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 هـ1442/1443الفصل الدرادي األول لعام  للمرحلة الثانووة الصف أو ادلستوى نظام ادلقررات(  1) حدوث توزوع مقرر 

 (4األدبوع ) (3األدبوع ) (2األدبوع ) (1األدبوع )

 هـ24/1/2441 - هـ21/1/2441 هـ9/1/2441 -هـ 2/1/2441 هـ1/1/2441-هـ 12/2/2441 هـ12/2/2441 - هـ12/2/2441

 )تعروفها ـ منزلتها ـ حجوتها ( *السنة النبووة

 *حفظ اهلل تعاىل للسنة النبووة

 ومؤلفوها السبعة*تعروف بالكتب 

 *احلدوث األول

 *احلدوث الثاني

 *احلدوث الثالث

 رابع*احلدوث ال

 *احلدوث اخلامس

 *احلدوث السادس

 *احلدوث السابع

 ن*احلدوث الثام

 *احلدوث التادع

 *احلدوث العاذر

 ر*احلدوث احلادي عش

 *احلدوث الثاني عشر

 (8األدبوع ) (7األدبوع ) (6األدبوع ) (5األدبوع )

 هـ22/1/2441 - هـ21/1/2441 هـ2/1/2441 - هـ4/1/2441 هـ2/1/2441-  هـ12/1/2441 هـ11/1/2441 - هـ29/1/2441

 *احلدوث الثالث عشر

 *احلدوث الرابع عشر

 *احلدوث اخلامس عشر

 ر*احلدوث السادس عش

 *احلدوث السابع عشر

 احلدوث الثامن عشر *

 *احلدوث التادع عشر

 *احلدوث العشرون

 *احلدوث احلادي والعشرون

 * حق اهلل تعاىل وحق الردول 

من هدي النيب صلى  وصورتعاىل *الدعوة إىل اهلل 

 اهلل علوه ودلم

 *االدتقامة

 ا العفة*

 *األخالق وأهموتها

 الصدق*

 .وآدابه ادلزاح*

 .وأهموته الوقت*

 

 األصحاب واختوار األخوة*

 حقوق اإلنسان*

 (12األدبوع ) (11األدبوع ) (10األدبوع ) (9األدبوع )

 هـ21/4/2441- هـ9/4/2441 هـ2/4/2441- هـ1/4/2441 هـ12/1/2441 - هـ12/1/2441 هـ11/1/2441- هـ22/1/2441

 .واهموتها  ا القراءة*

 .وآدابه  ا السفر*

 ا الدعاء*

 الذكر ا*

 * حقوق الراعي والرعوة

 واألقارب الوالدون ا حقوق*

 ا الشباب*

وآدابه أحكامه: ا االبتعاث*  

.ا التدخني*  

آفات اللسان ا*  

ا القلوب وأمراضها*  

 الذنوب وادلعاصي واثارهما ا*

 *احملادبة والتوبة

 *الشوطان ومداخله

 *احلضارة اإلدالموة

 مراجعة ا*

 اختبارات نهاوة الفصل الدرادي األول

 (13األدبوع )

 هـ12/4/2441- هـ22/4/2441

 اختبارات نهاوة الفصل الدرادي األول 

 **مالحظة :

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