


  
 
 

 مالحظة :**

 إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابيع الدراسية . أيام مت استقطاع أيام إجازة اليوم الوطين و -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 مالحظة :**

 إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابيع الدراسية . أيام مت استقطاع أيام إجازة اليوم الوطين و -

 

  

 (2احلصص )عدد  هـ1442/1443لعام  األولالفصل الدراسي  األول املتوسطالصف  للمرحلة املتوسطة ( القرآن الكريم)  ع مقررتوزي

 (4األسبوع ) (3األسبوع ) (2األسبوع ) (1األسبوع )

 هـ14/2/1443 - هـ12/2/1443 هـ9/2/1443 -هـ 5/2/1443 هـ2/2/1443- هـ28/1/1443 هـ25/1/1443 - هـ21/1/1443

 (8 -5)من آية حفظ سورة التحريم  (24 -13)  من آية تالوة سورة النمل (4 -1)من آية حفظ سورة التحريم  (12 -1)  من آية تالوة سورة النمل

 (8األسبوع ) (7األسبوع ) (6األسبوع ) (5األسبوع )

 هـ15/3/1443 - هـ13/3/1443 هـ8/3/1443 - هـ4/3/1443 هـ1/3/1443-  هـ26/2/1443 هـ23/2/1443 - هـ19/2/1443

 حفظ سورة التحريم  (31 -25)  من آية تالوة سورة النمل
 (58 -45)  من آية تالوة سورة النمل (44 -32)  من آية تالوة سورة النمل (إلى آخر السورة -9)من آية 

 (12األسبوع ) (11األسبوع ) (10األسبوع ) (9األسبوع )

 هـ13/4/1443- هـ9/4/1443 هـ6/4/1443- هـ2/4/1443 هـ28/3/1443 - هـ25/3/1443 هـ22/3/1443- هـ18/3/1443

  تالوة سورة النمل (82 -73)  من آية تالوة سورة النمل (72 -59)  من آية تالوة سورة النمل
 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول  (السورة آخر إلى -83) من آية

 (13األسبوع )

 هـ20/4/1443- هـ16/4/1443

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 



  
 
 

 مالحظة :**

 إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابيع الدراسية . أيام مت استقطاع أيام إجازة اليوم الوطين و -

 

 

  

 (1احلصص) عدد هـ1442/1443لعام  األولالفصل الدراسي  األول املتوسطالصف  للمرحلة املتوسطة ( توحيد )اإلسالمية  الدراسات مقرر توزيع 

 (4األسبوع ) (3األسبوع ) (2األسبوع ) (1األسبوع )

 هـ14/2/1443 - هـ12/2/1443 هـ9/2/1443 -هـ 5/2/1443 هـ2/2/1443- هـ28/1/1443 هـ25/1/1443 - هـ21/1/1443

 الوحدة / مقدمات في التوحيد الوحدة / مقدمات في التوحيد الوحدة / مقدمات في التوحيد الوحدة / مقدمات في التوحيد

 تحقيق التوحيد فضل التوحيد أهمية التوحيد التوحيد وأقسامه

 (8األسبوع ) (7األسبوع ) (6األسبوع ) (5األسبوع )

 هـ15/3/1443 - هـ13/3/1443 هـ8/3/1443 - هـ4/3/1443 هـ1/3/1443-  هـ26/2/1443 هـ23/2/1443 - هـ19/2/1443

 الوحدة / الشهادتان الوحدة / الشهادتان الوحدة /  الدعوة إلى التوحيد الوحدة /  الدعوة إلى التوحيد

 شهادة أن محمد رسول هللا شهادة أن ال إله اال هللا فضل الدعوة الى التوحيد الى التوحيدالدعوة 

 (12األسبوع ) (11األسبوع ) (10األسبوع ) (9األسبوع )

 هـ13/4/1443- هـ9/4/1443 هـ6/4/1443- هـ2/4/1443 هـ28/3/1443 - هـ25/3/1443 هـ22/3/1443- هـ18/3/1443

 الوحدة / الشرك الوحدة / الشرك الوحدة / الشرك

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 

 الِحذُر من الشرك حقيقة الشرك وأنواعه حقيقة الشرك وأنواعه

 (13األسبوع )

 هـ20/4/1443- هـ16/4/1443

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 



  
 
 

 مالحظة :**

 إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابيع الدراسية . أيام مت استقطاع أيام إجازة اليوم الوطين و -

 

 

 (1احلصص) عدد  هـ1442/1443لعام  األولالفصل الدراسي  األول املتوسطالصف  املتوسطةللمرحلة  ( تفسري)اإلسالمية  الدراسات مقرر توزيع 

 (4األسبوع ) (3األسبوع ) (2األسبوع ) (1األسبوع )

 هـ14/2/1443 - هـ12/2/1443 هـ9/2/1443 -هـ 5/2/1443 هـ2/2/1443- هـ28/1/1443 هـ25/1/1443 - هـ21/1/1443

 تعالى هللا إلى االلتجاء الوحدة / 
 به  القلب وتعلق

توحيد هللا تعالى وعقوبة من خالف الوحدة / 
وبعض صفات  ملسو هيلع هللا ىلص مكانة الرسول  الوحدة /  ملسو هيلع هللا ىلصفضل نبيينا محمد الوحدة /  أمره

 منكري البعث

 ن تفسير سورتي الكوثر واملاعو  تفسير سورتي النصر والكافرون دتفسير سورتي اإلخالص واملس تفسير سورتي الناس والفلق

 (8األسبوع ) (7األسبوع ) (6األسبوع ) (5األسبوع )

 هـ15/3/1443 - هـ13/3/1443 هـ8/3/1443 - هـ4/3/1443 هـ1/3/1443-  هـ26/2/1443 هـ23/2/1443 - هـ19/2/1443

 أحوال اإلنسان وبعض مشاهدالوحدة /  خطر اللسان وسبب الفالحالوحدة /  مكانة البيت الحرامالوحدة / 
 القيامةيوم 

 أحوال اإلنسان وبعض مشاهدالوحدة / 
 يوم القيامة

 تفسير سورة العاديات تفسير سورتي التكاثر والقارعة تفسير سورتي الهمزة والعصر تفسير سورتي قريش والفيل

 (12األسبوع ) (11األسبوع ) (10األسبوع ) (9األسبوع )

 هـ13/4/1443- هـ9/4/1443 هـ6/4/1443- هـ2/4/1443 هـ28/3/1443 - هـ25/3/1443 هـ22/3/1443- هـ18/3/1443

 أحوال اإلنسان وبعض مشاهدالوحدة / 
 قصة سليمان رض ي هللا عنهالوحدة /  قصة سليمان رض ي هللا عنهالوحدة /  يوم القيامة

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول

 ( من سورة النمل62-71تفسير اآليات ) النمل( من سورة 62-71تفسير اآليات ) تفسير سورة الزلزلة

 (13األسبوع )

 هـ20/4/1443- هـ16/4/1443

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول



  
 
 

 مالحظة :**

 إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابيع الدراسية . أيام مت استقطاع أيام إجازة اليوم الوطين و -

 

 

 

 (1احلصص) عدد  هـ1442/1443لعام  األولالفصل الدراسي  األول املتوسطالصف  للمرحلة املتوسطة ( حديث)اإلسالمية  الدراسات مقرر توزيع 

 (4األسبوع ) (3األسبوع ) (2األسبوع ) (1)األسبوع 

 هـ14/2/1443 - هـ12/2/1443 هـ9/2/1443 -هـ 5/2/1443 هـ2/2/1443- هـ28/1/1443 هـ25/1/1443 - هـ21/1/1443

مِتهملسو هيلع هللا ىلص عناية الرسول  الوحدة / 
ُ
مِتهملسو هيلع هللا ىلص عناية الرسول  الوحدة /  ِبأ

ُ
مِتهملسو هيلع هللا ىلص عناية الرسول  الوحدة /  ِبأ

ُ
مِتهملسو هيلع هللا ىلص عناية الرسول  الوحدة /  ِبأ

ُ
 ِبأ

متهملسو هيلع هللا ىلص ِحرُص النبي 
ُ
متهملسو هيلع هللا ىلص ِحرُص النبي  على هداية أ

ُ
 على تعليم أمتهملسو هيلع هللا ىلص شفقة النبي  على تعليم أمتهملسو هيلع هللا ىلص ِحرُص النبي  على هداية أ

 (8األسبوع ) (7األسبوع ) (6األسبوع ) (5األسبوع )

 هـ15/3/1443 - هـ13/3/1443 هـ8/3/1443 - هـ4/3/1443 هـ1/3/1443-  هـ26/2/1443 هـ23/2/1443 - هـ19/2/1443

 والشكر الصبُر  الوحدة /  والشكر الصبُر  الوحدة /  والشكر الصبُر  الوحدة /  والشكر الصبُر  الوحدة / 

كر هللا باحترام الِنعم
ُ

 فضُل الرباط في سبيل هللا كفارِة الذنوب أحُب األعمال إلى هللا ش

 (12األسبوع ) (11األسبوع ) (10األسبوع ) (9األسبوع )

 هـ13/4/1443- هـ9/4/1443 هـ6/4/1443- هـ2/4/1443 هـ28/3/1443 - هـ25/3/1443 هـ22/3/1443- هـ18/3/1443

 األذكاُر   الوحدة /  األذكاُر   الوحدة /  األذكاُر   الوحدة / 

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 

 أهمية التوبة واالستغفار الصباح واملساءأهمية اذكار  فضل التسبيح والتحميد

 (13األسبوع )

 هـ20/4/1443- هـ16/4/1443

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 



  
 
 

 مالحظة :**

 إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابيع الدراسية . أيام مت استقطاع أيام إجازة اليوم الوطين و -

 

 

 (1احلصص) عدد  هـ1442/1443لعام  األولالفصل الدراسي  األول املتوسطالصف  للمرحلة املتوسطة ( فقه)اإلسالمية  الدراسات مقرر توزيع 

 (4األسبوع ) (3األسبوع ) (2األسبوع ) (1)األسبوع 

 هـ14/2/1443 - هـ12/2/1443 هـ9/2/1443 -هـ 5/2/1443 هـ2/2/1443- هـ28/1/1443 هـ25/1/1443 - هـ21/1/1443

 الوضوءالوحدة /  الطهارةالوحدة /  الطهارةالوحدة /  الطهارةالوحدة / 

 الوضوء أحكام قضاء الحاجة أحكام النجاسة الطهارة

 (8األسبوع ) (7األسبوع ) (6األسبوع ) (5األسبوع )

 هـ15/3/1443 - هـ13/3/1443 هـ8/3/1443 - هـ4/3/1443 هـ1/3/1443-  هـ26/2/1443 هـ23/2/1443 - هـ19/2/1443

فين والجوربين  الوحدة / 
ُ
املسح على الخ
 منزلة الصالة وفضلها الوحدة /  األذان واإلقامة الوحدة /  التيمم الوحدة /  والجبيرة

فين والجوربين والجبيرة
ُ
 ة وفضلهامنزلة الصال  األذان واإلقامة التيمم املسح على الخ

 (12األسبوع ) (11األسبوع ) (10األسبوع ) (9األسبوع )

 هـ13/4/1443- هـ9/4/1443 هـ6/4/1443- هـ2/4/1443 هـ28/3/1443 - هـ25/3/1443 هـ22/3/1443- هـ18/3/1443

 آداب املش ي إلى الصالة وصفتها الوحدة /  آداب املش ي إلى الصالة وصفتها الوحدة /  منزلة الصالة وفضلها الوحدة / 

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 

 صفة الصالة آداب املش ي إلى الصالة ة وفضلهامنزلة الصال 

 (13األسبوع )

 هـ20/4/1443- هـ16/4/1443

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 


