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 األحساءًحافظت إدارة انتربيت وانتؼهيى ب                                                                                                                                      انًًهكت انؼربيت انسؼوديت

 ...................................يذرست                                                                                                                                                    وزارة انتربيت وانتؼهيى 

 

 هـ 3416/   3415نهؼاو انذراسي   انثانيانذراسي نهفصم  انثاني انًتوسطنهصف  انتفسير توزيغ يقرر 
 

 األسبوع انسادس األسبوع انخايس األسبوع انرابغ األسبوع انثانث األسبوع انثاني األسبوع األول

 4/ 23ـــ  4/ 23 4/  6 ـــ 4/ 2 3/  23ـــ  3/  15 3/ 12ـــ  3/  28 3/  25ـــ  3/  21 3/  8 ـــ  3 /  4

 الوحدة األولى : من آيات هللا الكونية
 ( 14- 14سورة النور )  

 الوحدة الثانية : من آداب االستئذان
 ( 85-85سورة النور ) 

 الوحدة الثالثة : التعريف بسورة الفرقان

 الوحدة الرابعة : القرآن من عند هللا
 ( 4 – 4سورة الفرقان ) 

مسة : الظلم باإلعراض عن الوحدة الخا
 72آيات هللا             سورة الفرقان ) 

– 14 ) 

 (  11  -  17سورة الفرقان )  
 الوحدة السادسة : من آيات هللا الكونية

 (  82  -  81سورة الفرقان )  

 (  47  -  85سورة الفرقان )  
 الوحدة السابعة : صفات عباد الرحمن

 (  42  -  41سورة الفرقان )  

 (  24  -  45سورة الفرقان )  
 (  22  -  27سورة الفرقان )  

 األسبوع انثاني ػشر األسبوع انحادي ػشر األسبوع انؼاشر األسبوع انتاسغ األسبوع انثاين األسبوع انسابغ

 6/  3 ـــ  5 /23 5/ 16 ـــ   5/ 12 13/5ـــ  5/ 25 5/ 22ـــ  5/ 8 4/ 17ـــ  4/ 13 12/4ـــ  4/ 26

 (  8  -  4سورة الصف )  
الوحدة الثامنة : ظهور اإلسالم على 

 سائر األديان
 (  5  -  4سورة الصف )  

 (  41  -  41سورة الصف )  
الوحدة التاسعة : التعريف بسورة 

 الشعراء

 الوحدة العاشرة  :  قصة نوح 
 ( 448  -  418سورة الشعراء) 
 ( 471  -  444سورة الشعراء) 

 حادية عشرة : قصة هود الوحدة ال
 ( 414  - 471سورة الشعراء ) 
 (411  -  417سورة الشعراء   

 
 سورة الشعراء

   (441  -  444) 
 

 الوحدة الثانية عشرة : قصة لوط 
 سورة الشعراء

   (442   -  428  ) 
 سورة الشعراء

   (424  -  451  ) 
 

 انثاين ػشراألسبوع  األسبوع انسابغ ػشر األسبوع انسادس ػشر انخايس ػشراألسبوع  األسبوع انرابغ ػشر األسبوع انثانث ػشر

   26/7  -22/7 23/7 – 5/7 7/ 2ـــ  6/ 17 6/  14ـــ   6/ 12 6/  27 ـــ6/  23 22/6ـــ  6/6

 الوحدة الثالثة عشر : قصة شعيب 
 سورة الشعراء

  (458  -  454  ) 
 سورة الشعراء

  (457  -  747  ) 

الوحدة الرابعة عشر : الدالئل على صدق 
 بعثة النبي 

 سورة الشعراء
  (741  -  771  ) 

 سورة الشعراء 
  (774  -  772  ) 

 تابع سورة الشعراء
 اختباراث انفصم انذراسي انثاني ( 772 – 774)  
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 انتوقيغ : ينتذى األحساء انتؼهيًي :انًشرف انتربوي انتوقيغ :  ®رحــــال ® :يذير انًذرست انتوقيغ :  :يؼهى انًادة

 

 

 

 جدول حصص املواد الدراسية األسبوعي

 هـ 2325 -2324للعام الدراسي   الثاينالفصل الدراسي 

 الثامنة السابعة السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة نيةالثا األوىل احلصص األيام

         املادة األحد

         الصف

         املادة االثنني

         الصف

         املادة الثالثاء

         الصف

         املادة األربعاء

         الصف

http://www.alahsaa.net/vb/member.php?u=877
http://www.alahsaa.net/vb/index.php
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         املادة اخلميس

         الصف
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