


 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 مدرسة .....................الاسم  
 

 

 

 

 
 اتتوزيع مقرر 

 ( صفوف عليا) االبتدائيةالمرحلة 
 الثانيللفصل الدراسي  

 الصف : الرابع االبتدائي 
 هـ  1443الدراسي :  للعام 

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 مدرسة .....................الاسم  
 

 

 

 ( 1عدد الحصص )  -هـ 1443للعام الدراس ي  الثاني(   للفصل الدراس ي   االبتدائية الفقه ( للصف )  الرابع   ( املرحلة )توزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 6/  3ـــ     5/  29 5/   26ـــ    22 5/   19ـــ    15 5/   12ـــ   8 5/   5ـــ   1

 مدة املسح الخف والجورب

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 مبطالت املسح 
 مبطالت املسح 

 التيمم

 
منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

13  – 17   / 6 20  – 24   / 6 27   /6  –  2   /  7 5  –  9  /  7 12  – 16   / 7 

منتصف الفصل الدراس ي   بداية الدراسة بعد إجازة 

 الثاني
 

 التيمم

 مبطالت التيمم 

 مبطالت التيم 

 
األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 ( 2منزلة الصالة ) ( 1منزلة الصالة )

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 8/   7ـــ   3 7/   30ـــ    26 7/  23  - 19

 التبكير إلى الصالة 

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 مدرسة .....................الاسم  
 

 

 

 ( 1عدد الحصص ) -هـ  1443للعام الدراس ي  الثاني(   للفصل الدراس ي   االبتدائية ( للصف )  الرابع   ( املرحلة ) الحديثتوزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 6/  3ـــ     5/  29 5/   26ـــ    22 5/   19ـــ    15 5/   12ـــ   8 5/   5ـــ   1

 أم املؤمنين حفصة 

 

 أوالد النبي وأهل بيته 

 

 (األحدمطولة)إجازة نهاية أسبوع 

 

 معاملة النبي ألزواجه وأوالده 

 

 حسن تعامله مع أهله 

 

 حسن تعامله مع الخدم
 

منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

13  – 17   / 6 20  – 24   / 6 27   /6  –  2   /  7 5  –  9  /  7 12  – 16   / 7 
منتصف الفصل الدراس ي   بداية الدراسة بعد إجازة 

 الثاني
 

 ملسو هيلع هللا ىلص نظافة النبي 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي  لباس

 

 بالهدى النبوي اللباس االقتداء

 
األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 وشربه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أكل
 وشربه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أكل

 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 8/   7ـــ   3 7/   30ـــ    26 7/  23  - 19

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نوم

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               
  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 مدرسة .....................الاسم  
 

 

 

 ( 1عدد الحصص ) -هـ  1443للعام الدراس ي  الثاني(   للفصل الدراس ي   االبتدائية ( للصف )  الرابع   ( املرحلة ) التوحيدتوزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 6/  3ـــ     5/  29 5/   26ـــ    22 5/   19ـــ    15 5/   12ـــ   8 5/   5ـــ   1

 حقيقة العبادة  حقيقة العبادة 

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 أنواع العبادة 
 أنواع العبادة 

 شروط قبول العبادة 

 
منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

13  – 17   / 6 20  – 24   / 6 27   /6  –  2   /  7 5  –  9  /  7 12  – 16   / 7 

منتصف الفصل الدراس ي   الدراسة بعد إجازة بداية 

 الثاني
 

 شروط قبول العبادة 

 توحيد األسماء والصفات 

 توحيد األسماء والصفات 

 
األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 أسماء هللا الحسنى  توحيد األسماء والصفات 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 8/   7ـــ   3 7/   30ـــ    26 7/  23  - 19

 أسماء هللا الحسنى 

 
 الخميس( األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               
  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 مدرسة .....................الاسم  
 

 

 

 ( 3عدد الحصص ) - هـ  1443للعام الدراس ي  الثاني(   للفصل الدراس ي   االبتدائية ( للصف )  الرابع   ( املرحلة ) القرآنتوزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 6/  3ـــ     5/  29 5/   26ـــ    22 5/   19ـــ    15 5/   12ـــ   8 5/   5ـــ   1

 تالوة سورة النجم 

 حفظ سورة املزمل 

 تالوة سورة النجم 

 املزمل حفظ سورة 

 (األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 

 تالوة سورة الطور 

 حفظ سورة املزمل 

 تالوة سورة الطور 

 حفظ سورة الجن 

 تالوة سورة الذاريات 

 حفظ سورة الجن 

 
منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   التاسع األسبوع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

13  – 17   / 6 20  – 24   / 6 27   /6  –  2   /  7 5  –  9  /  7 12  – 16   / 7 
منتصف الفصل الدراس ي   بداية الدراسة بعد إجازة 

 الثاني
 

 تالوة سورة الذاريات 

 حفظ سورة الجن 

 تالوة سورة الذاريات 

 حفظ سورة الجن 

 تالوة سورة ق 

 حفظ سورة الجن 

 
األربعاء ) مطولة إجازة نهاية أسبوع 

 الخميس( و 

 تالوة سورة ق  تالوة سورة ق 

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 

 8/   7ـــ   3 7/   30ـــ    26 7/  23  - 19

 البرامج العالجية  البرامج العالجية 

 

 ......... معلم المادة : ....................................                                مدير المدرسة :  ...........................               
  


