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 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 3 4 
 القلم سورة  األول 

1 -7 
 القلم سورة 

8 -13 
 القلم سورة 
14-18 

 )حفظ( 
  االنسان سورة 
 هـ 1443/ 5/ 5- 1 3- 1

 القلم سورة  الثاني 
19-25 

 القلم سورة 
26-31 

 القلم سورة 
32-36 

 االنسان سورة 
 هـ 12/5/1443- 8 7- 4

 أيام(  4)  الثالث 
 األحد  األحد إجازة مطولة 

 إجازة مطولة 
 القلم سورة 
37-41 

 القلم سورة 
42-47 

 االنسان سورة 
 هـ 1443/ 5/ 16-19 11- 8

 القلم سورة  الرابع 
48-52 

 مراجعة
 القلم سورة 

1 -52 
 االنسان سورة 
12-14 

 مراجعة
 االنسان سورة 
 هـ 1443/ 5/ 22-26 14- 1

 الملك سورة  الخامس 
1 -4 

 الملك سورة 
5 -8 

 الملك سورة 
9 -14 

 االنسان سورة 
 هـ 1443/ 6/ 3- /29/5 15-18

 الملك سورة  السادس 
15-18 

 الملك سورة 
19-24 

 الملك سورة 
25-30 

 االنسان سورة 
 هـ 1443/ 6/ 13-17 19-23

 مراجعة السابع 
 الملك سورة 

1 -30 

 التحريمسورة 
1 -3 

 التحريمسورة 
4 -6 

 االنسان سورة 
 هـ 1443/ 6/ 20-24 24-27

 أيام(  3)  الثامن
 األربعاء والخميس 

 إجازة مطولة 
 التحريمسورة 
6 -9 

 التحريمسورة 
10-12 

 مراجعة
 التحريمسورة 
1 -12 

األربعاء  
 والخميس 

 هـ 1443/ 6/ 29-27 إجازة مطولة 

 الطالق سورة  التاسع 
1 -2 

 الطالق سورة 
3 -5 

 الطالق سورة 
6 -9 

 االنسان سورة 
 هـ 1443/ 7/ 9- 5 28-31

 العاشر 
 الطالق  سورة
10-12 

 
 التغابن سورة 
1 -5 

 

 التغابن سورة 
6 -9 

 مراجعة
 االنسان سورة 
 هـ 1443/ 7/ 12-16 31- 1

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 األربعاء والخميس 

 إجازة مطولة 
 التغابن سورة 
10-13 

 التغابن سورة 
14-18 

 مراجعة
 الطالق  سورة

+ 
 التغابن سورة 

األربعاء  
 والخميس 

 هـ 1443/ 7/ 21-19 إجازة مطولة 

 الثاني عشر 

 ثاني اختبار الفصل الدراسي ال
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 8/ 7- 3

 هـ1443لعام   الثاني( الفصل الدراسي عاماالبتدائي ) الثالث 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 
سورة   األول 

 الحشر 
1 -2 

سورة  
 الحشر 

3 -4 

سورة  
 الحشر 

5 -6 

سورة  
 الحشر 

7 -8 

سورة  
 الحشر 

9 -10 

سورة  
 الحشر 

11-12 
 الحشر سورة مراجعة 

 هـ 1443/ 5/ 5- 1 12- 1

سورة   الثاني 
 الحشر 

13-14 

سورة  
 الحشر 

15-16 

سورة  
 الحشر 

17-18 

سورة  
 الحشر 

19-20 

سورة  
 الحشر 

21-22 

سورة  
 الحشر 

23-24 

 الحشر سورة مراجعة 
 هـ 12/5/1443- 8 13-24

 أيام(  4)  الثالث 
األحد   األحد إجازة مطولة 

إجازة  
 مطولة 

 
 الحشر سورة مراجعة 

 

سورة  
 المجادلة 

1 -2 

سورة  
 المجادلة 

3 -4 

سورة  
 المجادلة 

 هـ 1443/ 5/ 16-19 6- 5

سورة   الرابع 
 المجادلة 

7 

سورة  
 المجادلة 

8 

سورة  
 المجادلة 

9 -10 

سورة  
 المجادلة 

11-12 

 سورة  مراجعة
 المجادلة 

1 -12 

سورة  
 المجادلة 

13-14 

سورة  
 المجادلة 

 هـ 1443/ 5/ 22-26 15-16

سورة   الخامس 
 المجادلة 

17-18 

سورة  
 المجادلة 

19-21 

سورة  
 المجادلة 

22 
 المجادلة سورة  مراجعة

 هـ 1443/ 6/ 3- /29/5

سورة   السادس 
 الحديد 

1 -3 

سورة  
 الحديد 

4 -6 

سورة  
 الحديد 

7 -8 

سورة  
 الحديد 

9 -11 

سورة  
 الحديد 

12-13 

سورة  
 الحديد 

14-15 
 الحديد سورة  مراجعة

 هـ 1443/ 6/ 13-17 15- 1

سورة   السابع 
 الحديد 

16-18 

سورة  
 الحديد 

19-20 

سورة  
 الحديد 

21-22 

سورة  
 الحديد 

23-24 

سورة  
 الحديد 

25-26 

سورة  
 الحديد 
27 

سورة  
 الحديد 
28 

سورة  
 الحديد 
 هـ 1443/ 6/ 20-24 29

 أيام(  3)  الثامن
والخميس  األربعاء  

 الحديد سورة مراجعة  إجازة مطولة 
األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
 هـ 1443/ 6/ 27-29

سورة   التاسع 
 الواقعة 

1 -6 

سورة  
 الواقعة 

7 -12 

سورة  
 الواقعة 

13-18 

سورة  
 الواقعة 

19-24 

سورة  
 الواقعة 

25-30 

 الواقعة سورة مراجعة 
1 -30 

سورة  
 الواقعة 

 هـ 1443/ 7/ 9- 5 31-36

سورة   العاشر 
 الواقعة 

37-43 

سورة  
 الواقعة 

44-50 

سورة  
 الواقعة 

51-56 

سورة  
 الواقعة 

57-62 

مراجعة  
سورة  
 الواقعة 

30-62 

سورة  
 الواقعة 

63-68 

سورة  
 الواقعة 

69-76 

سورة  
 الواقعة 

 هـ 1443/ 7/ 12-16 77-82

 أيام(  3)  عشر   الحادي
األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
سورة  
 الواقعة 

83-86 

سورة  
 الواقعة 

87-91 

سورة  
 الواقعة 

92-96 

مراجعة  
سورة  
 الواقعة 

62-96 

 الواقعة سورة  مراجعة
1  -  96 

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 ) لثالثا 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  

 

 

 

 

 

 االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه. يُراعى  ▪
 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 
 الطور سورة  األول 

1 -13 
 الطور سورة 
 هـ 1443/ 5/ 5- 1 14-25

 الطور سورة  الثاني 
26-37 

 الطور سورة 
 هـ 12/5/1443- 8 38-49

 أيام(  4)  الثالث 
 الذاريات سورة  األحد إجازة مطولة 

1 -15 
 الذاريات سورة 
 هـ 1443/ 5/ 16-19 16-30

 الذاريات سورة  الرابع 
31-45 

 الذاريات سورة 
 هـ 1443/ 5/ 22-26 46-60

 ق سورة  الخامس 
1 -12 

 ق سورة 
 هـ 1443/ 6/ 3- /29/5 13-23

 ق سورة  السادس 
24-34 

 ق سورة 
 هـ 1443/ 6/ 13-17 35-45

 الحجرات سورة  السابع 
1 -9 

 الحجرات سورة 
 هـ 1443/ 6/ 20-24 10-18

 أيام(  3)  الثامن
األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
 الفتح سورة 
1 -7 

 الفتح سورة 
8 -15 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 الفتح سورة  التاسع 
16-22 

 الفتح سورة 
 هـ 1443/ 7/ 9- 5 23-29

 محمد سورة  العاشر 
1 -12 

 محمد سورة 
 هـ 1443/ 7/ 12-16 13-21

 أيام(  3)  عشر   الحادي
األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
 محمد سورة 
22-30 

 محمد سورة 
31-38 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 ثاني اختبارات الفصل الدراسي ال
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 8/ 7- 3

 هـ 1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ  -  تالوة االبتدائي ) لثالثا 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  سبوع األ

 هـ 1443/ 5/ 5-1 2شروط الصالة   صوم رمضان  األول 
 هـ 12/5/1443-8 2شروط الصالة   صوم رمضان  الثاني 

 أيام(  4)  الثالث 
 3شروط الصالة   حج بيت هللا الحرام  األحد إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 5/ 16-19
 3شروط الصالة   حج بيت هللا الحرام  الرابع 

 هـ 1443/ 5/ 22-26
 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 آداب دخول المسجد  أركان اإليمان  الخامس 
 هـ 1443/ 6/ 17-13 صالة الجماعة  أركان اإليمان  السادس 
 هـ 1443/ 6/ 24-20 صالة الجماعة  اإليمان باهلل تعالى  السابع 

 أيام(  3)  الثامن
 1الكرسي  ةيآ اإليمان باهلل تعالى  األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29
 هـ 1443/ 7/ 9-5 1آية الكرسي  اإليمان باهلل تعالى  التاسع 
 2آية الكرسي  اإليمان بالمالئكة  العاشر 

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

 2آية الكرسي  اإليمان بالمالئكة  األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

 الثاني ارات الفصل الدراسي اختب
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 
 هـ 1443/ 8/ 3-7

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



 

 

 ة العربية السعودية المملك
 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  رة العامة لاإلدا 
 الشؤون التعليمية 

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

 

 مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي، فهو المنطلق لتدريس مكونات أي درس.  ▪
 توزيع والتمشي وفقه.يُراعى االلتزام بال ▪
 فهم القرائي من خالل نماذج االختبار. مهارات الالعناية بتعزيز ⁎ ⁎ - .(حصة متزامنة وحصة غير متزامنة بوع )ن للفهم القرائي كل أس افذ حصتتن ⁎ ▪

 

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 
 : ثالثةالوحدة ال األول 

 أخالق المسلم 
 شاطات التهيئة ن

 نص االستماع 
 أجمل هدية 

 النشيد 
 المسلم الصغير 

 : الدرس األول 
 اون ــــالتع

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 
 هـ 1443/ 5/ 5-1 ⁎ فهم قرائي

 ائي األداء القر الثاني 
 قرأ وأالحظ أ
 اللُغوية  اكيبالتر

 أستخرج من النص 
 أكمل 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 : لثاني االدرس 
 ار ـــاإليث

 هـ 12/5/1443-8 ⁎ فهم قرائي

 أيام(  4)  لث ثا ال
 األحد  إجازة مطولة األحد 

 إجازة مطولة 
 الفهم واالستيعاب 

 أجيب 
 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 نص من التخرج سأ

 أكمل 

 أستخدم  أكتب 
 ⁎ فهم قرائي أحول 

 هـ 1443/ 5/ 16-19

 الخط  الرابع 
 التعبير 

نموذج اختبار  
(3 ) ⁎ ⁎ 

 
 ( 3التقويم التجميعي ) 

 

 : الرابعة الوحدة 
 وسائل االتصال 
 نشاطات التهيئة 

 نص االستماع 
  شبكة المعلومات 

 هـ 1443/ 5/ 26-22 ( نترنت اإل)
 الخامس 

 النشيد 
 حاسوب صديق ال

 : الدرس األول 
 الهاتف المحمول 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 ⁎ فهم قرائي أكتب 

 السادس 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 : لثاني االدرس 
 ر الصناعية قمااأل

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 هـ 1443/ 6/ 17-13 ⁎ فهم قرائي

 أكتب  ع ب السا
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

نموذج اختبار  
(4 )⁎ ⁎ 

 هـ 1443/ 6/ 24-20 ( 4ي ) التقويم التجميع
 أيام(  3)  نثام لا

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 يم التشخيصي التقو
 أتعلم فن الخط 

 : خامسة الالوحدة 
 مكارم األخالق 
 نشاطات التهيئة 

 نص االستماع 
 السر 

 النشيد 
 كتاب هللا أحيانا 

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29
 التاسع 

 : الدرس األول 
عمر رضي هللا عنه  

 واألسرة الفقيرة 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 هـ 1443/ 7/ 9-5 ⁎ فهم قرائي

 العاشر 
 الخط 

 التعبير 
 : لثاني االدرس 

 كل درهم بعشرة 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 لغتي أنمي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 ـ ه1443/ 7/ 16-12 ⁎ فهم قرائي أكتب 

 أيام(  3)  عشر   الحادي
األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

نموذج اختبار  
(5 )⁎ ⁎ 

 ( 5ي ) التقويم التجميع
 األربعاء والخميس 

 طولة إجازة م
 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 هـ30/7/1443-26 اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
 الثالث عشر 

 ـ ه3-7/8/1443

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



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  مة لاإلدارة العا
 ليمية الشؤون التع

 بنات(  -نين )ب  وي ف التربراإدارة اإلش
 الصفوف األولية  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتمشي وفقه.  اللتزام بالتوزيع ايُراعى  ▪

 

 

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 
تغيرات األرض   األول 

 الفجائية 
تغيرات األرض  

 الفجائية 
تغيرات األرض  

 الفجائية 
تغيرات األرض  

 هـ 1443/ 5/ 5-1 الفجائية 
 الثاني 

 التجوية والتعرية  التجوية والتعرية  التجوية والتعرية  التجوية والتعرية 
 هـ 8-12/5/1443

 أيام(  4)  لث ثا ال
 التربة  التربة  التربة  التربة  إجازة مطولة حد األ
 هـ 1443/ 5/ 16-19

األحافير الوقود   الرابع 
 االحفوري 

األحافير الوقود  
 االحفوري 

األحافير الوقود  
 االحفوري 

األحافير الوقود  
 هـ 1443/ 5/ 26-22 االحفوري 

 الخامس 
 عناصر الطقس  عناصر الطقس  عناصر الطقس  مراجعة الفصل 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5
   السادس

 تقلبات الطقس  تقلبات الطقس  عناصر الطقس  عناصر الطقس 
 هـ 1443/ 6/ 13-17

 ع ب السا
 ء دورة الما دورة الماء  تقلبات الطقس  تقلبات الطقس 

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

  والخميس  األربعاء ء دورة الما ء دورة الما ء دورة الما األربعاء والخميس إجازة مطولة 
 هـ 1443/ 6/ 29-27 إجازة مطولة 

 التاسع 
 ء دورة الما

المناخ وفصول  
 السنة 

المناخ وفصول  
 السنة 

المناخ وفصول  
 هـ 1443/ 7/ 9-5 السنة 

المناخ وفصول   العاشر 
 السنة 

المناخ وفصول  
 السنة 

المناخ وفصول  
 السنة 

المناخ وفصول  
 هـ 1443/ 7/ 16-12 السنة 

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

 مراجعة
+ 

 متابعة المهارة 

   مراجعة
+   

 متابعة المهارة 

والخميس    األربعاء
 هـ 1443/ 7/ 21-19 إجازة مطولة 

 الثاني عشر 

 ثاني اختبار الفصل الدراسي ال
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 
 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ  -  عام) االبتدائي الثالث فللص علوماللتدريس مادة  الخطة الزمنية 



 

 السعودية  المملكة العربية
 ( 280)  لتعليما وزارة 

 سير بمنطقة علتعليم  اإلدارة العامة ل
 ليمية الشؤون التع

 ( اتبن -نين وي )ب ف التربإدارة اإلشرا
 ألولية  الصفوف ا
 

 

 

 

 

 

 فسك. علمة بمتابعة تأدية الطالبات ألختبر نالتزام المى يَراع* 
 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه  ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 
 التهيئة  األول 

معنى  استكشف 
 الضرب 

الشبكات  
وعمليات  
 الضرب 

 هـ 1443/ 5/ 5-1 4الضرب في  2الضرب في 

مهارة حل   الثاني 
)تحديد    المسألة

المعطيات  
الزائدة أو  
 الناقصة( 

 اختبار  
 منتصف الفصل 

 10الضرب في  5الضرب في 
استقصاء حل  

 هـ 12/5/1443-8 المسألة 

 أيام(  4)  لث ثا ال
 األحد   إجازة مطولة د األح

 اختبار الفصل  الواحد ولضرب في الصفر  ا إجازة مطولة 
أستكشف جدول   التهيئة  اختبار تراكمي 

 هـ 1443/ 5/ 19-16 الضرب 

 الرابع 
 6الضرب في  6الضرب في  3الضرب في 

 بنا نلعب هيا 
خطة حل  

)البحث    المسألة
 عن نمط( 

 7في الضرب 
 هـ 1443/ 5/ 22-26

 الخامس 
   اختبار  7الضرب في 

 9الضرب في  8الضرب في  منتصف الفصل 
 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

   السادس
تدريبات على   الخاصية التجميعية  الجبر:

 حقائق الضرب 
اختبار الفصل  

ختبار  واال
 تراكمي ال

أستكشف   التهيئة 
 هـ 1443/ 6/ 17-13 مفهوم القسمة 

عالقة القسمة   ع ب السا
 بالطرح 

أستكشف عالقة  
القسمة  
 بالضرب 

   مهارة حل المسألة قسمة بالضرب ة العالق
 هـ 1443/ 6/ 24-20 )أختار العملية المناسبة( 

 أيام(  3)  نثام لا
 األربعاء والخميس 

 2القسمة على   إجازة مطولة 
 اختبار  

 منتصف الفصل 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة  5القسمة على  

 هـ 1443/ 6/ 27-29
 القسمة   التاسع 

 10على 
 هيا بنا نلعب 

القسمة مع  
الصفر وعلى  

 الواحد 

اختبار الفصل  
االختبار  و

 التراكمي 
 التهيئة 

تمثيل  أستكشف 
 القسمة بنموذج 

  3القسمة على  
 هـ 1443/ 7/ 9-5 4وعلى  

  3القسمة على   العاشر 
 4وعلى  

خطة حل  
   المسألة

 )أعمل جدوالً( 
 7وعلى   6القسمة على  

اختبار منتصف  
 الفصل 

  8القسمة على  
 هـ 1443/ 7/ 16-12 9وعلى  

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 األربعاء والخميس 

 إجازة مطولة 
  8القسمة على  

 9وعلى  
   استقصاء حل المسألة 

 مناسبة( )أختار الخطة ال

اختبار الفصل  
االختبار  و

 التراكمي 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 ـ ه1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

   الثاني ة الفصل اختبار نهاي
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 
 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ 1443لعام  الثاني الدراسي  ( الفصلتحفيظ - عام) االبتدائي   الثالث فللص الرياضياتالخطة الزمنية لتدريس مادة 


