


 
 
 
 

 

 

 

 

                                                          

 مسارات ( الس نة الأوىل املشرتكة نظام 1توزيع مقرر ) قرآ ن وعمل  تفسري

 ابملرحةل الثانوية

 هـ1441للفصل ادلرايس الأول لعام 

 قسم ادلراسات الاسالمية

  

 

      

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة تعليم البنات بمحافظة بيشة
 بوياإلشراف التر/  الشئون التعليمية

 قسم الدراسات اإلسالمية

 



 
 
 
 

 **مالحظة :

 ( تفسري  2) –( حفظ 1) -( تالوة  2عدد حصص  مادة القرآن وتفسريه مخسة حصص على النحو التالي : ) -

 مت استقطاع أيام إجازة الووم الوطين وأيام إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابوع الدراسوة . -

 

  

 هـ1441/1441الفصل الدرادي األول لعام األوىل املشرتكة نظام مسارات للمرحلة الثانووة السنة (  1تفسري  وعلم قرآن ) توزوع مقرر 

 (4) األدبوع (1األدبوع ) (1األدبوع ) (1األدبوع )

 هـ24/1/2441 - هـ21/1/2441 هـ9/1/2441 -هـ 2/1/2441 هـ1/1/2441-هـ 12/2/2441 هـ12/2/2441 - هـ12/2/2441

 (12 -1تالوة دورة وودف من اآلوة ) تالوة (65 -65تالوة دورة هود من اآلوة ) تالوة (12 -1تالوة دورة هود من اآلوة ) تالوة - تالوة

 (62 -13تالوة دورة وودف من اآلوة ) تالوة (111 -62تالوة دورة هود من اآلوة ) تالوة (66 -16هود من اآلوة ) تالوة دورة تالوة - تالوة

 حفظ - حفظ

مدخل عن أهموة حفظ القرآن الكروم وتعروف  -

 عام بسورتي احلدود والواقعة 

 (5 – 1تالوة دورة احلدود من اآلوة )  -

 حفظ

 (5 – 1تسموع دورة احلدود من اآلوة )  -

 (14 – 2تالوة دورة احلدود من اآلوة )  -

 حفظ

 (14 – 2تسموع دورة احلدود من اآلوة )  -

 (16 – 16تالوة دورة احلدود من اآلوة )  -

 (112 -115تفسري دورة هود من اآلوة ) تفسري تفسري دورة الفاحتة تفسري أبرز املؤلفات يف التفسري تفسري مراحل نشأة علم التفسري  تفسري

 (132 -136تفسري دورة وودف من اآلوة ) تفسري (116 -113تفسري دورة هود من اآلوة ) تفسري أقسام التفسري تفسري فضل التفسري + ضوابط التفسري تفسري

 (6األدبوع ) (2األدبوع ) (5األدبوع ) (6األدبوع )

 هـ22/1/2441 - هـ21/1/2441 هـ2/1/2441 - هـ4/1/2441 هـ2/1/2441-  هـ12/1/2441 هـ11/1/2441 - هـ29/1/2441

 (44 -1تالوة دورة احلجر من اآلوة ) تالوة (11 -1تالوة دورة إبراهوم من اآلوة ) تالوة (16 -1تالوة دورة الرعد من اآلوة ) تالوة (65 -66تالوة دورة وودف من اآلوة ) تالوة

 (22 -46تالوة دورة احلجر من اآلوة ) تالوة (61 -14تالوة دورة إبراهوم من اآلوة ) تالوة (41 -12تالوة دورة الرعد من اآلوة ) تالوة (111 -62وودف من اآلوة )تالوة دورة  تالوة

 حفظ

 (16 – 16تسموع دورة احلدود من اآلوة )  -

 (13 – 12تالوة دورة احلدود من اآلوة )  -

 حفظ

 (13 – 12تسموع دورة احلدود من اآلوة )  -

 (16 – 11تالوة دورة احلدود من اآلوة )  -

 حفظ

 (16 – 11تسموع دورة احلدود من اآلوة )  -

 (12 – 15تالوة دورة احلدود من اآلوة )  -

 حفظ

 (12 – 15تسموع دورة احلدود من اآلوة )  -

 (15 – 1تالوة دورة الواقعة من اآلوة )  -

 (16 -2تفسري دورة احلجر من اآلوة ) تفسري (13 -14تفسري دورة إبراهوم من اآلوة ) تفسري (16 -11تفسري دورة الرعد من اآلوة ) تفسري (111 -113تفسري دورة وودف من اآلوة ) تفسري

 (11 -15تفسري دورة احلجر من اآلوة ) تفسري (45 -41دورة إبراهوم من اآلوة )تفسري  تفسري (14 -12تفسري دورة الرعد من اآلوة )  تفسري (11 -2تفسري دورة الرعد من اآلوة ) تفسري

 (11األدبوع )  (11األدبوع ) (13األدبوع ) (2األدبوع )

 هـ21/4/2441- هـ9/4/2441 هـ2/4/2441- هـ1/4/2441 هـ12/1/2441 - هـ12/1/2441 هـ11/1/2441- هـ22/1/2441

 (64 -53تالوة دورة االدراء من اآلوة ) تالوة (12 -1تالوة دورة االدراء من اآلوة ) تالوة (111 -24تالوة دورة النحل من اآلوة ) تالوة (41 -1) تالوة دورة النحل من اآلوة تالوة

 (111 -66تالوة دورة  االدراء من اآلوة ) تالوة (62 -16)تالوة دورة  االدراء من اآلوة  تالوة (116 -111تالوة دورة النحل من اآلوة ) تالوة (21 -41تالوة دورة النحل من اآلوة ) تالوة

 حفظ

 (15 – 1تسموع دورة الواقعة من اآلوة )  -

 (65 – 12تالوة دورة الواقعة من اآلوة )  -

 حفظ

 (65 – 12تسموع دورة الواقعة من اآلوة )  -

 (24 – 62تالوة دورة الواقعة من اآلوة )  -

 حفظ

 (24 – 62تسموع دورة الواقعة من اآلوة )  -

 (25 – 26تالوة دورة الواقعة من اآلوة )  -

 (25 – 26تسموع دورة الواقعة من اآلوة )  حفظ

 تفسري (13 -11تفسري دورة االدراء من اآلوة ) تفسري (22 -24تفسري دورة النحل من اآلوة ) تفسري (6 -1تفسري دورة النحل من اآلوة ) تفسري

 تسموع دورتي احلدود والواقعة 

 تفسري (12 -11تفسري دورة االدراء من اآلوة ) تفسري (112 -111تفسري دورة النحل من اآلوة ) تفسري (21 -23تفسري دورة النحل من اآلوة ) تفسري

 (11األدبوع )

 هـ12/4/2441- هـ22/4/2441

 اختبارات نهاوة الفصل الدرادي األول 

 العربية السعوديةالمملكة 
 وزارة التعليم

 إدارة تعليم البنات بمحافظة بيشة
 بوياإلشراف التر/  الشئون التعليمية

 قسم الدراسات اإلسالمية

 


