
 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280ة التعليم )وزار 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 ليمية الشؤون التع

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 ة  وليوف ال الصف 

 

 

 

 

 

 

 الرابع  السبوع  الثالثالسبوع  الثانيالسبوع  الول السبوع 

   1442/    6  /  29 – 6  /25   1442/    6  /  22 – 6  /18   1442/    6  /  15 – 6  /11 هـ  1442/    6  /  8  – 6 / 4

في  ه سبق دراست امراجعة م
 الفصل الول

 (4-٣-2-1الحصة ) 
 ة الوت (6-1)  االنشقاقسورة 
 حفظ  (6-1) االنشقاقسورة 

 تالوة  (9-7) االنشقاق رةوس

 
 حفظ  (9-7)  االنشقاقسورة 
 تالوة (15-10) االنشقاق سورة
 حفظ  (15-10) االنشقاق سورة

 مراجعة  (15-1) االنشقاق رةوس
 تالوة (21-16) االنشقاق سورة
 حفظ  (21-16) االنشقاق سورة
 تالوة (25-22) االنشقاق سورة

 
 

 حفظ  (25-22) االنشقاق سورة
 عة اجمر (25-1) االنشقاق سورة
 تالوة (6-1) مطففينال سورة
 حفظ  (6-1) مطففينال سورة
 تالوة (12-7) مطففينال سورة
 حفظ  (12-7) مطففينال سورة
 تالوة (17-1٣) مطففينال سورة

 حفظ  (17-1٣) مطففينال سورة
 تالوة (21-18) مطففينال سورة
 حفظ  (21-18) مطففينال سورة
 اجعة رم (21-1) مطففينال سورة
 تالوة (24-22) مطففينال سورة
 حفظ  (24-22) مطففينال سورة
 تالوة (28-25) مطففينال سورة

 الثامنالسبوع  السابعالسبوع  السادسالسبوع  الخامسالسبوع 

2 / 7 –  6  /  7    /1442   9 / 7 –  1٣  / 7  /1442   16/  7 – 20  /  7    /1442   2٣/  7 – 27  /  7    /1442   

 حفظ  (28-25) مطففينال سورة
 تالوة (٣2-29) مطففينال سورة
 حفظ  (٣2-29) مطففينال سورة
 تالوة (٣6-٣٣) مطففينال سورة
 حفظ  (٣6-٣٣) مطففينال سورة
 مراجعة  (٣6-1) مطففينال سورة
 تالوة  (5-1) نفطاراال  سورة

 
 حفظ  (5-1) نفطاراال  سورة
 تالوة  (8-6) نفطاراال  سورة
 حفظ  (8-6) طارنفاال  سورة
 تالوة  (12-9) ارفطناال  سورة
 حفظ  (12-9) نفطاراال  سورة
 وةتال  (16-1٣) نفطاراال  سورة
 حفظ   (16-1٣) نفطاراال  سورة

 

 تالوة (19-17)نفطاراال  سورة
 حفظ  (19-17)نفطاراال  سورة
 مراجعة  (19-1)طارنفاال  سورة
 تالوة (5-1)التكوير سورة
 حفظ  (5-1)تكويرال سورة
 تالوة (9-6)رلتكويا سورة
 حفظ  (9-6)رويتكال سورة

 تالوة (14-10) التكوير سورة
 حفظ  (14-10) تكويرال سورة

 اجعة رم (14-1) رلتكويا رةسو
 تالوة (21-15) رتكويال سورة
 حفظ  (21-15) التكوير سورة
 تالوة (25-22) تكويرال سورة
 حفظ  (25-22) رلتكويا سورة

 ني عشرالثاع السبو ر الحادي عشبوع سلا العاشرالسبوع  التاسعالسبوع 

1 / 8 –  5  /  8    /1442   8 / 8 –  12  / 8  /1442   15/  8 – 19  /  8    /1442   22/  8 – 26  /  8    /1442   

 مراجعة  (25-15) التكوير سورة
 تالوة (29-26) التكوير سورة
 حفظ  (29-26) تكويرال سورة
 مراجعة  (29-1) رلتكويا سورة
 تالوة  (7-1)عبس  سورة
 حفظ  (7-1) عبس سورة

 ( مراجعة 7-1س )سورة عب

 
 تالوة  (16-8) عبس سورة
   حفظ (16-8) عبس سورة
 وة تال  (2٣-17) عبس سورة
 حفظ  (2٣-17) عبس سورة
 مراجعة  (2٣-1) عبس سورة
 تالوة  (٣2-24) عبس سورة
 حفظ  (٣2-24) عبس سورة

 

 مراجعة  (٣2-24) سورة عبس
 تالوة  (٣7-٣٣) عبس سورة
  حفظ (٣7-٣٣) عبس سورة
 وة تال (42-٣8) عبس سورة
 حفظ   (42-٣8) عبس سورة

 مراجعة  (42-٣٣) سورة عبس
 مراجعة  (42-1) عبس سورة

 تالوة   (7-1) النازعات  سورة
 حفظ  (7-1) النازعات  سورة
 تالوة  (14-8) النازعات  سورة
 حفظ (14-8)النازعات  سورة
 وة تال (20-15) النازعات  سورة
 ظحف (20-15) النازعات  سورة
 راجعة م (20-1) النازعات  سورة

 عشر الخامسالسبوع  الرابع عشر السبوع  الثالث عشرالسبوع 
السبوع السادس عشر 

 عشر حتى الثامنو

29/  8 – ٣  / 9  /1442   6 / 9 –  10  / 9  /1442   1٣/  9 – 17  /  9    /1442    

 تالوة  (26-21) النازعات  سورة
 حفظ (26-21)النازعات  سورة
 مراجعة  (26-1) ات النازع سورة
 تالوة  (٣٣-27) زعات النا سورة
 حفظ (٣٣-27) النازعات  سورة

 
 تالوة  (٣6-٣4) النازعات  ةرسو

 حفظ (٣6-٣4) النازعات  سورة
 تالوة  (41-٣7) النازعات  سورة
 حفظ (41-٣7) النازعات  سورة
 تالوة  (46-42) النازعات  سورة
 حفظ (46-42) النازعات  سورة
 اجعة مر (46-1) النازعات  سورة

 

 مراجعة عامة 

تنفيذ البرامج   كمالاست
العالجية للطالب والطالبات  
الغير متقنين / ات لمعايير  

التقويم حسب ماورد في ردم  
 الفجوة للفاقد التعليمي 

 

 (  ثانيالفصل الدراسي )ال االبتدائي ثانيالللصف  (عام    – الكريم ن آالقر رر )س مقة لتدري طة الزمنيالخ

 ـه1442 - 1441للعام الدراسي  

 



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 الصفوف األولية  

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي ثاني)ال راسي الفصل الد) تحفيظ (  االبتدائي نيلثا اللصف   (الكريم القرآن) ررمق الخطة الزمنية لتدريس

 

 

 

 

 

 

 الغيب التالوة  ألسبوعا

 األول 
 هـ  1442/  4/6من 
 هـ 1442/  6/ 8إلى  

 (3-1سورة التحريم )
 (5-4سورة التحريم )
 (7-6سورة التحريم )

 تقويم

 
 (5 – 1سورة المزمل )
 (10 –6سورة المزمل )

 (14 –11)سورة المزمل 
 ( 19-15سورة المزمل )
 )تقويم( 

 الثاني 
 هـ  6/1442/ 11من 
 ـ ه1442/ 15/6إلى  

 
 8سورة التحريم آية 

 ( 10-9ورة التحريم )س 
 ( 12-11سورة التحريم )

 1سورة الطالق آية 
 تقويم
 

 (20) سورة المزمل آيه
 (4 – 1سورة الجن )

 (7 – 5ن )سورة الج
 ( 10-8سورة الجن )
 )تقويم( 

 الثالث 
 هـ  6/1442/ 18من 
 هـ 1442/ 22/6إلى  

 
 ( 3-2سورة الطالق )
 ( 5-4سورة الطالق )

 ( 7-6ق )سورة الطال
 ( 10-8سورة الطالق )
 تقويم
 

 (13 – 11سورة الجن )
 (17– 14سورة الجن )
 (22–18سورة الجن )
 ( 25-23سورة الجن )

 )تقويم( 

 الرابع 
 هـ  6/1442/ 25من 
 هـ 1442/ 29/6إلى  

 
 ( 12-11سورة الطالق )

 (4-1سورة التغابن )
 (8-5سورة التغابن )

 تقويم
 

 (28 – 26سورة الجن )
 (3–1سورة نوح )
 (6 –4سورة نوح )

 ( تقويم)

 الخامس 
 هـ 1442/ 2/7من 
 هـ1442/ 7/ 6إلى  

 
 ( 11-9سورة التغابن )
 ( 14-12سورة التغابن )
 ( 18-15سورة التغابن )

 ( 3 - 1سورة المنافقون ) 

 تقويم 
 

 (10 –7سورة نوح )
 (16– 11سورة نوح )
 (22 –17سورة نوح )
 (25 – 23سورة نوح )

 )تقويم( 

 السادس 
 هـ  1442/ 9/7من 
 هـ 1442/ 13/7إلى  

 
 (6-4سورة المنافقون )
 (8-7)سورة المنافقون 
 ( 11-9سورة المنافقون )
 (3-1سورة الجمعة ) 

 تقويم

 (28 – 26سورة نوح )
 ( 5 –1رة المعارج )سو

 ( 10 –6سورة المعارج )
 (18-11سورة المعارج )
 ( )تقويم

 السابع 
 هـ7/1442/ 16من 
 هـ 1442/ 20/7إلى  

 
 (7-4سورة الجمعة )

 (9-8لجمعة  )ا  سورة
 ( 11-10سورة الجمعة )

 (5-1سورة الصف )
 تقويم

 (25–19المعارج )ة سور 
 (30-26سورة المعارج )
 (35-31سورة المعارج )
 (39-36سورة المعارج )
 )تقويم( 

 الثامن 
 هـ  7/1442/ 23من 
 هـ 1442/ 27/7إلى  

 (9-6سورة الصف )
 (14-10سورة الصف )

 1سورة الممتحنة آية 
 تقويم

 ة تقويم الفترة الثالث 
 

 (44 – 40سورة المعارج )
 ( 5  –1سورة الحاقة )
 ( 8 – 6) سورة الحاقة 

 ( تقويم)
 الفترة الثالثة تقويم 



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 الصفوف األولية  

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي ثاني)ال راسي الفصل الد) تحفيظ (  االبتدائي نيلثا اللصف   (الكريم القرآن) ررمق الخطة الزمنية لتدريس

 

 

 

 

 

 الغيب التالوة  سبوعاأل

 التاسع 
 هـ  1442/ 1/8من 
 هـ  1442/ 8/ 5إلى  

 
 (3-2سورة الممتحنة )
 (5-4سورة الممتحنة )
 (8-6سورة الممتحنة )

 (10-9)سورة الممتحنة 
 تقويم

 
 (12 –9سورة الحاقة )
 ( 15-13سورة الحاقة )
 ( 18-16)سورة الحاقة 

 ( 24-19سورة الحاقة )
 ( تقويم)

 العاشر 
 هـ 1442/ 8/8من 
 هـ 1442/ 12/8إلى  

 
 (13-11سورة الممتحنة )
 (3-1سورة الحشر )

 (6-4حشر )سورة ال
 (8-7سورة الحشر )

 تقويم

 
 (32 -25سورة الحاقة )
 ( 40-33سورة الحاقة )
 ( 46-41سورة الحاقة )
 ( 52-47سورة الحاقة )

 م( تقوي)
 

 الحادي عشر 
 هـ  8/1442/ 15من 
 هـ 1442/ 19/8إلى  

 
 (10-9سورة الحشر )
 (13-11سورة الحشر )
 (17-14سورة الحشر )
 تقويم

 
 (6-1سورة القلم )
 (11-7سورة القلم )
 (16-12سورة القلم )
 (22-17سورة القلم )

 ( تقويم)
 

ني عشر الثا  
هـ  8/1442/ 22من   
 هـ  1442/ 26/8إلى  

 (21-18سورة الحشر )
 (24-22سورة الحشر )

 (3-1سورة المجادلة )
 تقويم

 
 (27–23سورة القلم )
 ( 33 – 28سورة القلم )
 ( 39 –34سورة القلم )

 (43-40القلم )ة سور 
 ( تقويم)

 

 الثالث عشر 
 هـ  8/1442/ 29من 

 هـ  1442/ 9/ 3إلى  

 (6-4لة )سورة المجاد 
 (8-7المجادلة )سورة 

 (10-9سورة المجادلة )
 تقويم

 
 ( 47 –44سورة القلم )
 ( 52 – 48سورة القلم )

 ( 4 – 1سورة الملك )
 ( 8 –5سورة الملك )

 ( تقويم)
 

 الرابع عشر 
 هـ  1442/ 6/9من 
 هـ 1442/ 10/9إلى  

 (13-12سورة المجادلة )
 (18-14سورة المجادلة )
 (21-19سورة المجادلة )

 يمتقو

 
 ( 12 – 9) سورة الملك

 ( 15-13سورة الملك )
 ( 18-16سورة الملك )
 (21 –19سورة الملك )

 تقويم( )
 

ر الخامس عش  
 هـ  9/1442/ 13من 
   هـ1442/ 17/9إلى  

 22سورة المجادلة اآلية 
 قويمت

 تقويم الفترة الرابعة 

 
 (26 –22سورة الملك )

 ( قويم)ت
 تقويم الفترة الرابعة 

 

حتى  السادس عشر و
عشر   الثامن  

 هـ  6/10/1442من 
 هـ22/10/1442إلى  

استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالب والطالبات الغير متقنين / ات لمعايير التقويم حسب ماورد في ردم الفجوة  
 للفاقد التعليمي 



 

 

 

 السعودية ة المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

   وليةوف ال الصف 

 - 1441( للعام الدراسي ثانيالفصل الدراسي )التحفيظ ( -عام )  االبتدائي نيلثااللصف  (الميةدراسات اإلسل ا) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر 
 ـه1442

 

 

 

 

 

 الفقه التوحيد   لسبوعا

 الول  
 هـ  1442/  6/  4من 
 هـ1442/ 6/  8  إلى

 الوحدة الثالثة 
 نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم 

 الدرس الول / نبذة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 (  لطهارة والنظافةا ) الوحدة السادسة 
 فروض الوضوء(  الدرس الول ) 

 الثاني 
 هـ  6/1442/ 11من 
 ـ ه1442/ 15/6إلى  

 الدرس الول 
 نبذة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 الدرس الول  
 فروض الوضوء  

 الثالث 
 هـ  6/1442/ 18من 
 هـ 1442/ 22/6إلى  

 الدرس الثاني 
 صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم

 الدرس الثاني  
 نواقض الوضوء 

 

 الرابع 
 هـ  6/1442/ 25من 
 هـ 1442/ 29/6إلى  

 الدرس الثاني 
 ى هللا عليه وسلمرسول صلصفات ال

 الدرس الثاني  
 نواقض الوضوء 

 

 الخامس 
 هـ 1442/ 2/7من 
 هـ1442/ 7/ 6إلى  

 الدرس الثاني 
 صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم

 ( أهمية الصالة )  الوحدة السابع 
 الدرس الول أهمية الصالة 

 السادس 
 هـ  1442/ 9/7من 
 هـ 1442/ 13/7إلى  

 الدرس الثالث 
  عليه وسلم دعوة الرسول صلى هللا 

 الدرس الول  الوحدة الثامنة 
 استقبال القبلة واستفتاح الصالة 

 السابع 
 هـ7/1442/ 16من 
 هـ 1442/ 20/7إلى  

 الدرس الثالث 
 دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 الدرس الثاني 
 الركوع والرفع منه 

 الثامن 
 هـ  7/1442/ 23من 
 هـ 1442/ 27/7إلى  

 الدرس الرابع 
 يه وسلم ؟ حمداً صلى هللا عللماذا أرسل هللا م

 الدرس الثاني 
 الركوع والرفع منه 

 التاسع 
 هـ  1442/ 1/8من 
 هـ  1442/ 8/ 5إلى  

 الدرس الرابع 
 لماذا أرسل هللا محمداً صلى هللا عليه وسلم ؟ 

 الدرس الثالث 
 السجود والرفع منه 

 العاشر 
 هـ 1442/ 8/8من 
 هـ 1442/ 12/8إلى  

 الدرس الخامس 
 عليه وسلم  محبة الرسول صلى هللا 

 الدرس الرابع 
 الركعة الثانية 

 الحادي عشر 
 هـ  8/1442/ 15من 
 هـ 1442/ 19/8إلى  

 الدرس الخامس 
 محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 الدرس الخامس 
 التشهد الول والخير 

ني عشر الثا  
هـ  8/1442/ 22من   
 هـ  1442/ 26/8إلى  

 الدرس السادس 
 هللا عليه وسلم وطاعته تصديق الرسول صلى 

 الدرس الخامس 
 التشهد الول والخير 

 الثالث عشر 
 هـ  8/1442/ 29من 

 هـ  1442/ 9/ 3إلى  

 الدرس السادس 
 تصديق الرسول صلى هللا عليه وسلم وطاعته 

 الدرس الول   –الوحدة التاسعة 
 يقال بعد الرفع من الركوع  ستفتاح ومادعاء اال

 الرابع عشر 
 هـ  1442/ 6/9من 
 هـ 1442/ 10/9إلى  

 الرابعة القرآن الكريم كتاب هللاة الوحد
القرآن الكريم وكتاب هللا المنزل على   –الدرس الول 

 نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم 

هللا عليه  التشهد والصالة على النبي صلى  -الدرس الثاني 
 منه فبل السالم  االستعاذةيشرع  وسلم وما 

ر الخامس عش  
 هـ  9/1442/ 13من 
   هـ1442/ 17/9إلى  

 راجعةم مراجعة

حتى  السادس عشر و
عشر الثامن    

 هـ  6/10/1442من 
 هـ22/10/1442إلى  

استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالب والطالبات الغير متقنين / ات لمعايير التقويم حسب ماورد في ردم الفجوة  
 للفاقد التعليمي 



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 ة عسير اإلدارة العامة للتعليم بمنطق

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن اإلشراف التربوي  ةإدار 

 ولية  وف ال الصف 

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي يثانالفصل الدراسي )ال االبتدائيني الثاللصف  (رياضياتال ) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر

 

 

 

  

 

 

 تحفيظ ال عام تعليم  لسبوعا

 الول  
 هـ  1442/  6/  4من 
 هـ1442/ 6/  8  إلى

 النقود
 عد النقود

 لاير(100النقود ) 
 ترتيب العمال اليومية 
 الوقت بالساعات الكاملة 

 النقود
 عد النقود

 لاير(100النقود ) 

 الثاني 
 هـ  6/1442/ 11من 
 ـ ه1442/ 15/6إلى  

 الوقت بنصف الساعة 
 نتقدير الزم

 قت بربع الساعة لوا  
 أحل المسألة 

 دقائق   5الوقت لقرب    

 ترتيب العمال اليومية 
 الوقت بالساعات الكاملة 
   الوقت بنصف الساعة

 تقدير الزمن  

 الثالث 
 هـ  6/1442/ 18من 
 هـ 1442/ 22/6  إلى

 اختبار تراكمي   –اختبار الفصل  
 كسور الوحدة 

 الكسور الدالة على أكثر من جزء   
 مسألة ال أحل  

 ور المساوية للواحد كسال 

 الوقت بربع الساعة 
 أحل المسألة 

   اختبار تراكمي  –اختبار الفصل  
 كسور الوحدة 

 الرابع 
 هـ  6/1442/ 25من 
 هـ 1442/ 29/6إلى  

 مقارنة الكسور 
 الكسور كأجزاء من مجموعة 

 مسألة ال استقصاء حل    
 اختبار تراكمي   –اختبار الفصل  
 المئات   

 زء الكسور الدالة على أكثر من ج
 مسألة ال أحل  

  مقارنة الكسور
 الكسور كأجزاء من مجموعة   

 الخامس 
 هـ 1442/ 2/7من 
 هـ1442/ 7/ 6إلى  

 اآلحاد والعشرات والمئات 
 أحل المسألة 

 1000القيمة المنزلية لألعداد حتى    
 وكتابتها  1000ءة العداد حتى  قرا

 مسألة ال حل    ستقصاءا
 اختبار تراكمي   –ختبار الفصل  ا

  المئات
 رات والمئات عشال و  اآلحاد

 السادس 
 هـ  1442/ 9/7من 
 هـ 1442/ 13/7إلى  

 مقارنة األعداد 

 ترتيب األعداد  

 األنماط العددية 

 اختبار تراكمي  –اختبار الفصل 

 المجسمات 

 أحل المسألة 
 1000القيمة المنزلية لألعداد حتى  

 مقارنة العداد  -  وكتابتها   1000قراءة العداد حتى  

 السابع 
 ـه7/1442/ 16من 
 هـ 1442/ 20/7إلى  

 األوجه واألحرف والرؤوس 

 األشكال المستوية 

 أحل المسألة 

 األشكال المستوية: األضالع والرؤوس 

 مقارنة األشكال الهندسية   

 اد عدال  ترتيب
 اختبار تراكمي   –اختبار الفصل  

  لمجسماتا
 الوجه والحرف والرؤوس 

 الثامن 
 هـ  7/1442/ 23من 
 هـ 1442/ 27/7إلى  

 ل كا تكوين األش

 اختبار تراكمي  –اختبار الفصل  

 وحدات الطول غير القياسية 

 أحل المسألة   

 قياس األطوال بالسنتميترات 

 استعمال مسطرة السنتمترات 

 الشكال المستوية 
 أحل المسألة 

  الشكال المستوية: الضالع والرؤوس
 مقارنة الشكال الهندسية   

 التاسع 
 هـ  1442/ 1/8من 
 هـ  1442/ 8/ 5إلى  

 لمساحات وترتيبها مقارنة ا

 قياس المساحة  

 استقصاء حل مسألة  

 اختبار تراكمي  –اختبار الفصل 

 

 قياس الطوال بالسنتميترات
 استعمال مسطرة السنتمترات
  مقارنة المساحات وترتيبها 

 قياس المساحة   



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 ة عسير اإلدارة العامة للتعليم بمنطق

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن اإلشراف التربوي  ةإدار 

 ولية  وف ال الصف 

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي يثانالفصل الدراسي )ال االبتدائيني الثاللصف  (رياضياتال ) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر

 

 

 

 

    

 تحفيظ ال عام تعليم  لسبوعا

 العاشر 
 هـ 1442/ 8/8من 
 هـ 1442/ 12/8إلى  

 السعة غير القياسية دات وح

 أحل المسألة  

 لترات واللترات يالمل 

 وحدات الكتلة الغير قياسية  

 الجرام والكيلوجرام 

 استقصاء حل مسألة 

 اختبار تراكمي  –اختبار الفصل 

 لترات واللترات يالمل 

 الحادي عشر 
 هـ  8/1442/ 15من 
 هـ 1442/ 19/8إلى  

 اختبار تراكمي  –اختبار الفصل 

 جمع المئات 

 عادة تجميع اآلحاد ع بإ الجم 

 الجمع بإعادة تجميع العشرات 
 

 رام الجرام والكيلوج 

 اختبار تراكمي  –اختبار الفصل 

 جمع المئات 

ني عشر الثا  
هـ  8/1442/ 22من   
 هـ  1442/ 26/8إلى  

 حل المسألة   أ

 تقدير ناتج الجمع  

 طرح المئات   
 

 الجمع بإعادة تجميع اآلحاد 

 الجمع بإعادة تجميع العشرات 

 سألة الم  لأح

 الثالث عشر 
 هـ  8/1442/ 29من 

 ـ  ه1442/ 9/ 3إلى  

 الطرح بإعادة تجميع العشرات 

 الطرح بإعادة تجميع المئات 

 طرح المئات 

 الطرح بإعادة تجميع العشرات 

 الرابع عشر 
 هـ  1442/ 6/9من 
 هـ 1442/ 10/9إلى  

 تقدير ناتج الجمع 
 اختبار تراكمي   –اختبار الفصل    

 ئات الطرح بإعادة تجميع الم 

 اختبار تراكمي  –اختبار الفصل 

ر الخامس عش  
 هـ  9/1442/ 13من 
   هـ1442/ 17/9إلى  

 راجعةم مراجعة

حتى  السادس عشر و
عشر  الثامن    

 هـ  6/10/1442من 
 هـ22/10/1442إلى  

جوة  ات لمعايير التقويم حسب ماورد في ردم الفين /  لطالبات الغير متقنللطالب وا استكمال تنفيذ البرامج العالجية 
 لفاقد التعليمي ل



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 ة عسير اإلدارة العامة للتعليم بمنطق

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن اإلشراف التربوي  إدارة

 ولية  وف ال الصف 

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي يثانالفصل الدراسي )ال االبتدائيني الثاللصف  (علومال ) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحفيظ ال عام تعليم  لسبوعا

 الول  
 هـ  1442/  6/  4من 
 هـ1442/ 6/  8  إلى

 . الفضاء (: 4) الوحدة-1
 . الرض والسماء(: 7الفصل )
 . الليل والنهار(: 1) الدرس

 التركيز على المهارات. +   الليل والنهارتابع: -2

 . الفضاء(: 4) الوحدة-
 . الرض والسماء(: 7الفصل )
 . لنهاراويل  الل(: 1) الدرس

 

 الثاني 
 هـ  6/1442/ 11من 
 ـ ه1442/ 15/6إلى  

 . سبب حدوث الفصول(: 2) الدرس -1
سبب حدوث الفصول + كتابة علمية: المرح مع  تابع: -2

 . الفصول
 

 الليل والنهار + التركيز على المهارات.  تابع:-
 . سبب حدوث الفصول(: 2) الدرس -1

 

 الثالث 
 هـ  6/1442/ 18من 
 ـ ه1442/ 22/6  إلى

 ( ونموذج االختبار.7) مراجعة الفصل -
 . السماء(: 8الفصل )-2

 القمر والنجوم (: 1الدرس)

تابع: سبب حدوث الفصول + كتابة علمية: المرح مع  -
 الفصول. 

 ( ونموذج االختبار. 7) مراجعة الفصل -1

 

 الرابع 
 هـ  6/1442/ 25من 
 هـ 1442/ 29/6إلى  

غير شكل  يت ماذاأعمل كالعلماء: ل+ القمر والنجوم  تابع: -1
 . القمر خالل الشهر؟

 النظام الشمسي (: 2الدرس)-2

 (: السماء. 8الفصل )-
 (: القمر والنجوم. 1الدرس)

يتغير شكل  أعمل كالعلماء: لماذا + القمر والنجوم  تابع: -1
 القمر خالل الشهر؟ 

 الخامس 
 هـ 1442/ 2/7من 
 هـ1442/ 7/ 6إلى  

 
 . النظام الشمسيتابع: -1

(  8+ مراجعة الفصل )  في الليل. نجومقراءة علمية: ال-2
 ونموذج االختبار. 

 
 (: النظام الشمسي. 2الدرس)-2

 . النظام الشمسيتابع: -1

 

 السادس 
 هـ  1442/ 9/7من 
 هـ 1442/ 13/7إلى  

 : المادة. (5) الوحدة-1
 . نظرة إلى المادة :(9)الفصل 

 . المواد الصلبة(: 1الدرس )
نع  من ص ي أمطبيعقراءة علمية: + واد الصلبة  تابع : الم-2

 اإلنسان؟

 
(  8في الليل. + مراجعة الفصل )قراءة علمية: النجوم -2

 ونموذج االختبار. 

 السابع 
 ـه7/1442/ 16من 
 هـ 1442/ 20/7إلى  

 
 . السوائل والغازات : (2) الدرس-1

 . السوائل والغازاتتابع: -2

 
 (: المادة. 5الوحدة )-1

 (: تغيرات المادة. 10الفصل )-2
 غير.ة تتلماد ( : ا1الدرس )

 

 الثامن 
 هـ  7/1442/ 23من 
 هـ 1442/ 27/7إلى  

+ مراجعة الفصل   وم والرياضيات أيهما أكبر حجًما العل-1
 ( ونموذج االختبار. 9)

 : تغيرات المادة. (10الفصل )-2
 .المادة تتغير( : 1الدرس )

( : المادة تتغير + التركيز على المهارات:  1تابع الدرس )-
 ل. تواص مهارة االستقصاء: ال

 التاسع 
 هـ  1442/ 1/8من 
 هـ  1442/ 8/ 5إلى  

 
التركيز على المهارات:  +  المادة تتغير: ( 1الدرس ) تابع-1

 . مهارة االستقصاء: التواصل
 تغير حالة المادة. : (2الدرس )-2

 

 تغير حالة المادة. : (2الدرس )-2
 ــ قراءة علمية: العلوم والتقنية والمجتمع   

 



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 ة عسير اإلدارة العامة للتعليم بمنطق

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن اإلشراف التربوي  إدارة

 ولية  وف ال الصف 

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي يثانالفصل الدراسي )ال االبتدائيني الثاللصف  (علومال ) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحفيظ ال عام تعليم  وعلسبا

 العاشر 
 هـ 1442/ 8/8من 
 هـ 1442/ 12/8إلى  

+ مراجعة الفصل   قراءة علمية: العلوم والتقنية والمجتمع-1
 ( ونموذج االختبار. 10)

 : القوى والطاقة. (6) الوحدة-2
 .  : القوى (11فصل )ال
 . ( : القوى تحرك الشياء1الدرس )

 ار.( ونموذج االختب10مراجعة الفصل )
 : القوى والطاقة. (6) دةالوح -2

 الحادي عشر 
 هـ  8/1442/ 15من 
 هـ 1442/ 19/8إلى  

العلوم والرياضيات:  + القوى تحرك الشياء  : تابع -1
 ما المسافة التي تتحركها الكرة؟ 

 المغناطيسات ( : 2الدرس )-2

 (: القوى . 11الفصل )
 المغناطيسات ( : 2الدرس )-2

ني عشر الثا  
هـ  8/1442/ 22من   

 هـ  1442/ 26/8ى  إل

 . المغناطيسات: تابع -1
أعمل كالعلماء: كيف أستطيع المقارنة بين قوة  -2

( ونموذج  11مراجعة الفصل )+  المغناطيسات المختلفة؟ 
 االختبار. 

ة المغناطيسات  أعمل كالعلماء: كيف أستطيع المقارنة بين قو ـ1
 المختلفة؟    

 ( ونموذج االختبار. 11مراجعة الفصل ) ـ 2

عشر  الثالث   
 هـ  8/1442/ 29من 

 ـ  ه1442/ 9/ 3إلى  

 الطاقة. استعمال : (12)الفصل -1
 . الحرارة: (1)الدرس 

التركيز على المهارات: مهارة االستقصاء:  +   الحرارةع تاب-2
 القياس. 

 الطاقة. استعمال : (12)الفصل 
 . الحرارة: (1)الدرس 

 

 الرابع عشر 
 هـ  1442/ 6/9من 
 هـ 1442/ 10/9إلى  

 . كهرباءاستكشاف ال: (2الدرس )-1

قراءة علمية:  +  استكشاف الكهرباء تابع :  -2
 . الكهرباء في المنزل 

تابع الحرارة + التركيز على المهارات: مهارة االستقصاء:  -2
 القياس. 

 ( ونموذج االختبار.12ـ مراجعة الفصل )1

ر الخامس عش  
 هـ  9/1442/ 13من 
   هـ1442/ 17/9إلى  

 
 ختبار.( ونموذج اال 12ـ مراجعة الفصل )1

 مراجعة  ـ2

 

 راجعةم

  حتى الثامنالسادس عشر و 
 عشر 

 هـ  6/10/1442من 
 هـ22/10/1442إلى  

ات لمعايير التقويم حسب ماورد في ردم الفجوة  ين /  لطالبات الغير متقنللطالب وا استكمال تنفيذ البرامج العالجية 
 لفاقد التعليمي ل



 

 

 

 

 1الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 لعربية السعودية كة االممل

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 التعليمية  الشؤون

 ( اتبن -ين )بن ف التربوي إدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي    ثاني تعليم عامال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 

 الحصة
 1األسبوع 

4-8/٦/1441 
 2األسبوع 

 هـ 1442/11-1٥/٦
 3األسبوع 

 هـ 1442/٦/18-22
 4األسبوع 

 هـ 1442/2٩/٦-2٥

 األولى
 أحول  آداب الزيارة/ آداب الزيارة  /الدرس األول التقويم التشخيصي

 إماطة األذى عن الطريق/

 أستخرج /التراكيب اللغوية

 الثانية 
 الخط آداب الزيارة/  آداب الزيارة  /لالدرس األو التقويم التشخيصي

 إماطة األذى عن الطريق/

 أكتب

 الثالثة 
 التقويم التشخيصي

 آداب الزيارة/ 

  أجيب /الفهم واالستيعاب
 التعبير آداب الزيارة/ 

 إماطة األذى عن الطريق/

 أكتب

 الرابعة
 أنمي لغتي آداب الزيارة/ التقويم التشخيصي

 / الدرس الثاني

 الطريق إماطة األذى عن

 إماطة األذى عن الطريق/

 أستخدم

 الخامسة

        الوحدة الخامسة

                آداب وسلوك

وإعالن  نشاطات التهيئة

 مشروع الوحدة 

 آداب الزيارة/ 

 أقرأ وأالحظ  /األداء القرائي

 / الدرس الثاني

 إماطة األذى عن الطريق

 إماطة األذى عن الطريق/

 أحول

 السادسة
 التّـيّمــــن  /نص االستماع

 آداب الزيارة/ 

 أستخرج /التراكيب اللغوية

 إماطة األذى عن الطريق/

 أجيب  /الفهم واالستيعاب

 إماطة األذى عن الطريق/

 الخط 

 السابعة
 أكتب آداب الزيارة/ التّـيّمــــن  /نص االستماع

 إماطة األذى عن الطريق/

 أنمي لغتي 

 إماطة األذى عن الطريق/

 التعبير 

 أكتب آداب الزيارة/ محمد وديع  /يدــــشـالن الثامنة
 إماطة األذى عن الطريق/

 أقرأ وأالحظ /األداء القرائي

        مناقشة عرض و

 الخامسةمشروع الوحدة 

 أحلل إماطة األذى عن الطريق/ أستخدم آداب الزيارة/  محمد وديع   /يدــــشـالن التاسعة

 

 ( ٥التقويم التجميعي )

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 2الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 لعربية السعودية كة االممل

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 التعليمية  الشؤون

 ( اتبن -ين )بن ف التربوي إدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي    ثاني تعليم عامال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 
 الحصة 

 ٥  عاألسبو
 هـ 1442/ ٧/ ٦-2

 ٦األسبوع  
 هـ 1442  /٧/13-٩

 ٧األسبوع  
 هـ 1442/  ٧/  20  – 1٦

 8األسبوع  
 هـ 1442/    ٧  /2٧  – 23

 األولى
 ( ٥التقويم التجميعي )

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

     قدوتي في العفو والتسامح

 أجيب  /الفهم واالستيعاب

-الرسول /الدرس الثاني

  قدوتي  -صلى هللا عليه وسلم

 في الصدق 

صلى هللا عليه  -الرسول

قدوتي في  -وسلم

 الخط  /الصدق

 الثانية 

 

 ( ٥التقويم التجميعي )

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

     /قدوتي في العفو والتسامح

 أنمي لغتي 

صلى -الرسول /الدرس الثاني

قدوتي في   -هللا عليه وسلم

 الصدق 

صلى هللا عليه  -الرسول

قدوتي في  -وسلم

 بير عالت الصدق/

 الثالثة 

            الوحدة السادسة

            آداب التعامل

وإعالن  نشاطات التهيئة

 مشروع الوحدة 

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

    قدوتي في العفو والتسامح

 أقرأ وأالحظ  /األداء القرائي

صلى هللا عليه  -الرسول

  قدوتي في الصدق -وسلم

 أجيب  /الفهم واالستيعاب

        عرض ومناقشة 

 مشروع الوحدة السادسة 

 الرابعة
 النملة الكريمة  /نص االستماع

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

    قدوتي في العفو والتسامح

 أستخرج/التراكيب اللغوية

صلى هللا عليه  -الرسول

 قدوتي في الصدق/ -وسلم

 أنمي لغتي 

 ( ٦التقويم التجميعي )

 الخامسة
 النملة الكريمة  /نص االستماع

  -يه وسلمصلى هللا عل-ول س الر

 أكتب قدوتي في العفو والتسامح/

صلى هللا عليه  -الرسول

  قدوتي في الصدق -وسلم

 أقرأ وأالحظ  /األداء القرائي

 

 ( ٦التقويم التجميعي )

 السادسة
 الدين المعاملة /النشيد

  -يه وسلمصلى هللا عل-الرسول 

 أكتب   قدوتي في العفو والتسامح/

صلى هللا عليه  -الرسول

  قدوتي في الصدق -سلمو

 أستخرج /التراكيب اللغوية

 

 ( ٦التقويم التجميعي )

 السابعة
 الدين المعاملة /النشيد

  -يه وسلمصلى هللا عل-الرسول 

     قدوتي في العفو والتسامح/

 أستخدم / أحول

صلى هللا عليه  -الرسول

  قدوتي في الصدق/ -وسلم

 أكتب

       الوحدة السابعة

  اتصاالت ومواصالت

وإعالن  اطات التهيئةشن

 مشروع الوحدة 

 الثامنة

صلى هللا  -الرسول  الدرس األول/
قدوتي في العفو   -عليه وسلم

 والتسامح  

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

 الخط  /قدوتي في العفو والتسامح

صلى هللا عليه  -الرسول

قدوتي في الصدق/  -وسلم

 أكتب

 نص االستماع

 التاسعة

صلى هللا  -الرسولالدرس األول/
قدوتي في العفو   -وسلم عليه 

 والتسامح 

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

قدوتي في العفو  

 التعبير/ والتسامح

صلى هللا عليه  -الرسول

  قدوتي في الصدق -وسلم

 أستخدم / أحول

      

 نص االستماع       

 

 



 

 

 

 

 3الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 لعربية السعودية كة االممل

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 التعليمية  الشؤون

 ( اتبن -ين )بن ف التربوي إدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي    ثاني تعليم عامال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 
 الحصة

 ٩األسبوع 
 هـ 1442/  8/  ٥– 1

 10األسبوع 
 هـ 1442/  8 /12 –  8

 11األسبوع 
 هـ 8/1442/1٩-1٥

 12األسبوع 
 هـ1442 /8/ 2٦ –22

 األولى
 أكتب الجمل والسيارة/ الحاسوب   /النشيد

 وسائل االتصال 

 أستخرج /التراكيب اللغوية
 ( ٧التقويم التجميعي )

 الثانية 
 ( ٧التقويم التجميعي ) أكتبوسائل االتصال/  أستخدم  الجمل والسيارة/ الحاسوب  النشيد/ 

 الثةثال

 الدرس األول

 الجمل والسيارة 
 أكتبوسائل االتصال/  أحول  الجمل والسيارة/

          الوحدة الثامنة

          أحب العمل

وإعالن  نشاطات التهيئة

 مشروع الوحدة 

 الرابعة

 الدرس األول

 الجمل والسيارة 
 أستخدم وسائل االتصال/  الخط  الجمل والسيارة/

 نص االستماع

 أحب العمل  

 مسةاالخ

 الجمل والسيارة 

 أجيب الفهم واالستيعاب/ 
 أحولوسائل االتصال/   التعبير  الجمل والسيارة/

 نص االستماع

 أحب العمل

 السادسة
 أنمي لغتي الجمل والسيارة/

 الدرس الثاني 

 وسائل االتصال 
 العمل يحيا   /النشيد الخط وسائل االتصال/ 

 السابعة

   الجمل والسيارة

 رأ وأالحظق أاألداء القرائي/ 

 الدرس الثاني 

 وسائل االتصال 
 يحيا العمل  النشيد/  التعبير وسائل االتصال/ 

 الثامنة 

   الجمل والسيارة

 أستخرجالتراكيب اللغوية/ 

 وسائل االتصال 

 الفهم واالستيعاب

 أجيب / أنمي لغتي

عرض ومناقشة         

 مشروع الوحدة السابعة 

 الدرس األول

 أحب أن أكون 

 التاسعة

 

 أكتب ل والسيارة/ مالج

 وسائل االتصال 

 أقرأ وأالحظاألداء القرائي/  
 ( ٧التقويم التجميعي )

 الدرس األول

 أحب أن أكون 

 
 

 



 

 

 

 

 4الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 لعربية السعودية كة االممل

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 التعليمية  الشؤون

 ( اتبن -ين )بن ف التربوي إدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي    ثاني تعليم عامال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 

 الحصة 
 13األسبوع  

 هـ 1442 / ٩  /  3  –8  /2٩
 14األسبوع  

 هـ 1442/  ٩ /  10  –٦
 1٥األسبوع  

 هـ 1442/  ٩/  1٧  – 13
   18-  1٧ -1٦األسبوع  

 هـ 1442  /10/ 22–  ٦

 األولى

   أكون أنأحب 

 أجيب الفهم واالستيعاب/

 الدرس الثاني 

 الطبيبة نورة  
 أحول الطبيبة نورة/ 

ل تنفيذ البرامج  استكم
العالجية للطالب والطالبات  
الغير متقنين / ات لمعايير  

التقويم حسب ماورد في ردم  
 الفجوة للفاقد التعليمي 

 الثانية 
 أنمي لغتي  أحب أن أكون/

 الدرس الثاني 

 ة  نور الطبيبة
 الخط الطبيبة نورة/ 

 الثالثة 

 أحب أن أكون 

 أقرأ وأالحظ األداء القرائي/ 

 ة نورة  يبالطب

 أجيب  /عابالفهم واالستي
 التعبير /الطبيبة نورة 

 الرابعة

   أحب أن أكون

 أستخرجالتراكيب اللغوية/ 
 أنمي لغتيالطبيبة نورة/ 

عرض ومناقشة         

 مشروع الوحدة السابعة 

 سةالخام
 أكتب  حب أن أكون/أ

 الطبيبة نورة 

 أقرأ وأالحظ  األداء القرائي/

  عرض ومناقشة       

 شروع الوحدة السابعة م

 السادسة
 أكتب  أحب أن أكون/

 الطبيبة نورة  

 أستخرج التراكيب اللغوية/

 ( 8التقويم التجميعي )

 

 

 السابعة

   أحب أن أكون/

 أستخدم / أحول

 

 أكتبالطبيبة نورة/ 

 ةثامنال
 أكتبالطبيبة نورة/  الخط أحب أن أكون/

 التاسعة
 أستخدم نورة/ ة الطبيب التعبير أحب أن أكون/

 



    

  

 

 

 

 1الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 السعودية ربية المملكة الع

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 ألولية  الصفوف ا

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي  تحفيظ  ثانيال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 

 الحصة
 1األسبوع 

4-8/٦/1441 
 2األسبوع 

 هـ 1442/11-1٥/٦
 3األسبوع 

 هـ 1442/٦/18-22
 4األسبوع 

 هـ 1442/2٩/٦-2٥

 األولى
 الخط آداب الزيارة/  آداب الزيارة  /الدرس األول التقويم التشخيصي

 إماطة األذى عن الطريق/

 أستخرج /التراكيب اللغوية

 الثانية 
 التقويم التشخيصي

 رة/ آداب الزيا

  أجيب /الفهم واالستيعاب
 التعبير آداب الزيارة/ 

 إماطة األذى عن الطريق/

 أكتب

 الثالثة 
 أنمي لغتي آداب الزيارة/ التقويم التشخيصي

 / الدرس الثاني

 إماطة األذى عن الطريق

 إماطة األذى عن الطريق/

 أحول  -أستخدم

 الرابعة

        الوحدة الخامسة

                آداب وسلوك

وإعالن  شاطات التهيئةن

 مشروع الوحدة 

 آداب الزيارة/ 

 أقرأ وأالحظ  /األداء القرائي

 إماطة األذى عن الطريق/

 أجيب  /الفهم واالستيعاب

 إماطة األذى عن الطريق/

 الخط 

 الخامسة
 التّـيّمــــن  /نص االستماع

 آداب الزيارة/ 

 أستخرج /التراكيب اللغوية

 إماطة األذى عن الطريق/

 غتي أنمي ل

 إماطة األذى عن الطريق/

 التعبير 

 السادسة
 أكتب آداب الزيارة/ التّـيّمــــن  /نص االستماع

 إماطة األذى عن الطريق/

 أقرأ وأالحظ /األداء القرائي

عرض ومناقشة         

 مشروع الوحدة الخامسة

 محمد وديع  /يدــــشـالن السابعة
  - أستخدمآداب الزيارة/ 

 أحول
 أحلل الطريق/إماطة األذى عن 

 

 ( ٥التقويم التجميعي )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

  

 

 

 

 2الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 السعودية ربية المملكة الع

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 ألولية  الصفوف ا

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي  تحفيظ  ثانيال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 

 الحصة 
 ٥األسبوع  

 هـ 1442/ ٧/ ٦-2
 ٦األسبوع  

 هـ 1442/  ٧/13-٩
 ٧األسبوع  

 هـ 1442/  ٧/  20  – 1٦
 8األسبوع  

 هـ 1442/    ٧/  2٧  – 23

 األولى
 ( ٥التقويم التجميعي )

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

     /قدوتي في العفو والتسامح

 تي أنمي لغ

صلى  -الرسول /الدرس الثاني

قدوتي في   -هللا عليه وسلم

 الصدق 

صلى هللا عليه  -الرسول

 /قدوتي في الصدق -وسلم

 أحول

 الثانية 

            الوحدة السادسة

            آداب التعامل

وإعالن  نشاطات التهيئة

 مشروع الوحدة 

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

    قدوتي في العفو والتسامح

 أقرأ وأالحظ  /القرائيء األدا

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول

الفهم   قدوتي في الصدق

 أجيب   /واالستيعاب

صلى هللا عليه  -الرسول

 /قدوتي في الصدق -وسلم

 الخط 

 الثالثة 
النملة   /نص االستماع

 الكريمة

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

    قدوتي في العفو والتسامح

 أستخرج/التراكيب اللغوية

  -صلى هللا عليه وسلم-ولالرس

 أنمي لغتي قدوتي في الصدق/

صلى هللا عليه  -الرسول

 قدوتي في الصدق/ -وسلم

 التعبير 

 الرابعة
النملة   /نص االستماع

 الكريمة

  -يه وسلمصلى هللا عل-الرسول 

قدوتي في العفو  

 أكتب والتسامح/ 

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول

األداء  قدوتي في الصدق

 الحظ وأأقرأ  /القرائي

عرض ومناقشة         

 مشروع الوحدة السادسة 

 الخامسة
 الدين المعاملة /النشيد

  -يه وسلمصلى هللا عل-الرسول 

     قدوتي في العفو والتسامح/

 أستخدم / أحول

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول

التراكيب  قدوتي في الصدق

 أستخرج /اللغوية

 

 ( ٦التقويم التجميعي )

 السادسة

صلى  -الرسول  /ولالدرس األ

قدوتي في   -هللا عليه وسلم 

 العفو والتسامح 

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

  /قدوتي في العفو والتسامح

 الخط 

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول

 أكتب  قدوتي في الصدق/

 

 ( ٦التقويم التجميعي )

 السابعة

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

     قدوتي في العفو والتسامح

 أجيب /الفهم واالستيعاب

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

قدوتي في العفو  

 التعبير/ والتسامح

  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول

 أستخدم   /قدوتي في الصدق

اتصاالت        الوحدة السابعة

 نشاطات التهيئة ومواصالت 

 وإعالن مشروع الوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

 

 

 

 3الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 السعودية ربية المملكة الع

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 ألولية  الصفوف ا

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي  تحفيظ  ثانيال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 

 الحصة
 ٩األسبوع 

 هـ 1442/  8/  ٥– 1
 10ع وباألس

 هـ 1442/  8 /12 –  8
 11األسبوع 

 هـ 8/1442/1٩-1٥
 12األسبوع 

 هـ1442 /8/ 2٦ –22

 األولى
 نص االستماع

   الجمل والسيارة

 أستخرجالتراكيب اللغوية/ 

 وسائل االتصال 

 أقرأ وأالحظاألداء القرائي/  
 ( ٧التقويم التجميعي )

 الثانية 
 أكتب الجمل والسيارة/ نص االستماع

 تصال الوسائل ا

 أستخرجالتراكيب اللغوية/ 
 ( ٧التقويم التجميعي )

 الثالثة
 الحاسوب  النشيد/ 

  -أستخدم الجمل والسيارة/

 أحول
 أكتبوسائل االتصال/ 

          الوحدة الثامنة

          أحب العمل

وإعالن  نشاطات التهيئة

 مشروع الوحدة 

 الرابعة

 الدرس األول

 الجمل والسيارة 
 لخط ا الجمل والسيارة/

  -أستخدموسائل االتصال/ 

 أحول

 نص االستماع

 أحب العمل  

 الخامسة

 الجمل والسيارة 

 أجيب الفهم واالستيعاب/ 
 الخط وسائل االتصال/  التعبير  الجمل والسيارة/

 نص االستماع

 أحب العمل

 السادسة
 أنمي لغتي الجمل والسيارة/

 الدرس الثاني 

 وسائل االتصال 
 يحيا العمل  لنشيد/ ا التعبير وسائل االتصال/ 

 السابعة

   الجمل والسيارة

 أقرأ وأالحظاألداء القرائي/ 

 وسائل االتصال 

 الفهم واالستيعاب

 أجيب / أنمي لغتي

عرض ومناقشة         

 مشروع الوحدة السابعة 

 الدرس األول

 أحب أن أكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

 

 

 

 4الصفحة مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي ، ألنه المنطلق لتدريس مكونات أي درس . 

 السعودية ربية المملكة الع

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 ألولية  الصفوف ا

 
 ـه1442 - 1441للعام الدراسي  تحفيظ  ثانيال  الفصل الدراسي لغتي للصف الثاني االبتدائي  الخطة الزمنية لتدريس مقرر  

 

 الحصة 
 13األسبوع  

 هـ 1442 / ٩  /  3  –8  /2٩
 14األسبوع  

 هـ 1442 /  ٩ /  10  –٦
 1٥األسبوع  

 هـ 1442/  ٩/  1٧  – 13
 18 - 1٧-1٦األسبوع  

 هـ 1442 / 22/10  –  ٦

 األولى

   أحب أن أكون

 أجيب الفهم واالستيعاب/
 التعبير أحب أن أكون/

  -أستخدمالطبيبة نورة/ 

 أحول

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  للطالب واالعالجية 

ات لمعايير  ين / الغير متقن
في ردم   ماوردالتقويم حسب 

   لفاقد التعليميالفجوة ل 

 الثانية 
 أنمي لغتي  أحب أن أكون/

 الدرس الثاني 

 بة نورة  بيالط
 الخط  /الطبيبة نورة

 الثالثة 

 أحب أن أكون 

 أقرأ وأالحظ األداء القرائي/ 

 الطبيبة نورة  

 أجيب  الفهم واالستيعاب/
 التعبير /الطبيبة نورة 

 الرابعة

   أحب أن أكون

 أستخرجغوية/ ب اللالتراكي
 أنمي لغتيالطبيبة نورة/ 

عرض ومناقشة         

 مشروع الوحدة السابعة 

 امسةلخا
 ب أكت أحب أن أكون/

 الطبيبة نورة 

 أقرأ وأالحظ  األداء القرائي/

عرض ومناقشة         

 مشروع الوحدة السابعة 

 السادسة

   أحب أن أكون/

 أستخدم / أحول

 الطبيبة نورة  

 أستخرج غوية/التراكيب الل

 

 

 ( 8التقويم التجميعي )

 السابعة 
 الخط أحب أن أكون/

 

 أكتبالطبيبة نورة/ 

 


