
  

  



                    

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

  

 األسبـــــــــــــــــوع السادس عشر

 10/9 األحد 

كم الى  اخطورة التح  ( 1
 غير شرع هللا تعالى 

   مراجعة (2

 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 ألحد 

اختبار الفصل 
 الثانيالدراسي 

 16/10 الثني 

 17/10 الثالثاء 

 18/10 األربعاء 

 19/10 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع األول 

 24/5 األحد 

 هللا تعظيم (1
 هللا عظمه دالئل( 2

 25/5 االثني 

 26/5 الثالثاء 

 27/5 األربعاء 

 28/5 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 1/6 األحد 

 خلقه  على بالل  االستشفاع (1
  السالم :   قول عن النهي (2

 هللا  على 

 2/6 االثني 

 3/6 الثالثاء 

 4/6 األربعاء 

 6/ 5 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث 

 8/6 األحد 

  نبيه  وذمه   هللا ذمه  تعظيم (1
 وسلم   عليه هللا صلى 

  نبيه  وذمه   هللا ذمه  تعظيم (2
 وسلم   عليه هللا صلى 

 9/6 االثني 

 10/6 الثالثاء 

 11/6 األربعاء 

 12/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع 

 15/6 األحد 

 (االستهزاء بالدين 1

 (صور االستهزاء بالدين 2

 16/6 االثني 

 17/6 الثالثاء 

 18/6 األربعاء 

 19/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس

 22/6 األحد 

 االستهزاء صور تابع(1
 بالدين

 (مراجعة2

 23/6 االثني 

 24/6 الثالثاء 

 25/6 األربعاء 

 26/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الحادي عشر 

 5/8 األحد 

 هللا مكر من األمن(1
 هللا مكر من األمن تابع(2

 6/8 االثني 

 7/8 الثالثاء 

 8/8 األربعاء 

 9/8 اخلميس 

 عشر  األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 12/8 األحد 
 من والقنوط سأالي(1

 هللا ةرحم
 من والقنوط اليأس تابع(2

 هللا ةرحم

 13/8 االثني 

 14/8 الثالثاء 

 15/8 األربعاء 

 16/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث عشر  

 19/8 األحد 

 (الطاعة المشروعة  1
 (تابع الطاعة المشروعة2

 20/8 االثني 

 21/8 الثالثاء 

 22/8 األربعاء 

 23/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع عشر 

 26/8 األحد 

 الطاعة(1
 الممنوعة 

 الممنوعة  الطاعةتابع (2

 27/8 االثني 

 28/8 الثالثاء 

 29/8 األربعاء 

 30/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس عشر 

 3/9 األحد 

 تحكيم شرع هللا
 حكم التحاكم الى شرع هللا 

 4/9 االثني 

 5/9 الثالثاء 

 6/9 األربعاء 

 7/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السادس 

 29/6 األحد 

 الحسنى  هللا سماء أ ( 1

 هللا  اسماء في  لحادال  ( 2

 6/ 30 االثني 

 1/7 الثالثاء 

 2/7 األربعاء 

 3/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السابع 

 6/7 األحد 

 هللا سماءأ في لحادال تابع(1
 باألسماء التسمي تحريم (2

 بالل الخاصة

 7/7 االثني 

 8/7 الثالثاء 

 9/7 األربعاء 

 10/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثامن  

 13/7 األحد 

 التسمي تحريم تابع(1
 بالل الخاصة باألسماء

 لل سماءاأل تعبيد (2

 14/7 االثني 

 15/7 الثالثاء 

 16/7 األربعاء 

 17/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع التاسع 

 20/7 األحد 

 لل االسماء تعبيد تابع(1
 ( مراجعة2

 21/7 االثني 

 22/7 الثالثاء 

 23/7 األربعاء 

 24/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع العاشر
 27/7 األحد 

  بالل الطن حسن( 1
 بالل الطن حسن(تابع 2

 

 28/7 االثني 

 29/7 الثالثاء 

 1/8 األربعاء 

 2/8 اخلميس 

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

 التوقيع                    

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

 التوقيع     

 


