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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 
 (ابتدائي  ثانيال ) ( للصفلغتي  ) توزيع منهج مادة الثالثالفصل الدراسي 

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

مدخل الوحدة :   - الوحدة : نشاطات التهيئةمدخل 
النشيد :  مدخل الوحدة :  - نص االستماع

 الدينالمعاملة 

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
 _________ 

 
نهاية أسبوع  إجازة 

 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

الرسول  تابع  -  الرسول قدوتي في العفو والتسامح
 قدوتي في العفو والتسامح 

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

الرسول   -  الرسول قدوتي في العفو والتسامحتابع 
 قدوتي في الصدق 

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 التقويم التجميعي   - الرسول قدوتي في الصدقتابع  هـ 15/9/1444

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

مدخل الوحدة :   - نشاطات التهيئة مدخل الوحدة :
 الحاسوب النشيد : مدخل الوحدة :  - نص االستماع

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

 الجمل والسيارة الدرس االول :  

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

الدرس الثاني   -  والسيارةالجمل الدرس االول :  تابع 
 وسائل االتصال : 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

التقويم    - وسائل االتصالالدرس الثاني : تابع 
 التجميعي 

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

  مدخل الوحدة : نشاطات التهيئة -  التقويم التجميعي
 االستماع مدخل الوحدة : نص   -

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

الدرس االول :   -  الحاسوبالنشيد : مدخل الوحدة : 
 أحب أن اكون 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

الدرس الثاني :   - أكون أحب أن الدرس االول :  تابع 
 الطبيبة نورة 
 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

التقويم    - الطبيبة نورةالدرس الثاني : تابع 
 التجميعي 

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 التقويم التجميعي تابع  هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 


