


 
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 ينبع بمحافظةإدارة التعليم 
  الشؤون التعلمية )بنات(

 الصفوف األولية(شعبة )مكتب تعليم شمال ينبع 

 
 

 هـ1441/1442الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي االبتدائي  األول للصف التوحيدتوزيع مقرر 
 

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

 هـ1442/ 1/   29-25 هـ1442/ 1/   22-18 هـ1442/ 1/   11-15

ي
طن

لو
 ا
وم

لي
 ا
زة

جا
إ

 

6-
7/

2
 

 هـ1442/ 2/   21-17 هـ2/1442  /14-10 هـ1442/ 2  /3-7

 الباتاستقبال الط
 التمهيدي( )األسبوع

الوحدة األولى / ما يجب على المسلم 
 معرفته

 
الدرس األول / ما يجب على 

 المسلم معرفته

المسلم الوحدة األولى / ما يجب على 
 معرفته

 
الدرس األول / ما يجب على 

 المسلم معرفته

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس األول /

 هللا الخالق

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس األول /

 هللا الخالق

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس الثاني /

زاق  هللا الرَّ

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن السابعاألسبوع 

 هـ3/1442/   26-22 هـ1442/ 3/   19-15 هـ3/1442 /12-8 هـ1442/ 3  /5-1 هـ2/1442/   24-28
 

 هـ4/1442/-4هـ29/3/1442
 

                                    
 معرفة هللا عز وجلالوحدة الثانية / 

 
 الدرس الثاني /

زاق  هللا الرَّ

 

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس الثالث /

  الذي ينزل المطرهللا

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس الثالث /

 هللا الذي ينزل المطر

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس الرابع /

 المنعمهللا 

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس الرابع /

 هللا المنعم

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس الخامس/

 أحب هللا

 األسبوع الثامن عشر – األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 هـ5/1442 /16-5 هـ5/1442/ 2-هـ28/4/1442 هـ4/1442/   25-21 هـ1442/ 4/  18-14 هـ4/1442 /7-11

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس الخامس/

 أحب هللا

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 الدرس السادس/

 أعبد هللا

 الوحدة الثانية / معرفة هللا عز وجل

 
 /السادسالدرس 

 أحب هللا

 اختبارات الفصل الدراسي األول مراجعة عامة وتقويم

 
 المدرسة ةقائد  ةالتربوي ةالمشرف  المادة ةمعلم

   

 


