
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 لغتي ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 النشيد  - نص االستماع -نشاطات التهيئة  هـ 24/8/1444

بداية الدراسية الفصل  
 ث للثاالدراسي ا 

 االحد يوم 
 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
 العمل عبادة الدرس االول :   هـ 1/9/1444

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 ما أجمل العمل :  الدرس الثاني  هـ 8/9/1444

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

  نموذج اختبار  -  ما أجمل العمل:  الدرس الثاني تابع 
 التقويم التجميعي  -

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

نص   -  نشاطات التهيئة -  التقويم التجميعيتابع 
 االستماع

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

أبو الكيمياء  الدرس االول :  -  جد واجتهاد :  النشيد
 جابر بن حيان 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

  - أبو الكيمياء جابر بن حيانالدرس االول :  تابع 
 امير األطباء أبو بكر الرازي :  الدرس الثاني 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

  - امير األطباء أبو بكر الرازي:  الدرس الثاني تابع 
 نموذج اختبار 

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 نص االستماع  -  نشاطات التهيئة -  التقويم التجميعي هـ 28/10/1444

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

األحياء  الدرس االول :  -  النشيد - نص االستماع
 البحرية 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

الدرس الثاني   -  األحياء البحريةالدرس االول :  تابع 
 نظافة البحار والمحيطات : 

  إجازة مطولة

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 نظافة البحار والمحيطات الدرس الثاني : تابع  هـ 19/11/1444

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 التقويم التجميعي  -  نموذج اختبار هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 


