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ISLAMIC 

STUDIES 

& 

QURAN 

(ARABS) 

 

 

 

 الحديث محبة النبي صلى هللا علية وسلم 

 

 التوحيد/ منهج اهل السنة والجماعة في الواجب على المسلم نحو الرسول صلى هللا علية وسلم  

 الفقه: حكم الزكاة و مكانتها  

 الحديث: محبة النبي صلى هللا علية وسلم 

التوحيد: منهج اهل السنه والجماعة في الواجب على المسلم نحو اهل البيت الرسول صلى هللا 

 علية وسلم 

كاة بهيمة االنعامفقه: ز  

 تجويد: التفخيم والترقيق

 اختبار الشهر االول

 الحديث: الصالة على النبي صلى هللا علية وسلم 

 هم نحو زوجات الرسول صلى هللا عليالتوحيد: منهج اهل السنة والجماعة في الواجب على المسل

 وسلم  

 الفقه :زكاة الخارج من األرض 

الالم التجويد: التفخيم و الترقيق في  

 الحديث: فضل الصالة على النبي صلى هللا علية وسلم 

التوحيد: منهج اهل لسنة و الجماعة في الواجب على المسلم نحو زوجات الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم

 الفقه: زكاة الذهب و الفضة وعروض التجارة 

 التجويد: أحوال التفخيم والترقيق في الراء

 

 الحديث: من مواطن الصالة على النبي صلى هللا علية وسلم  

التوحيد: منهج اهل السنة و الجماعة في الواجب على المسلم نحو صحابة الرسول صلى هللا علية 

 وسلم 

 الفقه: زكاة الخارج من األرض 

 التجويد: التفخيم في الراء

 

 اختبار الشهر الثاني

ية وسلم  الحديث: التأسي بالنبي صلى هللا عل  

التوحيد: منهج اهل السنة والجماعة في الواجب على المسلم نحو الخلفاء الراشدين رضي هللا 

 عنهم  

 الفقه: إخراج الزكاة ومصارفها 

 التجويد: القلقلة

الحديث: التأسي بالنبي صلى هللا عليه وسلم في صالته    

و أئمة المسلمين    التوحيد:منهج اهل السنه و الجماعة في الواجب على المسلم نح  

 الفقه: صدقة التطوع      

 التجويد: الالمات السواكن  

 الحديث: اهل بيت النبي علية الصالة والسالم 

 التوحيد: نعيم القبر وعذابه 



 الفقه: حكم الصيام ومكانته 

 التجويد: الم )ال(

 الحديث: وصية النبي صلى هللا علية وسلم 

 

 التوحيد: بعض عالمات الساعة 

 الفقه: صوم التطوع 

 التجويد: الم الفعل 

 الحديث: أصحاب النبي صلى هللا علية وسلم 

 التوحيد: بعض أحوال يوم القيامة  

 الفقه: العشر االواخر و االعتكاف    

 التجويد: عالمات الوقف في المصحف الشريف

 الحديث: النهي عن سب الصحابة رضي هللا عنهم 

 الفقه: حكم الحج و العمرة و واجباتهما 

 التجويد: عالمات الوقف في المصحف الشريف

 الفقه: مواقيت الحج و العمرة 

 الفقه : االحرام 

 الفقه: اركان الحج و العمرة و واجباتهما 

 الفقه: صفة العمرة حل التدريبات 

 الفقه: صفة الحج 

SAUDI 

HISTORY 

AND 

GEOGRAPHY 

(ARABS) 

األول:الدراسات االجتماعيه:أن الدراسات االجتماعيه متنوعهالدرس   

 

 الدرس الثاني: التاريخ ومصطلحات التاريخ ما التاريخ وما أسئلته ؟

/19والتدريبات الصفحه   

 

الدرس الثالث: الجغرافيا؟وكل ما يتعلق بالكره االرضيه والموقع والطبيعه والبيئه والحركه وحل 

24/26التدريبات صفحه   

تمارين الواحدة حل   

 

32الدرس الرابع: الوقع والحضاره صفحه    

33وأهميه شبه الجزيره العربيه صفحه    

35الواجب صفحه   

 

 اختبار الشهر األول

 

36الدرس الخامس: السكان وأحوالهم صفحه  

 موقع شبه الجزيره العربيه وحضاراتها صفحه

40السعوديه صفحه الدرس السادس:قبله المسلمين عراقه المملكه العربيه   

42وما أول قبله للمسلمين صفحه  

43/44وما اهميه مسجد القبلتين؟ وحل التدريبات صفحه   

 حل تمارين الوحدة

 

 اختبار الشهر الثاني

 

؟  الدرس السابع: االثار وماهي آثار المملكه العربيه السعوديه   

  

46حل التدريب   



 

 

 

Approved By: 

 

 

Mr. Suleiman 

 

سلم ؟ونشاتهالدرس الثامن: نسب النبي محمد صلى هللا عليه و  

 لدرس التاسع: بعثه النبي محمد صلى هللا عليه وسلم؟ البعثه النبويه

 

64/ 62الدرس العاشر: الهجرة الى المدينه المنورة وحل التدريبات صفحه   

 الدرس الحادي عشر: غزوات النبي محمد صلى النبي محمد تاسيس 

 

 األمانة والصدقالدرس الثاني عشر:

 حل التدريبات صفحة

3السؤال  84الواجب صفحة  71 69/70  

 الدرس الثالث عشر: االثار التاريخية الوطنية

السؤال 84الواجب صفحة  73/73حل التدريبات صفحة   

 

ARABIC 

(ARABS) 

 المتصلة و الضمائرالمنفصلة

 .تقسيماالسمالىالمفردوالمثنى

 القطع و همزةالوصل

 .أسماءاالشارة

 .مقاطعةصغيرة

 .الخبر و المبتدأ

 .أخواتها و كان

 .أخواتها و إن  

 .همزةالمتوسطة

 .الفاعل

 .المفعول

 .همزةالمتطرفة

 .جملةاالسمية

 .الجملةالفعلية

 (أنا) االنشاء

 (مدرستي) االنشاء


