


 

 

: الصف المتوسطة  المرحلة:  األول  
تحفيظ /  المادة:  

القرآن  
الكريم  
والدراسات 
 اإلسالمية  

األسبوع في  عدد الحصص   

 (8 )  

عدد الحصص لكل 
 مقرر 

 (  1( التفسير )1( الحديث )1( الفقه ) 1( التوحيد )4القرآن الكريم )

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

  -  هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إلى

  -  هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 (  ٥إلى ١من  ورة إبراهيمس) حفظ   القرآن الكريم
 (   ١٠إلى   ٦إبراهيم من  سورة)حفظ  القرآن الكريم  

 الشرك    األولى:الوحدة   التوحيد: 
 الدرس األول :خطر الشرك  

 (   ١٨إلى  ١١سورة إبراهيم من )حفظ القرآن الكريم    
 األولى: عناية هللا بموسى عليه السالم    الوحدةالتفسير: 

 ( من سورة القصص 9-7الدرس األول :تفسير اآليات من )
 (  ٢٠إلى  ١سورة يونس من )تالوة    القرآن الكريم

 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

 (  ٢٤إلى  ١٩إبراهيم من  سورة )حفظ القرآن الكريم  
   (  ٣٣إلى ٢٥سورة إبراهيم من )حفظ القرآن الكريم  

 الشرك  األولى: الوحدة   التوحيد
 الدرس الثاني :الحذر من الشرك  

 (  ٤٢إلى  ٣٤سورة إبراهيم من  )  حفظ   القرآن الكريم
 األولى: عناية هللا بموسى عليه السالم   لوحدة ا  لتفسيرا

 ( من سورة القصص14-10الدرس الثاني :تفسير اآليات من )
 (٤٢إلى  ٢١ونس من يسورة  )تالوة    القرآن الكريم

 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:                            

 (  ٥٢إلى  ٤٣سورة إبراهيم من )حفظ القرآن الكريم  

 (  راجعة سورة إبراهيم م)حفظ   القرآن الكريم  
 األولى : الشرك  الوحدة التوحيد  

 الدرس الثالث : الشرك في الربوبية  

 (  ٥إلى  ١من  عدسورة الر)  حفظ   القرآن الكريم  
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 الثانية: قصة قارون   الوحدة التفسير  

 ( من سورة القصص78-76الدرس الثالث :تفسير اآليات من )

 (   ٧٠إلى  ٤٣سورة يونس من )  تالوة  القرآن الكريم
 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

 (  ١٣إلى  ٦الرعد من سورة  )  حفظ   القرآن الكريم

 (  ١٨إلى  ١٤الرعد من سورة )حفظ القرآن الكريم  
 الوحدة األولى : الشرك   التوحيد

 الدرس الرابع :الشرك في األلوهية  

 (  ٢٨إلى  ١٩من سورة الرعد )حفظ لقرآن الكريم  ا
 الثانية: قصة قارون   الوحدة   لتفسيرا

 ( من سورة القصص82-79)الدرس الرابع :تفسير اآليات من 

 (   ٨٨إلى  ٧١سورة يونس من )  تالوة  القرآن الكريم
 الثانية : الصحبة وحسن الخلق    لحديث: الوحدةا

 الدرس الرابع :الخلق الحسن  

 : 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

 (     ٣٤إلى  ٢٩الرعد من سورة   )حفظ   القرآن الكريم  

 (  ٤٣إلى  ٣٥سورة الرعد من )حفظ   القرآن الكريم  
 الشرك  األولى: الوحدة   التوحيد

 الدرس الخامس :حماية النبي صلى هللا عليه وسلم للتوحيد وسده الطرق الموصلة للشرك  

 (  مراجعة سورة الرعد  )حفظ   القرآن الكريم  
 الثانية: قصة قارون     التفسير

 ( من سورة القصص84-83الدرس الخامس :تفسير اآليات من )

 (   ١٠٩إلى  ٨٩ يونس من سورة ) تالوة  القرآن الكريم  
 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

 (    ٤إلى   ١سورة يوسف من )حفظ   الكريمالقرآن  

 (  ١٤إلى   ٥سورة يوسف من )حفظ القرآن الكريم  
 إلى التوحيد    الثانية: الهداية: الوحدة  التوحيد

 الدرس السادس :الهداية إلى التوحيد  

 (  ٢٢إلى  ١٥سورة يوسف ) حفظ   القرآن الكريم
 : سورة العنكبوت  ةالوحدة الثالث  التفسير

 ( من سورة العنكبوت9-1الدرس السادس :تفسير اآليات من )

 (  ٢٠إلى  ١من  التوبة  سورة ) تالوة  القرآن الكريم  
 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:                            

 (  ٣٠إلى  ٢٣سورة يوسف من  ) حفظ القرآن الكريم  

 (  ٣٧إلى  ٣١سورة يوسف من )حفظ القرآن الكريم  
 نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة    الثالثة:  ة: الوحدالتوحيد

 ( 1الدرس السابع : نتائج التوحيد في الدنيا )

 (٣٦إلى  ٢١من  التوبة سورة )تالوة  القرآن الكريم    
 : سورة العنكبوت  ةالوحدة 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

 (  ٤٣إلى  ٣٨سورة يوسف من ) حفظ   القرآن الكريم

 ( ٥٢إلى  ٤٤يوسف من سورة )حفظ القرآن الكريم  
 نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة    الثالثة:  ة: الوحدالتوحيد

 ( 2الدرس الثامن  : نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة  )

 (  ٦٣إلى  ٥٣سورة يوسف من )حفظ القرآن الكريم    
 : سورة العنكبوت  ةالوحدة الثالث  التفسير

 ( من سورة العنكبوت46-45اآليات من ) رالدرس الثامن: تفسي

 (   ٤٧إلى ٣٧من  التوبة سورة  )تالوة  القرآن الكريم  
 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

 (٦٩إلى  ٦٤سورة يوسف من ) حفظ   القرآن الكريم

 (  ٧٨إلى  ٧٠سورة يوسف من )حفظ   مالقرآن الكري
 الباطنة    الرابعة: العبادات: الوحدة  التوحيد

 الدرس التاسع : العبادة  

 (  ٨٦إلى  ٧٩سورة يوسف من )  حفظ   القرآن الكريم
 : سورة العنكبوت  ة الوحدة الثالث التفسير: 

 العنكبوت( من سورة  69-64الدرس التاسع :تفسير اآليات من )

 (  ٦٨إلى  ٤٨من  التوبة سورة  )تالوة  لقرآن الكريم  ا
 نهى اإلسالم عنها   الثالثة: أخالقالوحدة   لحديث: ا

 الدرس الثامن  : ذو الوجهين  

 الثالثة: سجود السهو   : الوحدةالفقه 
 تابع الدرس السادس : سجود السهو

 ( 10األسبوع )

  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إلى

     هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 (٩٥إلى  ٨٧سورة يوسف من )حفظ القرآن الكريم  

 (  ١٠٣إلى  ٩٦سورة يوسف من )  حفظ   القرآن الكريم
 الوحدة الرابعة :العبادات الباطنة   التوحيد: 

 تابع الدرس التاسع : العبادة 

 ( ١١١إلى   ١٠٤يوسف سورة   )حفظ     القرآن الكريم



 

 

 : سورة العنكبوت  ةالوحدة الثالث  التفسير

 ( من سورة العنكبوت 69-64تابع الدرس التاسع :تفسير اآليات من )

 (  ٨٦إلى ٦٩من التوبة سورة  )تالوة  القرآن الكريم  
 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

 (  إبراهيم مراجعة سورة  )حفظ القرآن الكريم  

 (    الرعدمراجعة سورة )  حفظ   القرآن الكريم
 الباطنة    العباداتالرابعة:  الوحدة   التوحيد: 

 الدرس العاشر: عبادة المحبة  

 (  سورة يوسفسورة )حفظ   القرآن الكريم
 : الوحدة الرابعة: سورة الروم  التفسير

 ( سورة الروم  7-1الدرس العاشر : تفسير اآليات من )

 ( ٩٩إلى  ٨٧سورة التوبة من   )  تالوة  القرآن الكريم
 الرابعة : الحياء وعمل القلب   الوحدة 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

 ( تقويم ختامي القرآن الكريم ) 
 (  تقويم ختامي  القرآن الكريم )

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

 (  تقويم ختامي  القرآن الكريم )
 الوحدة الرابعة: سورة الروم   التفسير: 

 الروم ( سورة  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  


