
  كتبي

ن عىل العمل* *جميع الحقوق محفوظة للقائمي   



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 تعليم مكتب ال            
 

 ـ (ه 4112العام الدراسي  )   -  ولالفصل الدراسي األ  -اإلبتدائي   لرابعللصف ا(  القرآن الكريم   ) توزيع منهج 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( 24/2 ــــ 47/2)  ( 41/2 ـــــ 41/2)  ( 7/2  ـــــ  3/2)  ( 22/4  ـــــ  21/4)  ( 22/4  ـــــ  41/4)  (41/4  ـــــ  44/4)

 تالوة سورة الحديد
 (42( إلى )4من )

 حفظ سورة المدثر
 (1( إلى )4من )

 تالوة سورة الحديد
 (21( إلى )43من )

 حفظ سورة المدثر
 (41( إلى )2من )

 لحديدتالوة سورة ا
 (22)( إلى 24من )

 لمدثرحفظ سورة ا
 (22( إلى )47من )

 سورة الواقعة

 (11( إلى )4من )
 حفظ سورة المدثر

 (31( إلى )23من )

 تالوة سورة الواقعة
 (71( إلى )14من )

 حفظ سورة المدثر
 ( 34اآلية )

 تالوة سورة الواقعة
 (21)( إلى 77من )

 (41( إلى )4من ) سورة الرحمن
 حفظ سورة المدثر

 (31( إلى )32من )

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع بوعاألس الثامن األسبوع السابع األسبوع

 ( 1/1 ـــــ 22/3 ) ( 21/3 ـــــ 22/3)  ( 42/3 ـــــ 41/3)  ( 42/3  ــــ 1/3)   ( 1/3 ـــــ 4/3)  ( 21/2  ـــــ 21/2) 

 تالوة سورة الرحمن
  (11( إلى )47من )

 حفظ سورة المدثر
 (17( إلى )32من )

 ة سورة الرحمنتالو
 (71)( إلى 11من )

 (1( إلى )4من ) سورة القمر
 حفظ سورة المدثر

 (11( إلى )11من )

 تالوة سورة القمر
 (11( إلى )2من )

 حفظ سورة المزمل
 (1إلى ) (4من )

 الوة سورة القمرت
 (11)( إلى 14من )

 ( 21( إلى )4من ) سورة النجم

 حفظ سورة المزمل
 (2إلى ) (1من )

 تالوة سورة النجم
 (12)( إلى 27من )

 حفظ سورة المزمل
 (42( إلى )41من )

 الوة سورة الطور ت

 (34( إلى )4من )
 حفظ سورة المزمل

 (41إلى ) (43من )

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 ( 41/1 ـــــ 42/1 ) ( 2/1 ـــــ 1/1 ) ( 2/1 ـــــ 21/1 ) ( 21/1 ـــــ 24/1 ) ( 41/1 ـــــ 41/1 ) ( 44/1 ـــــ 7/1) 

 تالوة سورة الطور
 (12)( إلى 32من )

 (41( إلى )4من )سورة الذاريات 
 حفظ سورة المزمل

 (42( إلى )47من )

 الوة سورة الذارياتت
 (11( إلى )41من )

 حفظ سورة المزمل
 (21ية )اآل

 تالوة سورة الذاريات
 (11)( إلى 14من )

  الفصل األول ختباراتا ــراجـعـــــــــــــــةم

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 تعليم مكتب ال            
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه 

 ا يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معهحسب م

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط

 

 


