


 

 هـ (   1442العام الدراسي  )-الفصل الدراسي الثاني    –(  ي الثالث  االبتدائ(    للصف )  التربية االسرية    توزيع منهج مادة )    

 هـ 15/6/1442 الخميس هـ 6/1442/ 11 األحد األسبوع  هـ 1442/ 8/6 الخميس هـ 1442/ 4/6األحد  األسبوع

 الوحدة األولى :تعاملي في مدرستي   2 االستعداد والتهيئة  1

 هـ 29/6/1442 الخميس هـ 6/1442/ 25 األحد ع األسبو هـ 22/6/1442 الخميس هـ 6/1442/ 18 األحد األسبوع

 الوحدة األولى :تعاملي أثناء نزهتي   4 الوحدة األولى :تعاملي مع ضيوفي    3

 هـ 13/7/1442 الخميس هـ 1442/ 9/7 األحد األسبوع  هـ 1442/ 6/7 الخميس هـ 1442/ 2/7 األحد األسبوع

   تقويم الوحدة األولى 6 الوحدة األولى :تعاملي في يتي    5

 هـ 27/7/1442 الخميس هـ 7/1442/ 23 األحد األسبوع  هـ 20/7/1442 الخميس هـ 7/1442/ 16 األحد األسبوع

 الوحدة الثانية  :الشطائر    8 الوحدة الثانية  :المجموعة الغذائية    7

 هـ 12/8/1442 الخميس هـ 1442/ 8/8 األحد األسبوع  هـ 1442/ 5/8 الخميس هـ 1442/ 1/8 األحد األسبوع

 10 حدة الثانية :التمر   الو  9
 الوحدة الثانية :تابع التمر   

 +تقويم الوحدة الثانية  

 هـ 26/8/1442 الخميس هـ 8/1442/ 22 األحد األسبوع  هـ 19/8/1442 الخميس هـ 8/1442/ 15 األحد األسبوع

 الوحدة الثالثة : يوم المعلم     12 الوحدة الثالثة  :اليوم الوطني  11

 هـ 10/9/1442 الخميس هـ 1442/ 6/9 األحد األسبوع  هـ 1442/ 3/9 الخميس هـ 8/1442/ 29 األحد األسبوع

 الوحدة الثالثة :يوم الصحة العالمي    14 الوحدة الثالثة  :يوم الغذاء   13

 هـ 8/10/1442 الخميس هـ 6/10/1442 الثالثاء األسبوع  هـ 17/9/1442 الخميس هـ 9/1442/ 13 األحد األسبوع

 مراجعة  16 الثة  تقويم  الوحدة الث  15

 هـ 22/10/1442 الخميس  هـ 1442/ 10/ 11 األحد األسبوع

 م 17/01/2021 -هـ 04/06/1442 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني     
 م 29/04/2021 -هـ 17/09/1442 بداية إجازة عيد الفطر                                     

 م 23/05/2021 -هـ 06/10/1442                  بداية الدراسة بعد عيد الفطر        
 م 31/05/2021 -هـ 11/10/1442 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني                        

 م 03/06/2021 -هـ 22/10/1442 بداية إجازة نهاية العام                              
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متقنات   استكمال البرامج العالجية للطالبات غير ال
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