
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 
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 العربيت السعوديتولنت الو

 وزارة التعلين

 ومالت الوزارة للتعلين العام

  تقسن العلوم الشرعي

 
  

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

 ٢/ ٤ـــ  ١/ ٣٢ ١/ ٢2ـــ  ١/  ٢٣ ١/ ٢٢ـــ  ١/  ١٦ ١/ ١٣ـــ  ١/  9 ١/  ٦ـــ   ١/  ٢

 التمهٌد *
 

  الشرك*

 *الكفر
 

 * النفاق 

 لتكفٌر*ا
 

  *الردة

 
 
 إجازة الٌوم الوطنً *
 

 *إدعاء علم الغٌب 
  

 *السحر 
 

 *الرقى والتمائم 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١٢/٣ـــ  ٣/ ٦ ٣/ ٣ـــ  ٢/ ٢١ ٢٥/٢ـــ  ٢/ ٢١ ١١/٢ـــ  ٢/ ١٤ ٢/ ١١ـــ  ٢/  7
 

 *تعظٌم التماثٌل و النصب التذكارٌة
*ادعاء حق التشرٌع و التحلٌل و 

 التحرٌم
 + الحكم بغٌر ما أنزل هللا

 

 *التوسل
 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم*حقوق 

صلى هللا علٌه النبً *حقوق أهل بٌت 
 وسلم

 
 *حقوق الصحابة رضً هللا عنهم 

 

 *النهً عن سب الصحابة و أئمة الهدى
 

 *الفتن 

 *فتن الشبهات 
 

 *الوالٌة العامة و حقوقها 
 

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثانً عشر األسبوع الحادي عشر

 ٤/  ١٥ـــ ٤/ ١١ ١/٤ـــ  ٤/ ٤ ١/٤ـــ   ٣/ ٢2 ٢٤/٣ـــ  ٣/ ٢٢ ١2/٣ــ  ٣/ ١٣

 *الخروج عن ولي اهر الوسلوين 

 

 *الوالء و البراء
 

 
 و صورها*احكام موالة الكفار 

 
و  االنتماء إلى المذاهب االلحادٌة*

 االحزاب و الفرق الضالة 
 

 الممنوع البراء و *البراء المشروع
 
 منهج االسالم فً معاملة غٌر المسلم* 

 
 التشبه بالكفار و آثاره*
 

ظهور البدع فً حٌاة +  *البدعة
 المسلمٌن و أسبابها

 

 
 موقف السلف من المبتدعة*
 

 *نماذج من البدع
 

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر
 هـ١٤٤١/  ٥/  2

الدراسً بداٌة إجازة الفصل 
 األول

ال يضع هللا ُحلًوا في عقلل إال وقذ 

زّودك بالقذراث التي تُوننل هن 

 فقل يارب تحقيقه

 ٥/  2ـــ  ٥/ ٣ ٤/  ٢9ـــ ٤/ ٢٥ ٤/  ٢٢ـــ ٤/ ١١
 

 هراجعت
 

 اختبارات الفصل الدراسً األول
 

 الدراسً األول للفصل (المستوى الخامس) و اإلداري العلمًالمسار  النظام الفصلً ( ٥التوحٌد) توزٌع مقرر           
 هـ١٤٤٢/١٤٤١للعام الدراسً  

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوٌة   معلمة المادة
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 ولنة العربية السعوديةالو

 وزارة التعلين

 ومالة الوزارة للتعلين العام

  ةقسن العلوم الشرعي

 
  

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع الثالثاألسبوع  األسبوع الثانً األسبوع األول

 ٢/ ٤ـــ  ١/ ٣٢ ١/ ٢2ـــ  ١/  ٢٣ ١/ ٢٢ـــ  ١/  ١٦ ١/ ١٣ـــ  ١/  9 ١/  ٦ـــ   ١/  ٢

 *تمهٌد 
 *الحدٌث و مصطلحه

 

 *تدوٌن السنة 
 * تابع تدوٌن السنة 

 الحدٌث النبوي)إن هللا كتب الحسنات(*
*الحدٌث النبوي )سبعة ٌظلهم هللا فً 

 ظله(

 *إجازة الٌوم الوطنً
* الحدٌث النبوي )أن هللا طٌب ال ٌقبل إال 

 طٌب
  

صلى هللا علٌه رسول هللا *الحدٌث النبوي)كان 

 الستخارة فً االمور كلها(اٌعلمنا    وسلم
 

 *الحدٌث النبوي)هل رأى أحد منكم رؤٌا(

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١٢/٣ـــ  ٣/ ٦ ٣/ ٣ـــ  ٢/ ٢١ ٢٥/٢ـــ  ٢/ ٢١ ١١/٢ـــ  ٢/ ١٤ ٢/ ١١ـــ  ٢/  7

رهٌنة  م*الحدٌث النبوي )كل غال
 بعقٌقته(

*الحدٌث النبوي )أن ابنً كان 
 عسٌفا على هذا(

 ماتدرون أ*الحدٌث النبوي)
 (؟المفلس

قال تعالى الحدٌث النبوي)إن هللا *
 ولٌا(من عادى لً 

االمم أن تداعى *الحدٌث النبوي)ٌوشك 
 علٌكم (

 من خصائص الشرٌعة االسالمٌة* 

 * االعتدال و الوسطٌة فً االسالم
 *االمر بالمعروف و النهً عن المنكر

 *الجهاد فً سبٌل هللا
 *الشٌطان و مداخله

 األسبوع الخامس عشر عشراألسبوع الرابع  األسبوع الثالث عشر األسبوع الثانً عشر األسبوع الحادي عشر

 ٤/  ١٥ـــ ٤/ ١١ ١/٤ـــ  ٤/ ٤ ١/٤ـــ   ٣/ ٢2 ٢٤/٣ـــ  ٣/ ٢٢ ١2/٣ــ  ٣/ ١٣

 آثارهما*الذنوب و المعاصً و  
 *التوبة

 *حجاب الورأة الوسلوة 

 *تابع حجاب الورأة الوسلوة
 *االخالق و أهمٌتها
 *الشمائل المحمدٌة

 *السفر و آدابه
  المزاح و آدابه*

 *االستماع و أحكامه
 *اللغة العربٌة و أهمٌتها و المحافظة علٌها 

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  2
 بداٌة إجازة الفصل الدراسً األول

ال يضع هللا ُحلًوا في عقلل إال وقد 

زّودك بالقدرات التي تُوننل هن 

 فقل يارب تحقيقه

 ٥/  2ـــ  ٥/ ٣ ٤/  ٢9ـــ ٤/ ٢٥ ٤/  ٢٢ـــ ٤/ ١١
 

 هراجعة
 

 اختبارات الفصل الدراسً األول
 

 
 
 

 

 
 

 الدراسً األول للفصل المستوى الخامس واإلداري المسار العلمً النظام الفصلً( ٥و الثقافة اإلسالمٌة الحدٌث) توزٌع مقرر 
 هـ١٤٤٢/١٤٤١للعام الدراسً  

 

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوٌة   معلمة المادة
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 َينت اىعربيت اىسعوديتاىَ

 وزارة اىتعييٌ

 وماىت اىوزارة ىيتعييٌ اىعاً

  تقسٌ اىعيوً اىشرعي

 
  

 الخامساألسبوع  األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢/ ٤ـــ  ١/ ٣٢ ١/ ٢2ـــ  ١/  ٢٣ ١/ ٢٢ـــ  ١/  ١٦ ١/ ١٣ـــ  ١/  4 ١/  ٦ـــ   ١/  ٢
*مراجعة ما سبق دراسته في الصف 

 الثاني ثانوي
 (٢٤-١*تالوة سورة البقرة من)
 (٣2-٢٥)تالوة سورة البقرة من 

 

 (4-١*حفظ سورة محمد من)
 (٦١-٣3*تالوة سورة البقرة من)

 (3٣-٦٢البقرة من)*تالوة سورة 

 (١٥-١٢*حفظ سورة محمد من)
 (4٣-3٤*تالوة سورة البقرة من)
 (١٢٥-4٤*تالوة سورة البقرة من)

 

 *إجازة اليوم الوطني
 (٢١-١٦*حفظ سورة محمد من)

 (٢١-١٦*تابع حفظ سورة محمد من)
  

 (١١4-١٢٦*تالوة سورة البقرة من)
 (١٤١-١٢٢*تالوة سورة البقرة من)

 (٣١-٢٢من)*حفظ سورة محمد 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١٢/٣ـــ  ٣/ ٦ ٣/ ٣ـــ  ٢/ ٢3 ٢٥/٢ـــ  ٢/ ٢١ ١3/٢ـــ  ٢/ ١٤ ٢/ ١١ـــ  ٢/  7

 (١٦٣-١٤٢*تالوة سورة البقرة من)
 (١2٦-١٦٤*تالوة سورة البقرة من)
آخر -٣٢*حفظ سورة محمد من)

 السورة(

 (١4٢-١22*تالوة سورة البقرة من)
 (٢٢٢-١4١*تالوة سورة البقرة من)
 (2-١*حفظ سورة الفتح من)

 (٢١٥-٢٢٣*تالوة سورة البقرة من)
 (٢٣٢-٢١٦*تالوة سورة البقرة من)
 (١٢-3*حفظ سورة الفتح من)

 (٢٣2-٢٣١*تالوة سورة البقرة من)
 (٢٥٢-٢٣3*تالوة سورة البقرة من)

 (١2-١٣الفتح من)*حفظ سورة 

 (٢٥4-٢٥٣*تالوة سورة البقرة من)
 (٢2١-٢٦٢*تالوة سورة البقرة من)
 (٢٥-١3*حفظ سورة الفتح من)

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 ٤/  ١٥ـــ ٤/ ١١ 3/٤ـــ  ٤/ ٤ ١/٤ـــ   ٣/ ٢2 ٢٤/٣ـــ  ٣/ ٢٢ ١2/٣ــ  ٣/ ١٣
 (٢3١-٢2٢*تالوة سورة البقرة من) 

آخر -٢3٢*تالوة سورة البقرة من)
 السورة(

آخر -٢٦*حفظ سورة الفتح من)
 السورة(

 (11-1*تالوة سورة اه عَراُ ٍِ)

-11*تالوة سورة اه عَراُ ٍِ)

92) 

 (8-1*حفظ سورة اىحجراث ٍِ)

 (٤٥-٣٢تالوة سورة ال عمران من)*
 (٦١-٤٦ال عمران من)*تالوة سورة 

 (١٢-4*حفظ سورة الحجرات من)

 (2٢-٦٢*تالوة سورة ال عمران من)
 (4٢-2٣*تالوة سورة ال عمران من)
آخر -١٣*حفظ سورة الحجرات من)

  السورة(

 (١٢١-4١*تالوة سورة ال عمران من)
 (١٢٢-١٢٢*تالوة سورة ال عمران من)
 (١٣٢-١٢١*تالوة سورة ال عمران من)

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر السادس عشراألسبوع 

 هـ١٤٤١/  ٥/  2
بداية إجازة الفصل الدراسي 

 األول

ا في عقيل إال وقد  ًَ ال يضع هللا ُحي

زّودك باىقدراث اىتي تَُننل ٍِ 

 فقو يارب تحقيقه

 ٥/  2ـــ  ٥/ ٣ ٤/  ٢4ـــ ٤/ ٢٥ ٤/  ٢٢ـــ ٤/ ١3
 

ٍتابعت اىطاىباث في 

 اىتقويٌ 

 

 اختبارات الفصل الدراسي األول

 

 
 

 الدراسي األول للفصل (المستوى الخامس)المسار األدبي  النظام الفصلي(لقرآنا) توزيع مقرر 
 هـ١٤٤٢/١٤٤١للعام الدراسي 

 

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية   معلمة المادة
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 ولنت العربيت السعوديتالو

 وزارة التعلين

 ومالت الوزارة للتعلين العام

  تقسن العلوم الشرعي

 
  

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

 ٢/ ٤ـــ  ١/ ٣٢ ١/ ٢2ـــ  ١/  ٢٣ ١/ ٢٢ـــ  ١/  ١٦ ١/ ١٣ـــ  ١/  9 ١/  ٦ـــ   ١/  ٢

 *تمهٌد
 أنواع الشرك -*الشرك

 *مناقشة بعض شبهات أهل الضالل
 * الكفر و النفاق 

 

 *الجاهلٌة 
 الردة –*الفسق 

 *التكفٌر و أنواعه
 *التكفٌر و شروطه

 *ادعاء علم الغٌب 
 *الكهانة 
 * السحر

 *الرقً و التمائم

 *إجازة الٌوم الوطنً 
 *نسبة النعم إلى غٌر هللا

 إلى غٌر هللا *تابع نسبة النعم
 *االستسقاء باألنواء

  

 *الطٌرة 
 * سد ذرائع البدع و الشرك فً القبور

 *تعظٌم التماثٌل و النصب التذكارٌة
 تعظٌم التماثٌل والنصب التذكارٌة*تابع 

 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١٢/٣ـــ  ٣/ ٦ ٣/ ٣ـــ  ٢/ ٢١ ٢٥/٢ـــ  ٢/ ٢١ ١١/٢ـــ  ٢/ ١٤ ٢/ ١١ـــ  ٢/  7

و  *ادعاء حق التشرٌع و التحلٌل
 التحرٌم

 *الحكم بغٌر ما أنزل هللا
 المشروع *التوسل

 *التوسل الممنوع

 *االستعانة بالمخلوق و االستغاثة به
 بحرماته*االستهزاء بالدٌن و االستهانة 

 * الحلف بغٌر هللا
 *سب الدهر

 *سب الرٌح
 و أحكامهاقول)لو( أحوال *

 *حقوق النبً صلى هللا علٌه وسلم 
*تابع حقوق النبً صلى هللا علٌه 

 وسلم

النبً صلى هللا علٌه و بٌت  *حقوق أهل
 سلم 

 صلى هللا علٌه وسلم النبً *تابع حقوق أهل بٌت

 *حقوق الصحابة رضً هللا عنهم 
 *تابع حقوق الصحابة رضً هللا عنهم

 وأئمة الهدى*النهً عن سب الصحابة 
و أئمة  *تابع النهً عن سب الصحابة

 الهدى
 *الفتن إلى أنواعها

 *الفتن)وسائل العالج من الشهوات(

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثانً عشر األسبوع الحادي عشر

 ٤/  ١٥ـــ ٤/ ١١ ١/٤ـــ  ٤/ ٤ ١/٤ـــ   ٣/ ٢2 ٢٤/٣ـــ  ٣/ ٢٢ ١2/٣ــ  ٣/ ١٣

 *فتن الشبهات  
 *تابع فتن الشبهات

 *الوالٌة العامة و حقوقها 
 حقوقها*تابع الوالٌة العامة و 

 الوسلوين *الخروج على ولي أهر

 *الوالء و البراء

 و صورها*احنام هوالة النفار 

 و صورها *تابع أحنام هوالة النفار

و  *االنتماء إلى المذاهب االلحادٌة
 االحزاب و الفرق الضالة

 *البراء المشروع
 *البراء الممنوع

* منهج االسالم فً معاملة غٌر 
 المسلم

 آثاره التشبه بالكفار و*
 *البدعة

 *ظهور البدع فً حٌاة المسلمٌن و أسبابها
فً حٌاة المسلمٌن و  *تابع ظهور البدع

 أسبابها
 

 *موقف السلف من المبتدعة
 *تابع موقف السلف من المبتدعة

 *نماذج من البدع
 *تابع نماذج من البدع

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  2
 بداٌة إجازة الفصل الدراسً األول

ال يضع هللا ُحلًوا في عقلل إال 

وقذ زّودك بالقذراث التي تُوننل 

 فقل يارب هن تحقيقه

 ٥/  2ـــ  ٥/ ٣ ٤/  ٢9ـــ ٤/ ٢٥ ٤/  ٢٢ـــ ٤/ ١١
 

 هراجعت
 

 اختبارات الفصل الدراسً األول
 

 الدراسً األول للفصلالمسار األدبً و مدارس تحفٌظ القران الكرٌم )المستوى الخامس(  النظام الفصلً (٣ التوحٌد) توزٌع مقرر           
 هـ١٤٤٢/١٤٤١للعام الدراسً  

 

 المدرسةقائدة   المشرفة التربوٌة   معلمة المادة
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 ولنت العربيت السعوديتالو

 وزارة التعلين

 ومالت الوزارة للتعلين العام

  تقسن العلوم الشرعي

 
 

 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع الثالثاألسبوع  األسبوع الثانً األسبوع األول

 ٢/ ٤ـــ  ١/ ٣٢ ١/ ٢2ـــ  ١/  ٢٣ ١/ ٢٢ـــ  ١/  ١٦ ١/ ١٣ـــ  ١/  9 ١/  ٦ـــ   ١/  ٢

 *تمهٌد
 *مبادئ علم أصول الفقه

 *تابع مبادئ علم أصول الفقه
 

 *تارٌخ أصول الفقه 
 *تطبٌقات

 تعرٌف الحكم الشرعً و أقسامه* 

 الشرعً*أركان الحكم 
 *الحكم التكلٌفً ) الواجب(

 *الحكم التكلٌفً ) المندوب ،المباح(

 *إجازة الٌوم الوطنً 
 *الحكم التكلٌفً ) المحرم ،المكروه(

 التكلٌفً )المحرم ،المكروه( الحكم تابع*
  

*الحكم الوضعً ) السبب، الشرط 
 ،المانع(

 *الحكم الوضعً )الصحة و الفساد(
 الفساد(*تابع الحكم الوضعً )الصحة و 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١٢/٣ـــ  ٣/ ٦ ٣/ ٣ـــ  ٢/ ٢١ ٢٥/٢ـــ  ٢/ ٢١ ١١/٢ـــ  ٢/ ١٤ ٢/ ١١ـــ  ٢/  7

*الحكم الوضعً )العزٌمة، 
 الرخصة(

*تابع الحكم الوضعً ) العزٌمة، 
 الرخصة(

 *تطبٌقات 

 *األدلة 
 *القرآن الكرٌم

 *تابع القرآن الكرٌم

 *السنة النبوٌة 
 *اإلجماع
 *القٌاس

 *تطبٌقات 
 *دالالت األلفاظ ) المطلق و المقٌد(

 *العام

 * الخاص 
 *تطبٌقات 

 * األمر

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثانً عشر األسبوع الحادي عشر

 ٤/  ١٥ـــ ٤/ ١١ ١/٤ـــ  ٤/ ٤ ١/٤ـــ   ٣/ ٢2 ٢٤/٣ـــ  ٣/ ٢٢ ١2/٣ــ  ٣/ ١٣

 *قواعد أصولٌة فً األمر  
 *النهً 

 *قواعد أصولٌة فً النهً

 *تطبيقاث 

تعرٌف القواعد الفقهٌة و *
 أهمٌتها

مور أل) ا*القاعدة األولى 
 ( بمقاصدها

)األمور  *تابع القاعدة األولى
  بمقاصدها(

) الٌقٌن ال ٌزول *القاعدة الثانٌة 
 بالشك(

)الٌقٌن ال *تابع القاعدة الثانٌة 
 ٌزول بالشك(

*القاعدة الثالثة ) المشقة تجلب  
 التٌسٌر (

 *القاعدة الرابعة ) ال ضرر و ال ضرار(
*تابع القاعدة الرابعة ) ال ضرر و ال 

 ضرار(

 *القاعدة الخامسة ) العادة محكمة(
 )العادة محكمة (*تابع القاعدة الخامسة 

 *تطبٌقات 

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  2
 بداٌة إجازة الفصل الدراسً األول

ال يضع هللا ُحلًوا في عقلل إال وقد 

زّودك بالقدراث التي تُوننل هن 

 فقل يارب تحقيقه

 ٥/  2ـــ  ٥/ ٣ ٤/  ٢9ـــ ٤/ ٢٥ ٤/  ٢٢ـــ ٤/ ١١
 

 هراجعت

 
 

 اختبارات الفصل الدراسً األول

 

الدراسً  للفصل  (المستوى الخامس )دبً و مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌمالنظام الفصلً المسار األ(٤و أصوله فقه) توزٌع مقرر 
 هـ١٤٤٢/١٤٤١للعام الدراسً  األول

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوٌة   معلمة المادة
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 ولنة العربية السعوديةالو

 وزارة التعلين

 للتعلين العام ومالة الوزارة

  ةقسن العلوم الشرعي

 
  

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث الثانًاألسبوع  األسبوع األول

 ٢/ ٤ـــ  ١/ ٣٢ ١/ ٢2ـــ  ١/  ٢٣ ١/ ٢٢ـــ  ١/  ١٦ ١/ ١٣ـــ  ١/  9 ١/  ٦ـــ   ١/  ٢

 *تمهٌد
 *الحدٌث و مصطلحه

 *تابع الحدٌث و مصطلحه
 *أقسام الحدٌث من جهة المسند إلٌه

 

*تابع أقسام الحدٌث من جهة المسند 
 إلٌه

*أقسام الحدٌث من حٌث القبول و 
 الرد

 *الحدٌث المردود
 * تابع الحدٌث المردود

 *تابع الحدٌث المردود
 *تدوٌن السنة 

 *تابع تدوٌن السنة
 *الجرح و التعدٌل

 *إجازة الٌوم الوطنً
 *تابع الجرح والتعدٌل

 *الحدٌث النبوي ) حق المسلم على المسلم(
على الحدٌث النبوي )حق المسلم تابع *

 المسلم(
  

 *الحدٌث النبوي )إن هللا كتب الحسنات(
 *الحدٌث النبوي)سبعة ٌظلهم هللا فً ظله(

ال ٌقبل إال ب *الحدٌث النبوي)إن هللا طٌ
 طٌبا(

الحدٌث النبوي )كان الرسول ٌعلمنا *
 (فً األمور كلها االستخارة

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١٢/٣ـــ  ٣/ ٦ ٣/ ٣ـــ  ٢/ ٢١ ٢٥/٢ـــ  ٢/ ٢١ ١١/٢ـــ  ٢/ ١٤ ٢/ ١١ـــ  ٢/  7
الحدٌث النبوي)هل رأى أحد منكم *

 رؤٌا(
كل غالم رهٌنة *الحدٌث النبوي)

 بعقٌقته(
إن ابنً كان *الحدٌث النبوي)
 عسٌفا على هذا(

الحدٌث النبوي)أن فتى أتى النبً صلى *
 ائذن لً بالزنا( قالوسلم فهللا علٌه 

 (؟المفلس امتدرون أ*الحدٌث النبوي)
 قال تعالى *الحدٌث النبوي)إن هللا

 لً ولٌا( عادى:من 
أن مم األ *الحدٌث النبوي)ٌوشك

 ( تداعى علٌكم
مم ألاالنبوي ) ٌوشك  الحدٌث *تابع

 علٌكم(أن تداعى 

 **من خصائص الشرٌعة اإلسالمٌة
 *االعتدال و الوسطٌة فً اإلسالم 

 *تابع االعتدال و الوسطٌة فً االسالم
 *األمر بالمعروف و النهً عن المنكر

 *الجهاد فً سبٌل هللا
 *الشٌطان و مداخله

 ما*الذنوب و المعاصً و آثاره
 * التوبة

 *االبتالء
 *الصبر

 *حجاب المرأة المسلمة
 *تابع حجاب المرأة المسلمة

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثانً عشر الحادي عشراألسبوع 

 ٤/  ١٥ـــ ٤/ ١١ ١/٤ـــ  ٤/ ٤ ١/٤ـــ   ٣/ ٢2 ٢٤/٣ـــ  ٣/ ٢٢ ١2/٣ــ  ٣/ ١٣

 *األخالق و أهمٌتها 
 *األمانة

 *الشمائل المحمدٌة
 *حقوق الوالدٌن و األقارب

 االقارب*تابع حقوق الوالذين و 

*آداب و أحنام التعاهل هع الخذم و 

 نحوهن

 *السفر و آدابه

 *تابع السفر و آدابه

 * المزاح و آدابه
 *الزهد و الورع

 *تابع الزهد و الورع
 *الحوار و آدابه

 * تابع الحوار و آدابه
 *االستماع و أحكامه
 * السٌاسة الشرعٌة

  * تابع السٌاسة الشرعٌة

أهمٌتها و المحافظة * اللغة العربٌة و 
 علٌها

*تابع اللغة العربٌة و أهمٌتها و المحافظة 
 علٌها

 *الحضارة اإلسالمٌة 
 *المسجد االقصى فضائله و أحكامه

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  2
 بداٌة إجازة الفصل الدراسً األول

إال وقذ ال يضع هللا ُحلًوا في عقلل 

زّودك بالقذرات التي تُوننل هن 

 فقل يارب تحقيقه

 ٥/  2ـــ  ٥/ ٣ ٤/  ٢9ـــ ٤/ ٢٥ ٤/  ٢٢ـــ ٤/ ١١
 

 هراجعة
 

 اختبارات الفصل الدراسً األول
 

 المستوى الخامس الكرٌم و مدارس تحفٌظ القرآن المسار األدبًالنظام الفصلً  (٣ الحدٌث و الثقافة اإلسالمٌة) توزٌع مقرر 
 هـ١٤٤٢/١٤٤١للعام الدراسً  الدراسً األول للفصل

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوٌة   معلمة المادة

   

almanahj.com/sa


