


 
 
 

 

 

 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 )إجازة اليوم الوطني( 21/1 – 21/1 ٩/١ــ٢/١ ١/١ــ ١٢/٢ ١٢/٢ــ    ١٢/٢

تالوة 
سورة 
 المدثر 

 21 - 2من آية  2
تالوة 
سورة 
 المدثر 

 12من آية  2
تالوة 
سورة 
 المزمل

تالوة  21 - 2من آية  2
سورة 

 لجنا

 27 - 2من آية  2

 18 - 28من آية  1 21 - 22من آية  1 11 - 11من آية  1 11 - 22من آية  1

حفظ  11من آية  1 45 - 14من آية  1 11 -12من آية  1
سورة 

 النبأ

 11 - 14آية من  1

حفظ 
 8 - 2آية من  1 سورة النبأ

حفظ 
 سورة النبأ

 25 - 1آية من  1
حفظ 

 سورة النبأ
 إجازة اليوم الوطني( 11 - 27آية من  1

 األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس

 (االحد، االثنين)إجازة مطولة/  24/1 – 21/1 ٢/٢ــ ٤/٢ ٢/٢ــ ١٢/١ ١٢/١ــ ٢٩/١

تالوة 
 سورة 
 نوح 

 1 - 2من آية  2
تالوة 
 سورة 
 نوح 

 11 - 27من آية  2
تالوة 
سورة 
 المعارج

 21 - 2من آية  2
تالوة 
سورة 
 المعارج

 إجازة مطولة
 18 -21من آية  1 14 - 11من آية  1 21 - 4من آية  1

 11 - 15من آية  2 14 - 11من آية  1 18 -15من آية  1 25 -22من آية  1

حفظ 
سورة 

 النبأ

 11 -11آية من  1
حفظ 
سورة 

 المرسالت
 21 - 2آية من  1

حفظ 
سورة 

 المرسالت
 21 - 22آية من  1

حفظ 
سورة 

 المرسالت
 18 - 11آية من  1

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع

 ٢٢/٤ــ  ٩/٤ ٢/٤ــ ١/٤ )إجازة مطولة/ الخميس(18/1 –14/1 ١١/٢ــ ٢٢/٢

تالوة 
سورة 
 الحاقة 

تالوة  5 - 2من آية  2
سورة 
 الحاقة 

 14 -28من آية  2
تالوة 
سورة 
 الحاقة 

 11 -18من آية  2

 استكمال للمهارات السابقة 

 خطط عالجية واثرائية

 18 - 11من آية  1 17 -15من آية  1 21 - 7من آية  1

 27 -21من آية  1
حفظ 
سورة 

 المرسالت

 41 - 11من آية  1 11 - 14من آية  1

حفظ 
سورة 

 المرسالت
 إجازة مطولة 11 - 11آية من  1

حفظ 
سورة 

 المرسالت
 41 - 12آية من  1

    األسبوع الثالث عشر

   ١٢/٤ــ ٢٢/٤

 استكمال للمهارات السابقة
 خطط عالجية واثرائية

 
 

 
 

 
 

 اإلدارة العامة للتعليم بجدة



 

 
  

 
 
 اإلدارة العامة للتعليم بجدة      

 
 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 )إجازة اليوم الوطني( 21/1 – 21/1 ٩/١ــ٢/١ ١/١ــ ١٢/٢ ١٢/٢ــ    ١٢/٢

 الوحدة األولى: 

 مراتب الدين( 2الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 أركان اإلسالم( 1الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 أركان اإلسالم( 1الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 شهادة أن ال إله إال الله( 1الدرس )

 األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس

 (االحد، االثنين)إجازة مطولة/  24/1 – 21/1 ٢/٢ــ ٤/٢ ٢/٢ــ ١٢/١ ١٢/١ــ ٢٩/١

 : الثانيةالوحدة 

 شهادة أن ال إله إال الله( 1الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 شهادة أن محمد رسول الله( 1الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 شهادة أن محمد رسول الله( 1الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 إقام الصالة( 4الدرس )

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع

 ٢٢/٤ــ  ٩/٤ ٢/٤ــ ١/٤ )إجازة مطولة/ الخميس(18/1 –14/1 ١١/٢ــ ٢٢/٢

 : الثانيةالوحدة 

 إقام الصالة( 4الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 إيتاء الزكاة( 5الدرس )

 : الثانيةالوحدة 

 إيتاء الزكاة( 5الدرس )

 استكمال للمهارات السابقة 

 خطط عالجية واثرائية

    األسبوع الثالث عشر

   ١٢/٤ــ ٢٢/٤



 استكمال للمهارات السابقة 

 خطط عالجية واثرائية

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 اإلدارة العامة للتعليم بجدة   

 
 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 )إجازة اليوم الوطني( 21/1 – 21/1 ٩/١ــ٢/١ ١/١ــ ١٢/٢ ١٢/٢ــ    ١٢/٢

 الوحدة األولى: 

 (2آداب قضاء الحاجة )( 2الدرس )

 الوحدة األولى: 

 (2آداب قضاء الحاجة )( 2الدرس )

 الوحدة األولى: 

  (1آداب قضاء الحاجة )( 1الدرس )

 

 الوحدة األولى: 

 (1آداب قضاء الحاجة )( 1الدرس )

 األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس

 (االثنيناالحد، )إجازة مطولة/  24/1 – 21/1 ٢/٢ــ ٤/٢ ٢/٢ــ ١٢/١ ١٢/١ــ ٢٩/١

 الوحدة األولى: 

إزالة النجاسة عن البدن ( 1الدرس )

 )الجسم(

 الوحدة األولى: 

أإزالة النجاسة عن المالبس ومكان ( 1الدرس )

 الصالة

 الوحدة الثانية: 

 التيمم( 4الدرس )

 الوحدة الرابعة: 

 آداب دخول المسجد( 21الدرس )

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع

 ٢٢/٤ــ  ٩/٤ ٢/٤ــ ١/٤ )إجازة مطولة/ الخميس(18/1 –14/1 ١١/٢ــ ٢٢/٢

 الوحدة الرابعة: 

 آداب دخول المسجد( 21الدرس )

 الوحدة الخامسة: 

 صالة الجماعة( 22) الدرس

 الوحدة الخامسة: 

 صالة الجماعة( 22) الدرس

 االختبارات التحريرية 

 للصف الثالث

    األسبوع الثالث عشر



   ١٢/٤ــ ٢٢/٤

 االختبارات التحريرية 

 للصف الثالث

  

 


