
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

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

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/3curriculum2                   

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

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  

 (280 ) 
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 

 إدارة اإلشراف التربوي    - الشؤون التعليمية  
 قسم الصفوف األولية 

 1441-1440االبتدائي للفصل الدراسي الثاين لعام    الثالثتوزيع منهج مادة التوحيد للصف  

 األسبوع السادس  األسبوع اخلامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول 

 (   7/ 3ــــ     6/ 29)   (   6/ 26ـــــ     6/ 22)   (   6/ 19ـــــ      6/ 15)   (   6/ 12ـــــ      6/ 8)   (   6/ 5ـــــ      6/ 1)   (   5/ 28ـــــ      5/ 24)  

 اإلميان بالل  اإلميان بالل  أركان اإلميان  أركان اإلميان  أركان اإلميان 
 اإلميان باملالئكة  

 عليهم السالم 

 عشر   الثاين   األسبوع  عشر   احلادي   األسبوع  العاشر   األسبوع  التاسع   األسبوع  الثامن   األسبوع  السابع   األسبوع 

 (  16/8ـــــ  12/8) (  9/8ـــــ  5/8)  (  2/8ـــــ  27/7) (   24/7ــــ   20/7)   (   17/7ـــــ  13/7)  (  10/7ـــــ   6/7) 

 اإلميان باملالئكة  
 عليهم السالم 

 اإلميان بالكتب  اإلميان بالكتب 
اإلميان بالرسل عليهم  

 الصالة والسالم 

عليهم  اإلميان بالرسل  
 الصالة والسالم 

 اإلميان باليوم اآلخر 

  األسبوع السابع عشر  األسبوع السادس عشر  األسبوع اخلامس عشر  األسبوع الرابع عشر  األسبوع الثالث عشر 

  (  21/9ـــــ  17/9) (  14/9ـــــ  10/9) (   7/9ـــــ  3/9) (  30/8ـــــ  26/8) (   23/8ـــــ  19/8) 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاين   اإلحسان  اإلحسان  خريه وشره اإلميان بالقدر  

 : ة التربوي   ة املشرف  املدرسة :    قائدة  املادة :     ة معلم 

  الرابعة  –تسليم الفترة الثالثة                      



 

 
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  

 (280 ) 
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 

 إدارة اإلشراف التربوي    - الشؤون التعليمية  
 قسم الصفوف األولية 

 

 1441-1440االبتدائي للفصل الدراسي الثاين لعام   ثالثالللصف   الفقهتوزيع منهج مادة 

 األسبوع السادس  األسبوع اخلامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول 

 (   7/ 3ــــ     6/ 29)   (   6/ 26ـــــ     6/ 22)   (   6/ 19ـــــ      6/ 15)   (   6/ 12ـــــ      6/ 8)   (   6/ 5ـــــ      6/ 1)   (   5/ 28ـــــ      5/ 24)  

 الدعاء   آية الكرسي   ( ٢آية الكرسي ) ( 1آية الكرسي )
آداب الدعاء وأوقات  

 اإلستجابة 
 آداب املزاح 

 عشر  الثاين   األسبوع عشر   احلادي   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع   األسبوع الثامن   األسبوع السابع   األسبوع

 (   8/ 16ـــــ    8/ 12)  (   8/ 9ـــــ    8/ 5)   (   8/ 2ـــــ    27/7)  (   7/ 24ــــ     7/ 20)    (   7/ 17ـــــ    7/ 13)   (   7/ 10ـــــ     7/ 6)  

 ( 1الربنامج اليومي ) آداب اللباس  ( ٢آداب اجملالس ) ( 1آداب اجملالس ) آداب الكالم   آداب الكالم 

  السابع عشر األسبوع   األسبوع السادس عشر  األسبوع اخلامس عشر  األسبوع الرابع عشر  األسبوع الثالث عشر 

  (   9/ ٢1ـــــ    9/ 17)  (   9/ 14ـــــ    10/9)  (   9/ 7ـــــ    9/ 3)  (   8/ 30ـــــ    8/ 26)  (   8/ 23ـــــ    8/ 19)  

  اختبارات الفصل الدراسي الثاني   الربنامج اليومي  ( ٣الربنامج اليومي )  ( ٢الربنامج اليومي )

 التربوية: املشرفة   قائدة املدرسة :   معلمة املادة :   

 الرابعة   –تسليم الفترة الثالثة             



 

 
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  

 (280 ) 
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 

 إدارة اإلشراف التربوي    - الشؤون التعليمية  
 قسم الصفوف األولية 

 1441- 1440االبتدائي للفصل الدراسي الثاين لعام  الثالثتوزيع منهج مادة القران الكرمي  للصف 

 األسبوع السادس  األسبوع اخلامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول 

 (   7/ ٣ــــ    6/ ٢9)   (   6/ ٢6ـــــ    6/ ٢٢)   (   6/ 19ـــــ      6/ 15)   (   6/ 1٢ـــــ      6/ 8)   (   6/ 5ـــــ     6/ 1)   ( 5/ ٢8ـــــ     5/ ٢4)

 تالوة سورة التحريم
 (8( إلى )1من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (3( إلى )1من )

 تالوة سورة التحريم
 ( إلى نهاية السورة9من )

 تالوة سورة الطالق 
 (3( إلى )1من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (6( إلى )4من )

 تالوة سورة الطالق
 ( إلى نهاية السورة4من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (10( إلى )8من )

 تالوة سورة التغابن
 (12( إلى )1من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (14( إلى )11من )

 تالوة سورة التغابن
 ( إلى نهاية السورة13من )

  تالوة سورة المنافقون
 (5( إلى )1من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (19( إلى )15من )

 تالوة سورة المنافقون
 ( إلى نهاية السورة6من )

 تالوة سورة الجمعة
 (4( إلى )1من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (22( إلى )20من )

 عشر   الثاين األسبوع  عشر   احلادي األسبوع  العاشر  األسبوع  التاسع  األسبوع  الثامن  األسبوع  السابع  األسبوع 

 ( 16/8ـــــ  1٢/8)  ( 9/8ـــــ  5/8)  ( ٢/8ـــــ  ٢7/7)  ( ٢4/7ــــ   ٢0/7)   ( 17/7ـــــ  1٣/7)  ( 10/7ـــــ   6/7) 

 تالوة سورة الجمعة
 ( إلى نهاية السورة5من )

 تالوة سورة الصف
 (4( إلى )1من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (26( إلى )23من )

 تالوة سورة الصف
 نهاية السورة( إلى 5من )

 حفظ سورة اإلنسان
 (29( إلى )27من )

 تالوة سورة الممتحنة
 (7( إلى )1من )

 حفظ سورة القيامة
 ( إلى نهاية السورة30من )

 تالوة سورة الممتحنة
 ( إلى نهاية السورة8من )

 حفظ سورة القيامة
 (7( إلى )1من )

 تالوة سورة الحشر
 (8( إلى )1من )

 حفظ سورة القيامة
 (15( إلى )8)من 

 تالوة سورة الحشر
 (17( إلى )9من )

 حفظ سورة القيامة
 (22( إلى )16من )

  األسبوع السابع عشر  األسبوع السادس عشر  األسبوع اخلامس عشر  األسبوع الرابع عشر  األسبوع الثالث عشر 

  ( ٢1/9ـــــ  17/9) ( 14/9ـــــ  10/9)  ( 7/9ـــــ  ٣/9)  ( ٣0/8ـــــ  ٢6/8)  ( ٢٣/8ـــــ  19/8) 

 تالوة سورة الحشر
 ( إلى نهاية السورة18من )

 (4( إلى )1من )سورة المجادلة 
 حفظ سورة القيامة

 (31( إلى )23من )

 تالوة سورة المجادلة
 (12( إلى )5من )

 حفظ سورة القيامة
 (37( إلى )32من )

 تالوة سورة المجادلة
 ( إلى نهاية السورة13من )

 سورة القيامةحفظ 
 ( إلى نهاية السورة38من )

  اختبارات الفصل الدراسي الثاين  

 : ة  التربوي ة املشرف املدرسة :    قائدة املادة :    ة معلم



 

 
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  

 (280 ) 
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 

 إدارة اإلشراف التربوي    - الشؤون التعليمية  
 قسم الصفوف األولية 

 1441-1440االبتدائي للفصل الدراسي الثاين لعام   الثالث توزيع منهج لغيت  للصف 

 األسبوع السادس  األسبوع اخلامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول 

 (   7/ 3ــــ     6/ 29)   (   6/ 26ـــــ     6/ 22)   (   6/ 19ـــــ      6/ 15)   (   6/ 12ـــــ      6/ 8)   (   6/ 5ـــــ      6/ 1)   (   5/ 28ـــــ      5/ 24)  

 مدخل الوحدة  التقومي التشخيصي 
عمر رضي الل عنه واألسرة  

 الفقرية 
 تقومي جتميعي  كل درهم بعشرة 

 مدخل الوحدة 
 العمل عبادة 

 عشر   الثاين   األسبوع  عشر   احلادي   األسبوع  العاشر   األسبوع  التاسع   األسبوع  الثامن   األسبوع  السابع   األسبوع 

 ( 16/8ـــــ  12/8) ( 9/8ـــــ  5/8)  ( 2/8ـــــ  27/7) ( 24/7ــــ   20/7)   ( 17/7ـــــ  13/7)  ( 10/7ـــــ   6/7) 

 تقومي جتميعي  ما أمجل العمل 
 مدخل الوحدة 

 أبو الكيمياء جابر بن حيان 
 تقومي جتميعي  أمري األطباء أبو بكر الرازي 

 مدخل الوحدة 
 األحياء البحرية 

  األسبوع السابع عشر  األسبوع السادس عشر  األسبوع اخلامس عشر  األسبوع الرابع عشر  األسبوع الثالث عشر 

  ( ٢1/9ـــــ  17/9) ( 14/9ـــــ  10/9) ( 7/9ـــــ  3/9) ( 30/8ـــــ  26/8) ( 23/8ـــــ  19/8) 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاين      تقومي جتميعي  نظافة البحار   نظافة البحار 

 املشرفة التربوية:  قائدة املدرسة :   معلمة املادة :   

 الرابعة  –تسليم الفترة الثالثة           


