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 ...........بـ ......: إدارة التعليم 

ــــــمدرس ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  .....................: ة ـ

 
 

 هـ  1441للعام الدراس ي  الثاني للفصل الدراس ي  ابتدائي السادستوزيع مقرر القرآن الكريم للصف 
 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول 

 7/1441/  3ـــ  29 6/1441/ 26- 22 6/1441/  19ـــ   15 6/1441/  12ـــ  8 6/1441/  5ـــ   1 1441/  5/  28ـــ   24

 2-1تالوة سورة سبأ من  
 14-3تالوة سورة سبأ من 

 2-1حفظ سورة امللك من 

 17-15تالوة سورة سبأ من  
 30-18تالوة سورة سبأ من 

 5-3حفظ سورة امللك من 

 32-31تالوة سورة سبأ من  
 39-33تالوة سورة سبأ من 

 9-6حفظ سورة امللك من 

 42-40سورة سبأ من   تالوة
نهاية -43تالوة سورة سبأ من 

 السورة
 14-10حفظ سورة امللك من 

 3-1تالوة سورة األحزاب  من  
 17-4تالوة سورة األحزاب من 

 14-1مراجعة حفظ سورة امللك من 

 19-18تالوة سورة األحزاب  من  
 27-20تالوة سورة األحزاب من 
 17-15حفظ سورة امللك من 

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن السابعاألسبوع 

 8/  16ـــ   12 8/  9ـــ   5 8/  2ـــ   27 7ـ/ 24 _20 7/  17ـــ   13 7/ 10ـــ   6

 30-28تالوة سورة األحزاب  من  
 20-18حفظ سورة امللك من 

 50-31تالوة سورة األحزاب من 
 مراجعة حفظ سورة امللك

 44-41تالوة سورة األحزاب  من  
 50-45تالوة سورة األحزاب من 

 24-21حفظ سورة امللك من 

 52-51تالوة سورة األحزاب  من  
 59 -53تالوة سورة األحزاب من 

مراجعة حفظ سورة امللك من 

15-24 

 62-60تالوة سورة األحزاب  من  
نهاية  -63تالوة سورة األحزاب من 

 السورة
 27-25حفظ سورة امللك من 

 5-1تالوة سورة السجدة  من 
 10-6تالوة سورة السجدة من 

نهاية -28حفظ سورة امللك من 
 السورة

  األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

   9/1441/  14ـــ   10 9/1441/  7ـــ   3 26-30/8/1441 23/8/1441 _19

 10-5تالوة سورة السجدة من 

 مراجعة حفظ سورة امللك

 مراجعة حفظ سورة امللك

 14-10تالوة سورة السجدة  من 
 21-15تالوة سورة السجدة من 

 مراجعة حفظ سورة امللك

 30-25من  

 24-22تالوة سورة السجدة  من 
إلى -25تالوة سورة السجدة من 

 آخر السورة

 مراجعة حفظ سورة امللك 

 الثانياختبارات الفصل الدراس ي 

 

 

  قائد املدرسة :  ....................................                                                  معلم املادة : ....................................              


