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 للتعليم العام التربية اإلسالميةمادة /  الدروس المقررة في

 (توحيد مسارات)

 م٢٠٢١-٢٠٢٠ لعام الدراسي  من ا األولللفصل  
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠لعام الدراسّي من ا األولللفصل   اإلسالمية التربية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
ما  ة \ال

 مساراتتوحيد لمسار: ا                                                                                                                                                  101دين اسم المقرر ورمزه: المادة /

 األول ثانوي الصف                     دراسات في العقيدة اإلسالمية اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  15 - 12 .العقيدة اإلسالمية 1

2 
 أركان العقيدة اإلسالمية

 الركن األول: اإلميان ابهلل تعاىل.    
17 - 22  

  28 - 24 الثاين: اإلميان ابملالئكة. الركن 3

  31 - 30 الركن الثالث: اإلميان ابلكتب السماوية. 4

  39 - 33 الركن الرابع: اإلميان ابلرسل. 5

  48 - 41 الركن اخلامس: اإلميان ابليوم اآلخر. 6

  54 - 50 الركن السادس: اإلميان ابلقدر. 7

  59 - 58 .التوحيد 8

  63 - 61 .الشرك .1مع التوحيد     صور تتناىف  9
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  65 - 64 .النفاق. 2صور تتناىف مع التوحيد   10

  67 - 66 .السحر. 3صور تتناىف مع التوحيد    11

  74 - 69 العبادة. 12

  89 - 86 الثبات على العقيدة اإلسالمية.  13

  95 - 91 العمل الصاحل. 14
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالمية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
ما  ة \ال

 توحيد مساراتلمسار: ا                                                                                                                                                  201دين اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثاني ثانوي الصف                                 أحكام األسرة في اإلسالم اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

  17-13 .اإلسالم يف األسرة مكانة 1

  22-18 .اإلسالم يف األسرة بناء أُسس 2

  27-23 .)احلكم الشرعّي واملقاصد( الزواج 3

4 
 ( 1درس التالوة )

 والسالم. الصالة عليهم والرسل األنبياء سنن من الزواج
28-32  

  43-39 .وأحكامها اخِلطبة 5

  49-44 (.وشروطه أركانه) الزواج عقد 6

  56-50 .الزواج موانع 7

  61-57 .من حقوق املرأة يف اإلسالم (2) التالوة درس 8

  74-69 .الزوجني بني املشرتكة احلقوق 9

  81-75 .الزوجة حقوق 10

  86-82 .الزوج حقوق 11
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  93-87 .واألبناء اآلابء حقوق 12

  107-101 (.وأحكامه أنواعه) الطالق 13

  112-108 .الـُخلع 14

  117-113 .الِعّدة 15

  123-118 .الـَحَضانَة 16
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 م٢٠٢١ /٢٠٢٠من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالمية ات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
ما  ة \ال

 توحيد مساراتلمسار: ا                                                                                                                                                  301دين اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثالث ثانوي الصف                   السلوك االجتماعي في اإلسالم اسم الكتاب:
 
 الرقم

 
 ورقمه الدرسعنوان 

 
  الصفحة

 (إلى –من ) 

 
 المالحظات 

1 
 السُّلوك االجتماعّي 

 ) املفهوم، واألنواع، واخلصائص، والعوامل(.
13 - 18  

  25 – 20 اهتمام اإلسالم ابلسُّلوك االجتماعّي. 2

3 
 املنهج اإلسالمي يف تعديل السُّلوك 

 ) املقوِّمات واخلصائص واألساليب (.
26 - 32  

  37 - 34 (.19إىل اآلية  1سورة لقمان )من اآلية  4

  47 - 43 الّصْدق. 5

  54 - 49 اإلصالح بني النَّاس. 6

  61 - 56 الوفاء ابلوعود والعهود. 7

  67 - 63 صلة األرحام. 8

  80 - 57  سوء الّظّن ابلّناس. 9

  88 - 82   الِكْْب. 10
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  94 - 89 احلسُد.  11

12 .   101 - 96  الِغشُّ

جالس.  13
َ
  113 - 109  آداب امل

  120 - 115 آداب اجلوار. 14

  127 - 122  آداب الطريق.   15

  130 - 128   (.34إىل اآلية  20سورة لقمان )من اآلية  16


