
 

 
 

 

 المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم             

 إدارة التعليم بمنطقة الرياض   

 مكتب التعليم بالعزيزية     

 الشؤون التعليمية        

 شعبة الصفوف األولية     

 

 

 
 

 

  هـ  1443  لعام الدراسيا  – الثالثالفصل الدراسي  -  االبتدائي (الثالث)الصف  - لغتي () توزيع منهج 

 الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث  األسبوع الثاني األسبوع األول  األسبوع

 20/9إلى         16/9من  13/9إلى           9/9من  6/9إلى          2/9من  28/8إلى         24/8من  21/8إلى         17/8من 

 ستيعاب الفهم واال ( 6عي )التقويم التجيم ستيعاب الفهم واال راكيب اللغويةالت+ األداء القرائي نص االستماع  - يئةالته نشاطات

 ياألداء القرائ يئةالته نشاطات راكيب اللغويةالت+  األداء القرائي راكيب اللغوية الت ( جد واجتهاد)نشيد 

 راكيب اللغوية الت ( العلم والعلماء)نشيد – نص االستماع راكيب اللغوية الت التعبير  -الخط  العمل عبادة  :1الدرس

 راكيب اللغوية الت أبو الكيمياء جابر بن حيان  :1الدرس التعبير  -الخط  ما أجمل العمل :2الدرس ستيعاب الفهم واال

 الخط     ستيعابالالفهم وا ( 6) ارتبنموذج اخ ستيعاب الفهم واال ستيعاب الفهم واال

 العاشر عاألسبو التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع

 3/11إلى         28/10من  23/10إلى         21/10من  18/10إلى         14/10من  11/10إلى         7/10من  24/9إلى         23/9من 

 راكيب اللغوية الت األحياء البحرية  : 1الدرس   يرالتعب –الخط  طباء أبوبكر الرازي األر أمي :2الدرس التعبير 

 راكيب اللغوية الت ستيعاب الفهم واال ( 7) نموذج اختبار ستيعاب الفهم واال التعبير  -الخط 

 التعبير  -الخط  القرائي األداء+  ستيعابالفهم واال ( 7عي )التقويم التجيم األداء القرائي+  ستيعابالفهم واال إجازة مطولة 

 نظافة البحار والمحيطات: 2الدرس إجازة مطولة  نص االستماع  - ةيئالته نشاطات راكيب اللغوية الت إجازة مطولة 

 ستيعاب الفهم واال إجازة مطولة  ( أمام البحر يد )نش راكيب اللغوية الت إجازة مطولة 

 الثالث عشر  األسبوع األسبوع الثاني عشر ي عشر األسبوع الحاد

 الدراسي   امة العينها

 

 إجازة سعيدة

 24/11إلى         20/11من  15/11إلى         13/11من  10/11إلى         6/11من 

 وبرامج عالجية تقويم  ( 8عي )التقويم التجيم األداء القرائي+  ستيعابالفهم واال

 جية وبرامج عالتقويم  ( 8عي )التقويم التجيم راكيب اللغوية الت

 وبرامج عالجية تقويم  مراجعة وتقويم راكيب اللغوية الت

 الجية وبرامج عتقويم  إجازة مطولة  التعبير  -الخط 

 وبرامج عالجية تقويم  إجازة مطولة  ( 8) نموذج اختبار
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