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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ............. 
 مدرسة ....................................... 

 

 (ابتدائي  خامسال ) للصف(  توحيد -الدراسات االسالمية  ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

 معرفة الدينالوحدة االولى / 
 الثانية : اإليمانالمرتبة الدرس االول : 

بداية الدراسية الفصل  
 ث للثاالدراسي ا 

 يوم االحد 
 هـ  20/8/1444

 _________ 
 

عيد الفطر  إجازة 
   المبارك

و   االحد و االثنينيوم 
 الثالثاء 

 هـ  3-4-5/10/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  8-9/11/1444
  _________ 

 
بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ  4/12/1444

 االحد  2
 هـ 27/8/1444 

   يسمالخ
 معاني أركان اإليمانالدرس الثاني :  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 المرتبة الثالثة : اإلحسانالدرس الثالث :  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

معرفة النبي صلى هللا عليه  الوحدة الثانية / 
 وسلم  

النبي صلى هللا عليه وسلم في  الدرس الرابع : 
 مكة 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

بعثته ونبوته صلى هللا عليه الدرس الخامس : 
 وسلم  

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

بعثته ونبوته صلى هللا  الدرس الخامس : تابع 
 عليه وسلم 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

النبي صلى هللا عليه وسلم في  الدرس السادس : 
 المدينة 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

حجة الوداع ، ووفاة النبي الدرس السابع : 
 صلى هللا عليه وسلم  

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

صفات النبي صلى هللا عليه  الدرس الثامن : 
 وسلم  

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

كمال رسالة النبي صلى هللا الدرس التاسع : 
 عليه وسلم وشمولها  

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

كمال رسالة النبي صلى  الدرس التاسع : تابع 
 هللا عليه وسلم وشمولها 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

عموم رسالة النبي صلى هللا الدرس العاشر : 
 عليه وسلم  

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 هـ 11/1444/2٦

دعوة الرسل السالم  الدرس الحادي عشر : 
 عليكم 

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ............. 
 مدرسة ....................................... 

 

 (ابتدائي  خامسال ) ( للصف حديث -الدراسات االسالمية  ) توزيع منهج مادة ثالثالدراسي الالفصل 

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

 الشجاع الكريم الوحدة االولى / 
 المؤمن القوي  الدرس االول : 

بداية الدراسية الفصل  
 ث للثاالدراسي ا 

 يوم االحد 
 هـ  20/8/1444

 _________ 
 

عيد الفطر  إجازة 
   المبارك

و   االحد و االثنينيوم 
 الثالثاء 

 هـ  3-4-5/10/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  8-9/11/1444
  _________ 

 
بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ  4/12/1444

 االحد  2
 هـ 27/8/1444 

   يسمالخ
 كرم النبي صلى هللا عليه وسلم  الدرس الثاني :  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 إكرام الضيف الدرس الثالث :  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 إكرام الضيف الدرس الثالث : تابع  هـ 15/9/1444

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

 الصابر الحليم  الوحدة الثانية / 
 صبر النبي صلى هللا عليه وسلم الدرس الرابع : 

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

صبر النبي صلى هللا عليه الدرس الرابع : تابع 
 وسلم 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

حلم النبي صلى هللا عليه  الدرس الخامس : 
 وسلم 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 الرفقالدرس السادس :  هـ 21/10/1444

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

 المتواضع الرحيم الوحدة الثالثة / 
تواضع النبي صلى هللا عليه  الدرس السابع : 

 وسلم 

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

رحمة النبي صلى هللا عليه  الدرس الثامن : 
 وسلم  

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 الرحمةالدرس التاسع : 

 مطولة إجازة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

 الحياء الوحدة الرابعة / 
حياء النبي صلى هللا عليه  الدرس العاشر : 

 وسلم  

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 فضل الحياء الدرس الحادي عشر :  هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ............. 
 مدرسة ....................................... 

 

 (ابتدائي  خامسال ) للصف(  فقه -الدراسات االسالمية  ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

 صالة أهل األعذارالوحدة االولى / 
 أحكام صالة أهل األعذار  الدرس االول : 

بداية الدراسية الفصل  
 ث للثاالدراسي ا 

 يوم االحد 
 هـ  20/8/1444

 _________ 
 

عيد الفطر  إجازة 
   المبارك

و   االحد و االثنينيوم 
 الثالثاء 

 هـ  3-4-5/10/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  8-9/11/1444
  _________ 

 
بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ  4/12/1444

 االحد  2
 هـ 27/8/1444 

   يسمالخ
 صالة المريض  الدرس الثاني :  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 المسافر صالةالدرس الثالث :  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 المسافر صالةالدرس الثالث : تابع  هـ 15/9/1444

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

 اإلمامة وأحكام واالئتمام الوحدة الثانية / 
أحكام اإلمامة في الصالة  الدرس الرابع : 

 واالئتمام
 

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

أحكام اإلمامة في الصالة  الدرس الرابع : تابع 
 واالئتمام

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

موقف إمام الصالة  الدرس الخامس : 
 والمأمومين  

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

حاالت المأموم مع اإلمام في  الدرس السادس : 
 الصالة  

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 أحكام المسبوق في الصالة الدرس السابع :  هـ 28/10/1444

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

 صالة التطوع وأوقات النهي الوحدة الثالثة /
 صالة التطوع  الدرس الثامن : 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 صالة التطوعالدرس الثامن : تابع 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 الصالة أوقات النهي عن الدرس التاسع :  هـ 19/11/1444

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 أوقات النهي عن الصالة الدرس التاسع : تابع  هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 


