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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ثانوية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/32                   
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ثانوية في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/32curriculum2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ثانوية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade32                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام
إدارة التعليم :          

ب. ..................

مدرس........................

.........ة : .................

.....

( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي1توزيع مقرر القرآن الكريم )
ه.  1441

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

آداب و مقدمات
 18-1حفظ سورة الرحمن
 16-1لووة سورة التوبة
 27-17لووة سورة التوبة
 37-28لووة سورة التوبة

حفللظ سللورة الللرحمن
19-32

 38لووة سورة التوبللة-
48

 49لووة سورة التوبللة-
63

 64لووة سورة التوبللة-
74

 75لووة سورة التوبللة-
89

حفللظ سللورة الللرحمن
33-61

 90لووة سورة التوبللة-
106

لووة سلللللورة التوبلللللة
107-116

لووة سلللللورة التوبلللللة
117-129

 1لووة سللورة يللونس-
20

حفللظ سللورة الللرحمن
62-78

 21لووة سللورة يللونس-
42

43لووة سللورة يللونس-
61

 1حفظ سللورة الواقعلله-
26

 62لووة سللورة يللونس-
88

 89لووة سللورة يللونس-
109

 28-1لووة سورة هود
 49-29لووة سورة هود

 27حفظ سورة الواقعله-
40

 68-50لووة سورة هود
 83-69لووة سورة هود
 95-84لووة سورة هود
 96لووة سللللورة هللللود-

123

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

 41حفللظ سللورة الواقعلله-
57

 21-1لووة سورة يوسف
 35-22لووة سورة يوسف
 53-36لووة سورة يوسف
68-54لووة سورة يوسف

حفللظ سللورة الواقعلله
58-74

لووة سللللورة يوسللللف
69-87

لووة سللللورة يوسللللف
88-98

لووة سللللورة يوسللللف
99-111

 1لووة سللورة الرعللد-
10

حفللظ سللورة الواقعلله
75-96

 11لووة سورة الرعللد-
18

 19لووة سورة الرعللد-
34

 1حفظ سورة الحديللد-
6

 35لووة سورة الرعللد-
43

 7حفللظ سللورة الحديللد-
11

 1لووة سللورة ابللراهيم-
18

 19لووة سورة ابراهيم-
33

 12حفظ سورة الحديللد-
14

 34لووة سورة ابراهيم-
52

 15حفظ سورة الحديللد-
18

 31-1لووة سورة الحجر
 32لووة سللورة الحجللر-

70
 71لووة سللورة الحجللر-

99
  1لووة سللورة النحللل-

26

 19حفظ سللورة الحديللد-
20

  27لووة سللورة النحللل-
42

  43لووة سللورة النحللل-
64

  65لووة سللورة النحللل-
79

  80لووة سللورة النحللل-
93

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر



 21حفللظ سللورة الحديللد-
25

  94لووة سلللورة النحلللل-
110

  111لووة سللورة النحللل-
128

  17-1لووة سورة السراء
  18لووة سللورة السللراء-

38

حفلللظ سلللورة الحديلللد
26-29

لووة سلللورة السلللراء
39-58

لووة سلللورة السلللراء
59-75

لووة سلللورة السلللراء
76-96

لووة سلللورة السلللراء
97-111

لسللميع سللورة الحديللد
كامله 

لسللميع سللورة الواقعلله
كامله

لسميع سللورة الللرحمن
كامله 

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم :          
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي2توزيع مقرر القرآن الكريم )
ه.  1441

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

آداب ولوجيهات
 ( 15-1حفظ سورة ق) 
( 14-1لووة سورة النساء)
 ( 15لووة سللورة النسللاء-

23)
 ( 24لووة سللورة النسللاء-

37)

( 16حفلللظ سلللورة ق-
35) 

( لووة سلللورة النسلللاء
38-51)

( لووة سلللورة النسلللاء
52-65)

( لووة سلللورة النسلللاء
66-79)

( لووة سلللورة النسلللاء
80-91)

 ( 36حفللظ سللورة ق-
45)

( لووة سلللورة النسلللاء
92-101)

( لووة سلللورة النسلللاء
102-113)

( لووة سلللورة النسلللاء
114-127)

( لووة سلللورة النسلللاء
128-140)

( حفظ سللورة الللذاريات
1-23)

( لووة سللللورة النسللللاء
141-154)

( لووة سللللورة النسللللاء
155-170)

( حفظ سللورة الللذاريات
24 -45)

( لووة سللللورة النسللللاء
171-176)

 ( 1لووة سورة المائدة-
9)

( لووة سلللورة المائلللدة
10-17)

( لووة سلللورة المائلللدة
18-31)

( حفللظ سللورة الللذاريات
46-60) 

( لووة سللللورة المائللللدة
32-41)

( لووة سللللورة المائللللدة
42-50)

( لووة سللللورة المائللللدة
51-64)

( لووة سللللورة المائللللدة
65-76)

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر



 ( 1حفللظ سللورة الطللور-
23)

 ( 77لووة سورة المائللدة-
89)

 ( 90لووة سورة المائللدة-
103)

( 104لووة سورة المائدة-
120)

 ( 27-1لووة سورة النعام
)

(حفللظ سللورة الطللور
24-38) 

(( لووة سللورة النعللام
28- 44)

( لووة سلللورة النعلللام
45-59)

( لووة سلللورة النعلللام
60-73)

( لووة سلللورة النعلللام
74-90) 

( حفللظ سللورة الطللور
39-49)

( لووة سلللورة النعلللام
91-101)

( لووة سلللورة النعلللام
102-118)

( حفللظ سللورة النعللام
119-131)

(( لووة سللورة النعللام
132-142)

 ( 1حفللظ سللورة النجم-
30) 

( لووة سللللورة النعللللام
143-151)

( لووة سللللورة النعللللام
152-165)

( لووة سللورة العللراف
1-22)

( لووة سللورة العللراف
23-37)

 ( 31حفظ سورة النجم-
62)

( لووة سللورة العللراف
38-51)

( لووة سللورة العللراف
52-67)

( لووة سللورة العللراف
68-81)

( لووة سللورة العللراف
82-95)

 ( 1حفلظ سلورة القملر-
17)

( لووة سلللورة العلللراف
96-120)

( لووة سلللورة العلللراف
121-137)

( لووة سلللورة العلللراف
138-149)

( لووة سلللورة العلللراف
150-159)

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

 ( 18حفلظ سلورة القملر-
40)

( لووة سللللورة العللللراف
160-170)

( لووة سللللورة العللللراف
171-187)

( لووة سللللورة العللللراف
188-206)

  ( 1لووة سللورة النفللال-
16)

( حفللظ سللورة القمللر
41-55)

( لووة سلللورة النفلللال
17-33)

( لووة سلورة ا النفلال
34-45)

( لووة سلللورة النفلللال
46-61)

( لووة سلللورة النفلللال
62-75)

 لسميع سورة ق كامله
لسميع سورة الللذاريات

كامله
لسللميع سللورة الطللور

كامله 
لسلللميع سلللورة النجم

كاملة
لسللميع سللورة القمللر

كاملة

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام
إدارة التعليم :          

ب. ..................

مدرس........................

.........ة : .................

.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 1توزيع مقرر التوحيد )

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

الوحدة الولى:
التمهيد والتعريف-1

بالمنهج
معنى العقيدة-2

أهمية العقيدة-1
السلمية

مصادر تلقي-2
العقيدة السلمية

تابع منهج أهل-1
السنة والجماعة

في تلقي
العقيدة

أس..أاب  اننح..راف-1
عن العقيدة

ت......ابع أس......أاب -2

أنواع الأدعة-1
تابع أنواع الأدع-2
منهج أه..ل الس..نة-3

والجماع........ة في

مع......نى توحي......د-1
الربوبية 

بللن الش...رع في-2
الربوبية



انسلمية
أصول العقيدة-3

انسلمية
أركان انيمان-4
تابع أركان انيمان-5

تابع مصادر. تلقي-3
العقيدة السلمية

المراد بأهل السنة-4
والجماعة

منهج أهل السنة-5
والجماعة في
تلقي العقيدة

خصائص. عقيدة-2
أهل السنة

والجماعة )أون(
تابع خصائص-3

عقيدة أهل
السنة والجماعة

)ثانيا،. ثالثا(
وسلية أهل-4

السنة والجماعة
تابع وسلية أهل-5

السنة والجماعة

اننح.........راف عن
العقيدة

معنى الأدعة-3

محاربة الأدع
الوحدة الثانية:

تعري....ف التوحي....د-4
وأقسامه

منزلة التوحيد-5

من أدلة وجود الل..ه-3
تعالى.

ال...رد على منك...ري-4
وجود الله تعالى

ت.....ابع ال.....رد على-5
منك..ري وج..ود الل..ه

تعالى. 

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

الوحدة الثالثة:
مفه.....وم توحي.....د-1

اللوهية 
أهمي......ة توحي......د-2

اللوهية
ت..ابع أهمي..ة توحي..د-3

اللوهية
الدل...ة على إثأ...ات-4

توحيد اللوهية 
ش....روط ن إل....ه إن-5

 (1الله ) 

تابع شروط ن إله-1
(1إن الله )

ش..روط ن إل..ه إن-2
(2الله )

تابع شروط ن إله-3
(2إن الله )

تعري...ف العأ...ادة-4
ومنزلتها

منزلة العأادة-5

من أنواع-1
(1العأادة )

من أنواع-2
(1العأادة )

من أنواع-3
(2العأادة )

من أنواع-4
(2العأادة )

من أنواع-5
(3العأادة )

شمولية العأادة-1
مفاهيم غير-2

صحيحة للعأادة
قواعد في العأادة -3

الوحدة الرابعة:
مقدمة في-4

السماء والصفات
عقيدة أهل السنة-5

في السماء
والصفات

تابع عقيدة أهل-1
السنة في السماء

والصفات
قواعد في أسماء-2

الله وصفاته
ثثار السلوكية-3

لليمان بالسماء
(1والصفات)

تابع  اثثار-4
السلوكية لليمان

بالسماء
( 1والصفات)

اثثار السلوكية-5
لليمان بالسماء

(2والصفات)

الوحدة الخامسة:

الكفر وأقسامه -1
الشرك-2

وأقسامه
النفاق-3

وأقسامه
دعاء غير الله-4

تعالى
السحر وما-5

يتعلق به

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

انستهزاء بالدين -1
الحكم بغير ما أنزل-2

الله
موانة الكافرين -3
تابع موانة الكافرين-4

الوحدة السادسة:
-الشهادة للن..أي ص..لى5

الله عليه وس..لم معناه..ا
ولوازمها

ت....ابع الش....هادة-1
للن..أي ص..لى الل..ه
علي.....ه وس.....لم
معناها ولوازمها

محأ.....ة الن.....أي-2
معناها وحقيقتها

علم....ات محأ....ة-3
الن..أي ص..لى الل..ه

عليه وسلم
النهي عن الغل....و-4

في الن..أي ص..لى
الله عليه وسلم

ت.....ابع النهي عن-5
الغل..و في الن..أي
ص..لى الل..ه علي..ه

وسلم

فض...ل آل ال...أيت-1
ومكانتهم 

فض....ل الص....حابة-2
ومكانتهم 

الوحدة السابعة:
لزوم الجماعة وذم-3

الفرقة
وجوب   اع..ة ونة-4

المر .

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

       
إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 1توزيع مقرر التفسير )

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

٭تعريف علم التفسير
والتأويل.

٭مراحل نشأة علم
التفسير

٭فضل التفسير
٭ضوابط التفسير

٭تابع ضوابط
التفسير

٭أبرز المؤلفات
الموثوقة في علم

التفسير
٭تابع أبرز المؤلفات
الموثوقة في علم

التفسير
أقسام٭

)اونا (التفسير
٭تابع اقسام التفسير

) ثانياا(

التفسيرتابع اقسام ٭
) ثالثاا(.

٭تابع اقسام التفسير
) رابعا ا(

٭التقنية في خدمة
التفسير

التعريف بسورة٭
الفاتحة

تفسير سورة٭
الفاتحة

٭التعريف بسورة
العراف

٭تفسير سورة
(27: 26العراف ) 

٭تفسير سورة
(30 : 28العراف )

٭تفسير سورة
(33: 31العراف )

٭تفسير سورة
(43 : 40العراف )

٭تفسير سورة
(46:44)العراف 

٭تفسير سورة
(166:163)العراف

٭تفسير سورة
(179 : 175)العراف 

التعريف بسورة٭
النفال.

تفسير سورة النفال٭
(1 :4)
تفسير سورة النفال٭
(25:20)
التعريف بسورة٭

التوبة
٭تفسير سورة التوبة )

45:41)

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

٭تفسير سورة التوبة )
46 : 49)

٭تفسير سورة التوبة )
50 : 54)

٭تفسير سورة التوبة )
66:64)

٭تفسير سورة التوبة)
68:67)

 ٭ التعريف بسورة
يونس

٭تفسير سورة يونس
(2:1)

٭تفسير سورة يونس
(4:3)

٭تفسير سورة يونس
(6:5)

٭تفسير سورة يونس
(7 – 10)

٭تفسير سورة يونس
(25 : 30)

٭تفسير سورة يونس
(31 : 33 )

٭تفسير سورة يونس
(60:57)

٭تفسير سورة يونس
(64:61)

٭التعريف بسورة
هود 

٭تفسير سورة هود )
110 : 115 )

٭تفسير سورة هود )
116 : 119 )

٭التعريف بسورة
يوسف 

٭تفسير سورة يوسف
(108 : 109 )

٭تفسير سورة يوسف
(110 : 111)

٭التعريف بسورة
الرعد

٭تفسير سورة الرعد )
7 : 11)

٭تفسير سورة الرعد )
15:12)

٭تفسير سورة الرعد )
19 : 24)

٭تفسير سورة الرعد )
25 : 28)

٭التعريف بسورة
إبراهيم

٭تفسير سورة ابراهيم
(24 : 27)

٭تفسير سورة ابراهيم
(28 : 30  )

٭تفسير سورة ابراهيم
(42 : 46)

٭تفسير سورة ابراهيم
(47 : 52)

٭التعريف بسورة
الحجر

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر



9٭تفسير سورة الحجر )
 :15 )

٭تفسير سورة الحجر )
16 : 22 )

٭التعريف بسورة النحل
1٭تفسير سورة النحل )

 :8  )
٭تابع تفسير سورة

(  8 : 1النحل )

٭تفسير سورة النحل
(93:90)

٭تابع تفسير سورة
(93:90النحل)

٭تفسير سورة النحل
(94 : 97)

٭تفسير سورة النحل
(112 :117)

٭تفسير سورة النحل
(125 :128)

٭التعريف بسورة
انسراء 

٭تفسير سورة
(30:23السراء )

٭تابع تفسير سورة
(30:23السراء )

٭تفسير سورة
(39:31السراء )

٭تابع تفسير سورة
(39:31السراء )

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم :          
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 1توزيع مقرر الحديث )

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

*السنة النأوية
*حفظ الله تعالى للسنة

النأوية
*تعريف بالكتب. السأعة

1-4

*تعريف بالكتب
7-5السأعة 

*الحديث الول
*الحديث الثاني
*الحديث الثالث
*الحديث الرابع

*الحديث الخامس
*الحديث الخامس
*الحديث السادس
*الحديث السابع
*الحديث الثامن

*الحديث التاسع
*الحديث العاشر

*الحديث الحادي عشر

*الحديث الثاني عشر
*الحديث الثالث عشر
*الحديث الرابع عشر
*الحديث الخامس

عشر
*الحديث السادس

عشر

*الحديث السادس
عشر

*الحديث السابع عشر
*الحديث الثامن عشر
*الحديث التاسع عشر
*الحديث العشرون

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

*الحديث الحادي
والعشرون

*الحديث الثاني
والعشرون

*حق الله تعالى وحق
الرسول 
) أون(

*الدعوة إلى الله
وصورها من أخلق

الداعية
*انستقامة

*العفة إلى مجانت
العفة

*العفة من ثمرات

*الخلق واهميتها
من مجانت الخلق

*الصدق )أون(
*الصدق )ثانيا(

*المزاح وآدابه إلى
اقسام المزاح

*المزاح وآدابه من

*المر بالمعروف.
والنهي عن المنكر
إلى فضائل المر

بالمعروف.
*المر بالمعروف.

والنهي عن المنكر من
شروط وجوب  إنكار

*حقوق النسان أنواع
4-3الحقوق 

*لقراءة واهميتها
*السفر وآدابه
*الدعاء )معناه

واهميته وفضله (
* تابع الدعاء )شروط.

* الذكر
* حقوق الراعي

والرعية
* حقوق الوالدين

وانقارب 
) أون(

* صلة الرحم  )ثانيا(.



*حق الله تعالى وحق
الرسول )ثانيا(
*الدعوة إلى الله
وصورها. إلى غاية

الدعوة

العقة
*الخلق واهميتها
إلى منزلة الخلق

ضوابط وآداب  المزاح

المنكر
*الوقت واهميته
*الخوة واختيار

الصحاب 
*حقوق النسان
2-1أنواع الحقوق 

اجابته وموانع انجابة
* الشأاب وامثلتها (

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

* انبتعاث احكامه وآدابه
* التدخين

*آفات اللسان إلى آثار
استعمال اللسان قي

الشر
*آفات اللسان من آفات

اللسان
*القلوب  وامراضها
إلى أنواع القلوب 

*القلوب  وامراضها
من أمراض القلب
*الذنوب  والمعاصي
واثارهما إلى التحذير

من انستهانة
بالصغائر

*الذنوب  والمعاصي
واثارهما من آثار
الذنوب  والمعاصي.
*المحاسأة والتوبة
ألى شروط. صحة

التوبة
*المحاسأة والتوبة
من ماعلى العأد بعد

التوبة

*الشيلان ومداخله
ألى مداخل الشيلان
*الشيلان ومداخله
من سأل الوقاية من

الشيلان
*الحضارة السلمية
إلى مجانت الحضارة.
*الحضارة السلمية
من خصائص الحضارة.

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

        
إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 1توزيع مقرر الفقه )

السأوع.السأوع. الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع
السادس

تعريف الفقه
نشأة علم الفقه
مدارس الفقه

أسأاب  خلف
العلماء 

الفتوى و

الشروط في
النكاح 

النكحة المحرمة

 تحديد النسل
. الللق أنواعه
تابع الللق

 اليلء
 العدة
النفقات

الأيع
أقسام الأيع و

شروط الأيع



 المذاهب الربعة
أسأاب  خلف

العلماء

انستفتاء
 السرة
عقد النكاح
المحرمات من

النساء

الخلأة
 الصداق
وليمة العرس

وأنواعه
الخلع

 الرضاع
الحضانة

وقت الأيع و قأض
المأيع

الخيار في الأيع و
أنواعه

الخيار في الأيع و
أنواعه

السأوع.السأوع السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع الثاني
عشر

الخيار في الأيع و
أنواعه 

الأيوع المحرمة
بسأب الظلم

الأيوع المحرمة
بسأب الظلم 

الأيوع المحرمة
بسأب الربا 

الأيوع المحرمة
بسأب الربا 

الأيوع المحرمة
بسأب الربا 

 عقد الصراف
بيع العينة
التورق
الأيوع المحرمة

بسأب الغرر

الأيوع المحرمة
بسأب الغرر

بيع التقسيط
بيع المرابحة
الألاقات

المصرفية
خصم الوراق

التجارية

صناديق انستثمار
 الوكالة
 الوكالة
 العارية
عقد اليجار

 عقد اليجار
الشركات
 أنواع الشركات
 أنواع الشركات
 أنواع الشركات

 المسابقات
 المسابقات
 اللقلة
أحكام اللقيط
الجنايات العتل

العمد

السأوع. الثالث
عشر

السأوع.
الرابع عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع.
السابع عشر

القتل شأه العمد
الجناية على ما دون

النفس
 الحدود
حد الزنا
اللواط

 حد القذف
حد المسكر
 حد السرقة
 حد السرقة
 حد الحرابة

 حد الحرابة
 دفع الصائل
 حد الأغي
 حد الردة
التعزير

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....



ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2توزيع مقرر التوحيد )
عشرالحادي عشرالعاشرالتاسعالثامن

* أهمية اليمان باليوم
اثخر و منزلته ..

* تابع أهمية اليمان
باليوم اثخر و أهميته .

* قأض الرواح .
* سؤال الميت في قأره

..
* عذاب  القأر و نعيمه ..

* علمات الساعة
الصغرى ..

* تابع علمات
الساعة الصغرى 
* علمات الساعة

الكأرى ..
* تابع علمات

الساعة الكأرى *
أنشلة على القسم
الول من الوحدة

السادسة ..

* معنى الأعث و
النشور و أدلته ..

* تابع معنى الأعث و
النشور و أدلته ..

* أهوال يوم
القيامة ..

* تابع أهوال يوم
القيامة .

* أحوال الناس يوم
القيامة ..

*تابع أحوال الناس
يوم القيامة ..
* الشفاعة ..

*تابع الشفاعة .
*الحوض ..
*الحساب  ..

*الميزان و الصراط ..
*تابع الميزان و

الصراط ..
*أنشلة على القسم
الثاني من الوحدة

السادسة ..
*الجنة ..
*النار ..

*آثار اليمان باليوم
اثخر ..

*تابع آآثار اليمان
باليوم اثخر ..

*أنشلة على القسم
الثالث من الوحدة

السادسة ..
*معنى اليمان بالقدر
ووجوب  اليمان به ..
*تابع معنى اليمان

بالقدر ووجوب  اليمان
به ..

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

*مراتب اليمان
بالقدر ..

*مذاهب الناس في
القدر ..

*تابع مذاهب الناس في
القدر ..

*شأهة انحتجاج بالقدر
على فعل المعاصي و

ترك العأادة ..
* تابع شأهة انحتجاج

بالقدر على فعل
المعاصي و ترك

العأادة..

*اليمان بالقدر و
فعل السأاب  ..

*تابع اليمان بالقدر
و فعل السأاب  ..

*آثار اليمان
بالقدر ..

*تابع آثار اليمان
بالقدر ..

*أنشلة الوحدة
السابعة ..

*معنى التكفير و
أنواعه و مسالك
المخالفين فيه ..

* تابع معنى التكفير
و أنواعه و مسالك
المخالفين فيه ..
*خلورة التكفير ..
*اثثار المترتأة عليه

و من يحكم
بالتكفير. ..

*تابع اثثار المترتأة
عليه و من يحكم

بالتكفير. ..

اختأارات الفصل الدراسي الثاني



معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2توزيع مقرر التفسير )

السأوع.السأوع. الرابعالسأوع. الثالثالسأوع. الثانيالسأوع الول
الخامس

السأوع.
السادس

* تمهيد 
* عل.....وم الق.....رآن
نشأتها و تلويرها.

* الوحي 
* تابع الوحي 
* نزول. القرآن 

* أسأاب  النزول 
* المكي و المدني 

* تابع المكي و المدني
* النسخ في القرآن 

* جمع القرآن 

* تابع جمع القرآن 
* القراءات و القراء 
* الرسم العثماني 

* ترجمة معاني القرآن
* التعريف بسورة

الأقرة 

* تفسير سورة الأقرة
( 7-1من ) 

*تابع تفسير الأقرة  
(7-1من ) 

* تفسير سورة الأقرة
(16-8من ) 

* تابع تفسير سورة
(16-8الأقرة من ) 

* تفسير سورة الأقرة
(110-106من) 

* تفسير سورة الأقرة
(118- 114من ) 

*ت..ابع تفس..ير س..ورة
-114الأق.......رة من ) 

118)
*تفسير سورة الأق..رة

(123-119من )
*تفسير سورة الأقرة

(157-153من )

*تابع تفسير سورة
(157-153الأقرة من)

*تفسير سورة الأقرة
(162-158من )

*تفسير سورة الأقرة
(164-163من) 

*تفسير سورة الأقرة
(169-165من)

*تفسير سورة الأقرة
 (169)

السأوع
السأوع.السأوع التاسعالسأوع الثامنالسابع

العاشر
السأوع.

الحادي عشر
السأوع. الثاني

عشر
*تفس.....ير س.....ورة

-197الأق.......رة من)
199)

*تفس.....ير س.....ورة
-200الأق.......رة من)

203)
*تفس.....ير س.....ورة

-204الأق.......رة من)
207)

*تفس.....ير س.....ورة
-255الأق......رة من) 

256)
*تفسير سورة
-285الأقرة من)

286)

*التعريف بسورة آل
عمران

*تفسير سورة آل
(33-28عمران من)

*تفسير سورة آل
(103-102عمران من)

*تفسير سورة أل
(107-104عمران من )

*تفسير سورة آل
(115-113عمران من)

*تفسير سورة آل
(136-133عمران من)

*تفسير سورة آل
(141-137عمران من)

*تفسير سورة آل
(145-142عمران من)

*تفسير سورة آل
(151-146عمران من)

*تفسير سورة آل
(195-190عمران من)

* تفسير سورة آل
(200-196عمران من)

*التعريف بسورة
النساء + تفسير

-27سورة النساء من )
30)

*تفسير سورة النساء
(36آية )

*تفسير سورة النساء
(42-40من )

*تابع تفسير سورة
(42-40النساء من ) 

*تفسير سورة النساء
(59-58من )

*تابع تفسير سورة
(59-58النساء من )

*تفسير سورة النساء
(63-60من)

*تابع تفسير سورة
(63-60النساء من)

*تفسير سورة النساء
(65-64من)

*تفسير سورة النساء
(115-114من )

*تفسير سورة النساء
(121-116من )

*تابع تفسير سورة
(121-116النساء من)

*التعريف بسورة
المائدة 

*تفسير سورة المائدة
(2-1من )



السأوع
الثالث عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

* تفسير سورة
(3المائدة من آية )
*تفسير سورة
(34-33المائدة من )

* تابع تفسير سورة
(34-33المائدة من )
*تفسير سورة
(76-73المائدة من )

* تابع تفسير سورة
-73المائدة من) 

76)

*التعريف بسورة
النعام 

* تفسير سورة النعام
(70- 68من ) 

* تابع تفسير سورة
(70-68النعام من )

*تفسير سورة النعام
(151من آية )

*تفسير سورة النعام
(153-152من )

* ت..ابع تفس..ير س..ورة
(153-152النعام من)

*تفسير س..ورة النع..ام
(163-159من)

* ت..ابع تفس..ير س..ورة
(163-159النعام من)

* تفسير سورة النع..ام
(165-164من)

*تابع تفسير سورة
-164النعام من )

165)

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................
المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
وكالة الوزارة للتعليم العام

        
إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2توزيع مقرر الحديث )

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

مصللح الحديث٭
أقسام الحديث٭
أقسام الحديث من٭

حيث القأول والرد
الحديث المردود.٭

الحديث الموضوع٭
أقسام الحديث من٭

جهة المسند
إليه) المنقول عنه (

 رق تخريج.٭
الحديث

تابع  رق تخريج٭
الحديث

تابع  رق تخريج ٭
الحديث

الحديث الول٭
الحديث الثاني٭
الحديث الثالث٭
الحديث الرابع٭
الحديث الخامس ٭

الحديث السادس٭
الحديث السابع٭
الحديث الثامن ٭

الحديث التاسع٭
الحديث العاشر٭
الحديث الحادي عشر٭
الحديث الثاني عشر٭
الحديث الثالث عشر ٭

الحديث الرابع عشر٭
الحديث الخامس٭

عشر
الحديث السادس٭

عشر
الحديث السابع عشر٭
الحديث الثامن عشر  ٭

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

تابع العلم ومصادر٭تابع الورع والزهد٭الجهاد في سأيل٭المرأة ومكانتها٭الشمائل المحمدية٭الحديث التاسع عشر٭



الحديث العشرون٭
الحديث الحادي٭

والعشرون
الحديث الثاني٭

والعشرون
القرآن الكريم حقوقه٭

وآداب  تلوته

حقوق آل بيت٭
النأي رضي الله

عنهم 
حقوق أصحاب ٭

النأي رضي الله
عنهم 

حقوق الزوجين٭
تربية الوند ٭

في السلم
الحجاب ٭
تابع الحجاب ٭
اللغة العربية٭

أهميتها والمحافظة
عليها

السياسة الشرعية ٭

الله
تابع الجهاد في٭

سأيل الله
المال في السلم٭
تابع المال في٭

انسلم
الورع والزهد٭

الفتن وانبتلء٭
الصأر٭
تابع الصأر٭
العلم ومصادر ٭

المعرفة

المعرفة
العلم٭
آداب  واحكام التعامل٭

مع الشأكة العنكأوتية
الحوار وآدابه٭
تابع الحوار وآدابه ٭

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

المسجد وآدابه٭
المسجد الحرام٭

فضائله وأحكامه
المسجد النأوي٭

فضائله وأحكامه
المسجد القصى٭

فضائله وأحكامه
أحكام السلم وآدابه٭

تابع أحكام السلم٭
وآدابه

الزيارة. وآدابها٭
تابع الزيارة وآدابها٭
الصحة والمحافظة٭

عليها
تابع الصحة٭

والمحافظة عليها

أدب  التعامل مع٭
غير المسلمين

الخلر الصهيوني٭
تابع الخلر٭

الصهيوني
حقوق الخدم٭

والعمال
تابع حقوق الخدم٭

والعمال

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

        
إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2توزيع مقرر الفقه )

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

خيار الغأن*
أمثلة خيار الغأن *
انحتكار *
اندخار. *

* التسعير

* بيع السلم 
*عقود مشابهة

للسلم 
* بيع الزروع. والثمار

* الضمان 
* خلاب  الضمان

المصرفي

الكفالة *
* الرهن
* الحوالة
* الصلح
* الشفعة

 الجعالة*
* الغصب
* الهأة 
* الوقف

الوصية *
 علم الفرائض*

وأهميته
* أركان الرث

وشرو ه
* أسأاب  الرث

وموانعه 
* الوارثون من الرجال.
+ الوارثات من النساء

 آيات الرث*
* أنواع الرث 

* أصحاب  النصف 
* أصحاب  الربع 
* أصحاب  الثمن

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

 أصحاب  الثلثين *
* تدريأات 

* أصحاب  الثلث 
* تدريأات 

* أصحاب  السدس

* تدريأات 
* التعصيب 

* جدول أحوال الورثة
* تدريأات 
* الحجب

أحوال الورثة مع 
* الحجب
* التأصيل 

 *  مسائل التأصيل
العول *

الصول التي تعول *

* الرد
* تدريأات 

* مأادئ علم أصول
الفقه 

* تابع مأادئ علم
أصول الفقه  

* الحكم الشرعي

* تابع الحكم الشرعي
* الحكم الوضعي

تعريفه 
* السأب والشرط

والمانع 
* الصحة والفساد 
* العزيمة والرخصة 

* أركان الحكم  
* الدلة ) القرآن (
* الدلة ) السنة ( 
* الدلة ) الجماع (

* تابع الدلة
) انجماع (

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

* الدلة ) القياس (
* تابع الدلة ) القياس (
* دننت اللفاظ ) العام

)
* تابع دننت اللفاظ

* المللق والمقيد
* تابع المللق

والمقيد
* المر

* تابع المر

* تابع النهي
* الفتوى

* تابع الفتوى 
* انستفتاء

* تابع انستفتاء

اختأارات الفصل الدراسي الثاني



) العام (
* دننت اللفاظ

) الخاص (

 * النهي

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................ل



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام
     

إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : ..................
....

توزيع مقرر القرآن الكريم تحفيظ قرآن المستوى الول)نظام المقررات( للفصل
ه.  1441الدراسي الثاني  للعام الدراسي 

السأوعالسأوع الرابعالسأوع. الثالثالسأوع الثانيالسأوع. الول
الخامس

السأوع.
السادس

سورة الأقرة من
24- 1اثية 

سورة الأقرة من
37- 25اثية 

سورة الأقرة من
57- 38اثية 

سورة الأقرة من
69- 58اثية 

مراجعة 

سورة الأقرة من
83- 70اثية 

سورة الأقرة من
93- 84اثية 

سورة الأقرة من
105- 94اثية 

سورة الأقرة من
119- 106اثية 

مراجعة

سورة الأقرة من
134- 120اثية 

سورة الأقرة من
145- 135اثية 

سورة الأقرة من
163- 146اثية 

سورة الأقرة من
176- 164اثية 

مراجعة 

سورة الأقرة من
186- 177اثية 

سورة الأقرة من
196- 187اثية 

سورة الأقرة من
210- 197اثية 

سورة الأقرة من
219- 211اثية 

مراجعة 

سورة الأقرة من
230- 220اثية 

سورة الأقرة من
237- 231اثية 

سورة الأقرة من
248- 238اثية 

سورة الأقرة من
256- 249اثية 

مراجعة 

سورة الأقرة من
264- 257اثية 

سورة الأقرة من
274- 265اثية 

سورة الأقرة من
282- 275اثية 

سورة الأقرة من
9- 283اثية 

مراجعة 
السأوع.
السأوع الحاديالسأوع العاشرالسأوع التاسعالسأوع. الثامنالسابع

عشر
السأوع.
الثاني عشر

 تقويم الفترة
الولى

سورة آل عمران من
22- 10اثية 

سورة آل عمران من
37- 23اثية 

سورة آل عمران من
52- 38اثية 

سورة آل عمران من
70- 53اثية 

مراجعة 

سورة آل عمران من
83- 71اثية 

سورة آل عمران من
100- 84اثية 

سورة آل عمران من
115- 101اثية 

سورة آل عمران من
132- 116اثية 

مراجعة

سورة آل عمران من
148- 133اثية 

سورة آل عمران من
157- 149اثية 

 سورة آل عمران من
173- 158اثية 

سورة آل عمران من
186- 174اثية 

مراجعة

سورة آل عمران من
200- 187اثية 

سورة النساء من
11- 1اثية 

سورة النساء من
19- 12اثية 

سورة النساء من
26- 20اثية 

مراجعة

سورة النساء من
37- 27اثية 

سورة النساء من
51- 38اثية 

سورة النساء من
65- 52اثية 

سورة النساء من
79- 66اثية 

مراجعة 
السأوع. الثالث

عشر
السأوع الرابع

عشر
السأوع

الخامس عشر
السأوع

السادس عشر
السأوع. السابع

عشر
سورة النساء من

91- 80اثية 
سورة النساء من

101- 92اثية 
سورة النساء من

113- 102اثية 

سورة النساء من
147- 128اثية 

تقويم الفترة الثانية

اختأارات الفصل الدراسي الثانيمراجعة 



سورة النساء من
127- 114اثية 

مراجعة 

: معلم المادة : ....................................ل                                                               قائد المدرسة
....................................



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم :         
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

توزيع مقرر القرآن الكريم تحفيظ قرآن المستوى الثاني)نظام المقررات( للفصل
ه.  1441الدراسي الثاني  للعام الدراسي 

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوعالسأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

(9 – 1سورة المائدة) 
.....10سورة المائدة) 
17) 

....18سورة المائدة  )
31)

....32سورة المائدة )
41)

تثأيت سورة المائدة  )
1....40)

سورة  المائدة )
42....50)

سورة المائدة )
51....64)

سورة المائدة )
65...77).

سورة المائدة )
78....90)

تثأيت سورة
....42المائدة  )
90)

سورة  المائدة )
91....103)

سورة المائدة )
104....120)

....1سورة النعام )
18)

سورة النعام )
19....35)

تثأيت سورة
....91المائدة )
120)

....1سورة النعام )
35)

....36سورة النعام)
52)

....53سورة النعام)
67)

سورة النعام )
68....73)

سورة النعام )
74....90)

تثأيت سورة النعام
(36....90)

....91سورة النعام )
101)

سورة النعام )
102....118)

سورة النعام )
119....130)

131سورة النعام )
...142)

تثأيت سورة النعام
(91....142)

سورة النعام )
143....151)

سورة النعام )
152....165)

....1سورة العراف )
22)

سورة العراف )
23....37)

تثأيت سورة النعام)
143....165)

....1سورة العراف )
37)

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع الحادي
عشر

السأوع. الثاني
عشر

سورة العراف ) تقويم الفترة الولى
38....51)

سورة العراف )
52....67)

سورة العراف )
68....81)

سورة العراف )
82....95)

سورة العراف )
96....120)

سورة العراف )
121....137)

سورة العراف )
138....149)

سورة ا لعراف )
150....159)

سورة  العراف )
160....171)

سورة العراف )
171....187)

سورة العراف )
188....206)

...1سورة النفال )
16)

سورة النفال )
17....33)

سورة النفال )
34....45)

سورة النفال )
46....61)

...62سورة النفال )
75)

....14سورة التوبة )
26)

...27سورة التوبة )
36)

...37سورة التوبة )
47)

...48سورة التوبة )
61)



تثأيت سورة
....38العراف )
95)

تثأيت سورة
....96العراف )
159)

...1سورة التوبة )تثأيت
( +تثأيت13

...62سورة التوبة )
(+تثأيت72

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع. السابع
عشر

....73سورة التوبة )
86)

....87سورة التوبة )
99)

....100سورة التوبة )
111)

من سورة التوبة )
112....122)

....123سورة التوبة )
(+ تثأيت129

تقويم الفترة
اختأارات الفصل الدراسي. الثانيم...راجعةالثانية

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................ل

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

توزيع مقرر علوم قرآن تحفيظ قرآن نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام
ه.  1441الدراسي 

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

.التعريف بالمقرر
المأادئ العشرة

تابع نشأة و
تلور علوم

تابع التعريف
بالقرآن الكريم 

.ت.....ابع فض.....ائل
القرآن الكريم

تابع نزول. الق..رآن
الكريم 

ت.........ابع المكي و
المدني



لعلوم القرآن
تابع المأادئ

العشرة لعلوم
القرآن

نشأة و تلور علوم
القرآن

تابع نشأة و تلور
علوم القرآن

القرآن 
الوحي
تابع الوحي
.التعريف بالقرآن

الكريم 
تابع التعريف

بالقرآن الكريم 

خصائص القرآن
الكريم 

.تابع خصائص
القرآن الكريم 

.تابع خصائص
القرآن الكريم 

فضائل  القرآن
الكريم

ت.....ابع فض.....ائل 
القرآن الكريم

نزول القرآن
الكريم 

أسأاب  النزول
 ت.....ابع أس.....أاب

النزول
 ت.....ابع أس.....أاب

النزول
المكي و المدني

ت.........ابع المكي و
المدني

جم.....................ع
الق...رآن)الحف...ظ

في الصدر(
ت.......ابع جم.......ع

الق...رآن)الحف...ظ
في الصدر(

تابع جمع
القرآن)الحفظ
في الصدر( 

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

جمع القرآن
)الحفظ في اللور(

تابع جمع القرآن
)الحفظ في اللور(

تابع جمع القرآن
)الحفظ في اللور(

 الجمع الصوتي
تابع الجمع الصوتي

تابع الجمع
الصوتي

بلغة القرآن
تابع بلغة

القرآن
تابع بلغة

القرآن
الجدل والحوار

في القرآن

تابع الجدل
والحوار في

القرآن
تابع الجدل

والحوار في
القرآن

ترجمة معاني
القرآن

تابع ترجمة
معاني القرآن

تابع ترجمة
معاني القرآن

( اثيات و السور
1) 

تابع اثيات و
 (1السور ) 

تابع اثيات و
 (1السور ) 

( اثيات و السور
2) 

تابع اثيات و
 (2السور ) 

تابع اثيات و
 (2السور ) 

مقاصد السور
ومناسأاتها

تابع مقاصد
السور ومناسأاتها.

تابع مقاصد
السور ومناسأاتها.

اثيات
المتشابهات 

تابع اثيات
المتشابهات

تابع اثيات
المتشابهات

القصص في
(1القرآن )

تابع القصص في
(1القرآن )

تابع القصص في
(1القرآن )

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

القصص في القرآن
(2)

تابع القصص في
(2القرآن )

تابع القصص في
(2القرآن )

القصص في القرآن
(3)

تابع القصص في
(3القرآن )



تابع القصص في
(3القرآن )

تابع القصص في
(3القرآن )

المث.........ال في
القرآن

تابع المث..ال في
القرآن

تابع المثال في
القرآن

تابع المثال في
القرآن

النسخ في
القرآن

تابع النسخ في
القرآن

تابع النسخ في
القرآن

تابع النسخ في
القرآن

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم :         
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

( تحفيظ قرآن نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام1توزيع مقرر القراءات )
ه.  1441الدراسي 

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

الوحدة الولى
-نزول القراءات١
-  كيف تلقى الصحابة٢

القراءات
-  عناية السلف٣

بالقران الكريم
-   المأادئ العشرة٤

لعلم  القراءات
- مفاهيم أساسية في٥

علم القراءات

. الحرف السأعة ١
الى : اهم الحاديث. -

الحرف السأعة- ٢
الى  نهاية الدرس

 - انختيار في٣
القراءات إلى : من

هم
- انختيار في٤

القراءات الى نهاية
الدرس

- كيفية تحمل٥
القرآن الكريم
العرض والسمع

الوحدة الثانية
- القراءات المقأولة١

تعريفها. ، أركانها
- تابع القراءات٢

المقأولة مالذي
يترتب.

- القراءات٣
المردودة. المراد ،

ضوابط
- تابع القراءات٤

المردودة. أقسام
- تابع القراءات٥

المردودة.  حكم

الوحدة الثالثة
-علم الرسم١
- قواعد علم الرسم٢
- علم الضأط٣

- علم عد اثي تعريف١
، إ لقات ،  ريق

-  علم عد اثي فوائد٢
، ، سأب

-  علم عد اثي عدد ،٣
، مثال

-  علم توجيه٤
القراءات تعريفه ،

أمثلته
- علم توجيه٥

القراءات فائدته ،
واضعه

-  اختلف القراءات١
الموقف ، أنواع

- اختلف القراءات٢
فوائد

 علقة علم٣
القراءات .... ثره في

التفسير
-علقة علم٤

القراءات ..... أثره في
الفقه

-علقة علم٥
القراءات ..... أثره في

اللغة

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

الوحدة الرابعة
- نافع المدني١
 . ابن كثير المكي٢
- ابن كثير المكي٣

أشهر الرواة عنه
-  أبو عمرو الأصري٤
-  أبو عمرو الأصري٥

أشهر الرواة عنه

-  ابن عامر١
الشامي

- ابن عامر  الشامي٢
أشهر الرواة عنه

-  عاصم بن أبي٣
النجود

-  عاصم بن أبي٤
النجود شعأة

- عاصم بن أبي٥
النجود  حفص

- حمزة الكوفي١
- حمزة الكوفي٢

أشهر الرواة عنه
ي-  علي الكسائ٣
يعلي الكسائ-  ٤

الليث أبو الحارث
يعلي الكسائ-  ٥

حفص الدوري

الوحدة الخامسة
- متن الشا أية١

التعريف به
- متن الشا أية٢

التعريف بناظمه
- متن الدرة والليأة٣

التعريف بمتن الدرة
- متن الدرة والليأة٤

التعريف بمتن الليأة
- متن الدرة٥

والليأة التعريف
بناظمهم

- رموز الشا أية١
الرموز الفردية.

الحرفية
- رموز الشا أية٢

الرموز الجماعية
الحرفية

- رموز الشا أية٣
الرموز الجماعية

الكلمية
- رموز الشا أية٤

 ريقة الشا أية في
استعمال الرموز

- مصللحات٥
الشا أية

الوحدة السادسة
- التعريف بالمام١

عاصم بن أبي النًجود
-  التعريف برواة٢

المام عاصم شعأة بن
عياش

- التعريف برواة٣
المام عاصم حفص بن

سليمان
- التعريف بمصاحف٤

رواة المام عاصم
الوحدة السابعة

انستعاذة- ٥

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر



- الأسملة1
- ميم الجمع٢
- هاء الكناية٣
- المد والقصر٤
- الهمزتان من كلمة٥

-  الهمزتان من1
كلمتين

- الهمز المفرد٢
- السكت٣
-  الدغام والظهار٤
- المالة٥

الراءات واللمات -1
-  الوقف على٢

أواخر الكلم ومرسوم
-ياءات٣الخط  

الضافة - ياءات
الزوائد

الكلمات الفرشية -٤
أحكام في قصر- ٥

المنفصل لرواية
حفص عن عاصم

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم :         
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

( تحفيظ قرآن نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام2توزيع مقرر القراءات )
ه.  1441الدراسي 

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

الوحدة انولى
-التعريف بالراوي١

قالون نسأه ، صفاته ،
وفاته

- مكان انتشار الرواية٢
في العالم السلمي

- اصللحات الضأط٣
في مصحف المدينة

الوحدة الثانية
- انستعاذة٤
- الأسملة٥

-  ميم الجمع١
المراد بمين الجمع

-  ميم الجمع٢
أحوال ميم الجمع

-  هاء الكناية٣
المراد بهاء الكناية

-  هاء الكناية٤
أحوال هاء الكناية

-  هاء الكناية٥
مستثنيات قالون

فيها

-  المد والقصر.١
تعريفهما

-  المد والقصر.٢
مذهب قالون المد

المتصل ، المنفصل ،
الأدل

-  المد والقصر.٣
مذهب قالون المد
اللزم ، العارض

للسكون
- الهمزتان من كلمة٤

المراد بها ، أنواعها ،
مذهب قالون

-  الهمزتان من٥
كلمة مستثنيات

قالون

-الهمزتان من1
كلمتين المراد بها ،

أقسامها
-  الهمزتان من٢

كلمتين مذهب قالون
فيها
 - الهمز المفرد٣

-  تعريف النقل١
ومواضعه

-  تعريف الدغام٢
ومواضعه

-   الفتح والمالة٣
-  احكام الراءات٤
- أحكام اللمات٥

- الوقف على أواخر١
الكلم ومرسوم الخط

التعريف ، الصل
-  الروم٢
-  الشمام٣
-  الوقف على٤

مرسوم الخط
- ياءات الضافة٥

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

-  ياءات الزوائد١
المراد ، الفروق

-  ياءات الزوائد مذهب٢
قالون

- الكلمات الفرشية٣
التعريف

-  الكلمات الفرشية٤
التعريف ماله قاعدة

-  الكلمات الفرشية٥
التعريف ماليس. له

قاعدة

الوحدة الثالثة
-  التعريف بالراوي١

ورش عن نافع من
اسمه الى نشأته

-  التعريف بالراوي٢
ورش عن نافع من
صفاته الى نهاية

الدرس
الوحدةالرابعة

- انستعاذة٣
والأسملة انستعاذة

-  الأسملة٤
-  حكم الأسملة بين٥

السورتين

الجمع المراد- ميم ١
بها
- ميم الجمع أحوالها٢
-  هاء الكناية المراد٣

بها ، مثالها
- هاء الكناية أحوالها٤
٢ ، ١
-  هاء الكناية٥

٤ ، ٣أحوالها 

- المد والقصر١
تعريفهما

- أقسام المد٢
- مد اللين٣
- الهمزتان من كلمة٤

المراد بها ، أنواعها
- الهمزتان من كلمة٥

مذهب ورش

- الهمزتان من١
كلمتين المراد بها ،

أنواعها
- المتفقتان في٢

الحركة
- المختلفتان في٣

الحركة
-- الهمز المفرد٤

المراد بها ، أنواعها
الهمز المفرد- ٥

مذهب ورش

- النقل تعريفه ،١
مثاله ، شرو ه

- الظهار والدغام٢
تعريفه

- الظهار والدغام٣
مذهب ورش فيه

-- انمالة تعريفها ،٤
أقسامها

- مذهب ورش فيه٥

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر



- الراءات تعريف1
التفخيم والترقيق

-  مذهب ورش في٢
الراءات

- اللمات مذهب ورش٣
-  اللمات ما يغلظه٤

ورش
- الوقف على أواخر٥

الكلم ومرسوم الخط
الوقف على أواخر الكلم

- الروم وانشمام١
- الوقف على٢

مرسوم الخط
- ياء الضافة المراد٣

بها ، ضابلها.
-  ياء الضافة٤

مذهب ورش
- ياءات الزوائد٥

المراد به

- ياءات الزوائد١
الفروق.

- ياءات الزوائد٢
مذهب ورش

-   الكلمات٣
الفرشية تعريف

الفرش
-  الكلمات الفرشية٤

عند ورش ماله قاعدة
-  ماليس له قاعدة٥

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم :         
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

( تحفيظ قرآن نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام3توزيع مقرر القراءات )
ه.  1441الدراسي 

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوعالسأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

انستعادة الأسملة
ميم الجمع
هاء الكناية
تلأيقات

الهمزتان من
كلمة .. كلمتين
تلأيقات

الهمز المفرد ..
النقل .. السكت
تلأيقات

الراءات ..

اللمات ..
الوقف على
مرسوم الخط
تلأيقات

الظهار والدغام
تلأيقات

الظهار
والدغام
تلأيقات

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع الحادي
عشر

السأوع. الثاني
عشر



الفتح والمالة
تلأيقات

الفتح والمالة
تلأيقات

ياءات الضافة
تلأيقات

ياءات الزوائد
تلأيقات

الجمع
تلأيقات

أسأاب  وشروط
وآداب  وفوائد
الجمع تلأيقات

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع. السابع
عشر

اختأارات الفصل الدراسي. الثانياختأار شفوي مراجعة   رق الجمع

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................ل

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للتعليم العام

إدارة التعليم : 
ب. ..................
مدرس........................
.........ة : .................
.....

ه.  1441( نظام مقررات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 3توزيع مقرر الفقه )

السأوع.السأوع الول
الثاني

السأوع
السأوع.السأوع. الرابعالثالث

الخامس
السأوع.
السادس

٭ خصائص التشريع
انسلمي ومميزاته

٭ تابع خصائص التشريع
انسلمي ومميزاته

٭  تابع خصائص. التشريع
انسلمي ومميزاته
٭ خصائص التشريع

السلمي في العأادات

٭خصائص التشريع
في المعاملت
٭ تابع خصائص
التشريع في
المعاملت

٭  خصائص. التشريع
في انسرة

٭تابع خصائص.
التشريع في انسرة
٭ خصائص التشريع

٭ تابع خصائص
التشريع في الجنايات
٭القواعد الفقهية
٭ القاعدة الولى:
المور بمقاصدها

٭ تابع القاعدة الولى
:المور بمقاصدها
٭ القاعدة الثانية
:اليقين ن يزول

بالشك.

 ٭ القاعدة الثالثة :
المشقة تجلب

التيسير
٭ تابع القاعدة

الثالثة : المشقة تجلب
التيسير

 ٭ القاعدة الرابعة :
الضرر يزال

٭  تابع القاعدة
الرابعة: الضرر يزال
٭ القاعدة الخامسة :

العادة محكمة أو
قاعدة العرف
٭ تابع القاعدة

الخامسة :القاعدة
محكمة

٭انجتهاد
٭  تابع انجتهاد

٭ التقليد
٭ أحكام الفتوى

٭  تابع. أحكام الفتوى
٭  تابع. أحكام الفتوى
٭  الخلف الفقهي



في الجنايات

السأوع.السأوع. السابع
الثامن

السأوع
التاسع

السأوع.
العاشر

السأوع.
الحادي عشر

السأوع. الثاني
عشر

٭  تابع الخلف الفقهي
٭ تابع الخلف الفقهي
٭  أحكام وآداب  القضاء
٭  تابع أحكام وآداب 

القضاء
٭  تابع أحكام وآداب 

القضاء

الجراءات القضائية٭ 
 تابع الجراءات٭ 

القضائية
تابع الجراءات٭

القضائية
 تابع الجراءات٭ 

القضائية
الحكم٭

٭  التنفيذ
٭ فقه النوازل

٭ التأمين
٭ الحقوق المعنوية
٭  أحكام بدل الخلو

٭  بنوك النلف
والجنة

٭  بنوك الحليب ٭
٭  أ فال النابيب
٭  قتل الرحمة
٭  موت الدماغ

 نقل العضاء٭ 
 انستنساخ٭ 
أسواق الوراق٭ 

المالية ) الأورصة(
 الضمان الأنكي٭ 
تابع الضمان الأنكي٭ 

 تابع الضمان الأنكي٭ 
انعتمادات٭

المستندية
 صناديق. المانات٭
 التأادنت النقدية٭
 تابع التأادنت٭

النقدية

السأوع الثالث
عشر

السأوع. الرابع
عشر

السأوع
الخامس عشر

السأوع.
السادس عشر

السأوع السابع
عشر

تابع التأادنت النقدية٭ 
 تابع التأادنت النقدية٭
 تابع التأادنت النقدية٭
 غسيل الموال٭
تابع غسيل الموال٭

٭ الأحث الفقهي
٭ تابع الأحث الفقهي
٭ تابع الأحث الفقهي
٭ تابع الأحث الفقهي
٭المجلت الفقهيه

٭ الهيئات والمجامع
الفقهية

التعامل مع ٭
الحاسب اللي في
الأحوث الفقهية
٭ تابع التعامل مع
الحاسب انلي في
الأحوث الفقهية
٭ تابع التعامل مع
الحاسب انلي في
الأحوث الفقهية
٭ تابع التعامل مع
الحاسب انلي في
الأحوث الفقهية

اختأارات الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة : ....................................                                                               قائد المدرسة :
....................................


