


 التوقيع:                             إعداد:عائشة القحطاني.                      

 جميلة القحطاني                                                    التوقيع:                                                        

 

 الصف: املتوسطة  املرحلة: 
 / الثالث 

 عام 
 املادة: 

القرآن 

الكريم 

والدراسات 

 اإلسالمية

في األسبوع  عدد الحصص  

 
(5)  

عدد الحصص لكل 
 مقرر 

 (  1( التفسير )1( الحديث )1( الفقه ) 1( التوحيد )1القرآن الكريم )

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )
  -  هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إلى

  -  هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 2  آية  إلى 1  آية  من المجادلة  سورة فظ+ح  7 آية الى 1 آية من مريم سورة  تالوة:  القرآن الكريم  
 الوحدة األولى: السحر  التوحيد: 

 الدرس األول : السحر  

 الوحدة األولى: تفسير سورة الكهف )قصة موسى عليه السالم مع الخضر( التفسير:  
 ( من سورة الكهف  64-60الدرس األول :تفسير اآليات )

 الوحدة األولى: أخالق وسلوك رغب فيها اإلسالم   الحديث: 
 الدرس األول: االستقامة  

 الوحدة األولى: األيمان    :الفقه 
 الدرس األول : األيمان 

 ( 2األسبوع )
    -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إلى 
   -   هـ21/5/1444

 م15/12/2022

  آية إلى  3 آية من المجادلة سورة  حفظ+ 11 آية الى  8 آية من مريم  سورة تالوة : القرآن الكريم  

4 
 : الوحدة األولى: السحرالتوحيد

 الدرس الثاني :الواجب تجاه السحر والسحرة  
 األولى: تفسير سورة الكهف )قصة موسى عليه السالم مع الخضر(  الوحدة التفسير  

 ( من سورة الكهف73-65الدرس الثاني: تفسير اآليات )
 الوحدة الثانية: الداللة على الخير   الحديث: 

 الدرس الثاني : الداللة على الخير 
 : الوحدة األولى: األيمان  الفقه 

 الدرس الثاني : الحنث في اليمين

 ( 3األسبوع )
  -    هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إلى

   -   هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 21 آية الى  12 آية من مريم  سورة تالوة  :القرآن الكريم  

 الِكهانة والِعرافة   الثانية: الوحدة  التوحيد: 
 الدرس الثالث:  الِكهانة والِعرافة 

 السالم مع الخضر( الوحدة األولى: تفسير سورة الكهف )قصة موسى عليه التفسير  
 ( من سورة الكهف 82-74الدرس الثالث: :تفسير اآليات) 

 الثانية: الداللة على الخير    الوحدة لحديث: ا
 الدرس الثالث: اإلصالح بين الناس  

 ( 4األسبوع )
  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إلى

  -    هـ5/6/1444

  م29/12/2022

إلى   5 آية  من المجادلة  سورة حفظ +  34 آية  الى   22 آية  من مريم  سورة تالوة    :القرآن الكريم  

 7آية 
 : الوحدة الثالثة: التنجيم  التوحيد

 الدرس الرابع: التنجيم  

 الوحدة الثانية: تفسير سورة الكهف )من مشاهد يوم القيامة(   التفسير
 ( من سورة الكهف106-99الدرس الرابع : :تفسير اآليات )

 الوحدة الثانية: الداللة على الخير   الحديث: 

 هـ 1444توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  
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 الدرس الرابع : النصيحة  

 الوحدة الثانية: الجهاد    :الفقه 
 الدرس الثالث : الجهاد  

 ( 5األسبوع )
  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إلى

    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

  إلى 8 آية  من المجادلة  سورة حفظ +48 آية  الى   35 آية  من مريم  سورة تالوة    :القرآن الكريم  

 10 آية

 : الوحدة الثالثة: التنجيم التوحيد
 الحظ    الدرس الخامس : أبراج  

 الوحدة الثانية: تفسير سورة الكهف )من مشاهد يوم القيامة(   التفسير
 من سورة الكهف  ( 110-107الدرس الخامس: :تفسير اآليات )

 الثانية: الداللة على الخير    الوحدة الحديث: 
 نشر الخير  الخامس:الدرس 

 الوحدة الثالثة: اللباس والزينة وسنن الفطرة  :  الفقه 
 الدرس الرابع : اللباس والزينة  

 ( 6األسبوع )
      هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إلى 

   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023

  إلى 13 آية  من المجادلة  سورة حفظ +  58 آية الى  49 آية من مريم  سورة تالوة : القرآن الكريم  

 11 آية

 : الوحدة الثالثة: التنجيم التوحيد
 الدرس السادس : االستسقاء باألنواء  

 : الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم( التفسير
 ( من سورة مريم  9-1)  تالدرس السادس: تفسير اآليا

 الثالثة: أخالق وسلوكيات نهى اإلسالم عنها    الوحدة الحديث: 
 الدرس السادس  : أحكام التشبه 

 : الوحدة الثالثة: اللباس والزينة وسنن الفطرة  الفقه 
 من اللباس والزينة   مالدرس الخامس: ما يحر

 ( 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:                            

  إلى 14 آية من المجادلة سورة  حفظ+ 65 آية  الى 59 آية من مريم سورة  تالوة  :القرآن الكريم  

 17 آية

 ( 1الوحدة الرابعة: عظمة هللا تعالى ): التوحيد
 الدرس السابع : تعظيم هللا تعالى  

 : الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم( التفسير  
 ( من سورة مريم26-16)  تتفسير اآليا  السابع:الدرس 

 ( 8األسبوع )
  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إلى

  -   هـ4/7/1444

  م26/1/2023

 74 آية الى 66 آية من مريم سورة  تالوة القرآن الكريم:

 ( 1الوحدة الرابعة: عظمة هللا تعالى ): التوحيد
 الدرس السابع : تعظيم هللا تعالى تابع 

 الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم(  التفسير  
 ( من سورة مريم 37-27) ت تفسير اآليا الثامن: الدرس 

 الثالثة: أخالق وسلوكيات نهى اإلسالم عنها  الوحدة الحديث: 
 الدرس السابع : حقوق الطريق  

 : الوحدة الثالثة: اللباس والزينة وسنن الفطرة  الفقه 
 الدرس السادس : آداب اللباس والزينة  

  إلى 18 آية من المجادلة سورة  حفظ+ 82 آية  الى 75 آية من مريم سورة  تالوة  :القرآن الكريم   ( 9األسبوع )
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  -    هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إلى

   -    هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 21 آية

 ( 1الوحدة الرابعة: عظمة هللا تعالى ): التوحيد
 الدرس الثامن: أدلة عظمة هللا تعالى 

 الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم(  التفسير: 
 ( من سورة مريم50-41)  تالدرس التاسع: تفسير اآليا

 الثالثة: أخالق وسلوكيات نهى اإلسالم عنها  الوحدة الحديث: 
 حمل السالح   الثامن: الدرس 

 : الوحدة الثالثة: اللباس والزينة وسنن الفطرة  الفقه 
 الدرس السادس: آداب اللباس والزينة تابع 

 ( 10األسبوع )

  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إلى

     هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 22 آية  المجادلة  سورة  حفظ+   95 آية  الى 83 آية من مريم سورة  تالوة:  القرآن الكريم  

 ( 1الرابعة: عظمة هللا تعالى )  الوحدة التوحيد: 
 أدلة عظمة هللا تعالى تابع الدرس الثامن: 

 : الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم( التفسير
 ( من سورة مريم50-41)  تتابع الدرس التاسع: تفسير اآليا

 الوحدة الثالثة: أخالق وسلوكيات نهى اإلسالم عنها الحديث: 
 الدرس التاسع: التحذير من الكبر  

 الوحدة الثالثة: اللباس والزينة وسنن الفطرة   الفقه 
 الدرس السابع: الغسل 

 ( 11األسبوع )

  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إلى

   -   هـ25/7/1444

  م16/2/2023

 السورة آخر الى  96 آية من مريم  سورة تالوة  :القرآن الكريم  

 ( 1الوحدة الرابعة: عظمة هللا تعالى ) التوحيد: 
 الدرس: التاسع: اإللحاد 

 قصة موسى عليه السالم( )الوحدة الرابعة: تفسير سورة طه : التفسير
 طه ( من سورة  16-1الدرس العاشر : تفسير اآليات )

 الوحدة الثالثة: أخالق وسلوكيات نهى اإلسالم عنها الحديث: 
 تابع الدرس التاسع: التحذير من الكبر  

 الوحدة الثالثة: اللباس والزينة وسنن الفطرة   الفقه 
 تابع الدرس السابع: الغسل 

 ( 12األسبوع )

    -  هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى

   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : التأسيسيوم إجازة 
 الخميس و

 التقويم   استكمال  :القرآن الكريم
 ( 1الوحدة الرابعة: عظمة هللا تعالى ) التوحيد: 

 تابع الدرس التاسع: اإللحاد  
 قصة موسى عليه السالم( )الوحدة الرابعة: تفسير سورة طه  التفسير: 

 ( من سورة طه 16-1تابع الدرس العاشر: تفسير اآليات )
 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  


