
 

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 لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

 

                  https://www.almanahj.com/sa/2arabic2                   

* 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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 األسبوع السادس األسبوع اخلامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاين األسبوع األول

 هـ42/5/1221
 هــ42/5/1221إىل 

 هــ1/6/1221
 هــ5/6/1221إىل

 هــ2/6/1221
 هــ14/6/1221إىل 

 هــ15/6/1221
 هــ11/6/1221إىل

 هـ44/6/1221
 هــ11/6/1221إىل

 هــ41/6/1221
 هــ3/7/1221إىل

)الوحدة اخلامسة (التقومي 
التشخيصي+نشاطات التهيئة+نص 

 42إىل صــ 7من صــ االستماع والنشيد
 
 

 الدَّرس األول )آداب الزايرة( 
 41إىل  41صــمن 

 

)إماطة األذى عِن الدَّرس الثاين 
 24إىل 32الطَّريِق( من صــ
 

)ِختام الوحدة (التقومي 
 26إىل 23التجميعي من صــ
 

)الوحدة السادسة(نشاطات 
 التَّهيئة+نص االستماع +النشيد

 52إىل21من ص

 الدَّرس األول)الرَّسول
ن مقدوِت ِف العفو والتسامح( 

 65إىل 55صـ
 األسبوع الثاين عشر األسبوع احلادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 هــ6/7/1221
 هــ12/7/1221إىل 

 هــ13/7/1221
 هــ17/7/1221إىل

 هــ42/7/1221
 هــ42/7/1221إىل 

 هــ47/7/1221
 هــ4/2/1221إىل

 هــ5/2/1221
 هــ1/2/1221إىل

 هــ14/2/1221
 هــ16/2/1221

قدوِت ِف  الرَّسولالدرس الثاين) 
 77إىل66الصِ دق( من صـ

)ِختام الوحدة(التقومي التجميعي 
 22إىل72من صـ

(نشاطات التهيئة+نص 7)الوحدة
 12إىل23االستماع+النشيد من صـ

الدرس األول)اجلََمُل 
 11والسَّيارة( من صـت

121إىل

الدَّرس الثاين)وسائل 
 113إىل124االتَّصال(من 

الوحدة(التقومي )ِختام 
 116إىل 112من صـالتجميعي 

 األسبوع اخلامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 بداية إجازة هناية العام
 هــ41/1/1221من 
 هــ2/1/1224إىل

 

 هــ11/2/1221
 هــ43/2/1221إىل

 هــ46/2/1221
 هــ32/2/1221إىل

 هــ3/1/1221
 هــ7/1/1221إىل 

نص التهيئة و  (نشاطات2)الوحدة
 +أحب أن أكون االستماع+النشيد 
من أداء قرائي(-)فهم واستيعاب

 134إىل111صـ
 

)تراكيب أحبُّ أْن أكونَ 
خط وتعبري(+الطبيبة لغوية+

أنـمي -واستيعابنورة)فهم 
 أداء قرائي(-لغيت

 123إىل 133من صــ

-الطَِّبيبة نورة )تراكيب لغوية
التقومي التعبري(+-اخلط

 التجميعي 
 152إىل 122من صـ

 
  املشرف الرتبوي:  معلم املادة:

 هـ .........ي للعام الدراس الدراسي الثاينللصف الثاين االبتدائي للفصل  لغيتتوزيع مقرر 

 إعداد المعلم /إبراهيم الهندي 


