
 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 مدرسة .....................الاسم  
 

 

 

 

 
 اتتوزيع مقرر 

 ( صفوف عليا) االبتدائيةالمرحلة 
 الثالثللفصل 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  الثالث (   للفصل الدراس ي   االبتدائية الفقه ( للصف )  الرابع   ( املرحلة )توزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 9/  20 - 16 9/   13ـــ   9 9/   6ـــ   2 8/   28ـــ    24 8/   21ـــ    17

 أركان الصالة  آداب املسجد  قضاء الصالة الفائتة  صالة الجماعة  أوقات الصلوات املفروضة 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

23  – 24   / 9 7  –  11  /  10 14  - 18   /10 21  – 25   / 10 28   /10   –  3   / 11 

 أركان الصالة 
 األثنين بنهاية دوام يوم  عيد الفطر إجازة 

 عيد الفطر بداية الدراسة بعد إجازة 
 

 واجبات الصالة 
 ة الفاتحة ر فضل سو 

 فسير سورة الفاتحة ت
 

 ( األربعاء والخميسإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 الذكر بعد الصالة 

  األسبوع  األسبوع الحادي عش  
 عش   الرابعاألسبوع  عش   الثالثاألسبوع  عش   الثان 

 12/  1ـــ     11/  27 11/   24ـــ    20 11/  17  - 13 11/  10 -  6

  الخشوع في الصالة

 مراجعة 
األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 
 الثالث 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 4431للعام الدراس ي  الثالث  (   للفصل الدراس ي   االبتدائية ( للصف )  الرابع   ( املرحلة ) الحديثتوزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 9/  20 - 16 9/   13ـــ   9 9/   6ـــ   2 8/   28ـــ    24 8/   21ـــ    17

 ملسو هيلع هللا ىلص كالم النبي  صفة االستئذان  ب ادآ من السالم   فضل ملسو هيلع هللا ىلص النبي  استئذان ملسو هيلع هللا ىلص سالم النبي 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

23  – 24   / 9 7  –  11  /  10 14  - 18   /10 21  – 25   / 10 28   /10   –  3   / 11 

 ملسو هيلع هللا ىلص استماع النبي  صفة

 
 األثنين بنهاية دوام يوم  عيد الفطر إجازة 

 عيد الفطر بداية الدراسة بعد إجازة 
 

 عن الكالم السيئ البعد
 عن الكالم السيئ البعد

 ملسو هيلع هللا ىلص ضحك النبي  صفة
  

 ( األربعاء والخميسإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 ملسو هيلع هللا ىلص مزاح النبي  صفة

  األسبوع  األسبوع الحادي عش  
 عش   الرابعاألسبوع  عش   الثالثاألسبوع  عش   الثان 

 12/  1ـــ     11/  27 11/   24ـــ    20 11/  17  - 13 11/  10 -  6

 في املزاح  الصدق

 مراجعة 

 
األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 الثالث 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  الثالث  (   للفصل الدراس ي   االبتدائية ( للصف )  الرابع   ( املرحلة ) التوحيدتوزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 9/  20 - 16 9/   13ـــ   9 9/   6ـــ   2 8/   28ـــ    24 8/   21ـــ    17

 (٢معاني أسماء هللا الحسنى ) (1معاني أسماء هللا الحسنى )
بأسماء هللا وصفاته في  أثر اإليمان 

 حياتنا 

أثر اإليمان بأسماء هللا وصفاته في  

 حياتنا 
 معنى الشرك وخطره 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

23  – 24   / 9 7  –  11  /  10 14  - 18   /10 21  – 25   / 10 28   /10   –  3   / 11 

 معنى الشرك وخطره 

 
 األثنين بنهاية دوام يوم  عيد الفطر إجازة 

 عيد الفطر بداية الدراسة بعد إجازة 
 

 معنى الشرك وخطره 
 أنواع الشرك 

 أنواع الشرك 
 

 ( األربعاء والخميسإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 أنواع الشرك 

  األسبوع  األسبوع الحادي عش  
 عش   الرابعاألسبوع  عش   الثالثاألسبوع  عش   الثان 

 12/  1ـــ     11/  27 11/   24ـــ    20 11/  17  - 13 11/  10 -  6

   مظاهر الشرك

 مراجعة 

 
األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 الثالث 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  الثالث  (   للفصل الدراس ي   االبتدائية ( للصف )  الرابع   ( املرحلة ) القرآنتوزيع مقرر )  
 

   األسبوع األول 
 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 9/  20 - 16 9/   13ـــ   9 9/   6ـــ   2 8/   28ـــ    24 8/   21ـــ    17

 حفظ سورة نوح 

 تالوة سورة الحجرات 

 تالوة سورة الحجرات 

 حفظ سورة نوح 

 سورة الفتح تالوة 

 حفظ سورة نوح 

 تالوة سورة الفتح 

 حفظ سورة نوح 

 تالوة سورة الفتح 

 حفظ سورة نوح 

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

23  – 24   / 9 7  –  11  /  10 14  - 18   /10 21  – 25   / 10 28   /10   –  3   / 11 

 تالوة سورة محمد

 سورة نوح حفظ 

 
 األثنين بنهاية دوام يوم  عيد الفطر إجازة 

 عيد الفطر بداية الدراسة بعد إجازة 
 

 تالوة سورة محمد

 تالوة سورة األحقاف 

 تالوة سورة األحقاف 

 تالوة سورة األحقاف 

 تالوة سورة الجاثية 
 

 ( األربعاء والخميسإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 تالوة سورة الجاثية 

  األسبوع  األسبوع الحادي عش  
 عش   الرابعاألسبوع  عش   الثالثاألسبوع  عش   الثان 

 12/  1ـــ     11/  27 11/   24ـــ    20 11/  17  - 13 11/  10 -  6

 تالوة سورة الجاثية 

  الخطط العالجية
 

األربعاء ) إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 الخميس( و 

 الخطط العالجية

 

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


