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                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 

 

 

 هــ ( ١٤٤3العام الدراسي  )   -حصة (  2)99يونس إلي التوبة  0للصف األول المتوسط  الفصل الدراسي الثاني  ) مدارس التحفيظ ((مادة التالوة )  مقررتوزيع 

                              األسبوع األول
              هـ                ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    ع الثانياألسبو
هـ                8/5/١٤٤3من 
 هـ ١2/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الثالث
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
 هـ ١9/5/١٤٤3الي 

                      األسبوع الرابع
        هـ              22/5/١٤٤3من 
 هـ ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
        هـ               29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3الي 

                 األسبوع السادس
     هـ            6/6/١٤٤3من 
  هـ١0/6/١٤٤3الي 

                  األسبوع السابع
  هـ           ١3/6/١٤٤3من 
  هـ١7/6/١٤٤3الي 

 ( ١0-١سورة يونس ) -١
 (20-١١) سورة يونس -2

 (25-2١سورة يونس ) -١
                     سورة يونس  -2

(26 – 33) 

           سورة يونس  -١
(3٤ - ٤2) 
             سورة يونس  -2

 (٤3 – 53) 

                سورة يونس  -١
(5٤-6١) 

              سورة يونس  -2
(62-70) 

 (78-7١سورة يونس ) -١
 (89-79سورة يونس ) -2

إجازة منتصف  الفصل 
 الدراسي الثاني

     سورة يونس  -١
(90-97) 

          سورة يونس  -2
(98-١09) 

                       األسبوع الثامن
    هـ               20/6/١٤٤3من 
  هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
   هـ              27/6/١٤٤3من )
  هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
 هـ                5/7/١٤٤3من 
  هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
     هـ              ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

  األسبوع الثاني عشر
         هـ               ١9/7/١٤٤3 من
  هـ23/7/١٤٤3 الي 

 ع الثالث عشر األسبو
             هـ           26/7/١٤٤3 من

 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر 
            هـ            3/8/١٤٤3 من
  هـ7/8/١٤٤3 الي 

 ( ١3-١سورة التوبة ) -١
 (22-١٤سورة التوبة )  -2

 ( 27-23سورة التوبة ) -١
 (33-28سورة التوبة ) -2

 (٤0-3٤سورة التوبة ) -١
 (5٤-٤١سورة التوبة )  -2

-55سورة التوبة ) -١
68) 

-69سورة التوبة )  -2
79 ) 

 (90-80سورة التوبة )  -١
 (99-9١سورة التوبة ) -2

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم

 هـ١٤٤3عام   )مدارس التحفيظ + تعليم عام  ( الثانيلفصل الدراسي األسابيع الدراسية اتوزيع 



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 

 

 هــ ( ١٤٤3العام الدراسي  )   -للصف األول المتوسط  الفصل الدراسي الثاني  فيظ () مدارس التح( القرآن حفظمادة )  مقررتوزيع 

                              األسبوع األول
             هـ                 ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    األسبوع الثاني
هـ                8/5/١٤٤3من 
 هـ ١2/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الثالث
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
  هـ١9/5/١٤٤3الي 

                      األسبوع الرابع
       هـ               22/5/١٤٤3من 
  هـ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
       هـ                29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3الي 

                 سبوع السادساأل
   هـ              6/6/١٤٤3من 
  هـ١0/6/١٤٤3الي 

                  األسبوع السابع
هـ             ١3/6/١٤٤3من 
  هـ١7/6/١٤٤3الي 

 سورة إبراهيم
٤ - ١  -١ 
 8 -ا5  -2
3- 9 -١0 
١- ١١ -٤7 

 مراجعة وتسميع -5

 سورة إبراهيم 
١ -١8-  2١ 
2-  22 - 23 
3-  2٤ - 27 
٤- 28 - 3١ 

 مراجعة وتسميع  -5

 سورة إبراهيم 
 36 - 32من  -١
 ٤١ - 37من  -2
 ٤5 - ٤2من  -3

٤ -٤6 - 52  
 مراجعة وتسميع  -5

 سورة الرعد 
١  -١ - 3 
2-  ٤ - 5 
3-  6 - ١0 
١ - ١١  -٤3 

 مراجعة وتسميع  -5

 سورة الرعد 
١- ١٤  -١6 
2-  ١7- ١8  
3-  ١9 - 2٤ 
٤-  25 - 28 

 مراجعة وتسميع  -5

إجازة منتصف  
الفصل الدراسي 

 الثاني

 سورة الرعد 
١- 29-3١ 
2- 32 – 3٤ 
3- 35 -39 
٤ -٤0 -٤3 

 مراجعة و تسميع 

                       األسبوع الثامن
   هـ                20/6/١٤٤3من 
 هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
  هـ               27/6/١٤٤3من )
 هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
هـ                 5/7/١٤٤3من 
 هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
    هـ               ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

 األسبوع الثاني عشر
        هـ                ١9/7/١٤٤3 من
 هـ23/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الثالث عشر
           هـ             26/7/١٤٤3 من
 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر
          هـ              3/8/١٤٤3 من
 هـ7/8/١٤٤3 الي 

 سورة يوسف 
 6 -ا١  -١
2-  7 - ١٤ 
3-  ١5 - 20 
٤-  2١ - 25 

 مراجعة وتسميع  -5

 سورة يوسف 
١-  26 - 30 
2-  3١ - 35 
3-  36 - 38 
٤-  39 - ٤2 

 مراجعة وتسميع  -5

 سورة يوسف 
٤  -١3 - ٤9 
2-  50 - 58 
3-  59 - 65 
٤-  66 - 69  

 مراجعة وتسميع  -5

 سورة يوسف 
١-  70 - 76 
2- 77 - 80 
3-  8١ - 86 
٤-  87 - 90 

 مراجعة وتسميع  -5

 سورة يوسف 
١- 9١ - 98 
2-  99 - ١0١ 
3- ١02 - ١08 
١  -٤09 - ١١ 

 مراجعة وتسميع  -5

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 

 

 

 هــ ( ١٤٤3العام الدراسي  ) للصف األول المتوسط  الفصل الدراسي الثاني   ) مدارس التحفيظ ( (التجويد  مادة)  مقرروزيع 

                              ألولاألسبوع ا
             هـ                 ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    األسبوع الثاني
هـ                8/5/١٤٤3من 
 هـ ١2/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الثالث
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
  هـ١9/5/١٤٤3الي 

                      الرابع األسبوع
       هـ               22/5/١٤٤3من 
  هـ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
       هـ                29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3الي 

                 األسبوع السادس
   هـ              6/6/١٤٤3من 
  هـ١0/6/١٤٤3الي 

                  بعاألسبوع السا
هـ             ١3/6/١٤٤3من 
  هـ١7/6/١٤٤3الي 

 حكم الميم والتنوين المشددين  أحكام الميم الساكنة  أحكام الميم الساكنة  اإلخفاء الحقيقي  اإلقالب 

إجازة منتصف  
الفصل الدراسي 

 الثاني

 
 الالمات الساكنة 

                       األسبوع الثامن
   هـ                20/6/١٤٤3من 
 هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
  هـ               27/6/١٤٤3من )
 هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
هـ                 5/7/١٤٤3من 
 هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
                هـ   ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

 األسبوع الثاني عشر
        هـ                ١9/7/١٤٤3 من
 هـ23/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الثالث عشر
           هـ             26/7/١٤٤3 من
 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر
          هـ              3/8/١٤٤3 من
 هـ7/8/١٤٤3 الي 

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني أقسام المد  المد  المد  الم الفعل  م أل ال

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 

 

  

   هــ ( ١٤٤3العام الدراسي  )   -للصف األول المتوسط  الفصل الدراسي الثاني   )تعليم عام ( (مادة القرآن )  مقررتوزيع   

                              وع األولاألسب
           هـ                   ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    األسبوع الثاني
هـ                8/5/١٤٤3من 
 هـ ١2/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الثالث
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
  هـ١9/5/١٤٤3الي 

                      سبوع الرابعاأل
      هـ                22/5/١٤٤3من 
  هـ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
     هـ                  29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3الي 

                 األسبوع السادس
   هـ              6/6/١٤٤3من 
  هـ١0/6/١٤٤3الي 

                  السابعاألسبوع 
هـ             ١3/6/١٤٤3من 
  هـ١7/6/١٤٤3الي 

                        سورة القصص  -١
 (20إلي -١)من 

 (١سورة الطالق ) -2

                سورة القصص  -١
 (28إلي /2١) من 

                سورة الطالق  -2
 (3إلي  – 2)من 

          سورة القصص  -١
 ( ٤2إلي /29) من 

                      سورة الطالق  -2
 (5إلي  /٤) من 

                 سورة القصص  -١
 (50إلي /٤3) من 

  سورة الطالق                 -2
                           تسميع اآليات 

 ( 5إلي  /١من ) 

                          سورة القصص  -١
 (70إلي /5١) من 

                           سورة الطالق  -2
 ( 7إلي  /6من  )

إجازة منتصف  
الفصل الدراسي 

 الثاني

             سورة القصص  -١
 (88إلي  /7١) من 

تسميع سورة الطالق -2
 (7إلي /١اآليات )من 

                       األسبوع الثامن
 هـ                  20/6/١٤٤3من 
 هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
   هـ              27/6/١٤٤3من )
 هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
  هـ               5/7/١٤٤3من 
 هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
   هـ                ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

 األسبوع الثاني عشر
      هـ                  ١9/7/١٤٤3 من
 هـ23/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الثالث عشر
           هـ             26/7/١٤٤3 من
 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر
          هـ              3/8/١٤٤3 من
 هـ7/8/١٤٤3 الي 

                        سورة العنكبوت  -١
 (١3إلي  /١)من 

                       سورة الطالق  -2
 (١0/ إلي  8) من 

               سورة العنكبوت  -١
 (25إلي  /١٤)من 

سورة الطالق تسميع  -2
 ( ١0إلي  ١من  اآليات )

سورة العنكبوت )من  -١
 (٤0إلي /26

سورة الطالق )من  -2
 (١2إلي /١١

ن سورة العنكبوت       ) م -١
 (52إلي  /٤١

سورة الطالق تسميع  -2
 (١2/ إلي  ١١اآليات )من 

سورة العنكبوت ) من  -١
 (69إلي  /53

سورة الطالق تسميع السورة  -2
 كاملة 

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 

 

 

 هــ (   ١٤٤3العام الدراسي  )   -للصف األول المتوسط  الفصل الدراسي الثاني    تعليم عام + تحفيظ (مادة التفسير  )  مقررتوزيع   

                              األسبوع األول
           هـ                   ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    األسبوع الثاني
   هـ             8/5/١٤٤3من 
  هـ١2/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الثالث
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
  هـ١9/5/١٤٤3الي 

                      األسبوع الرابع
      هـ                22/5/١٤٤3من 
  هـ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
     هـ                  29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3لي ا

                 األسبوع السادس
   هـ              6/6/١٤٤3من 
  هـ١0/6/١٤٤3الي 

                  األسبوع السابع
            هـ ١3/6/١٤٤3من 
 هـ ١7/6/١٤٤3الي 

 عناية هللا بموسى عليه السالم 
تفسير اآليات من سورة القصص 

 (7  /9 ) 

ه عناية هللا بموسى علي
 السالم 

تفسير اآليات من سورة 
 (١0/٤١القصص ) 

قصة قارون  تفسير اآليات 
من سورة القصص             

(76  /78) 

 قصة قارون 
تفسير اآليات من سورة 

 (  82 -79القصص )

 قصة قارون 
 تفسير اآليات من سورة القصص 

 (83-8٤ ) 

إجازة منتصف  
الفصل الدراسي 

 الثاني

 الوحدة األولى 
ة العنكبوت         سور

الدرس األول تفسير 
 (9 -١اآليات  من ) 

                       األسبوع الثامن
 هـ                  20/6/١٤٤3من 
 هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
   هـ              27/6/١٤٤3من )
 هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
  هـ               5/7/١٤٤3من 
 هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
   هـ                ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

 األسبوع الثاني عشر
      هـ                  ١9/7/١٤٤3 من
 هـ23/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الثالث عشر
           هـ             26/7/١٤٤3 من
 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر
          هـ              3/8/١٤٤3 من
 هـ7/8/١٤٤3 الي 

 الدرس الثاني 
       تفسير سورة العنكبوت من          

 (٤٤ -٤١) 

 الدرس الثالث 
 تفسير اآليات 

  من سورة العنكبوت             
 (٤5- ٤6) 

 الدرس الرابع 
من سورة تفسير اآليات 

 العنكبوت 
 (6٤- 69) 

 الوحدة الثانية 
 سورة الروم 

الدرس الخامس  تفسير اآليات 
 ( 7 -١من ) 

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني مراجعة 

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 

 

 

 هــ (   ١٤٤3العام الدراسي  )   -المتوسط  الفصل الدراسي الثاني  للصف األول    تعليم عام + تحفيظ (  الحديث مادة )  مقررتوزيع  

                              األسبوع األول
           هـ                   ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    األسبوع الثاني
هـ                8/5/١٤٤3من 
 هـ ١2/5/١٤٤3الي 

                  ثالثاألسبوع ال
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
  هـ١9/5/١٤٤3الي 

                      األسبوع الرابع
      هـ                22/5/١٤٤3من 
  هـ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
     هـ                  29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3الي 

                 األسبوع السادس
   هـ              6/6/١٤٤3من 
  هـ١0/6/١٤٤3الي 

                  األسبوع السابع
هـ             ١3/6/١٤٤3من 
  هـ١7/6/١٤٤3الي 

 الوحدة الثالثة 
 الذكر بعد الصالة 

 : الوحدة الرابعة
 الصحبة وحسن الخلق  

 اثر الصحبة  -١
الجليس الصالح  -2

 اجر حسن الخلق  -٤ عظم اجر حسن الخلق  -3 وجليس السوء

إجازة منتصف  
الفصل الدراسي 

 الثاني

 األولى  لوحدةا
  عنها اإلسالمنهى  أخالق

 الدرس األول 
 (١)صفات المنافقين 

                       األسبوع الثامن
 هـ                  20/6/١٤٤3من 
 هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
   هـ              27/6/١٤٤3من )
 هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
  هـ               5/7/١٤٤3من 
 هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
   هـ                ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

 األسبوع الثاني عشر
                    هـ    ١9/7/١٤٤3 من
 هـ23/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الثالث عشر
           هـ             26/7/١٤٤3 من
 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر
          هـ              3/8/١٤٤3 من
 هـ7/8/١٤٤3 الي 

 الدر الثاني 
 ( 2صفات المنافقين ) 

 الدرس الثالث 
 ذو الوجهين  

 نية الوحدة الثا
 الحياء وعمل القلب 

 الدرس الرابع 
 أعمال القلوب 

 الدرس الخامس 
 خلق الحياء

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني مراجعة 

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 

 

  

 هــ (   ١٤٤3العام الدراسي  )   -دراسي الثاني  للصف األول المتوسط  الفصل ال  تعليم عام + تحفيظ (  التوحيد مادة )  مقررتوزيع  

                              األسبوع األول
           هـ                   ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    األسبوع الثاني
هـ                8/5/١٤٤3من 
 هـ ١2/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الثالث
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
  هـ١9/5/١٤٤3الي 

                      األسبوع الرابع
        هـ              22/5/١٤٤3من 
  هـ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
       هـ                29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3الي 

                 األسبوع السادس
  هـ               6/6/١٤٤3 من
  هـ١0/6/١٤٤3الي 

                  األسبوع السابع
هـ             ١3/6/١٤٤3من 
  هـ١7/6/١٤٤3الي 

تابع الوحدة الرابعة من مقرر 
  الدراسات اإلسالمية الفصل األول

 الشرك 
 خطر الشرك  

 تابع الوحدة الرابعة الشرك  تابع خطر الشرك 
 رك   الحذر من الش

 تابع الوحدة الرابعة الشرك 
 الشرك في الربوبية

 تابع الوحدة الرابعة الشرك 
 الشرك في اإللوهية 

إجازة منتصف  
الفصل الدراسي 

 الثاني

 تابع الوحدة الرابعة الشرك 
حماية النبي صل هللا عليه 
وسلم للتوحيد وسد الطرق 

 الموصلة للشرك

                       األسبوع الثامن
 هـ                  20/6/١٤٤3من 
 هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
   هـ              27/6/١٤٤3من )
 هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
  هـ               5/7/١٤٤3من 
 هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
     هـ              ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

 األسبوع الثاني عشر
        هـ                ١9/7/١٤٤3 من
 هـ23/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الثالث عشر
          هـ              26/7/١٤٤3 من
 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر
        هـ                3/8/١٤٤3 من
 هـ7/8/١٤٤3 الي 

 الوحدة األولى 
  الهداية إلي التوحيد

الهداية وأنواعها ، الهداية 
 وأسبابها وموانعها

 الوحدة الثانية 
نتائج التوحيد في الدنيا 

 واآلخرة 
 (١نتائج التوحيد في الدنيا )

 تابع الوحدة الثانية 
نتائج التوحيد في الدنيا 

 (2واآلخرة )

 الوحدة الثالثة 
  العبادات الباطنة

 العبادة -١
 

 تابع الوحدة الثالثة 
 اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبادة المحبة 

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة ليمالتع إدارة   
                                                                                                                                                        قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 (   هــ ١٤٤3العام الدراسي  )   -للصف األول المتوسط  الفصل الدراسي الثاني    تعليم عام + تحفيظ (  الفقهمادة )  مقررتوزيع   

                              األسبوع األول
           هـ                   ١/5/١٤٤3من 
 هـ5/5/١٤٤3إلي 

                    األسبوع الثاني
هـ                8/5/١٤٤3من 
 هـ ١2/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الثالث
هـ              ١5/5/١٤٤3من 
  هـ١9/5/١٤٤3الي 

                      األسبوع الرابع
        هـ              22/5/١٤٤3من 
  هـ١6/5/١٤٤3الي 

                  األسبوع الخامس
     هـ                  29/5/١٤٤3من 

 هـ3/6/١٤٤3الي 

                 األسبوع السادس
   هـ              6/6/١٤٤3من 
  ـه١0/6/١٤٤3الي 

                  األسبوع السابع
هـ             ١3/6/١٤٤3من 
  هـ١7/6/١٤٤3الي 

 الوحدة الثامنة 
شروط الصالة وأركانها 

 وواجباتها 
 شروط الصالة 

  واجبات الصالة  تابع أركان الصالة  أركان الصالة  تابع شروط الصالة 

إجازة منتصف  
الفصل الدراسي 

 الثاني

  الوحدة التاسعة
سنن الصالة و 

 ومبطالتها  هامكروهات
  سنن الصالة 

                       األسبوع الثامن
 هـ                  20/6/١٤٤3من 
 هـ2٤/6/١٤٤3إلي 

                    األسبوع التاسع
   هـ              27/6/١٤٤3من )
 هـ2/7/١٤٤3إلي 

               األسبوع العاشر
هـ                 5/7/١٤٤3من 
 هـ9/7/١٤٤3إلي 

                     األسبوع الحادي عشر
     هـ              ١2/7/١٤٤3من 
 هـ١٤٤3 /١6/7 إلي 

 األسبوع الثاني عشر
      هـ                  ١9/7/١٤٤3 من
 هـ23/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الثالث عشر
           هـ             26/7/١٤٤3 من
 هـ30/7/١٤٤3 الي 

 األسبوع الرابع عشر
          هـ              3/8/١٤٤3 من
 هـ7/8/١٤٤3 الي 

 مكروهات الصالة ومبطالتها
تابع مكروهات الصالة 

   ومبطالتها

 الوحدة األولى : سجود السهو 
 الدرس األولى : سجود السهو 

 صفته ( -)حكمه  

 تابع سجود السهو 
 صفته  –حكمه 

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني  ود السهو أسباب سج

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم


