
https://www.mnhaji.com/
https://www.mnhaji.com/apple/
https://www.mnhaji.com/play.google/
https://www.mnhaji.com/huawei/


 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 
 (ابتدائي  ثالثال ) 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

 اإليمان  الوحدة االولى / 
 اإليمان بالكتب 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
 اإليمان بالكتب الدرس االول : تابع  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 اإليمان بالكتب الدرس االول : تابع  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

اإليمان بالرسل عليهم الصالة  الدرس الثاني : 
 والسالم 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

اإليمان بالرسل عليهم  الدرس الثاني : تابع 
 الصالة والسالم 

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

اإليمان بالرسل عليهم  الدرس الثاني : تابع 
 الصالة والسالم 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 اإليمان باليوم االخرالدرس الثالث :  هـ 14/10/1444

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 اإليمان باليوم االخرالدرس الثالث : تابع  هـ 21/10/1444

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 االيمان بالقدر خيره وشره  الدرس الرابع :  هـ 28/10/1444

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 االيمان بالقدر خيره وشره  الدرس الرابع : تابع  هـ 5/11/1444

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 اإلحسان  الوحدة الثانية / 
 معنى اإلحسانالدرس الخامس : 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 معنى اإلحسانالدرس الخامس : تابع  هـ 19/11/1444

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 معنى اإلحسانالدرس الخامس : 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  ثالثال ) 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

 المزاح والكالم  الوحدة االولى / 
 آداب المزاح  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
 آداب المزاح  الدرس االول : تابع  هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 آداب الكالم  الدرس الثاني :  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 آداب الكالم الدرس الثاني : تابع  هـ 15/9/1444

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

 المجالس واللباس  الوحدة الثانية / 
 (  ١آداب المجالس )  الدرس الثالث : 

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

 (  ٢آداب المجالس )  الدرس الرابع : 
 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 (  ٢آداب المجالس )  الدرس الرابع : تابع  هـ 14/10/1444

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 آداب اللباس  الدرس الخامس :  هـ 21/10/1444

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 آداب اللباس  الدرس الخامس : تابع  هـ 28/10/1444

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

 البرنامج اليومي  الوحدة الثالثة / 
 (  ١البرنامج اليومي ) الدرس السادس : 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 (  ٢البرنامج اليومي ) الدرس السابع : 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 (  ٣البرنامج اليومي )  الدرس الثامن :  هـ 19/11/1444

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 (  ٣البرنامج اليومي )  الدرس الثامن : تابع  هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 


