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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

من  65 –62ص النشاطات+ حل  ج  الح -
 4كتاب التربية االسالمية ج

سورة من  (9-1اآليات )تحفيظ و رحش -
. راسةمن ك 591األعلى ص  جزء عمَّ

 

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

سورة األعلى من ( 9-1اآليات )تسميع  -
 .من كتاب جزء عمَّ  591ص
 22-21من ص النشاطاتحل الطهارة +  -

 4جمن كتاب التربية اإلسالمية 

أنواع المياه + + أنواع الماء الطهور  -
من كتاب  26-23ت صانالتمري حل

 4التربية اإلسالمية ج

-27ص النشاطاتالنجاسة وأنواعها + حل  -
 عطلة منتصف الفصل 4من كتاب التربية اإلسالمية ج 29

 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27
 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 )تشرين الثاني(

رحلة الرسول )ص( الى الطائف  -
تاب من ك 154رينات صتملا+حل 152ص

  4التربية األسالمية 
 (تشرين الثاني) نوفمبر 6المولد النبوي الشريف  - 

+  154-152اإلسراء والمعراج ص-
من كتاب التربية  154تمرينات ص
من  154تمرينات ص +4االسالمية ج

 4جسالمية اإل تابك

+ النشاطات  157-155األنصار ص -
 4مية جمن كتاب التربية األسال159-158ص

 اء االمورإجتماع اولي
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

 تدريس للتالميذلن يكون هناك  -
 بعد الظهر 2 -ص 10 وقت األجتماع -

 

 ديسمبر
 )كانون األول(

سورة من  (10-1شرح وتحفيظ اآليات ) -
 من كتاب جزء عمَّ  595لليل صا

سورة الليل من ( 1-10تسميع اآليات ) -
 .جزء عمَّ  سةرامن ك 595ص
تجريبي لجميع  إمتحان تحريري -
 لمواضيع المدروسة سابقاً.ا

السيدة العذراء ووالدتها للنبي عيسى  قصة -
 من كتاب  194-191)ع( ص

(All about Islam -8 ) 
 عطلة عيد الميالد

 2019 ديسمبر )كانون األول( 22
 عطلة رأس السنة الميالدية

 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 ايرني
 )كانون الثاني(

)نعم الدنيا(  9م تحفيظ وشرح حديث رق -
 4ج من كتاب التربية االسالمية 96ص
من  78-76قصة نبي هللا أسحاق )ع( ص -

 4ج كتاب التربية اإلسالمية
 

السور واألحاديث المطلوبة تسميع كافة  -
  في األسابيع السابقة للحفظ

 سةمراجعة عامة للمواضيع المدرو -
  قاابس
 

ن( عند الشدة واالمتحا) 6قم دعاء رتحفيظ  -
 4تربية االسالمية جمن كتاب ال 107ص
من  501-142صقصة النبي يوسف )ع(  -

 (All about Islam -8)كتاب 
 

 262-259الحالل والحرام في األكل ص -
 (All about Islam -8)من كتاب 

ن( عند الشدة واالمتحا) 6قم دعاء رتسميع  -
 4تربية االسالمية جال من كتاب 107ص
 

 
 
 

 فبراير
 )شباط(

-127من ص النشاطاتتغيير القلوب +  -
 4من كتاب التربية االسالمية ج 130

)أركان  4شرح وتحفيظ حديث رقم  -
من كتاب التربية  91اإلسالم( ص
 4اإلسالمية ج

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

من كتاب  91ص 4حديث رقم تسميع  -
صة نبي هللا ق+4التربية اإلسالمية ج
+حل التمرينات 75-73إسماعيل )ع(ص

  4جكتاب اإلسالمية من  78-77ص

 

 مارس
 )آذار(

سورة من ( 10-1شرح وتحفيظ اآليات ) -
 4ج من كتاب جزء عمَّ  594صالبلد 

 

 سورة البلدمن  (10-1تسميع اآليات ) -
 من كتاب جزء عمَّ  594ص
من  18-15بالقضاء والقدر صاإليمان  -

 4جكتاب التربية اإلسالمية 

فضل ) 10تحفيظ وشرح حديث رقم  -
من كتاب التربية االسالمية  97المصافحة( ص

 4ج
من  270- 267حسن إختيار األصدقاء ص -
 (All about Islam -8)ب كتا

)فضل الغرس  8شرح وتحفيظ حديث رقم  -
 4من كتاب االسالمية ج 95صوالزرع( 

-160ص ياة المسلمون في المدينةح -
من  165-164+حل النشاطات ص163

 4جكتاب التربية اإلسالمية 

 وبر الوالدين +  95ص 8تسميع حديث -
من  123-114من ص النشاطاتحل 

 4جكتاب التربية اإلسالمية 

 
 One hour forwardبداية التوقيت صيفي -

 آذار( 31س )عيد األم مار   -

 أبريل
 )نيسان(

 108عند األلم( ص) 7يظ دعاء رقم تحف -
 132-131الفتاة التي ال تريد الصيام ص+ 
من كتاب التربية  133ص النشاطات+ 

 4جاالسالمية 

 عطلة عيد الفصح

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

+ حل  58-57صوم رمضان ص -
 4ج من كتاب االسالمية 59ص النشاطات

)صوم  3حديث رقم يظ شرح وتحف -
 126+ دعاء األفطار ص 90رمضان( ص
 أبريل )نيسان( 23شهر رمضان  بداية -

 

 مايو
 )أيار(

متحان تجريبي تحريري للمواضيع إ -
 ً  للتهيئة لألمتحان النهائي المدروسة سابقا

 موضوع الطهارة وأنواع الماءمراجعة  -
-21الصفحات من  الطهور والنجاسة في

 4ة االسالمية من كتاب التربي 29

للمواضيع والسور واألحاديث مراجعة عامة  -
سئلة بعض األمع حل واالدعية المدروسة سابقا 

 .للسنوات السابقة

 عطلة رسمية
 2020مايو )أيار(  24

 لتربية االسالميةإمتحانات ا
 6و 5و 4و 3ات للمستوي

 2020( مايو )أيار 31

 يونيو
 ان()حزير

 للغة العربيةإمتحانات ا
 6و 5و 4و 3ات ويللمست

 2020( حزيران) يونيو 07

أسئلة األمتحانات النهائية ومراجعة  حل -
 األخطاء بغية التعلم منها

شرح وتوضيح حديث )الوالد أوسط  -
 الجنة( أبواب 

 المهرجان السنوي لنهاية العام الدراسي
 2020يونيو )حزيران(  21

 
 ونيو )حزيران(ي 21عيد األب  -
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