
 

 

  ةـ/اسم املعلم

  ة املدرسة/مدير

  ةـ/ة التربوي ـ/املشرف

 

 العربية السعوديةاململكة 
 (  280وزارة التعليم )

 ...اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة ....
 مدرسة /...........................

 

\ 

 

 (3) عدد الحصص هـ الفصل الدراس ي األول  1442/1443عام الدراس ي ال لصف الخامسا ( القرآن الكريمتوزيع مقرر مادة الدراسات اإلسالمية ) 

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول
 هـ23/2/1443 - هـ19/2/1443 هـ14/2/1443 - هـ12/2/1443 هـ9/2/1443 -هـ 5/2/1443 هـ2/2/1443- هـ28/1/1443 هـ25/1/1443 - هـ21/1/1443

الدخان من آية تالوة سورة 
(1 – 14 ) 

حفظ سورة المعارج من آية 
(1 – 4 ) 

الدخان من آية تالوة سورة 
(15 – 28 ) 

حفظ سورة المعارج من آية 
(5 – 9 ) 

الدخان من آية تالوة سورة 
(29 – 42 ) 

حفظ سورة المعارج من آية 
(10 – 14 ) 

 الدخان تالوة سورة 
إلى آخر السورة  43من آية )

) 
حفظ سورة المعارج من آية 

(15 – 18 ) 

الزخرف من آية تالوة سورة 
(1 – 15 ) 

حفظ سورة المعارج من آية 
(19 – 22 ) 

     

 

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس
 - هـ13/3/1443 هـ8/3/1443 - هـ4/3/1443 هـ1/3/1443-  هـ26/2/1443

 هـ28/3/1443 - هـ25/3/1443 هـ22/3/1443- هـ18/3/1443 هـ15/3/1443

الزخرف من تالوة سورة 
 ( 25 – 16آية )

حفظ سورة المعارج من آية 
(23 – 26 ) 

الزخرف من تالوة سورة 
 ( 40 – 26آية )

حفظ سورة المعارج من آية 
(27 – 30 ) 

الزخرف من تالوة سورة 
 ( 51 – 41آية )

حفظ سورة المعارج من آية 
(31 – 35 ) 

الزخرف من آية تالوة سورة 
(52 – 62 ) 

حفظ سورة المعارج من آية 
(36 – 39 ) 

الزخرف من آية تالوة سورة 
(63 – 71 ) 

 حفظ سورة المعارج 
إلى آخر  51من آية ) 

 السورة (

     

 

   األسبوع الثالث عشر    االسبوع الثاني عشر  الحادي عشراألسبوع 
 هـ20/4/1443- هـ16/4/1443 هـ13/4/1443- هـ9/4/1443 هـ6/4/1443- هـ2/4/1443

 الزخرفتالوة سورة 
إلى آخر  72من آية )

 السورة (

اختبارات نهاية الفصل 
 الدراسي األول 

اختبارات نهاية الفصل 
 الدراسي األول 

   

 



 

 

  ةـ/اسم املعلم

  ة املدرسة/مدير

  ةـ/ة التربوي ـ/املشرف

 

 العربية السعوديةاململكة 
 (  280وزارة التعليم )

 ...اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة ....
 مدرسة /...........................

 

 

 ) تعليم عام / تحفيظ قرآن / تربية خاصة / تعليم مستمر( لصف الخامسا توحيد (التوزيع مقرر مادة الدراسات اإلسالمية ) 

 (1صص )عدد الح هـ الفصل الدراس ي األول  1442/1443عام الدراس ي ال

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول 

 23/2إلى  19/2من  16/2إلى  12/2من  9/2إلى  5/2من  2/2إلى  28/1من  25/1إلى  21/1من 

 الوحدة األولى : العلم الوحدة األولى : العلم الوحدة األولى : العلم الوحدة األولى : العلم الوحدة األولى : العلم

 الدعوة إلى التوحيد ما سبق تدريبات على العمل بالعلم العلم الذي يجب تعلمه فضل العلم وأهميته

 

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس

 29/3إلى  25/3من  22/3إلى  18/3من  15/3إلى  11/3من  8/3إلى  4/3من  1/3إلى  26/2من 

 الوحدة الثانية : معرفة العبد ربه الوحدة الثانية : معرفة العبد ربه األولى : العلمالوحدة  الوحدة األولى : العلم الوحدة األولى : العلم

الصبر على األذى في سبيل 

 الدعوة إلى التوحيد

 دالئل معرفة الرب معرفة الرب تدريبات على ما سبق الحنيفية السمحة

 

   األسبوع الثالث عشر    االسبوع الثاني عشر  الحادي عشراألسبوع 

 20/4إلى  16/4من  13/4إلى  9/4من  6/4إلى  2/4من 

   

 اختبارات الفصل الدراس ي األول  اختبارات الفصل الدراس ي األول  تدريبات على ما سبق

 

 

 

 



 

 

  ةـ/اسم املعلم

  ة املدرسة/مدير

  ةـ/ة التربوي ـ/املشرف

 

 العربية السعوديةاململكة 
 (  280وزارة التعليم )

 ...اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة ....
 مدرسة /...........................

 

 

 

 

 ) تعليم عام / تحفيظ قرآن / تربية خاصة / تعليم مستمر( لصف الخامسا (والسيرة  الحديثمادة الدراسات اإلسالمية )  توزيع مقرر 

 (1صص )عدد الح هـ الفصل الدراس ي األول  1442/1443عام الدراس ي ال

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول 

 23/2إلى  19/2من  16/2إلى  12/2من  9/2إلى  5/2من  2/2إلى  28/1من  25/1إلى  21/1من 

 لربه ذكر النبي  لربه ذكر النبي  والقرآن النبي  والقرآن النبي  تعبد النبي 

 الذكرفضل  في الذكر هديه  فضل تالوة القرآن الكريم في قراءة القرآن  هديه في العبادة هديه 

 

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس

 29/3إلى  25/3من  22/3إلى  18/3من  15/3إلى  11/3من  8/3إلى  4/3من  1/3إلى  26/2من 

 في طهارته النبي  املسجد عند النبيمكانة   مكانة املسجد عند النبي مكانة املسجد عند النبي  لربه ذكر النبي 

 في الطهارة هديه  تحية املسجد فضل بناء املساجد مكانة املسجد عند النبي  تدريبات على ما سبق

 

   األسبوع الثالث عشر    االسبوع الثاني عشر  الحادي عشراألسبوع 

 20/4إلى  16/4من  13/4إلى  9/4من  6/4إلى  2/4من 

   

 الفصل الدراس ي األول اختبار  الفصل الدراس ي األول  اختبار  تدريبات على ما سبق

 

 

 



 

 

  ةـ/اسم املعلم

  ة املدرسة/مدير

  ةـ/ة التربوي ـ/املشرف

 

 العربية السعوديةاململكة 
 (  280وزارة التعليم )

 ...اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة ....
 مدرسة /...........................

 

 

 

 ) تعليم عام / تحفيظ قرآن / تربية خاصة / تعليم مستمر( لصف الخامسا ( والسلوك الفقهمادة الدراسات اإلسالمية )  توزيع مقرر 

 (1صص )عدد الح هـ الفصل الدراس ي األول  1442/1443عام الدراس ي ال

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول 

 23/2إلى  19/2من  16/2إلى  12/2من  9/2إلى  5/2من  2/2إلى  28/1من  25/1إلى  21/1من 

 الوحدة األولى : األذان واإلقامة الوحدة األولى : األذان واإلقامة الوحدة األولى : األذان واإلقامة الوحدة األولى : األذان واإلقامة ألذان واإلقامةالوحدة األولى : ا

 اإلقامة معاني جمل األذان تدريبات على ما سبق األذانسنن  األذان

 

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس

 29/3إلى  25/3من  22/3إلى  18/3من  15/3إلى  11/3من  8/3إلى  4/3من  1/3إلى  26/2من 

الوحدة الثانية آداب املش ي إلى  الوحدة األولى : األذان واإلقامة

 الصالة وانتظارها

الوحدة الثانية آداب املش ي إلى 

 الصالة وانتظارها

مكانة الصالة :  ة الثالثةالوحد

 وحكمها

الوحدة الثالثة : مكانة الصالة 

 وحكمها

 الصالةفرضية  مكانة الصالة آداب انتظار الصالة آداب املش ي إلى الصالة تدريبات على ما سبق

 

   األسبوع الثالث عشر    االسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر

 20/4إلى  16/4من  13/4إلى  9/4من  6/4إلى  2/4من 

   

 الفصل الدراس ي األول اختبار  الفصل الدراس ي األول  اختبار  تدريبات على ما سبق

 




