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 الفصل الدراس ي الثالث الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي األول 

 عدد الحصص الدرس الوحدة عدد الحصص الدرس الوحدة عدد الحصص الدرس الوحدة

1  

آية الى  ١من آية  سورة صتالوة 

٢٠ 

الى  ١حفظ سورة القلم من آية 

 ٩  آية  

٣  
 ١٩آية الى  ١من آية  سورة يستالوة 

 ٥آية الى  ١حفظ سورة امللك من آية 
 ٣ ١٩   آيةالى  ١تالوة سورة سبآ من آية   ٣

2  

 ٤١الى  ٢١تالوة سورة ص من آية 

الى  ١٠ حفظ سورة القلم من آية

   ١٨آية 

٣  
 ٣٥الى آية  ٢٠ من آية سورة يستالوة 

 ١١الى آية  ٦ حفظ سورة امللك من آية
 ٣ ٣٦    الى آية ٢٠  تالوة سورة سبآ من آية   ٣

3  

الى ٤٢تالوة سورة ص من آية   

 ٦٢آية 

الى ١٩ حفظ سورة القلم من آية

 ٢٧   آية 

٣  
 ٤٦الى آية  ٣٦ من آية سورة يستالوة 

 ١٧الى آية  ١٢حفظ سورة امللك من آية 
٣  

آخر   الى  ٣٧ تالوة سورة سبآ من آية

 السورة
٣ 

4  

الى  ٦٣تالوة سورة ص من آية 

 آخر السورة

الى ٢٨آية حفظ سورة القلم من  

 ٣٥ آية   

  

٣  
 ٥٨آية الى  ٤٧آية من  سورة يستالوة 

 ٢٢الى آية  ١٨حفظ سورة امللك من آية 
٣  

  

 ١٤الى آية  ١تالوة سورة األحزاب من آية 
٣ 

5  

 ١تالوة سورة الصافات من آية 

 ٣٠الى 

 ٣٦ حفظ سورة القلم من آية  

 ٤٣  الى آية 

٣  
 ٦٨ آية   الى ٥٩آية من  يس تالوة سورة

 ٢٧الى آية  ٢٣حفظ سورة امللك من آية
٣  

الى آية  ١٥األحزاب من آية تالوة سورة 

٢٤ 
٣ 

6  
  تالوة سورة الصافات من آية 

 ٦١      الى آية ٣١
٣  

 الى آخر السورة ٦٧   من آية سورة يستالوة 

 الى آخر السورة ٢٨حفظ سورة امللك من آية
٣  

الى آية  ٢٥آية تالوة سورة األحزاب من 

٤٠ 
٣ 

ي المناهج الدراسية وفق نظام الثالثة فصول (2نموذج )
 
 إعادة توزي    ع الوحدات الدراسية ف



 
 

 

7  
 ٤٤حفظ سورة القلم من آية 

 السورة آخر
  ٣ ٩الى آية  ١تالوة سورة فاطر من آية    ٣

آية الى  ٤١تالوة سورة األحزاب من آية 

٥٣    
٣ 

8  
  تالوة سورة الصافات من آية  

 ٩٠آية الى  ٦٢
  ٣ ١٨الى آية  ١٠تالوة سورة فاطر من آية   ٣

آية الى  ٥٤ تالوة سورة األحزاب من آية

٦٤ 
٣ 

9  

الى  ٩١ تالوة سورة الصافات من

 ٣ آخر السورة ٦٥تالوة سورة األحزاب من  ٣ ٢٨آية الى  ١٩تالوة سورة فاطر من آية   ٣ ١١٩

10  
تالوة سورة الصافات من آية    

 ١٤٨الى آية  ١٢٠
 ٣ ١٤الى آية ١تالوة سورة السجدة من آية   ٣  ٣٨آية الى  ٢٩آية تالوة سورة فاطر من   ٣

11  
تالوة سورة الصافات من آية    

 الى آخر السورة ١٤٩
  ٣ آخر السورة ٣٩آية تالوة سورة فاطر من   ٣

الى آخر  ١٥تالوة سورة السجدة من آية 

 السورة
٣ 
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