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 الديين اإلعداديللتعليم املواد الشرعية الدروس املقررة يف 
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 م2021 /0202لعام الدراسّي من ا األولللفصل  التربية اإلسالمية ات مادةالعلمي المطلوب في مقررمحتوى ال

 األول اإلعدادي الصف:                   القرآن الكريم وعلومهاسم الكتاب:            القرآن الكريم وعلومه: المادة
                                                                                                              

 

 المالحظات الصفحة ورقمه الدرسعنوان  الرقم

1 
 أوالً: القرآن الكريم:

 األحقاف. سورة 
13-17  

2 
 الكريم: ثانيًا: علوم القرآن

 نزول القرآن الكريم. -
36-37  

3 
 أوالً: القرآن الكريم:

 22-18 د.سورة محم 
 

4 

 ثانيًا: علوم القرآن الكريم:

   .حفظ القرآن وتدوينه في عهد النبوة 

 فضل تالوة القرآن وآدابه. -

39-40 

42-44 
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 م2021 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل  التربية اإلسالميةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة 

   األول اإلعدادي لصف:ا                                    التفسيراسم الكتاب:                                 التفسيرالمادة: 

 

 
 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم

1 
 تفسير سورة األحقاف 

 (. 6-1) اآلياتالدرس األول:  -
 

16-19  

  25-21 (.14-7) اآلياتالدرس الثاني:  - 2

  31-27 (.20-15: اآليات )الثالثالدرس  - 3

  37-33 (.28-21الدرس الرابع: اآليات ) - 4

  40-38 (.32 -29الدرس الخامس: اآليات ) - 5

  44-42 (.35-33الدرس السادس: اآليات ) - 6

 تفسير سورة محمد:  7
 (. 3-1لدرس األول: اآليات )ا   -   

 
50-52  

  56-53 (.11-4الدرس الثاني: اآليات ) - 8

  60-58 (.15-12ات ) الدرس الثالث: اآلي - 9

  64-62 (. 19-16لدرس الرابع: اآليات ) ا  - 10

  69-66 (.28-20الدرس الخامس: اآليات ) - 11

  73-71 (.32-29الدرس السادس: اآليات ) - 12

  77-75 (.38-33الدرس السابع: اآليات ) - 13
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 م2021 /0202من العام الدراسّي  ولاألللفصل  التربية اإلسالمية ات مادةالمحتوى العلمي المطلوب في مقرر

 األول اإلعدادي الصف:          الحديث والسيرةاسم الكتاب:                     الحديث والسيرة :المادة
                                                                                                                                

 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم

 أوالً: الحديث الشريف 1
 ول: حّب الرسول من اإليمان.الحديث األ -

 
15-16  

  20-18 لحديث الثاني: حالوة اإليمان. ا -     2
  23-21 لحديث الثالث: خصال المنافق. ا -     3

  28-25 قبلي. الرابع: أُعطيت خمسا لم يعطهّن أحد الحديث - 4

  31-29 ديث الخامس: من كان حالفا فليحف باهلل.الح -     5

 ثانيًا: السيرة والشخصيات 6
  117-115 بذة عن الجزيرة العربية.ن - 

  124-119 م.حالة العالم قبل اإلسال - 7

  . 125-128مولد الرسول  - 8

  . 130-135نشأة الرسول  - 9

  140-137 لجاهلية ومشاركته في مآثر قومه.عن عيوب ا ابتعاده  10

 أوالً: الحديث الشريف: 11
  34-32 لحديث السادس: اختصاص هللا بعلم الغيب.ا - 

  38-36 بع: المصائب واآلالم كفارة للخطايا.الحديث السا -  12

  41-40 ث الثامن: أعمال محظورة.الحدي - 13

  45-43 لتاسع: الدين يسر.الحديث ا - 14

   . 46-48لحديث العاشر: الرفق والتيسير من هدي النبي ا -  15

 ثانيًا: السيرة والشخصيات 16
  144-142 من السيدة خديجة رضي هللا عنها. زواجه  -

  148-146 نزول الوحي. - 17
  153-150 ى اإلسالم سّرا.الدعوة إل - 18
  158-155 ى اإلسالم جهرا.الدعوة إل - 19
  . 204-206ل بن رباح بال - 20
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 م2021 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل  التربية اإلسالميةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة 
 األول اإلعدادي لصف:ا                               الفقه المالكياسم الكتاب:                         الفقه المالكيالمادة: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات الصفحة الدرس ورقمه عنوان الرقم
1  .13-12 نشأة المذاهب الفقهية األربعة  
2  .)17-14 التعريف باإلمام مالك )صاحب المذهب  
3   .19-18 قائمة بأبرز المصطلحات الفقهية  

 كتاب الطهارة:  - 4

 .عناية اإلسالم بالطهارة 

 
21-23  

5  .25-24 المياه  

6  .30-27 النجاسات  

7  34-32 اء الحاجة واالستنجاء.آداب قض  

8  .)39-35 الوضوء )شروطه وفرائضه  

9  .)45-41 الوضوء )سننه وفضائله ومكروهاته ونواقضه  

10  .49-47 المسح على الخفين  

11  .56-51 الغسل  

12  .63-58 التيمم  

13  .66-65 المسح على الجبيرة  

14  :كتاب الصالة 
 .)76-73 الصالة )فرضيتها وأوقاتها  

15  .79-78 األوقات المنهّي عن التنفُّل فيها  

16  .85-81 األذان واإلقامة  

17  .90-87 شروط الصالة  
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 م2021 /0202من العام الدراسّي  األولللفصل  التربية اإلسالميةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة 

                                  األول اإلعدادي لصف:ا                 الفقه الشافعياسم الكتاب:                               الفقه الشافعي المادة:
                    

 )الموضوعات التي يدرسها الطالب قبل امتحان المنتصف ال تدخل في االمتحان النهائي(

 
 

 

 

 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم
1  13-12 اهب الفقهية األربعة.نشأة المذ  
2  .)17-14 التعريف باإلمام الشافعي )صاحب المذهب  
3   .18 قائمة بأبرز المصطلحات الفقهية  

 كتاب الطهارة: - 4

 .عناية اإلسالم بالطهارة 

21-23  

5  .26-25 المياه  

6  .30-28 آداب قضاء الحاجة واالستنجاء  

7  .)35-32 الوضوء )شروطه وفرائضه  

8   الوضوء )سننه وفضائله ومكروهاته
 ونواقضه(.

37-41  

9  .45-43 المسح على الخفين  

10  .50-46 الغسل  

11  .57-52 التيمم  

12  .59-58 المسح على الجبيرة  

13  .62-60 النجاسات  
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  :كتاب الصالة 
 .)الصالة )فرضيتها وأوقاتها 

69-71  

15  .77-73 األذان واإلقامة  

16   81-79 الصالة.شروط  
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 م2021 /0202من العام الدراسّي األول للفصل  التربية اإلسالميةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة 

                                                                                                                                ديالثاني اإلعدا لصف:ا               القرآن الكريم وعلومه اسم الكتاب:               القرآن الكريم وعلومه :المادة
 

 
 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم

 أوال: القرآن الكريم:  1
 .)21-15 سورة الشورى )من بداية السورة إلى نهاية السورة  

 ثانيا: علوم القرآن الكريم:   2
  . 38جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق  -

  . 40-41نسخ القرآن في عهد سيدنا عثمان بن عفان  - 3

  44-42 مبادئ علم التجويد. - 4

 أوال: القرآن الكريم:  5
 (.45سورة الزخرف )من بداية السورة إلى اآلية  -

22-25  

 ثانيًا: علوم القرآن الكريم: 6
 45 مراتب التالوة  

  47-46 للحن في القراءة.ا - 7

8  .50-48 أحكام االستعاذة والبسملة  
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 م2021 /0202من العام الدراسّي  األولللفصل  اإلسالمية مادة التربيةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات 

                  الثاني اإلعدادي لصف:ا                 1ج  التفسير والتوحيداسم الكتاب:                    التفسير والتوحيد المادة:
  

 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم

  فسير سورة الشورى:ت -أوالً  1
  :20-16  (.12-1) اآلياتالدرس األول  

2   :25-22 (.16-13) اآلياتالدرس الثاني  
3   30-27 (.22-17: اآليات )الثالثالدرس  

4  ( 28-23الدرس الرابع: اآليات.) 35-32  

5  ( 35 -29الدرس الخامس: اآليات.) 39-36  

  75-74 .علم التوحيد  -التوحيد:  -ثانيًا   6

7  .77-76 كلمة التوحيد  

8  .81-79 العقيدة اإلسالمية تقوم على التوحيد  

9  التوحيد: صور تتنافى مع 
 .84-82 السحر  

10   .88-85 الرياء  

11 
  أوالً: تابع: سورة

 :الشورى
 ( 46-36الدرس السادس: اآليات.) 

40-45  

12  ( :آ -47الدرس السابع.)50-46 خر السورة  

 تفسير سورة الدخان:  13
  ( 16-1الدرس األول: اآليات .) 57-53  

14  ( 37-17الدرس الثاني: اآليات.) 63-59  

15  ( آ -38الدرس الثالث: اآليات.)70-65 خر السورة  

  90-89 ق.النفاالتوحيد: ع مصور تتنافى  :التوحيد -ثانيًا    16

  93-92 اإليمان. 17

  96-94 أركان اإليمان. 18

  100-97 الركن األول: اإليمان باهلل تعالى.  19

  104-102 أسماء هللا الحسنى. 20



 

9 

 

 م2021 /0202من العام الدراسّي  األولللفصل  التربية اإلسالمية ات مادةالمحتوى العلمي المطلوب في مقرر
 الثاني اإلعدادي الصف:          1ج والسيرة الحديثاسم الكتاب:                      الحديث والسيرة :المادة

 

 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم

 أوالً: الحديث الشريف:    1
 .16-13 الحديث األول: األعمال بالنيات  

2   .20-18 الحديث الثاني: مراتب الدين  
3   .25-22 الحديث الثالث: أركان اإلسالم  

4  .29-27 الحديث الرابع: أطوار خلق اإلنسان  

5  .33-31  الحديث الخامس: التمسك بدين هللا  

 ثانيًا: السيرة والشخصيات     6
 .86-78 بيعتا العقبة  

7  .91-87 هجرة الصحابة إلى المدينة المنورة  

8   هجرة الرسول. 93-102  

9  .108-104 حالة المدينة قبل الهجرة  

 أوالً: الحديث الشريف: 10
 .36-34 الحديث السادس: التّفقُّه في الدين  

11  .41-38 الحديث السابع: ما نََهْيتكم عنه فاجتنبوه  

12  45-43 الحديث الثامن: َمِن المسلم؟  

13  .50-47 الحديث التاسع: الصلوات الخمس  

14  :53-52 الحديث أثناء خطبة الجمعة.  الحديث العاشر  

 ثانيًا: السيرة والشخصيات 15
  استقبال أهل المدينة لرسول هللا. 109-111  

16  .116-113 أسس المجتمع اإلسالمي الجديد  

  120-118 بناء المجتمع اإلسالمي في المدينة. - 17

  . 122-128معجزات الرسول  - 18

  . 130-131عبد الرحمن بن عوف  - 19
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 م2021 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالميةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة  
                                   الثاني اإلعدادي الصف:          الفقه المالكياسم الكتاب:        الفقه المالكي  : المادة

 
 المالحظات فحةالص عنوان الدرس ورقمه الرقم

1  .13-12 التعريف باألحكام الشرعية التكليفية  

 كتاب الزكاة:     2
 .20-15 تعريف الزكاة وحكمها  

3  .26-21 زكاة النّعم  

4  .32-28 زكاة الحرث  

5  .37-34 زكاة العين  

6  .44-39 زكاة عروض التجارة والمعدن  

7  .50-46 مصارف الزكاة  

8  55-52 كاة.شروط صحة أداء الز  

9  .60-57 زكاة الفطر  

 كتاب الصوم: 10
 .65-63 تعريف الصوم وفضله وأنواعه  

  70-66 الصوم الواجب. - 11

12  .78-72 شروط الصوم وأركانه  

13  .85-80 القضاء والكفارة واإلطعام  

14  .90-87 آداب الصيام  

15  .95-91 الصوم المستحب والمكروه والمحرم  

16  102-97 .االعتكاف  
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 م2021 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل  التربية اإلسالمية ى العلمي المطلوب في مقررات مادةالمحتو
 

 الثاني اإلعدادي الصف:                       الفقه الشافعياسم الكتاب:                      الفقه الشافعي: المادة
                                                                                                                                         

 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم
1  .12 قائمة بأبرز المصطلحات الفقهية  

 كتاب الزكاة:  2
 .20-15 تعريف الزكاة وحكمها وشروطها  

3  .27-22 زكاة األنعام  

4  .31-29 زكاة الزروع والثمار  

5  .35-33 زكاة النقدين  

6  .41 -37 زكاة عروض التجارة والمعدن والركاز  

7  .44-42 زكاة الفطر  

8  .50-46 مصارف الزكاة  

9  .54-52 كيفية أداء الزكاة  

10  :كتاب الصوم 
 .59-57 تعريف الصوم وفضله وأنواعه  

11  .64-60 الصوم الواجب  

12  .71-66 شروط الصوم وأركانه  

13  .77-73 القضاء والكفارة والفدية  

14  .81-78 آداب الصوم  

15  .85-82 الصوم المستحب والمكروه والمحرم  

16   91-87 االعتكاف  
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 م2021 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل   التربية اإلسالميةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة  
 

 الثالث اإلعدادي لصفا             القرآن الكريم وعلومهاسم الكتاب:                   القرآن الكريم وعلومهالمادة: 

 

 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم

 أوالً: القرآن الكريم: 1
  16-13 (.52إلى اآلية  32سورة الزمر )من اآلية  

 :ثانيًا: علوم القرآن الكريم  2
 .38-36 المكي والمدني  

3  .42-40 أسباب النزول  

 أوالً: القرآن الكريم:   4
  18-16 إلى نهاية السورة(. 53سورة الزمر )من اآلية  -

5   سورة غافر )من بداية
  21-19 (.22السورة إلى اآلية 

 ثانيًا: علوم القرآن الكريم:    - 6
  50-44 مخارج الحروف. -

  60-52 صفات الحروف. - 7
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 م2021 /2020للفصل الثاني من العام الدراسّي  التربية اإلسالمية ات مادةالمحتوى العلمي المطلوب في مقرر
 

 الثالث اإلعدادي لصفا                      1التفسير والتوحيد ج اسم الكتاب:                  التفسير والتوحيدالمادة: 
            

 
 المالحظات لصفحةا عنوان الدرس ورقمه الرقم

1 
فسير سورة ت -أوالً     

 الزمر:
 .بين يدي السورة 

14-15  

2   :21-16 (. 7-1) اآلياتالدرس األول  
3   :30-23 (.20-8) اآلياتالدرس الثاني  

4  ( 35-21الدرس الثالث: اآليات .) 39-32  

5 
 التوحيد: -ثانيًا

 الركن الرابع: اإليمان بالرسل: 
 ء والرسل.اإليمان باألنبيا

70-73  

  77-75 حاجة الناس إلى األنبياء والرسل. 6

  83-79 صفات األنبياء والرسل. 7

8 
 فسير سورة الزمر:ت -أوالً 

 ( 46-36الدرس الرابع: اآليات.) 
41-47  

9  ( 61-47الدرس الخامس: اآليات.) 55-49  

10  ( آ-62الدرس السادس: اآليات.)64-57 خر السورة  

11 
 التوحيد -ثانيًا

 .دالالت صدق األنبياء والرسل 
85-87  

12  93-89 عصمة األنبياء والرسل  

  98-95 وظائف األنبياء والرسل ومهماتهم. - 13

14   خصائص سيدنا محمد. 100-104  

15   حقوق سيدنا محمد. 106-112  
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 م2021 /2020العام الدراسّي  من األولللفصل  التربية اإلسالميةالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة 
 الثالث اإلعدادي :صفال                   1الحديث والسيرة جاسم الكتاب:                الحديث والسيرةالمادة:   

                                                                                                                       
 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم

 أوالً: الحديث الشريف: 1
 .15-13 الحديث األول: من عالمات كمال اإليمان  

2   الحديث الثالث: القول الحسن ورعاية حق الجار
  26-23 والضيف. 

3  .29-27 الحديث الرابع: النهي عن الغضب  

4  .34-31 الحديث الخامس: اإلحسان في كل شيء  

 ثانيًا: السيرة والشخصيات 5
 .100-91 صلح الحديبية  

6   رسل النبي .106-102 وكتبه للملوك واألمراء  

7  .117-107 غزوة خيبر  

 أوالً: الحديث الشريف: 8
 .47-41 الحديث السابع: كلمات تبني شخصية المسلم  

9  .52-49 الحديث الثامن: الحياء من اإليمان  

10  58-53 : االستقامة على اإليمان.الحديث التاسع  

11   .58-56 الحديث العاشر: أداء الواجبات طريق الجنة  

 ثانيًا: السيرة والشخصيات 12
 .120-118 عمرة القضاء  

13  .128-122 غزوة ُمؤتة  

14  .139-129 فتح مكة  

15  .149-148 عطاء بن أبي رباح رحمه هللا  



 

15 

 

 م2021 /2020من العام الدراسّي  ولللفصل األ التربية اإلسالميةات مادة المحتوى العلمي المطلوب في مقرر
 الثالث اإلعدادي :الصف                   1الفقه المالكي جاسم الكتاب:                              الفقه المالكيالمادة: 

                                                                                                                                   
 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم
  11 رعية التكليفية.األحكام الش - 1
2  .14-12 البيوع  
3  .19-16 شروط البيع  
4  .25-21 الخيار في البيع  

5  .32-27 الّربا  

  37-34 القَْرض. - 6

7  .41-39 الّرهن  

8  .48-43 الحجر  

9  .68-65 الشركة  

10  .73-70  الوكالة  

11  .82-80 الوديعة  

12  .86-84 العارية  

13  .91-89 الغصب  

14  .101-98 القراض  

  115-112 اإلجارة. - 15

16  .130-126 الوقف  

17   .137-134 الهبة  

18  .142-139 اللقطة  
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 م2021 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل  التربية اإلسالمية ات مادةالمحتوى العلمي المطلوب في مقرر
 

 الثالث اإلعدادي :الصف         1الفقه الشافعي جاسم الكتاب:                     الفقه الشافعي    المادة: 

 

 

 المالحظات الصفحة عنوان الدرس ورقمه الرقم
1  .11 األحكام الشرعية التكليفية  
2  14-12 وع.البي  
3  .18-16 شروط البيع  
4  .23-21 الخيار في البيع  

5  .30-25 الّربا  

6  .36-32 القَْرض  

7  .40-38 الّرهن  

8  .45-42 الحجر  

9  .64-61 الشركة  

9  .69-66 الوكالة  

10  .79-76 العارية  

12  .83-82 الغصب  

13  .93-89 القراض  

14  .103-100 اإلجارة  

15  118-114 .فالوق  

16   .125-122 الهبة  

17  .131-127 اللقطة  

18  139-136 .الوديعة  


