
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

2/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

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

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

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

    https://www.almanahj.com/sa/2quran1                   

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

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

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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      المملكة العربیة السعودیة                                                                          المدرسة /    
            وزارة التعلیم 

             إدارة التعلیم                                                                                                                                                            الصف /            
            مكتب التعلیم 



      المملكة العربیة السعودیة                                                                          المدرسة /    
            وزارة التعلیم 

             إدارة التعلیم                                                                                                                                                            الصف /            
            مكتب التعلیم 

  توزیع منھج مادة (   القران  )  للصف الثاني اإلبتدائي  -  الفصل الدراسي االول  -  العام الدراسي  ( ١٤٤٢ھــ )  

األسبوع السادساألسبوع الخامساألسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

(2/17 ــــ 2/21 )( 2/10ـــــ 2/14 )(2/3 ـــــ2/7 )1/25  ـــــ 1/29 )(1/18  ــــ1/22 )(1/11  ـــــ 1/15 )

سورة اللیل 
من آیة 13-1

سورة اللیل 
من آیة 21-14

سورة الشمس 
من آیة 10-1 
سورة الشمس 
من آیة 15-11

سورة البلد 
من آیة 7-1

سورة البلد 
من آیة 20-8

سورة الفجر 
من آیة 14-1

األسبوع الثاني عشراألسبوع الحادي عشراألسبوع العاشراألسبوع التاسعاألسبوع الثامناألسبوع السابع

(3/29 ـــــ4/4 )(3/22 ــــ3/26 )3/15 ـــــ3/19 )(  3/8ــــ 3/12 )( 3/1ـــــ 3/5)2/24 ـــــ 2/28 )

سورة الفجر 
من آیة 20-15

سورة الفجر 
من آیة 30-21

سورة الغاشیة 
من آیة 7-1

سورة الغاشیة 
من آیة 16-8 
سورة الغاشیة 
من آیة 20-17

سورة األعلى 
من آیة 7-1 
سورة األعلى 
من آیة 13-8

سورة الطارق 
من آیة 27-1

األسبوع الثامن عشراألسبوع السابع عشراألسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشراألسبوع الثالث عشر

(5/12ـــــ 5/16)(5/5ـــــ 5/9)4/28 ـــــ 5/2)(4/21 ـــــ4/25 )(4/14 ـــــ4/18 )4/7ـــــ 4/11 )

سورة البروج 
من آیة 10-1

سورة البروج 
من آیة 22-11

اختبارات الفصل الدراسي االول مراجعـــة عامــة

المشرف التربوي:قائدة المدرسة : معلمة المادة :  


