
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  
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 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية

 

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للصف الثاني االبتدائي
 األولالفصل الدراسي 

 هـ1441 - هـ1440
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  اجلدول الدراسي      
 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

        األحد
        االثنين
        الثالثاء
        األربعاء
        الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرقام تواصل ويل األمر : -

 

 

 

 
 

 

 : هامة  مالحظات

 

 

almanahj.com/sa



 

        

 

 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 6/1/1111إلى      هـ1/1111/ 2(   من 1)  األولاألسبوع 
 

 

 مالحظات اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 3 - 1سورة الليل من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 6 - 4لليل من سورة ا االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 9 - 7سورة الليل من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة الليل من  األربعاء
   مراجعة المقاطع السابقة الخميس

 لغتي

 األحد

 التهيئة واالستعداد

+ 

 مراجعة ما تم دراسته بالصف األول

 
 

 االثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

  التهيئة واالستعداد التوحيد
  التهيئة واالستعداد الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه اآلحاد والعشرات األحد
  قراءة الدرس وفهمه 111القيمة المنزلية لألعداد ضمن  االثنين
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة الثالثاء

 ربعاءاأل
 تقييم + تصحيح الكتاب

 
  الخميس

 التهيئة واالستعداد العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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................................................................................................................... 
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 11إلى      هـ1/1111/ 9(   من 2)  الثانياألسبوع 
 

 

 

 مالحظات اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 13سورة الليل من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 16ن سورة الليل م االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 19سورة الليل من  الثالثاء
 مراجعة سورة الليل كاملة األربعاء

  
   الخميس

 لغتي

 األحد
 الوحدة األولى : أقاربي  ) أنشطة التهيئة (

 
 

 االثنين

 بالمنزل 13+11حل تمرين ص  نص االستماع الثالثاء
 حفظ النشيد  نشيد جدتي ربعاءاأل

 تسمع النشيد + تصحيح التمارين  الخميس
  مراجعة الدرس جيًدا هللا الواحد التوحيد
  مراجعة الدرس جيًدا ( 1التعامل مع الناس ) اآلداب  الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه تقدير الكميات األحد
  وفهمهقراءة الدرس  ترتيب األعداد االثنين
  قراءة الدرس وفهمه مقارنة األعداد الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 المهارات العلمية العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 22إلى      هـ1/1111/ 16(   من 1)  الثالثاألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 3 - 1ن سورة الشمس م األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 6 - 4سورة  الشمس من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 9 - 7سورة  الشمس من  الثالثاء
 مراجعة المقاطع السابقة  األربعاء

  
   الخميس

 لغتي

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر درس : صلة الرحم األحد

 
 

 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر  ءة الدرس وحل التمارينقرا االثنين
 الثالثاء

 سيتم تحديده حينها اختبار امالء األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس ) هللا الواحد ( التوحيد
  امراجعة الدرس جيدً  ( 1التعامل مع الناس ) اآلداب  الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه قراءة األعداد وكتابتها األحد
  قراءة الدرس وفهمه األنماط ولوحة المئة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه خصائص الجمع الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 الطريقة العلمية العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي 
 

 هـ 1/1111/ 22إلى      هـ1/1111/ 21(   من 1)  الرابعاألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

 إجازة اليوم الوطني األحد
  

   االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة  الشمس من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 13سورة  الشمس من  األربعاء
   شمس  كاملةمراجعة سورة ال الخميس

 لغتي

 األحد
 إجازة اليوم الوطني

 
 

 االثنين

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر درس : عذًرا يا جدي الثالثاء

 األربعاء
 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين

 الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا هللا الرحمن الرحيم التوحيد
  مراجعة الدرس جيًدا ( 3لتعامل مع الناس ) اآلداب ا الفقه 

 الرياضيات

  إجازة اليوم الوطني األحد
  االثنين
  الجميع بالعد التصاعدي الثالثاء
  جمع العدد إلى نفسه األربعاء
  أو مطروًحا منه 1جمع العدد إلى نفسه مضاًفا إليه  الخميس

 حاجات المخلوقات الحية العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 2/1111/ 1إلى      هـ1/1111/ 12(   من 5)  الخامساألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 3 - 1سورة البلد من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 1 - 4ن سورة  البلد م االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 1 - 6سورة  البلد من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 9سورة  البلد من  األربعاء
   مراجعة المقاطع السابقة الخميس

 لغتي

 ( 1التقويم التجميعي )  األحد
  للوحدة األولى

 

 االثنين

 الثالثاء

 ءاألربعا
 مراجعة ما سبق +  تصحيح التمارين 

 الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس ) هللا الرحمن الرحيم ( التوحيد
  أدعية دخول المسجد والمنزل والخالء والخروج منها الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه الجمع بتكوين العشرة األحد
  س وفهمهقراءة الدر  جمع ثالث أعداد االثنين
  قراءة الدرس وفهمه استقصاء حل مسألة الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 النباتات تنتج نباتات جديدة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 2/1111/ 11إلى      هـ2/1111/ 2(   من 6)  السادساألسبوع 
 

 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 14 - 11سورة البلد من  ألحدا
   حفظ المقرر بالمنزل 17 - 11سورة  البلد من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة  البلد من  الثالثاء
 مراجعة سورة البلد كاملة  األربعاء

  
   الخميس

 لغتي

 األحد
 نشطة التهيئة (الوحدة الثانية : أصدقائي وجيراني  ) أ

 
 

 االثنين

 -- نص االستماع الثالثاء

 حفظ النشيد والصديقنشيد الجار  األربعاء

 تسميع النشيد + تصحيح التمارين الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا هللا السميع البصير التوحيد
  تابع درس : أدعية دخول المسجد والمنزل والخالء والخروج منها الفقه 

 لرياضياتا

  قراءة الدرس وفهمه العد بالعد التنازلي األحد
  قراءة الدرس وفهمه طرح الصفر وطرح الكل االثنين
  الطرح باستعمال حقائق جمع العدد إلى نفسه الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 النباتات تنتج نباتات جديدة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 2/1111/ 11إلى      هـ2/1111/ 11(   من 2)  السابعاألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 1 - 1سورة الفجر من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 6سورة  الفجر من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 14 - 11سورة  الفجر من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 16 - 11سورة  الفجر من  األربعاء
   مراجعة المقاطع السابقة  الخميس

 لغتي

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر درس : الصديقان األحد

 
 

 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 الثالثاء

 ديده حينهاسيتم تح امالء األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس ) هللا السميع البصير ( التوحيد
  مراجعة الدرس جيًدا أذكار العطاس والنوم الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة األحد
  مهقراءة الدرس وفه العالقة بين الجمع والطرح االثنين
  قراءة الدرس وفهمه األعداد المفقودة الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 مجموعة الحيوانات العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 2/1111/ 25إلى      هـ2/1111/ 21(   من 1)  الثامناألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 19 - 17جر من سورة الف األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة  الفجر من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 13سورة  الفجر من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 31 - 16سورة  الفجر من  األربعاء
   مراجعة سورة الفجر كاملة  الخميس

 لغتي

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر ار الصغيردرس : الج األحد

 
 
 

 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 الثالثاء

 سيتم تحديده حينها امالء األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا لماذا خلقنا هللا ؟ التوحيد
  مراجعة الدرس جيًدا النظافة ) نظافة البدن ( آداب الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه الحقائق المترابطة األحد
  قراءة الدرس وفهمه جدول االشارات االثنين
  قراءة الدرس وفهمه التمثيل بالصور الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 وتتغيرالحيوانات تنمو  العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 1إلى      هـ2/1111/ 21(   من 9)  التاسعاألسبوع 
 

 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 4 - 1سورة الغاشية من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 7 - 1ية من سورة  الغاش االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 1سورة  الغاشية من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة  الغاشية من  األربعاء
   مراجعة المقاطع السابقة  الخميس

 لغتي

 ( 1التقويم التجميعي )  األحد
  الثانيةللوحدة 

 

 االثنين

 الثالثاء

 األربعاء
 مراجعة ما سبق +  تصحيح التمارين 

 الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس ) لماذا خلقنا هللا ؟ ( التوحيد
  آداب النظافة ) نظافة المالبس والمكان ( الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه قراءة البيانات الممثلة بالصور األحد
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه التمثيل باألعمدة الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 أماكن للعيش العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 12إلى      هـ1/1111/ 6(   من 12)  العاشراألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 16سورة الغاشية من  حداأل
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 19سورة  الغاشية من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 14 - 11سورة  الغاشية من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 16 - 11سورة  الغاشية من  األربعاء
   مراجعة سورة الغاشية كاملة  الخميس

 لغتي

 األحد
 الوحدة الثالثة : وطني السعودية  ) أنشطة التهيئة (

 
 

 االثنين

 -- نص االستماع الثالثاء
 حفظ النشيد نشيد وطني السعودية األربعاء
 تسميع النشيد + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا العبادة التوحيد
  اجعة الدرس جيًدامر  (1آداب األكل والشرب ) الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه قراءة البيانات الممثلة باألعمدة األحد
  قراءة الدرس وفهمه الحدث األكيد والحدث المستحيل االثنين
  قراءة الدرس وفهمه أكثر إمكانية الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه أقل إمكانية األربعاء
  كتابتقييم + تصحيح ال الخميس

 سالسل الغذاء العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 12إلى      هـ1/1111/ 11(   من 11)  الحادي عشراألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 3 - 1سورة األعلى من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 6 - 4األعلى من سورة   االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 9 - 7سورة  األعلى من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة  األعلى من  األربعاء
   مراجعة المقاطع السابقة الخميس

 لغتي

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر درس : مدينتان مقدستان األحد

 
 

 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 الثالثاء

 سيتم تحديده حينها امالء األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس ) العبادة ( التوحيد
  مراجعة الدرس جيًدا (1آداب األكل والشرب ) الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه جمع العشرات األحد
  قراءة الدرس وفهمه الجمع بالعد التصاعدي االثنين
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 الصحاري الحارة والباردة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 21إلى      هـ1/1111/ 22(   من 12)  الثاني عشراألسبوع 
 

 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم مـــادةال

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 13سورة األعلى من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 19 - 16سورة  األعلى من  االثنين
 الثالثاء

 مراجعة سورة األعلى كاملة
  

   األربعاء
   الخميس

 لغتي

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر درس : علم بالدي األحد

 
 
 

 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 الثالثاء

 سيتم تحديده حينها امالء األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا عبادة هللا وحدة التوحيد
  لمحافظة على الممتلكات الخاصة وحقوق اآلخرينا الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه الجمع بإعادة التجميع األحد
  جمع عددين من رقمين إلى عدد من رقم واحد االثنين
  قراءة الدرس وفهمه جمع عددين مكونين من رقمين الثالثاء
 تقييم + تصحيح الكتاب األربعاء

 
  الخميس

 الغابات علومال
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 ي الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائ 
 

 هـ 1/1111/ 1إلى      هـ1/1111/ 22(   من 11)  الثالث عشراألسبوع 
 

 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 3 - 1سورة الطارق من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 6 - 4سورة  الطارق من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 9 - 7سورة  الطارق من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة  الطارق من  األربعاء
   مراجعة المقاطع السابقة  الخميس

 لغتي

 ( 3التقويم التجميعي )  األحد
  الثالثةللوحدة 

 

 االثنين

 الثالثاء

 مراجعة ما سبق +  تصحيح التمارين  األربعاء
 الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس ) عبادة هللا وحدة ( التوحيد
  مراجعة الدرس جيًدا المحافظة على البيئة الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه تقدير ناتج الجمع األحد
  جمع ثالثة أعداد كل منها مكون من رقمين االثنين
  ءة الدرس وفهمهقرا استقصاء حل المسألة الثالثاء
 األربعاء

 تقييم + تصحيح الكتاب
 

  الخميس

 اليابسة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 1إلى      هـ1/1111/ 1(   من 11)  الرابع عشراألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 13سورة الطارق من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 17 - 16سورة  الطارق من  االثنين
   مراجعة سورة الطارق كاملة  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 4 - 1سورة البروج من  األربعاء
   حفظ المقرر بالمنزل 7 - 1سورة البروج من  الخميس

 لغتي

 ئة (الوحدة الرابعة : محاصيل من بالدي  ) أنشطة التهي األحد

 
 

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر درس : رحلة حبة قمح االثنين
 الثالثاء

 حل التمارينقراءة الدرس و 
 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر

 حفظ نشيد هيا نزرع األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا عبادة غير هللا شرك التوحيد
  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس) المحافظة على البيئة ( ه الفق

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه طرح العشرات األحد
  قراءة الدرس وفهمه الطرح بالعد التنازلي االثنين
  قراءة الدرس وفهمه الطرح بإعادة التجميع الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة األربعاء
  تقييم + تصحيح الكتاب الخميس

 الماء على األرض العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 بوعية للصف الثاني االبتدائي الخطة الدراسية األس 
 

 هـ 1/1111/ 15إلى      هـ1/1111/ 11(   من 15)  الخامس عشراألسبوع 
 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 9 - 1سورة البروج من  األحد
   ظ المقرر بالمنزلحف 11 - 11سورة  البروج من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 14 - 11سورة  البروج من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 17 - 11سورة  البروج من  األربعاء
   مراجعة المقاطع السابقة  الخميس

 لغتي

 كتابة الدرس كاماًل في الدفتر درس : من أنا األحد

 
 

 قراءة الدرس جيًدا مع ولي األمر ينقراءة الدرس وحل التمار  االثنين
 الثالثاء

 سيتم تحديده حينها امالء األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

  مراجعة الدرس جيًدا تابع درس ) عبادة غير هللا شرك ( التوحيد
  المحافظة على الممتلكات العامة واالقتصاد في استعمال الماء والكهرباء الفقه 

 الرياضيات

  طرح عدد من رقم واحد من عدد مكون من رقمين األحد
  طرح عددين كل منهما مكون من رقمين االثنين
  قراءة الدرس وفهمه التحقق من صحة ناتج الطرح الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه تقدير ناتج الطرح األربعاء
  تقييم + تصحيح الكتاب الخميس

 المعادن الصخور و العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي  
 

 هـ 1/1111/ 22إلى      هـ1/1111/ 11(   من 16)  السادس عشراألسبوع 
 

 

 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 19 - 11سورة البروج من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 11سورة  البروج من  االثنين
 الثالثاء

 سورة البروج كاملة  مراجعة
  

   األربعاء
   الخميس

 لغتي

 ( 4التقويم التجميعي )  األحد
  الرابعةللوحدة 

 

 االثنين

 الثالثاء

 األربعاء
 مراجعة ما سبق + تصحيح التمارين 

 الخميس

  مراجعة التوحيد
  مراجعة الفقه 

 الرياضيات

 األحد

 مراجعة عامة
 

 ح الكتابتقييم + تصحي

 
  االثنين
  الثالثاء
  األربعاء
  الخميس

 مراجعة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم
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 مالحظات ولي امر الطالب
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