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الحقبة   Month  الشهر
Block 

 الحصص  Weekاألسبوع
Periods  

  Notesمالحظات  Objectives األهــــــــــــداف   Topicsالموضوعات

  October 2  أكتوبر

(7 weeks) 

5.1 (23 Oct-27 Oct) 4   من آداب األسواق 

 10 - 1سورة المّزمل: اآليات  

األسواق.  د بعض آداب 
ّ
 أن يعد

( اآليات  من سورة المزّمل 10-1أن يسّمع   )
أحكام الّتجويد. شفهّيا    وكتابّيا مراعيا تطبيق 

 

 

 November 5.2 (30 Oct-3 Nov) 4 نوفمب  
 

والّتنوين   ي أحكام النون الساكنة 
 مقدمة ف 

 
 

وأحكام الّنون   أن يذكر أحكام الميم الّساكنة 
والّتنوين .الّساكنة   
بي   أحكام   ّ والّتنوين   أن يمب  الّنون الّساكنة 

الّساكنة.  أحكامو  الميم   
 

اجتماع أولياء األمور  
 أكتوبر    30

6.1 (6 Nov-10 Nov) 4 

 

 ( تالوة وفهم27 –  11)المدثر  سورة  

 
 
 

 

ر  
ّ
( تالوة  27-11)اآليات  أن يتلو سورة المدث

أحكام ال ي  تّ صحيحة مراعيا تطبيق 
الت  جويد 

مها. 
ّ
 تعل

نيا واآلخرة  
ّ
ي الد

ف  عاقبة االستكبار  أن يستنتج 

ر. 27-11)من خالل اآليات  
ّ
ث
ّ
من سورة المد  )  

 

 

6.2 (13 Nov-17 Nov) 3   ي
أترك ما ال يعت  يف:  ما ال   حديث شر يف )أترك 

ّ الشر الحديث  أن يسّمع 

شفهّيا وكتابّيا.   ) ي
 يعنيت 

  ّ ي  الفضول اإليجاب 
بي   الفرق  أن يكتب 

. والفضول   ي الّسلت   
 

المدرسة   احتفال 

ي 
الوطت    17  بالعيد 

 نوفمب   

7.1 (20 Nov-24 Nov) 2 الّرسل.  معجزات الّرسل د بعض معجزات 
ّ
 أن يعد

 

ي  
الوطت  إجازة العيد 

نوفمب     23-24
 )للتأكيد(

 زكاة الفطر    December 7.2 (27 Nov-1 Dec) 5 ديسمب  
 الهجرة المباركة

زكاة الفطر. أن يبي ّ  بعض أحكام   
من   المستفادة  روس 

ّ
الد أن يستخلص أهّم 

 الهجرة المباركة. 
 

 

8.1 (4 Dec-8 Dec) 4 

 

 الهجرة المباركة

 20سورة المّزمل: اآلية  

ب من هجرة  أن يوّضح موقف أهل يبر

م إليهم. 
ّ
 هللا عليه وسل

ّ
   الّرسول صّل

اآلية ) من سورة المزّمل شفهّيا  20أن يسّمع   )

جويد.  أحكام التّ مراعيا تطبيق   وكتابّيا 
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