
 وزارة التربية والتعليم    

  مكتب مستشار التربية الدينية
 

                                                        للمرحلة االبتدائية محتوي منهج التربية اإلسالمية    المحذوف من

  3102/ 3102للعام الدراسي  

 األول االبتدائى / الصف 

 الموضوعات الشهر

 4102فبراير 

 من القرآن الكريم -:وحدة األولى ال

 سورة القدر     ـ 0

 سورة التينـ 4

 4102مارس 

 الصالة: الوحدة الثانية 

  سورة قريش ـ1
 (   نشيد الصالة ) الصالة  -4

 
 الثانى االبتدئى / الصف 

 الموضوعات الشهر

 4102مارس 

 وأقيموا الصالة   -:الوحدة األولى 

 تدريبات -انا أصلي              ـــ            اكبر اهلل... اهلل اكبر  -

 حكاية أبي جهل ـ 3

 4102أبريل 

  -:من الوحدة الثالثة 

 مع قومه –صلي اهلل عليه وسلم  –سيدنا محمد  -0

 تدريبات         الطوفان -3طلع البدر علينا                 ـ 4 

 الثالث االبتدائى / الصف   
 ضوعاتالمو  الشهر

 4102فبراير 
 من أخالق المسلم  -:الوحدة األولى 

 المسلم متعاون                        تدريبات  -0

 4102مارس 

 الدين المعاملة : الوحدة الثانية 

 مراعاة حقوق اآلخرين              تدريبات  -4
 عهد المدينة  ـ 2 . ـ بناء المسجد 3

 دراسة" فى القرآن الكريم  –سالم عليه ال –قصة إبراهيم  -ـ 5

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 الرابع االبتدائي / للصف  

 الموضوعات الشهر

 4102فبراير 
 الوحدة األولى 

 (  44 – 0) االستماع من المصحف المعلم إلى تالوة سورة المعارج من : 

 4102ابريل 

 الوحدة الثانية من القصص الديني

 قصة أصحاب األخدود -4

 : رابعة من الوحدة ال

( 32)االس  امام م  ن المص  عل المعل  م  ل  ى ا  الوة س  ورة المع  ار  م  ن ا ي  ة ـ   1

  لى اخر السورة 

 ـ مثل المؤمنين 3

    الخامس االبتدائى / الصف    

 الموضوعات الشهر

 4102فبراير 
 عقائد : الوحدة األولى 

 تدريبات (              ربنا اهلل ) نشيد  -

 4103مايو 
  -:ة الرابعة من الوحد

 المؤمن يحافظ علي البيئة    تدريبات  -4

 السادس االبتدائى / الصف 

 الموضوعات الشهر

 4102فبراير 

 من عقيدة المسلم  -:الوحدة األولى 

 سبحانه وتعالى –أتقنوا عملكم يحببكم اهلل  -

 حج البيت -

 4102مارس 
  -:من الوحدة الثالثة 

 تالوة(  إلى آخر السورة 44) ن اآليات م( الجن) سورة  -

 4102ابريل 
  -:الوحدة الثالثة 

 تالوة (  40 – 05) اآليات من ( الجن) سورة  -
4102مايو   ( 55 – 20) للحفظ والفهم ( الرحمن ) سورة  

 

 .              يراعى ما قطع من تدريس المنهج عند وضع االمتحان: ملحــوظة 
                                                                                               

 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 



 وزارة التربية والتعليم    

 تربية الدينية مكتب مستشار ال 

 

     للمرحلة االعدادية المحذوف من محتوي منهج التربية اإلسالمية   

 3102/ 3102للعام الدراسي  الفصل الدراسي الثاني 

 األول اإلعدادى / الصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى اإلعدادى/ الصف 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

  

 

 

 

 

 الثالث اإلعدادى الصف 

   

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 .                          قطع من تدريس المنهج عند وضع االمتحانيراعى ما : ملحــوظة 

 أسماء بنت أبى بكـر  المـــــــــوضــــــــــوم  الشهر

فبراير  

3112 

 القــــرآن  الكريم:  الوحدة  األولى

  حفظ واالوة "  يس"سورة  (  01ــ 55ا يات   ـ0

 

 مارس

3112 

 القرآن الكريم :  اابع الوحدة األولى 
  تالوة واستماع " األحزاب" سورة (  55ـ  32) ـ اآليات 3

 ـ اإلنسان و النبات    2

 

أبريل 

3112 

 : اابع الوحدة األولى 
 "    األحزاب "من سورة ( إلى آخر السورة   55) ـ اآليات 1

 الفصل السابع  

  أسامة بن زيــد  المـــــــــوضــــــــــوم  الشهر

فبراير 

3112 

 القــــرآن  الكريم :  الوحدة  األولى
 االوة واسامام  (  111:  98)  ا يات : ـ سورة األنعام 2  

 . ـ اإلسالم وانمية المجامع 3

 

 مارس

3112 

 : الثالثة اابع الوحدة 
  اإلنسان  والفضاء   اإلنسان واألرض 

 االوة واسامام  (  121:  111)  ا يات : ـ سورة األنعام 3

 

 بريل  

3112 

 : اابع الوحدة األولى 
  االوة واسامام  (   لى آخر السورة 121)ا يات : سورة األنعام  

 ـ يسر اإلسالم فى الحج 

 الفصل السابع 

  مايو

3112 
 غزوات وشخصيات  سالمية  :الوحدة  الخامسة 

 ـ  قادة شهداء  مؤاة  3     

 الخاتمة

 المـــــــــوضــــــــــوم  الشهر

 القــــرآن  الكريم:  الوحدة  األولى 3112فبراير  
  مام واالوة واسا 19ـ  1) ا يات  " العج "ـ  سورة   1

  االوة واسامام (  58ـ 18) ا يات " العج  "ـ  سورة  3 3112مارس 

 حفظ وتالوة  "  01ـ  55" سورة المؤمنون اآليات 

 اإليمان بالدار اآلخرة

 االوة واسامام(  لى آخر السورة   01)ا يات  "العج "ـ   سورة  1 3112أبريل 

 ـ العـــــــمرة3

 مية  الباب الرابع الدرس األول والرابع الكتاب  األضافى  خواطر إسال



 

                                                        للمرحلة الثانوية المحذوف من محتوي منهج التربية اإلسالمية   

 العام والفنى الفصل الدراسي الثاني  

  3102/ 3102للعام الدراسي  

 الثانوى  األول/ للصف 

 ـ البيوع فى اإلسالم 0 

 

 ـ اإلسالم والحضارات األخرى3

الشخصيات 

 اإلسالمية

الكتـــــاب 

اإلضـــافى معجزة 

 القرآن

   ـ اإلسالم والسعادة 2 

 الفصل الرابع 

 اإلسالم  من مظاهر التيسير فى : الثالثةالوحدة 

 آداب زيارة المسجد النبوى   : رابعالدرس ال

 الخامس 

 

 الثانى الثانوى  / للصف 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الثانوى / لصف ل

الكتـــــاب  باقـــى الفروع القرآن الكريــــم

اإلضـــافى 

أدب الحوار 

 فى اإلسالم 

 التالوة والحفظ

 

 
 "نعلال"  لى آخر سورة : 115ا يات من  

 

 

 

السحر والتمائم 

 والشعوذة 

تجريف األرض 

 الزراعية 

 

 

 الفصــــــل 

 السابع 

 

 
                                                                        .  يراعى ما قطع من تدريس المنهج عند وضع االمتحان: ملحــوظة    

                                                                                     

 

 

 

 

الكتـــــاب  باقـــى الفروع القرآن الكريــــم

اإلضـــافى 

األمن فى 

 اإلســــــالم

 التالوة والحفظ

 

 
 "لالكه"  لى آخر سورة : 82ا يات من  

 

 العديث السادس فى اإلسالم  يمان واساقامة 

 

 

: من قضايا المال 

 العمل 1التنمية 

 

 

 الفصــــــل 

 التاســـــع

الفصل 

 العـاشر



 

 وزارة التربية والتعليم    

 ر التربية الدينية مكتب مستشا

 المحذوف من محتوي منهج التربية اإلسالمية   للمرحلة االعدادية  المهنية    

 3102/ 3102الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  

 األول اإلعدادى المهنى / الصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى اإلعدادى المهنى / الصف 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

  

 

 الثالث اإلعدادى المهنى  / الصف 

   

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 .  يراعى ما قطع من تدريس المنهج عند وضع االمتحان: ملحــوظة 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 المـــــــــوضــــــــــوم  الشهر

 :  الوحدة  األولى 3112فبراير  

  ـ أنوام المــد   ـ من أحكام الاجويد 3
 

     رسالة سليمان  3102 مارس

 ( إلى آخر السورة   55) ـ سورة يس اآليات 1 3112أبريل 

 المـــــــــوضــــــــــوم  الشهر

 :  الوحدة  األولى 3112فبراير 

 ـ من أحكام  المــد  المـــد الالزم  1
  هللا البيع   ـ وأحل 3

 مارس

3112 

 االوة واسامام  (  32:  33)  ا يات : سورة العديد  

    العمل والانمية  3112 بريل  

 

 المـــــــــوضــــــــــوم  الشهر

 :  الوحدة  األولى 3112فبراير  
 ل وأحكامها ـ  من أحكام الاجويد ـ همزة الوص1
 ـ كيف يحفظ القرآن الكريم 3
  

  االوة واسامام (  لى خر السورة  22) ا يات " سبـأ  "ـ  سورة  3 3112أبريل 

 


