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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ............. 
 مدرسة ....................................... 

 

 (ابتدائي  رابعال ) ( للصف القران الكريم ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

   - ١١ - ١سورة الحجرات من آية تالوة : 
 ١٠ - ١سورة نوح من آية  حفظ :

بداية الدراسية الفصل  
 ث للثاالدراسي ا 

 يوم االحد 
 هـ  20/8/1444

 _________ 
 

عيد الفطر  إجازة 
   المبارك

و   االحد و االثنينيوم 
 الثالثاء 

 هـ  3-4-5/10/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  8-9/11/1444
  _________ 

 
بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ  4/12/1444

 االحد  2
 هـ 27/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 1/9/1444

  -أخرها  - ١٢سورة الحجرات من آية تالوة : 
 ١٠ - ١سورة نوح من آية  حفظ :تابع 

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

   - ٢٠ - ١سورة الفتح من آية تالوة : 
 ٢٠ - ١١سورة نوح من آية حفظ : 

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

   -أخرها  - ٢١سورة الفتح من آية تالوة : 
 ٢٠ - ١١سورة نوح من آية حفظ : تابع 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

   -أخرها  - ٢١سورة الفتح من آية تالوة : 
 أخرها - ٢١سورة نوح من آية  حفظ :

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

   - ٢٠ - ١سورة محمد من آية تالوة : 
 أخرها - ٢١سورة نوح من آية  حفظ :تابع 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 ٢٠ - ١سورة محمد من آية تالوة :  هـ 14/10/1444

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 أخرها  - ٢١سورة محمد من آية تالوة :  هـ 21/10/1444

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 ٢٠ - ١سورة األحقاف من آية  تالوة : هـ 28/10/1444

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 أخرها  - ٢١سورة األحقاف من آية تالوة :  هـ 5/11/1444

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 ٢٠ - ١سورة الجاثية من آية تالوة : 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 آخرها  - ٢١سورة الجاثية من آية تالوة :  هـ 19/11/1444

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 مراجعة عامة هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  


