
  

  



                    

 (   1  هـ  عدد الحصص )1441للعام  الثاني(الفصل الدراسي       ثالث متوسط     ) للصف (    الحديث   ادة ) م توزيع مقرر

 

  

 األسبـــــــــــــــــوع السادس عشر

 10/9 األحد 

أو خمس  الفطرة خمس
 من الفطرة...

 11/9 االثني 

 12/9 الثالثاء 

 13/9 األربعاء 

 14/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السابع عشر 

 ---- 8/10 األحد 
 9/10 االثني  

اختبار الفصل  10/10 الثالثاء 
 الثانيالدراسي 

 11/10 األربعاء 

 12/10 اخلميس 

 عشرثامن األسبـــــــــــــــــوع ال

 15/10 األحد 

اختبار الفصل 
 الثانيالدراسي 

 16/10 االثني 

 17/10 الثالثاء 

 18/10 األربعاء 

 19/10 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع األول 

 24/5 األحد 

متشبهين لعن رسول هللا ال-19
 بالنساءمن الرجال 

( أن رسول هللا صلى عليه 20
 وسلم نهى عن القزع

 25/5 االثني 

 26/5 الثالثاء 

 27/5 األربعاء 

 28/5 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 1/6 األحد 

 (إياكم والجلوس في الطرقات21
(اليشير أحدكم على أخيه 22

 بالسالح

 2/6 االثني 

 3/6 الثالثاء 

 4/6 األربعاء 

 6/ 5 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث 

 8/6 األحد 

(اليدخل الجنه من كان في 23
 قلبه مثقال ذرة كبر

(ان رجالً أكل عند رسول هللا 24
 صلى هللا عليه وسلم بشماله

 9/6 االثني 

 10/6 الثالثاء 

 11/6 األربعاء 

 12/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع 

 15/6 األحد 

(سألت رسول هللا صلى هللا 25
 عليه وسلم عن نظر الفجاءة

 16/6 االثني 

 17/6 الثالثاء 

 18/6 األربعاء 

 19/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس

 22/6 األحد 

 يزني حين الزاني اليزني(26
 يسرق وال مؤمن وهو

 .......حين

 23/6 االثني 

 24/6 الثالثاء 

 25/6 األربعاء 

 26/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الحادي عشر 

 5/8 األحد 

 (خيركم خيركم ألهله31

 6/8 االثني 

 7/8 الثالثاء 

 8/8 األربعاء 

 9/8 اخلميس 

 عشر  األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 12/8 األحد 

 هللا رسول الى رجل جاء(32
 أحق من وسلم عليه هللا صلى

 ..صحابتي بحسن الناس

 13/8 االثني 

 14/8 الثالثاء 

 15/8 األربعاء 

 16/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث عشر  

 19/8 األحد 

 بنات ثالث ألحد يكون ال( 33
 ...أخوات ثالث أو

 20/8 االثني 

 21/8 الثالثاء 

 22/8 األربعاء 

 23/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع عشر 

 26/8 األحد 

إن على هللا  ( كل مسكر حرام34
 عز وجل عهدا لمن 

 27/8 االثني 

 28/8 الثالثاء 

 29/8 األربعاء 

 30/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس عشر 

 3/9 األحد 

 يارسول:  األعراب قالت( 35
 نعم ؟قال نتداوى  اال هللا

 4/9 االثني 

 5/9 الثالثاء 

 6/9 األربعاء 

 7/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السادس 

 29/6 األحد 

 مراجعة 

 6/ 30 االثني 

 1/7 الثالثاء 

 2/7 األربعاء 

 3/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السابع 

 6/7 األحد 

مسلم يغرس غرساً أو  ( مامن27
 يزع زرعا فيأكل منه

 

 7/7 االثني 

 8/7 الثالثاء 

 9/7 األربعاء 

 10/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثامن  

 13/7 األحد 

 نجاراً  زكريا كان(28

 14/7 االثني 

 15/7 الثالثاء 

 16/7 األربعاء 

 17/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع التاسع 

 20/7 األحد 

 (البيعان بالخيار مالم يتفرقا29

 21/7 االثني 

 22/7 الثالثاء 

 23/7 األربعاء 

 24/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع العاشر
 27/7 األحد 

 واليوم بالل يؤمن كان من(30
    جاره يؤذي  فال االخر

 

 28/7 االثني 

 29/7 الثالثاء 

 1/8 األربعاء 

 2/8 اخلميس 

 ................................  اسم املعلمة :  

 التوقيع                    

 ..........................اسم قائدة املدرسة :  

 التوقيع     

 


