


 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 ينبع بمحافظةإدارة التعليم 

  الشؤون التعلمية )بنات(
 الصفوف األولية(شعبة )مكتب تعليم شمال ينبع 

 

 هـ 2414/   1414للعام الدراسي    )تعليم عام(األولالدراسي االبتدائي للفصل  األولللصف   القرآن الكريم منهج توزيع 
 

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

 هـ1442/ 1/   29-25 هـ1442/ 1/   22-18 هـ1442/ 1/   11-15

ي
طن
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7/
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 هـ1442/ 2/   21-17 هـ2/1442  /14-10 هـ1442/ 2  /3-7

 استقبال الطالب

 )  األسبوع التمهيدي(

 سورة الفاتحة

(1-7) 

 سورة الناس

(1-6) 

 سورة الفلق

(1-5) 

     سورة اإلخالص

(1-4  )            

سورة المسد         

(1-5) 

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 هـ3/1442/   26-22 هـ1442/ 3/   19-15 هـ3/1442 /12-8 هـ1442/ 3  /5-1 هـ2/1442/   24-28
 

 هـ4/1442/-4ـ29/3
 

          سورة النصر

(1-3) 

     (6-1الكافرون) سورة

  (3-1) سورة الكوثر

    الماعونسورة 

(1-7) 

             سورة قريش    

(1-4) 

سورة الفيل                 

(1-5) 

سورة الهمزة       

(1-9) 

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 ه5/1442 /16-5 هـ5/1442/ 2-هـ28/4/1442 هـ4/1442/   25-21 هـ1442/ 4/  18-14 هـ4/1442 /7-11

     سورة العصر   

(1-3) 

سورة التكاثر            

(1-8) 

سورة القارعة          

(1-11) 
مراجعة السور والتقويم للفترة 

 الثانية
 اختبارات الفصل الدراسي األول

 

  التوقيع :   المشرف التربوي: التوقيع :   المدرسة: قائد التوقيع :  المادة:معلم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 ينبع بمحافظةإدارة التعليم 
  الشؤون التعلمية )بنات(

 الصفوف األولية(شعبة )مكتب تعليم شمال ينبع 

 

 هـ 2414/   1414للعام الدراسي    (تحفيظ القران)األولالدراسي االبتدائي للفصل  األولللصف   القرآن الكريم منهج توزيع 
 

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

 هـ1442/ 1/   29-25 هـ1442/ 1/   22-18 هـ1442/ 1/   11-15

 ا
زة

جا
إ

ي
طن

لو
 ا
وم
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 هـ1442/ 2/   21-17 هـ2/1442  /14-10 هـ1442/ 2  /3-7

 استقبال الطالب

 )  األسبوع التمهيدي(

 سورة الفاتحة
 سورة الناس (1-7)

(1-6) 

 سورة الفلق
(1-5) 

 (4-1سورة اإلخالص)

 المسد
(1-5) 

 سورة النصر
 ( سورة الكافرون1-3)

(1-6) 

 سورة الكوثر و الماعون
(1-3)-(1-4) 

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

  هـ3/1442/   26-22 هـ1442/ 3/   19-15 هـ3/1442 /12-8 هـ1442/ 3  /5-1 هـ2/1442/   24-28
 هـ29/3-4/4/1442
 

 سورة قريش
(1-4 ) 

 سورة الفيل
(1-5) 

 سورة الهمزة
 العصر سورة( 1-9)

(1-3) 

 سورة التكاثر
 ( سورة القارعة1-8)

(1-4) 

 سورة القارعة
(5-11) 

 (5-1سورة العاديات )

 (11-6سورة العاديات )

 (8-1سورة الزلزلة)

 (8-1سورة البينة)

األسبوع الخامس  األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 عشر

 عشر ثامنالاألسبوع  األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ5/1442 /16-5 هـ5/1442/ 2-هـ28/4/1442 هـ4/1442/   25-21 هـ1442/ 4/  18-14 هـ4/1442 /7-11

 

 (5-1سورة القدر )

 (8-1سورة العلق)

 (19-9سورة العلق)

 (4-1سورة التين)

مراجعة السور والتقويم للفترة  (8-5سورة التين)

 الثانية
 اختبارات الفصل الدراسي األول

 

  التوقيع :   المشرف التربوي: التوقيع :   المدرسة: قائد التوقيع :  معلم المادة:


