
 

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 الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2science                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/2science2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 مكتب التعليم بخميس مشيط     

 قسم الصفوف االولية 

  هـ1440/1441( للعام الدراسي تعليم عام  –الثاني ابتدائي ( للصف ) ثانيال( الفصل الدراسي )العلوم ) الخطة الزمنية لتدريس مقرر
 

 هـ19/6/1441 هـ15/6/1441 األسبوع هـ12/6/1441 هـ8/6/1441 األسبوع هـ5/6/1441 هـ1/6/1441 األسبوع هـ28/5/1441 هـ24/5/1441 األسبوع

1 

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

( تابع الليل والنهار +التركيز على  2)
 المهارت. 

2 
سبب حدوث   -( :2الدرس ) -1

 الفصول. 
 تابع : سبب حدوث الفصول.  -2

3 

(  المرح مع الفصولكتابة علمية)  -1
( ونموذج  7+ مراجعة الفصل )

 ختبار. اال
 السماء.  -( : 8الفصل )  -2

 ( : القمر والنجوم. 1الدرس ) 

4 
والنجوم +أعمل    تابع :القمر -1

 كالعلماء. 
 ( النظام الشمسي. 2الدرس ) -2

 هـ17/7/1441 هـ13/7/1441 األسبوع هـ10/7/1441 هـ6/7/1441 األسبوع هـ3/7/1441 هـ29/6/1441 األسبوع هـ26/6/1441 هـ22/6/1441 األسبوع

5 
 تابع :النظام الشمسي.  -1
قراءة علمية + مراجعة الفصل   -2
 االختبار. ( ونموذج 8)

6 

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

تابع: المواد الصلبة +قراءة   -2
 علمية. 

7 
 ( السوائل والغازات. 2الدرس)  -1

 تابع: السوائل والغازات.  -2
8 

العلوم والرياضيات +مراجعة  -1
 ( ونموذج االختبار. 9الفصل )

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

  

 هـ16/8/1441 هـ12/8/1441 األسبوع هـ9/8/1441 هـ5/8/1441 األسبوع هـ2/8/1441 هـ27/7/1441 األسبوع هـ24/7/1441 هـ20/7/1441 األسبوع

9 
تابع: المادة تتغير + التركيز على  -1

 المهارات. 
 (: تغير حالة المادة. 2الدرس ) -2

10 

 تابع :تغير حالة المادة. -1

قراءة علمية + مراجعة الفصل   -2
 ختبار. اال( ونموذج 10)

 

11 

 . والطاقة    (: القوى 6الوحدة)-1
 ( القوى .  11الفصل )  
 ( :القوى تحرك األشياء. 1الدرس ) 

تابع :القوى تحرك األشياء +   -2
 العلوم والرياضيات. 

21 
 ( :المغناطيسيات. 2الدرس ) -1
 تابع :المغناطيسيات.  -2

 هـ14/9/1441  هـ10/9/1441 األسبوع هـ7/9/1441 هـ3/9/1441 األسبوع هـ30/8/1441 هـ26/8/1441 األسبوع هـ23/8/1441 هـ19/8/1441 األسبوع

13 

أعمل كالعلماء + مراجعة الفصل  -1
 ( ونموذج االختبار. 11)
 ( :استعمال الطاقة. 12الفصل )-2

 (: الحرارة. 1الدرس ) 

14 
تابع: الحرارة +التركيز على  -1

 المهارات. 
  (: استكشاف الكهرباء.2الدرس ) -2

15 
   قراءة علمية-1
( ونموذج  12مراجعة الفصل ) -2
  ختبار . اال

 . لبالطامرجعيات   16

 معايير التقويم فيمع استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات  ل،   هـ 14/9/1441هـ إلى 20/7/1441والفترة الرابعة من ،  هـ 17/7/1441هـ إلى 24/5/1441وتكون الفترة الثالثة من يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ، 
 . ي للطالبات المعيدات  علًما بأنه ينبغي البدء بتنفيذ الخدمات اإلرشادية والبرامج العالجية من نهاية الفترة األولى لغير المتقنات ومن بداية العام الدراس؛  هـ 1441/ 19/10 إلى هـ 8/10/1441الفترة 

  بمكتب التعليم بخميس مشيط  مشرفات الصفوف األوليةإعداد / 
 


