


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع مقررات مواد التربية اإلسالمية 

 الثاني الفصل الدراسي 

 هـ1442العام الدراسي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . التوزيع حسب عدد الحصص 

 موافق للخطة الدراسية الجديدة عن بعد.  

 

 إعداد وتصميم

  ماجد بن رفاع العتيبي 

 متوسط  الثالثالصف 



 

  
 

 1 في األسبوع   عدد الحصص الثالث متوسط الصف القرآن الكريم 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

 6-1 المجادلةحفظ: سورة   89-71تالوة: سورة طه   70-41تالوة: سورة طه   40-1: سورة طه تالوة  1

  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

 24-1 األنبياءتالوة: سورة   آخرها -115تالوة: سورة طه   11-7 جادلةالمحفظ: سورة   114-90تالوة: سورة طه   1

  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

 آخرها -19 المجادلةحفظ: سورة   80-51 األنبياءتالوة: سورة   50-25 األنبياءتالوة: سورة   18-12 جادلةالمحفظ: سورة   1

  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

 التالوة مراجعة   جادلةالمحفظ سورة مراجعة    آخرها -101 األنبياءتالوة: سورة   100-81 األنبياءتالوة: سورة   1

  

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

 

  اسم قائد المدرسة:  اسم المشرف التربوي:   اسم المعلم:

  توقيعه:   توقيعه:   توقيعه: 
 

  



 

  
 

 1 عدد الحصص في األسبوع  الثالث متوسط الصف التفسير  المادة هـ 1442، العام الدراسي الثانيجدول توزيع المقرر، الفصل الدراسي 

 

  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

1  
 [ الوحدة األولى]

 (10-9تفسير سورة الحشر ) -1
 

 [ الوحدة األولى]

 (10-9ير سورة الحشر )تفس -1
 

 [ الوحدة األولى]

 (21-18تفسير سورة الحشر ) -2
 

 [ الوحدة األولى]

 (24-22تفسير سورة الحشر ) -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

1  
 [ الثانيةالوحدة ]

 التعريف بسورة مريم  -4
 

 [ الثالثةالوحدة ]

 ( 9-1تفسير سورة مريم ) -5
 

 الثالثة[ الوحدة ]

 ( 15-10تفسير سورة مريم ) -6
  األولى إلى الثالثةالوحدة  من مراجعة 

  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

1  
 الرابعة[ الوحدة ]

 ( 21-16)تفسير سورة مريم  -7
 

 الرابعة[ الوحدة ]

 ( 26-22تفسير سورة مريم ) -8
 

 الرابعة[ الوحدة ]

 ( 33-27تفسير سورة مريم ) -9
 

 الرابعة[ الوحدة ]

 (37-34تفسير سورة مريم ) -10

  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

1  
 الخامسة[ الوحدة ]

 (45-41تفسير سورة مريم ) -11
 

 الخامسة[ الوحدة ]

 (50-46تفسير سورة مريم ) -12
 الرابعة والخامسةمراجعة الوحدة   الرابعة والخامسةمراجعة الوحدة  

  

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

 

  اسم قائد المدرسة:  اسم المشرف التربوي:   اسم المعلم:

  توقيعه:   توقيعه:   توقيعه: 
 

  



 

  
 

 1 عدد الحصص في األسبوع  الثالث متوسط الصف التوحيد  المادة هـ 1442، العام الدراسي الثانيجدول توزيع المقرر، الفصل الدراسي 

 

  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

1  

 األولى[ الوحدة ]

إضافة النعم إلى الله تعالى والتحذير  

 مما يضاد ذلك 

 

 األولى[ الوحدة ]

إضافة النعم إلى الله تعالى والتحذير  

 مما يضاد ذلك 

 

 األولى[ الوحدة ]

إضافة النعم إلى الله تعالى والتحذير  

 مما يضاد ذلك 

 

 الثانية[ الوحدة ]

التحذير من ألفاظ تتضمن مساواة الله  

 تعالى بخلقه 

  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

1  

 الثانية[ الوحدة ]

ة الله  التحذير من ألفاظ تتضمن مساوا

 تعالى بخلقه 

 

 الثانية[ الوحدة ]

التحذير من ألفاظ تتضمن مساواة الله  

 تعالى بخلقه 

 
 الثالثة[ الوحدة ]

  لزوم الجماعة وذم الفرقة 
 الثالثة[ الوحدة ]

 لزوم الجماعة وذم الفرقة 

  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

  من الوحدة األولى إلى الثالثةمراجعة   1
 الرابعة[ الوحدة ]

 التحاكم إلى شرع الله تعالى 
 

 الرابعة[ الوحدة ]

 التحاكم إلى شرع الله تعالى 
 

 الخامسة[ الوحدة ]

 التحذير من االستهزاء بالدين 

  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

1  
 الخامسة[ الوحدة ]

 التحذير من االستهزاء بالدين 
 

 الخامسة[ الوحدة ]

 التحذير من االستهزاء بالدين 
 الوحدة الرابعة والخامسةمراجعة   الوحدة الرابعة والخامسةمراجعة  

  

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

 

  اسم قائد المدرسة:  اسم المشرف التربوي:   اسم المعلم:

  توقيعه:   توقيعه:   توقيعه: 
 

  



 

  
 

 1 عدد الحصص في األسبوع  الثالث متوسط الصف الفقه  المادة هـ 1442، العام الدراسي الثانيجدول توزيع المقرر، الفصل الدراسي 

 

  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

1  

 األولى[ الوحدة ]

 (الصيد والتعامل مع الحيوانات)

 أحكام الصيد 

 

 األولى[ الوحدة ]

 )الصيد والتعامل مع الحيوانات(

 أحكام الصيد 

 

 األولى[ الوحدة ]

 )الصيد والتعامل مع الحيوانات(

 أحكام الصيد 

 

 األولى[ الوحدة ]

 )الصيد والتعامل مع الحيوانات(

 التعامل مع الحيوان

  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

1  

 األولى[ الوحدة ]

 الحيوانات()الصيد والتعامل مع 

 التعامل مع الحيوان

  األولى مراجعة الوحدة  
 [ الثانيةالوحدة ]

 (اللباس والزينة وسنن الفطرة )
 

 الثانية[ الوحدة ]

 )اللباس والزينة وسنن الفطرة(

  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

1  
 الثانية[ الوحدة ]

 الفطرة()اللباس والزينة وسنن 
 

 الثانية[ الوحدة ]

 )اللباس والزينة وسنن الفطرة(
  الثانيةمراجعة الوحدة  

 الثالثة[ الوحدة ]

 (األيمان والنذور)

 األيمان

  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

1  

 الثالثة[ الوحدة ]

 )األيمان والنذور(

 األيمان

 

 الثالثة[ الوحدة ]

 )األيمان والنذور(

 النذر

 الثالثةمراجعة الوحدة   الثالثةمراجعة الوحدة  

  

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

 

  اسم قائد المدرسة:  اسم المشرف التربوي:   اسم المعلم:

  توقيعه:   توقيعه:   توقيعه: 
 

  



 

  
 

 1 عدد الحصص في األسبوع  الثالث متوسط الصف الحديث المادة هـ 1442، العام الدراسي الثانيجدول توزيع المقرر، الفصل الدراسي 

 

  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

1  
 األولى[ الوحدة ]

 )إياكم والجلوس في الطرقات...( -1
 

 األولى[ الوحدة ]

 )إياكم والجلوس في الطرقات...( -1
 

 األولى[ الوحدة ]

)ال يشير أحدكم على أخيه   -2

 بالسالح...(

 

 [ األولىالوحدة ]

)ال يدخل الجنة من كان في قلبه   -3

 مثقال ذرة من كبر...( 

  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

  األولى مراجعة الوحدة   1

 الثانية[ الوحدة ]

عن نظر   ملسو هيلع هللا ىلص)سألت رسول الله  -4

 الفجاءة؟ ( 

 

 الثانية[ الوحدة ]

)ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن   -5

 وال يسرق حين...( 

 

 [ الثالثةالوحدة ]

)ما من مسلم يغرس غرًسا أو يزرع   -6

 )كان زكريا نجاًرا( زرًعا فيأكل منه...(

  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

  الثانية والثالثة مراجعة الوحدة   1

 الرابعة[ الوحدة ]

 )واستوصوا بالنساء خيًرا(  -7

 )خيركم خيركم ألهله...( 

 
 الرابعة[ الوحدة ]

 )من أحق الناس بحسن صحابتي...(  -8
 

 [ الرابعةالوحدة ]

)ال يكون ألحد ثالث بنات، أو ثالث   -9

 أخوات...( 

  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

1  

 [ الخامسةالوحدة ]

 حرام...()كل مسكر   -10

 )نعم يا عباد الله تداووا...(

 

 [ الخامسةالوحدة ]

)الفطرة خمس أو خمس من   -11

 الفطرة...(

 الرابعة والخامسةمراجعة الوحدة   الرابعة والخامسةمراجعة الوحدة  

  

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

 

  اسم قائد المدرسة:  اسم المشرف التربوي:   اسم المعلم:

  توقيعه:   توقيعه:   توقيعه: 
 


