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ISLAMIC STUDIES 

           (Arabs) 

 الحديث: صدق النبي صلى هللا علية وسلم 

 التوحيد/ مراتب الدين 

 الفقه: صالة الجماعة 

 القرآن الكريم : سورة غافر 

 لحديث: منزلة الصدق

 التوحيد: معرفة العبد دينه 

 فقه: سجود السهو 

 تجويد: أداب استماع القران الكريم واحكام الميم الساكنة 

  17-7القرآن الكريم :تالوة سورة غافر من 

 

 اختبار الشهر االول

 

 الحديث: صدق النبي صلى هللا عليه وسلم ومنزلته 

 التوحيد: مراتب الدين ومعرفة العبد ربه 

 الفقه :صالة الجماعة وسجود السهو

 التجويد:أحكام الميم الساكنة واإلخفاء الشفوي

-1القرآن الكريم : حفظ سورة الحاقه من   

 الحديث: أمانة النبي صلى هللا عليه وسلم 

 التوحيد: شهادة أن ال إله إال هللا 

 الفقه: صالة أهل األعذار 

جويد: اإلدغام الصغير الت  

 

 الحديث:حلم  النبي صلى هللا علية وسلم 

 التوحيد: شهادة أن محمد رسول هللا 

 الفقه: صالة المريض حل التدريبات 

 التجويد: حروف اإلظهار الشفوي 

 

 اختبار الشهر الثاني 

 

 الحديث: النبي الصبور صلى هللا علية 

 التوحيد: اإليمان  

 الفقه: اإلمام االئتمام 

 التجويد: حروف اإلظهار الشفوي

الحديث:  صبر النبي صلى هللا عليه وسلم    

 التوحيد:ااإلحسان 

 الفقه: موقف اإلمام المأمومين 

 التجويد: احروف اإلظهار 

 القرآن الكريم : تالوة سورة الزمر         



 وحفظ سورة الحاقه

 حديث: رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم 

 التوحيد: النبي صلى هللا عليه وسلم في مكة  

 الفقه: أحكام المسبوق 

 التجويد: تدريب على جميع أحكام الميم الساكنة 

 الحديث: حياء النبي صلى هللا علية وسلم 

 التوحيد: النبي صلى هللا عليه وسلم في المدينة 

 الفقه: حاالت المأموم مع اإلمام في الصالة 

 التجويد: النون المشددة 

 الحديث: فضل حياء النبي صلى هللا علية وسلم 

 التوحيد: نبوته صلى هللا عليه وسلم ورسالته :كمالها وأدلتها 

 الفقه: موقف اإلمام والمأمومين 

 التجويد: النون المشددة 

 الحديث: نماذج من صبره 

ة التطوع الفقه: صال  

 التجويد: الميم المشددة   

 لحديث: نماذج من صبره صلى هللا عليه وسلم قبل الهجرة 

 الحديث : قول النبي صلى هللا عليه وسلم 

 الحديث:معنى التواضع  

 الحديث:صور من تواضعه صلى هللا عليه وسلم 

43-38القرآن الكريم : حفظ سورة الحاقه من  

اآلخر  إلى60وتالوة سورة الزمر من   

 

SAUDI HISTORY 

AND GEOGRAPHY  

(Arabs) 

 

 

 الدرس األول: تاريخ الخرائط وتطورها

 الدرس الثاني: السكان

 الدرس الثالث: الجغرافيا؟توزيع السكان والعوامل الطبيعة والتضاريس

 الدرس الرابع: توزيع السكان العوامل البشريه

 اختبار الشهر األول

 الدرس الخامس:المياه

السادس:النبات الطبيعي الدرس  

 حل تمارين الوحدة

 اختبار الشهر الثاني

 الدرس السابع: الثروة الحيوانية

 الدرس الثامن: النفط والمعادن

 الدرس التاسع: الزراعة والرعي

 الدرس العاشر:الصناعة والتجارة والخدمات

 الدرس الحادي عشر: مفهوم مؤسسات الدولة

 الدرس الثاني عشر:الحماية االجتماعية والصحية 

 الدرس الثالث عشر: األمن

 

ARABIC ( ARABS) 

 تقسيم االسم الى المفرد والمثنى و الجمع

 أسماء االشارة للقريب.

 أسماء االشارة للبعيد



 

Approved By: 

 

 

Mr. Suleiman 

 مقاطعة صغيرة.

 المبتدأ و الخبر.

 كان و أخواتها.

 إّن و أخواتها.

 همزة القطع و الوصل

 المتوسطة.همزة 

 فعل الماضى و المضارع.

 الفاعل

 المفعول.

 همزة المتطرفة.

 االنشاء )أنا(

 االنشاء )أسرتى(


