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                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         لسماميةقسم التربية اإل       
             

 

 

 

 

 هــ ( ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل : ثالث متوسط .للصف    ( القرآن الكرٌم)  مقررتوزٌع 

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 األسبوع السادس

 (٤7/6ــــ   ٤3/6) (3/6ـــــ   92/5) ( 26/5  ـــــ  22/5)  ( 19/5ـــــ    15/5)  ( 12/5ـــــ   8/5 ( 5/5ـــــ    1/5)

تالوة سورة 
 - ٤مرٌم من آٌة 

٤5 

حفظ سورة 
المجادلة من آٌة 

١ - ٤ 

  (إجازة مطولة٤5/5األحد)
————— 

تالوة سورة مرٌم 
 36 - ٤6من آٌة 

 

حفظ سورة المجادلة 
 ٨ - 5من آٌة 

تالوة سورة مرٌم من 
 53 - 37آٌة 

حفظ سورة 
المجادلة من 

 ٤9 - 2آٌة 

 األسبوع الثانً عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع
األسبوع الثالث 

 عشر

 (7/8ـ2/8) ( 22/7ـ 06/7 ) ( 02/7ـــــ  29/7)  (26/7ـــــ  20/7) ( 9/7ــــ   5/7)   ( 0/7ـــــ  07/6)  ( 04/6ـــــ   02/6)

تالوة سورة 
 5١مرٌم من آٌة 

- 66 

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخمٌس
————— 
حفظ سورة 

المجادلة من آٌة 
٤3 - ٤7 

تالوة سورة مرٌم 
 ٨١ - 67من آٌة 

حفظ سورة المجادلة 
آخر  - ٤٨من آٌة 

 السورة

  إجازة مطولة األربعاء والخمٌس
 (93/7ـ99)

—————————— 

تالوة سورة مرٌم من 
 آخر السورة - ٨5آٌة 

 اختبارات الفصل الدراسً الثانً

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         لسماميةقسم التربية اإل       
             

 

 

 

 

 

 

 هــ ( ٤١١3العام الدراسً  )   -الفصل الدراسً الثانً   ، الثالث متوسط تحفٌظ:للصف ( القرآن الكرٌم تالوة )  مقررتوزٌع 

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 األسبوع السادس

 (٤7/6ــــ   ٤3/6) (3/6ـــــ   92/5) ( 26/5  ـــــ  22/5)  ( 19/5ـــــ    15/5)  ( 12/5ـــــ   8/5 ( 5/5  ـــــ  1/5)

 :سورة البقرة
 (90آية ) من

 سورة البقرة
 

  (إجازة مطولة٤5/5األحد)
 سورة البقرة

 
 سورة البقرة

 
 سورة البقرة

 
 سورة البقرة

 األسبوع الثانً عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع سبوعاأل الثامن األسبوع السابع األسبوع
األسبوع الثالث 

 عشر

 (7/8ـ3/8) ( 32/7ـ 26/7 ) ( 23/7ـــــ  19/7)  (16/7ـــــ  12/7) ( 9/7ــــ   5/7)   ( 2/7ـــــ  27/6)  ( 24/6ـــــ   22/6)

 سورة البقرة
 

 سورة البقرة
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤خمٌس )وال

 ةسورة البقر
 

 سورة البقرة
 

 
 (020إلى آية ) سورة البقرة

 
إجازة مطولة األربعاء والخمٌس 

 (93/7ـ99)

 اختبار الفصل الدراسً الثانً

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         لسماميةقسم التربية اإل       
             

 

 هــ ( ٤١١3العام الدراسً  )   -توسط تحفٌظ ، الفصل الدراسً الثانً  ( للصف :الثالث م حفظمقرر)  القرآن الكرٌم  توزٌع 

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

 

إجازة منتصف 
الفصل الدراسً 

 الثانً

األسبوع 
 السادس

 (٤7/6ــــ   ٤3/6) (3/6ـــــ   92/5) ( 96/5ـــــ    99/5)  ( ٤2/5ـــــ    ٤5/5)  ( ٤9/5ـــــ   ٨/5 ( 5/5ـــــ    5/٤)

 

سورة آل عمران 
 (33من آٌة )

 

 سورة آل عمران 

 

 (إجازة مطولة ٤5/5األحد)

 سورة آل عمران

 

 سورة آل عمران

 

 

 سورة آل عمران

 

 

 سورة آل عمران

 

 لحادي عشراألسبوع ا األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع
األسبوع الثانً 

 عشر

األسبوع الثالث 
 عشر

 (7/٨ـ3/٨) ( 32/7ـ 96/7 ) ( 93/7ـــــ  ٤2/7)  (٤6/7ـــــ  ٤9/7) ( 2/7ــــ   5/7)   ( 9/7ـــــ  97/6)  ( 9١/6ـــــ   92/6)

 البقرةسورة 

 

 سورة البقرة

إجازة مطولة األربعاء 
 (9/7ـ٤والخمٌس )

 سورة البقرة

 

 ةسورة البقر

 

 

 (٤57ٌة)آإلى  سورة البقرة

إجازة مطولة األربعاء والخمٌس 
 (93/7ـ99)

 

 اختبار الفصل الدراسً الثانً

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         لسماميةقسم التربية اإل       
             

 

 

 

 

 

 هــ ( ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل /م 3للصف (   التوحٌد)  مقررتوزٌع 

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 األسبوع السادس

 (٤7/6ــــ   ٤3/6) (3/6ـــــ   92/5) ( 26/5  ـــــ  22/5)  ( 19/5ـــــ    15/5)  ( 12/5ـــــ   8/5 ( 5/5ـــــ    1/5)

الواجب الوحدة/
 تجاه السحر

 تابع الوحدة /  
الواجب تجاه 

 السحر

  (إجازة مطولة٤5/5األحد)
الوحدة/ الكهانة 
 والعرافة واحكامها

 

تابع الوحدة/ الكهانة 
 والعرافة واحكامها

 
ٌم الوحدة/ حقٌقة التنج

 واحكامه 

الوحدة /أبراج 
الحظ وعلم 
 النجوم والفلك

 األسبوع الثانً عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع
األسبوع الثالث 

 عشر

 (7/8ـ3/8) ( 32/7ـ 26/7 ) ( 23/7ــ ـــ 19/7)  (16/7ـــــ  12/7) ( 9/7ــــ   5/7)   ( 2/7ـــــ  27/6)  ( 24/6ـــــ   22/6)

تابع الوحدة 
/أبراج الحظ 
وعلم النجوم 

 والفلك

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخمٌس
الوحدة/ 

االستسقاء 
 باألنواء 

الوحدة / إضافة 
النعم الى هللا تعالى 

والتحذٌر مما 
 ٌضاد ذلك

الوحدة / إضافة  تابع 
النعم الى هللا تعالى 
والتحذٌر مما ٌضاد 

 ذلك

 مراجعة
 إجازة مطولة األربعاء والخمٌس

 (93/7ـ99)
 

 اختبارات الفصل الدراسً الثانً

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         لسماميةقسم التربية اإل       
             

 

 

 

 هــ ( ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل -: ثالث متوسط للصف (  تفسٌر)  مقررتوزٌع 

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 األسبوع السادس

 (٤7/6ــــ   ٤3/6) (3/6ـــــ   92/5) ( 26/5  ـــــ  22/5)  ( 19/5ـــــ    15/5)  ( 12/5ـــــ   8/5 ( 5/5ـــــ    1/5)

 

-62تفسٌر اآلٌات )
( من سورة الكهف6١  

 

-65تفسٌر اآلٌات )
( من سورة الكهف73  

 

 
 (إجازة مطولة٤5/5األحد)

( 78-74تفسير اآليات )
 من سورة الكهف

  
 

( من ٨9-72تفسٌر اآلٌات )
 سورة الكهف

 

( من ٤26-22تفسٌر اآلٌات )
 سورة الكهف

 

تفسٌر اآلٌات 
( من ٤٤2-٤27)

 سورة الكهف

 

 األسبوع الثانً عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع
األسبوع الثالث 

 عشر

 (7/8ـ3/8) ( 32/7ـ 26/7 ) ( 23/7ـــــ  19/7)  (16/7ـــــ  12/7) ( 9/7ــــ   5/7)   ( 2/7ـــــ  27/6)  ( 24/6ـــــ   22/6)

( ٤2-2تفسٌر اآلٌات )
 من سورة الحشر

 

( من ٤2-٤٨تفسٌر اآلٌات )
 سورة الحشر

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخمٌس

( 9٤-92تفسٌر اآلٌات )
 من سورة الحشر

 

( من 93-99تفسٌر اآلٌات )
 سورة الحشر

 

( سورة 9١تفسٌر اآلٌات )
 الحشر

 إجازة مطولة األربعاء والخمٌس
 (93/7ـ99)

 اختبارات الفصل الدراسً الثانً

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         لسماميةقسم التربية اإل       
             

 

 

 

 

 هــ ( ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل -: ثالث متوسط للصف (  حدٌث ) مقررتوزٌع 

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 األسبوع السادس

 (٤7/6ــــ   ٤3/6) (3/6ـــــ   92/5) ( 26/5  ـــــ  22/5)  ( 19/5ـــــ    15/5)  ( 12/5ـــــ   8/5 ( 5/5ـــــ    1/5)

 

 االستقامة 

 

االستقامة تابع    

 

 (إجازة مطولة٤5/5األحد)
 

  الداللة على الخٌر 

  

 

  تابع الداللة على الخٌر 

 

  

 االصالح بٌن الناس

 

 

 

 النصٌحة

 

 األسبوع الثانً عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع
األسبوع الثالث 

 عشر

 (7/8ـ3/8) ( 32/7ـ 26/7 ) ( 23/7ـــــ  19/7)  (16/7ـــــ  12/7) ( 9/7ــــ   5/7)   ( 2/7ـــــ  27/6)  ( 24/6ـــــ   22/6)

  

النصٌحةتابع   

 

 نشر الخٌر
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخمٌس

  

لوس فً الجالتحذٌر من 
 الطرقات

 

  

دٌث )ال ٌشٌر أحدكم على ح
(أخٌه بالسالح   

 

  حدٌث ) ال ٌدخل الجنة ....(
 إجازة مطولة األربعاء والخمٌس

 (93/7ـ99)
 اختبارات الفصل الدراسً الثانً

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         لسماميةقسم التربية اإل       
             

 

 

 هــ ( ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل -: ثالث متوسط للصف (  فقه) مقررتوزٌع 

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 األسبوع السادس

 (٤7/6ــــ   ٤3/6) (3/6ـــــ   92/5) ( 26/5  ـــــ  22/5)  ( 19/5ـــــ    15/5)  ( 12/5ـــــ   8/5 ( 5/5ـــــ    1/5)

 

 الوحدة/اإلٌمان

 

 

الوحدة/الحنث فً 
 الٌمٌن

الوحدة/تابع الحنث فً 
 الٌمٌن

 
 (إجازة مطولة٤5/5األحد)

 
 

 الوحدة/تابع النذر الوحدة/النذر
 الوحدة/الجهاد

 

 األسبوع الثانً عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع منالثا األسبوع السابع األسبوع
األسبوع الثالث 

 عشر

 (7/8ـ3/8) ( 32/7ـ 26/7 ) ( 23/7ـــــ  19/7)  (16/7ـــــ  12/7) ( 9/7ــــ   5/7)   ( 2/7ـــــ  27/6)  ( 24/6ـــــ   22/6)

-حقٌقته-الوحدة/الجهاد
حكمه-فضله  

 

-شروطهالوحدة/الجهاد
أنواعه-مبادئه  

إجازة مطولة األربعاء 
 (9/7ـ٤) والخمٌس

 الوحدة/الصٌد

 

 الوحدة/تابع الصٌد

 

 إجازة مطولة األربعاء والخمٌس
 (93/7ـ99)

 اختبارات الفصل الدراسً الثانً لوحدة/التعامل مع الحٌوان

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم


