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                                                                           ربية السعوديةالمملكة الع         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل الثانً المتوسط للصف (  القرآن حفظ)مقررتوزٌع   

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

الفصل 
الدراسً 

 الثانً

 بعاألسبوع السا

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

 سورة األعراف
 

سورة تابع 
 األعراف 

 

  (إجازة مطولة٤5/5األحد)

 سورة األعراف تابع 
 تقٌٌم الفترة األولى  

 سورة األنعام 
 

 سورة األعراف تابع 
 

 عشر ثانًال األسبوع حادي عشرال األسبوع عاشرال األسبوع تاسعال األسبوع ثامنال األسبوع
 لثاألسبوع الثا

 عشر
 عشر رابعاألسبوع ال

 (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 تابع 
 األنعام 

 

سورة تابع 
 ام األنع
 

 سورة األنعام تابع 
نهاٌة الفصل  

 الدراسً
 إجازة مطولة األربعاء والخمٌس

 الفصل الدراسً الثانً نتهاءا (93/7ـ99)
إجازة مطولة األربعاء 

تقٌٌم الفترة الثانٌة  (9/7ـ٤) والخمٌس
 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



                                                                           ربية السعوديةالمملكة الع         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل الثانً المتوسط للصف (  القرآن تالوة)مقررتوزٌع   

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

الفصل 
الدراسً 

 الثانً

 بعاألسبوع السا

 (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)

 سورة المائدة
 

 سورة المائدةتابع 
 

 سورة المائدة تابع   (إجازة مطولة٤5/5األحد)
 تقٌٌم الفترة األولى  

سورة تابع 
 نساءال

 
 سورة المائدةتابع 

 سورة النساء 
 

 عشر ثانًال األسبوع حادي عشرال األسبوع عاشرال األسبوع تاسعال األسبوع نثامال األسبوع
 لثاألسبوع الثا

 عشر
 عشر رابعاألسبوع ال

 (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 تابع 
 النساء 

 

ورة ستابع 
 النساء

نهاٌة الفصل تقٌٌم الفترة الثانٌة  
  الدراسً

 إجازة مطولة األربعاء والخمٌس
 الفصل الدراسً الثانً نتهاءا (93/7ـ99)

إجازة مطولة األربعاء 
 (9/7ـ٤) والخمٌس

 :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل .ثاني متوسطللصف   التجويد ) تحفيظ ()  مقررتوزيع   

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
إجازة 

منتصف 
الفصل 

الدراسي 
 الثاني

 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)

 مخرج الشفتين
درس تطبيقي شامل 
 لجميع مخارج الحروف

(إجازة ٤5/5األحد)
 مطولة

  
 صفات الحروف

 الصفات االزمة
 )  الهمس والجهر(

 الصفات االزمةتابع  
 )  الهمس والجهر(

 الصفات الالزمة
) الشدة/ الرخاوة / 

 التوسط(

 عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع نالثام األسبوع السابع األسبوع
األسبوع الثاني 

 عشر
 األسبوع الثالث عشر

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

 (7/8ـ3/8)

 الصفات الالزمةتابع   
) الشدة/ الرخاوة / 

 التوسط(

 الصفات الالزمة
) االستعالء م االستفال 

 / االطباق / االنفتاح(
 

إجازة مطولة األربعاء 
 (9/7ـ٤) والخميس

 الصفات الالزمةتابع  
) االستعالء م االستفال / 

 االطباق / االنفتاح(

 الصفات الالزمة
 ) الصفير / القلقلة(

إجازة مطولة األربعاء 
 (93/7ـ99) والخميس

 
 الصفات الالزمةتابع 

 ) الصفير / القلقلة(

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



      العربية السعودية المملكة                                                                               
 م وزارة التعلي             

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم  إدارة   
                                                                                                                                             قسم التربية اإلسالمية                   

             
 

 هــ (   ١٤٤3العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل   (تعليم عام وتحفيظ)الثاني متوسط للصف (   )تفسير الدراسات اإلسالمية مقررتوزيع  

  األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول
إجازة منتصف 

الدراسي  الفصل 
 الثاني 

 األسبوع السادس

 (١0/6ــــ   6/٦) (3/6ـــــ   29/5) ( ٢6/5  ـــــ  ٢2/5)  ( 19/5ـــــ    ١5/5)  ( ١2/5ـــــ   8/5 ( 5/5ـــــ    1/5)

الوحدة/ سورة  
 المؤمنون 

 ( )صفات المؤمنين
-51تفسير اآليات )

61 ) 
 من سورة المؤمنون

الوحدة/ سورة  
 المؤمنون 

 ( )صفات المؤمنين
-51تفسير اآليات )

61 ) 
 من سورة المؤمنون

 الوحدة/ سورة المؤمنون
)حال الكافر في موقف  

 يوم القيامة( 
-101تفسير اآليات )

( من سورة 111
 المؤمنون 

 
  (إجازة مطولة15/5األحد)

 

 نورالوحدة/ سورة ال
 )حفظ العرض(

( من  5-1تفسير اآليات)
 (1)النور سورة 

 ة النورر وحدة/ سوال
 )حفظ العرض(

( من سورة  5-1تفسير اآليات)
 ( 2)ر النو

الوحدة/ سورة  
 النور 

)من آداب  
 االستئذان(
-27تفسير اآليات)

( من سورة  29
 ( 1)النور 

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

 عشر 

 (8/ 7ـ3/8) ( 23/7ـ 19/7) ( 16/7ـــــ  ١2/7)  (9/7ـــــ  5/7) (  2/7ــــ   27/6) ( ٢4/6ـــــ  ٢0/6)  ( 6/ 17ـــــ   13/6)

 
 الوحدة/ سورة النور
 )من آداب االستئذان(

(  29-27تفسير اآليات)
 ( 2)من سورة النور 

 

 الوحدة/ سورة النور
 )حفظ البصر والفرج(

(  31-30تفسير اآليات)
 ( 1من سورة النور)

 
إجازة مطولة األربعاء  

 ( 2/7ـ1) والخميس

 الوحدة/ سورة النور
 )حفظ البصر والفرج(

(  31-30تفسير اآليات)
 ( 2من سورة النور)

 

 
 
 

 فرقان الوحدة/ سورة ال
 تعالى(  )القرآن من عند للا 

من   (6-1اآليات)تفسير 
 سورة الفرقان  

 
 

 سورة الفرقان  /الوحدة
)اإلعراض عن آيات للا وترك  

 (ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي 
 (31-27تفسير سورة الفرقان)

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني 



      العربية السعودية المملكة                                                                               
 م وزارة التعلي             

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم  إدارة   
                                                                                                                                             قسم التربية اإلسالمية                   

             
  

 

 : ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :   ةمدير المادة :    ةمعلم

 : أعدته

 

 راجعته: 

 



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 كرمةبمنطقة مكة الم التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 
 هــ (   ٤١١3العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل ثاني متوسط.للصف  تحفيظ  ( . القرآن  تالوة)  مقررتوزيع   

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
إجازة 

منتصف 
الفصل 

الدراسي 
 الثاني

 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)

 سورة المائدة 
 

 سورة المائدة
 (إجازة مطولة٤5/5األحد)

 
 سورة المائدة

 
 النساءسورة  سورة المائدة     

 النساءسورة 
 

 عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع لثامنا األسبوع السابع األسبوع
األسبوع 
 الثاني عشر

 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)

 النساءسورة 

 النساءسورة 
 

جازة مطولة األربعاء إ
 (9/7ـ٤والخميس )

 النساءسورة 
 

 النساءسورة 

إجازة مطولة األربعاء والخميس 
 (93/7ـ99)

 
 
 النساءسورة 

 

 لفصل الدراسي الثانياختبارات ا

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم

 راجعته: :أعدته



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل .ثاني متوسطللصف   ) تحفيظ ( (.الدراسات اإلسالمية ) توحيد )  مقررتوزيع  

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسي 

 الثاني

 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)

االستعانة 
 واالستعاذة

 الذبح
 (إجازة مطولة٤5/5األحد)

  
 الطواف والعكوف

الشفاعة  والشفعاء 
 التمائم أقسام الشفاعة يوم القيامة

 األسبوع الثاني عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن سبوعاأل 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)

 الرقي
 الرقية الشرعية

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخميس
 تابع التطير التطير

 إجازة مطولة األربعاء والخميس
 (93/7ـ99)

 
 عالج الطيرة

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل .ثاني متوسطللصف   ) تحفيظ ( (.الدراسات اإلسالمية ) توحيد )  مقررتوزيع  

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسي 

 الثاني

 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)

االستعانة 
 واالستعاذة

 الذبح
 (إجازة مطولة٤5/5األحد)

  
 الطواف والعكوف

الشفاعة  والشفعاء 
 التمائم أقسام الشفاعة يوم القيامة

 األسبوع الثاني عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن سبوعاأل 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)

 الرقي
 الرقية الشرعية

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخميس
 تابع التطير التطير

 إجازة مطولة األربعاء والخميس
 (93/7ـ99)

 
 عالج الطيرة

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسً  )   -  الدراسً الثانً الفصل .ثانً متوسطللصف  ) تحفٌظ ( ( الدراسات اإلسالمٌة ) 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)

تعاهد القرآن 
 وفضل سورتً 

البقرة وآل 
 عمرآن

تابع تعاهد  
القرآن وفضل 

 سورتً 
البقرة وآل 

 عمرآن

 (إجازة مطولة٤5/5األحد)
 

 تالوة القرآن الكرٌم
فضل الصبر على  ى العملالحث عل

 المسألة
 تحرٌم الغش

 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)

 فضل العدل
 الرفق

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخمٌس
 التوسط واالعتدال الحلم واالناة

 إجازة مطولة األربعاء والخمٌس
 (93/7ـ99)

 
 آداب المزاح

 اختبارات الفصل الدراسً الثانً

  :ةالتربوٌ ةالمشرف المدرسة :  ةمدٌر المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسي  )   -  ( ) تحفيظ الدراسي الثاني الفصل ثاني متوسطللصف (   الدراسات اإلسالمية ) الفقه)  مقررتوزيع  

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسي 

 الثاني

 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)

 مفسدات الصيام من أحكام الصيام

  
  (إجازة مطولة٤5/5األحد) 

 
من يباح لهم الفطر 

 في رمضان

 تابع مستحبات الصوم  مستحبات الصوم
ليله القدر 
 واالعتكاف

 األسبوع الثاني عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع لسابعا 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)

الحج والعمرة 
وشروط 
 وجوبهما

    المواقيت المكانية 
 والزمانية

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخميس

 تابع اإلحرام اإلحرام    

     جازة مطولة األربعاء والخميس
 (93/7ـ99)

 
 محظورات االحرام

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

  :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



                                                                           المملكة العربية السعودية         
 موزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية       
             

 

 

 هــ (   ٤١١3العام الدراسي  )   -  ) تعليم عام ( الدراسي الثاني الفصل ثاني متوسطللصف (   الدراسات اإلسالمية ) الفقه)  مقررتوزيع  

  األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسي 

 الثاني

 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)

 مفسدات الصيام من أحكام الصيام

  
  (إجازة مطولة٤5/5األحد) 

 
من يباح لهم الفطر 

 في رمضان

 تابع مستحبات الصوم  مستحبات الصوم
ليله القدر 
 واالعتكاف

 األسبوع الثاني عشر عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع لسابعا 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)

الحج والعمرة 
وشروط 
 وجوبهما

    المواقيت المكانية 
 والزمانية

 
إجازة مطولة األربعاء 

 (9/7ـ٤) والخميس

 تابع اإلحرام اإلحرام    

     جازة مطولة األربعاء والخميس
 (93/7ـ99)

 
 محظورات االحرام

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

  :ةالتربوي ةالمشرف المدرسة :  ةمدير المادة :   ةمعلم

 :أعدته

 

 راجعته:

 



                                                                           المملكة العربية السعودية          
 م وزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة  التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية        
             

 

 

 هــ (    ١٤٤3العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل الثاني متوسط )تعليم عام للصف   الدراسات االسالميه )توحيد ()  مقررتوزيع  

  األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسي 

 الثاني 

 األسبوع السادس 

 ( 6/ ١7ــــ    6/ ١3) ( 6/ 3ـــــ    5/ 29) (   26/5  ـــــ  5/ 22)  (   19/5ـــــ    5/ 15)  (   12/5ـــــ   5/ 8 (   5/5ـــــ    1/5)

 االستعاذة االستعانة 
   (إجازة مطولة١5/5األحد)

 الطواف والعكوف  الطواف والعكوف  الذبح 
الشفاعة  

والشفعاء يوم  
 القيامة 

 األسبوع الثاني عشر  عشر   الحادي  األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  األسبوع من الثا  األسبوع السابع  األسبوع
األسبوع الثالث  

 عشر

 ( 7/8ـ3/8) ( 30/7ـ 26/7 ) (   23/7ـــــ  7/ 19)  ( 7/ 16ـــــ  7/ 12) (   9/7ــــ   5/7)   (  7/ 2ـــــ  6/ 27)  (   24/6ـــــ   6/ 20)

 اقسام الشفاعة 
 التمائم 

إجازة مطولة األربعاء  
 ( 2/7ـ١) والخميس

 الرقية الشرعية  الرقي 
 الرقية الشرعية 

  مطولة األربعاء والخميس اجازه
 (23/7ـ22)

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني 

 :ةالتربوي ةالمشرف  المدرسة :  ةمدير المادة :    ةمعلم

 : أعدته 

 

 راجعته: 

 



                                                                           المملكة العربية السعودية          
 م وزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة  التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         قسم التربية اإلسالمية        
             

 

 

 هــ (    ١٤٤3العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل الثاني متوسط)تعليم عام (للصف   الدراسات اإلسالمية )حديث (*)  مقررتوزيع  

  األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول
إجازة منتصف 
الفصل الدراسي 

 الثاني 

 األسبوع السادس 

 ( 6/ ١7ــــ    6/ ١3) ( 6/ 3ـــــ    5/ 29) (   26/5  ـــــ  5/ 22)  (   19/5ـــــ    5/ 15)  (   12/5ـــــ   5/ 8 (   5/5ـــــ    1/5)

تعاهد القران  
وفضل سورتي 

البقرة وال 
 عمران

تعاهد القران وفضل  
سورتي البقرة وال  

 عمران 

   (إجازة مطولة١5/5األحد)
تالوة القران 

 الكريم 
فضل الصبر عن  عمل الحث على ال

 المسألة 
 تحريم الغش

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

 عشر

 ( 7/8ـ3/8) ( 30/7ـ 26/7 ) (   23/7ـــــ  7/ 19)  ( 7/ 16ـــــ  7/ 12) (   9/7ــــ   5/7)   (  7/ 2ـــــ  6/ 27)  (   24/6ـــــ   6/ 20)

 فضل العدل
 الرفق

إجازة مطولة األربعاء  
 ( 2/7ـ١) والخميس

 التوسط واالعتدال  الحلم واالناه
 آداب المزاح

  إجازة مطولة األربعاء والخميس
 (23/7ـ22)

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني 

 :ةالتربوي ةالمشرف  المدرسة :  ةمدير المادة :    ةمعلم

 : أعدته 

 

 راجعته: 

 



                                                                           المملكة العربية السعودية          
 م وزارة التعلي            

 بمنطقة مكة المكرمة  التعليم إدارة   
                                                                                                                                                         سالمية قسم التربية اإل       
             

 

 

 هــ (    1443العام الدراسي  )   -  الدراسي الثاني الفصل الثاني متوسطللصف (   الكريمالقرآن  ) مادة  مقررتوزيع   

  األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول
إجازة  

منتصف  
الفصل 

الدراسي 
 الثاني 

 األسبوع السادس 

 ( 6/ 17ــــ    6/ 13) ( 6/ 3ـــــ    5/ 29) (   26/5  ـــــ  5/ 22)  (   19/5ـــــ    5/ 15)  (   5 \12ـــــ   5/ 8 (   5/5ـــــ    1/5)

من   ( 10 – 1)  اآلياتتالوة  •
 سورة النور

 الصفحفظ سورة  •
 (  4 – 1من آية )       

 الوة اآليات من ت •
سورة   ( 20 – 11) 

 النور 
          تالوة اآليات من   •
  سورة ( 27 – 21) 

 نور ال

   (إجازة مطولة15/5األحد)
              نمتالوة اآليات  •

 سورة النور  ( 31  - 28) 

   حفظ سورة الصف من آية  •
 (5- 8  ) 

 

               اآليات من   تالوة •
   نور( سورة ال 36 – 32) 

                تالوة اآليات من   •
 سورة النور  (  43 – 37) 

              من اآليات تالوة  •
                سورة النور ( 53 – 44)
    صف من آية سورة الحفظ   •

 (9 – 11 ) 
 

(  59 – 54)  اآليات منتالوة  •
   نورسورة ال

 ( 64 –60) من آية تالوة اآليات  •
 سورة النور آخر 

 عشر   الحادي  األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن   األسبوع السابع  األسبوع
األسبوع  
 الثاني عشر 

 الثالث عشر   بوعساأل

 ( 7/8ـ3/8) ( 30/7ـ 7\26 ) (   23/7ـــــ  7/ 19)  ( 7/ 16ـــــ  7/ 12) (   9/7ــــ   5/7)   (  7\ 2ـــــ  6/ 27)  (   24/6ـــــ   6/ 20)

                 اآليات منتالوة  •
 سورة الفرقان (  11 – 1) 

     حفظ سورة الصف من آية  •
 (12 – 14 ) 

 

        تالوة اآليات من   •
( سورة   20 – 12) 

 ن الفرقا
إجازة مطولة األربعاء  

 ( 2/7ـ1) والخميس

             تالوة اآليات من   •
سورة   ( 32 – 21) 

 الفرقان 

اآليات من               تالوة  •
سورة   ( 43 – 33) 

 الفرقان 
 

                  الوة اآليات منت •
 سورة الفرقان  ( 55 – 44) 

                تالوة اآليات من   •
 سورة الفرقان  ( 67 – 56) 

                  تالوة اآليات من •
 سورة الفرقان (  77 – 68) 

 
  إجازة مطولة األربعاء والخميس

 (23/7ـ22)

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني 

 :ةالتربوي ةالمشرف  المدرسة :  ةمدير المادة :    ةمعلم

 : أعدته 

 

 راجعته: 

 


