


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
 مكتب التعليم بخميس مشيط    

 قسم الصفوف االولية

  هـ0441/0440( للعام الدراسي األول  عام + حتفيظ  ( للصف )الثاني ( الفصل الدراسي ) الفقه والسلوك) اخلطة الزمنية لتدروس مقرر

 

 

 هـ41/6/4224 هـ45/6/4224 األطثىع هـ44/6/4224 هـ2/6/4224 األطثىع هـ5/6/4224 هـ4/6/4224 األطثىع هـ42/5/4224 هـ42/5/4224 األطثىع

1 
 ظافح هارج والٌ  الط  (/7الىحذج )

 هارج ل  / الط  رص األو  الذ  
 3 هارج ل / الط  رص األو  الذ   2

 

ٌ  رص الث  الذ    ظافح اًي / ال
4 

ٌ  رص الث  الذ    ظافح اًي / ال

 

 هـ47/7/4224 هـ43/7/4224 األطثىع هـ41/7/4224 هـ6/7/4224 األطثىع هـ3/7/4224 هـ41/6/4224 األطثىع هـ46/6/4224 هـ44/6/4224 األطثىع

5 
 الىضىء /( 2الىحذج الثاهٌح )

 ل /األو  رص الذ  

 هح الىضىء وفضلي  أهو   

 8 اًي / صفح الىضىء رص الث  الذ   7 اًي / صفح الىضىء رص الث  الذ   6
 الج ( الص   1الىحذج )

 ل / رص األو  الذ  

 الج هكاًح الص  

 هـ46/2/4224 هـ44/2/4224 األطثىع هـ1/2/4224 هـ5/2/4224 األطثىع هـ4/2/4224 هـ47/7/4224 األطثىع هـ42/7/4224 هـ41/7/4224 األطثىع

9 
 اًي  / رص الث  الذ  

 الوفزوضح لىاخ الص  
11 

الج صفح الص   /(41الىحذج )

 وهثطالتها

 كؼح األولى ل / الز  رص األو  الذ  

11 
 

 اًيح كؼح الث  اًي / الز  رص الث  الذ  
21 

 

 الثح كؼح الث  الث / الز  رص الث  الذ  

 هـ41/1/4224 األطثىع هـ7/1/4224 هـ3/1/4224 األطثىع هـ31/2/4224 هـ46/2/4224 األطثىع هـ43/2/4224 هـ41/2/4224 األطثىع

 
 هـ42/1/4224

13 
 اتؼحكؼح الز  تغ / الز  ارص الز  الذ  
 

14 
 

 الذ رص الخاهض / هثطالخ الص الج
15 

  
 الج رص الخاهض / هثطالخ الص  الذ  

16 
اطتكوال الثزاهج الؼالجيح لطالب الصفيي 

الوتقٌيي  األول والثاًي االتتذائي غيز

 لوؼاييز التقىين .

 

وؼاييز التقىين خالل ل  الب غيز الوتقٌييهغ اطتكوال تٌفيذ الثزاهج الؼالجيح للط،   هـ 7/1/4224هـ إلى 41/7/4224والفتزج الزاتؼح هي ،  هـ 47/7/4224هـ إلى 42/5/4224وتكىى الفتزج الثالثح هي يُزاػى االلتشام تالتىسيغ والتوشي وفقه ، 

 . الؼام الذراطي للطالب الوؼيذيي ػلًوا تأًه يٌثغي الثذء تتٌفيذ الخذهاخ اإلرشاديح والثزاهج الؼالجيح هي ًهايح الفتزج األولى لغيز الوتقٌاخ وهي تذايح؛ هـ 41/1/4224فتزج االختثاراخ في الوزحلح االتتذائيح والتي تثذا هي 

  توكتة التؼلين تخويض هشيط  األوليحهشزفاخ الصفىف إػذاد / 
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