
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

 مكتب التعليم بخميس مشيط    
 قسم الصفوف االولية

  هـ0441/0440( للعام الدراسي  الثاني تعليم عام + حتفيظ  ( للصف )األول ( الفصل الدراسي )الفقة  ) الزمنية لتدروس مقرراخلطة 

 

 هـ22/1/1441 هـ23/1/1441 األعجىع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األعجىع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األعجىع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األعجىع

 ونى ) انتؼبيم يغ انُبط (حاألانىحذ 1

 (1انذسط األول ) اَداة  
 (2انذسط انثبًَ ) اَداة  3  ( 1 انذسط األول ) اَداة         2

 
 ( 3) اَداة ثبنث انذسط ان 4

 

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األعجىع هـ11/2/1441 هـ14/2/1441 األعجىع هـ11/2/1441 هـ2/2/1441 األعجىع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األعجىع

5 
 واألدػٍخ (ركبس انىحذح انثبٍَخ )األ

انذسط األول ) أدػٍخ دخىل انًغدذ وانًُضل 

 وانخالء وانخشوج يُهب (

6 
 انذسط األول

) أدػٍخ دخىل انًغدذ وانًُضل  

 وانخالء وانخشوج يُهب (

7 
انذسط انثبًَ ) أركبس انؼطبط 

 وانُىو (
8 

 انىحذح انثبنثخ ) آداة انُظفخ (    

 انذسط األول ) َظبفخ انجذٌ (    

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األعجىع هـ12/3/1441 هـ13/3/1441 األعجىع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األعجىع هـ3/3/1441 هـ21/2/1441 األعجىع

 11 َظبفخ انًالثظ وانًكبٌ (انذسط انثبًَ ) 9
 آداة األكم وانششة (انىحذح انشاثؼخ ) 

 (1انذسط األول )آداة األكم وانششة 
11 

 

 انذسط األول

 ( 1 ) األكم وانششة)آداة 

21 
 

 انذسط انثبًَ 

 (2)آداة األكم وانششة  

 هـ11/4/1441 األعجىع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األعجىع هـ1/4/1441 هـ4/4/1441 األعجىع هـ1/4/1441 هـ22/3/1441 األعجىع

 
 هـ22/4/1441

13 

 ) انًحبفظخ ػهى انًًتهكبد (انىحذح انخبيغخ

ػهى انًًتهكبد انذسط األول ) انًحبفظخ 

 انخبصخ وحقىق اَخشٌٍ (
 

14 
 انذسط انثبًَ

 ) انًحبفظخ ػهى انجٍئخ (
15 

 
 انذسط انثبنث

 ) انًحبفظخ ػهى انًًتهكبد انؼبيخ (

16 
 انذسط انثبنث

 ) انًحبفظخ ػهى انًًتهكبد انؼبيخ ( 

 ًؼبٌٍش انتقىٌى فًيغ اعتكًبل تُفٍز انجشايح انؼالخٍخ نهطبنجبد غٍش انًتقُبد  ن،  األعجىع انغبدط ػشش فً انثبٍَخ االختجبس انتحشٌشي نهفتشح ، و األعجىع انثبيٍاألونى االختجبس انتحشٌشي نهفتشح  ٌُشاػى االنتضاو ثبنتىصٌغ وانتًشً وفقه ، وٌكىٌ

خ انؼبو انذساع؛  األعجىع انغبثغ ػشش وانثبيٍ ػشش ب ثأَه ٌُجغً انجذء ثتُفٍز انخذيبد اإلسشبدٌخ وانجشايح انؼالخٍخ يٍ َهبٌخ انفتشح األونى نغٍش انًتقُبد ويٍ ثذٌا ًً انغبثغ ػشش فً تُفٍز أَشطخ  األعجىع  زنك اعتثًبس، وكً نهطبنجبد انًؼٍذاد ػه

                                                                     .إثشائٍخ نهطبنجبد انًتقُبد 

  ثًكتت انتؼهٍى ثخًٍظ يشٍط  يششفبد انصفىف األونٍخإػذاد / 

 


