


 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 ينبع بمحافظةإدارة التعليم 

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

 

 هـ 2414/   1414للعام الدراسي    )تعليم عام(األولالدراسي االبتدائي للفصل الثاني  للصف  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

لي
 

6-
7/

2
 

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

 
 سورة الليل 

 (13ـ 1) 

 ليل سورة ال

(14-21) 

 شمسسورة ال

(1-15) 

 بلدسورة ال

(1-7) 

 البلدسورة 

(8 -20) 

 فجرسورة ال

(1-14) 

 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/-4هـ29/3/1442
 

 فجرسورة ال

(15-20) 

 الفجرسورة 

(21-30) 

 ورة الغاشيةس

(1-16) 

 ورة الغاشيةس

 (26ـ17)

 ورة األعلى س

( 1-19) 

 ورة الطارقس

(1-17) 

األسبوع الخامس  األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 عشر

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

 هـ5/1442 /9-5 هـ5/1442/ 2-هـ28/4/1442 هـ4/1442/   25-21 هـ1442/ 4/  18-14 هـ4/1442 /7-11

 

 هـ4/1442 16ـ12

 البروجسورة 

(1-10) 

 ورة البروجس

(11-22) 

مراجعة السور 

والتقويم للفترة 

 الثانية

اجازة الفصل الدراسي  اختبارات الفصل الدراسي األول

 األول

 

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

 

 



 المملكة العربية السعودية 
 التعليموزارة 
 ينبع بمحافظةإدارة التعليم 

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

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

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع الثالث األسبوع 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

لي
 

6-
7/

2
 

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

 سورة المزملت / 

 (15-1)من آية 

 ـــــــــــــــ

 سورة المطففينح/ 

 (15-1)من آية 

 سورة المزملت/ 

 (20 -16 ) من آية
 ( 8 – 1 ) سورة الجن من آية

 ــــــــــــــــــــ
 ح/ سورة المطففين 

 (36 -18 ) من آية
 

 

 ت/ سورة الجن 

 (23-9)من آية 

 ـــــــــــــــــــ

 سورة االنفطار ح / 

 (19-1 ) من آية

 سورة التكوير

 (14-1 ) من آية

 سورة الجنت/ 

 (28-24 )من آية
 سورة نوح 

 (8-1 )من آية
 ـــــــــــــــــــ

 ح/ سورة التكوير

 (29ـ15 )من آية

 ت/ سورة نوح

 (24-9 )من آية
 ــــــــــــــــ

 سورة عبسح/ 

 (42-1 )من آية
 (10-1 ت )سورة النازعا

 

 سورة نوحت/ 

 (28-25 )من آية
 سورة المعارج

 (15-1 )من آية
 ــــــــــــــــــــــ        

 ح/ سورة النازعات
 (46-11 )من آية

 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/-4هـ29/3/1442
 

 تقويم سور المزمل و نوح و الجن ت/ 
 (15 – 1 )المعارج من

 ــــــــــــــــــــــــ
 مراجعة ما سبق حفظهح/

 

 سورة المعارجت/

 (37-16 )من آية
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 سورة النبأح/

 (37-1 )من آية

 سورة المعارجت/

 (44-38 )من آية
 (15 – 1  )الحاقة من

 ـــــــــــــــــــــــ
 سورة النبأح/

 (40-38 )من آية
 – 1)آية  المرسالت منسورة 

34) 

 سورة الحاقةت/ 

 (52-16 )من آية
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 سورة المرسالتح/

 (50-35 )من آية
 سورة اإلنسان 

 (12-1 )من آية

 سورة القلمت/

 (39 – 1 )من آية
 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 سورة اإلنسانح/

 (31ـ13 )من آية
 

 سورة القلمت/

 (52-40 )من آية
 سورة الملك

 (12-1 )من آية

 ــــــــــــــــــــــــ

 ح/سورة القيامة

 (40-1 )من آية

 عشر ثامناألسبوع ال عشر األسبوع السابع األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر
 هـ5/1442 /9-5 هـ5/1442/ 2-هـ28/4/1442 هـ4/1442/   25-21 هـ1442/ 4/  18-14 هـ4/1442 /7-11

 

 هـ4/1442 16/-12

 ت/سورة الملك
 (30ـ13 )من آية

 ــــــــــــــــــ
 ح/سورة المدثر

 (43-1 )من آية

 سبق  ما ت/مراجعة
 ح/ سورة المدثر

 (56-44 )من آية
 مراجعة ما سبق حفظه

 

 اجازة الفصل الدراسي األول اختبارات الفصل الدراسي األول التقويم

 

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

 


