
 

 

 

 ثانيالفصل الدراسي ال هــ 1439 -1438:   للعام الدراسي                                        الخامس للصف            التوحيد خطة توزيع منهج مادة
 

 
 

  اإلسبوع الخامس  اإلسبوع الرابع  اإلسبوع الثالث اإلسبوع الثاني  اإلسبوع األول
 6/6ى  إل 2/6من     29/5إلى   25/5من  22/5   إلى 18/5من  15/5   إلى 11/5من  8/5 إلى  4/5من 

الدليل من السنة على مراتب  معرفة العبد دينه

 الدين

 االيمان  شهادة ان محمد رسول هللا  االإله اال هللاالشهادتان شهادة 

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع  اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 12/7    إلى     8/7من   5/7    إلى 1/7من   27/6   إلى 23/6من   20/6  إلى   16/6من    13/6   إلى    9/6من  

بعثته صلى هللا عليه وسلم  عليه السالم في مكهالنبي  االحسان

 ونبوته

 النبي صلى هللا عليه وسلم

 في المدينة

حجة الوداع ووفاة النبي صلى 

 هللا عليه وسلم

 اإلسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 8 /17  إلى  8 /13من     8/  10  إلى 8 /6من   3/8   إلى 7/ 29من     26/7  إلى  7 /22من   19/7   إلى 15/7من    

صفات   النبي صلى هللا عليه 

 وسلم

كمال رسالة  النبي صلى هللا  نبوته صلى هللا عليه وسلم

 عليه وسلم

رسالة  النبي صلى هللا   عموم

 عليه وسلم

أول الرسل وآخرهم وحقيقة 

 دعوتهم

 المدرسة  مدير التربوي المشرف معلم المادة السابع عشر األسبوع   اإلسبوع السادس عشر

 9 /2 إلى  27/8من     8 /24 إلى  20/8من    

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 االسم : االسم : االسم :

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :

 وحدة العلوم الشرعية مكتب النهضة 

almanahj.com/sa



 

 

 

 ثانيالفصل الدراسي ال هــ 1439 -1438:   للعام الدراسي                                 الخامسللصف          حديث خطة توزيع منهج مادة
 

 

  اإلسبوع الخامس  اإلسبوع الرابع  اإلسبوع الثالث اإلسبوع الثاني  اإلسبوع األول
 6/6ى  إل 2/6من     29/5إلى   25/5من  22/5   إلى 18/5من  15/5   إلى 11/5من  8/5 إلى  4/5من 

 

 النبي صلى هللا عليه وسلم صدق 

 منزلة الصدق

 

 

 النبي صلى هللا عليه وسلمامانة 

النبي صلى هللا عليه تابع امانة 

 وسلم

النبي صلى هللا عليه تابع امانة 

 وسلم

 النبي صلى هللا عليه وسلم حلم 

النبي صلى هللا عليه  تابع حلم 

 وسلم

 الحديث السادس

 النبي صلى هللا عليه وسلمكرم 

 النبي صلى هللا عليه وسلم كرم

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع  اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 12/7    إلى     8/7من   5/7    إلى 1/7من   27/6   إلى 23/6من   20/6  إلى   16/6من    13/6   إلى    9/6من  

 الحديث الثامن 

 تابع الحديث الثامن

 

 

 

 

النبي صلى هللا عليه  شجاعة 

 وسلم

النبي صلى هللا  تابع شجاعة

 عليه وسلم

النبي صلى هللا  تابع شجاعة

 عليه وسلم

 الحديث العاشر

النبي صلى هللا عليه  رحمة

 وسلم

النبي صلى هللا  تابع رحمة

 عليه وسلم

 الثاني عشرالحديث 

 حياء النبي صلى هللا عليه وسلم

 اإلسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 8 /17  إلى  8 /13من     8/  10  إلى 8 /6من   3/8   إلى 7/ 29من     26/7  إلى  7 /22من   19/7   إلى 15/7من    

 الحديث الرابع عشر

 تابع الحديث الرابع عشر

 

 

 

 

 

 

النبي صلى هللا عليه  معنى صبر

 وسلم

النبي صلى هللا  تابع صبر النبي

 عليه وسلم

النبي صلى هللا عليه  تابع صبر

 وسلم

النبي صلى هللا عليه  تابع صبر

 وسلم

 الحديث السادس عشر

 تابع الحديث السادس عشر

 تواضع النبي صلى هللا عليه وسلم 

 فضل التواضع

 المدرسة  مدير التربوي المشرف معلم المادة السابع عشر األسبوع   اإلسبوع السادس عشر

 9 /2 إلى  27/8من     8 /24 إلى  20/8من    

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 االسم : االسم : االسم :

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :

 وحدة العلوم الشرعية مكتب النهضة 

almanahj.com/sa



 

 

 

 ثانيالفصل الدراسي ال هــ 1439 -1438:   للعام الدراسي                                 الخامسللصف          فقهخطة توزيع منهج مادة 
 

  اإلسبوع الخامس  اإلسبوع الرابع  اإلسبوع الثالث اإلسبوع الثاني  اإلسبوع األول
 6/6ى  إل 2/6من     29/5إلى   25/5من  22/5   إلى 18/5من  15/5   إلى 11/5من  8/5 إلى  4/5من 

 صالة الجماعة 

 تابع  صالة الجماعة 

 

 

 

 تابع  صالة الجماعة 

 تابع  صالة الجماعة 

 

 تابع  صالة الجماعة 

ماذا يفع المأموم في الحاالت 

 التالية

 سجود السهو 

 صفة سجود السهو

 صالة أهل االعذار

 االعذارتابع صالة أهل 

 

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع  اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 12/7    إلى     8/7من   5/7    إلى 1/7من   27/6   إلى 23/6من   20/6  إلى   16/6من    13/6   إلى    9/6من  

 صالة المريض

 تابع صالة المريض

 

 

 

 

 صالة المسافر

 المسافرتابع صالة 

 االمامة واالئتمام

 تابع االمامة االئتامة

 احكام االمامة 

 تابع احكام االمامة

 موقف االمام والمأمومين

 موقف االمام والمأمومينتابع 

 اإلسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 8 /17  إلى  8 /13من     8/  10  إلى 8 /6من   3/8   إلى 7/ 29من     26/7  إلى  7 /22من   19/7   إلى 15/7من    

 

شروط صحة اقتداء المأموم 

 باإلمام

تابع  شروط صحة اقتداء المأموم 

 باإلمام

 

 

حاالت المأموم مع اإلمام في 

 الصالة

تابع حاالت المأموم مع اإلمام 

 في الصالة

 احكام المسبوق 

 تابع احكام المسبوق 

 صالة التطوع

 السنن الرواتب

 اوقات النهي عن الصالة

 تابع اوقات النهي عن الصالة

 المدرسة  مدير التربوي المشرف معلم المادة السابع عشر األسبوع   اإلسبوع السادس عشر

 9 /2 إلى  27/8من     8 /24 إلى  20/8من    

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 االسم : االسم : االسم :

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :

 وحدة العلوم الشرعية مكتب النهضة 

almanahj.com/sa



 

 
 

 

 ثانيالفصل الدراسي ال هــ 1439 -1438:   للعام الدراسي                              الخامسللصف              قرآن وتجويدهخطة توزيع منهج مادة 

  اإلسبوع الخامس  اإلسبوع الرابع  اإلسبوع الثالث اإلسبوع الثاني  اإلسبوع األول
 6/6ى  إل 2/6من     29/5إلى   25/5من  22/5   إلى 18/5من  15/5   إلى 11/5من  8/5 إلى  4/5من 

 اداب استماع القرآن الكريم

 (1-7غافر)

 (8-11غافر)

 

 (1-5حفظ الحاقة)

 احكام الميم الساكنة

 (12-16غافر)

 (17-21غافر)

 

 (6-8حفظ الحاقة)

 االخفاء الشفوي

 (22-27غافر)

 (28-33غافر)

 

 (9-12حفظ الحاقة)

 االدغام الصغير

 (34-37غافر)

 (38-44غافر)

 

 (13-18حفظ الحاقة)

 االدغام الصغير

 (45-49غافر)

 (50-55غافر)

 

 (13-18حفظ الحاقة)

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع  اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 12/7    إلى     8/7من   5/7    إلى 1/7من   27/6   إلى 23/6من   20/6  إلى   16/6من    13/6   إلى    9/6من  

 االظهار الشفوي

 (56-61غافر)

 (62-66غافر)

 

 (16-24حفظ الحاقة)

 الحروف أ ت ث ن ي

 (67-71غافر)

 (72-77غافر)

 

 (25-32حفظ الحاقة)

 الحروف ع غ ح خ ج

 (78-81غافر)

 (82-85غافر)

 

 (33-37حفظ الحاقة)

 الحروف د ذ ر ز و

 (1-5الزمر)

 (6-8الزمر)

 

 (19-37حفظ الحاقة)

 الحروف س ش ص ض ط ظ

 (9-16الزمر)

 (17-21الزمر)

 

 (38-43حفظ الحاقة)

 اإلسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 8 /17  إلى  8 /13من     8/  10  إلى 8 /6من   3/8   إلى 7/ 29من     26/7  إلى  7 /22من   19/7   إلى 15/7من    

 الحروف ف ق ك ل هـ

 (22-24الزمر)

 

 (25-31الزمر)

 

 (44-52حفظ الحاقة)

 

 

 امثلة للتطبيق 

 (32-36الزمر)

 

 (37-40الزمر)

 

 (44-52حفظ الحاقة)

 النون المشددة

 (41-44الزمر)

 

 (45-50الزمر)

 

 (25-52حفظ الحاقة)

 النون المشددة

 (51-59الزمر)

 

 (60-67الزمر)

 

 (1-37الحاقة)مراجعة 

 الميم المشددة

 (68-71الزمر)

 

 (72-77الزمر)

 

 (38-52مراجعة الحاقة)

 المدرسة  مدير التربوي المشرف معلم المادة السابع عشر األسبوع   اإلسبوع السادس عشر

 9 /2 إلى  27/8من     8 /24 إلى  20/8من    

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

 

 أختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 االسم : االسم : االسم :

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :

 وحدة العلوم الشرعية مكتب النهضة 

almanahj.com/sa



 

 

almanahj.com/sa


