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 هـ 1441  لعــــام   الفصل الدراسي الثاني  (     م/    1)   للصف    (      التجويد     )  توزيع مقرر مادة  

 

 مالحظات موضوع الدرس  التاريخ  األسبوع 

 إلى  من

اكن  هـ1441/ 28/5 هـ1441/ 24/5 األول    الالمـــــات الســــو

  الم أل  هـ 1441/ 5/6 هـ 1441/ 1/6 الثاني

  الم الفعــــل  هـ 1441/ 12/6 هـ 1441/ 8/6 الثالث

ابع    املــــد  هـ 1441/ 19/6 هـ 1441/ 15/6 الر

  أقســــام املــد  هـ 1441/ 26/6 هـ 1441/ 22/6 الخامس 

  املــد الطبيعــي هـ 1441/ 7/ 3 هـ 1441/ 29/6 السادس 

  الفــترة األولى تقــويم   هـ 1441/ 7/ 10 هـ1441/ 6/7 السابع 

 الثامن 
 هـ 1441/ 7/ 17 هـ 1441/ 7/ 13

 = املد الفــرعي 

 املــد املتصــل 

 

  املــد املنفصــل  هـ 1441/ 7/ 24 هـ 1441/ 7/ 20 التاسع 

  املــد العارض للسكــون  هـ 1441/ 8/ 2 هـ 1441/ 7/ 27 العاشر

  املــد الالزم  هـ 1441/ 8/ 9 هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر 

 الثاني عشر 

 هـ 1441/ 8/ 16 هـ 1441/ 8/ 12

 = أقســام املــد الالزم : 

 * املــد الكلمــي املثقــل 

 * املــد الكلمــي املخفف 

 

 الثالث عشر 
 هـ 1441/ 8/ 23 هـ 1441/ 8/ 19

 = أقســام املــد الالزم : 

 املثقــل * املــد الالزم الحــرفي 

 

ابع عشر    * املــد الالزم الحــرفي املخفف  هـ 1441/ 8/ 30 هـ 1441/ 8/ 26 الر

  تقــويم الفــترة الثانيــة  هـ1441/ 7/9 هـ1441/ 3/9 الخامس عشر 

 التقــويم النهــائي                                 هـ1441/ 14/9 هـ1441/ 10/9 السادس عشر 

 اختبارات الفصل الدراس ي الثاني هــ12/10/1441 هــ8/10/1441 السابع عشر  

 هــ19/10/1441 هــ15/10/1441 الثامن عشر  

 

 

 

 

 

 



 التوقيع /  ....  ..............................   /اسم قائدة املدرسة                                         التوقيع /                         :................................  /     اسم املعلمة

 

 هـ 1441  لعــــام  الفصل الدراسي الثاني  (     م/    1)   للصف    (   قرآن تالوة        )  توزيع مقرر مادة  
 

 مالحظات موضوع الدرس  التاريخ األسبوع 

 إلى  من  

 األول 
 هـ1441 /28/5 هـ1441 /24/5

 ( 31 - 1)  التوبة سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الثاني 
 هـ 1441 /5/6 هـ 1441 /1/6

 (  54 - 32)  التوبة سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الثالث 
 هـ 1441 /12/6 هـ 1441 /8/6

 ( 79 - 55)  التوبة سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

ابع    الر
 هـ 1441 /19/6 هـ 1441 /15/6

 ( 106 - 80)  التوبة سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الخامس 
 هـ 1441 /26/6 هـ 1441 /22/6

 ( 129 - 107)  التوبة سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 السادس 
 هـ 1441 /7/ 3 هـ 1441 /29/6

 ( 40 - 1)  األنفــال سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 السابع 
 هـ 1441 /7/ 10 هـ1441 /6/7

 ( 79 - 1)  التوبة سورة - 1 :  األولى الفــترة تقــويم* 

 ( 40 - 1)األنفال( +  129 - 80) التوبة - 2

 

 الثامن 
 هـ 1441 /7/ 17 هـ 1441 /7/ 13

 (  75 - 41)  األنفــال سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 التاسع 
 هـ 1441 /7/ 24 هـ 1441 /7/ 20

 (   37 - 1)   األعــراف سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 العاشر 
 هـ 1441 /8/ 2 هـ 1441 /7/ 27

 (  67 - 38)   األعــراف سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الحادي عشر 
 هـ 1441 /8/ 9 هـ 1441 /8/ 5

 (  95 - 68)   األعــراف سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الثاني عشر 
 هـ 1441 /8/ 16 هـ 1441 /8/ 12

 (  137 - 96)   األعــراف سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الثالث عشر 
 هـ 1441 /8/ 23 هـ 1441 /8/ 19

 (  149 - 138)   األعــراف سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

ابع عشر    الر
 هـ 1441 /8/ 30 هـ 1441 /8/ 26

 (  159 - 150)  األعــراف سورة

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الخامس عشر 
 هـ1441 /7/9 هـ1441 /3/9

 ( 67- 1( + األعراف) 75 - 41األنفال )  - 1 :  * تقــويم الفــترة الثانيــة

 ( 159 - 68سورة األعراف )  - 2

 

  األعراف سورة - 3 / األنفال سورة - 2 / التوبة سورة - 1 :  النهائي التقــويم*  هـ1441 /14/9 هـ1441 /10/9 السادس عشر

 اختبارات الفصل الدراس ي الثاني هــ12/10/1441 هــ8/10/1441 السابع عشر 

 هــ19/10/1441 هــ15/10/1441 الثامن عشر 

 


