
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ابتدائي االول  ) ( للصفتوحيد -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 ما يجب علي المسلم معرفته  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 ـ ه16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 ما يجب علي المسلم معرفته  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 معرفة هللا هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 الخالق هللا 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هللا الخالق  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هللا الرازق  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 هللا الرازق  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 المطرهللا الذي ينزل 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 هللا الذي ينزل المطر هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 هللا المنعم  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 هللا المنعم 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 

  



 

 

 (ابتدائي   الثاني ) ( للصفتوحيد -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 هللا الواحد هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

نهاية أسبوع  إجازة 
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 هللا الواحد هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 هللا الرحمن الرحيم  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 هللا الرحمن الرحيم 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هللا الرحمن الرحيم  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هللا السميع البصير  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 هللا السميع البصير  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 لماذا خلقنا هللا 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 لماذا خلقنا هللا  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 العبادة  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 العبادة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المادة :المعلمة 
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 (ابتدائي الثالث  ) ( للصفتوحيد -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 مراتب الدين  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 ـ ه16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 مراتب الدين  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 اركان اإلسالم  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 هللا شهادة أن ال إله اال 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 شهادة أن ال إله اال هللا  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 شهادة أن محمد رسول هللا هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 شهادة أن محمد رسول هللا هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 إقام الصالة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 إقام الصالة  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 إيتاء الزكاة  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 إيتاء الزكاة 
 نهاية أسبوع مطولة إجازة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 
 (الرابع ابتدائي  ) ( للصفتوحيد -االسالمية الدراسات ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 أنواع التوحيد  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 أنواع التوحيد  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 توحيد الربوبية هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 توحيد الربوبية
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 توحيد الربوبية هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 توحيد االلوهية  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 توحيد االلوهية  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 توحيد االلوهية 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 أهمية توحيد االلوهية  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 موقف المشركين من توحيد االلوهية هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 موقف المشركين من توحيد االلوهية
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 (الخامس ابتدائي  ) ( للصفتوحيد -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 فضل العلم وأهميته  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 العلم الذي يجب تعلمه  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 العمل بالعلم  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 الدعوة الى التوحيد 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 الصبر على األذى في سبيل الدعوة الى التوحيد  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 الحنفية السمحة   هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 الحنفية السمحة   هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 معرفة الرب 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 دالئل معرفة الرب  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 استحقاق هللا للعبادة  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 الدعاء واالستغاثة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 
 (السادس ابتدائي  ) ( للصفتوحيد -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 1اإليمان ج  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 ـ ه16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 2اإليمان ج  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 1شعب اإليمان ج  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 2شعب اإليمان ج 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 نواقض اإليمان ومنقصاته  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 معنى الشرك وخطرة  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 معنى الشرك وخطرة  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 أنواع الشرك 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 أنواع الشرك  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 مظاهر الشرك  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 مظاهر الشرك 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
  



 

 ( متوسطاالول  ) ( للصفتوحيد -االسالمية الدراسات ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 التوحيد وأقسامه  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 أهمية التوحيد  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 فضل التوحيد  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 تحقيق التوحيد 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 الدعوة الى التوحيد  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 فضل الدعوة الى التوحيد  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 شهادة أن ال إله اال هللا  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 حقيقة الشرك وأنواعه 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 وأنواعه حقيقة الشرك  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 الحذر من الشرك  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 مراجعة
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
  



 

 
 ( متوسط الثاني ) ( للصفتوحيد -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 استحقاق هللا للعبادة وحده ال شريك له  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 هـ12/2/1444

مكانة األنبياء علبهم السالم، والتحذير من الغلو  
 فيهم

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 هـ19/2/1444

مكانة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم والتحذير  
 من الغلو فيهم 

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

عقيدة المسلمين في المالئكة عليهم السالم،  
 والتحذير من الغلو فيهم 

 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هـ3/3/1444

مكانة األولياء والصالحين والتحذير من الغلو  
 فيهم

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 شروط قبول العبادة  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 شروط قبول العبادة  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 قبول العبادة شروط 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 الرياء وخطره هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 إرادة الدنيا بعمل اآلخرة  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 مراجعة
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
  



 

 
 ( متوسط  ثلثاال ) ( للصفتوحيد -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 اإليمان بالقدر  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

نهاية أسبوع  إجازة 
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 القدر الحذر من الضالل في   هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 الصبر  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 استعمال )لو( في الكالم 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 نسبة النعم هللا  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 النعم لغير هللا نسبة  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 نسبة النعم إلى النفس  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 سب الدهر 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 سب الريح  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 حقيقة السحر وأنواعه  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 حقيقة السحر وأنواعه 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
  


