
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

                  https://almanahj.com/sa/4quran                   

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

     

                  https://www.almanahj.com/sa/4quran2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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ي (    للصف  )  التجويد    توزي    ع منهج مادة    )   
ي    –(  الرابع االبتدائ 

      الفصل الدراسي الثائ 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع  5/6/1441 1/6/1441 األسبوع  28/5/1441 24/5/1441 األسبوع 

1 
 مراجعة ما سبق دراستة فى

 االخفاء الشفوى 4 احكام الميم الساكنة 3 احكام الميم الساكنة 2 الفصل الدراسى االول

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

 6 االخفاء الشفوى 5
تمرينات على االخفاء 

 7 الشفوى

تابع  الفترة االولىتقويم 
التمرينات على االخفاء 

 الشفوى
 ادغام المتماثلين الصغير 8

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 1441/ 9/8 1441/ 5/8 األسبوع 1441/ 2/8 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

 11 االظهار الشفوى 10 االظهار الشفوى 9
تمرينات على االظهار 

 12 الشفوى
تمرينات على احكام الميم 

 الساكنة والتنوين

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 1441/ 7/9 1441/ 3/9 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

 14 حكم النون والميم المشددتين 13

تمرينات  تقويم الفترة الثانية
احكام النون والميم على 

 المشددتين
15 

 القنة وتمرينات على القنة
 مراجعة 16 التقويم النهائى

بداية الدراسة للطالب  19/10/1441 8/10/1441 األسبوع
 الثانيللفصل الدراسي 

 م19/01/2020 هـ 24/05/1441

 م07/05/2020 هـ 14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
إجازة بداية الدراسة بعد 
 عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ 08/10/1441

بداية اختبار الفصل 
 الثانيالدراسي 

 م02/06/2020 هـ 10/10/1441

 م11/06/2020 هـ 19/10/1441 إجازة نهاية العامبداية 
 

 معلم المادة
المدسر

 مدير المدرسة المشرف التربوي

17 
18 

ي 
 اختبارات الفصل الدراسي الثائ 

 االسم : االسم : االسم :

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :

 


