
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة القرآن الكريم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/quran                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة القرآن الكريم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://www.almanahj.com/sa/quran2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الفصل الدراسي الثاني    –(  األول االبتدائي (    للصف  )  القرآن الكريم   توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

 الزلزلة 4 الزلزلة 3 العاديات 2 العاديات 1

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

 القدر 8 القدر 7 البينة 6 البينة 5

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

 التين12 التين11 العلق10 العلق 9

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

 مراجعة عامة16 الضحى15 الشرح14 الشرح13

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 الثاني بداية اختبار الفصل الدراسي
 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام

 

17 

18 
 االختبارات

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 هـ (  1441-1440العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي الثاني    –(  الثاني االبتدائي (    للصف  )  القرآن الكريم   توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

 سورة المطففين 4 سورة المطففين 3 سورة المطففين 2 سورة االنشقاق 1

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

 سورة التكوير 8 رة االنفطارسو 7 سورة االنفطار 6 سورة االنفطار 5

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

 سورة عبس12 سورة عبس11 سورة عبس10 سورة التكوير 9

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

 مراجعة عامة 16 سورة النازعات15 سورة النازعات14 سورة النازعات13

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
 

17 
18 

 االختبارات

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 هـ (  1441-1440لعام الدراسي  )ا   -الفصل الدراسي الثاني    –(  الثالث االبتدائي (    للصف  )  القرآن الكريم   توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 
  8-1وة سورة التحريم من  آية تال

 إلى أخرها -9تالوة التحريم من 
2 

 حفظ  7 -1تالوة سورة الطالق  من آية 
 10 – 1اإلنسان  من آية 

3 
خره  إلى أ  - 8تالوة سورة الطالق  من آية 

 20 – 1و حفظ اإلنسان  من آية 
4 

ة تالو10 – 1تالوة سورة التغابن من آية 
 أخرها  - 11سورة التغابن من آية 

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

 6 إلى أخرها – 21حفظ اإلنسان  من آية  5

 7 – 1تالوة سورة المنافقون  من آية 
  - 8وتالوة سورة المنافقون  من آية 

 إلى أخرها

 8 10 – 1ة من آية حفظ سورة القيام 7

 8و   – 1تالوة سورة الجمعة  من آية 
إلى  – 9تالوة سورة الجمعة   من آية 

 أخرها

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

 10 20 – 11حفظ سورة القيامة   من آية  9
وة وتال 10 – 1لصف  من آية تالوة سورة ا

 إلى أخرها  - 11سورة الصف  من آية 
 12 30 – 21حفظ سورة القيامة  من آية  11

  9 – 1تالوة سورة الممتحنة  من آية 
لى إ  - 10وتالوة سورة الممتحنة   من آية 

 أخرها

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 
إلى  – 31حفظ سورة القيامة  من آية 

 أخرها
14 

  12 – 1تالوة سورة الحشر من آية 
 إلى  - 13وتالوة سورة الحشر  من آية 

 آخرها

15 

   10 – 1تالوة سورة المجادلة  من آية 

 إلى – 11تالوة سورة المجادلة  من آية 
 أخرها

 مراجعة عامة 16

 19/10/1441 8/10/1441 ألسبوعا

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 ية اختبار الفصل الدراسي الثانيبدا
 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام

 

17 
 االختبارات 18

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

   (هـ 1441-1440راسي  )العام الد   -الثاني  الفصل الدراسي   –(  الرابع االبتدائي (    للصف  )  القرآن الكريم   توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 
    20 – 1تالوة سورة ق من آية 

 أخرها – 21تالوة سورة ق من آية 
 3  10 – 1حفظ سورة الجن من آية  2

 11 – 1تالوة سورة الحجرات  من آية 
 – 12تالوة سورة الحجرات من آية 

 أخرها 

  20 – 11حفظ سورة الجن  من آية  4

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 

 20 – 1تالوة سورة الفتح من آية 
 – 21تالوة سورة الفتح من آية 

 أخرها 

 7 أخرها  – 21حفظ سورة الجن من آية  6
 تالوة سورة محمد

  20 – 1من آية  
 تالوة سورة محمد 8

 أخرها – 21من آية  

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

 12 20 – 11حفظ سورة نوح من آية  11  20 – 1تالوة سورة األحقاف من آية  10  10 – 1حفظ سورة نوح من آية  9
 – 21تالوة سورة األحقاف من آية 

 أخرها

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

 14  20 – 1تالوة سورة الجاثية من آية  13

 أخرها  – 21حفظ سورة نوح من آية 

 – 21تالوة سورة الجاثية من آية 
 آخرها  

 تسميع سورة الجن 15

 تسميع سورة نوح
 مراجعة عامة 16

 19/10/1441 8/10/1441 بوعاألس

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 اختبار الفصل الدراسي الثانيبداية 
 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام

 

17 

18 
 االختبارات

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  الثانيسي الفصل الدرا   –(  الخامس االبتدائي(    للصف  )  تالوة القرآن الكريم وتجويده  توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 

القرآن  أداب تالوة  التجويد: -14
 الكريم واالستماع إليه

سورة غافر من اآلية  :التـالوة -14
 (17( إلى اآلية )1)

2 
 أحكا الميم الساكنة التجويد: -15
سورة غافر من اآلية  :التـالوة -15

 3 (31( إلى اآلية )18)
 االخفاء الشفوي التجويد: -16
سورة غافر من اآلية   :التـالوة -16

 اإلدغام الصغير  التجويد: -17 4 (46( إلى اآلية )32)
( 47سورة غافر من اآلية )  :التـالوة -17

 (63إلى اآلية )

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

سورة الحاقة من اآلية   :الحفـــظ -18 5
 6 (24( إلى اآلية )1)

 اإلظهار الشفوي  التجويد: -19
سورة غافر من اآلية   :التـالوة -19

 7 (81( إلى اآلية )64)

حروف االظهار   التجويد: -20
 الشفوي

( من 82من اآلية )  :التـالوة -20
( من سورة 7سورة غافر إلى اآلية )

 الزمر

 ثالثةاختبار الفترة ال 8

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
 حروف االظهار الشفوي  التجويد: -21
سورة الزمر من اآلية   :التـالوة -21

 10 (22( إلى اآلية )8)
 حروف اإلظهار الشفوي  التجويد: -22
سورة الزمر من اآلية   :التـالوة -22

 11 (37( إلى اآلية )23)

حروف اإلظهار   تجويد:ال -23
 الشفوي

سورة الزمر من اآلية   :التـالوة -23
 (48( إلى اآلية )38)

12 
سورة الحاقة من اآلية   :الحفـــظ -24

 ( إلى نهاية السورة25)

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 
 حروف اإلظهار الشفوي  التجويد: -25
سورة الزمر من اآلية   :التـالوة -25

 14 (64( إلى اآلية )49)
 النون والميم المشددتان  التجويد: -26
سورة الزمر من اآلية   :التـالوة -26

 مراجعة عامة 16 رابعةاختبار الفترة ال 15 ( إلى نهاية السورة65)

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ت
ظا
الح

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 الثانيبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 لثانيابداية اختبار الفصل الدراسي 
 م11/06/2020 هـ19/10/1441 إجازة نهاية العامبداية 

 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  ثانيالالفصل الدراسي    –(  س االبتدائيداسال)(    للصف  تالوة القرآن الكريم وتجويده )توزيع منهج مادة      
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 

فضائل بعض سور   التجويد: -14
 القرآن الكريم 

( 1سورة سبأ من اآلية ) :التـالوة -14
 (14إلى اآلية )

2 

فضائل بعض آيات  التجويد: -15
 القرآن الكريم

سورة سبأ من اآلية  :التـالوة -15
 (30( إلى اآلية )15)

3 

تفخيم الم لفظ الجاللة )  التجويد: -16
 هاهللا ( وترقيق

سورة سبأ من اآلية   :التـالوة -16
 (45لى اآلية )( إ31)

 الراءتفخيم   التجويد: -17 4
( 46سورة سبأ من اآلية )  :التـالوة -17

 ( من سورة األحزاب8إلى اآلية )

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 األسبوع األسبوع األسبوع 22/6/1441 األسبوع

سورة الملك من اآلية   :الحفـــظ -18 5
 6 (19( إلى اآلية )1)

 ترقيق الراء  التجويد: -19
سورة األحزاب من اآلية   :التـالوة -19

 (20( إلى اآلية )9)
7 

 أحكام القلقلة  التجويد: -20
سورة األحزاب من   :التـالوة -20

 (31( إلى اآلية )21اآلية )
 اختبار الفترة الثالثة 8

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 األسبوع األسبوع األسبوع 20/7/1441 األسبوع

9 

كيفية قراءة بعض   التجويد: -21
الكلمات القرآنية المكتوبة بالرسم 

 العثماني
سورة األحزاب من اآلية   :التـالوة -21

 (40( إلى اآلية )32)

10 

بعض األخطاء الشائعة   التجويد: -22
  في تالوة القرآن الكريم  

سورة األحزاب من اآلية   :التـالوة -22
 (52( إلى اآلية )41)

11 
 تجويد سورة الفاتحة   التجويد: -23
سورة األحزاب من   :التـالوة -23

 12 (68( إلى اآلية )53اآلية )
( 20سورة الملك من اآلية )  :الحفـــظ -24

 إلى نهاية السورة

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 األسبوع األسبوع األسبوع 19/8/1441 األسبوع

13 

 تجويد سورة الفاتحة  التجويد: -25
( من 69من اآلية )  :التـالوة -25

( من 14سورة األحزاب إلى اآلية )
 سورة السجدة

14 

عالمات الوقف في   التجويد: -26
 المصحف الشريف

ية سورة السجدة من اآل  :التـالوة -26
 ( إلى نهاية السورة15)

 مراجعة عامة 16 اختبار الفترة الرابعة 15

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ت
ظا
الح

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 الثانيبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 إجازة نهاية العامبداية 
 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 لثاني الفصل الدراسي ا   –(  األول المتوسط  (    للصف  )  القرآن الكريم   توزيع منهج مادة    )   
 

 األسبوع
األحد 

 هـ 24/5/1441
الخميس 

 هـ 28/5/1441
 األسبوع

األحد 
 هـ 1/6/1441

الخميس 
 هـ 5/6/1441

 بوعاألس
 األحد

 هـ 8/6/1441 
الخميس 

 هـ 12/6/1441
 األسبوع

 األحد
 هـ 15/6/1441

الخميس 
 هـ 19/6/1441

1 
 تالوة سورة العنكبوت

 15 – 1من آية   
2 

 تالوة سورة العنكبوت 
 30 – 16من آية   

3 
 حفظ سورة التغابن

 10 – 1من آية  
4 

 تالوة سورة العنكبوت  
 45 – 31من آية 

 األسبوع
 األحد

 هـ 22/6/1441
الخميس 

 األسبوع هـ 26/6/1441
 األحد

 هـ 29/6/1441
الخميس 

 هـ3/7/1441
 األسبوع

 األحد
 هـ6/7/1441

الخميس 
 هـ10/7/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ13/7/1441
الخميس 

 هـ17/7/1441

5 
 تالوة سورة العنكبوت  

 60 – 46من آية 
6 

 حفظ سورة التغابن
 10 – 1من آية  

7 
 لعنكبوت تالوة سورة ا

 أخرها  – 61من آية  
8 

 تالوة سورة الروم 
 15 – 1من آية  

 األسبوع
 األحد

 هـ20/7/1441
الخميس 

 هـ24/7/1441
 األسبوع

 األحد
 هـ27/7/1441

الخميس 
 هـ2/8/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ5/8/1441
الخميس 

 هـ9/8/1441
 األسبوع

 األحد
 هـ12/8/1441

الخميس 
 هـ16/8/1441

9 
 الرومتالوة سورة 

  30 – 16من آية   
10 

 تالوة سورة الروم 
  45 – 31من آية 

11 
 حفظ سورة التغابن

 آخرها – 11من آية  
12 

 تالوة سورة الروم  
 أخرها  – 46من آية 

 األسبوع
 األحد

 هـ19/8/1441
الخميس 

 هـ23/8/1441
 األسبوع

 األحد
 هـ26/8/1441

الخميس 
30/8/1441 

هـ
 األسبوع

 األحد
 ـه3/9/1441

الخميس 
 هـ7/9/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ10/9/1441
الخميس 

 هـ14/9/1441

13 
 تالوة سورة لقمان

    12 – 1من آية   
14 

 حفظ سورة التغابن
 آخرها  – 11من آية  

 24 – 13تالوة سورة لقمان  من آية 

15 
 تالوة سورة لقمان  

 أخرها  – 25من آية 
 مراجعه 16

 األسبوع
 األحد

 هـ8/10/1441
الخميس 

 هـ19/10/1441

ات
حظ

مال
 

 :هـ 24/5/1441 بدابة الدراسة للفصل الدراسي الثاني 
 :هـ 14/9/1441 بداية إجازة عيد الفطر 
  :هـ08/10/1441بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 
  :هـ10/10/1441بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 

  :هـ19/10/1441 نهاية دوام يوم الخميس:بداية اجازة نهاية العام 

17 
18 

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 (   هـ1441-1440ي  )العام الدراس   -لثاني االفصل الدراسي    –(  الثاني المتوسط  (    للصف  )  القرآن الكريم   توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 عاألسبو 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 
 وتالوة  55-41تالوة سورة النور من آية 
 آخرها – 56سورة النور من آية 

2 
فظ و ح 15 – 1تالوة سورة الفرقان آية    

 (5من أول سورة الصف إلى اآلية )
3 

  و    30 – 16تالوة سورة الفرقان من آية 
 45 – 31ية تالوة سورة الفرقان من آ

4 
  60 – 46تالوة سورة الفرقان من آية 

آلية (من  سورة الصف إلى ا6وحفظ من اآلية )
(9 ) 

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
 تالوة سورة الفرقان 

 آخرها  - 61من آية 
6 

و  20 – 1ورة الشعراء من آية تالوة س
ى ( من  سورة الصف إل10حفظ من اآلية )

 نهاية السورة

 8   40 – 21تالوة سورة الشعراء من آية  7
  و   60 – 41تالوة سورة الشعراء  من آية 

 1حفظ  سورة الممتحنة من آية 

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
  و  85 – 61تالوة سورة الشعراء  من آية 

  3-2حفظ  سورة الممتحنة من آية 
  105 – 86تالوة سورة الشعراء  من آية 10

 4و  حفظ  سورة الممتحنة آية 
  و   130 – 106تالوة سورة الشعراء من آية 11

 7-5حفظ  سورة الممتحنة من آية 
  و 160 – 131تالوة سورة الشعراء من آية  12

 9-8حفظ  سورة الممتحنة من آية 

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

  و  185 – 161تالوة سورة الشعراء من آية 13
  10حفظ  سورة الممتحنة آية 

   202 – 186تالوة سورة الشعراء من آية 14
 11و  حفظ  سورة الممتحنة آية 

 ااخره – 203تالوة سورة الشعراء  من آية 15
 13-12و  حفظ  سورة الممتحنة آية 

 مراجعة عامة16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 الثانيللفصل الدراسي بداية الدراسة للطالب 

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 
 م11/06/2020 هـ19/10/1441 إجازة نهاية العامبداية 

 

17 
18 

 االختبارات

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 هـ (  1441-1440ي  )العام الدراس   -لثاني االفصل الدراسي    –(  الثالث المتوسط  (    للصف  )  القرآن الكريم   توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

 2 20 – 1تالوة سورة طه من آية  1
 40 – 21تالوة سورة طه من آية 

 3 4 – 1حفظ سورة المجادلة من آية 
   60 – 41تالوة سورة طه من آية 

 4 4 – 1مراجعة الحفظ المجادلة من آية 
 80 – 61تالوة سورة طه من آية 

 8 – 5آية  حفظ سورة المجادلة من

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
   100 – 81تالوة سورة طه من آية 

 6 8 – 5مراجعة الحفظ  المجادلة من آية 
 120 – 101تالوة سورة طه من آية 

 7 11 – 9حفظ سورة المجادلة من آية 
 آخرها   – 121تالوة سورة طه من آية 

 8 11 – 9مراجعة الحفظ  المجادلة من آية 
  20 – 1تالوة سورة األنبياء من آية 

 17 – 12حفظ سورة المجادلة من آية 

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

 11 17 – 12مراجعة الحفظ  المجادلة من آية  10  40 – 21تالوة سورة األنبياء من آية  9
 60 – 41تالوة سورة األنبياء من آية 

 12 22 – 18حفظ سورة المجادلة من آية 
   80 – 61تالوة سورة األنبياء من آية 

 22 – 18مراجعة الحفظ  المجادلة من آية 

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 
 100 – 81تالوة سورة األنبياء من  آية  

 14 22 – 18مراجعة الحفظ  المجادلة من آية 
 اآخره– 101تالوة سورة األنبياء من آية 

 مراجعة عامة 16 اءمراجعة التالوة سورتي طه ، واألنبي 15 مراجعة الحفظ  

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
 م02/06/2020 هـ10/10/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
 

17 

 االختبارات 18

   

 

 
 
 
 
 
 


