
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/
https://almanahj.com/bh/
https://almanahj.com/bh/islamic
https://almanahj.com/bh/islamic
https://almanahj.com/bh/islamic1
https://almanahj.com/bh/islamic1
https://almanahj.com/bh/grade
https://almanahj.com/bh/grade
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

 

 
                                                  

م٢٠٢١- ٠٢٠٢ - وزارة التربية والتعليم   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائيةمادة /  الدروس المقررة في

 م٢٠٢١-٢٠٢٠ لعام الدراسي  من ا األولللفصل  

 



 

 

 
                                                  

م٢٠٢١- ٠٢٠٢ - وزارة التربية والتعليم   

2 

 م٢٠٢١ /٢٠٢٠لعام الدراسّي من ا األولللفصل   التربية االسالميةات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
ما  ة \ال

 ______لمسار: ا                                                                                                                                    التربية االسالميةاسم المقرر ورمزه: المادة /

 األول االبتدائيالصف:               الجزء االول –كتاب التربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  13 سورة القارعة )حفظ(. 1

  21-19 هللا املنعم. 2

  25-22 )حفظ(. سورة الفاحتة 3

  35-33 املسلم نظيف. 4

  36 نشيد النظافة. 5

  56-53 سورة الفيل )حفظ(. 6

  . 57-59مولد الرسول  7

  62-60 سورة قريش )حفظ(. 8

  71-69 آداب تالوة القرآن الكرمي. 9

  14 سورة العادايت. 10
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11 

 
 
 
 
 

  27-26 هللا الواحد. 11

  30-28 سورة اإلخالص )حفظ(. 12

  40-37 أنواع املياه الطاهرة. 13

  44-41 سورة الكوثر )حفظ(. 14

  . 63-65رضاعة الرسول  15

  74-72 الصدق. 16

  15 سورة الزلزلة )حفظ(. 17

  49-45 الوضوء. 18

  50 نشيد أحب الطهارة واالغتسال. 19

  78-75 األمانة. 20
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالمية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

ما  ة \ال

 ______لمسار: ا                                                                                                                                  التربية اإلسالمية اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثاني االبتدائيالصف:               الجزء االول –كتاب التربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  13 سورة الليل. 1

  22-19 رحلة إميانية.  2

  25-23 سورة التكاثر )حفظ(.  3

  28-26 املسلم ال يذمُّ الطعام. 4

  14 سورة البّينة.   5

  32-29 قصة األقرع واألبرص واألعمى. 6

  36-33 سورة التني )حفظ(.  7

  42-39 خطوات الوضوء. 8

  16-15 سورة الفجر.    9

  45-43 مبطالت الوضوء. 10
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  54-53 يف الغار. تعبُّد الرسول  11

  69-67 آداب االستئذان. 12

  48-46 األذان. 13

  57-55 نزول الوحي. 14

  60-58 ( )حفظ(.1سورة العلق ) 15

  63-61 ( )حفظ(.2سورة العلق) 16

  50-49 اإلقامة. 17

  72-70 آداب اللباس. 18
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالمية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

ما  ة \ال

 ______المسار:                                                                                                                                   التربية اإلسالمية اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثالث االبتدائيالصف:               الجزء االول –كتاب التربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  14-13 سورة االنشقاق. 1

  26-23 ُأحبُّ هللا تعاىل.  2

  41-39 فروض الوضوء. 3

  67-65 تقدير الكبري. 4

  16-15 سورة املطففني.   5

   . 27-31ُأحبُّ الرسول  6

  44-42 ُسنن الوضوء. 7

  17 سورة االنفطار )حفظ(.  8

  47-45 الوضوء.مكروهات  9

  35-32 ُأحبُّ اخلري للجميع. 10
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  19-18 سورة التكوير )حفظ(. 11

  55-51 والصحابة. ُصَور من إيذاء املشركني للنيب  12

  58-56 سورة املسد )حفظ(. 13

  77-74 آداب التحية. 14

  70-68 سورة اهلمزة )حفظ(. 15

  73-71 آداب احلديث. 16

  35 )َأِحبَّ ألخيك ما حُتبُّه لنفسك(. قّصة إثرائية 17

  61-59 اهلجرة إىل احلبشة. 18
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالمية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

ما  ة \ال

 ______المسار:                                                                                                                                   التربية اإلسالمية اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الرابع االبتدائيالصف:               الجزء االول –كتاب التربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  14-12 (.1خمارج احلروف ) 1

  18-17 سورة القيامة )تالوة(. 2

  35-32 مراجعة خلطوات الوضوء. 3

  35-55 إىل الطائف.  خروج الرسول   4

  39-36 املسح على اخلفني. 5

  46-43 حديث الدين يسر )دراسة وحفظ( 6

  60-59 اإلسراء واملعراج 7

  65-61 " )تفسري وحفظ(.18-1سورة النجم " 8

  16-15 (.2خمارج احلروف ) 9

  24-22 أركان اإلميان )اإلميان ابهلل تعاىل( 10
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  30-25 " )تفسري وحفظ(.5-1سورة امللك " 11

  42-40 املسح على اجلبرية. 12

  20-19 سورة اإلنسان)تالوة(. 13

  . 48-50إسالم محزة بن عبد املطلب  14

  . 51-54إسالم عمر بن اخلطاب  15

  69-68 العفو واملساحمة  16

  74-69 حديث املسلم ال يهجر أخاه)دراسة وحفظ( 17
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالمية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

ما  ة \ال

 ______المسار:                                                                                                                                   التربية اإلسالمية اسم المقرر ورمزه: المادة /

 االبتدائي الخامسالصف:               الجزء االول –كتاب التربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  12 أحكام النون الساكنة والتنوين. 1

  21-20 سورة نوح )تالوة(. 2

  . 26-28نيب هللا إبراهيم  3

  70-69 صلة الرحم. 4

  72-70 حديث مثرات صلة الرحم 5

  15-13 اإلظهار. 6

  40-38 صالة اجلمعة. 7

  46-41 " )تفسري وحفظ(11-9سورة اجلمعة " 8

  19-16 اإلدغام. 9

  30-29 اإلميان ابلكتب السماوية. 10
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  35-31 " )تفسري وحفظ(.286-285سورة البقرة " 11

  55-54 اهلجرة إىل املدينة. 12

  60-56 حديث حب الوطن )دراسة وحفظ( 13

  24-22 سورة اجلن )تالوة(. 14

  51-47 صالة العيدين. 15

  63-62 حفظ اللسان. 16

  68-64 " )تفسري وحفظ(.11سورة احلجرات " 17
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالمية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

ما  ة \ال

 ______المسار:                                                                                                                                   التربية اإلسالمية اسم المقرر ورمزه: المادة /

 السادس االبتدائيالصف:               الجزء االول –كتاب التربية اإلسالمية  اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  14-12 القلقلة. 1

  20-18 سورة امللك )تالوة(. 2

  42-41 الزكاة. 3

  47-43 " )تفسري وحفظ(.263-261سورة البقرة " 4

  55-52 غزوة بدر )رمضان من العام الثاين للهجرة(. 5

   . 59-62سيدان موسى  6

  72-70 احلِلم   الكسرة 7

  75-72 ليس الشديد ابلصَُّرعة )دراسة وحفظ(حديث  8

  17-15 امليم الساكنة. 9

  28-26 اإلميان ابليوم اآلخر. 10
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  32-29 " )تفسري وحفظ(.12-1سورة الواقعة " 11

  50-48 زكاة الفطر. 12

  58-56 غزوة أحد )شوال من السنة الثالثة للهجرة( 13

  23-21 سورة القلم)تالوة(. 14

  36-34 الصيام وأنواعه. 15

  40-36 حديث الصيام وأنواعه )دراسة وحفظ( 16

  65-64 التقوى 17

  69-66 " )تفسري وحفظ(.19-15سورة االذارايت "  18


