
 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اثباثس اثبنوي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 .من أسئلة التقوٌم 

  ( 78 : 27 )سورة ص من  القرآن 

 السحر / ادعاء علم الغٌب  التوحٌد 

 " إن هللا طٌب ال ٌقبل إال طًٌبا"  الحدٌث 
 .االستخارة 

الثقافة 
 اإلسالمٌة 

 .األمر بالمعروف والنهً عن المنكر 

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
  .المراجعة

 
 القواعد 

/ المفعول ألجله / المفعول المطلق / المفعول به 
 /الحال / المفعول فٌه 

الوحدة 
 القرائٌة

/ معوقات سرعة القراءة / أنواع القراءة السرٌعة 
 . استراتٌجٌتان لتسرٌع القراءة 

 كتاب المادة العلمٌة
 و

 .مذكرة المراجعة 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
األجرام /  2األجرام السماويت  /1األجرام والكواكب 

 .القمر  / (3)السماوٌة 

 



 

 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اثبنيس اثبنوي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 .من أسئلة التقوٌم 

 (61 :27)سورة الزمر من  القرآن 

 . الشروط فً البٌع/قبض المبٌع  الفقه

تفسٌر سورة إبراهٌم   /  (99 : 85 )تفسٌر سورة الحجر  التفسٌر

 .(13: 8)تفسٌر سورة الرعد  /  ( 46: 42)

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 أسلوب التعجب / أسلوب االستثناء   القواعد  .المراجعة

الوحدة 
 القرائٌة

من /مهارات القراءة الناقدة / القراءة الناقدة 
 .معلقة زهٌر بن أبً سلمى

 كتاب المادة العلمٌة
 و

 .مذكرة المراجعة 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
  (1 ) نظام الحكم واإلدارة /مدخل العصر الراشدي  

 ( .2)نظامالحكمواإلدارة

 

 

 

 



 

سجخلبعيبتسفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر السالالختبد الدروس المقدر

س اصفس اروس اثبنوي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 .من أسئلة التقوٌم 

 27:53 )سورة الشورى  القرآن 

منهج القرآن فً إثبات وجود / معنى توحٌد الربوبٌة  التوحٌد 
 .الخالق ووحدانٌته 

القتل شبه /االنتحار /  القتل العمد –الجناٌة على النفس  الفقه 
 .العمد والخطؤ 

  اللغة العربٌة الفرع
 مذكرة

 .المراجعة
 
 

 القواعد 

إعراب الفعل / األفعال الناسخة / الحروف الناسخة 
ما ٌنوب عن / بناء الفعل للمجهول/ المضارع  

 .الفاعل

الوحدة 
القرائٌة 

واالتصال 
 .الكتابً

أهمٌة الكتابة فً /مفهوم الكتابة / االتصال اللغوي 
أنواع / خطوات كتابة الموضوع/ االتصال اللغوي 

 .التقرٌر/ الرسالة / الكتابة المقالة 

 كتاب المادة العلمٌة
 و

 .مذكرة المراجعة 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
أهمٌة دراسة / عٌسى علٌه السالم/ موسى علٌه السالم  

 سٌرة النبٌفً الدعوة  /سٌرة النبً فً العبادة / السٌرة النبوٌة

 .إلى هللا 
 

 

 

 



 

 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اثباثس الخوسط

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون من 

 أسئلة التقوٌم
 .مع حفظ األحادٌث 

: 1) سورة الزخرف / (59: 51 )سورة الدخان من  القرآن 

30 ) 

 .اإلٌمان بالقدر  التوحٌد 

 .الدٌن النصٌحة  الحدٌث 

 .فقه االضطرار والتداوي  الفقه 

  (.16 : 13) و  ( 12: 6 )تفسٌر سورة الكهف من  التفسٌر 

  اللغة العربٌة الفرع

أدوات الشرط التً / اسم التفضٌل / صٌغ المبالغة  القواعد 
 .تجزم فعلٌن 

 مذكرة
 .المراجعة

 .كتابة الهمزة المتوسطة / وصل بعض الكلمات  اإلمالء 

 كتاب الطالب  .الحاج اآلمن فً الحج اآلمن ./ إنسانٌة ملك  القراءة 
 و

 .مذكرة التدرٌبات
 .(ورقة عمل  )دٌن الكرٌم  النصوص 

 .الموضوع الثالث  التعبٌر 

 االجتماعيات والتاريخ السعودي   

ملوك المملكت العربيت / توحيد البالد / قيام المملكت  

 .السعوديت 
 .مذكرة المراجعة 

 



 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اثبنيس الخوسط

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 من أسئلة التقوٌم

مع حفظ األحادٌث 
. 

: 1) والجاثٌة  (35: 29 )سورة األحقاف اآلٌات  القرآن 

17.) 

 . الخوف من غٌر هللا وأنواعه/ الخوف من هللا تعالى  التوحٌد 

األمر بحسن الظن باهلل تعالى عند / الخوف والرجاء  الحدٌث 
 ....لو أنكم كنتم توكلون على هللا / الموت 

و ( 76 : 73) و  ( 10: 8 )تفسٌر سورة الحج  التفسٌر 

(77 :78. ) 

زكاة الفطر وصدقة / إخراج الزكاة ومصارفها  فقه 
 .التطوع 

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
  .المراجعة

 القواعد 
نصب الفعل /رفع الفعل المضارع / نائب الفاعل 

 .جزم الفعل المضارع/ المضارع 

تنوٌن الهمزة / الهمزة المتوسطة على السطر  اإلمالء
 .المتطرفة بالفتح 

 كتاب الطالب .الوزٌر الحكٌم / آٌات من سورة لقمان  النصوص
 و

 .مذكرة التدرٌبات 
 .خٌر ووفاء وعفو  القراءة 

 .الموضوع الرابع/ الموضوع الثالث  التعبٌر 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
نماذج من الشورى / جهود الخلفاء الراشدٌن فً نشر اإلسالم 

 قصص من سٌر الخلفاء /فً عهد الخلفاء الراشدٌن

 . قٌام الدولة األموٌة/الراشدٌن

 

 

 

 



 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اروس الخوسط

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون من 

 أسئلة التقوٌم 
 .مع حفظ األحادٌث

 .كاملة  (ق)سورة  القرآن 

 األمر بعبادة هللا وحده/ أهمٌة التوحٌد التوحٌد 

الطهور : "حدٌث  /...." ما من مسلم ٌشاك شوكة " حدٌث  الحدٌث 
 ..."شطر اإلٌمان ،

آٌات سورتً النصر / تفسٌر سورتً اإلخالص والمسد التفسٌر

 والكافرون  
 .المسح على الحوائل/ الوضوء الفقه  

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 جمع المذكر –المثنى  )عالمات اإلعراب الفرعٌة  القواعد  .المراجعة

 –وما ٌلحق بهم ( جمع المإنث السالم –السالم 
 أنواع الخبر  

 .التاء المفتوحة والتاء المربوطة  اإلمالء 

 كتاب الطالب  .وصارت السماء قرٌبة  القراءة 
 .وكتاب التدرٌبات

 من أخالق النبً  النصوص

 .لو كنت مسإواًل / الحوار  التعبٌر  

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
اليابست /الطقس والمناخ / أشكال سطح األرض  

 .الحياة النباتيت والحيوانيت / والماء 

 

 

 



 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اسبدوس البخل ئي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون من 

 أسئلة التقوٌم
 .مع حفظ األحادٌث 

 .سورة القمر كاملة  القرآن 

/ النفاق وأنواعه / الكفر األصغر /  أنواع الكفر  التوحٌد 
 النفاق األصغر 

 .مع جٌرانه  (صلى هللا علٌه وسلم  )النبً  الحدٌث 
 .مع الخدم والعمال (صلى هللا علٌه وسلم )تعامل النبً 

صفة صالة / صالة الكسوف / صالة العٌدٌن  الفقه 
 . الكسوف

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 المعرف – العلم –المعرف بـال  )أنواع المعارف  القواعد  .المراجعة

 –األسماء الموصولة – أسماء اإلشارة –باإلضافة 
إعراب أسماء اإلشارة واألسماء  (الضمائر 

 .الموصولة 
 

 .تدرٌبات عامة على الهمزات  اإلمالء 

 كتاب الطالب .خالد بن الولٌد / كتاب ٌتحدث عن نفسه  القراءة 
 و

 .مذكرة التدرٌبات
 .الٌمامة والصٌاد  النصوص 

 .الموضوع الثالث / الموضوع الثانً  التعبٌر 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 عرض مختصر ألبرز إنجازات الملك /الملك عبد العزٌز 

 / ملوك المملكة بعد الملك عبد العزٌز/عبد العزٌز الحضارٌة

 . مساحة المملكة وحدودها/موقع المملكة

 



 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اخبمسس البخل ئي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 من أسئلة التقوٌم

مع حفظ 
 .األحادٌث

 

  (.21: 1)سورة المجادلة من  القرآن 

 .معرفة العبد ربه / األصول الثالثة  التوحٌد 

 .هدٌه فً قراءة القرآن / من فضائل الذكر  الحدٌث 

آداب المشً إلى الصالة / اإلقامة / معانً جمل اآلذان  الفقه 
 .آداب انتظار الصالة / 

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 .أنواع الخبر / أسلوب التعجب / إعراب المثنى  القواعد  .المراجعة

 .الهمزة المتوسطة على الواو  إمالء 

 كتاب الطالب .لماذا / خشبة المقترض األمٌن  القراءة 
 و

 .مذكرة التدرٌبات
 .أٌها اإلنسان / قالت الوردة  النصوص 

 .قصة سجٌن لوٌس / القصة  التعبٌر 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 نماذج من قادة / الدولة العثمانٌة/الدولة العباسٌة/ الدولة األموٌة 

 . الجوانب الحضارٌة فً الدولة اإلسالمٌة/الفتح اإلسالمً

 

 



 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اق بعس البخل ئي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 من أسئلة التقوٌم 

مع حفظ 
 .األحادٌث

  (.13: 1 )سورة التغابن من / سورة الطالق  القرآن 

أهمٌة توحٌد /  من توحٌد األلوهٌة موقف المشركٌن التوحٌد 

 /العبادة  / األلوهٌة

صلى هللا ) النبً /.2- صلى هللا علٌه وسلم- أوصاف النبً  الحدٌث 

 . النبً خلٌل هللا/أفضل الناس (علٌه وسلم

/ (آداب قضاء الحاجة )درس فضل الطهارة  / فضل الطهارة الفقه

 / فروض الوضوء  /الوضوء

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 القواعد  .المراجعة

 
  .(الفعل ، الفاعل ، المفعول به  )الجملة الفعلٌة 

دخول الالم على مافٌه  / (ال)رسم الكلمة التً أولها  اإلمالء 
  (ال)

 كتاب الطالب المسلم والعٌد / ناقلة األمراض  القراءة
 و

 .مذكرة التدرٌبات
 .أقبل العٌد  النصوص 

 .حدٌث هاتفً / الرحمة  التعبٌر 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
  /والفرعيت الجهات األصلٌة /البٌئة من حولنا / األرض 

 .الفصول األربعة 

 

 

 



 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اثباثس البخل ئي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 .من أسئلة التقوٌم

 سورة المدثر  القرآن 

 .إٌتاء الزكاة/ إقام الصالة / شهادة أن محمًدا رسول هللا  التوحٌد 

الفقه 
 والسلوك

 .التٌمم / إزالة النجاسة 

 اللغة العربٌة الفرع

 مذكرة
 .المراجعة

 .ظرف الزمان والمكان / الضمائر المتصلة  القواعد 

 .(ال)دخول الباء والفاء والكاف على الكلمة المبدوءة بـ اإلمالء
 .عالمات الترقٌم / 

 غزوة الخندق / الهاتف الجوال / اإلٌثار / األمانة  القراءة 

 صدٌق الحاسوب المحفوظات

 .موقف من سٌرة الرسول/ اإلٌثار / األمانة  التعبٌر   

 

 

 

 

 

 



 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اثبنيس البخل ئي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 .من أسئلة التقوٌم

 .سورة عبس  / (29: 21 )سورة التكوٌر اآلٌات  القرآن 

أعرف / لماذا خلقنا هللا ؟ / الصل الول معرفة العبد ربه  التوحٌد 
 .ربً بآٌاته ومخلوقاته 

الفقه 
 والسلوك 

أدعٌة دخول المسجد والمنزل والخالء  / (3)اآلداب 

 .والخروج منها 

 اللغة العربٌة الفرع

 مذكرة
 .المراجعة

 . أدوات االستفهام / األسماء الموصولة  القواعد 

 .عالمات الترقٌم  اإلمالء 

 /الجار الصغٌر / مدٌنتان مقدستان / أم أحالم مرٌضة  القراءة
 .بداٌة الوحً / رحلة حبة قمح 

ا نزرع  المحفوظات  ٌَّ  .ه

 .الحرمان الشرٌفان / حقوق الجار / بطاقة التهنئة  التعبٌر 

 

 

 

 

 

 



 

 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س اصفس اروس البخل ئي

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 .من أسئلة التقوٌم 

 .سورة األعلى / سورة الغاشٌة  القرآن 

 .هللا الرازق / هللا خالقً / هللا الخالق  التوحٌد 

الفقه 
 والسلوك 

 .بر الوالدٌن / السالم 

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 .المراجعة

حروف الجر / أسماء اإلشارة / االسم المفرد والجمع  القواعد 
. 

اإلمالء 
 والتعبٌر 

  .84ص : 76من ص 

القراءة 
 واألناشٌد

الكثرة تغلب / الدٌك الشجاع / عٌادة المرٌض 
 .الشجاعة 

 .مدرستً حدٌقتً / لغتً 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

سجخلبعيبتفيس اعلومس إلسلميةسر الغةس اعقبيةسر الالالختبدسس الدروس المقدرسس

س(متخلئس) اصفس اروس البخل ئيسس

 ننباةس الصصس الد سيس اروسس

علًما بؤن أسئلة  العلوم اإلسالمٌة الفرع
االختبار ستكون 
 .من أسئلة التقوٌم 

/ الفٌل /قرٌش / الماعون / الكوثر / سورة الكافرون  القرآن 
 .الهمزة 

 . هللا الرازق – هللا خالقً–هللا الخالق  التوحٌد 

الفقه 
 والسلوك 

 . بر الوالدٌن–السالم 

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 .المراجعة

 
 .كتاب  بستان القراءة والكتابة كاماًل 

 

 

 

 

 

 


