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 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  - إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بالتوزيع والتمشي وفقهيُراعى االلتزام  ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 
 األعلى سورة  األول 

1 -3 
 األعلى سورة 
4 -6 

 األعلى سورة 
7 -9 

 األعلى سورة 
10-12 

سورة  مراجعة 
 هـ 1443/ 5/ 5- 1 12- 1  األعلى

 األعلى سورة  الثاني 
13-15 

 األعلى سورة 
16-17 

 األعلى سورة 
18-19 

سورة  مراجعة 
 19- 13األعلى

 مراجعة
 األعلى سورة 
 هـ 12/5/1443- 8 19 - 1

 أيام(  4)  الثالث 
 األحد  األحد إجازة مطولة 

 إجازة مطولة 
 الطارق سورة 
1 -3 

 الطارق سورة 
4 -6 

 الطارق سورة 
7 -10 

سورة  مراجعة 
 هـ 1443/ 5/ 19-16 10- 1الطارق

 الطارق سورة  الرابع 
11-13 

 الطارق سورة 
14-16 

 الطارق سورة 
17 

 الطارق سورة 
11-17 

 مراجعة
 هـ 1443/ 5/ 26-22 الطارق سورة 

 البروج سورة  الخامس 
1 -3 

 البروج سورة 
4 -6 

 البروج سورة 
7 -8 

 البروج سورة 
9 -10 

سورة  مراجعة 
 هـ 1443/ 6/ 3- /29/5 10- 1  البروج

 البروج سورة  السادس 
11 

 البروج سورة 
12-14 

 البروج سورة 
15-18 

 البروج سورة 
19-22 

 البروج سورة 
 هـ 1443/ 6/ 13-17 11-22

 مراجعة السابع 
 البروج سورة 

سورة  
 االنشقاق 

1 -5 

  سورة
 االنشقاق 
6 

سورة  
 االنشقاق 

7 -9 

سورة  
 االنشقاق 

 هـ 1443/ 6/ 20-24 10-13
 أيام(  3)  الثامن

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

سورة  
 االنشقاق 

14-19 

سورة  مراجعة 
 19-1االنشقاق

سورة  
 االنشقاق 

2 -22 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

سورة   التاسع 
 االنشقاق 

23-25 

 مراجعة
ة  سور 

 االنشقاق 

سورة  
 المطففين 

1 -5 

سورة  
 المطففين 

6 -9 

سورة  
 المطففين 

 هـ 1443/ 7/ 9- 5 10-13

سورة   العاشر 
 المطففين 

14-17 

سورة  
 المطففين 

18-21 

سورة   مراجعة
 المطففين 

1 -21 

سورة  
 المطففين 

22-26 

 سورة 
 المطففين 

 هـ 1443/ 7/ 12-16 27-29
 أيام(  3)  عشر   الحادي

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

سورة  
 المطففين 

30-33 

سورة  
 المطففين 

34-36 

سورة  مراجعة 
 المطففين 

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 8/ 7- 3

 هـ1443لعام   الثاني( الفصل الدراسي عاماالبتدائي ) الثاني فللص القرآن الكريم الخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  - إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 بالتوزيع والتمشي وفقه. يُراعى االلتزام  ▪
 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
سورة   األول 

 القيامة
1 -3 

سورة  
 القيامة

4 -6 

سورة  
 القيامة

7 -9 

سورة  
 القيامة

10-12 

سورة  
 القيامة

13-15 

سورة  
 القيامة

16-18 

سورة  
 القيامة

19-21 

سورة  
 القيامة

22-24 

سورة  
 القيامة

 هـ 1443/ 5/ 5- 1 25-27

سورة   الثاني 
 القيامة

28-30 

سورة  
 القيامة

31-33 

سورة  
 القيامة

34-36 

سورة  
 القيامة

37-39 

سورة  
 القيامة
40 

 القيامة سورة مراجعة 
 هـ 12/5/1443- 8

 أيام(  4)  الثالث 
األحد   إجازة مطولة األحد 

إجازة  
 مطولة 

سورة  
 المدثر 
1 -4 

 سورة 
 المدثر 
5 -8 

 سورة 
 المدثر 

9 -12 

 سورة 
 المدثر 
13-16 

 سورة 
 المدثر 
17-20 

 سورة 
 المدثر 
21-24 

 سورة 
 المدثر 
25-28 

 سورة 
 المدثر 
 هـ 1443/ 5/ 16-19 29-32

 سورة  الرابع 
 المدثر 
33-36 

 سورة 
 المدثر 
37-40 

 سورة 
 المدثر 
41-44 

 سورة 
 المدثر 
45-48 

 سورة 
 المدثر 
49-52 

 سورة 
 المدثر 
53-56 

 المدثر  سورةمراجعة 
 هـ 1443/ 5/ 22-26

سورة   الخامس 
 المزمل 

1 -2 

 سورة 
 المزمل 

3 -4 

 سورة 
 المزمل 

5 -6 

 سورة 
 المزمل 

7 -8 

 سورة 
 المزمل 

9 -10 

 سورة 
 المزمل 

11-12 

 سورة 
 المزمل 

13-14 

 سورة 
 المزمل 

15-16 

 سورة 
 المزمل 

 هـ 1443/ 6/ 3- /29/5 17-18

 سورة  السادس 
 المزمل 

19-20 
 المزمل  سورةمراجعة 

 هـ 1443/ 6/ 13-17

 سورة  السابع 
 الجن 
1 -2 

 سورة 
 الجن 
3 -4 

 سورة 
 الجن 
5 -6 

 سورة 
 الجن 
7 -8 

 سورة 
 الجن 

9 -10 

 سورة 
 الجن 
11-12 

 سورة 
 الجن 
13-14 

 سورة 
 الجن 
15-16 

 سورة 
 الجن 
 هـ 1443/ 6/ 20-24 17-18

 أيام(  3)  الثامن
األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 سورة 
 الجن 
19-20 

 سورة 
 الجن 
21-22 

 سورة 
 الجن 
23-24 

 سورة 
 الجن 
25-26 

 سورة 
 الجن 
27-28 

 
 الجن سورة مراجعة 

 
 

األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 التاسع 
 الجن سورة مراجعة 

سورة  
 نوح 
1 -2 

  سورة
 نوح 
3 -4 

 سورة 
 نوح 
5 -6 

سورة  
 نوح 
7 -8 

سورة  
 نوح 
 هـ 1443/ 7/ 9- 5 10- 9

سورة   العاشر 
 نوح 
11-12 

 سورة 
 نوح 
13-14 

 سورة 
 نوح 
15-16 

 سورة 
 نوح 
17-18 

 سورة 
 نوح 
19-20 

 سورة 
 نوح 
21-22 

 سورة 
 نوح 
23-24 

 سورة 
 نوح 
25-26 

 سورة 
 نوح 
 هـ 1443/ 7/ 12-16 27-28

 أيام(  3)  عشر   الحادي
األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 
 نوح سورة مراجعة 

األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 8/ 7- 3

 هـ 1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ - حفظ االبتدائي ) الثاني فللص القرآن الكريم الخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  - إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪
 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 
 التحريمسورة  األول 

1 -3 
 التحريمسورة 
 هـ 1443/ 5/ 5- 1 6- 4

 التحريمسورة  الثاني 
7 -9 

 التحريمسورة 
 هـ 12/5/1443- 8 10-12

 أيام(  4)  الثالث 
 الطالق سورة  األحد إجازة مطولة 

1 -3 
 الطالق سورة 
 هـ 1443/ 5/ 16-19 6- 4

 الطالق سورة  الرابع 
7 -9 

 الطالق سورة 
 هـ 1443/ 5/ 22-26 10-12

 التغابن سورة  الخامس 
1 -3 

 التغابن سورة 
 هـ 1443/ 6/ 3- /29/5 6- 4

 التغابن سورة  السادس 
7 -9 

 التغابن سورة 
 هـ 1443/ 6/ 13-17 10-12

 التغابن سورة  السابع 
13-15 

 التغابن سورة 
 هـ 1443/ 6/ 20-24 16-18

 أيام(  3)  الثامن
األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 المنافقون سورة 
1 -3 

 المنافقون سورة 
4 -6 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 المنافقون سورة  التاسع 
7 -9 

 المنافقون سورة 
 هـ 1443/ 7/ 9- 5 10-11

 الجمعة سورة  العاشر 
1 -3 

 الجمعة سورة 
 هـ 1443/ 7/ 12-16 5- 4

 أيام(  3)  عشر   الحادي
األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 الجمعة سورة 
6 -7 

 الجمعة سورة 
8 -11 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 8/ 7- 3

 هـ 1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ  -  تالوةاالبتدائي )  الثاني فللص القرآن الكريم الخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 ية المملكة العربية السعود
 ( 280)وزارة التعليم  

 ر اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسي 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 

 الفقه والسلوك  توحيد  سبوعاأل
 هـ 1443/ 5/ 5-1 1آداب األكل والشرب عبادة هللا وحده  األول 
 هـ 12/5/1443-8 2آداب األكل والشرب عبادة هللا وحده  الثاني 

 أيام(  4)  الثالث 
 2آداب األكل والشرب عبادة غير هللا شرك  األحد إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 5/ 16-19
المحافظة على الممتلكات الخاصة      ير هللا شرك عبادة غ الرابع 

 هـ 1443/ 5/ 26-22 وحقوق اآلخرين 
المحافظة على الممتلكات الخاصة      نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم  الخامس 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 وحقوق اآلخرين 
 هـ 1443/ 6/ 17-13 المحافظة على البيئة  نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم  السادس 
 هـ 1443/ 6/ 24-20 المحافظة على الممتلكات العامة  صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم السابع 

 أيام(  3)  الثامن
 روض الوضوء ف صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29
 هـ 1443/ 7/ 9-5 فروض الوضوء  دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم  التاسع 
 هـ 1443/ 7/ 16-12 نواقض الوضوء  دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم  العاشر 

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 أهمية الصالة  دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم  األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

 خطط عالجية وإثرائية
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 
 هـ 1443/ 8/ 3-7

 (  تحفيظ  –  االبتدائي )عام الثاني  للصف ( الدراسات اإلسالمية)الخطة الزمنية لتدريس مادة 
 هـ 1443لعام   الثانيالفصل الدراسي 



 

 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير ع  بمنطقةلتعليم  رة العامة لاإلدا 
 مية الشؤون التعلي

 ( بنات -وي )بنين ف التربشراإدارة اإل
 األولية   ف فوصال

 

 مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي، فهو المنطلق لتدريس مكونات أي درس.  ▪
 . يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ▪
 . ( منةحصة متزامنة وحصة غير متزابوع )ن للفهم القرائي كل أس ا فذ حصتتن * ▪
 . كتابالفي آخر  الموجود  (ا أقرأ أنملحق ) العناية بنصوص  ▪

 

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 7 
تهيئة   األول 

 ستعداد الوا
 : ثالثةالوحدة ال

 وطني السعودية
 شاطات التهيئة ن

 نص االستماع 
 يرة صقر الجز 

 النشيد 
 * فهم قرائي وطني السعودية

 : الدرس األول 
مدينتان  
 هـ 1443/ 5/ 5-1 مقدستان 

الفهم   الثاني 
 واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي قرل ااألداء 
 قرأ وأالحظ أ

 أحلل 

التراكيب  
 اللُغوية 

أستخرج من  
 النص 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 ⁎ فهم قرائي
 الخط 
 هـ 12/5/1443-8 التعبير 

 أيام(  4)  لث ثا ال
 األحد  إجازة مطولة األحد 

 إجازة مطولة 
 : لثاني االدرس 
 م بالديعل

الفهم  
 واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 
 األداء القرائي 

       ظ أالحقرأ وأ
 أحلل 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكتب  ⁎ فهم قرائي
 هـ 1443/ 5/ 16-19

 أستخدم  الرابع 
 أحول 

 الخط 
 ( 3التقويم التجميعي )  التعبير 

 : الرابعة الوحدة 
 محاصيل من بالدي 
 نشاطات التهيئة 

 نص االستماع  ⁎ فهم قرائي
 هـ 1443/ 5/ 26-22 النباتات 

 ع ماالستنص ا  الخامس 
 النباتات 

 النشيد 
 هيا نزرع 

 : الدرس األول 
 رحلة حبة قمح 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 قرأ وأالحظ أ

 أحلل 
 ⁎ فهم قرائي

لتراكيب  ا
 اللُغوية 

أستخرج من  
 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 النص 

 السادس 
 تخدم سأ أكتب 

 ل أحو
 خط ال
 ر عبيالت

 : لثاني االدرس 
 من أنا؟ 

 اب تيعالفهم واالس 
 أجيب 

 أنمي لغتي 
 ⁎ فهم قرائي

 األداء القرائي 
 قرأ وأالحظ أ

 هـ 1443/ 6/ 17-13 أحلل 

التراكيب   ع ب السا
 اللُغوية 

أستخرج من  
 النص 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 ( 4التقويم التجميعي )  ⁎ يفهم قرائ
 هـ 1443/ 6/ 20-24

 أيام(  3)  نثام لا
األربعاء والخميس  

 يم التشخيصي التقو ة إجازة مطول
 أتعلم فن الخط 

الوحدة  
 : خامسة ال

 آداب وسلوك 
نشاطات  
 التهيئة 

 نص االستماع 
 التيمن 

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 النشيد  التاسع 
 محمد مطيع  

 : الدرس األول 
 اب الزيارة آد

الفهم  
 واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 قرأ وأالحظ أ

 اللُغوية  اكيبالتر
 أستخرج من النص 

 أكتب  ⁎ فهم قرائي
 هـ 1443/ 7/ 5-9

 أستخدم  العاشر 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 : لثاني االدرس 
إماطة األذى  
 عن الطريق 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 قرائي األداء ال 
 الحظ قرأ وأأ

 أحلل 
 ⁎ ئيقرافهم 

التراكيب  
 اللُغوية 

أستخرج من  
 النص 

 ـ ه1443/ 7/ 12-16

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 األربعاء والخميس 
 أكتب  إجازة مطولة 

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 
 

 ( 5التقويم التجميعي ) 

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

 ئية وخطط عالجية برامج إثرا
 هـ26-30/7/1443

 الثالث عشر 
 ـ ه3-7/8/1443

 ـه 1443  لعام الثاني( الفصل الدراسي تحفيظ  -  عام) االبتدائي الثاني فللصالخطة الزمنية لتدريس مادة لغتي 



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليمة ار وزا

 سير منطقة عبلتعليم  لعامة لاإلدارة ا
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -نين وي )ب ف الترباإدارة اإلشر 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 

 

 وفقه.   يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي  ▪

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 
 هـ 1443/ 5/ 5-1 اليابسة  اليابسة  اليابسة  األول 
 الثاني 

 الماء على األرض  الماء على األرض  الماء على األرض 
 هـ 8-12/5/1443

 أيام(  4)  لث ثا ال
 الصخور والمعادن  مراجعة الفصل  مراجعة الفصل  إجازة مطولة األحد 

 هـ 1443/ 5/ 17-19

 الرابع 
 التربة  الصخور والمعادن  والمعادن   خورالص

 هـ 1443/ 5/ 22-26

 الخامس 
 مراجعة الفصل  مراجعة الفصل  التربة 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

   السادس
 الليل والنهار  الليل والنهار  الليل والنهار 

 هـ 1443/ 6/ 13-17
 ع ب السا

 سبب حدوث الفصول  لفصول دوث اسبب ح  سبب حدوث الفصول 
 هـ 1443/ 6/ 20-24
 أيام(  3)  نثام لا

 القمر والنجوم  مراجعة الفصل  مراجعة الفصل  األربعاء والخميس إجازة مطولة 
 هـ 1443/ 6/ 27-29

 التاسع 
 نظام الشمسي ال القمر والنجوم  القمر والنجوم 

 هـ 1443/ 7/ 5-9
 العاشر 

 نظام الشمسي ال نظام الشمسي ال نظام الشمسي ال
 هـ 1443/ 7/ 12-16

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 مراجعة الفصل  مراجعة الفصل  نظام الشمسي ال األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

 وإثرائية   خطط عالجية
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 
 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ1443لعام  الثاني لدراسي ( الفصل ا تحفيظ  -  عام) دائياالبتلثاني ا فللص العلومالخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة عتعليم  لاإلدارة العامة ل

 الشؤون التعليمية 
 بنات(  -نين )ب وي ف التربإدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  
 

 

 

 

 

 

 مشي وفقه. يُراعى االلتزام بالتوزيع والت ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 
 األول 

 التهيئة 
 جمع العشرات 

الجمع بالعد  
 التصاعدي

  أحل المسألة 
 )أحل عكسياً( 

جمع عدد من  
رقمين إلى عدد  
من رقم واحد أو  

 رقمين 

الجمع بإعادة  
 هـ 1443/ 5/ 5-1 التجميع 

 الثاني 
الجمع بإعادة  

 التجميع 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمية 

د من  عد جمع
عدد  إلى   رقمين

من رقم واحد  
 بإعادة التجميع 

 جمع عددين مكونين 
 هـ 12/5/1443-8 من رقمين بإعادة التجميع 

 أيام(  4)  لث ثا ال
 األحد  إجازة مطولة األحد 

 تقدير ناتج الجمع  إجازة مطولة 
جمع ثالثة أعداد  
كل منها مكون  

 من رقمين 
استقصاء حل  

 المسألة 
 اختبار الفصل 

 هـ 1443/ 5/ 19-16 كمي ر الترااالختبا 
 الرابع 

الطرح بالعد   طرح العشرات  التهيئة 
 التنازلي 

لطرح بدون  ا
 إعادة التجميع 

الطرح بإعادة  
 هـ 1443/ 5/ 26-22 التجميع 

 الخامس 
الطرح بإعادة  

 التجميع 
  أحل المسألة 
)أكتب جملة  

 عددية( 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمية 

طرح عدد من  
واحد من  رقم  

ن من  عدد مكو
 رقمين 

كل  ددين طرح ع 
منهما مكون من  

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 رقمين 

التحقق من صحة   السادس 
 اختبار الفصل  تقدير ناتج الطرح  ناتج الطرح 

 التهيئة  االختبار التراكمي 
 النقود 

(1  ،2  ،5 ،10  ،
 هـ 1443/ 6/ 13-17 ( 50

 ع ب السا
 عد النقود 

 النقود 
 لاير(  100)

األعمال  يب ترت
 اليومية 

ات  الوقت بالساع
 الكاملة 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 هـ 1443/ 6/ 24-20 مراجعة تراكمية 
 أيام(  3)  نثام لا

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

الوقت بنصف  
 الساعة 

 تقدير الزمن 
الوقت بربع  

 الساعة 
 إجازة مطولة األربعاء والخميس  

 هـ 1443/ 6/ 27-29
 حل المسألة أ التاسع 

 )أبحث عن نمط( 

 الوقت ألقرب 
 دقائق   5

 هيا بنا نلعب 

 اختبار الفصل 
 االختبار التراكمي 

 هـ 1443/ 7/ 9-5 كسور الوحدة  التهيئة 
الكسور الدالة   العاشر 

على أكثر من  
 جزء

  أحل المسألة 
 )أرسم صورة( 

الكسور المساوية  
 للواحد 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمية 
 هـ 1443/ 7/ 16-12 كسور مقارنة ال

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 الخميس األربعاء و

 إجازة مطولة 
الكسور كأجزاء  

 من مجموعة 
استقصاء حل  

 المسألة 
 اختبار الفصل 

 االختبار التراكمي 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

 ية برامج إثرائية وخطط عالج
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 لثالث عشر ا
 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ 1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ -  عام) االبتدائي الثاني  فللص الرياضيات س مادةالخطة الزمنية لتدري 


