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جوان   أكتوبر ىوفمز ديسمز جاىفي فوفري مارس أفريل ماي

 

 شبتمز
الشهر           

 األشبوع

 

مراجعة عامة 

 

الرشكة وأىواعها 

 (العنان، ادفاوضة)

الرشكة وأىواعها 

القراض، األبدان، )

 (الوجوه

عطلة الربوع 
اختبارات 

الثالثي الثاين 

العالقات 

االجتامعوة بني 

 ادسلمني وغرهم

عطلة الشتاء 
اختبارات 

الثالثي األول 

النفسوة  الصحة عطلة اخلريف

واجلسموة يف 

 القرآن الكريم

العطلة 

 الصوفوة

األشبوع 

توجوهات ىبوية األول 

 لآلباء

 

 

 

 تقويم ومعاجلة

بوداغوجوة 

وتداريب 

الربا ومشكلة 

الفائدة 

حتلول وثوقة 

خطبة حجة 

 الوداع

العالقات االجتامعوة 

 بني ادسلمني وغرهم
حقوق اإلىسان 

العالقات يف جمال 

 العامة

اإلشالم والرشاالت 

 الساموية السابقة

 

 من مصادر الترشيع

 اإلمجاع (1)

أثر اإليامن 

والعبادات يف 

مكافحة االىحراف 

واجلريمة 

القوم يف 

القرآن الكريم 

مع توجوهات عامة 

األشبوع  لزىامج ا تقديم

من ادشاكل األرسية    الثاين 

 النسب

التقويم 

 التشخويص

 

 

 

اختبارات 

 الثالثي الثالث

من ادعامالت ادالوة 

 ادرابحة/اجلائزة 

حتلول وثوقة خطبة 

حجة الوداع 

من ادشاكل األرسية    

 التبني

جمال حقوق اإلىسان يف 

 العالقات العامة

 من مصادر الترشيع

القواس  (2) اإلشالم 

 والرشاالت

 الساموية السابقة

ادساواة أمام 

 أحكام الرشيعة

وشائل القرآن      

يف تثبوت             

 العقودة

األشبوع 

من ادعامالت ادالوة الثالث 

 بوع التقسوط/اجلائزة

الربا ومشكلة 

 الفائدة

من ادشاكل األرسية    

 الكفالة

حقوق العامل 

وواجباهتم يف اإلشالم 

 من مصادر الترشيع

 ادرشلة ادصالح (3)

العمل واإلىتاج 

 يف اإلشالم

 

 

 

مراجعة عامة 

من ادعامالت ادالوة 

الرصف /اجلائزة 
عطلة الربوع 

 تقويم ومعاجلة

بوداغوجوة 

وتداريب 

حقوق العامل 

وواجباهتم يف 

اإلشالم 

عطلة الشتاء 

 تقويم ومعاجلة

بوداغوجوة 

 وتداريب

مرشوعوة 

الوقف 

موقف القرآن 

 من العقل

األشبوع 

الرشكة وأىواعها الرابع 

... تعريفها، حكمها
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جوان   أكتوبر ىوفمز ديسمز جاىفي فوفري مارس أفريل ماي

 

 شبتمز
  الشهر          

        األشبوع

 

مراجعة عامة 

 

الرشكة وأىواعها 

 (العنان، ادفاوضة)

الرشكة وأىواعها 

القراض، األبدان، )

 (الوجوه

عطلة الربوع 
اختبارات 

 الثالثي الثاين

العالقات 

االجتامعوة بني 

 ادسلمني وغرهم

عطلة الشتاء 
اختبارات 

الثالثي األول 

النفسوة  الصحة عطلة اخلريف

واجلسموة يف 

 القرآن الكريم

العطلة 

 الصوفوة

األشبوع 

توجوهات ىبوية األول 

 لآلباء

 

 

 

 تقويم ومعاجلة

بوداغوجوة 

وتداريب 

الربا ومشكلة 

الفائدة 

حتلول وثوقة 

خطبة حجة 

 الوداع

العالقات االجتامعوة 

 بني ادسلمني وغرهم
حقوق اإلىسان 

العالقات يف جمال 

 العامة

اإلشالم والرشاالت 

 الساموية السابقة

 

 من مصادر الترشيع

 اإلمجاع (1)

أثر اإليامن 

والعبادات يف 

مكافحة االىحراف 

واجلريمة 

القوم يف 

القرآن الكريم 

مع توجوهات عامة 

األشبوع  لزىامج ا تقديم

من ادشاكل األرسية    الثاين 

 النسب

التقويم 

 التشخويص

 

 

 

اختبارات 

 الثالثي الثالث

من ادعامالت ادالوة 

 ادرابحة/اجلائزة 

حتلول وثوقة خطبة 

حجة الوداع 

من ادشاكل األرسية    

 التبني

جمال حقوق اإلىسان يف 

 العالقات العامة

 من مصادر الترشيع

القواس  (2) اإلشالم 

 والرشاالت

 الساموية السابقة

ادساواة أمام 

 أحكام الرشيعة

وشائل القرآن      

يف تثبوت             

 العقودة

األشبوع 

من ادعامالت ادالوة الثالث 

 بوع التقسوط/اجلائزة

الربا ومشكلة 

 الفائدة

من ادشاكل األرسية    

 الكفالة

حقوق العامل 

وواجباهتم يف اإلشالم 

 من مصادر الترشيع

 ادرشلة ادصالح (3)

العمل واإلىتاج 

 يف اإلشالم

 

 

 

مراجعة عامة 

من ادعامالت ادالوة 

الرصف /اجلائزة 
عطلة الربوع 

 تقويم ومعاجلة

بوداغوجوة 

وتداريب 

حقوق العامل 

وواجباهتم يف 

اإلشالم 

عطلة الشتاء 

 تقويم ومعاجلة

بوداغوجوة 

 وتداريب

مرشوعوة 

الوقف 

موقف القرآن 

 من العقل

األشبوع 

الرشكة وأىواعها الرابع 

... تعريفها، حكمها
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 أكتوبر ىوفمز ديسمز جاىفي فوفري مارس أفريل ماي
 

 شبتمز
 الشهر                  

 األشبوع

مقدمة يف علم 

السرة 
عطلة الربوع 

 اختبارت

 اينالثالثي الث

العمل التطوعي 

عطلة الشتاء 
اختبارات 

 ولالثالثي األ

 عطلة اخلريف
صفات عباد 

الرمحن 

العطلة 

الصوفوة 
األشبوع األول 

يف رعاية الطفولة 

اإلشالم 
 الصحبة الصاحلة

حتلول وثوقة 

جمتمع اددينة 

التعارف 

 والتواصل
إشهامات 

  يفادسلمني

 احلضارة العادوة

الرشول صذ اهلل علوه 

 وشلم يف بوته

احلكم الرشعي 

 العبادة يف اإلشالم

من كامل  الصالة

اإليامن 

أمهوة الكسب 

احلالل 

  توجوهات عامة مع 

 تقديم ادنهاج

األشبوع الثاين 

 العلم وأخالقواته التعايش السلمي
 العبادة يف اإلشالم

 الزكاة

التقويم 

 التشخويص

مراجعة عامة 

 اجلامل يف اإلشالم
ترصود 

خصائص  االشتهالك

الرشيعة 

ادودة 

والسكونة 

 العبادة يف اإلشالم

 الصوم

أثر اإليامن يف حواة 

 الفرد وادجتمع

شعة فضل اهلل  دالئل القدرة  األشبوع الثالث 

  عذ البوئةاحلفاظ
من آلوات التكافل 

 ادايل

 العبادة يف اإلشالم

 احلج

أدب ادؤمن مع اهلل 

 تعاىل

 اختبارت

 الثالثي الثالث

السلوكات 

 الصحوة
عطلة الربوع  مصادر التلقي 

خطر اآلفات 

وادفاشد 

االجتامعوة 

عطلة الشتاء 

العبادة يف 

 اإلشالم

وحدة الشعور 

 بني ادسلمني
الوصايا العرش  األشبوع الرابع 

 االشتعفاف

 العبادة يف اإلشالم

 الصالة
 النهي عن التكز
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 أكتوبر ىوفمز ديسمز جاىفي فوفري مارس أفريل ماي
 

 شبتمز
 الشهر                  

 األشبوع

مقدمة يف علم 

السرة 
عطلة الربوع 

 اختبارت

 اينالثالثي الث

العمل التطوعي 

عطلة الشتاء 
اختبارات 

 ولالثالثي األ

 عطلة اخلريف
صفات عباد 

الرمحن 

العطلة 

الصوفوة 
األشبوع األول 

يف رعاية الطفولة 

 اإلشالم
 الصحبة الصاحلة

حتلول وثوقة 

جمتمع اددينة 

التعارف 

 والتواصل
إشهامات 

  يفادسلمني

 احلضارة العادوة

صذ اهلل علوه الرشول 

 يف بوتهوشلم 
احلكم الرشعي 

 العبادة يف اإلشالم

من كامل  الصالة

اإليامن 

أمهوة الكسب 

احلالل 

  توجوهات عامة مع 

 تقديم ادنهاج

األشبوع الثاين 

 العلم وأخالقواته التعايش السلمي
 العبادة يف اإلشالم

 الزكاة

التقويم 

 التشخويص

مراجعة عامة 

 اجلامل يف اإلشالم
ترصود 

خصائص  االشتهالك

 الرشيعة

ادودة 

 والسكونة

 العبادة يف اإلشالم

 الصوم

أثر اإليامن يف حواة 

 الفرد وادجتمع

شعة فضل اهلل  دالئل القدرة  األشبوع الثالث 

 احلفاظ عذ البوئة

من آلوات 

 التكافل ادايل

 العبادة يف اإلشالم

 احلج

أدب ادؤمن مع اهلل 

 تعاىل

 اختبارت

 الثالثي الثالث

السلوكات 

 الصحوة
عطلة الربوع  مصادر التلقي 

خطر اآلفات 

وادفاشد 

االجتامعوة 

عطلة الشتاء 

العبادة يف 

 اإلشالم

وحدة الشعور 

 بني ادسلمني
الوصايا العرش  األشبوع الرابع 

 االشتعفاف

 العبادة يف اإلشالم

 الصالة
 النهي عن التكز
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 شبتمز
  الشهر             

 األشبوع

االشتعفاف 

وأثره عذ حواة 

  وادجتمعالفرد

عطلة الّربوع 
اختبارت 

 الثاينالثالثي 

خصائص 

الرشيعة 
عطلة الشتاء 

اختبارات 

 ولالثالثي األ
 عطلة اخلريف

صفات عباد 

الّرمحن 

العطلة 

الصوفوة 
األشبوع األول 

مقدمة يف علم 

السرة 

اإلشالم يدعو 

إىل التعايش 

 السلمي

اإلشالم يدعو 

إىل ترصود 

 االشتهالك

مصادر التلقي   احلكم التكلوفي
العبادة يف 

 اإلشالم

من كامل 

 اإليامن

أمهوة الكسب 

احلالل 

توجوهات عامة 

مع تقديم ادنهاج 

التقويم +   

 التشخويص

األشبوع الثاين 

حتلول وثوقة 

جمتمع اددينة 

 

اجلامل يف 

اإلشالم 
 

من آلوات 

التكافل 

االجتامعي 

العلم 

وأخالقواته  

ادودة والسكونة 

 ودورها يف

 اشتقرار األرسة

العبادة يف 

اإلشالم 

أثر اإليامن يف 

حواة الفرد 

 وادجتمع

شعة فضل اهلل  دالئل القدرة  األشبوع الثالث 

اختبارت 

 الثالثي الثالث

 

السلوكات 

 الصحوة

 

عطلة الربوع 

إشهامات 

 ادسلمني يف

 احلضارة العادوة

خطر اآلفات 

وادفاشد 

 االجتامعّوة

عطلة الشتاء 
أدب ادؤمن 

مع اهلل تعاىل 

وحدة الّشعور 

بني ادسلمني 
الوصايا العرش  األشبوع الرابع 
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 شبتمز
  الشهر             

 األشبوع

االشتعفاف 

وأثره عذ حواة 

  وادجتمعالفرد

عطلة الّربوع 
اختبارت 

 الثاينالثالثي 

خصائص 

الرشيعة 
عطلة الشتاء 

اختبارات 

 ولالثالثي األ
 عطلة اخلريف

صفات عباد 

الّرمحن 

العطلة 

الصوفوة 
األشبوع األول 

مقدمة يف علم 

السرة 

اإلشالم يدعو 

إىل التعايش 

 السلمي

اإلشالم يدعو 

إىل ترصود 

 االشتهالك

مصادر التلقي   احلكم التكلوفي
العبادة يف 

 اإلشالم

من كامل 

 اإليامن

أمهوة الكسب 

احلالل 

توجوهات عامة 

مع تقديم ادنهاج 

التقويم +   

 التشخويص

األشبوع الثاين 

حتلول وثوقة 

جمتمع اددينة 

 

اجلامل يف 

اإلشالم 
 

من آلوات 

التكافل 

االجتامعي 

العلم 

وأخالقواته  

ادودة والسكونة 

 ودورها يف

 اشتقرار األرسة

العبادة يف 

اإلشالم 

أثر اإليامن يف 

حواة الفرد 

 وادجتمع

شعة فضل اهلل  دالئل القدرة  األشبوع الثالث 

اختبارت 

 الثالثي الثالث

 

السلوكات 

 الصحوة

 

عطلة الربوع 

إشهامات 

 ادسلمني يف

 احلضارة العادوة

خطر اآلفات 

وادفاشد 

 االجتامعّوة

عطلة الشتاء 
أدب ادؤمن 

مع اهلل تعاىل 

وحدة الّشعور 

بني ادسلمني 
الوصايا العرش  األشبوع الرابع 
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