
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (  هــ  1441العام الدراسي  )   -  ولاال الدراسي الفصل  -  اإلبتدائي الخامسللصف   (  القران)   توزيع منهج مادة   

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

 ( 11/2ــــ   7/2)  ( 4/2ـــــ   30/1)  ( 27/1  ـــــ  23/1)  ( 20/1ـــــ    16/1)  ( 13/1ـــــ    9/1)  ( 6/1ـــــ    2/1) 

 سورة الدخانتالوة 
 (92( إلى )1من ) 

  معارجالسورة حفظ 
 (3( إلى )1من )

  دخانالوة الت
 (52( إلى )33من )

 حفظ سورة المعارج
 (6( إلى )4من ) 

  زخرفالوة الت
 (20( إلى )1من )

 حفظ سورة المعارج
 (9( إلى )7من ) 

  زخرفالوة الت
 (37( إلى )22من )

 حفظ سورة المعارج
 (12( إلى )10من ) 

  زخرفالوة الت
 (56( إلى )38من )

 حفظ سورة المعارج
 (61( إلى )13من ) 

  زخرفالوة الت
 (80( إلى )55من )

 حفظ سورة المعارج
 (93إلى ) (15)من  

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

 ( 24/3ـــــ  20/3) ( 17/3ـــــ  13/3)  ( 10/3ـــــ  6/3) ( 3/3ــــ   28/2)   ( 25/2ـــــ  21/2)  ( 18/2ـــــ   14/2) 

  زخرفالوة الت
 (82( إلى )81من )

 شورىالوة الت
 (10( إلى )1من )

 حفظ سورة المعارج
 (93( إلى )91من ) 

 شورىالوة الت
 (19( إلى )11من) 

 معارجحفظ ال
 (69)( إلى 94من )

 شورىالوة الت
 (35( إلى )93من) 

 معارجحفظ ال
 (92( إلى )95من )

 شورىالوة الت
 (50إلى ) (36)من  

 معارجحفظ ال
 (39( إلى )33من )

 شورىالوة الت
 (53إلى ) (51)من  

 سورة فصلت
 (14( إلى )1من )

 معارجحفظ ال
 (35( إلى )33من )

 سورة فصلت
 (92إلى ) (15من )

 معارجحفظ ال
 (32إلى ) (63من 

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

 ( 5/5ـــــ  3/5) ( 29/4ـــــ  25/4) ( 22/4ـــــ  18/4) ( 15/4ـــــ  11/4) ( 8/4ـــــ  4/4) ( 1/4ـــــ  27/3) 

 سورة فصلت
 (43( إلى )33من )

 معارجحفظ ال
 (49( إلى )43من )

 سورة فصلت
 (54( إلى )44من )

 معارجحفظ ال
 (44( إلى )43من)

  ولختبارات الفصل الدراسي االا  عامــــــة راجعـــةم

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه 

 حسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 خدام الشخصي فقطوال نسمح بحذف الحقوق إال لإلست
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