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 (ابتدائي االول   ) ( للصف المهارات حياتية واالسرية ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 

 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 الصحيحالجلوس  هـ 14/5/1444

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 
 حد يوم األ

 هـ  24/5/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  1444/ 22-23/6
  _________ 

 
   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

 الجلوس الصحيح

3 
 االحد 

 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

 الجلوس الصحيح

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

4 
 االحد 

 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

 نظافة الوجه 

5 
 االحد 

 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

 نظافة الوجه 

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 كيف أتصرف هـ 19/6/1444

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

 كيف أتصرف
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

8 
 االحد 

 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

 كيف أتصرف

9 
 االحد 

 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

 ذركيف أعت

10 
 االحد 

 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

 كيف أعتذر

11 
 االحد 

 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

 تمارين عامة 

12 
 االحد 

 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 وتقويم مراجعة 

 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 10/8/1444

 االختبارات نهاية

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 

  



 

 (ابتدائي الثاني  ) ( للصف المهارات حياتية واالسرية ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 

 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 خدام دورة المياة  آداب است هـ 14/5/1444

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 
 حد يوم األ

 هـ  24/5/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  1444/ 22-23/6
  _________ 

 
   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

 آداب استخدام دورة المياة  

3 
 االحد 

 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

 آداب استخدام دورة المياة  

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

4 
 االحد 

 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

 في أثناء ركوب السيارة السالمة 

5 
 االحد 

 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

 السالمة في أثناء ركوب السيارة 

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 السالمة في أثناء ركوب السيارة  هـ 19/6/1444

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

 كيف اتصرف إذا مرض أحد في المنزل
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

8 
 االحد 

 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

 كيف اتصرف إذا مرض أحد في المنزل

9 
 االحد 

 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

 كيف اتصرف إذا مرض أحد في المنزل

10 
 االحد 

 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

 تمارين عامة 

11 
 االحد 

 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

 تمارين عامة 

12 
 االحد 

 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 وتقديم مراجعة 

 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 10/8/1444

 االختبارات نهاية

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 

  



 

 (ابتدائي الثالث  ) ( للصفحياتية واالسرية  المهارات ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 

 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 حمل األشياء بطريقة الصحيحة  هـ 14/5/1444

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 حد األيوم 
 هـ  24/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ  1444/ 22-23/6

  _________ 
 

   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

 حمل األشياء بطريقة الصحيحة 

3 
 االحد 

 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

 الصحيحة حمل األشياء بطريقة  

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

4 
 االحد 

 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

 السالمة عند استخدام الكهرباء 

5 
 االحد 

 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

 السالمة عند استخدام الكهرباء 

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 السالمة عند استخدام الكهرباء  هـ 19/6/1444

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

 أحتاجها كيف اتصرف بمالبسي التي ال
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

8 
 االحد 

 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

 أحتاجها كيف اتصرف بمالبسي التي ال

9 
 االحد 

 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

 أحتاجها كيف اتصرف بمالبسي التي ال

10 
 االحد 

 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

 تمارين عامة 

11 
 االحد 

 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

 عامة تمارين 

12 
 االحد 

 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 مراجعة عامة

 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 10/8/1444

 االختبارات نهاية

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 (ابتدائي الرابع  ) ( للصفالمهارات حياتية واالسرية  ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 

 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 العناية بالكتاب  هـ 14/5/1444

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 حد األيوم 
 هـ  24/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ  1444/ 22-23/6

  _________ 
 

   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

 العناية بالكتاب 

3 
 االحد 

 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

على المرافق العامة  العناية بالصف / المحافظة 
 في المدرسة

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

4 
 االحد 

 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

المرافق العامة  العناية بالصف / المحافظة على 
 في المدرسة

5 
 االحد 

 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

 كيف تنظم وقتك 

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
  في الصف كيف تكون مجتهدا   هـ 19/6/1444

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

 كيف تكون مجتهدا  في الصف 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

8 
 االحد 

 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

 الماء 

9 
 االحد 

 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

 ليب الح

10 
 االحد 

 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

 الحليب 

11 
 االحد 

 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

 الحليب 

12 
 االحد 

 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 وتقويم مراجعة 

 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 10/8/1444

 االختبارات نهاية

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 

 (ابتدائي الخامس  ) ( للصف المهارات حياتية واالسرية ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 

 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 تذاكرة ؟كيف  هـ 14/5/1444

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 
 حد يوم األ

 هـ  24/5/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  1444/ 22-23/6
  _________ 

 
   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

 كيف تذاكرة ؟

3 
 االحد 

 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

 أسئلة االختبار ؟كيف تجيب عن 

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

4 
 االحد 

 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

 كيف تجيب عن أسئلة االختبار ؟

5 
 االحد 

 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

 لوث داخل المنزل الت

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 التلوث داخل المنزل  هـ 19/6/1444

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

 التلوث داخل المنزل 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

8 
 االحد 

 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

 التلوث داخل المنزل 

9 
 االحد 

 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

 البيض 

10 
 االحد 

 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

 البيض 

11 
 االحد 

 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

 البيض 

12 
 االحد 

 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 وتقويم مراجعة 

 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 10/8/1444

 االختبارات نهاية

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 

  



 

 (ابتدائي السادس  ) ( للصف المهارات حياتية واالسرية ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 

 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 14/5/1444

 امل مع المشكالت االجتماعية  التع
 القرار () اتخاذ 

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 
 حد يوم األ

 هـ  24/5/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  1444/ 22-23/6
  _________ 

 
   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

 التعامل مع المشكالت االجتماعية  
 ) اتخاذ القرار (

3 
 االحد 

 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

 الغضب 

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

4 
 االحد 

 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

 الخجل

5 
 االحد 

 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

 الخجل

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 التخلص من النفايات الصلبة  هـ 19/6/1444

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

 التخلص من النفايات الصلبة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

8 
 االحد 

 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

 التخلص من النفايات الصلبة 

9 
 االحد 

 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

 التخلص من النفايات الصلبة 

10 
 االحد 

 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

 الشاي 

11 
 االحد 

 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

 الشاي 

12 
 االحد 

 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 وتقويم مراجعة 

 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 10/8/1444

 االختبارات نهاية

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 

  


