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 إعداد:عائشة القحطاني.                                                 التوقيع: 

 جميلة القحطاني                                                    التوقيع:                                                        

 

 الصف: املتوسطة  المرحلة: 

 الثاني /
 عام 

 املادة: 

القرآن 
الكريم 

والدراسات 
 اإلسالمية

في األسبوع  عدد الحصص  

 

(5)  

عدد الحصص لكل 
 (  1( التفسير )1( الحديث )1( الفقه ) 1( التوحيد )1القرآن الكريم ) مقرر 
 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )
  -  هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إلى
  -  هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 ( 25  -1)  آية  من النور سورة  تالوة  :القرآن الكريم  

 الوحدة األولى: عبادات وقع فيها الشرك   التوحيد: 
   واالستعاذة الدرس األول: االستعانة 

 الوحدة األولى: صفات المؤمنين  التفسير:  
 ( من سورة المؤمنون 61-51اآليات ) ر الدرس األول: تفسي

 الوحدة األولى: الصالة وقراءة القرآن   الحديث: 
 الدرس األول: تعاهد القرآن وفضل سورتي البقرة وآل عمران 

 الوحدة األولى: الصيام وأحكامه    :الفقه 

 الدرس األول : مفسدات الصيام  

 ( 2األسبوع )
    -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إلى 
   -   هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 ( 4 -1) آية  من الصف سورة حفظ  : القرآن الكريم  

 : الوحدة األولى: عبادات وقع فيها الشرك    التوحيد
   واالستعادة تابع الدرس األول: االستعانة 

 : الوحدة الثانية :حال الكافر في موقف يوم القيامة    التفسير
 ( من سورة المؤمنون 111-101الدرس الثاني : تفسير اآليات ) 

 الوحدة األولى: الصالة وقراءة القرآن   : الحديث  

 الدرس الثاني : تالوة القرآن الكريم  

 الوحدة األولى: الصيام وأحكامه    الفقه 

 الدرس الثاني : من يباح لهم الفطر في رمضان 

 ( 3األسبوع )
  -    هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إلى
   -   هـ28/5/1444
 م22/12/2022
 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            
 ( 46 -26)  آية  من النور سورة  تالوة:  القرآن الكريم  

 : الوحدة األولى: عبادات وقع فيها الشرك  التوحيد  
 الدرس الثاني :الذبح  

 (  1: الوحدة الثالثة : من آداب االستئذان )التفسير  
 ( من سورة النور  29-27الدرس الثالث : تفسير اآليات )

 الوحدة الثانية :مكانة العمل في اإلسالم  : لحديث  ا
 على العمل  الثالث: الحثالدرس 

 ( 4األسبوع )
  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إلى

  -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 ( 9 -5) آية  من الصف سورة حفظ :  القرآن الكريم  

 : الوحدة األولى: عبادات وقع فيها الشرك   التوحيد

 الدرس الثالث : الطواف والعكوف  
 : الوحدة الرابعة : غض البصر وتحصين النفس    التفسير

 ( من سورة النور  31-  30الدرس الرابع : تفسير اآليات )

 

 هـ 1444توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  



 إعداد:عائشة القحطاني.                                                 التوقيع: 

 جميلة القحطاني                                                    التوقيع:                                                        

 الوحدة الثانية: مكانة العمل في اإلسالم  الحديث: 

 الدرس الرابع :فضل الصبر عن المسألة   
 الوحدة األولى: الصيام وأحكامه   :  الفقه 

 الدرس الثالث : ليلة القدر واالعتكاف  

 ( 5األسبوع )
  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023
 إلى

    -    هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 ( السورة  آخر إلى   -47)  آية  من النور  سورة تالوة :   القرآن الكريم
 : الوحدة األولى: عبادات وقع فيها الشرك التوحيد

 تابع الدرس الثالث: الطواف والعكوف 
 عظمة هللا سبحانه   الخامسة: الوحدة   : التفسير
 ( من سورة النور 46-41الخامس: تفسير اآليات )الدرس 
 الوحدة الثانية: مكانة العمل في اإلسالم  الحديث: 

 الدرس الخامس :تحريم الغش  
 األولى: الصيام وأحكامه   : الوحدةالفقه 

 الدرس الرابع : مستحبات الصيام وصيام التطوع 

 ( 6األسبوع )
      هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى 
   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 ( السورة  آخر  إلى -10)   آية من الصف  سورة حفظ :القرآن الكريم  
 الثانية: الشفاعة    : الوحدةالتوحيد

 الشفاعة والشفعاء يوم القيامة الدرس الرابع: 
 : الوحدة الخامسة: عظمة هللا سبحانه  التفسير

 ( من سورة النور 46-41تابع الدرس الخامس: تفسير اآليات )
 الوحدة الثالثة: أخالق وسلوك رغب فيها اإلسالم   الحديث: 

 الدرس السادس : فضل العدل  
 : الوحدة الثانية: الحج والعمرة فضلهما وشروط وجوبهما  الفقه 

 الدرس الخامس: الحج والعمرة وشروط وجوبهما  

 ( 7األسبوع )
  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إلى

   -  هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            
 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 ( 16 -1)   آية  من الفرقان سورة  تالوة:  القرآن الكريم  

 : الوحدة الثانية: الشفاعة  التوحيد

 تابع الدرس الرابع: الشفاعة والشفعاء يوم القيامة 
 ( 2: الوحدة السادسة : من آداب االستئذان ) التفسير  

 ( من سورة النور 59-58الدرس السادس :تفسير اآليات من )

 ( 8األسبوع )
  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023
 إلى

  -   هـ4/7/1444
 م26/1/2023

 

 ( 31 -17)  آية من الفرقان سورة تالوة  :القرآن الكريم  
 الثالثة: التمائم والرقي : الوحدة  التوحيد

 الدرس الخامس: التمائم  
 ( 2من آداب االستئذان ) السادسة:   الوحدة التفسير  

 ( من سورة النور  59-58تابع الدرس السادس :تفسير اآليات من )
 الوحدة الثالثة: أخالق وسلوك رغب فيها اإلسالم  الحديث: 

 الدرس السابع : الرفق  
 الوحدة الثانية: الحج والعمرة فضلهما وشروط وجوبهما   الفقه 

 الدرس السادس : المواقيت المكانية والزمانية  
 ( 9األسبوع )

  -    هـ7/7/1444
 م29/1/2023

 ( 44 -32)   آية من الفرقان  سورة تالوة : القرآن الكريم
 الثالثة: التمائم والرقي   : الوحدةالتوحيد

 تابع الدرس الخامس: التمائم 



 إعداد:عائشة القحطاني.                                                 التوقيع: 

 جميلة القحطاني                                                    التوقيع:                                                        

 

 إلى
   -    هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 الوحدة السابعة: فضل القرآن الكريم   التفسير: 
 ( من سورة الفرقان 6-1الدرس السابع: تفسير اآليات من )

 الثالثة: أخالق وسلوك رغب فيها اإلسالم   الوحدة الحديث: 

 الدرس الثامن : الحلم واألناة  ا
 الحج والعمرة فضلهما وشروط وجوبهما   الثانية: الوحدة   :الفقه 
 الدرس السادس : المواقيت المكانية والزمانية تابع 

 ( 10األسبوع )
  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى

     هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 ( 60  -45)   آية  من الفرقان سورة  تالوة:  القرآن الكريم  
 الوحدة الثالثة: التمائم والرقي  التوحيد: 

 الدرس السادس: الرقي 
 الوحدة السابعة: فضل القرآن الكريم    التفسير

 ( من سورة الفرقان 6-1تابع الدرس السابع: تفسير اآليات من )
 الثالثة: أخالق وسلوك رغب فيها اإلسالم   الوحدة الحديث: 

 الدرس التاسع : التوسط واالعتدال  
 ج والعمرة فضلهما وشروط وجوبهما  الح  الثانية: الوحدة  الفقه 

 الدرس السابع : اإلحرام  

 ( 11األسبوع )
  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023
 إلى

   -   هـ25/7/1444
 م16/2/2023

 

 ( السورة آخر إلى   -61)   آية من الفرقان  سورة تالوة : القرآن الكريم  
 الثالثة: التمائم والرقي   الوحدة التوحيد: 

 الرقي   تابع الدرس السادس:
 السابعة: فضل القرآن الكريم    : الوحدةالتفسير

 ( من سورة الفرقان 34-27الدرس الثامن: تفسير اآليات من )
 الوحدة الثالثة: أخالق وسلوك رغب فيها اإلسالم   الحديث  

 الدرس العاشر : آداب المزاح  
 الحج والعمرة فضلهما وشروط وجوبهما    الثانية: الوحدة  الفقه 

 تابع الدرس السابع : اإلحرام  

 ( 12األسبوع )
    -  هـ28/7/1444
 م19/2/2023

 إلى
   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023
األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 الخميس و

 التقويم   استكمال  :القرآن الكريم  

 الثالثة: أخالق وسلوك رغب فيها اإلسالم   الوحدة الحديث: 

 تابع الدرس العاشر : آداب المزاح 

 :    التفسير

 الوحدة السابعة: فضل القرآن الكريم  
 ( من سورة الفرقان 34-27تابع الدرس السابع: تفسير اآليات من )

 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            

 ( 13األسبوع )
 االختبارات 

  -   هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إلى
  -    هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 االختبارات  


