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     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 ـ ( ه 1443العام الدراسي  )   -  ولالفصل الدراسي األ  -اإلبتدائي   لثانيللصف ا(  القرآن الكريم  توزيع منهج )  

 خامس األسبوع ال األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني األسبوع األول 

 (  23/2ـــــ   19/2)  (  16/2  ـــــ  12/2) (   9/2   ـــــ  5/2 ) ( 2/2  ـــــ  28/1) ( 25/1  ـــــ  21/1)

 سورة البلد سورة الشمس  سورة الشمس  سورة الليل سورة الليل

 شر عاال األسبوع تاسعال األسبوع ثامن ال األسبوع سابعال األسبوع ادس الس األسبوع

 (  29/3 ـــــ 25/3) (  22/3 ـــــ 18/3)  ( 15/3   ــــ 11/3)   (  8/3  ـــــ 4/3) ( 1/3  ـــــ 26/2) 

  سورة الفجر  سورة الفجر  سورة البلد
 سورة الغاشية  سورة الفجر 

                رعش  ثالثاألسبوع ال                                       عشر ثانياألسبوع ال      عشر  حادياألسبوع ال

  (  20/4 ـــــ 16/4) ( 13/4  ـــــ 9/4) (  6/4  ـــــ 2/4)

 اختبارات الفصل االول  سورة الغاشية 
 برامج عالجية 

 اختبارات الفصل االول 
 برامج عالجية 

نهاية االسبوع الرابع من يوم ) االربعاء (  
 اجازة اليوم الوطني 

 التربوي: ةالمشرف  المدرسة :   قائدة المادة :     ةمعلم
 

 

 

 



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 هـ (  1443العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    -للصف الثاني اإلبتدائي  (    التوحيدتوزيع منهج )  

 خامس األسبوع ال األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني األسبوع األول 

 (  23/2ـــــ   19/2)  (  16/2  ـــــ  12/2) (   9/2   ـــــ  5/2 ) ( 2/2  ـــــ  28/1) ( 25/1  ـــــ  21/1)

 هللا السميع البصير هللا الرحمن الرحيم  هللا الرحمن الرحيم  هللا الواحد   هللا الواحد  

 شر عاال األسبوع تاسعال األسبوع ثامن ال األسبوع سابعال األسبوع ادس الس األسبوع

 (  29/3 ـــــ 25/3) (  22/3 ـــــ 18/3)  ( 15/3   ــــ 11/3)   (  8/3  ـــــ 4/3) ( 1/3  ـــــ 26/2) 

 عبادة هللا وحدة  العبــــــــــــادة  لماذا خلقنا هللا ؟  لماذا خلقنا هللا ؟  هللا السميع البصير

                رعش  ثالثاألسبوع ال                                       عشر ثانياألسبوع ال      عشر  حادياألسبوع ال

  (  20/4 ـــــ 16/4) ( 13/4  ـــــ 9/4) (  6/4  ـــــ 2/4)

 اختبارات الفصل االول  غير هللا شرك عبادة 
 برامج عالجية 

 اختبارات الفصل االول 
 برامج عالجية 

نهاية االسبوع الرابع من يوم ) االربعاء (  
 اجازة اليوم الوطني 

 التربوي: ةالمشرف  المدرسة :   قائدة المادة :     ةمعلم
 

 

 

 



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 هـ ( 1443العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    -للصف الثاني اإلبتدائي  (    العلومتوزيع منهج )  

 خامس األسبوع ال األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني األسبوع األول 

 (  23/2ـــــ   19/2)  (  16/2  ـــــ  12/2) (   9/2   ـــــ  5/2 ) ( 2/2  ـــــ  28/1) ( 25/1  ـــــ  21/1)
 المهارات العلمية 
 الطريقة العلمية 

حاجات المخلوقات  
 الحية 

النباتات تنتج نباتات 
 مجموعات الحيوانات  مراجعة الفصل  جديدة

 شر عاال األسبوع تاسعال األسبوع ثامن ال األسبوع سابعال األسبوع ادس الس األسبوع

 (  29/3 ـــــ 25/3) (  22/3 ـــــ 18/3)  ( 15/3   ــــ 11/3)   (  8/3  ـــــ 4/3) ( 1/3  ـــــ 26/2) 

 الحيوانات تنمو وتتكاثر
 الغذاء  سالسل أماكن العيش  مراجعة الفصل الثاني

 مراجعة الفصل 
الصحاري الحارة  

 الغابات والباردة

                رعش  ثالثاألسبوع ال                                       عشر ثانياألسبوع ال      عشر  حادياألسبوع ال

  (  20/4 ـــــ 16/4) ( 13/4  ـــــ 9/4) (  6/4  ـــــ 2/4)

 اختبارات الفصل االول  مراجعة الفصل  
 برامج عالجية 

 اختبارات الفصل االول 
 برامج عالجية 

االربعاء (  نهاية االسبوع الرابع من يوم ) 
 اجازة اليوم الوطني 

 التربوي: ةالمشرف  المدرسة :   قائدة المادة :     ةمعلم
 

 

 

 



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 

 هـ (  1443العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    -للصف الثاني اإلبتدائي  (    تربية الفنيةالتوزيع منهج )  

 خامس األسبوع ال األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني األسبوع األول 

 (  23/2ـــــ   19/2)  (  16/2  ـــــ  12/2) (   9/2   ـــــ  5/2 ) ( 2/2  ـــــ  28/1) ( 25/1  ـــــ  21/1)

 اجدادنا وفن الرسم  الفن والطبيعة  الفن والطبيعة  الطبيعة في بالدي  الطبيعة في بالدي 

 شر عاال األسبوع تاسعال األسبوع ثامن ال األسبوع سابعال األسبوع ادس الس األسبوع

 (  29/3 ـــــ 25/3) (  22/3 ـــــ 18/3)  ( 15/3   ــــ 11/3)   (  8/3  ـــــ 4/3) ( 1/3  ـــــ 26/2) 

تباتاتي الطبيعية   اجدادنا وفن الرسم 
 زخارف جميلة 

تباتاتي الطبيعية  
 زخارف جميلة 

إطارات جميلة  
 إطارات جميلة لزخارفي المتعاكسة  المتعاكسة لزخارفي 

                رعش  ثالثاألسبوع ال                                       عشر ثانياألسبوع ال      عشر  حادياألسبوع ال

  (  20/4 ـــــ 16/4) ( 13/4  ـــــ 9/4) (  6/4  ـــــ 2/4)

إطارات جميلة لزخارفي  
 عالجية برامج  المتعاكسة 

 
 برامج عالجية 

نهاية االسبوع الرابع من يوم ) االربعاء (  
 اجازة اليوم الوطني 

 التربوي: ةالمشرف  المدرسة :   قائدة المادة :     ةمعلم
 

 

 



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 هـ ( 1443العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    -للصف الثاني اإلبتدائي  (    الرياضياتتوزيع منهج )  

 خامس األسبوع ال األسبوع الرابع األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول

 ( 23/2ـــــ  19/2)  (  16/2  ـــــ  12/2) (   9/2  ـــــ  5/2 ) (  2/2  ـــــ  28/1) ( 25/1  ـــــ  21/1)

 االحاد والعشرات 
القيمة المنزلية لالعداد حتى  

100 
 أحل المسألة االستدالل المنطقي

 قراءة األعداد وكتابتها  
 تقدير الكميات  
  المراجعةاختبار منتصف الفصل+

 ة التراكمي
 ترتيب االعداد 

 مقارنة االعداد هيانلعب 
 األنماط 

 االنماط على لوحة المئة
 اختبار الفصل  

 االختبار التراكمي طرائق الجمع  
 خصائص الجمع 

 الجمع بالعدد التصاعدي  
   أحل مسألة أمثلها

 جمع العددونفسة 
 اختبار منتصف الفصل + مراجعةالتراكمية 
 1جمع العددونفسه مضافا إليهأومطروح منه 

 الجمع بتكوين العشرة  
 

 شر عاال األسبوع تاسع ال األسبوع ثامن ال األسبوع سابع ال األسبوع ادس الس األسبوع

 (  29/3 ـــــ 25/3) (  22/3 ـــــ 18/3)  (  15/3  ــــ 11/3)  (  8/3 ـــــ 4/3) (  1/3  ـــــ 26/2) 

 جمع ثالثة أعداد 
استقصاء حل المسألة اختار  

 خطةمناسبة 
 اختبار الفصل + التراكمي  

 طرائق الطرح 
 الطرح بالعدالتنازلي

 الكل طرح الصفر وطرح 
الطرح باستعمال حقائق جمع العدد  

 ونفسه 
 أحل مسألة اخمن واتحقق 

اختبار منتصف الفصل + 
 مراجعة تراكمية 

 العالقة بين الجمع والطرح 
 االعداد المفقودة 
 الحقائق المترابطة 

 اختبار الفصل + التراكمي 
 تمثيل البيانات وقراءتها 

 جدول االشارات  
 التمثيل بالصور

 البيانات الممثلة بالصور قراءة 
 أحل المسألة انشئ جدوال 

 اختبار منتصف الفصل+ مراجعة تراكمية 
 التمثيل باالعمدة  

                رعش ثالث األسبوع ال                                       عشر ثانياألسبوع ال      عشر  حادي األسبوع ال

  (  20/4 ـــــ 16/4) (  13/4 ـــــ 9/4) (  6/4 ـــــ 2/4)
 قراءة البيانات الممثلة باالعمدة 

 تدريبات‘إضافية هيا نلعب 
 الحدث األكيد والحدث المستحيل  

 أقل إمكانية    –أكثر امكانية 
 اختبار الفصل + اختبار تراكمي  

 برامج عالجية
 

نهاية االسبوع الرابع من يوم ) االربعاء ( اجازة اليوم   برامج عالجية
 الوطني

 التربوي: ةالمشرف  المدرسة :   قائدة المادة :     ةمعلم
 



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 

 

 هـ (  1443العام الدراسي  )    -الفصل الدراسي األول    -للصف الثاني اإلبتدائي  (   فقــــــــــةتوزيع منهج )  

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

21/1  -   25/1 28/1  -  2/2 5/2   - 9 /2 12/2  -  16/2 19/2  -   23/2 
 التعامل مع الناس  

 (1االداب )
 (2االداب)

      
 ( 3االداب )       

 االذكار واالدعية    
 أذكار الصباح والمساء    
 

 
 أذكار العطاس النوم

 اداب النظافة 
 نظافة البدن 

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع األسبوع الثامن  األسبوع السابع األسبوع السادس 

26/2  -  1/3 4/3   -  8/3 11/3   -   15/3 18/3  -   22 /3 25/3   -   29/3 
  

 نظافة  المالبس والمكان  
 

 (1اداب  االكل والشرب )
 

 (2اداب األكل والشرب )
 

المحافظة على الممتلكات  
 الخاصة وحقوق االخرين 

 
 المحافظة على البيئة  

  األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر 
نهاية االسبوع الرابع  من يوم االربعاء) اجازة اليوم 

 الوطني (
2/4  - 6/4 9/4  -  13/4 16/4  -   20/4 

 
المحافظة على الممتلكات   

 العامة  

اختبارات الفصل الدراسي  
 االول 

 برامج عالجية  

  الدراسي الفصل اختبارات
 االول

 برامج عالجية  

 علياء عبد الرحمن   ة التربوي  ةالمشرف  المدرسة  ةمدير  المادة  ةمعلم



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 

 هـ 1442/1443لعام الدراسي ا - األولالدراسي لفصل ا -االبتدائي  الثانيلصف ا - لتربية البدنية والدفاع عن النفس ا مادة توزيع مقرر

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول 

21/1  -  25/1 28/1  - 2/2 5/2   - 9 /2 12/2  - 16/2 19/2  -  23/2 
التغيير في معدل التنفس    -

والتفسير المبسط له  اثناء  
 المجهود البدني 

 الرشاقة  -
 االنزالق الصحيح من الجري  -

 الجري  من الصحيح االنزالق -
سحب المقاومات  بطريقة   -

 امنة وفعالة 
الوقوف  من جلوس  التربيع    -

 والذراعان على الصدر 

 
   التربيع  جلوس  من  الوقوف -

 الصدر  على والذراعان
تمرير الكرة بيدين من اسفل   -

 بطريقة صحيحة 

  اسفل من بيدين الكرة تمرير - 
 صحيحة   بطريقة

الوعي بالبيئة المحيطة  اثناء  -
 ممارسة  النشاط البدني 

 المـــــــــــــرونة  -

 
 الصحيح  الحجل -
  امنة بطريقة الصحيح الدفع -

 وفعالة 

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

26/2  - 1/3 4/3   -  8/3 11/3   -  15/3 18/3  -  22 /3 25/3   -  29/3 
 الميزان االمامي  من الثبات  -
 -الوعي بتحركات الزمالء      -

 اثناء ممارسة النشاط  البدني 
 االتزان  -

 القفز الصحيح  -
 تقوس الجسم الصحيح  -

 الصحيح   الجسم تقوس -
 الميزان الخلفي 

 تمرير الكرة بيد واحدة  -
 

االدوات   استخدام   -
واالجهزةبرفق اثناء النشاط  

 البدني 
 وقفة االنتباه وقبض اليد  -
 الوقفات )المتوازنة االستعداد  -

–  المتوازنة) الوقفات -
 االستعداد 

اللكمات  األمامية المستقيمة   -
 من الثبات 

  األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر 
 20/4  -  16/4 13/4  -  9/4 6/4 -  2/4 يوم االربعاء) اجازة اليوم الوطني (نهاية االسبوع الرابع  من 

 
  من  المستقيمة األمامية  اللكمات

 الثبات 

 استكمال 
  من  المستقيمة األمامية  اللكمات

 الثبات 

 اختبارات الفصل الدراسي االول 

 علياء عبد الرحمن   ة التربوي  ةالمشرف  المدرسة  ةمدير  المادة  ةمعلم



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 

 

 هـ 1443توزيع منهج مادة لغتي  الصف الثاني االبتدائي الفصل الدراسي االول 

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول 

21/1  -  25/1 28/1  - 2/2 5/2   - 9 /2 12/2  - 16/2 19/2  -  23/2 

 التهيئة واالستعداد  
وحدة أقاربي                   

 )   التهيئة واالستعداد ( 
 نشاطات  التهيئة 
 نص االستماع 

 نشيد جدتي  
  صلة الرحم  صلة الرحـــــم  

 عذرا ياجدي  

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

26/2  - 1/3 4/3    -  8/3 11/3   -  15/3 18/3  -  22  /3 25/3   -  29/3 

  
 1التقويم التجميعي 

 وحدةاصدقائي وجيراني 
 ( نشاطات التهيئة )

  نص االستماع 
 نشيد الجـار والصديق  

 الصديقان  
 درس: الصديقان 

 درس :الجار الصغير   

 األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر 

 نهاية االسبوع الرابع  من يوم االربعاء) اجازة اليوم الوطني (

2/4  - 6/4 9/4  -  13/4 16/4  -  20/4 

 برامج عالجية   برامج عالجية   2التقويم التجميعي 

 علياء عبد الرحمن   ة التربوي  ةالمشرف  المدرسة  ةمدير  المادة  ةمعلم
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 هـ  1443الحياتية واالسرية الصف الثاني االبتدائي الفصل الدراسي األول توزيع مقرر مادة المهارات 

 األسبوع الخامس  األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

21/1  -   25/1 28/1  -  2/2 5/2   - 9 /2 12/2  -  16/2 19/2  -   23/2 
 (صحتي وسالمتي )        
 تقليم االظافر         

    
 تقليم االظافر 

       

 
 ترتيب الشعر

 

 
 ترتيب الشعر

 

 (  شخصيتي)
كيف أتصرف عند مقابلة  

 االخرين 

 األسبوع العاشر  األسبوع التاسع األسبوع الثامن  األسبوع السابع األسبوع السادس 

26/2  -  1/3 4/3   -  8/3 11/3   -   15/3 18/3  -   22 /3 25/3   -   29/3 
 (  شخصيتـي) 
  مقابلة عند أتصرف كيف

 االخرين 

 ( وقتـــي )       
 التقويم الهجري    

 
 التقويم الهجري   

 
 التقويم الميالدي 

 
 التقويم الميالدي 

  األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر 
اليوم نهاية االسبوع الرابع  من يوم االربعاء) اجازة 

 الوطني (
2/4  - 6/4 9/4  -  13/4 16/4  -  20/4 

 
 تمارين عامة  

اختبارات الفصل الدراسي 
 االول 

 برامج عالجية  

 الدراسي الفصل اختبارات
 االول

 برامج عالجية  

 علياء عبد الرحمن   ة التربوي  ةالمشرف  المدرسة  ةمدير  المادة  ةمعلم



     المملكة العربية السعودية                                                                   
 وزارة التعليم            
                                                                                                                           إدارة التعليم بالقنفذة            

 

 


