


 

 

: الصف المتوسطة  المرحلة:   / الثالث 
 المادة:  تحفيظ  

القرآن  
الكريم  
والدراسات 
 اإلسالمية  

األسبوع في  عدد الحصص   

 (7 )  

عدد الحصص لكل 
 مقرر 

 (  1( التفسير )1( الحديث )1( الفقه ) 1( التوحيد )3القرآن الكريم )

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )
  -  هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إلى

  -  هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 
 (٤٥إلى  ٣٣سورة آل عمران من  )  حفظ القرآن الكريم  
 ( ٥٦إلى  ٤٦سورة آل عمران من  )   حفظ   القرآن الكريم

 الوحدة األولى: السحر  التوحيد: 
 الدرس األول : السحر  

 (٧٠إلى  ٥٧سورة آل عمران من  )    حفظالقرآن الكريم  
 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

 
 (٧٩إلى  ٧١سورة آل عمران من  )  حفظ   القرآن الكريم
 (٩١إلى  ٨٠سورة آل عمران من  ) حفظ القرآن الكريم  

 : الوحدة األولى: السحرلتوحيدا
 الدرس الثاني :الواجب تجاه السحر والسحرة  

 (١٠٣إلى  ٩٢سورة آل عمران من  ) حفظ القرآن الكريم  
 األولى: تفسير سورة الكهف )قصة موسى عليه السالم مع الخضر(  الوحدة لتفسير  ا

 ( 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:                            

 
 (١١٥إلى  ١٠٤سورة آل عمران من  )  حفظ القرآن الكريم  

 (١٢٦إلى  ١١٦سورة آل عمران من  )  حفظ القرآن الكريم    
 الِكهانة والِعرافة    الثانية:الوحدة   التوحيد: 

 الدرس الثالث:  الِكهانة والِعرافة 

 (   ١١٩إلى   ٩٢ منالبقرة سورة   ) تالوةالقرآن الكريم  
 الوحدة األولى: تفسير سورة الكهف )قصة موسى عليه السالم مع الخضر( التفسير  

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 

 الكهف ( من سورة  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

 (١٤٠ إلى١٢٧سورة آل عمران من   ) ظ حفالقرآن الكريم  

 (١٥١إلى  ١٤١سورة آل عمران من  )  حفظ   القرآن الكريم
 : الوحدة الثالثة: التنجيم  التوحيد

 الدرس الرابع: التنجيم  

 (١٥٧إلى  ١٥٢سورة آل عمران من  )  حفظ القرآن الكريم  
 الوحدة الثانية: تفسير سورة الكهف )من مشاهد يوم القيامة(   التفسير

 الكهف( من سورة 106-99الدرس الرابع : :تفسير اآليات )

 الوحدة الثانية: الداللة على الخير   الحديث: 
 الدرس الرابع : النصيحة  

 الوحدة الثانية: الجهاد    :الفقه 
 الدرس الثالث : الجهاد  

 ( 5األسبوع )
  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إلى

    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 ( ١٦٩إلى  ١٥٨سورة آل عمران من  ) حفظ القرآن الكريم  

 (١٨٠إلى  ١٧٠سورة آل عمران من    )حفظ القرآن الكريم  
 : الوحدة الثالثة: التنجيم التوحيد

 الحظ    الدرس الخامس : أبراج  

 (   ١٤٥إلى  ١٢٠من البقرة سورة  )  تالوة القرآن الكريم
 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

 (١٩٠إلى  ١٨١سورة آل عمران من   )  حفظ   القرآن الكريم

 (  ٢٠٠إلى  ١٩١سورة آل عمران من   )  حفظ القرآن الكريم  
 : الوحدة الثالثة: التنجيم التوحيد

 الدرس السادس : االستسقاء باألنواء  

 (  ١٦ إلى  ١ من البقرة سورة  ) حفظ القرآن الكريم  
 : الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم( لتفسيرا

 ( 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

 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                             ( 7األسبوع )

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            



 

  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إلى

   -  هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 (  ٢٦ إلى ١٧من  البقرة سورة  )  حفظ القرآن الكريم  

 (  ٣٧ إلى  ٢٧من  البقرة سورة  )  حفظ   القرآن الكريم

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

 ( ١٧٦ إلى ١٤٦من البقرة سورة  )  تالوةالقرآن الكريم 
 : الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم( التفسير  

 سورة مريم( من 26-16)  تتفسير اآليا  السابع:الدرس 

 

 ( 8األسبوع )
  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إلى

  -   هـ4/7/1444

  م26/1/2023

 (  ٥٣ إلى ٣٨من البقرة سورة  )  حفظ القرآن الكريم  

 (  ٦١إلى   ٥٤ من البقرة سورة  ) ظ حفالقرآن الكريم  

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

 (    ٧٣إلى  ٦٢من البقرة سورة  )  حفظ القرآن الكريم  
 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  

 ( 9األسبوع )
  -    هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إلى

   -    هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 (    ٨٣إلى  ٧٤من البقرة سورة  )  حفظ القرآن الكريم  

 (   ٩١إلى  ٨٤من  البقرة سورة  ) ظ حفالقرآن الكريم  

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

 (  ٢٠٢إلى  ١٧٧من  البقرةسورة  )تالوةالقرآن الكريم 
 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 :تابع آداب اللباس والزينة  

 ( 10األسبوع )

  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إلى

     هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 (     ١٠١ إلى ٩٢من البقرة سورة  ) حفظ القرآن الكريم  

 (   ١١١إلى  ١٠٢من البقرة سورة  ) القرآن الكريم حفظ 

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

 ( ١٢٣ إلى   ١١٢ من البقرة سورة  ) القرآن الكريم حفظ 
 : الوحدة الثالثة: تفسير سورة مريم )قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السالم( لتفسيرا

 ( من سورة مريم50-41)  تاآلياتابع الدرس التاسع: تفسير 
 

 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

 (    ١٣٤ إلى   ١٢٤ من البقرة سورة  ) حفظ   القرآن الكريم

 (   من  إلى  البقرة سورة  ) القرآن الكريم حفظ 

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

 (   ١٤٣إلى  ١٣٥من  البقرة سورة  ) القرآن الكريم حفظ 
 قصة موسى عليه السالم( ): الوحدة الرابعة: تفسير سورة طه لتفسيرا

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

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

 ( ١٥٧ إلى   ١٤٤من  البقرة سورة  ) حفظ   القرآن الكريم

 ( 12األسبوع )

    -  هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى

   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 
 الخميس و

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

 ( 1الوحدة الرابعة: عظمة هللا تعالى ) لتوحيد: ا
 تابع الدرس التاسع: اإللحاد  

 القرآن الكريم  ) تقويم ختامي ( 
 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  


