


 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 الصفوف األولية  

 

 ـه1442 - 1441للعام الدراسي  ( ثانيلالفصل الدراسي )اعام االبتدائي  األولللصف  (  كريمالقرآن ال الخطة الزمنية لتدريس مقرر )

 

 

 

 

 

 

 الرابع األسبوع  الثالثاألسبوع  الثانياألسبوع  األول األسبوع 

 1442/    6/    29 – 6/  25 1442/    6/    22 – 6/  18 1442/    6/    15 – 6/  11 هـ 1442 8/6 – 6/ 4

 2 -1العاديات 
 تقييم 
 4-3العاديات  
 تقييم 
 6-5العاديات 
 تقييم 

 6-1تقييم العاديات من

 8-7-يات العاد
 تقييم 

 10-9ت العاديا
 تقييم 
 11العاديات 

 11-7تقييم العاديات 
 كاملة سورة العاديات تقييم 

 2-1الزلزلة 
 تقييم 
 4-3الزلزلة

 تقييم 
 6-5الزلزلة 

 6-1الزلزلة  تقييم
 8-7الزلزلة 

 8-7تقييم 
 تقييم سورة  الزلزلة كاملة 

 1البينة آية 
 1ية تقييم آ
 3-2البينة 
 3-2تقييم 

 4يةالبينة آ

 الثامناألسبوع  السابعاألسبوع  السادساألسبوع  سالخاماألسبوع 

2 /7 –  6    /7    /1442 9 /7 –  13  /7  /1442 16  /7 – 20    /7    /1442 23  /7 – 27    /7    /1442 

 5البينة  آية 
 5تقييم آية 
 6البينه آية 

 6آية  تقييم
 6-5تقييم البينة 
 7البينه آية 
 7تقييم آية 

 8ة آيةالبين
 8تقييم آية 

 8-7نة البي تقييم
 تقييم سورة البينة كاملة 

 3-1القدر
 3-1تقييم القدر
 4القدرآية

 4تقييم القدرآية
 5آية  القدر

 5تقييم القدرآية
 كاملة  تقييم سورة القدر 

 2-1العلق 
 2-1تقييم العلق 

 5-3العلق

 5-3تقييم العلق 
 8-6العلق

 8-6تقييم العلق
 8-1تقييم العلق 

 12-9قالعل
 12-9تقييم العلق

 14-13ق علال

 الثاني عشراألسبوع  الحادي عشر األسبوع  العاشراألسبوع  التاسعاألسبوع 

1 /8 –  5    /8    /1442 8 /8 –  12  /8  /1442 15  /8 – 19    /8    /1442 22  /8 – 26    /8    /1442 

 14-13تقييم العلق
 16-15العلق 

 16-15تقييم العلق 
 19-17العلق 

 19-13تقييم العلق 
 تقييم العلق كاملة 

 3-1التين 

 3-1تقييم التين 
 5-4التين

 5-4تقييم التين 
 5-1تقييم التين 
 6التين آية 

 6تقييم التين آية
 8-7التين 

 8-7تقييم التين 
 8-6تقييم التين

 تقييم التين كاملة 
 2-1الشرح

 2-1تقييم الشرح 
 4-3الشرح 

 4-3تقييم الشرح 

 4-1ييم الشرح تق
 6-5الشرح

 6-5لشرح م اتقيي
 8-7الشرح 

 8-7تقييم الشرح
 8-5تقييم الشرح

 تقييم الشرح كاملة 

 الخامس عشراألسبوع  الرابع عشر األسبوع  الثالث عشراألسبوع 
عشر  سادساألسبوع ال

 عشر ثامنالحتى و

 هـ 1442/ 10/  22 -6 1442/    9/    17 – 9/  13 1442/  9/  10  – 9/ 6 1442/  9/  3 – 8/  29

 3-1ضحىال
 3-1لضحى يم اتقي

 5-4الضحى
 5-4تقييم الضحى 
 4-1تقييم الضحى 

 8-6الضحى 
 8-6تقييم الضحى

 

 9الضحى آية
 9تقييم الضحى آية

 10الضحى آية
 10تقييم الضحى آية

 11الضحى آية
 11تقييم الضحى آية

 تقييم الضحى كاملة 
 

 
 
 

 مراجعة 
 
 
 

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  لطالب وال جية العال

ات لمعايير  ين / قنالغير مت
التقويم حسب ماورد في ردم  

 لفاقد التعليمي الفجوة ل 

 



 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 عليمية التالشؤون 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 الصفوف األولية  

 

 ـه1442 - 1441للعام الدراسي    (ثاني)الدراسي لفصل الااالبتدائي  لواألللصف  (تحفيظ  - الكريم رآنقال )الخطة الزمنية لتدريس مقرر 

 

 

 

 

 

 

 الرابع  األسبوع  الثالثاألسبوع  الثانياألسبوع  األول األسبوع 

   1442/    6/    29 – 6/  25   1442/    6/    22 – 6/  18   1442/    6/    15 – 6/  11 هـ  1442/    6/    8  – 6/ 4

           في هسبق دراست   مراجعة ما
 الفصل األول 
 (3-1سورة الشرح )
 (6-4سورة الشرح )

 (6-1الشرح) مراجعة 
 (8-7سورة الشرح )

 مراجعة الشرح كاملة 
 (5-1سورة الضحى )
 (8-5سورة الضحى )
 (8-1) مراجعة الضحى
 (11-9سورة الضحى )

 كاملة  الضحىمراجعة 
 ( 7-1سورة الليل )

 ( 11-8سورة الليل )
 ( 11-1) مراجعة الليل 
 ( 16-12سورة الليل )

 ( 21-17ليل ) لا سورة 
 كاملة  الليل مراجعة 

 (4-1سورة الشمس ) 

 (8-5سورة الشمس )
 (8-1) مراجعة الشمس
 (12-9سورة الشمس )
 (15-13سورة الشمس )

 كاملة  الشمسمراجعة 
 ( 4-1سورة البلد )

 نالثاماألسبوع  السابعاألسبوع  السادساألسبوع  الخامساألسبوع 

2 /7 –  6    /7    /1442   9 /7 –  13  /7  /1442   16  /7 – 20    /7    /1442   23  /7 – 27    /7    /1442   

 
 ( 10-5سورة البلد )
 ( 10-1) مراجعة البلد 
 ( 14-11سورة البلد )
 ( 17-15سورة البلد 
 ( 20-18سورة البلد )

 كاملة  البلد راجعة م
 

 ( 8-1سورة الفجر )
 ( 14-9سورة الفجر )
 (14-1مراجعة الفجر)
 ( 16-15سورة الفجر )
 ( 22-17سورة الفجر )
 ( 26-23سورة الفجر )

 
 ( 30-27سورة الفجر )

 كاملة  ر لفجعة ا جمرا
 لثة الثا ةتقويــم الفتر
 

 (5-1سورة الغاشية )
 (10-6سورة الغاشية )

 (10-1) شيةا مراجعة الغ
 (16-11سورة الغاشية )
 (20-17سورة الغاشية )
 (26-21سورة الغاشية )

 الثاني عشراألسبوع  الحادي عشر األسبوع  العاشراألسبوع  التاسعاألسبوع 

1 /8 –  5    /8    /1442   8 / 8 –  12  /8  /1442   15  /8 – 19    /8    /1442   22  /8 – 26    /8    /1442   

 
 كاملة  الغاشية مراجعة

 ( 5-1سورة األعلى )
 ( 10-6سورة األعلى )
 ( 10-1مراجعة األعلى)
 ( 15-11سورة األعلى )
 ( 19-16سورة األعلى )
 

 كاملة  األعلى مراجعة
 (6-1سورة الطارق )
 (10-7سورة الطارق )
 (10-1) مراجعة الطارق
 (14-11سورة الطارق )
 (17-15سورة الطارق )

 كاملة  الطارقمراجعة 
 (6-1وج )سورة البر

 (9-7سورة البروج )
 (11-10سورة البروج )
 (11-1) مراجعة البروج
 (15-12سورة البروج )

 (19-16سورة البروج )
 (22-20سورة البروج )

 كاملة  البروجمراجعة 
 (5-1نشقاق )ة اال سور 

 (8-6نشقاق )سورة اال

 الخامس عشرألسبوع ا الرابع عشر األسبوع  الثالث عشراألسبوع 
األسبوع السادس عشر 

 وحتى الثامن عشر

29  /8 – 3  /9  /1442   6 /9 –  10  /9  /1442   13  /9 – 17    /9    /1442   6- 22 /10  /1442   

 ( 11-9نشقاق )سورة اال
 ( 15-12نشقاق )سورة اال
 ( 15-1)قاق نش االمراجعة 
 ( 18-16نشقاق )سورة اال
 ( 21-19نشقاق )سورة اال

 ( 21-16)نشقاق اال مراجعة
 ( 24-22نشقاق )سورة اال

 كاملة  نشقاقسورة اال

 
 

 تقويم الفترة الرابعة 

 مراجعة
 
 
 

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  لطالب وال جية العال

ات لمعايير  ين / الغير متقن
التقويم حسب ماورد في ردم  

 لفاقد التعليمي جوة ل الف

 


