
  

  



 

                                     

  

 ( 2 هـ  عدد الحصص )1441للعام  (الفصل الدراسي الثاني األول متوسط ) للصف (  فقهادة ) م توزيع مقرر 

 

  

 األسبـــــــــــــــــوع السادس عشر

 مراجعة عامة  10/9 األحد 
   سجود السهو من 
  اإلمامة واالئتمام إلى 

 مراجعة عامة 
 صالة أهل األعذار من 

   الجنائز إلى 

 11/9 االثني 

 12/9 الثالثاء 

 13/9 األربعاء 

 14/9 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع السابع عشر 

 8/10 األحد 
 9/10 االثني  = 

 10/10 الثالثاء 
اختبار الفصل  

 ثاني الدراسي ال 
 11/10 األربعاء 

 12/10 اخلميس 

 عشرثامن األسبـــــــــــــــــوع ال

 15/10 األحد 

اختبار الفصل  
 ثاني  الدراسي ال 

 16/10 االثني 

 17/10 الثالثاء 

 18/10 األربعاء 

 19/10 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع األول 

 24/5 األحد 

 *سجود السهو 
    *تابع سجود السهو

 25/5 االثني 

 26/5 الثالثاء 

 27/5 األربعاء 

 28/5 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 1/6 األحد 
 *تابع سجود السهو  

*صالة التطوع )التعريف  
والحكمة من مشروعيتها  

 والسنن الرواتب ( 
   

 2/6 االثني 

 3/6 الثالثاء 

 4/6 األربعاء 

 5/6 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثالث 

 8/6 األحد 

صالة الوتر  *صالة التطوع )
صالة  وصالة الضحى ( * 

صالة التراويح  التطوع )
   (+صالة االستخارة  

 9/6 االثني 

 10/6 الثالثاء 

 11/6 األربعاء 

 12/6 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الرابع 

تحية  *صالة التطوع ) 15/6 األحد 
المسجد+ التطوع المطلق  

+سجود التالوة (                 
سجود الشكر  صالة التطوع )*

+األوقات المنهي عن الصالة  
   (فيها 

 16/6 االثني 

 17/6 الثالثاء 

 18/6 األربعاء 

 19/6 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الخامس

 22/6 األحد 

 *صالة االستسقاء   
 *تابع صالة االستسقاء   

 23/6 االثني 

 24/6 الثالثاء 

 25/6 األربعاء 

 26/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الحادي عشر 

 5/8 األحد 

  *صالة أهل األعذار      
 (  الخوف )صالة 

  صالة أهل األعذار        *تابع
   ( الخوف )صالة 

 6/8 االثني 

 7/8 الثالثاء 

 8/8 األربعاء 

 9/8 اخلميس 
 عشر  األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 12/8 األحد 
   

 جمعة *صالة ال 
 صالة الجمعةتابع *

 

 13/8 االثني 

 14/8 الثالثاء 

 15/8 األربعاء 

 16/8 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثالث عشر  

 19/8 األحد 

 صالة العيدين *
    صالة العيدين*تابع 

 20/8 االثني 

 21/8 الثالثاء 

 22/8 األربعاء 

 23/8 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الرابع عشر 

 26/8 األحد 

  صالة العيدين*تابع  

 صالة الجنائز*

 27/8 االثني 

 28/8 الثالثاء 

 29/8 األربعاء 

 30/8 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الخامس عشر 

 3/9 األحد 

*تابع صالة الجنائز   
  *تابع صالة الجنائز 

 4/9 االثني 

 5/9 الثالثاء 

 6/9 األربعاء 

 7/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السادس 

 29/6 األحد 

 صالة الكسوف والخسوف 
    *تابع  الكسوف والخسوف

 30/6 االثني 

 1/7 الثالثاء 

 2/7 األربعاء 

 3/7 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع السابع 

 6/7 األحد 

 *صالة الجماعة   
 *تابع صالة الجماعة   

 7/7 االثني 

 8/7 الثالثاء 

 9/7 األربعاء 

 10/7 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثامن  

 13/7 األحد 

 *اإلمامة واإلئتمام    
 *تابع  اإلمامة واإلئتمام    

 14/7 االثني 

 15/7 الثالثاء 

 16/7 األربعاء 

 17/7 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع التاسع 

 20/7 األحد 

  *صالة أهل األعذار          
 )صالة المريض ( 

  *صالة أهل األعذار          
   )صالة المريض(تابع  

 21/7 االثني 

 22/7 الثالثاء 

 23/7 األربعاء 

 24/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع العاشر

 27/7 األحد 

  *صالة أهل األعذار        
 (   سا فر)صالة الم

  *صالة أهل األعذار          
 (  سافر )صالة المتابع  

 28/7 االثني 

 29/7 الثالثاء 

 1/8 األربعاء 

 2/8 اخلميس 

 ................................   اسم المعلمة :  
 التوقيع                   

 

 .......................... اسم قائدة المدرسة : 
 التوقيع    

 


