
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف خطة توزيع المنهج على أسابيع الفصل الثاني

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف األول المتوسط ⇦ دراسات اسالمية ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف األول المتوسط والمادة دراسات اسالمية في الفصل األول

بوربوينت توحيد حقيقة الشرك وأنواعه 1

بوربوينت تفسير سورة العاديات 2

بوربوينت درس اآلذان واإلقامة 3

اختبار دراسات نهائي مع نموذج اإلجابة 4

اختبار نهائي وورد 5
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 التوقيع:                         إعداد:عائشة القحطاني.                          

 جميلة القحطاني                                                    التوقيع:                                                        

 

 الصف: املتوسطة  المرحلة: 

األول  
تعليم عام/  

 املادة: 

القرآن 
الكريم 

والدراسات 
 اإلسالمية

في األسبوع  عدد الحصص  

 

(5)  

عدد الحصص لكل 
 (  1( التفسير )1( الحديث )1( الفقه ) 1( التوحيد )1القرآن الكريم ) مقرر 
 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )
  -  هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إلى
  -  هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 ( 21 -1)   آية من القصص  سورة  تالوة:  القرآن الكريم  

 الشرك   األولى: الوحدة  التوحيد: 
 الدرس األول :خطر الشرك  

 األولى: عناية هللا بموسى عليه السالم   الوحدة التفسير:  
 ( من سورة القصص 9-7الدرس األول :تفسير اآليات من )

 األذكار   األولى:الوحدة   الحديث: 
 الدرس األول : الذكر بعد الصالة  

 شروط الصالة وأركانها وواجباتها   األولى: ةالوحد   :الفقه 
 الدرس األول : شروط الصالة  

 ( 2األسبوع )
    -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إلى 
   -   هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 ( 4 -1) آية من الطالق   سورة حفظ :القرآن الكريم  

 الشرك  األولى: الوحدة   التوحيد
 الدرس الثاني :الحذر من الشرك  

 األولى: عناية هللا بموسى عليه السالم   لوحدة ا  التفسير
 ( من سورة القصص14-10الدرس الثاني :تفسير اآليات من )

 : الوحدة الثانية : الصحبة وحسن الخلق  الحديث  
 الدرس الثاني :أثر الصحبة  

 شروط الصالة وأركانها وواجباتها   األولى: الوحدة  الفقه 
 الدرس الثاني : أركان  الصالة 

 ( 3األسبوع )
  -    هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إلى
   -   هـ28/5/1444
 م22/12/2022
 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            
 ( 42 -22)   آية من القصص   سورة تالوة  :القرآن الكريم  

 الوحدة األولى : الشرك  التوحيد  
 الدرس الثالث : الشرك في الربوبية  

 الثانية: قصة قارون   الوحدة  التفسير  
 ( من سورة القصص78-76الدرس الثالث :تفسير اآليات من )

 : الوحدة الثانية : الصحبة وحسن الخلق  لحديث  ا
 الجليس الصالح وجليس السوء   :الدرس الثالث  

 ( 4األسبوع )
  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إلى

  -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 ( 8 -5) آية من الطالق   سورة حفظ :القرآن الكريم  

 الوحدة األولى : الشرك   التوحيد
 الدرس الرابع :الشرك في األلوهية  

 الثانية: قصة قارون   الوحدة   التفسير
 ( من سورة القصص82-79الدرس الرابع :تفسير اآليات من )

 :الوحدة الثانية : الصحبة وحسن الخلق   الحديث  
 الدرس الرابع :الخلق الحسن  

 هـ 1444توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  



 التوقيع:                         إعداد:عائشة القحطاني.                          

 جميلة القحطاني                                                    التوقيع:                                                        

 : الوحدة األولى : شروط الصالة وأركانها وواجباتها   الفقه 
 الدرس الثالث : واجبات الصالة 

 ( 5األسبوع )
  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023
 إلى

    -    هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 ( 63 -43)   آية من القصص  سورة  تالوة  :القرآن الكريم  
 الشرك  األولى: الوحدة   التوحيد

 الدرس الخامس :حماية النبي صلى هللا عليه وسلم للتوحيد وسده الطرق الموصلة للشرك  
 الثانية: قصة قارون     التفسير

 ( من سورة القصص84-83الدرس الخامس :تفسير اآليات من )
 الصحبة وحسن الخلق   الثانية:  الوحدة الحديث: 

 الدرس الخامس :عظم أجر حسن الخلق  
 : الوحدة الثانية: سنن الصالة ومكروهات الصالة ومبطالتها  الفقه 

 الدرس الرابع : سنن الصالة  

 ( 6األسبوع )
      هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى 
   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 ( السورة  آخر  إلى  -9) آية  من   الطالق سورة حفظ  : القرآن الكريم  
 إلى التوحيد    الثانية: الهداية: الوحدة  التوحيد

 الدرس السادس :الهداية إلى التوحيد  
 : سورة العنكبوت  ةالوحدة الثالث  التفسير

 ( من سورة العنكبوت9-1الدرس السادس :تفسير اآليات من )
 : الوحدة الثالثة :أخالق نهى اإلسالم عنها  الحديث  

 1الدرس السادس : صفات المنافقين 
 الوحدة الثانية: سنن الصالة ومكروهات الصالة ومبطالتها   الفقه 

 الدرس الخامس  :  مكروهات الصالة ومبطالتها 

 ( 7األسبوع )
  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إلى

   -  هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            
 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 ( السورة آخر إلى   -64)   آية من القصص  سورة  تالوة:  القرآن الكريم  
 نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة    الثالثة:  ة: الوحدالتوحيد

 ( 1الدرس السابع : نتائج التوحيد في الدنيا )
 : سورة العنكبوت  ة الوحدة الثالث التفسير  

 ( من سورة العنكبوت44-41:تفسير اآليات من ) الدرس السابع

 ( 8األسبوع )
  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023
 إلى

  -   هـ4/7/1444
 م26/1/2023

 

 ( 17 -1)   آية من العنكبوت  سورة تالوة : القرآن الكريم  
 نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة    الثالثة:  ة: الوحدالتوحيد

 ( 2الدرس الثامن  : نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة  )
 : سورة العنكبوت  ة الوحدة الثالث التفسير  

 ( من سورة العنكبوت46-45اآليات من ) رالدرس الثامن: تفسي
 : الوحدة الثالثة :أخالق نهى اإلسالم عنها  الحديث  

 2الدرس السابع : صفات المنافقين 
 : الوحدة الثالثة: سجود السهو  الفقه 

 الدرس السادس : سجود السهو  
 ( 9األسبوع )

  -    هـ7/7/1444
 م29/1/2023

 إلى
   -    هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 ( 35 -18)   آية من العنكبوت  سورة تالوة : القرآن الكريم  
 الباطنة    الرابعة: العبادات: الوحدة  التوحيد

 الدرس التاسع : العبادة  
 : سورة العنكبوت  ةالوحدة الثالث :  التفسير

 ( من سورة العنكبوت69-64الدرس التاسع :تفسير اآليات من )



 التوقيع:                         إعداد:عائشة القحطاني.                          

 جميلة القحطاني                                                    التوقيع:                                                        

 

 : الوحدة الثالثة :أخالق نهى اإلسالم عنها  الحديث  
 الدرس الثامن  : ذو الوجهين  

 :الوحدة الثالثة: سجود السهو   الفقه 
 تابع الدرس السادس : سجود السهو

 ( 10األسبوع )
  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى

     هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 ( 52 -36)   آية  من العنكبوت سورة  تالوة:  القرآن الكريم  
 : الوحدة الرابعة :العبادات الباطنة    التوحيد

 تابع الدرس التاسع : العبادة 
 : سورة العنكبوت  ةالوحدة الثالث  التفسير

 ( من سورة العنكبوت 69-64تابع الدرس التاسع :تفسير اآليات من )
 : الوحدة الرابعة : الحياء وعمل القلب  الحديث  

 الدرس التاسع : أعمال القلوب  
 الوحدة الثالثة: سجود السهو   الفقه 

 الدرس السابع : أسباب سجود السهو 

 ( 11األسبوع )
  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023
 إلى

   -   هـ25/7/1444
 م16/2/2023

 

 ( السورة آخر إلى -53)   آية من العنكبوت  سورة تالوة : القرآن الكريم  
 الباطنة    الرابعة: العباداتالوحدة   التوحيد: 

 الدرس العاشر: عبادة المحبة  
 : الوحدة الرابعة: سورة الروم  التفسير

 ( سورة الروم  7-1الدرس العاشر : تفسير اآليات من )
 الوحدة الرابعة : الحياء وعمل القلب   الحديث  

 الدرس العاشر : خلق الحياء  
 الوحدة الثالثة: سجود السهو   الفقه 

 تابع الدرس السابع : أسباب سجود السهو 
 ( 12األسبوع )

    -  هـ28/7/1444
 م19/2/2023

 إلى
   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023
األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 الخميس و

 التقويم  استكمال :  القرآن الكريم  

 الباطنة    الرابعة: العباداتالوحدة   التوحيد: 
 تابع الدرس العاشر: عبادة المحبة 

 : الوحدة الرابعة: سورة الروم    التفسير
 ( سورة الروم 7-1تابع الدرس العاشر : تفسير اآليات من )

 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            

 ( 13األسبوع )
 االختبارات 

  -   هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إلى
  -    هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 االختبارات  


