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 ( 1عدد الحصص ) -هـ  1443الدراس ي للعام  الثانيللفصل الدراس ي   )الخامس( املرحلة )  االبتدائي  (    )   فقه( للصفتوزيع مقرر 
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 
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 ( 2صفة الصالة )  (   1صفة الصالة ) 

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 (  3صفة الصالة )  
 سنن الصالة  

 مكروهات الصالة 
 

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   بداية الدراسة بعد إجازة 

 الثاني
 

 مكروهات الصالة 

 فضل صالة الجماعة وحكمها  

 أحكام صالة الجماعة  
 

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 سجود السهو حكمه وصفته  أحكام صالة الجماعة  

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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 أسباب سجود السهو 

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 
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هديه صلى هللا عليه وسلم في -

 الذكر 
 فضل الذكر 

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 فضل الذكر 

مكانة املسجد عند النبي صلى هللا 

 عليه وسلم 

مكانة املسجد عند النبي صلى هللا 

 عليه وسلم 
 

منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 
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منتصف الفصل الدراس ي   بداية الدراسة بعد إجازة 

 الثاني
 

 فضل بناء املساجد 

 تحية املسجد

 ملسو هيلع هللا ىلص صدق النبي 
 

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أمانة الصدق  منزلة

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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 ملسو هيلع هللا ىلص النبي  شجاعة

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 
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 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 6/  3ـــ     5/  29 5/   26ـــ    22 5/   19ـــ    15 5/   12ـــ   8 5/   5ـــ   1

 الخوف والرجاء  االستعاذة واالستعانة 

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 التوكل
 الخشوع واإلنابة 

 الذبح والنذر 
 

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
 

 معرفة الدين ومراتبه 

 املرتبة األولى االسالم 

 شهادة أن ال إله إال هللا 
 

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 رسول هللا   شهادة أن ال إله إال هللا 
ً
 ملسو هيلع هللا ىلص شهادة أن محمدا

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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 رسول هللا  
ً
 ملسو هيلع هللا ىلص شهادة أن محمدا

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

 

  


