
    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (  هــ  ٣٤٤١ العام الدراسي  )  -  ولاأل الدراسي الفصل  -  االبتدائي للصف الثالث  (القرآن الكريم    )توزيع منهج مادة   

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( ٣/١ــــ   ١١/١ ) ( ١١/١ـ  ـــ ٣٩/١ ) ( ٣١/١ــ  ــ  ٣١/١ ) ( ٩/١ــ  ــ  ٢/١ ) ( ١/١ــ  ــ  ١٢/٣) ( ١٢/٣ــ  ــ  ١٣/٣ )

 تالوة سورة المدثر
 (31( إلى )1من )

 حفظ سورة النبأ
 (8( إلى )1من )

 تالوة سورة المدثر
 نهاية السورةلى ( إ23من )

 حفظ سورة النبأ
 (32( إلى )9من )

 تالوة سورة المزمل
 (19( إلى )1من )

 ة النبأحفظ سور
 (22( إلى )31من )

 تالوة سورة المزمل
 (32) اآلية

 (8( إلى )1من ) سورة الجن
 حفظ سورة النبأ

 (23( إلى )21من )

 تالوة سورة الجن
 (32( إلى )9من )

 حفظ سورة النبأ
 نهاية السورةإلى ( 28من )

 تالوة سورة الجن
 (38( إلى )32من )

 (12( إلى )1من ) سورة نوح
 تمرسالحفظ سورة ال

 (11( إلى )1من )

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع

 ( ٣١/٤ــــ  ٩/٤)   ( ١/٤ــــ    ١/٤)  ( ١٩/١ــــ  ١٢/١)   ( ١١/١ــــ  ٣٢/١)   ( ٣٢/١ــــ  ٣٣/١)  ( ٢/١ــــ   ٤/١) 

 تالوة سورة نوح
 (38( إلى )11من )

 مرسالتحفظ سورة ال
 (19( إلى )13من )

 تالوة سورة المعارج
 (31( إلى )1من )

 حفظ سورة المرسالت
 (38( إلى )32من )

 تالوة سورة المعارج
 (22( إلى )23من )

 (8( إلى )1من )سورة الحاقة 
 حفظ سورة المرسالت

 (23( إلى )39من )

 تالوة سورة الحاقة
 (22( إلى )9من )

 حفظ سورة المرسالت
 (24( إلى )28من )

 تالوة سورة الحاقة
 نهاية السورةإلى ( 24من )

 (14( إلى )1من )سورة القلم 

 حفظ سورة المرسالت
 نهاية السورةإلى ( 26من )

 خطط عالجية وإثرائية

      األسبوع الثالث عشر

  ( ١٢/٤ــــ  ٣١/٤) 

 

 خطط عالجية وإثرائية

 

 

 
 

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :   معلم المادة : 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه 

 حسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 ستخدام الشخصي فقطوال نسمح بحذف الحقوق إال لإل

 

 


