
  

  



 

 (     2    هـ  عدد الحصص )1441للعام  الثاني(الفصل الدراسي    ثالث متوسط          ) للصف (    التفسير ادة ) م توزيع مقرر

 

  

 األسبـــــــــــــــــوع األول 

 24/5 األحد 

 التعريف بسورة مريم 
 تابع التعريف بسورة مريم

 25/5 االثني 

 26/5 الثالثاء 

 27/5 األربعاء 

 28/5 اخلميس 
 األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 1/6 األحد 

 9 -1سورة مريم  
 15- 10سورة مريم  

 2/6 االثني 

 3/6 الثالثاء 

 4/6 األربعاء 

 6/ 5 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث 

 8/6 األحد 

  21-16سورة مريم 
 26-22سورة مريم 

 9/6 االثني 

 10/6 الثالثاء 

 11/6 األربعاء 

 12/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع 

 15/6 األحد 

 33 -27سورة مريم 
 37 - 34سورة مريم 
 

 16/6 االثني 

 17/6 الثالثاء 

 18/6 األربعاء 

 19/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس

 22/6 األحد 

 45 -41سورة مريم 
 50 -46سورة مريم 

 23/6 االثني 

 24/6 الثالثاء 

 25/6 األربعاء 

 26/6 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السادس 

 29/6 األحد 

 تفسير سورة مريم مراجعة
 التعريف بسورة طـه 

 

 6/ 30 االثني 

 1/7 الثالثاء 

 2/7 األربعاء 

 3/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السابع 

 6/7 األحد 

 طـه بسورة التعريفتابع 
 8 -1سورة طـه 
 

 7/7 االثني 

 8/7 الثالثاء 

 9/7 األربعاء 

 10/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثامن  

 13/7 األحد 

 16 -9سورة طـه 
 23 -17سورة طـه 

 14/7 االثني 

 15/7 الثالثاء 

 16/7 األربعاء 

 17/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع التاسع 

 20/7 األحد 

 36 -24سورة طـه 
 41 -37سورة طـه 
 

 21/7 االثني 

 22/7 الثالثاء 

 23/7 األربعاء 

 24/7 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع العاشر
 27/7 األحد 

 50 -42سورة طـه 
 56 -51سورة طـه 

 28/7 االثني 

 29/7 الثالثاء 

 1/8 األربعاء 

 2/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الحادي عشر 

 5/8 األحد 

 64 -57سورة طـه 
 71 -65سورة طـه 

 6/8 االثني 

 7/8 الثالثاء 

 8/8 األربعاء 

 9/8 اخلميس 

 عشر  األسبـــــــــــــــــوع الثاني

 12/8 األحد 

 76 -72سورة طـه 
 82 -77سورة طـه 
 

 13/8 االثني 

 14/8 الثالثاء 

 15/8 األربعاء 

 16/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الثالث عشر  

 19/8 األحد 

 مراجعة تفسير سورة طه
 التعريف بسورة االنبياء

 20/8 االثني 

 21/8 الثالثاء 

 22/8 األربعاء 

 23/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الرابع عشر 

 26/8 األحد 

 35 -30 سورة االنبياء 
 58 -51سورة االنبياء 

 

 27/8 االثني 

 28/8 الثالثاء 

 29/8 األربعاء 

 30/8 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع الخامس عشر 
 3/9 األحد 

 67 -59سورة االنبياء 
 73 -68 االنبياء سورة

 4/9 االثني 

 5/9 الثالثاء 

 6/9 األربعاء 

 7/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السادس عشر

 10/9 األحد 

 
 82 -78سورة االنبياء 

 مراجعة

 11/9 االثني 

 12/9 الثالثاء 

 13/9 األربعاء 

 14/9 اخلميس 

 األسبـــــــــــــــــوع السابع عشر 

 8/10 األحد 
 9/10 االثني  __ 

 اختبار الفصل   10/10 الثالثاء 

 الثانيالدراسي 

 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     

 


