


  
 
 

 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  الثالث املتوسطالصف  للمرحلة املتوسطة ( القرآن الكريم) توزيع مقرر 

 (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

 (9 -5)من آية  الحشرحفظ سورة  (31 -18)  الكهف من آيةتالوة سورة  (4 -1)من آية  الحشرحفظ سورة  (17 -1)  الكهف من آيةتالوة سورة 

 (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

 (20 -16)من آية  الحشرحفظ سورة  (59 -46)  آية الكهف منتالوة سورة  (15 -10)من آية  الحشرحفظ سورة  (45 -32)  الكهف من آيةتالوة سورة 

 (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

  الحشرحفظ سورة  (82 -60)  الكهف من آيةتالوة سورة 
 (السورة آخر إلى  -21)من آية 

 الكهف تالوة سورة 
 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  املتوسطالثالث  الصف 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

 القضاء والقدر  الوحدة /  القضاء والقدر  الوحدة /  والقدرالقضاء   الوحدة /  القضاء والقدر  الوحدة / 

 استعمال )لو( في الكالم الصبر رالحذر من الضالل في القد اإليمان بالقدر

 (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

 سب مخلوقات هللا  الوحدة /  النعم نسبة  الوحدة /  النعم نسبة  الوحدة /  النعم نسبة  الوحدة / 

 سب الدهر نسبة النعم إلى النفس نسبة النعم لغير هللا نسبة النعم هلل

 (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

 السحر  الوحدة /  السحر  الوحدة /  سب مخلوقات هللا  الوحدة / 

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول

 حقيقة السحر وأنواعه حقيقة السحر وأنواعه سب الريح

 (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  املتوسطالثالث  الصف للمرحلة املتوسطة ( 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

الدعوة إلى األدب مع هللا تعالى   الوحدة / 
 ورسوله  واملؤمنين

الدعوة إلى األدب مع هللا تعالى   الوحدة / 
 ورسوله  واملؤمنين

الدعوة إلى األدب مع هللا تعالى   الوحدة / 
 قصة أصحاب الكهف   الوحدة /  واملؤمنينورسوله  

 (  من سورة الكهف 8-1تفسير اآليات ) ( من سورة الحجرات 14-11تفسير اآليات ) ( من سورة الحجرات 10-6تفسير اآليات )  ( من سورة الحجرات  5-1تفسير اآليات ) 

 (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

 قصة أصحاب الكهف   الوحدة /  قصة أصحاب الكهف   الوحدة /  قصة أصحاب الكهف   الوحدة /  قصة أصحاب الكهف   الوحدة / 

 ( من سورة الكهف 26-21تفسير اآليات )   ( من سورة الكهف  20-17تفسير اآليات )  سورة الكهف ( من 16-9تفسير اآليات )  (  من سورة الكهف 8-1تفسير اآليات )

 (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

 الدنيا الحياة حقيقة  الوحدة /  الجنتين صاحب قصة   الوحدة /  أصحاب الكهفقصة    الوحدة / 

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول

 ( من سورة الكهف  49-45تفسير اآليات )  (  44-32تفسير اآليات )  ( من سورة الكهف29-27تفسير اآليات )   

 (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  املتوسطالثالث  الصف للمرحلة املتوسطة ( حديث)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

 من أعمال القلوب الوحدة /  من أعمال القلوب الوحدة /  من أعمال القلوب الوحدة /  من أعمال القلوب الوحدة / 

 استغالل أوقات الفراغ التفكر صاإلخال  صاإلخال 

 (8)األسبوع  (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

 اإلسالم فيها رغب وسلوك أخالق  الوحدة /  اإلسالم في املسؤولية  الوحدة /  اإلسالم في املسؤولية  الوحدة /  من أعمال القلوب الوحدة / 

 اليسر والسماحة حفظ اللسان الراعي والرعيةحقوق  طريق الرضا

 (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

 اإلسالم فيها رغب وسلوك أخالق  الوحدة /  اإلسالم فيها رغب وسلوك أخالق  الوحدة /  اإلسالم فيها رغب وسلوك أخالق  الوحدة / 

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول

 فضل التواضع التكافل االجتماعي فضل الصدقة

 (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  املتوسطالثالث  الصف للمرحلة املتوسطة ( فقه)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

 الذكاة الوحدة /  األطعمة واألشربة الوحدة /  األطعمة واألشربة الوحدة /  واألشربة األطعمة الوحدة / 

 أنواعها-حكمها-الذكاة: حقيقتها (2أنواع األطعمة وأحكامها ) (1أنواع األطعمة وأحكامها ) أحكام األطعمة واألشربة

 (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

 الضيافة  وآداب الطعام والشراب الوحدة /  الضيافة  وآداب الطعام والشراب الوحدة /  الذكاة الوحدة /  الذكاة الوحدة / 

سننها و مكروهاتها  -الذكاة: شروط الذكاة أنواعها-حكمها-الذكاة: حقيقتها
 آداب الطعام والشراب آدابها -الضيافة حكمها األطعمة املستوردة

 (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

 الحيوانات مع والتعامل الصيد  الوحدة /  الحيوانات مع والتعامل الصيد  الوحدة /  والتداوي  االضطرار  الوحدة / 

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 

 من أحكام الصيد والتعامل مع الحيوان الصيد أحكام املضطر وحكم التداوي 

 (13األسبوع )

 هـ20/4/1443- هـ16/4/1443

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 


