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 هـ 1441لعــــام    الفصل الدراسي الثاني  (     م/    3)   للصف    (        التجويد    )  توزيع مقرر مادة  
 

 مالحظات موضوع الدرس  التاريخ األسبوع 

 إلى  من  

  الوقف واالبتداء  هـ1441/ 28/5 هـ1441/ 24/5 األول 

  قواعد الوقف واالبتداء  هـ 1441/ 5/6 هـ 1441/ 1/6 الثاني 

  أقسام الوقف  هـ 1441/ 12/6 هـ 1441/ 8/6 الثالث 

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

 عالمات الوقف في املصحف

 خالصة الوقف واالبتداء مع تطبيق شامل

 

  القطع والسكت  هـ 1441/ 26/6 هـ 1441/ 22/6 الخامس 

  مواضع السكت  هـ 1441/ 7/ 3 هـ 1441/ 29/6 السادس 

   1تقويم الفترة  هـ 1441/ 7/ 10 هـ1441/ 6/7 السابع 

  الوقف على آخر الكلم ) السكون والروم (  هـ 1441/ 7/ 17 هـ 1441/ 7/ 13 الثامن 

  واإلبدال (الوقف على أواخر الكلم ) اإلشمام والحذف  هـ 1441/ 7/ 24 هـ 1441/ 7/ 20 التاسع 

  خالصة الوقف على أواخر الكلم مع تطبيقات شاملة  هـ 1441/ 8/ 2 هـ 1441/ 7/ 27 العاشر 

  مراجعة على الوقف  هـ 1441/ 8/ 9 هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر 

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

  أقسام املقطوع واملوصول  هـ 1441/ 8/ 23 هـ 1441/ 8/ 19 الثالث عشر 

ابع عشر     همزة الوصل وهمزة القطع  هـ 1441/ 8/ 30 هـ 1441/ 8/ 26 الر

   2تقويم الفترة  هـ1441/ 7/9 هـ1441/ 3/9 الخامس عشر 

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

 تقويم النهائي

 

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

 

 اختبارات الفصل الدراس ي الثاني
 الثامن عشر 

 هــ19/10/1441 هــ15/10/1441

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

   هـ 1441لعــــام    الفصل الدراسي الثاني  (     م/    3)   للصف    (   قرآن تالوة        )  توزيع مقرر مادة  
 

 مالحظات موضوع الدرس  التاريخ األسبوع 

 إلى  من  

 األول 
 هـ1441/ 28/5 هـ1441/ 24/5

 (  176 - 158)  البقرة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

 الثاني 
 هـ 1441/ 5/6 هـ 1441/ 1/6

 (  190 - 177)  البقرة* 

 السابقة اآليات تقويم* 

 

 الثالث 
 هـ 1441/ 12/6 هـ 1441/ 8/6

 ( 202 - 191)  البقرة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 (  215 - 203)  البقرة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

 الخامس 
 هـ 1441/ 26/6 هـ 1441/ 22/6

 ( 224 - 216)  البقرة* 

 السابقة اآليات تقويم* 

 

 السادس 
 هـ 1441/ 7/ 3 هـ 1441/ 29/6

 ( 233 - 225)  البقرة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

 السابع 

 هـ 1441/ 7/ 10 هـ1441/ 6/7

 /  األولى الفترة تقويم* 

 ( 196 - 158)  البقرة  - 1

 ( 233 - 197)  البقرة  - 2

 

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

 ( 245 - 234)  البقرة* 

 السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 ( 252 - 246)  البقرة سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 (  259 - 253)  البقرة سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 ( 269 - 260)  البقرة سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 ( 281 - 270)  البقرة سورة* 

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

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

 ( 286 - 282)  البقرة سورة

 . السابقة اآليات تقويم* 

 

ابع عشر    الر

 هـ 1441/ 8/ 30 هـ 1441/ 8/ 26

 * تقويم الفترة الثانية /

 ( 259 - 234البقرة )   - 1

 ( 286 - 260البقرة )   - 2

 

 الخامس عشر 
 هـ1441/ 7/9 هـ1441/ 3/9

 (210-158) البقرة سورة  - 1  / النهائي التقويم* 

 (286-253) البقرة سورة  - 3 (252-211) البقرة سورة  - 2

 

 تسليم الكشوفات   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

 


