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تعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 مع غير املسلمين ودعوتهم 

 

 صلة الوالدين غير املسلمين

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

احسان النبي صلى هللا عليه  

 وسلم الى الحيوان 

النار في حديث )دخلت امرآة 

 هرة...( 

 ملسو هيلع هللا ىلص تكثير املاء بين يدي النبي  

 
منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

13  – 17   / 6 20  – 24   / 6 27   /6  –  2   /  7 5  –  9  /  7 12  – 16   / 7 

منتصف الفصل الدراس ي   الدراسة بعد إجازة بداية 

 الثاني
 

 سقيا املاء  فضل

 ملسو هيلع هللا ىلص الطعام بين يدي النبي   تكثير
 في الطعام  البركة

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 
 حفظ هللا لإلنسان  أسباب  ملسو هيلع هللا ىلص من حفظ هللا لنبيه    مواقف

  عش   األسبوع الحادي عش  
 الثالث عش  األسبوع  األسبوع الثان 
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 حفظ هللا لإلنسان  أسباب 

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 
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 الشرك األصغر  الشرك األصغر 

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 الكفر األصغر
 النفاق األصغر 

 البدع
 

منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 
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منتصف الفصل الدراس ي   إجازة بداية الدراسة بعد 

 الثاني
 

 الذنوب واملعاص ي 

منهج أهل السنة والجماعة في 

 العقيدة

 اإليمان باليوم اآلخر 
 

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 الجنة والنار  اإليمان باليوم اآلخر 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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 الجنة والنار 

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 
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 الحقوق الواجبة للميت  الحقوق الواجبة للميت 

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 الجنائز سنن 
 سنن الجنائز 

 محظورات الجنائز 
منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 
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منتصف الفصل الدراس ي   إجازة بداية الدراسة بعد 

 الثاني
 

 محظورات الجنائز 

 حكم الزكاة ومكانتها 

 حكم الزكاة ومكانتها 
 

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 زكاة الفطر  زكاة الفطر 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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  صدقة التطوع
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