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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 (ابتدائي  رابعال ) للصف(  توحيد -الدراسات االسالمية  ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

توحيد األسماء والصفات وأثره الوحدة االولى / 
 في حياة المسلم 

 أسماء هللا الحسنى الدرس األول : 

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
 أسماء هللا الحسنى الدرس األول : تابع  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 (  ١معاني أسماء هللا الحسنى ) الدرس الثاني :  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

 معاني أسماء هللا الحسنىالدرس الثاني : تابع 
 (١ ) 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 (  ٢الحسنى ) معاني أسماء هللا الدرس الثالث :  هـ 22/9/1444

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

 معاني أسماء هللا الحسنى الدرس الثالث : تابع 
 (٢ ) 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

 معاني أسماء هللا الحسنى الدرس الثالث : تابع 
 (٢ ) 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

أثرا اإليمان باسماء هللا وصفاته الدرس الرابع : 
 في حياتنا

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

أثرا اإليمان باسماء هللا الدرس الرابع : تابع 
 وصفاته في حياتنا

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

أثرا اإليمان باسماء هللا الدرس الرابع : تابع 
 وصفاته في حياتنا

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

أثرا اإليمان باسماء هللا الدرس الرابع : تابع 
 وصفاته في حياتنا

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

أثرا اإليمان باسماء هللا الدرس الرابع : تابع 
 وصفاته في حياتنا

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 هـ 11/1444/2٦

أثرا اإليمان باسماء هللا الدرس الرابع : تابع 
 وصفاته في حياتنا

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 
 (ابتدائي  رابعال ) ( للصف حديث -الدراسات االسالمية  ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

سالم النبي صلى هللا عليه وسلم  الوحدة االولى / 
 وكالمه ومزاحه 

 سالم النبي الدرس االول : 

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
 فضل السالم  الدرس الثاني :  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

استئذان النبي صلى هللا عليه  الدرس الثالث : 
 وسلم  

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 من آداب االستئذان الدرس الرابع : هـ 15/9/1444

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 من آداب االستئذان الدرس الرابع :تابع  هـ 22/9/1444

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

 من آداب االستئذان الدرس الرابع :تابع 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

صفة كالم النبي صلى هللا  الدرس الخامس : 
 عليه وسلم  

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

صفة استماع النبي صلى هللا الدرس السادس : 
 عليه وسلم 

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 البعد عن الكالم السيئ  الدرس السابع :  هـ 28/10/1444

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

صفة ضحك النبي صلى هللا  الدرس الثامن : 
 عليه وسلم 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 صفة مزاح النبي الدرس التاسع : 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 الصدق في المزاحالدرس العاشر :  هـ 19/11/1444

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 الصدق في المزاحالدرس العاشر : تابع  هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 
 (ابتدائي  رابعال ) للصف(  فقه -الدراسات االسالمية  ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

 مكانة الصالة ومواقيتها الوحدة االولى / 
 أوقات الصلوات المفروضة  الدرس االول : 

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
 صالة الجماعة  الدرس الثاني :  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 صالة الجماعة  الدرس الثاني : تابع  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

 قضاء الصالة الفائتة   الدرس الثالث : 
 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 قضاء الصالة الفائتة   الدرس الثالث : تابع  هـ 22/9/1444

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

 قضاء الصالة الفائتة   الدرس الثالث : تابع 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 آداب المسجد الدرس الرابع :  هـ 14/10/1444

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

 وواجباتها أركان الصالة الوحدة الثانية / 
 أركان الصالة الدرس الخامس : 

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 أركان الصالة الدرس الخامس : تابع  هـ 28/10/1444

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 واجبات الصالة  الدرس السادس :   هـ 5/11/1444

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 واجبات الصالة السادس :  الدرس تابع 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 فضل سورة الفاتحة وتفسيرها الدرس السابع :  هـ 19/11/1444

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 هـ 11/1444/2٦

 األذكار بعد الصالة وفضلها الوحدة الثالثة / 
 الذكر بعد الصالة الدرس الثامن : 

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 


