
  

  



 

 (    2    هـ  عدد الحصص )1441للعام  ثانيالالدراسي  الفصل(   ثالث متوسط      )  للصف(   القران الكريم     )ادة م رتوزيع مقر

 

  

 األسبـــــــــــــــــوع األول 

 24/5 األحد 

   19 - 1 طـه سورة

 25/5 االثني 

 26/5 الثالثاء 

 27/5 األربعاء 

 28/5 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 1/6 األحد 

 51-20طـه سورة
  3-1 المجادلة سورة

 2/6 االثني 

 3/6 الثالثاء 

 4/6 األربعاء 

 6/ 5 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث 

 8/6 األحد 

 75-52 طـه سورة
 3-1 المجادلة سورة تسميع

 9/6 االثني 

 10/6 الثالثاء 

 11/6 األربعاء 

 12/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع 

 15/6 األحد 

 87-76  طـه سورة
 6-4 المجادلة سورة

 16/6 االثني 

 17/6 الثالثاء 

 18/6 األربعاء 

 19/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس

 22/6 األحد 

 106-88سورة طـه
 6-4تسميع المجادلة 

 23/6 االثني 

 24/6 الثالثاء 

 25/6 األربعاء 

 26/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السادس 

 29/6 األحد 

 120-107 طـه سورة
 8-7 المجادلة سورة

 6 /30 االثني 

 1/7 الثالثاء 

 2/7 األربعاء 

 3/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السابع 

 6/7 األحد 

 135-121 طـه سورة
 8-7 المجادلة سورة تسميع

 7/7 االثني 

 8/7 الثالثاء 

 9/7 األربعاء 

 10/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثامن  

 13/7 األحد 

 24-1 االنبياء سورة
 11-9  المجادلة سورة

 14/7 االثني 

 15/7 الثالثاء 

 16/7 األربعاء 

 17/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع التاسع 

 20/7 األحد 

 44-25 االنبياء سورة
 11-9 المجادلة سورة تسميع

 21/7 االثني 

 22/7 الثالثاء 

 23/7 األربعاء 

 24/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع العاشر
 27/7 األحد 

 57-45 االنبياء سورة
 14-12 المجادلة سورة

 28/7 االثني 

 29/7 الثالثاء 

 1/8 األربعاء 

 2/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الحادي عشر 

 5/8 األحد 

 72-58 االنبياء سورة
  14--12المجادلة سورة تسميع

 

 6/8 االثني 

 7/8 الثالثاء 

 8/8 األربعاء 

 9/8 اخلميس 

 عشر  األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 12/8 األحد 

 81-73 االنبياء سورة
 21-15 المجادلة سورة     

 13/8 االثني 

 14/8 الثالثاء 

 15/8 األربعاء 

 16/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث عشر  

 19/8 األحد 

  90-82 االنبياء سورة
 21-15 المجادلة تسميع

 

 20/8 االثني 

 21/8 الثالثاء 

 22/8 األربعاء 

 23/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع عشر 

 26/8 األحد 

 101-91 االنبياء سورة
 22 ايه المجادلة سورة

 27/8 االثني 

 28/8 الثالثاء 

 29/8 األربعاء 

 30/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس عشر 
 3/9 األحد 

 112-102 االنبياء سورة
 

 22 المجادلة سورة تسميع

 4/9 االثني 

 5/9 الثالثاء 

 6/9 األربعاء 

 7/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السادس عشر

 10/9 األحد 

تسميع سورة المجادلة  
1-22 

 تسليم كشوفات التقويم 

 11/9 االثني 

 12/9 الثالثاء 

 13/9 األربعاء 

 14/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السابع عشر 

 9/10 االثني  ---- 8/10 األحد 

اختبار الفصل  10/10 الثالثاء 
 الدراسي الثاني

 11/10 األربعاء 

 12/10 اخلميس 

 عشرثامن األسبـــــــــــــــــوع ال

 15/10 األحد 

اختبار الفصل 
 الثانيالدراسي 

 16/10 االثني 

 17/10 الثالثاء 

 18/10 األربعاء 

 19/10 اخلميس 

 ................................  اسم املعلمة :  

 التوقيع                    

 ..........................اسم قائدة املدرسة :  

 التوقيع     

 


