
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 محبة القرآن الكريم واالستعاذة والبسملة  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
 واالستعاذة والبسملة محبة القرآن الكريم  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 العناية بالمصحف  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 العناية بالمصحف 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 عليه وسلمصلى هللا  التعريف بالنبي   هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 عليه وسلمصلى هللا  التعريف بالنبي   هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
   رحمته صلى هللا عليه وسلم هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 البدء بالسالم 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 البدء بالسالم  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 رد السالم  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 رد السالم 
 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   ) ( للصففقه -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 1اآلداب  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
 1اآلداب  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 2اآلداب  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 3اآلداب 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 أذكار الصباح والمساء  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 أذكار الصباح والمساء  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 والنوم أذكار العطاس  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 أذكار العطاس والنوم 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 نظافة البدن  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 نظافة المالبس والمكان  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 نظافة المالبس والمكان 
 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 الثالث  ) ( للصففقه -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةل والدراسي االالفصل 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 آداب قضاء الحاجة 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   

 الخميس يوم نهاية 
 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 آداب قضاء الحاجة هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 آداب قضاء الحاجة هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 ( الجسم  إزالة النجاسة عن البدن )
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 ( الجسم  إزالة النجاسة عن البدن ) هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 إزالة النجاسة عن المالبس ومكان الصالة  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 التيمم  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 التيمم 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 مكانة الصالة  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 مكانة الصالة  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 1شروط الصالة 
 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 :
 

  



 

 
 (ابتدائي الرابع  ) ( للصففقه -االسالمية الدراسات ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 نعمة الماء 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
 الماء الطهور هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 الماء النجس  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 فضل الطهارة  
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 الوضوء  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 الوضوء  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 الوضوء  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 فروض الوضوء 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 فروض الوضوء  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 سنن الوضوء  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 نواقض الوضوء 
 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 الخامس  ) ( للصففقه -الراسات االسالمية  ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 األذان  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
 سنن األذان  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 سنن األذان  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 معاني جمل األذان 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 معاني جمل األذان  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 اإلقامة  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 آداب المشي الى الصالة  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 الصالة آداب انتظار  
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 مكانة الصالة  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 فرضية الصالة  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 فرضية الصالة 
 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 السادس  ) ( للصففقه -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 حكم صالة  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

 _________ 
 

أسبوع  إجازة نهاية 
 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
 مستحبات  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 خطبة صالة الجمعة  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 الحكمة 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 الحكمة من مشروعية العيد  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 صالة العيدين  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 العيدين   سنن هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 االستسقاء 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 الكسوف  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 صفة صالة الكسوف  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 صفة صالة الكسوف 
 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  ) ( للصففقه -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 الطهارة  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

 _________ 
 

أسبوع  إجازة نهاية 
 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
 أحكام النجاسة  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 الطهارة  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 أحكام قضاء الحاجة
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 الوضوء  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 والجبيرة المسح على الخفين والجوربين  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 التيمم  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 األذان واإلقامة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 منزلة الصالة وفضلها  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 آداب المشي إلى الصالة  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 صفة الصالة 
 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 ) ( للصففقه -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 منزلة الزكاة وشروط وجوبها  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
 األموال الزكوية  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 األموال الزكوية  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 األرض زكاة الخارج من 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 زكاة األثمان  هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 زكاة عروض التجارة  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 إخراج الزكاة  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 الزكاة أهل 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 زكاة الفطر هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 صدقة التطوع  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 فضل الصوم وشروط وجوبه
 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 ) ( للصففقه -الدراسات االسالمية ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 أحكام األطعمة واألشربة  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
 ( 1أنواع األطعمة وأحكامها ) هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 ( 2أنواع األطعمة وأحكامها ) هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 أنواعها   - حكمها - : حقيقتها الذكاة
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 أنواعها   - حكمها - : حقيقتها الذكاة هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

سننها ومكرهاتها األطعمة   -شروط الذكاة 
 المستوردة 

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 آدابها  -الضيافة حكمها هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 الطعام والشراب آداب 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 أحكام المضطر وحكم التداوي هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 الصيد  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 من أحكام الصيد والتعامل مع الحيوان 
 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 :
 

 
 
  


