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نويالثا املرحلة: :الصف   
 لثانوياالثاني 

لشرعيااملسار   
:دةاملا  

كريم لقرآن الا

(2-2)  
عاألسبو يف عدد احلصص  5 

 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 - هـ10/5/1444

 إىل

 م8/12/2022 - هـ14/5/1444

 تطبيقات التجويد
 (144-142تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (25-1) من اآليات حفظ سورة الرمحن
 (149-145تالوة سورة البقرة من اآليات )
 (154-150تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 تطبيقات التجويد
 (160-155تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (42-26) من اآليات حفظ سورة الرمحن
 (164-161تالوة سورة البقرة من اآليات )
 (169-165تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 حدمطولة: األ إجازة

 يدرج فيه توزيع الاألحد:                            

 (173-170تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (61-43) من اآليات حفظ سورة الرمحن

 (176-174تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (179-177تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -  هـ1/6/1444

 إىل

 م29/12/2022 -    هـ5/6/1444

 

 تطبيقات التجويد

 (184-180تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (نهاية السورة-62) من اآليات حفظ سورة الرمحن

 (186-185تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (188-187تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إىل

 م5/1/2023   -   هـ12/6/1444

 تطبيقات التجويد

 (193-189تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (17-1) من اآليات القمرحفظ سورة 

 (196-194تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (199-197تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (6األسبوع )

 م8/1/2023     هـ15/6/1444

 إىل 

 م12/1/2023  -  هـ19/6/1444

 تطبيقات التجويد

 (203-200تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (32-18) من اآليات القمرحفظ سورة 

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع
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 (210-204تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (213-211تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (7األسبوع )

 م15/1/2023 -   هـ22/6/1444

 إىل

 م19/1/2023  - هـ26/6/1444

 د واالثننيإجازة مطولة: األح

 يدرج فيه توزيع الاألحد:                            

  يدرج فيه توزيعالاالثنني:                            

 (42-33) من اآليات القمرحفظ سورة 

 (216-214تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (218-217تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -  هـ29/6/1444

 إىل

 م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 

 تطبيقات التجويد

 (220-219تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (نهاية السورة-43) من اآليات القمرحفظ سورة 

 (223-221تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (228-224تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (9األسبوع )

 م29/1/2023 -   هـ7/7/1444

 إىل

 م2/2/2023  -   هـ11/7/1444

 تطبيقات التجويد

 (230-229تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (25-1) من اآليات لنجماحفظ سورة 

 (232-231تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (234-233تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -    هـ14/7/1444

 إىل

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 تطبيقات التجويد

 (237-235تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (38-26) من اآليات لنجماحفظ سورة 

 (242-238تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (245-243تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (11األسبوع )

 م12/2/2023 -   هـ21/7/1444

 إىل

 م16/2/2023  -  هـ25/7/1444

 

 تطبيقات التجويد

 (247-246تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (نهاية السورة-39) من اآليات لنجماحفظ سورة 

 (249-248تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (252-250تالوة سورة البقرة من اآليات )

 (12األسبوع )

 م19/2/2023   - هـ28/7/1444

 إىل

 م23/2/2023  -  هـ3/8/1444

اء األربع: يسيوم التأسإجازة 

 اخلميسو

 1إثراءات
 2إثراءات
 3إثراءات

  يدرج فيه توزيعالاألربعاء:                            
  يدرج فيه توزيعالاخلميس:                            
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 (13األسبوع )

 االختبارات

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444

 إىل

 م2/3/2023 -   هـ10/8/1444

 


