
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية

 

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 توزيع مناهج
 العلوم الشرعية

 اإلبتدائيةالمرحلة 
 تحفيظ القرآن الكريم 

 هـ1440-1441

almanahj.com/sa



 

 

 

 

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 

 
 

 
 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  )تحفيظ(رابع اإلبتدائيالالصف :(تالوة)الكريم القرآنتوزيع مقرر 

 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 سورة الشورى
 (1-7) 
(8-12) 
(13-15) 

 

 الشورىسورة 
(16-21) 
(22-26) 
(27-34) 

 سورة الشورى
(35-44) 
(45-50) 
(51-53) 

 سورة فصلت
(1-8) 
(9-14) 
(15-20) 

 سورة فصلت
(21-24) 
(25-29) 
(30-35) 

 األسبوع السادس
 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 سورة فصلت
(36-39) 
(40-45) 
(46-50) 

 سورة فصلت
(51-54) 

 سورة غافر 
(1-7) 
(8-12) 

 

 تقويم الفترة االولى

 سورة غافر  
(13-16) 
(17-22) 
(23-27) 

 

 سورة غافر
(28-33) 
(34-39) 
(40-46) 

 

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 سورة غافر
(47-55) 
(56-63) 
(64-68) 

 سورة غافر
(69-77) 
(78-85) 

 سورة الزمر
(1-4) 

 سورة الزمر
(5-7) 
(8-10) 
(11-20) 

 الزمرسورة 
(21-26) 
(27-37) 
(38-45) 

 سورة الزمر
(46-54) 
(55-66) 
(67-75) 

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
 الفصل الدراسي األول بداية إجازة

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقويم الفترة الثانية
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 
 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  )تحفيظ(الرابع اإلبتدائيالصف :(  حفظ) الكريم القرآنوزيع مقررت

 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 (15-1سورة ق: )
(16-35) 
(36-45) 

 )مراجعة(

 (6-1سورة الحجرات :)
(7-11) 
(12-13) 
(14-18) 

 )مراجعة(
 

 (5-1):سورة الفتح 
(6-9) 

(10-13) 
(14-15) 

 )مراجعة(

 إجازة اليوم الوطني
 (21-16الفتح)سورة 

 

 (25-22):سورة الفتح
(26-28) 

(29) 
 (4-1سورة محمد : )
 )مراجعة(

 

 األسبوع السادس
 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 (11-5):سورة محمد
(12-15) 
(16-19) 
(20-24) 
 )مراجعة(   

 

 (28-25):سورة محمد 
(29-32) 
(33-38) 
 )مراجعة(   

 

 تقويم الفترة االولى
 

 (5-1):حقافاألسورة 
(6-10) 
(11-14) 
(15-16) 

 )مراجعة(

 (20-17):حقافسورة األ
(21-25) 
(26-28) 
(29-32) 

 )مراجعة(

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 (35-33):سورة االحقاف
 (11-1سورة الجاثية )

(12-17) 
(18-23) 

 )مراجعة(

 (29-24):سورة الجاثية
(30-37) 

 (9-1سورة الدخان )
(10-16) 

 )مراجعة(

 (29-17):سورة الدخان
(30-39) 
(40-50) 
(51-59) 

 )مراجعة(

 (14-1):سورة الزخرف
(15-22) 
(23-31) 
(32-44) 

 )مراجعة(

 (56-45):سورة الزخرف
(57-66) 
(67-73) 
(74-89) 

 )مراجعة(

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
 الفصل الدراسي األول بداية إجازة

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  الرابع اإلبتدائيالصف :( تحفيظ)التجويدوزيع مقرر ت
 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 التعريف بالقران الكريم التعريف بالقران الكريم التعريف بمادة التجويد
 التجويد
 

 وأهميتهافضل تالوة القران الكريم 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 طريقة حفظ القران الكريم فضل حفظ القران الكريم األولىتقويم الفترة  فضل حفظ القران الكريم آداب تالوة القران الكريم

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 مراجعة القران الكريم وتعاهده مراجعة القران الكريم وتعاهده القران الكريمطريقة حفظ 
 استماع القران الكريم آداب

 
 آداب استماع القران الكريم

 

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
الفصل الدراسي  بداية إجازة

 األول

عقلك إال وقد زّودك ال يضع هللا ُحلًما في 
 فقل يارب بالقدرات التي تُمكنك من تحقيقه

 ٥ / ٧ـــ  ٥ / ٣ 4 / ٢٩ـــ 4 / ٢٥ 4 / ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  )تحفيظ(الخامس اإلبتدائيالصف :(  التالوة) القرآن الكريم توزيع مقرر 
 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 (5-1سورة السجدة) •

•  (6-14) 

•  (15-21) 

 (30-22سورة السجدة) •

 (9-1لقمان)سورة  •

• (10-15) 

 (19-16سورة لقمان) •

• (20-24) 

• (25-30) 

 (34-31سورة لقمان ) •

 (10-1سورة الروم) •

• (11-19) 

 (27-20سورة الروم) •

 (32-28سورة الروم) •

• (33-39) 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 (46-40سورة الروم) •

• (47-50) 

• (51-54) 

 (60-55سورة الروم) •

 (9-1سورةالعنكبوت) •

• (10-15) 
 

 تقويم الفترة األولى •

-16سورة العنكبوت) •
23) 

• (24-27) 

• (28-35) 
 

 (43-36سورة العنكبوت) •

•  (44-50) 

• (51-59) 

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر عشراألسبوع الثاني  األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 (69-60سورة العنكبوت) •

 (11-1سورة القصص) •

• (12-17) 

 (24-18سورة القصص) •

• (25-29) 

• (30-35) 

 (42-36سورة االقصص) •

•  (43-49) 

• (50-56) 
 

-57سورة القصص) •
60) 

• (61-67) 

• (68- 74) 

 (80-75سورة القصص) •

• (81-84) 

• (85-88) 

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
 الفصل الدراسي األول بداية إجازة

 يركم من تعلم القرآن وعلمهخ

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  )تحفيظ(الخامس اإلبتدائيالصف :( الحفظ)  الكريم مقرر القرآنتوزيع 
 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 (16-1سورة ص) •

• (17-26) 

• (27-42) 

 مراجعة •

 (51-43سورة ص) •

• (52-61) 

• (62-70) 

• (71-88) 

 مراجعة •

 (19-1سورة الصافات) •

• (20-39) 

• (40-61) 

• (62-82) 

 مراجعة •

 إجازة اليوم الوطني

-83سورة الصافات) •
102) 

 

 (122-103الصافات)سورة  •

• (123-138) 

• (139-157) 

 (182-158سورة الصافات) •

 مراجعة •
 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 (15-1سورة يس) •

• (16-29) 

• (30-40) 

• (41-52) 

 مراجعة •

 (63-53سورة يس) •

• (64-73) 

• (74-83) 

 (8-1سورة فاطر) •

 مراجعة •

 تقويم الفترة االولى  •

 (13-9سورة فاطر) •

• (14-26) 

• (27-33) 

• (34-40) 

 مراجعة •

 (45-41سورة فاطر) •

 (6-1سورة سبأ) •

• (7-11) 

• (12-17) 

 مراجعة •

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر عشراألسبوع الثالث  األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 (23-18سورة سبأ) •

• (24-31) 

• (32-38) 

• (39-45) 

 مراجعة •

 (54-46سورة سيأ) •

 (5-1سورة األحزاب) •

• (6-11) 

• (12-17) 

 مراجعة •

 (22-18سورة األحزاب) •

• (23-27) 

• (28-33) 

• (34-35) 

 مراجعة •

 (39-36سورة األحزاب) •

• (40-48) 

• (49-50) 

• (51-54) 

 مراجعة •

 (58-55سورة األحزاب) •

• (59-62) 

• (63-69) 

• (70-73) 

 مراجعة •

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
 الفصل الدراسي األول بداية إجازة

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  الخامس اإلبتدائيالصف :(  حفيظالت) التجويد وزيع مقررت 
 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 اإلظهار • أحكام النون الساكنة والتنوين •
 حروف اإلظهار •

 هـ(-)أ
 حروف اإلظهار •

 ح(-)ع
 حروف اإلظهار •

 خ(-)غ

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 اإلقالب • اإلدغام بغير غنة • تقويم الفترة األولى • بغنةاإلدغام  • اإلدغام •

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر الثاني عشراألسبوع  األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 اإلخفاء •
 حروف اإلخفاء •

 ك( -ق-ف -ث -)ت
 حروف اإلخفاء •

 ز( -ذ -د -)ج
 حروف اإلخفاء •

 ص( -ش -)س
 حروف اإلخفاء •

 ظ( -ط -)ض

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
الفصل الدراسي  بداية إجازة

 األول

ال يضع هللا ُحلًما في عقلك إال وقد زّودك 

 فقل يارب بالقدرات التي تُمكنك من تحقيقه

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  )تحفيظ(السادس اإلبتدائيالصف :( التالوة)  الكريم القرآن توزيع مقرر
 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 5-1سورة الحج  •

• 6-15 

• 16-23 

 30-24سورة الحج  •

• 31-38 

• 39-46 

 55-47سورة الحج  •

• 56-64 

• 65-72 

 اليوم الوطني  •

 78-73سورة الحج  •

 15-1 األنبياء •

 35-16 األنبياءسورة  •

• 36-47 

• 48-72 

 األسبوع السادس
 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 82-73 األنبياءسورة  •

• 83-94 

• 95-112 

 37-1سورة طه  •

• 38-64 

• 65-82 

 األولىتقويم الفترة  •

 98-83سورة طه  •

• 99-113 

• 114-127 

 135-128سورة طه  •

 21-1مريم  •

• 22- 38 

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 58-39سورة مريم  •

• 59- 76 

• 77-98 

 15-1سورة الكهف  •

• 16-20 

• 21-27 

 34-28الكهف سورة  •

• 35-45 

• 46-53 

 61- 54سورة الكهف  •

• 62-74 

• 75-84 

 93- 85سورة الكهف  •

• 94-98 
 

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
 الفصل الدراسي األول بداية إجازة

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي  ظ(يحفت)السادس اإلبتدائيالصف :(  الحفظ ) الكريم القرآن توزيع مقرر
 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 سورة النمل :

 14 آيةالى  -1 آيةمن  •

• ( 15- 19) 

• ( 20- 28) 

• ( 29- 37) 

 مراجعه  •

 تابع سورة النمل 
 44الى اية  -38من اية  

• 45-58 

• 59-66 

• 67-81 

 مراجعه  •

 تابع سورة النمل

• 82- 93  

 19-1سورة الشعراء  •

• 20-40 

• 41-60 

 مراجعه  •

 اليوم الوطني  •

تابع سورة الشعراء  •
61-83 

• 84-111 

• 112-136 

 159-137سورة الشعراء  •

• 160-175 

• 176-191 

• 192-212 

 مراجعه  •

 األسبوع السادس
 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

-213 :تابع سورة الشعراء •
227 

 6-1سورة الفرقان  •

• 7-16 

• 17-20 

 مراجعه  •

 29 -21سورة الفرقان  •

• 30-40 

• 41-52 

• 53-62 

 مراجعه  •

 تقويم الفترة االولى  •

 70-63سورة الفرقان  •

• 71-77 

 5-1سورة النور  •

• 6-10 

 مراجعه  •

 18-11تابع سورة النور  •

• 19-22 

• 23-29 

• 30-31 

 مراجعه  •

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 34-32تابع سورة النور  •

• 35-38 

• 39-44 

• 45-52 

 مراجعه  •

 57-53تابع سورة النور  •

• 58-60 

• 61 

• 62-64 

 مراجعه  •

 11-1سورة المؤمنون  •

• 12-22 

• 23-30 

• 31-41 

 مراجعه  •

-42سورة المؤمنون  •
50 

• 51-61 

• 62-70 

• 71-77 

 مراجعه  •

 92-78تابع سورة المؤمنون  •

• 93-100 

• 101-114 

• 115-118 

 مراجعه  •

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
 الفصل الدراسي األول بداية إجازة

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة

   
 

 ملكة العربية السعوديةالم

 وزارة التعليم

 الوزارة للتعليم العاموكالة 

 قسم العلوم الشرعية 

 
 

 
 

 هـ١٤٤٠/١٤٤١الدراسي  للعام األولللفصل الدراسي السادس الصف :(تحفيظ) التجويدتوزيع مقرر 
 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ٢ /4ـــ  1/  ٣0 1 /٢7ـــ  1/  ٢3 1 /٢٠ـــ  1/  ١٦ 13/1ـــ 1/  9 1/  6ـــ   ١/  ٢

 أقسام المد • حروف المد • المد •
 أنواع المد الفرعي •

 القسم األول:
 ما سببه الهمز

 تابع أنواع المد: •
 الثاني:القسم 

 ماسببه السكون 

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

 ١0/٣ـــ  ٣ /6   ٣/ 3ـــ  2 /٢٨ ٢٥/2ـــ  2 /٢١ ١٨/2ـــ  2 /١٤ 2 /١١ـــ  ٢/  7

 الالزمالمد  • المد العارض للسكون • تقويم الفترة األولى • المد المنفصل • المد المتصل •

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 4/  ١٥ـــ 4/  ١١ 8/٤ـــ  ٤ /4  1/٤ـــ   3 /٢7 ٢4/3ـــ  3 /٢0  ١٧/3ــ  3 /١3

 المد الالزم الكلمي •
 النوع األول: 

 مد الزم كلمي مثقل

 المد الالزم الكلمي •
 النوع الثاني :

 مد الزم كلمي مخفف 

 المد الالزم الحرفي •
 النوع األول :

 مد الزم حرفي مثقل

 المد الالزم الحرفي •
 النوع الثاني:

 مد الزم حرفي مخفف
 درس تطبيقي شامل ألنواع المدود •

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ١٤٤١/  ٥/  ٧
الفصل الدراسي  بداية إجازة

 األول

ال يضع هللا ُحلًما في عقلك إال وقد زّودك 
 فقل يارب بالقدرات التي تُمكنك من تحقيقه

 ٥/  ٧ـــ  ٥/  ٣ 4/  ٢٩ـــ 4/  ٢٥ 4/  ٢٢ـــ 4 /١٨

 اختبارات الفصل الدراسي األول تقييم 
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