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 هـ 3914/1440لعــــام    الفصل الدراسي الثاني  (     م/    2)   للصف    (        التجويد    )  توزيع مقرر مادة  
 
 

 مالحظات موضوع الدرس  التاريخ األسبوع 

 إلى  من  

  الحــروف  صفــات  هـ1441/ 28/5 هـ1441/ 24/5 األول  

  (  الجهر   ــ  الهمس)   الالزمة الصفات  هـ 1441/ 5/6 هـ 1441/ 1/6 الثاني 

  (  التوسط  ــ الرخاوة ــ   الشدة)   الالزمة الصفات  هـ 1441/ 12/6 هـ 1441/ 8/6 الثالث  

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

  ــ اإلطبــاق)       (  االستفــال ــ االستعــالء)   الالزمة الصفات 

 (  االنفتــاح

 

  (  القلقلة  ــ  الصفير )   الالزمة الصفات  هـ 1441/ 26/6 هـ 1441/ 22/6 الخامس  

  (  التكرير   ــ  االنحــراف ــ اللين)   الالزمة الصفات  هـ 1441/ 7/ 3 هـ 1441/ 29/6 السادس  

  األولــى  الفــــترة تقويم هـ 1441/ 7/ 10 هـ1441/ 6/7 السابع  

  (  الخفــاء  ــ  االستطــالة ــ التفشــي)  الالزمة  الصفات  هـ 1441/ 7/ 17 هـ 1441/ 7/ 13 الثامن  

  مراجعة الصفات الالزمة   هـ 1441/ 7/ 24 هـ 1441/ 7/ 20 التاسع  

  والضعــف  القــوة  حيث من  الصفــات أقســام  هـ 1441/ 8/ 2 هـ 1441/ 7/ 27 العاشر  

  الحــروف  صفــات  استخــراج  كيفية هـ 1441/ 8/ 9 هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر  

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

  العارضــة  الصفــات ..  تابع  هـ 1441/ 8/ 23 هـ 1441/ 8/ 19 الثالث عشر  

ابع عشر     املشــدد  نطق  كيفية هـ 1441/ 8/ 30 هـ 1441/ 8/ 26 الر

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

 اختبار شفوي   هـ1441/ 14/9 هـ1441/ 10/9 السادس عشر 

 السابع عشر
  هــ12/10/1441 هــ8/10/1441

 عشر  ثامنال اختبارات الفصل الدراس ي الثاني
 هــ19/10/1441 هــ15/10/1441
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 هـ 1441  لعــــام    ثانيالفصل الدراسي ال  (     م/    2)   للصف    (   قرآن تالوة        )  توزيع مقرر مادة  
 

 مالحظات موضوع الدرس التاريخ األسبوع

 إلى  من  

 األول 
 هـ1441/ 28/5 هـ1441/ 24/5

 (23-1)  النساء  سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الثاني 
 هـ 1441/ 5/6 هـ 1441/ 1/6

 ( 51 -24النساء )  سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الثالث 
 هـ 1441/ 12/6 هـ 1441/ 8/6

 ( 86-52 )  النساء  سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

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

 (  113 -87)  النساء  سورة* 

 السابقــة اآليات تقــويم* 

 

 الخامس 
 هـ 1441/ 26/6 هـ 1441/ 22/6

 (  147  -  114)   النساء سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

 السادس 
 هـ 1441/ 7/ 3 هـ 1441/ 29/6

 (   176  -  148)   النساء سورة

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

 السابع 
 هـ 1441/ 7/ 10 هـ1441/ 6/7

 ( 86 - 1)  النساء سورة - 1:  األولى الفترة تقويم

 ( 176 - 87)  النساء سورة - 2

 

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

 (   29  -  1)    عمران آل سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 (  61   -  30)    عمران آل سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 (  91  -  62)   عمران آل سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 (  121  -  92)    عمران آل سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 (   153  -  122)    عمران آل سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 (  168   -  154)    عمران آل سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 ( 91 - 1سورة آل عمران )  - 1 تقويم الفترة الثانية  :  *

 ( 168 - 92سورة آل عمران)  - 2

 

 الخامس عشر 

 هـ1441/ 7/9 هـ1441/ 3/9

 ( 113 - 1)  النساء سورة - 1 :    النهائي التقويم*   

  ( 61 - 1)  عمران آل سورة( +      176 - 114)  النساء سورة - 2

 (168 - 62)  عمران آل سورة - 3

 

  السادس عشر 
 هـ1441/ 14/9 هـ1441/ 10/9

 اختبارات شفوية 

 السابع عشر
 هــ12/10/1441 هــ8/10/1441

 

 الدراس ي الثانياختبارات الفصل 

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



 


