
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

3/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة القرآن الكريم ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/3quran                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة القرآن الكريم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     https://www.almanahj.com/sa/3quran1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 اٌزؼٍٍُ اٌحضىسي ,فٍٕجذأ ِغٍشرٕب ثىً خذٌخ وئصشاس وئٌدبثٍخ ,وعٕحمك أهذافٕب ثارْ هللا. اٌزؼٍٍُ ػٓ ثؼذ الٌمً أهٍّخػٓ

 

 

 

 المملكت العربيت السعوديت
 وزارة التعليم

سراة عبيدة بمحافظت إدارة التعليم  
اإلشراف التربوي-شؤون تعليم البناث  

األوليت الصفوف قسم  

 
 

 هـ4442-4444الدراسي   توزيع منهج مادة /القرآن الكريم      للصف /الثالث     للفصل الدراسي / األول  للعام           

 اِعجىع اِوي
 1/ 15اٌى /  1/  11ِٓ 

 اِعجىع اٌثبًٔ
 1/ 22اٌى  1/ 11ِٓ 

 اِعجىع اٌثبٌث
 22/1اٌى / 1/  25ِٓ

 اِعجىع اٌشاثغ
 7/2ئٌى  3/2ِٓ 

 )رالوح(ح اٌّذثش      عىس
 )حفظ(عىسح إٌجأ     

 عىسح اٌّذثش          )رالوح(
 عىسح إٌجأ             )حفظ(

 عىسح اٌّضًِ          )رالوح(
 عىسح إٌجأ             )حفظ(

 عىسح اٌّضًِ          )رالوح(
 عىسح إٌجأ               )حفظ(

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌخبِظ
 14/2اٌى  11/2ِٓ 

 اِعجىع اٌغبدط
 21/2اٌى  2/ 17ِٓ 

 اِعجىع اٌغبثغ
 21/2اٌى 24/2ِٓ 

 اِعجىع اٌثبِٓ
 3/ 5ئٌى  1/3ِٓ 

 

 )رالوح( عىسح ٔىذ            عىسح إٌجأ   ) حفظ ( عىسح اٌدٓ    )رالوح(
 (عىسح إٌجأ             )حفظ

 

 عىسح اٌّؼب سج    )رالوح(
 (عىسح اٌّشعالد ) حفظ

 )ئسعبي ئشؼبس اٌفزشح اِوٌى(

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌزبعغ
 3/ 12اٌى  3/  1ِٓ     

 االعجىع اٌؼبشش
 12/3اٌى   15/3ِٓ 

 اِعجىع اٌحبدي ػشش
 3/ 26اٌى3/  22ِٓ

 اِعجىع اٌثبًٔ ػشش
 4/4ئٌى 3/ 22ِٓ  

 
 عىسح اٌّؼب سج    )رالوح(
 (عىسح اٌّشعالد ) حفظ

 عىسح اٌحبلخ            )رالوح(
 عىسح اٌّشعالد      ) حفظ (

 عىسح اٌحبلخ       )رالوح(
 عىسح اٌّشعالد) حفظ(

 عىسح اٌمٍُ          )رالوح(
 عىسح اٌّشعالد    ) حفظ(

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌثبٌث ػشش
 4/ 11اٌى 4/ 7ِٓ 

 اِعجىع اٌشاثغ ػشش
 11/4اٌى  14/4ِٓ

 اِعجىع اٌخبِظ ػشش
 25/4اٌى 21/4ِٓ 

 اِعجىع اٌغبدط ػشش
 2/5اٌى 21/4ِٓ 

 عىسح اٌمٍُ          )رالوح(
 عىسح اٌّشعالد    ) حفظ(

 عىسح  اٌٍّه             )رالوح(
 اٌّشعالد      ) حفظ (عىسح 

 عىسح  اٌٍّه             )رالوح(
 عىسح اٌّشعالد      ) حفظ (

 (اشؼبس وًٌ االِش اٌفزشح اٌثبٍٔخ)

 اعزىّبي اٌزمىٌُ

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌغبثغ ػشش
 2/5اٌى 5/5ِٓ

 اِعجىع اٌثبِٓ ػشش
 16/5اٌى 12/5ِٓ

 
  

 طشق ػالخٍخ
 

 ػالخٍخطشق 
 
 

 

 وسد فً دًٌٍ اٌّؼٍّخ االٌزضاَ ثبٌزىصٌغ اٌدضئً ٌٌُبد حغت ِب ِالحظخ/

 

 

 

 


