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ية ترب ية ال سالم  اإل

ول صف األ  ال

 الدروس المحور المجال

سورة   -سورة اإلخالص –سورة الفاتحة  المرآن الكريم وعلومه 1.1 . الوحي اإللهي1
سورة  -سورة الناس –سورة الفلك  -الفيل 

 الماعون

الرحمة  –دعاء النوم –أركان اإلسالم  الحديث الشريف وعلومه 1.1 
البر حسن  –المسلم عون ألخيه  –بالحيوان 

 الخلك

 أركان اإليمان –هللا الرحمن  –هللا ربي  العميدة اإليمانية 1.1 . العقيدة اإلسالمية2

 هللا الخالك العظيم العملية اإليمانية 1.1 
 الصدق طريك الجنة ليم اإلسالم 1.1 اإلسالم وآدابه. قيم 3

 آداب النظافة في اإلسالم آداب اإلسالم 1.1 

 صالتي نور حياتي –الوضوء  أحكام العبادات 1.1 . أحكام اإلسالم ومقاصدها4

رسولنا دمحم صلى  –مولد الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   السيرة النبوية 1.1 . السيرة والشخصيات5
 هللا عليه وسلم في رعاية جده وعمه 

 أبوهريرة رضي هللا عنه   الشخصيات 1.1 . السيرة والشخصيات5

 أحب أسرتي   االنتماء 1.1 . الهوية والقضايا المعاصرة6

 

صف ثان ال  يال

  
 

 

 

اٌّداي      اٌّسٛس      اٌذسط 

  

اٌٛزٟ اإلٌٟٙ    

عٛسج اٌششذ-آ٠ح اٌىشعٟ-عٛسج اٌؼصش اٌمشءاْ اٌىش٠ُ  

عٛسج األػشاف-عٛسج اٌمذس -عٛسج اٌصافاخ  
 

زغٓ اٌٛضٛء-أزة اٌخ١ش ألخٟ اٌسذ٠ث اٌشش٠ف  

فضً ذالٚج اٌمشءاْ -فضً اٌصالج  

 خ١ش األػّاي فٟ اإلعالَ

 اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج اإلعال١ِح

 

اإل٠ّاْ تاٌشعً -هللا اٌٍط١ف اٌخث١ش  

 اٌطٙاسج ٚٔٛالض اٌٛضٛء أزىاَ اٌؼثاداخ أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذٖ

(2( أٔا أصٍٟ )1أٔاأصٍٟ)  

 

اٌغ١شج إٌث٠ٛح      

ٚاٌشخص١اخ     

اٌصادق األ١ِٓ -اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٚزة اٌؼًّ اٌغ١شج إٌث٠ٛح  

 ػٍٟ تٓ أتٟ طاٌة سضٟ هللا ػٕٗ اٌشخص١اخ اإلعال١ِح

ػٕٙااٌغ١ذج فاطّح سضٟ هللا   

 
 ل١ُ اإلعالَ ٚآداتٗ

األِأح       ل١ُ اإلعالَ  

 آداب اٌطؼاَ آداب اإلعالَ
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ثالث صف ال  ال

 الذروس المحىر المجال

عٛسج اٌر١ٓ   -عٛسج اٌضسٝ –عٛسج اٌؼٍك  اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚػٍِٛٗ 1.1 . الىحي اإللهي1
عٛسج  -عٛسج ا١ًٌٍ  –عٛسج اٌّضًِ  -

 اٌفدش

 –فضً ذشذ١ً اٌمشآْ اٌىش٠ُ  –زغٓ اٌخٍك  اٌسذ٠ث اٌشش٠ف ٚػٍِٛٗ 2.1 
 اٌصذق -صفاخ اٌّؤِٓ 

 اإل٠ّاْ تاٌشعً –اإل٠ّاْ تاٌّالئىح  اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح 1.2 . العقيذة اإلسالمية2

 اٌثسث ػٓ اٌّؼشفح –اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفح  اٌؼم١ٍح اإل٠ّا١ٔح 2.2 

 اٌرغاِر -تشاٌٛاٌذ٠ٓ  ل١ُ اإلعالَ 1.3 إلسالم وآدابه. قيم ا3

 آداب اٌض٠اسج ٚاٌض١افح آداب اإلعالَ 2.3 

األراْ ٚاإللاِح  –ششٚط اٌصالج ِٚثطالذٙا  أزىاَ اٌؼثاداخ 1.4 . أحكام اإلسالم ومقاصذها4

 اٌصَٛ -

 ٔضٚي اٌٛزٟ ػٍٝ إٌثٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   اٌغ١شج إٌث٠ٛح 1.5 . السيرة والشخصيات5

أتٛ  –خذ٠دح تٕد خ٠ٍٛذ سضٟ هللا ػٕٙا    اٌشخص١اخ 2.5 . السيرة والشخصيات5
 تىش اٌصذ٠ك سضٟ هللا ػٕٗ

 

صف ع ال راب  ال

 الذروس المحىر المجال

عٛسج   -عٛسج اٌطاسق –عٛسج اٌثشٚج  اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚػٍِٛٗ 1.1 . الىحي اإللهي1
 ِٓ أزىاَ اٌرد٠ٛذ -عٛسج اٌغاش١ح -األػٍٝ 

صالج  -أزغٕىُ أخاللا –اٌّؤِٓ اٌمٛٞ  اٌسذ٠ث اٌشش٠ف ٚػٍِٛٗ 2.1 

اٌرثثد ِٓ  –أخالق اٌّرم١ٓ  –اٌدّاػح 

 األخثاس

 اإل٠ّاْ تاٌىرة اٌغّا٠ٚح اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح 1.2 . العقيذة اإلسالمية2

 اٌثسث ٚاٌرفى١ش اٌؼٍّٟ م١ٍح اإل٠ّا١ٔحاٌؼ 2.2 

 زغٓ اٌّؼاٍِح ل١ُ اإلعالَ 1.3 . قيم اإلسالم وآدابه3

 آداب دخٛي إٌّضي ٚاٌخشٚج ِٕٗ آداب اإلعالَ 2.3 

 أ١ّ٘ح اٌصالج اٌّفشٚضح ٚآداتٙا أزىاَ اٌؼثاداخ 1.4 . أحكام اإلسالم ومقاصذها4

 اٌغٕٓ اٌشٚاذة

اٌٙدشج إٌٝ  –تذء اٌذػٛج إٌٝ اإلعالَ  اٌغ١شج إٌث٠ٛح 1.5 . السيرة والشخصيات5

صثش إٌثٟ صٍٝ  –ػاَ اٌسضْ  –اٌسثشح 
 هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  

أَ اٌّؤ١ِٕٓ اٌغ١ذج ص٠ٕة تٕد خض٠ّح  اٌشخص١اخ 2.5  

 سضٟ هللا ػٕٙا  
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صف خامس ال  ال

 الذروس المحىر المجال

عٛسج   -عٛسج اٌرى٠ٛش –عٛسج االٔفطاس  اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚػٍِٛٗ 1.1 . الىحي اإللهي1

 اٌمٍمٍح -عٛسج إٌاصػاخ  -ػثظ 

 –أزة اٌؼًّ إٌٝ هللا  -اٌّفٍظ اٌسم١مٟ   اٌسذ٠ث اٌشش٠ف ٚػٍِٛٗ 2.1 

 –اٌمشآْ شف١ؼٟ  –اإلزغاْ إٌٝ إٌاط 

 ٠غشٚا ٚال ذؼغشٚا –اٌمٍة اٌشز١ُ 

 اإل٠ّاْ تا١ٌَٛ ا٢خش اإل٠ّا١ٔحاٌؼم١ذج  1.2 . العقيذة اإلسالمية2

 اٌشفك خ١ش –ِسثح هللا ذؼاٌٝ   ل١ُ اإلعالَ 1.3 . قيم اإلسالم وآدابه3

 آداب سوٛب ٚعائً إٌمً آداب اإلعالَ 2.3 

 صالج اٌدّاػح  أزىاَ اٌؼثاداخ 1.4 . أحكام اإلسالم ومقاصذها4

 –اإلعشاء ٚاٌّؼشاج  –دػٛج أً٘ اٌطائف   اٌغ١شج إٌث٠ٛح  1.5 . السيرة والشخصيات5
 اٌٙدشج إٌٝ اٌّذ٠ٕح

 فاطّح تٕد ػثذ اٌٍّه   اٌشخص١اخ 2.5  

 

صف سادس ال  ال

  

 

 

 

 

 اٌذسط اٌّسٛس    اٌّداي     

  
 اٌٛزٟ اإلٌٟٙ  

 - –صفاخ اٌّؤ١ِٕٓ  –عٛسج اٌغدذج اٌسك ٚا١ٌم١ٓ  اٌمشءاْ اٌىش٠ُ
 اإللالب. –عٛسج اٌٍّه  –اإلدغاَ  -اٌصثش ٚا١ٌم١ٓ 

 

 –زاعثٛ أٔفغىُ  –زشِح اٌّغٍُ  –أخالق ز١ّذج  اٌسذ٠ث اٌشش٠ف

 اٌّؤِٓ ت١ٓ اٌشىش ٚاٌصثش. 

 اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج اإلعال١ِح

 

 ِٓ ػالِاخ اٌغاػح 

 أٔا ِرغاِر أزىاَ اٌؼثاداخ أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذٖ

 

 اٌغ١شج إٌث٠ٛح    

 ٚاٌشخص١اخ   

 تذس اٌىثشٜ.غضٚج  اٌغ١شج إٌث٠ٛح

 اإلِاَ ِاٌه تٓ أٔظ. اٌشخص١اخ اإلعال١ِح

 
 ل١ُ اإلعالَ ٚآداتٗ

 أٔا ِرغاِر ل١ُ اإلعالَ

 آداب اٌّغدذ آداب اإلعالَ



 
 

I s l ami c  Educat i on  - ية  ترب ية ال سالم  Curriculum 4 | اإل

 

ع ساب صف ال  ال

 اعُ اٌذسط اٌّسٛس اٌّداي

 اٌثؼث ٚإٌشٛس -1 اٌمشاْ اٌىش٠ُ اٌٛزٟ اإلٌٟٙ
 اٌخالق اٌؼ١ٍُ -2

 تشاسج ِٚٛاعاج -3

 أزىاَ ا١ٌُّ اٌغاوٕح -4
 عٛسج اٌشزّٓ -5

 اٌّغرظٍْٛ فٟ ظً اٌشزّٓ -1 اٌسذ٠ث اٌشش٠ف اٌٛزٟ اإلٌٟٙ

 ِٓ تشائش اٌّص١ٍٓ -2

 اٌرٛتح فشصح اٌؼّش -3
 االػرذاي فٟ اإلٔفاق -4

 اٌمٍة ٚصالذ اإلٔغاْ -5

 اٌذ٠ٓ ٠غش -6

 أدٌح ٚزذا١ٔح هللا ٚلذسذٗ -1 اٌؼم١ٍح اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج

 هللا اٌّغ١ث اٌس١ٍُ -2

 اٌرفىش فٟ اإلعالَ -3

 اٌّشالثح -1 ل١ُ اإلعالَ ل١ُ اإلعالَ ٚآداتٗ
 اٌؼًّ ػثادج ٚزضاسج -2

 عٕٓ اٌفطشج -1 اٌؼثاداخ أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذ٘ا

 اٌغغً -2

 اٌر١ُّ ٚاٌّغر ػٍٝ اٌخف١ٓ -3
 صالج اٌّغافش ٚاٌّش٠ض -4

 اٌغ١شج إٌث٠ٛح اٌغ١شج إٌث٠ٛح ٚاٌشخص١اخ

 اٌشخص١اخ

 غضٚج األزضاب -1

–اإلِاَ أتٛ ز١ٕفح إٌؼّاْ  -2
 سزّٗ هللا .

اٌّؼاصشجا٠ٌٛٙح ٚاٌمضا٠ا   اٌسضاسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح -1 ا٠ٌٛٙح 

 

ثامن صف ال  ال

 اٌذسط اٌّسٛس    اٌّداي     

  

 اٌٛزٟ اإلٌٟٙ  

 - –صفاخ اٌّؤ١ِٕٓ  –عٛسج اٌغدذج اٌسك ٚا١ٌم١ٓ  اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

 اإللالب. –عٛسج اٌٍّه  –اإلدغاَ  -اٌصثش ٚا١ٌم١ٓ 

 

 –زاعثٛ أٔفغىُ  –زشِح اٌّغٍُ  –أخالق ز١ّذج  اٌسذ٠ث اٌشش٠ف

 اٌّؤِٓ ت١ٓ اٌشىش ٚاٌصثش. 

 اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج اإلعال١ِح

 

 ِٓ ػالِاخ اٌغاػح 

 أٔا ِرغاِر أزىاَ اٌؼثاداخ أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذٖ

 

 اٌغ١شج إٌث٠ٛح    

 ٚاٌشخص١اخ   

 غضٚج تذس اٌىثشٜ. اٌغ١شج إٌث٠ٛح

 اإلِاَ ِاٌه تٓ أٔظ. اٌشخص١اخ اإلعال١ِح

 

 ل١ُ اإلعالَ ٚآداتٗ

 أٔا ِرغاِر ل١ُ اإلعالَ

 آداب اٌّغدذ آداب اإلعالَ
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لصف التاسع ا

 اعُ اٌذسط اٌّسٛس اٌّداي

 ِغ هللا ٚسعٌٛٗ ٌٟٚٚ األِش -1 اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌٛزٟ اإلٌٟٙ

 عالِح اٌّدرّغ ٚٚزذج أتٕائٗ -2

 اإل٠ّاْ فضً ِٓ هللا ذؼاٌٝ -3
 26-1عٛسج اٌٛالؼح  -4

 56-27عٛسج اٌٛالؼح  -5

 اٌغثغ اٌّٛتماخ -1 اٌسذ٠ث اٌشش٠ف اٌٛزٟ اإلٌٟٙ

 اٌسالي ت١ٓ -2
 اٌذ٠ٓ إٌص١سح -3

 ٌٍّدرّغ سخاٌٗ ٚٔغاؤٖ -4

 ذثش١ش ٚذسز٠ش -5

 اٌغفٛس اٌؼذي عثسأٗ -1 اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج

 اٌرٕاصر فٟ اإلعالَ -1 ل١ُ اإلعالَ ل١ُ اإلعالَ ٚآداتٗ

 اٌؼذي فٟ اإلعالَ -2

 ال ٌالٔرساس -3

 اٌؼثاداخ - أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذ٘ا
 أزىاَ اإلعالَ -

 اٌضواج فٟ اإلعالَ -1
 اٌسح -2

ِا ٠سً ِٚا ٠سشَ ِٓ  -3

 اٌطؼاَ ٚاٌششاب

 اٌغ١شج - اٌغ١شج ٚاٌشخص١اخ

 اٌشخص١اخ -

زدح اٌٛداع ٚٚفاج إٌثٟ  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلِاَ ِغٍُ -2

إٌّٙح اٌرشتٛٞ فٟ ذشت١ح  -3
 اٌد١ً

 األِٓ ٚاألِاْ -1 اٌمضا٠ا اٌّؼاصشج ا٠ٌٛٙح ٚاٌمضا٠ا اٌّؼاصشج
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  الصف العاشر 

                              

 اٌصف اٌسادٞ ػشش

 اعُ اٌذسط اٌّسٛس اٌّداي

 اٌثثاخ ػٍٝ اٌسك -1 اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٚػٍِٛٗ اٌٛزٟ اإلٌٟٙ
 غضٚج األزضاب -2

اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاإلػداص  -3

 اٌؼٍّٟ
االلرذاء تشعٛي هللا صٍٝ  -4

 هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

 ٚصا٠ا ٚذٛخ١ٙاخ أخالل١ح -5

 ألغاَ اٌسذ٠ث اٌشش٠ف -1 اٌسذ٠ث اٌشش٠ف اٌٛزٟ اإلٌٟٙ
 اٌّرٛاذش ٚا٢زاد -2

 اٌؼمً ٚإٌمً -1 اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج

 اإلعالَل١ُ  - ل١ُ اإلعالَ ٚآداتٗ

 أدب اٌسٛاس -

 االعرؼفاف -1

 أدب اٌسٛاس -2
 اٌشٛسٜ فٟ اإلعالَ -3

 اٌّؼاِالخ - أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذ٘ا

 ِماصذ األزىاَ -

 اٌؼمٛد اٌّا١ٌح فٟ اإلعالَ -1

 ِصادس اٌرشش٠غ اإلعالِٟ -2

ِٕٙح اإلعالَ فٟ تٕاء  -3
 األعشج

 اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح -4

 ا٠ٌٛٙح - ا٠ٌٛٙح ٚاٌمضا٠ا اٌّؼاصشج

 اٌمضا٠ا اٌّؼاصشج -

 ٚاٌثمافح اٌؼشت١حاٌٍغح  -1
االعرذاِح فٟ إٌّٙح  -2

 اإلعالِٟ

ِؼاٌُ اٌرخط١ظ فٟ ع١شج  -1 اٌغ١شج إٌث٠ٛح اٌغ١شج إٌث٠ٛح ٚاٌشخص١اخ

 اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص
 -سضٟ هللا ػٕٙا –أَ عٍّح  -2

 اٌذسط اٌّسٛس    اٌّداي     

  

 اٌٛزٟ اإلٌٟٙ  

 عٛسج وٙف اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

 

خٙٛد  –ِصادس اٌرشش٠غ اإلعالِٟ  –اٌغٕح إٌث٠ٛح  اٌسذ٠ث اٌشش٠ف
 اٌؼٍّاء فٟ زفع اٌغٕح إٌث٠ٛح

 ألغاَ اٌغٕح إٌث٠ٛح تإٌغثح ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ.

 اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج اٌؼم١ذج اإلعال١ِح
 

خصائص اٌرفى١ش ٚاالعرذالي فٟ  –اإل٠ّاْ تاٌغ١ة 
 اإلعالَ.

زّا٠ح اٌّدرّغ ِٓ اٌٛلٛع  –اٌٛلف ػطاء ّٚٔاء  أزىاَ اٌؼثاداخ أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذٖ

 آداب اٌٍثاط ٚاٌض٠ٕح –فٟ اٌّؼاصٟ 

 

 اٌغ١شج إٌث٠ٛح    
 ٚاٌشخص١اخ   

 عى١ٕح تٕد اٌسغ١ٓ -ز١اج اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص اٌغ١شج إٌث٠ٛح

 أزّذ تٓ ػثذ اٌؼض٠ض تٓ زّذ اٌّثاسن اٌشخص١اخ اإلعال١ِح

 

 ا٠ٌٛٙح ٚاٌمضا٠ا اٌّؼاصشج 

 اٌر١ّٕح اٌثشش٠ح ا٠ٌٛٙح ٚاٌمضا٠ا اٌّؼاصشج
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 اٌذسط اٌّسٛس    اٌّداي     

  

 اٌٛزٟ اإلٌٟٙ  

 عٛسج إٌٛس  اٌمشءاْ اٌىش٠ُ

 

 ِٕٙح إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌشػا٠ح اٌصس١ح  اٌسذ٠ث اٌشش٠ف

 اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح اٌؼم١ذج اإلعال١ِح

 

 ِٕٙد١ح اإلعالَ فٟ تٕاء اٌؼمً –اٌرطشف 

 اٌّغؤ١ٌٚح اٌفشد٠ح ٚاٌدّاػ١ح فٟ اإلعالَ  ل١ُ اإلعالَ  ل١ُ اإلعالَ ٚآداتٗ 

 آداب اإلعالَ فٟ اٌشؤٜ ٚاألزالَ 

األعظ ٚاٌّثادئ اٌرٟ ٠مَٛ  –اٌفشاق ت١ٓ اٌضٚخ١ٓ  أزىاَ اٌّؼاِالخ  أزىاَ اإلعالَ ِٚماصذٖ

اٌّزا٘ة  –ػ١ٍٙا إٌظاَ االلرصادٞ فٟ اإلعالَ 
 ِماصذ اٌرشش٠غ اٌخّظ  –اٌفم١ٙح 

 

 اٌغ١شج إٌث٠ٛح    

 ٚاٌشخص١اخ   

 االلرذاء تإٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص  اٌغ١شج إٌث٠ٛح

أَ اإلِاساخ اٌش١خح فاطّح تٕد ِثاسن فٟ خذِح  اٌشخص١اخ اإلعال١ِح

 اٌش١خ صا٠ذ تٓ عٍطاْ آي ١ٙٔاْ  –اإلعالَ 

 

 ا٠ٌٛٙح ٚاٌمضا٠ا اٌّؼاصشج 

 اٌؼٌّٛح  ا٠ٌٛٙح ٚاٌمضا٠ا اٌّؼاصشج


