


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
 مكتب التعليم بخميس مشيط    

 قسم الصفوف االولية

  هـ0441/0440( للعام الدراسي الثالث االبتدائي 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 
 / آيح انكزطيانىحذج انزاتعح

 (4ل / آيح انكزطي )رص األو  انذ  
 3 (4)/ آيح انكزطي  اَي رص انث  انذ   2

 

 / انذ عاءانىحذج انخايظح

 

 /  انذ عاءلرص األو  انذ  

4 
 /اَيرص انث  انذ  

 ب انذعاء وأوقاخ االطتجاتحادآ

 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 
/آداب انًشاح انىحذج انظادطح 

 وانكالو

 /آداب انًشاحل رص األو  انذ  

ل /آداب انًشاح 6  8 اَي / آداب انكالورص انث  انذ   7 انذ رص األو 
 انذ رص انث اَي /

 آداب انكالو

 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 
اتعح /آداب انًجانض انىحذج انظ  

 وانه ثاص

 (4آداب انًجانض ) /لرص األو  انذ  

 21 ثاصانث/ آداب انه  رص انث  انذ   11 (4آداب انًجانض ) /اَيرص انث  انذ   11
 انىحذج انث ايُح/انثزَايج انيىيي

ل/ انثزَايج انيىيي )  (4انذ رص األو 

 

 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 
 انذ رص انث اَي /انثزَايج انيىيي

(4) 
14 

انذ رص انث انث/ انثزَايج انيىيي 

(3) 
15 

 
انثزَايج انيىيي  /انثرص انث  انذ  

(3) 

16 
انفصم انذراطي انثاَي نهصف انثانث  اختثاراخ َهايح

 االتتذائي

 

؛ واطتكًال تُفيذ انخذياخ اإلرشاديح و انثزايج انعالجيح نهطالب يٍ تذايح انفصم  هـ  7/1/4224هـ إنى 41/7/4224وانفتزج انزاتعح يٍ ،  هـ 47/7/4224هـ إنى 42/5/4224وتكىٌ انفتزج انثانثح يٍ يُزاعى االنتشاو تانتىسيع وانتًشي وفقه ، 

 . انذراطي انثاَي

  تًكتة انتعهيى تخًيض يشيط  يشزفاخ انصفىف األونيحإعذاد / 
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