
 

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 المستوى الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/13                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الرابع في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/13hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الرابع في مادة حديث الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/13hadith2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الرابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade13                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 هـ0333/ 1/5 هـ0333/ 17/4 هـ0333/ 14/4 هـ0333/ 10/4 هـ0333/ 07/4 هـ0333/ 03/4 هـ0333/ 07/4 هـ0333/ 03/4 هـ0333/ 00/4 هـ0333/ 6/4 هـ0333/ 3/4 هـ0333/ 23/3

 1 الىحدة  
 الحدًث ألاول  *

 الثاوي الحدًث
 الثالث *الحدًث

 الثالث الحدًث جابع

 الزابع * الحدًث 
 الخامض الحدًث * 

 الصادس * الحدًث
 الصابع الحدًث *  

 الثامن * الحدًث
 التاشع * الحدًث

 التاشع الحدًث * جابع
 العاشز الحدًث * 

 العاشز الحدًث جابع*
 عشز الحادي الحدًث *
 عشز الثاوي الحدًث *

 عشز الثالث *الحدًث

 * الحدًث الزابع عشز
 * الحدًث الخامض عشز
 * الحدًث الصادس عشز

(  ظاهزة 4 : 2*الىحدة 
 إلالحاد

 جابع ظاهزة إلالحاد * 
صلى هللا عليه  بطىالث الىبي* 

 وشلم

 الشجاعت * 
 إلاوصان حقىق  * 

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع
 هـ0333/ 10/6 هـ0333/  06/6 هـ0333/ 03/6 هـ0333/ 03/6 هـ0333/ 6/6 هـ0333/ 2/6 هـ0333/ 23/5 هـ0333/ 15/5 هـ0333/ 12/5 هـ0333/ 08/5 هـ0333/ 05/5 هـ0333/ 01/5

 والزعيت الزاعي * حقىق  
 الزوجين * حقىق 
 ألاوالد *  حقىق 

 وحقىقه الجار *  

 وآدابه املسجد *
 وآدابه اللباس * 
 اللباس جابع * 
 وآدابها التحيت * 

 التحيت * جابع
 وآدابها املجالض * 
 املجالض جابع * 

 وآدابها والضيافت * الزيارة

 والضيافت الزيارة جابع *
 العفت* 
 العفت جابع * 
 للمزأة إلاشالم جكزيم * 

 للمزأة إلاشالم جكزيم جابع * 
 وإلاهفاق املال * 
 وإلاهفاق املال جابع *

 الصليم *القلب

  الكلمت مصؤوليت*  
  الكلمت مصؤوليت جابع * 
  املحاشبت* 
 الهدامت املذاهب جابع *
 

  األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر الخامس عشراألسبوع  األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث  عشر

 هـ1441/ 27/8 هـ1441/  23/8 هـ1441/ 21/8 هـ1441/  16/8 هـ1441/ 17/8 هـ1441/  9/8 هـ1441/ 6/8 هـ1441/ 2/8 هـ1441 / 7/ 28 هـ1441/  24/7

 املحاشبت جابع *  
  إلاشاعت * 
 إلاشاعت جابع* 
  الهدامت املذاهب *
 

 الهدامت املذاهب جابع *  
 الصليبي الخطز *  
 الصليبي الخطز جابع * 

 الصليبي الخطز *جابع

 
 مزاجعـــت عامــت للمنهــج

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 هـ1439/1441لعــــام  للنظام الفصلي املستوى الرابع الفصل الدراسي الثاني ث (  2)  للصف (      احلديج)  توزيع مقرر مادة       
 

 التىقيع / ....  ............................../                                          اشم قا دة املدرشت  التىقيع /                        :................................   /   اشم املعلمت
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 


