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 هـ4111 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي ال أسابيعالمحتوى الدراسي على  توزيع

:الصف االبتدائية املرحمة:  املادة: األوه   
الدراشات القراُ اللريي  

 )حتفيظ( اإلشالوية 
يف  عدد احلصص

 األشبوع
9 

 ات احملتوىووضوع األشبوع

 (1األشبوع )
 12/3/2023ً - ِـ20/8/1444

 إىل
 16/3/2023ً - ِـ24/8/1444

 (4اىل 3 وَ)الفجر شورة (2-1) وَ الفجر شورة

 ( 8اىل7) وَ الفجر شورة (6اىل5)وَ الفجر شورة 8
 (10اىل9)وَ الفجر شورة وّارة تجبيت

 وّارة تجبيت (12اىل11) وَ الفجر شورة
 1 أحب اإلشالً/ الدرط األوه.....  اإلشالً ديَ وعرفة(: األوىل الوحدة) توحيد

 (2األشبوع )
 19/3/2023ً   -ِـ27/8/1444

 إىل
 23/3/2023ً  -  ِـ1/9/1444

 (16-15شورة الفجر وَ ) (14ـ13)وَ الفجر شورة

 (18-17شورة الفجر وَ ) وّارة تجبيت 8
 (23-21شورة الفجر وَ ) (20-19)شورة الفجر وَ 

 تجبيت املّارة  (25-24) وَ الفجر شورة
 1 الوضوء فضن الدرط األوه:....  الوضوءالوحدة األوىل  /  والصموك الفقْ

 (3األشبوع )
 26/3/2023ً -   ِـ4/9/1444

 إىل
 30/3/2023ً  -  ِـ8/9/1444

 (30-28) وَ الفجر شورة (27-26) وَ الفجر شورة

 (  3اىل1)وَ  الغاظية شورة تقويي الصورة كاومة  8
 ( 9 اىل7)وَ  الغاظية  شورة ( 6 اىل4) وَ  الغاظية شورة

 (11-10شورة الغاظية وَ ) وّارة تجبيت
 1 .ٌيب  حمىد: الجاٌي الدرط .. الرشوه وعرفة(: الجاٌية الوحدة) توحيد /  التوحيد

 (4األشبوع )
 2/4/2023ً -  ِـ11/9/1444

 إىل
 6/4/2023ً -    ِـ15/9/1444

 (    16 اىل14)وَ الغاظية شورة   ( 13 اىل12وَ) شورة الغاظية

 (  20اىل19)وَ الغاظية شورة (   18 اىل17)وَ الغاظية شورة 8
 ( 24-23وَ) الغاظية شورة (   22 اىل21)وَ الغاظية شورة
 تقويي الصورة كاومة  (26-25) وَالغاظية  شورة

 1 صفة الوضوء الدرط الجاٌي:.....  الوضوء  الوحدة األوىل / والصموك الفقْ

 (5األشبوع )
 9/4/2023ً -    ِـ18/9/1444

 إىل
 13/4/2023ً   -   ِـ22/9/1444

 (6-4)  وَ األعمى شورة (  3-1) وَ األعمى شورة

 (  12-10) وَ األعمى شورة (  9-7) وَ األعمى شورة 8
 (  16-15) وَ األعمى شورة (  14-13) وَ األعمى شورة
 تقويي الصورة كاومة  ( 19-17) وَ األعمى شورة

 الصالة ولاٌة: الجالح الدرط... . الصالة(: الجاٌية الوحدة) وشموك فقْ
 (6األشبوع )

 26/4/2023ً     ِـ6/10/1444
 إىل 

 27/4/2023ً  -  ِـ7/10/1444
 عيد الفطر إجازة

 

 2   (7اىل5شورة الطارق وَ)  (4-1) شورة  الطارق وَ 

 1 .املفروضة الصموات: الرابع الدرط . الصالة(: الجاٌية الوحدة) وشموك فقْ

 (7األشبوع )
 30/4/2023ً     ِـ10/10/1444

 إىل 
 4/5/2023ً  -  ِـ14/10/1444

 ( 11 ىل8) وَ الطارق  شورة تجبيت وّارة

 (  15 اىل14) وَ الطارق  شورة ( 13 اىل12) وَ الطارق  شورة 8
 تقويي الصورة كاومة ( 17 اىل16) وَ الطارق  شورة

 (4إىل3) وَ الربوج  شورة (2اىل1) وَ الربوج  شورة
 1 .ورشولْ اهلل عبد  حمىد: الجالح الدرط .. الرشوه وعرفة(: الجاٌية الوحدة) توحيد



 (8األشبوع )
 7/5/2023ً -   ِـ17/10/1444

 إىل
 11/5/2023ً  - ِـ21/10/1444

 

 (  7 اىل6) وَ الربوج  شورة ( 6 ىلإ5) وَ الربوج  شورة

 (9) وَ الربوج  شورة (8) وَ الربوج  شورة 8
 (11) وَ الربوج  شورة (10) وَ الربوج  شورة

 (13-12) وَ الربوج  شورة تجبيت وّارة
 1 األوىل الركعة: اخلاوض الدرط ووبطالتّا: الصالة صفة(: الجالجة الوحدة) وشموك فقْ

 (9األشبوع )
 

 14/5/2023ً -  ِـ24/10/1444
 إىل

 18/5/2023ً -  ِـ28/10/1444
 

 (17-16) وَ الربوج  شورة (15- 14) وَ الربوج  شورة

 (19-18) وَ الربوج  شورة تجبيت وّارة 8
 تقويي الصورة كاومة (22-20) وَ الربوج  شورة
 (5-3) وَ االٌعقاق  شورة (2-1) وَ االٌعقاق  شورة

 1  الجاٌية الركعة: الصادط الدرط...ووبطالتّا الصالة صفة(: الجالجة الوحدة) وشموك فقْ

 (10األشبوع )
 

 21/5/2023ً -   ِـ1/11/1444
 إىل

 26/5/2023ً  -   ِـ5/11/1444
 

  ( 6) وَ االٌعقاق  شورة وّارة تجبيت

  (10-9) وَ االٌعقاق  شورة (8-7) وَ االٌعقاق  شورة

  (14-13) وَ االٌعقاق  شورة (12-11) وَ االٌعقاق  شورة

  (16-15) وَ االٌعقاق  شورة تجبيت وّارة

  .والرابعة الجالجة الركعة: الصابع الدرط...ووبطالتّا الصالة صفة(: الجالجة الوحدة) وشموك فقْ

 (11األشبوع )
 28/5/2023ً -    ِـ8/11/1444

 إىل
 1/6/2023ً    ِـ12/11/1444

 إجازة وطولة: األحد واالثٍني
 

 

 (19شورة االٌعقاق ) (18-17) وَ االٌعقاق  شورة
 

 تجبيت املّارة

 1 .اهلل رشوه أحُب: الرابع الدرط . الرشوه وعرفة(: الجاٌية الوحدة) توحيد

 (12)األشبوع 
 

 4/6/2023ً -   ِـ15/11/1444
 إىل

 8/6/2023ً  -  ِـ19/11/1444

 تجبيت وّارة (21-20) وَ االٌعقاق  شورة

8 
 (25-24) وَ االٌعقاق  شورة (23-22) وَ االٌعقاق  شورة

 تقويي الصورة كاومة تجبيت وّارة 

 وراجعة الصور

 1 الصالة وبطالت: الجاوَ الدرط ووبطالتّا الصالة صفة(: الجالجة الوحدة) وشموك فقْ

 (13األشبوع )
 11/6/2023ً   - ِـ22/11/1444

 إىل
 15/6/2023ً  -  ِـ26/11/1444

 األولوية ذات املّارات تعسيس
 لمىٍّج داعىة إثراءات وتقديي

 (14األشبوع )
 18/6/2023ً -  ِـ29/11/1444

 إىل
 22/6/2023ً -   ِـ4/12/1444

 الدراشي الجالح اختبارات الفصن

 

 منيرة الداعج                                               سعيد المجادعة


