
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة القرآن الكريم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/3quran                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة القرآن الكريم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://www.almanahj.com/sa/3quran2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/3
https://www.almanahj.com/sa/3
https://www.almanahj.com/sa/3quran
https://www.almanahj.com/sa/3quran
https://www.almanahj.com/sa/3quran2
https://www.almanahj.com/sa/3quran2
https://www.almanahj.com/sa/3quran2
https://www.almanahj.com/sa/grade3
https://www.almanahj.com/sa/grade3
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
 مكتب التعليم بخميس مشيط    

 قسم الصفوف االولية

 حصص( 01)  هـ0441/0440( للعام الدراسي حتفيظ   - الثالث    ( للصف )الثاني ( الفصل الدراسي )حفظ-القرآن الكروم  ) اخلطة الزمنية لتدروس مقرر
 

 هـ41/6/4224 هـ45/6/4224 األسبىع هـ44/6/4224 هـ2/6/4224 األسبىع هـ5/6/4224 هـ4/6/4224 األسبىع هـ42/5/4224 هـ42/5/4224 األسبىع

1 

 (2  -  4سىرة  الحذيذ ) 4+4
 ( 2 -5سىرة الحذيذ )  3+2
 (44  - 1سىرة الحذيذ )5+6
 (42  -44سىرة الحذيذ ) 7+2

 ) تقيين أسبىعي( 1+41
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 ( 42 - 45سىرة الحذيذ )  4+4
 ( 41 -41سىرة الحذيذ )  3+2
 ( 42 -44سىرة الحذيذ ) 5+6
 (   47-45سىرة الحذيذ ) 7+2
 ) تقيين أسبىعي( 1+41

3 

 

 (  41- 42سىرة الحذيذ )  4+4
 (  42-4سىرة الىاقعت )  3+2
 ( 46 -45سىرة الىاقعت ) 5+6
 (  21 -47سىرة الىاقعت ) 7+2
 ) تقيين أسبىعي( 1+41
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 ( 56 - 24سىرة الىاقعت )  4+4
 (  67- 57سىرة الىاقعت ) 3+2
 ( 76 -62سىرة الىاقعت ) 5+6
 (16 -77سىرة الىاقعت )7+2

 ) تقيين أسبىعي( 1+41

 هـ47/7/4224 هـ43/7/4224 األسبىع هـ41/7/4224 هـ6/7/4224 األسبىع هـ3/7/4224 هـ41/6/4224 األسبىع هـ46/6/4224 هـ44/6/4224 األسبىع
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 ( 43  - 4سىرة الزحوي ) 4+4
 (  42- 42سىرة الزحوي  )  3+2
 ( 36 -41سىرة الزحوي )  5+6
 (25  -37سىرة الزحوي  )  7+2
 ) تقيين أسبىعي( 1+41
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 ( 51  -26سىرة الزحوي  )  4+4
 ( 61 - 61سىرة الزحوي )  3+2
 ( 72 -71سىرة الزحوي )  6+ 5
 ( 72 -71سىرة الزحوي )  2+ 7
 ) تقيين أسبىعي( 41+  1
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 (2-4سىرة القوز ) 4+4
 (47-1سىرة القوز ) 3+2
 (46-42سىرة القوز ) 5+6
 (34-47سىرة القوز ) 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

 3تقىين الفتزة   8

 هـ46/2/4224 هـ44/2/4224 األسبىع هـ1/2/4224 هـ5/2/4224 األسبىع هـ4/2/4224 هـ47/7/4224 األسبىع هـ42/7/4224 هـ41/7/4224 األسبىع
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 (21-33سىرة القوز) 4+4
 (26-24سىرة القوز ) 3+2
 (55 -27سىرة القوز ) 5+6
 (55-27سىرة القوز ) 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

11 

 (41-4سىرة الٌجن ) 4+4 
 (41-44سىرة الٌجن ) 3+2
 (46-44سىرة الٌجن ) 5+6
 (31 -47سىرة الٌجن ) 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

11 

 (34-34الٌجن )سىرة  4+4 
 (22-33الٌجن ) سىرة 3+2
 (52 -25الٌجن ) سىرة 5+6
 (64-55الٌجن ) سىرة 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

21 

 (42-4الطىر )سىرة  4+4
 (41-45الطىر ) سىرة 3+2
 (42-44الطىر ) سىرة 5+6
 (34 -45الطىر ) سىرة 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

 هـ42/1/4224 هـ41/1/4224 األسبىع هـ7/1/4224 هـ3/1/4224 األسبىع هـ31/2/4224 هـ46/2/4224 األسبىع هـ43/2/4224 هـ41/2/4224 األسبىع
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 (37-34الطىر )سىرة  4+4
 (23 -32الطىر ) سىرة 3+2
 (21-22الطىر ) سىرة 5+6
 (21-22الطىر ) سىرة 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

14 

 (42-4الذارياث )سىرة  4+4
 (43-45الذارياث ) سىرة 3+2
 (31-42الذارياث ) سىرة 5+6
 (21-34الذارياث ) سىرة 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

15 

 (26-24سىرة الذارياث )سىرة  4+4
 (53-27الذارياث ) سىرة 3+2
 (61-52الذارياث ) سىرة 5+6
 (61-52الذارياث ) سىرة 7+2
 )تقيين أسبىعي(1+41

16 

 
 

 2تقىين الفتزة 
 
 
 

 وعاييز التقىين فيالبزاهج العالجيت للطالباث غيز الوتقٌاث  لهع استكوال تٌفيذ ،   هـ 42/1/4224هـ إلى 41/7/4224والفتزة الزابعت هي ،  هـ 47/7/4224هـ إلى 42/5/4224وتكىى الفتزة الثالثت هي يُزاعى االلتشام بالتىسيع والتوشي وفقه ، 
 .ي للطالباث الوعيذاث علًوا بأًه يٌبغي البذء بتٌفيذ الخذهاث اإلرشاديت والبزاهج العالجيت هي ًهايت الفتزة األولى لغيز الوتقٌاث وهي بذايت العام الذراس؛  هـ 4224/ 41/41 إلىهـ 2/41/4224الفتزة 

  بوكتب التعلين بخويس هشيط  هشزفاث الصفىف األوليتإعذاد / 
 


