
  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 مدرسة .....................الاسم  
 

 

 

  (1التجويد  –  2القرآن عدد الحصص ) -هـ 1443للعام الدراس ي  الثاني (   للفصل الدراس ي   االبتدائية ( املرحلة )   السادس( للصف )  تالوة القرآن الكريم وتجويدهتوزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 6/  3ـــ     5/  29 5/   26ـــ    22 5/   19ـــ    15 5/   12ـــ   8 5/   5ـــ   1

 -ه تعريف) السكون  العارض املد:   التجويد

 ته (أمثل  - مقداره – حكمه

   (76 )اآلية إلى (51) اآلية من يس سورة التالوة 

   -ه أقسام –) تعريفه  الالزم املد :  التجويد

 ( أمثلته – مقداره - حكمه

 اآلية يس سورة  من (77 ) اآلية من : تالوةال 

 فاطر  سورة من (11)

 (األحدمطولة)إجازة نهاية أسبوع 

 

 إلى(  34 )اآلية من القلم سورة : الحفظ

 ورةسال نهاية

 أنواعه -  فهي تعر ) الكلمي  الالزم املد :  التجويد

 أمثلته (  –

 اآلية إلى (12 )اآلية من فاطر سورة  :  التالوة 

(30 ) 

  -)تعريفه  الحرفي الالزم املد:  التجويد

 ( هأمثلت  -ه أقسام

  نهاية إلى (31) اآلية من فاطر سورة  :  التالوة 

 ورة سال

منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

13  – 17   / 6 20  – 24   / 6 27   /6  –  2   /  7 5  –  9  /  7 12  – 16   / 7 

منتصف الفصل الدراس ي   إجازة بداية الدراسة بعد 

 الثاني
 

  الكريم القرآن  ور س بعض فضائل :  التجويد

 ( 14) اآلية إلى (1) اآلية  من سبأ  سورة:  التالوة

 القرآن  آيات بعض فضائل :  التجويد

  الكريم

 اآلية إلى( 15) اآلية  من سبأ  سورة:  تالوةال

(30)   

(   هللا الجاللة ) لفظ الم تفخيم : التجويد

  اقيقه وتر 

 )اآلية إلى(  31)  يةاآل  منـأ سب  سورة:  تالوةال

45 ) 

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

  الراء تفخيم :  التجويد

  إلى  سبأ سورة  من(  46 )  اآلية من : تالوةال

 ب األحزا سورة من (8) اآلية
 البرامج العالجية 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 8/   7ـــ   3 7/   30ـــ    26 7/  23  - 19

 البرامج العالجية 

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               
  


