

القرآن الكريم

الباب الثاني

القرآن الكريم

القرآن الكريم

القرآن الكريم

تجويد :أحكام النون الساكنة
والتنوين
تالوة :سورة آل عمران ()151-133
حفظ :سورة الواقعة
تفسب:
النه عن مواالة الكفار
ر
ي
الحديث ر
الشيف

تجويد :أحكام النون الساكنة والتنوين تجويد :أحكام الميم الساكنة  +أحكام
تجويد :أحكام الميم الساكنة +
المشددتي
النون والميم
تالوة :سورة البقرة ()152-142
المشددتي
أحكام النون والميم
ر
ر
تالوة :سورة البقرة ()167-153
تالوة :سورة آل عمران ( )165-152حفظ :سورة الذاريات
حفظ :سورة (ق)
تفسب :رد شبهات اليهود  +وجوب
حفظ :سورة الرحمن
ر
تفسب :علوم القرآن (+)1علوم القرآن ()2
االعتصام بحبل هللا تعاىل
الب والعدل مع أهل الذمة
ر
تفسب :ر
ر
الحديث ر
الحديث ر
الحديث ر
الشيف
الشيف
الشيف

قيمة اإلخالص وأهميته

الحسد المحمود (الغبطة)الخب
-جوامع ر

اتقاء الشبهات-قيمة العطاء

الخب
من طرق ر-علم مصطلح الحديث

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

 رالرسك باهلل تعاىل (أسبابه
ومظاهره)
والباء
-الوالء ر

اليهودية والنرصانية

المبان
 ر-الحوض والرصاط

الجنة والنار-النفاق (حقيقته وأخطاره)

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم

أحكام النسب والرضاع -حق األوالد يف الحضانة

حق األوالد يف النفقة
السية اإلسالمية
ر
رض هللا
عبدهللا بن عمر بن الخطاب ي
عنهما

الفقه اإلسالم

الفقه اإلسالم
حد رالرسب

 الجنايات وأنواعها -حد الزنا والقذف

-حد الرسقة

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

السية اإلسالمية
ر

نب هللا موس  مع
قصة ر يالخرص
-العلمانية

أن وقاص 
سعد بن ر ي
ر
االسترساق
-

المؤمني عائشة بنت الصديق
أمر
-الوالية العامة وحقوقها

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

اآلداب واألخالق اإلسالمية

التوكل والتواكل

فضل اإلنفاق عىل األقارب

البي
إصالح ذات ر

