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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 

 
 الثانويةات المرحلة توزيع مقرر 

 ( السنة األولى مشتركة - مساراتنظام )
 األولللفصل الدراسي 

 هـ  1443الدراسي :   للعام 
  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443الدراسي  للعام  األول للفصل الدراسي (   السنة األولى المشتركة نظام مسارات - ثانوي( المرحلة )  1القرآن الكريم وتفسيره ) توزيع مقرر 
 

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول 

 2/  23  - 19 2/   16ـــ    12 2/   9ـــ   5 2/    2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

مراحل نشأة علم التفسير،فضل  
 التفسير،ضوابط التفسير 

 ( 27-1تالوة سورة هود)
 ( 55-28تالوة سورة هود)

مدخل عن أهمية حفظ القرآن 
الكريم،وتعريف عام بسورتي الحديد  

 والواقعة
 ( 6-1تالوة سورة الحديد)

 أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير
 أقسام التفسير 

 ( 86-56تالوة سورة هود)
 ( 123-87سورة هود) تالوة

 ( 6-1تسميع سورة الحديد)
 ( 14-7تالوة سورة الحديد)

 تفسير سورة الفاتحة 
 ( 115-110تفسير سورة هود) 

 ( 29- 1)يوسفتالوة سورة 
 ( 57-30تالوة سورة يوسف)

 ( 14-7تسميع سورة الحديد)
 ( 18-15تالوة سورة الحديد)

 ( 119-116تفسير سورة هود) 
 ( 109-108تفسير سورة يوسف)

 
 إجازة اليوم الوطني)األربعاء والخميس( 

 ( 86-58)يوسفتالوة سورة 
 ( 111-87تالوة سورة يوسف)

 ( 18-15تسميع سورة الحديد)
 ( 20-19تالوة سورة الحديد)

 (111-110)يوسفتفسير سورة 
 ( 11- 7تفسير سورة الرعد) 

 

 األسبوع العاشر  التاسع األسبوع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/   8ـــ   4 3/    1ـــ    2/   26

 ( 18-1)الرعدتالوة سورة 
 ( 43- 19تالوة سورة الرعد)

 ( 20-19تسميع سورة الحديد)
 ( 25-21تالوة سورة الحديد)

 ( 15-12)الرعدتفسير سورة 
 ( 24-19تفسير سورة الرعد) 

 

 ( 23- 1)إبراهيمتالوة سورة 
 ( 52-24تالوة سورة إبراهيم)
 ( 25-21تسميع سورة الحديد)
 ( 29-26تالوة سورة الحديد)

 ( 30-24)إبراهيمتفسير سورة 
 ( 46-42تفسير سورة إبراهيم) 

 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين(
 

 ( 44-1)الحجرتالوة سورة 
 ( 99-45تالوة سورة الحجر)
 ( 29-26تسميع سورة الحديد)
 ( 26- 1تالوة سورة الواقعة)

 ( 15-9)الحجرتفسير سورة 
 ( 22-16تفسير سورة الحجر) 

 ( 42-1)النحل تالوة سورة 
 ( 93- 43تالوة سورة النحل)

 ( 26-1تسميع سورة الواقعة)
 ( 56-27تالوة سورة الواقعة)

 ( 8- 1)النحلتفسير سورة 
 ( 93- 90تفسير سورة النحل)

 ( 112- 94)النحل تالوة سورة 
 ( 128-113تالوة سورة النحل)

 ( 26-27تسميع سورة الواقعة)
 ( 74-57تالوة سورة الواقعة)

 ( 97-94)النحلتفسير سورة 
 ( 117-112تفسير سورة النحل)

 
 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس( 

 األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر 

 4/    13ـــ      9 4/    6  -  2

 ( 27-1)اإلسراءتالوة سورة 
 ( 59-28تالوة سورة اإلسراء)
 ( 74-57تسميع سورة الواقعة)
 ( 96-57تالوة سورة الواقعة)

 ( 30-23)اإلسراءتفسير سورة 
 ( 39- 31تفسير سورة اإلسراء)

 ( 84-60)اإلسراءتالوة سورة 
 ( 111-85تالوة سورة اإلسراء)

 ( 96-57تسميع سورة الواقعة)
 الحديد والواقعةتسميع سورتي 

 

  المدرسة :  ....................................  مدير                            معلم المادة : ....................................                  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 
 

 الثانويةات المرحلة توزيع مقرر 
 مقررات( ال)نظام 

 األولللفصل الدراسي  
 هـ  1443الدراسي :   للعام 

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )    مقررات )   نظام(   1فقهتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 الوحدة األولى 
 مقدمة في الفقه 

 الوحدة الثانية
 أحكام النكاح 

 الوحدة الثالثة
الفرقة الزوجية وما يتعلق بها  

 وبعض الحقوق األسرية 

 الوحدة الرابعة
 البيع 

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 الوحدة الخامسة
 البيوع املحرمة

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 الوحدة السادسة 
بيع التقسيط واملعامالت  

 املصرفية 

 الوحدة السابعة
 الوكالة والعارية واإلجارة 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 الوحدة الثامنة 
 الشركات 

 الوحدة التاسعة
 املسابقات واللقطة

 الوحدة العاشرة 
 الجنايات 

 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 تابع الوحدة العاشرة 
 الجنايات 

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

 

 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )    مقررات )   نظام(   3فقهتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 الوحدة األولى 
التشريع اإلسالمي  خصائص 

 ومميزاته
 ( 5-4-3-2-1الدرس )

 الوحدة الثانية
 القواعد الفقيهة 

 ( 3-2-1الدرس )

 الوحدة الثانية
 القواعد الفقيهة 

 ( 6-5-4الدرس )

 الوحدة الثالثة
 االجتهاد والتقليد 

 ( 4-3-2-1الدرس )
 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 الوحدة الرابعة
 القضاء أحكام وآداب  

 ( 4-3-2-1الدرس )

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 الوحدة الرابعة
 أحكام وآداب القضاء 

 ( 7-6-5الدرس )

 الوحدة الخامسة
 فقه النوازل 

 ( 4-3-2-1الدرس )

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 الوحدة الخامسة
 فقه النوازل 

 ( 8-7-6-5الدرس )

 الوحدة الخامسة
 فقه النوازل 

 ( 12-11-10-9الدرس )

 الوحدة الخامسة
 فقه النوازل 

 ( 16- 15-14-13الدرس )
 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 الوحدة السادسة 
 البحث الفقهي

 ( 5-4-3-2-1الدرس )

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ....................................                                مدير المدرسة :  ....................................  معلم المادة :               

 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )    مقررات )   نظام(   2فقهتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 الوحدة االولى
 الخيار والعقود املسماة

 الوحدة الثانية 
 توثيق الديون ونقلها 

 

 :الصلح والشفعة الوحدة الثالثة
 

 عالة والغصب ج:ال الوحدة الرابعة
 

 :  الوحدة الخامسة
 التبرعات والهبة والوقف والوصية

 الوحدة السادسة 
 مقدمات في علم املواريث 

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 الوحدة السابعة
 الوارثون وانواع ارثهم 

 

 الوحدة الثامنة 
 تفصيل احكام الورثة في امليراث

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 الحجب  :الوحدة التاسعة
 

 تأصيل املسائل:الوحدة العاشرة
 

 العول والرد :الوحدة الحادية عشر

 الوحدة الثانية عشر 
 مبادئ علم أصول الفقه والحكم 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 الوحدة الثالثة عشر
 الحكم الوضعي

 الوحدة الرابعة عشر
 االدلة

 الوحدة الخامسة عشر 
 دالالت االلفاظ 

 

 نهاية األسبوع مطولة)الخميس(إجازة  

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 األمر والنهي:الوحدة السادسة عشر
 

الفتوى :الوحدة السابعة عشر
 واالستفتاء

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  3144(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)   نظام(   2تفسير توزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 علوم القران ونشأتها -
 الوحي  -

 نزول القران الكريم -

 
 أسباب نزول القران -

 املكي واملدني  -
 الكريم  القرانالنسخ في 

 جمع القرآن الكريم -
 القراءات والقراء -

 الرسم العثماني 
 ترجمة معاني القرآن

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 التعريف بسورة البقرة -
 ( 16-1) سورة البقرة  -
 ( 157- 114) سورة البقرة  -

 األسبوع العاش   التاسع األسبوع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 ( 169- 158) سورة البقرة  -
 ( 207- 196) سورة البقرة  -
 ( 256- 255) سورة البقرة  -
 ( 286- 285) سورة البقرة  -

 التعريف بسورة آل عمران 
 ( 32- 28)سورة آل عمران  
 ( 107-102)سورة آل عمران  
 ( 115-113)سورة آل عمران  

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 ( 151-133)سورة آل عمران  
 ( 200-190)سورة آل عمران  

 التعريف بسورة النساء
 ( 32-27)سورة النساء 

 ( 36)سورة النساء 
 ( 42-40)سورة النساء 
 ( 65-58)سورة النساء 
 ( 121-114)سورة النساء 

 املائدةالتعريف بسورة 
 ( 3-1) تفسير سورة املائدة
 ( 34- 33) تفسير سورة املائدة

 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 التعريف بسورة األنعام 
 ( 70-68) تفسير سورة األنعام
 ( 153- 151) تفسير سورة األنعام
 ( 165- 159) تفسير سورة األنعام

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ....................................                                مدير المدرسة :  ....................................  معلم المادة :               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)   نظام(   2حديثتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 مصطلح الحديث 
 أقسام الحديث 
 القبول والرد أقسام الحديث من حيث 

 الحديث املردود 
 الحديث املوضوع 

 أقسام الحديث من جهة املسند إليه 
 طرق التخريج 
 الحديث األول 
 الحديث الثاني
 الحديث الثالث 

 الحديث الرابع 

 الحديث الخامس 
 الحديث السادس
 الحديث السابع 
 الحديث الثامن 

 الحديث التاسع
 الحديث العاشر

 الحديث الحادي عشر
 الثاني عشر الحديث 

 الحديث الثالث عشر 
 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 الحديث الرابع عشر 
 الحديث الخامس عشر 
 الحديث السادس عشر
 الحديث السابع عشر
 الحديث الثامن عشر 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 الحديث التاسع عشر 
 القرآن الكريم حقوقه وآداب تالوته

 الشمائل املحمدية 
 صلى هللا عليه وسلم النبي   حقوق آل بيت

 صلى هللا عليه وسلم أصحاب النبي حقوق 

 حقوق الزوجين 
 تربية األوالد 
 اإلسالم املرأة ومكانتها في 
 الحجاب 

 اللغة العربية أهميتها واملحافظة عليها 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 السياسة الشرعية 
 املال في اإلسالم 
 الورع والزهد 

 االبتالء 
 الصبر 
 اإلعالم 

 الحوار وآدابه 
 املسجد وآدابه 

 املسجد الحرام فضائله وأحكامه
 فضائله وأحكامه النبوي املسجد 
 فضائله وأحكامه األقص ىاملسجد 

 أحكام السالم وآدابه 
 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 دابها آالزيارة و 
 الصحة واملحافظة عليها

 غير املسلمين أدب التعامل مع  
 حقوق الخدم والعمال 

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)   نظام(    1تفسيرتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 التفسيرمراحل نشأة علم -
 فضل التفسير-
 ضوابط التفسير-

 أبرز املؤلفات املوثوقة في علم التفسير
 أقسام التفسير ــ 

 التقنية في خدمة التفسير 
 ــ التعريف بسورة الفاتحة 

 ــ تفسير سورة الفاتحة
 التعريف بسورة األعراف ــ 

 ( 30-26) ــ تفسير سورة األعراف

 (33-31) ــ تفسير سورة األعراف
 (43- 40) تفسير سورة األعرافــ 

 
 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 ( 46- 44) ــ تفسير سورة األعراف 
 (179-175) ــ تفسير سورة األعراف 

 ــ التعريف بسورة األنفال

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 ( 4-1) ــ تفسير سورة األنفال 
 ( 25- 20) ــ تفسير سورة األنفال 

 ــ التعريف بسورة يونس 

 (2- 1) ــ تفسير سورة يونس

 ( 10-3)ــ تفسير سورة يونس 
 (33-25)ــ تفسير سورة يونس 
 ( 64-57)ــ تفسير سورة يونس 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 ــ التعريف بسورة هود 

 (119-110)ــ تفسير سورة هود 
 ــ التعريف بسورة يوسف 

 ( 109-108) ــ تفسير سورة يوسف 

 (111-110) سورة يوسف  ــ تفسير 
 ــ التعريف بسورة الرعد 

 ( 15- 7) ــ تفسير سورة الرعد
 ( 28-19)ــ تفسير سورة الرعد 

 ــ التعريف بسورة إبراهيم
 (30-24) ــ تفسير سورة إبراهيم

 ( 52- 42) سورة إبراهيم -
 ــ التعريف بسورة الحجر 

 ( 22-9) ــ تفسير سورة الحجر 
 ــ التعريف بسورة النحل 

 ( 8- 1) ــ تفسير سورة النحل
 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   الحادي عش  األسبوع 
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 ( 97-90) تفسير سورة النحل  -
 ( 117- 112) تفسير سورة النحل  -
 ( 128- 125) تفسير سورة النحل  -

 ــ التعريف بسورة اإلسراء  
 ( 39-23)ــ تفسير سورة اإلسراء 

 

 الدراس ي األول اختبارات الفصل 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)   نظام(   2توحيدتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 اإليمان الوحدة األولى :  

 الوحدة الثانية :
 االيمان باهلل تعالى 

 الوحدة الثالثة : 
 االيمان باملالئكة

 الوحدة الرابعة :
 اإليمان بالكتب 

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 الوحدة الخامسة : 
 اإليمان بالرسل عليهم السالم 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 الوحدة السادسة :  
 مقدمات اليوم اآلخر 

 تابع الوحدة السادسة :  
 احداث اليوم اآلخر 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 تابع الوحدة السادسة :  
 الجنة و النار 

 السادسة :  تابع الوحدة  
 الجنة و النار 

 الوحدة السابعة : 
 اإليمان بالقدر

 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 الوحدة الثامنة :  
 التكفير 

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)    نظام(   1قراءاتتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

   
 

 و الخميس ( إجازة اليوم الوطني ) األربعاء

 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

  

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 

 

 

 مطولة)الخميس(إجازة نهاية األسبوع 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 اختبارات الفصل الدراس ي األول  

 

 ....................................                                مدير المدرسة :  ....................................  معلم المادة :               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)   نظام(     علوم القرآنتوزيع مقرر ) 

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23 – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 املبادئ العشرة لعلوم القرآن -

 هاوتطور  نشأة علوم القرآن -
 الوحي -

 التعريف بالقرآن الكريم  -
 خصائص القران الكريم -

 فضائل القرآن الكريم -
 نرول القرآن الكريم  -

 أسباب النزول -
 املكي واملدني  -

جمع القرآن الكريم وكتابته )الحفظ في  -
 (الصدور 

 ()الحفظ في السطور جمع القرآن وكتابته  -
الصوتي جمع القرآن وكتابته )الجمع  -

 ن( للقرآ
 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 بالغة القرآن الكريم  -
 الجدل والحوار في القرآن الكريم -

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 القرآن الكريم ترجمة معاني -
 (1اآليـــات والســـور ) -
 (2اآليـــات والســـور ) -

 مقاصد السور ومناسباتها  -
 اآليات املتشابهة -

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 ( 1القصص في القرآن الكريم ) -

 ( 2القصص في القرآن الكريم ) -
 ( 3الكريم )القصص في القرآن  -

 األمثال في القرآن الكريم -
 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 اختبارات الفصل الدراس ي األول  النسخ في القرآن الكريم  -

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)   نظام(   1توحيدتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 معنى العقيدة اإلسالمية وأركانها 
 العقيدة اإلسالمية ــ أهمية 

 ــ مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية
 ــ املراد بأهل السنة والجماعة

منهج أهل السنة والجماعة في تلقي  
 العقيدة

 ــ خصائص أهل السنة والجماعة 
 ــ وسطية أهل السنة والجماعة 

ــ أسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل 
 الوقاية

 ــ معنى البدعة وأنواعها 
أهل السنة والجماعة في محاربة ــ منهج 

 البدع 
أقسامه   ــ تعريف التوحيد و

 ــ منزلة التوحيــد 

 ــ معنى توحيد الربوبية 
 ــ من أدلة وجود هللا تعالى

 الرد على منكري وجود هللا تعالى 
 ــ مفهوم توحيد األلوهية 
 ــ أهمية توحيد األلوهية

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 األدلة على إثبات توحيد األلوهية ــ 
 ( 1شروط ال إله إال هللا )
 ( 2شروط ال إله إال هللا )

 ــ تعريف العبادة ومنزلتها 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 (1ــ من أنواع العبادة )
 (2ــ من أنواع العبادة )
 (3ــ من أنواع العبادة )
 ــ شمولية العبادة 
 ــ قواعد في العبادة 

ــ منهج املسلم في األسماء والصفات،  
 مقدمة ومدخل 

ــ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء  
 هللا تعالى وصفاته 

 ــ قواعد في أسماء هللا وصفاته 
اآلثار السلوكية املترتبة على اإليمان  ــ 

 ( 1بأسماء هللا وصفاته )

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

ـ اآلثار السلوكية املترتبة على اإليمان  
 (  2بأسماء هللا وصفاته )
أقســامه   ــ الكـفــر و
أقســامه   ــ الشــرك و

أقســامه   ــ النفــاق و
 تعالى ــ دعاء غير هللا 

 ــ السحر وما يتعلق به
 ــ االستهزاء بالدين 

 ــ تبديل الشريعة اإلسالمية 
 ــ مظاهر الكفار على املسلمين 

ـ الشهادة للنبي صلى هللا عليه وسلم معناها  
 ولوازمها

ـ محبة النبي صلى هللا عليه وسلم معناها  
 وحقيقتها  

 عالمات محبة النبي صلى هللا عليه وسلم 
 

 سبوع مطولة)الخميس(إجازة نهاية األ 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 ــ النهي عن الغلو في النبي صلى هللا عليه وسلم 
 فضل آل البيت رض ي هللا عنهم
 فضل الصحابة رض ي هللا عنهم

 وجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة 
 طاعة والة األمروجوب 

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               
  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)    نظام(    3قراءات توزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 التعريف بالراوي الدوري 
 االستعاذة والبسملة 

 ميم الجمع 

 هاء الكتابة
 املد والقصر 

 الهمزتان من كلمة 

 الهمزتان من كلمتين 
 الهمز املفرد

 اإلظهار واإلدغام 

الفتح واإلمالة وبين اللفظين الوقوف  
 على مرسوم الخط 
 ياءات اإلضافة

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 ياءات الزوائد 
 الفرشية الكلمات 

 ميم الجمع(-البسملة-)االستعاذة

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 املد والقصر( -)هاء الكتابة
 )الهمزتان من كلمة( 

 كلمتين( )الهمزتان من 

 السكت( -النقل-)الهمز املفرد
الوقف على  -الالمات-)إثراءات

 مرسوم الخط( 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 1)اإلظهار واإلدغام( 
 2)اإلظهار واإلدغام( 

)الفتح )الفتح واإلمالة وبين  
 1اللفظتين( 

 2واإلمالة وبين اللفظتين( 

 الزوائد(  ياءات-ياءات اإلضافات) 
 طرق الجمع 

 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 4/   20ـــ    16 4/    13ـــ     9 4/  6 -  2

 نشاة جمع القراءات 
 أسباب وشروط وآداب وفوائد الجمع 

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)   نظام(   1حديثتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 السنة النبوية 
 حفظ هللا تعالى للسنة النبوية

 تعريف بالكتب السبعة ومؤلفيها
 ( 1)الحديث 

 ( 2)الحديث 
 ( 3)الحديث 
 ( 4)الحديث 
 ( 5)الحديث 

 ( 6)الحديث 
 ( 7)الحديث 
 ( 8)الحديث 
 ( 9)الحديث 

 ( 10)الحديث 
 ( 11)الحديث 
 ( 12)الحديث 
 ( 13)الحديث 

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 ( 14)الحديث 
 ( 15)الحديث 
 ( 16)الحديث 
 ( 17)الحديث 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 ( 18)الحديث 
 ( 19)الحديث 
 ( 20)الحديث 
 ( 21)الحديث 

   صلى هللا عليه وسلمحق هللا تعالى وحق الرسول 
الدعوة إلى هللا تعالى وصور من 

 في ذلكصلى هللا عليه وسلم هدي النبي 
 االستقامة 
 العفة 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 األخالق وأهميتها 
 الصدق 

 املزاح وآدابه 

 الوقت وأهميته 
 األخوة واختيار األصحاب 

 اإلنسان حقوق 

 القراءة وأهميتها 
 السفر وآدابه 

 الدعاء 
 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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 الذكر 
 حقوق الراعي والرعية 

 حقوق الوالدين واألقارب 

 الدراس ي األول اختبارات الفصل 
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 بـجدة  التعليمإدارة  
 مدرسة ..................... 

 
 

 

 هـ  1443(   للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي   الثانوية ( املرحلة )   مقررات)    نظام(    2  قراءاتتوزيع مقرر )  

 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 2/   23  – 19 2/   16ـــ   12 2/  9ـــ    5 2/   2ـــ   1/  28 1443/    1/   25ـــ    21

 التعريف بالقانون عن نافع حسن 
 والبسملةاالستعاذة  

 ميم الجمع

 هاء الكناية
 املد والقصر 

 الهمزتان من كلمة

 الهمزتان من كلمتين 
 الهمز املفرد 

 النقل واإلظهار واإلدغام 

الفتح واإلمالة والرائات  
 والالمات  

الوقف على أواخر الكلم و  
 مرسوم الخط 

 

 إجازة اليوم الوطني ) األربعاء و الخميس (

 الكلمات الفرشية 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

 3/   29ـــ   25 3/   22ـــ   18 3/   15 –  11 3/    8ـــ    4 3/    1ـــ    2/   26

 تعريف ورش عن نافع 
 االستعاذة والبسملة

 ميم الجمع
 هاء الكناية

 املد والقصر 
 الهمزتان من كلمة

 كلمتين الهمزتان من 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)األحد واالثنين( 

 

 الهمز املفرد 
 النقل 

 اإلظهار واإلدغام 

 اإلمالة
 الراءات 
 الالمات 

الوقف على أواخر الكلمة 
 ومرسوم الخط 
 ياء اإلضافة 

 

 إجازة نهاية األسبوع مطولة)الخميس(
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 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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 ياءات الزوائد  
 الكلمات الفرشية  

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 
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