
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/9                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى التاسع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/9islamic                   

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

         

                  https://almanahj.com/qa/9islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 التاسعالصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من  1 للصف التاسع  اإلسالمية  التربيةملادة  م2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــةقــــــــســــــــــــــــــم         

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 

 

 مالحظات الدرس املجال األسبوع 

ألول ا األسبوع   

 م2022 اغسطس 25 –21

  املدود   أحكامتجويد (  15-1سورة مريم ) التالوة القرآن الكريم وعلومه
  1ج (29-21الفرقان من ) سورة -الندامة بعد فوات األوان  التفسير القرآن الكريم وعلومه
  2ج (29-21الفرقان من ) سورة -الندامة بعد فوات األوان  التفسير القرآن الكريم وعلومه
  ( 10-1سورة التغابن )    حفظ وتسميع القرآن الكريم وعلومه

الثانياألسبوع   

  سبتمبر   1 –أغسطس28
م 2022  

  1ج واإلثم البر   شرح وحفظ   الحديث الشريف
  2ج واإلثم البر   شرح وحفظ   الحديث الشريف

   (18-11سورة التغابن )    حفظ وتسميع القرآن الكريم وعلومه
  الطبيعي( املدود)املدأحكام  تجويد( 34-16سورة مريم ) التالوة القرآن الكريم وعلومه

ثالثال األسبوع   

 م2022 سبتمبر  8 – 4

  1ج فضل ُحسن الُخلق  شرح وحفظ   الحديث الشريف
  2ج فضل ُحسن الُخلق  شرح وحفظ   الشريفالحديث 

  1ج الشرك العقيدة اإلسالمية
  2ج الشرك العقيدة اإلسالمية

الرابع األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  15 – 11

  1ج مشروعية الزكاة وأحكامها الفقه اإلسالمي وأصوله
  2ج مشروعية الزكاة وأحكامها الفقه اإلسالمي وأصوله

  1ج األموال التي تجب فيها الزكاة اإلسالمي وأصولهالفقه 
  2ج األموال التي تجب فيها الزكاة الفقه اإلسالمي وأصوله

الخامس األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  22 – 18

  1ج هـ(8يوم حنين ) السيرة والبحوث اإلسالمية 
  2ج هـ(8يوم حنين ) السيرة والبحوث اإلسالمية 

  1ج أهميته وثماره()الصبر  واألخالق اإلسالمية اآلداب 
  2ج  أهميته وثماره()الصبر  اآلداب واألخالق اإلسالمية 



 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 التاسعالصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من  2 للصف التاسع  اإلسالمية  التربيةملادة  م2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــةقــــــــســــــــــــــــــم         

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 مالحظات  الدرس املجال األسبوع 

سادس ال األسبوع   

 م 2022 سبتمبر  29 – 25

  أحكام املدود )املد الفرعي( تجويد  (50-35سورة مريم ) التالوة القرآن الكريم وعلومه
  1ج  (71-63الفرقان من )  منهج عباد الرحمن القويم سورة   التفسير  القرآن الكريم وعلومه

  2ج  (71-63الفرقان من )  منهج عباد الرحمن القويم سورة   التفسير  وعلومهالقرآن الكريم 
  1ج لهم وتأييدهحفظ هللا تعالى لعباده    شرح وحفظ   الحديث الشريف 

السابع األسبوع   

 م2022 أكتوبر  6 – 2

  2ج لهم وتأييدهحفظ هللا تعالى لعباده    شرح وحفظ   القرآن الكريم وعلومه 
  1ج نبي هللا هود العقيدة اإلسالمية
  2ج نبي هللا هود  العقيدة اإلسالمية

    (املد )املد العارض للسكون تجويد  (65-51سورة مريم ) التالوة القرآن الكريم وعلومه

الثامناألسبوع   

 م2022 أكتوبر  13 – 9

  ( 5-1سورة الطالق )    حفظ وتسميع القرآن الكريم وعلومه
  (الالزماملد  املد ) تجويد (80-66سورة مريم ) التالوة القرآن الكريم وعلومه 

  1ج مصارف الزكاة الفقه اإلسالمي وأصوله
  2ج مصارف الزكاة الفقه اإلسالمي وأصوله

التاسع األسبوع   

 م 2022 أكتوبر  20 – 16

  1ج ه(9أحداث يوم تبوك ) السيرة والبحوث اإلسالمية 
  1ج ه(9أحداث يوم تبوك ) السيرة والبحوث اإلسالمية 
    (12-6سورة الطالق )    حفظ وتسميع القرآن الكريم وعلومه
    (98-81سورة مريم ) التالوة القرآن الكريم وعلومه

العاشراألسبوع   

 م 2022 أكتوبر  27 – 23

  1ج التفاؤل وحسن الظن باهلل تعالى اآلداب واألخالق اإلسالمية 
  2ج التفاؤل وحسن الظن باهلل تعالى اآلداب واألخالق اإلسالمية 

 القرآن الكريم وعلومه - مراجعة
 الحديث الشريف  - مراجعة

عشر  الحاديسبوع األ  

 م 2022نوفمبر  3 –اكتوبر 30

 العقيدة اإلسالمية  - مراجعة
 الفقه اإلسالمي وأصوله - مراجعة
 السيرة والبحوث اإلسالمية  - مراجعة
 اآلداب واألخالق اإلسالمية  - مراجعة



 

 
 

 م 2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي                       

 التاسعالصف: التربية اإلسالمية  مادة:

 
 3 من  3 للصف التاسع  اإلسالمية  التربيةملادة  م2023-2022للعام األكاديمي  األول خطة الفصل الدراس ي  

 

 الـتـعــلــيـــــــــم والـتــعــلـــيـــــــــم الــعـــــــــالي التربية و وزارة 

 إدارة الـــــــــتــــــــــــوجــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــربــــــــــــــــــــوي         
 الـــــــــــتربــيـــــــــــــــــة اإلســــــــــالمـــــــيــــــــــــةقــــــــســــــــــــــــــم         

Ministry Of Education & Higher   Education 

Department of Educational Supervision 

Department of Islamic Education 

 
 

 
 
 
  
 
 

   م2023- 2022للعام الدراس ي  األول الفصل الدراس ي  اختبارات نهاية
 م 2022 نوفمبر  16ولغاية   م2022نوفمبر  6 نم عشر( الحادي عشر، الثاني  العاشر،الصفوف )

 م2022 نوفمبر  14ولغاية  م2022نوفمبر  6 نمالتاسع(   األول ولغايةالصفوف )


