
 

 

 جتماعيات في العلوم اإلسالمية واللغة العربية واال لالختبارالدروس المقررة       

     الصف الثالث الثانوي                                       ثنهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 (90 :37 )سورة الصافات  القرآن  .كتاب الطالب

 (.122: 116( / )70 : 64( / )59: 56)سورة النساء  التفسٌر

 .المحرمات فً النكاح حرمة مؤقتة الفقه
 .المحرمات فً النكاح حرمة أبدٌة 

 .الشروط فً النكاح 
 .األنكحة المنهً عنها 

  اللغة العربٌة الفرع
 مذكرة

 .المراجعة
 

 القواعد 
األسماء ) المعرب والمبنً من –اإلعراب والبناء 

 . إعراب المضارع – (واألفعال والحروف 

الوحدة 
القرائٌة 

واالتصال 
 .الكتابً

العروض التسوٌقٌة واإلعالنات -  الكلمات المحفلٌة 
 .اإللقاء -  مهارات الخطابة –الدعائٌة 

 كتاب المادة العلمٌة
 و

 .مذكرة المراجعة 

 .مذكرة المراجعة  االجتماعيات  
  السادس – الخامس –الرابع  الدروس 

. 

 

 

 

 



 

 جتماعيات في العلوم اإلسالمية واللغة العربية واال لالختبارالدروس المقررة          

          الصف الثاني الثانوي                             نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 
 

 .كتاب الطالب 

  (42 : 9)سورة ص  القرآن 

 .(اإلسالم واإلٌمان واإلحسان )الدرس الرابع  التوحٌد
 .(أركان اإلٌمان وشعبه )الرس الخامس 

  .(الكبٌرة وحكم مرتكبها  )الدرس السادس 

 ..."من سن فً اإلسالم سنة" الحدٌث الخامس  الحدٌث 
 ...". انطلق ثالثة رهط " الحدٌث السادس 

  .(مع حفظ األحاادٌث  )

الثقافة 
 اإلسالمٌة

 . بطولة النبي  -

 .حقوق الراعي والرعية  -
  اللغة العربٌة الفرع

 مذكرة
 .المراجعة

  .(أنواع الخبر  ) / (التوابع  )مراجعة على وحدة  القواعد 

الوحدة 
القرائٌة 

واالتصال 
 .الكتابً

 عناصر – نماذج التأثٌر –مفهوم التواصل اإلقناعً 
 . مهارات اإلقناع –التواصل اإلقناعً 

 كتاب المادة العلمٌة
 و

 .مذكرة المراجعة 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 . السادس– الخامس –الرابع  الدروس 

 

 

 

 

 



 

 

 جتماعيات في العلوم اإلسالمية واللغة العربية واال لالختبارالدروس المقررة

         الصف األول الثانوي                             نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 
 

 .كتاب الطالب 

 (.50 : 26)سورة فصلت  القرآن 

، تفسٌر سورة (30 : 15)تفسٌر سورة الذارٌات  التفسٌر

 : 12)، تفسٌر سورة الحجرات (11 :6)الحجرات 

18.) 

 ..."خٌركم من تعلم القرآن " حدٌث  الحدٌث 
 ..."مثل ما بعثنً هللا به" حدٌث 

 .(مع حفظ الحدٌثٌن )

الثقافة 
 اإلسالمٌة

 .         األخوة واختبار األصحاب .الوقت وأهميته 
 .الشباب ومشكالته 

  اللغة العربٌة الفرع
 مذكرة

 .المراجعة
  التمٌٌز وأنواعه وإعرابه –الحال  القواعد 

 السجع -  الجناس -   الطباق –التورٌة  البالغة 

الوحدة 
القرائٌة 

واالتصال 
 .الكتابً

 الذكاء التواصلً – فنون الكتابة األدبٌة –الكتابة األدبٌة 
 . (التواصل الفعال –التواصل وأنواعه  )

 كتاب المادة العلمٌة
 و

 .مذكرة المراجعة 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 . التاسع – الثامن – السابع –السادس  الدروس 

 

 

 



 

 

 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة          

       الصف الثالث المتوسط                                نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 

 كتاب الطالب 

 (.6: 1) سورة الشورى –(89: 63)سورة الزخرف القرآن 

 .التحاكم إلى شرع هللا  التوحٌد 

 (.9: 1) تفسٌر سورة مرٌم –التعرٌف بسورة مرٌم  التفسٌر

 .اللباس والزٌنة وسنن الفطرة  الفقه 

 ...."الٌشٌر أحدكم على أخٌه بالسالح " حدٌث  الحدٌث
  .(مع حفظ الحدٌث  )  

  اللغة العربٌة الفرع

 أسلوبا المدح – التوكٌد – البدل –أسلوب التعجب  القواعد 
 .والذم 

 مذكرة
 .المراجعة

 حذف بعض –زٌادة بعض األحرف فً الكلمة  اإلمالء 
 .األحرف من الكلمة 

 كتاب الطالب  .الضوابط الشرعٌة للمعلومات  القراءة 
 و

 .مذكرة التدرٌبات
 .العقار الدامً  النصوص 

 . الرابع –الثالث  التعبٌر 

 االجتماعيات والتاريخ السعودي   

 

 الذروس
 

 .السابع -   السادس –الخامس 

 

 

 

 
 .مذكرة المراجعة 

 



 

 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة  

        الصف الثاني المتوسط                              نهاية الفصل الدراسي الثاني
  العلوم اإلسالمٌة الفرع

 
 

 .كتاب الطالب 
  

  (.59 : 10)سورة الدخان  القرآن 

 .أنواع السحر وعالجه - السحر  التوحٌد 

 ،(..اتقوا الظلم ): حدٌث   الحدٌث 
 ، (...من فجع هذه بولدها ؟  ): حدٌث 
 .(....من ضار ضار هللا به  ):  حدٌث 

  .(مع حفظ األحادٌث  )    
 (34 : 32) سورة الفرقان/ ( 31: 27 )سورة الفرقان  التفسٌر 

 .أحكام الحج والعمرة فقه 

  اللغة العربٌة الفرع
 مذكرة

 .المراجعة
 

 القواعد 
 . تمٌٌز العدد – التمٌٌز – المستثنى –الحال 

 .األلف المقصورة  اإلمالء

 كتاب الطالب .تحٌة للشباب النصوص
 و

 .مذكرة التدرٌبات 
 .تلوث البٌئة  القراءة 

 . الخامس–الرابع  التعبٌر 

 االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 . الثامن – السابع – السادس –الخامس  الدروس  .مذكرة المراجعة 

 

 

 

 

 



 

 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة  

     الصف األول المتوسط                                     نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 
 
 

 .كتاب الطالب 

 (.19: 1)سورة الفتح من  القرآن 

 –حكم التسمً بأسماء هللا وتعبٌد األسماء لغٌر هللا  التوحٌد 
 .المنهاج النبوي فً الدعوة إلى التوحٌد

 ،.." دعه فإن الحٌاء من اإلٌمان"حدٌث  الحدٌث 
 ".الحٌاء ال ٌاتً إال بخٌر " حدٌث 
 ..."إن هللا الٌنظر إلى صوركم" حدٌث 

 .(مع حفظ األحادٌث  )

 ، "37 : 32" سورة النمل من  التفسٌر

 ، "40: 38" سورة النمل من 

  ".44 : 41" سورة النمل من 

 

 صالة االستسقاء وصالة الكسوف ، الفقه  
 .صالة الجماعة 

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 . المٌزان الصرفً –المجرد والمزٌد  القواعد  .المراجعة

 . عالمات االختصار –عالمات الترقٌم  اإلمالء 

 . التشبٌه البلٌغ– أركان التشبٌه –مفهوم البالغة  البالغة

 كتاب الطالب  .زراعة اللؤلؤ القراءة 
 .وكتاب التدرٌبات

 . من أغانً الرعاة –فٌه شفاء  النصوص
 

 .إجراء مقابلة التعبٌر  

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 . التاسع  – الثامن –السابع -  السادس  الدروس 

 



 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة             

       الصف السادس االبتدائي                             نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 
 
 

 .كتاب الطالب 
  

 .سورة الطور كاملة  القرآن 

منهج أهل السنة والجماعة فً الواجب على  - التوحٌد 
صحابة رسول هللا ، الخلفاء  )المسلم نحو 

 .(الراشدٌن ، أئمة المسلمٌن 

  .(ص)فضل الصالة على النبً  - الحدٌث 
 . (ص)من مواطن الصالة على النبً  -
 .(ص)التأسً بالنبً  -

 .(مع حفظ األحادٌث )

 .زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة  - الفقه 
 .إخراج الزكاة ومصارفها  -
 .زكاة الفطر -

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 ظرفا الزمان والمكان –بناء الفعل للمجهول  - القواعد  .المراجعة

 . الحال–

 تنوٌن المقصور والمنقوص والممدود  - اإلمالء 
 حذف ألف ما االستفهامٌة  -
 .(َمن )الجارتٌن على  (عن)و(من)دخول  -

 كتاب الطالب .اختراع المجهر  - القراءة 
 و

 .مذكرة التدرٌبات
 . الوجه اآلخر للتقنٌة –الجدة  - النصوص 

 الثالث   - التعبٌر 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 

 الدروس
 

 .الثامن  -  السابع -  السادس  
 
 

 



 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة  

        الصف الخامس االبتدائي                          نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 
 

 .  كتاب الطالب 

 (.16: 1)سورة الواقعة - ( 29 : 19 )سورة الحدٌد من  القرآن 

 . اإلحسان – اإلٌمان –شهادة أن محمًدا رسول هللا  التوحٌد 

 . فضل الرحمة – رحمة النبً –حلم النبً  الحدٌث 
 .(مع حفظ األحادٌث  )   

 . اإلمامة واالئتمام – صالة المسافر –صالة المرٌض  الفقه 

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 – رفع المضارع – جزم المضارع –نصب المضارع  القواعد  .المراجعة

 .تأنٌث الفعل الماضً

 .الهمزة المتوسطة على السطر إمالء 

 – أنامل أضاءت طرٌق أصحابها –منظمة الٌونٌسٌف  القراءة 
 .أدٌسون 

 كتاب الطالب
 و

 .األشعة السٌنٌة  النصوص  .مذكرة التدرٌبات

 .الثالث  التعبٌر 

 .مذكرة المراجعة االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 . الثامن– السابع – السادس –الخامس  الدروس 

 

 



 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة  

     الصف الرابع االبتدائي                                  نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 

 .كتاب الطالب 
 

 .سورة الصف - سورة الجمعة   القرآن 

 .الشرك وخطره - أثر اإلٌمان بأسماء هللا وصفاته فً حٌاتنا  التوحٌد 

صفة نوم - الحمد بعد الطعام والشراب - التنفس فً الشراب  الحدٌث 
 .(مع حفظ األحادٌث  )النبً   

الفقه 
 والسلوك

 .أركان الصالة- آداب المسجد - صالة الجماعة وقضاء الفوائت

 مذكرة اللغة العربٌة الفرع
 القواعد  .المراجعة

 
 جمع المذكر – جمع المؤنث السالم –جمع التكسٌر 

 . الصفة –السالم 

 .تنوٌن الهمزة المتطرفة  اإلمالء 

 كتاب الطالب . سامً ٌتعلم السباحة –العنكبة المبدعة  القراءة
 و

 .مذكرة التدرٌبات
 . أرباب الحرف –من آداب المؤمن  النصوص 

 . رسالة الشكر –الرسالة  التعبٌر 

 االجتماعيات والتاريخ السعودي   
 . التاسع – الثامن –السابع - السادس   الدروس  .مذكرة المراجعة 

 

 

 

 

 



 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة           

    الصف الثالث االبتدائي                                    نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 

 .كتاب الطالب 

 ( .20 : 1 ) سورة نوح – ( 28: 14)سورة الجن  القرآن 

 .اإلٌمان بالٌوم اآلخر- اإلٌمان بالرسل - اإلٌمان بالكتب  التوحٌد 

الفقه 
 والسلوك

 .آداب الكالم - آداب المجالس 

  اللغة العربٌة الفرع
 مذكرة

 .المراجعة

 . الفعل األمر –الفعل المضارع  القواعد 

 .كتابة أفعال مختومة باأللف والواو والٌاء  اإلمالء

 . فتح مكة –أسد البحر بن ماجد  القراءة 

 . أمام البحر –العلم والعلماء  المحفوظات

 . السادس –الخامس  التعبٌر   

 

 

 

 

 

 

 



 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة           

        الصف الثاني االبتدائي                         نهاية الفصل الدراسي الثاني

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 

 .كتاب الطالب 

 .سورة النبأ كاملة  القرآن 

 لماذا أرسل هللا الرسل ؟: األصل الثالث - اإلحسان  التوحٌد 
 .تعرف على نبٌك محمد صلى هللا علٌه وسلم

الفقه 
 والسلوك 

 الركوع والرفع منه- استقبال القبلة  واستفتاح الصالة 

  اللغة العربٌة الفرع
 مذكرة

 .المراجعة

 . التدرٌبات الشاملة –أجزاء الكالم  القواعد 

 .التدرٌبات الشاملة  اإلمالء 

 الرسول قدوتً فً –الرسول قدوتً فً العفو والتسامح  القراءة
 . الجمل والسٌارة –الصدق 

 ٌحٌا العمل  المحفوظات 

 . السادس – الخامس –الرابع  التعبٌر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة  

            الصف األول االبتدائي                          نهاية الفصل الدراسي األول  

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 

 .كتاب الطالب 

  (19: 1) سورة المطففٌن –سورة االنشقاق  القرآن 

 اإلسالم هو الدٌن الحق- أركان اإلسالم - دٌنً اإلسالم  التوحٌد 

الفقه 
 والسلوك 

 2صفة الصالة- صفة الصالة 

  اللغة العربٌة الفرع
 مذكرة

 .المراجعة

 . مراجعة عامة –ضمائر الغائب  القواعد 

 . التنوٌن مع الشدة –عالمات الترقٌم  اإلمالء 

 4 ، 3تدرٌب  التعبٌر 

القراءة 
 والمحفوظات

-  أحب العٌد– عمر وشهر رمضان –تعلمت درًسا 
 .ولد الهدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جتماعياتفي العلوم اإلسالمية واللغة العربية وااللالختبار  الدروس المقررة  

 نهاية الفصل الدراسي الثاني                      (مبتدئ )  الصف األول االبتدائي  

  العلوم اإلسالمٌة الفرع
 . سورة البٌنة – سورة الزلزلة –سورة العادٌات  القرآن  .كتاب الطالب 

 اإلسالم هو الدٌن الحق- أركان اإلسالم - دٌنً اإلسالم  التوحٌد 

الفقه 
 والسلوك 

 2صفة الصالة - صفة الصالة 

  اللغة العربٌة الفرع
 

 مذكرة
 .المراجعة

 

القواعد 
اللغوٌة 

 واإلمالئٌة 

 – األلف اللٌنة – ضمائر الغائب –ضمائر المخاطب 
 . التنوٌن مع الشدة–عالمات الترقٌم 

القراءة 
 والمحفوظات

 – أحب العٌد – عمر وشهر رمضان –تعلمت درًسا 
 .ولد الهدى 

 . تكوٌن فقرة ذات معنى–الكالم المفٌد  التعبٌر 

 

 

 

 


