


 

  
 

 3 في األسبوع   عدد الحصص السادس 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

 تفخيم الم الجاللة )الله( وترقيقها  ض آيات القرآن الكريمفضائل بع  فضائل بعض سور القرآن الكريم  فضائل بعض سور القرآن الكريم  1

 33-24تالوة: سورة سبأ   23-15تالوة: سورة سبأ   11-8تالوة: سورة سبأ   4-1تالوة: سورة سبأ   2

 9-5حفظ: سورة الملك   4-1حفظ: سورة الملك   14-12تالوة: سورة سبأ   7-5تالوة: سورة سبأ   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

 ترقيق الراء  تفخيم الراء  تفخيم الراء  تفخيم الم الجاللة )الله( وترقيقها  1

 19 -9تالوة: سورة األحزاب   8 -1تالوة: سورة األحزاب   آخرها-46تالوة: سورة سبأ   45-34تالوة: سورة سبأ   2

 21-19حفظ: سورة الملك   18-15حفظ: سورة الملك   سبأمراجعة سورة   14-10حفظ: سورة الملك   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

 كيفية قراءة بعض الكلمات المكتوبة بالرسم العثماني   القلقلةأحكام   أحكام القلقلة  ترقيق الراء  1

 54 -52تالوة: سورة األحزاب   51 -38تالوة: سورة األحزاب   37 -28تالوة: سورة األحزاب   27 -20تالوة: سورة األحزاب   2

 آخرها  -55تالوة: سورة األحزاب   مراجعة حفظ سورة الملك   آخرها-27حفظ: سورة الملك   26-22حفظ: سورة الملك   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

 تدريبات على التجويد  عالمات الوقف في المصحف الشريف   جويد سورة الفاتحة ت  بعض األخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكريم  1

 تدريبات على التجويد  السجدة مراجعة سورة   14-7تالوة: سورة السجدة   األحزاب مراجعة سورة   2

 تدريبات على التجويد  السجدة مراجعة سورة   آخرها -15تالوة: سورة السجدة   6-1تالوة: سورة السجدة   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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