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 املتوسطة  الشرعية للمرحلة   علومالات    مقرريف   الفاقد التعليمي
 األول املتوسط الصف 

 

 

 

 

 التفسي  مقرر 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م
 التعريف بلقمان وصفته ومعناها ووصاياه التي ذكرها هللا تعالي  1

 الفصل الدراسي: 
 )األول (تقديم الفصل أثناء 

 األمور الخمسة التي لم يظهرها هللا الحد وستأثرها بعلمة  2

 التعريف بيوم التغابن وسبب تسمية بذلك   3

 المقارنة بين الشح والبخل   4

 احلديث  مقرر 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م
 التفريق بين التجسس والتحسس  1

 الفصل الدراسي: 
 

 )األول (تقديم الفصل أثناء 
  االحسان الى الجار وصور من االحسان  2

 واهميتها فضل صلة الرحم   3

 مقرر التوحيد 
 

 لعالج الفاقد التعليمي الوقت املقرتح  املهارات املفقودة  م

 الغلو في األنبياء والصالحين  1
 الفصل الدراسي:  

 
 )األول (تقديم الفصل أثناء 

 العبادات الباطنة   2

 أسباب الهداية وموانعها   3

 المملكة العربية السعودية 

 لتعليم ا  وزارة
(280 ) 

 تعليم بمنطقة الرياض لاإلدارة العامة ل 
 شمال - مكتب التعليم

 ......................... ........................................................................ ......................................................................
 .....................................................................



 

 
 

 

 

 

 

 قران حتفيظ غيب

 توسط الصف الثاني امل

 

 

 

 

 

 الفقه  مقرر 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م
 مام والمأمومين وحاالته  موقف اإل 1

   الفصل الدراسي:
 

 األول()تقديم الفصل أثناء 

 حكامها اصالة المريض  2

  المسافر أحكامهاصالة  3

 صالة الجمعة واحكامها  4

 مظاهر وخصائص أعياد المسلمين   6

 صفة التعزية وبدع الجنائز ومخالفاتها  7

 النصاب  السورة اسم  الرقم

 ( 11ــ  8آية )  سورة الحج  1

 ( 54ــ   52آية )  سورة الحج  2

 ( 42ــ   37آية )  سورة األنبياء  3

 ( 66ــ   61آية )  سورة طه  4

 ( 131ــ  128آية )  سورة طه  5

 ( 84ــ   77آية )  سورة مريم  6

 مقرر  التفسي
 

 املقرتح لعالج الفاقد التعليمي الوقت   املهارات املفقودة  م
 التعريف بالحوارين ووصفهم والنبي الذي ناصروه 1

 الفصل الدراسي: 
 

 )األول(تقديم الفصل أثناء 

المدة التي قضاها نوح علية السالم مع قومة والعقوبة التي انزلها   2
 هللا بهم والدروس المستخلصة من هذه القصة  

 عقوبتهم   –استجابتهم -حالتهم  –التعريف بقوم عاد )نبيهم  3

قبيحتهم غير الكفر باهلل  -نبيهم  –بهم  )المرادأصحاب االيكة  4
 عقوبتهم( 

  ( )الروحعقيدتنا في القران وسبب تسمية جبريل ب  5



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلديث  مقرر 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م
ومن ها دخول على المرأة األجنبية وتجنب الخلوة بالمعرفة مفاسد  1

 الفصل الدراسي:  يدخل في حكم الحمو 
 

 ()األول تقديم الفصل أثناء 
 معرفة مفاسد سوء الظن   2

معرفة مفاسد تناجي االثنين دون الثالث وذكر الفعل الصحيح لمن   3
 وقع منه التناجي 

 مقرر التوحيد 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م

 موانع إجابة الدعاء   1

 الفصل الدراسي: 
 

 األول( أثناء تقديم الفصل )

 الشرك في االلفاظ   2

 عالج الطيرة وكفارتها   3

 حكم تعليق التمائم   

 الفقه  مقرر 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م
 فضل المدينة وحكم زيارة مسجد النبي صل هللا علية وسلم  1

 الفصل الدراسي: 
 

 ( )األولتقديم الفصل أثناء 

 فضلها   حكمها، االضحية: 

 والحكمة من مشروعيتها   حكمها، معناها، العقيقة: 

  يشرع فيهافضل عشر ذو الحجة وما  2

 النصاب  اسم السورة  الرقم

 ( 36ــ   34آية )  سورة يونس   1

 ( 59ــ 57آية ) سورة يونس  2



 

 

 

 توسطملا  ثالثالالصف  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 94ــ   92آية )  سورة يونس  3

 ( 7ــ  6آية )  سورة هود  4

 ( 57ــ   53آية )  سورة هود  5

 ( 118ــ  114آية )  سورة هود  6

 التفسي  مقرر 
 

 م
 املهارات املفقودة 

 
 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي 

األرض المباركة  –ففتقناهما  - رتقا-السلوى -المن )ب التعريف  1
 بالبركة(المراد -

 الدراسي: الفصل  
 

 األول()تقديم الفصل أثناء 

الحدث الذي حدث لموسى عليه السالم عند الوادي المقدس          2
 (ى ) طو

 السحر التخييلي حكمه وصورة في وقتنا الحاضر   3

)وداوود وسليمان اذ  قولة: القضية التي فهم هللا سليمان حكمها في  4
 الحرث(يحكمان في 

 احلديث  مقرر 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م
 فضل االحسان للبنات واالخوات  1

 
   أهمية العناية الشخصية في اإلسالم  2

 مقرر التوحيد 
 

 الفاقد التعليمي الوقت املقرتح لعالج   املهارات املفقودة  م

   ه حكم االستهزاء وصور 1

 الفصل الدراسي: 
 األول( أثناء تقديم الفصل )

   معنى االلحاد في أسماء هللا وصفاته  2

 حسن الظن باهلل   3

4 
حكم الياس والقنوط من رحمة هللا والحكمة من  

   التحريم 

 خطورة التحاكم الي غير شرع هللا تعالي   5



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) غيب(  / تحفيظ   املتوسط ثالثالصف ال

 النصاب  اسم السورة  الرقم

 ( 164ــ  163آية )  سورة األعراف   1

 ( 86ــ   83آية )  سورة األنعام  2

 ( 121ــ  119آية )  سورة األنعام  3

 ( 139ــ  138آية )  سورة األنعام  4

 ( 6آية )  سورة املائدة  5

 ( 90ــ   89آية )  سورة املائدة   6

 

 

 الفقه  مقرر 
 

 الوقت املقرتح لعالج الفاقد التعليمي  املهارات املفقودة  م
 أنواع اليمين وأحكامه  1

 
 الفصل الدراسي: 

 األول ()الفصل تقديم أثناء 

 إيضاح حكم الحنث في اليمن  2

 أنواع النذر وأحكامه   3

 الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل هللا وشرط اذن ولي االمر   4

 توسطةباملرحلة امل لعلوم الشرعية اات اخلطة العالجية املقرتحة للفاقد التعليمي ملقرر 
 مالحظات  الخطة العالجية 

 اختبارات تشخيصية لقياس الفاقد التعليمي ▪
 درجة إتقان المهارات المفقودة  دورية قصيرة الكترونية لقياساختبارات  ▪
 المنزليةالتكليفات منصة مدرستي واستثمارها في اعداد تفعيل  ▪

 

 إلكترونية تفاعلية    عمل توظيف أوراق ▪
 في معالجة الفاقد  اإلثرائيةمنصة مدرستي ايقونة فصول التقوية استثمار   ▪

 



 

 
 

 

                                                                          

 املتوسطة  ات العلوم الشرعية للمرحلة متابعة الفاقد التعليمي يف مقرر  استمارة

 هـ 1442-1441للعام الدراسي 

 

 
 

  المستهدفة  اتالمهار

 دور المعلمة 
 شرح المادة العلمية.  □
 تقويم استيعاب الطالبات للمهارات المستهدفة. □
 عمل خطط عالجية للطالبات المتعثرات.  □

 طرق التنفيذ 

 القاعة االفتراضية في منصة مدرستي. □

 شرح مباشر داخل الفصل.  □
 تدريبات وأنشطة منزلية. □
 دروس عين.  □

 فيديو تعليمي. □

 ( ....تذكر )أخرى  □

 طرق التقويم 
 )قبلي(. تشخيصيالتقويم ال □

 (. بنائي)ال التقويم التكويني □

 الختامي )البعدي(. التقويم □

 نتائج الخطة 
▪  ................................................................... 
▪  ............................................................... 
▪  ................................................................... 
▪  ................................................................. 

  توقيع المعلمة 
 

 

 

  الصف   المدرسة   ة المعلماسم 

 الفصل الدراسي:    وقت التنفيذ 
      األول  هـ  1442من.../  ذ تاريخ التنفي الثاني 

  المقرر    هـ 1442

 العربية السعودية المملكة 

 لتعليم ا  وزارة
(280 ) 

 تعليم بمنطقة الرياض لاإلدارة العامة ل 
...................................................................... ........................................................................ .........................  شمال - مكتب التعليم

 .....................................................................

 اسم المشرفة التربوية: 
 

 التوقيع:
 

 اسم قائدة المدرسة: 
 

 التوقيع:
 


