


 

  
 

 3 في األسبوع   عدد الحصص الخامس االبتدائي الصف وتجويده القرآن  المادة هـ 1442، العام الدراسي الثانيالمقرر، الفصل الدراسي جدول توزيع 
 

  األسبوع األول   األسبوع 
 

 األسبوع الثاني 
 

 
 

 األسبوع الثالث 
 

 
 

 األسبوع الرابع 
 

 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6  22/6 21/6 20/6 19/6 18/6  15/6 14/6 13/6 12/6 11/6  8/6 7/6 6/6 5/6 4/6  الحصة

 اإلخفاء الشفوي  أحكام الميم الساكنة   واالستماع إليهآداب تالوة القرآن الكريم   آداب تالوة القرآن الكريم واالستماع إليه  1

 46-36تالوة: سورة غافر   35-26تالوة: سورة غافر   25-13تالوة: سورة غافر   7-1تالوة: سورة غافر   2

 18-13 الحاقةحفظ سورة   12-9 الحاقةحفظ سورة   8-1 الحاقةحفظ سورة   12-8تالوة: سورة غافر   3

  األسبوع الخامس   األسبوع 
 

 األسبوع السادس 
 

 
 

 األسبوع السابع 
 

 
 

 األسبوع الثامن 
 

 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7  20/7 19/7 18/7 17/7 16/7  13/7 12/7 11/7 10/7 9/7  6/7 5/7 4/7 3/7 2/7  الحصة

 حروف اإلظهار الشفوي )أ، ت، ث، ن، ي(   اإلظهار الشفوي   اإلدغام الصغير   اإلخفاء الشفوي  1

 آخرها-79تالوة: سورة غافر   68-65تالوة: سورة غافر   58-53تالوة: سورة غافر   52-47تالوة: سورة غافر   2

 24-1ة من مراجعة حفظ سورة الحاق  78-69تالوة: سورة غافر   64-59تالوة: سورة غافر   24-19حفظ : سورة الحاقة   3

  األسبوع التاسع   األسبوع 
 

 األسبوع العاشر 
 

 
 

 األسبوع الحادي عشر 
 

 
 

 األسبوع الثاني عشر 
 

 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8  19/8 18/8 17/8 16/8 15/8  12/8 11/8 10/8 9/8 8/8  5/8 4/8 3/8 2/8 1/8  الحصة

 حروف اإلظهار الشفوي )ف، ق، ك، ل، هـ(   )س، ش، ص، ض، ط، ظ( حروف اإلظهار الشفوي   اإلظهار الشفوي )د، ذ، ر، ز، و( حروف   حروف اإلظهار الشفوي )ع، غ، ح، خ، ج(   1

 40-36تالوة: سورة الزمر   35-22تالوة: سورة الزمر   21-9تالوة: سورة الزمر   غافرمراجعة سورة   2

 47-38حفظ : سورة الحاقة   37-32حفظ : سورة الحاقة   31-25حفظ : سورة الحاقة   8-1تالوة: سورة الزمر   3

  األسبوع الثالث عشر   األسبوع 
 

 األسبوع الرابع عشر 
 

 
 

 األسبوع الخامس عشر 
 

 
 

 األسبوع السادس عشر 
 

 8/10 7/10 6/10 - -  17/9 16/9 15/9 14/9 13/9  10/9 9/9 8/9 7/9 6/9  3/9 2/9 1/9 30/8 29/8  الحصة

 الزمرمراجعة سورة   تدريبات عملية على النون والميم المشددتين   والميم المشددتان  النون  تدريبات عملية على أحكام الميم الساكنة    1

 الزمرمراجعة سورة   آخرها-68تالوة: سورة الزمر   67-53تالوة: سورة الزمر   52-41تالوة: سورة الزمر   2

 الزمرمراجعة سورة   الزمرمراجعة سورة   مراجعة حفظ سورة الحاقة  آخرها -48حفظ : سورة الحاقة   3
  

عيد بداية إجازة 
 الفطر

نهاية دوام الخميس  
17/9 

العودة بعد إجازة  
 عيد الفطر

 6/10 الثالثاء
اختبارات الفصل 
 الدراسي الثاني 

 11/10األحد 
إجازة نهاية العام  

 للطالب 

نهاية دوام  
 الخميس

22/10 

بداية العام  
 1443الدراسي 

 األحد
 ه 21/1/1443
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