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 معلمة المادة:
 .....................................أ/ ..................................... 

 
 المشرفة التربوية :

 ..................................أ/...................................... 
 

 قائدة المدرسة :
 .....................................أ/........................................ 

 

 

 الثانيلفصل الدراسي ا   –(   الثاني اإلبتدائي(    للصف  )  التربية األسرية توزيع منهج مادة    )   
 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 
 عائلتي

الكرسي +    المناقشةإستراتيجية  )
 (القبعات الست+  الساخن

2 
 األجهزة الذكية 

+    المرقمةالرؤوس إستراتيجية  )
 (حل المشكالت+  االستقراء

3 
 مالبسي

العمل +    المناقشةإستراتيجية  )
 (العصف الذهني+  الجماعي

4 
 غرفتي

+  العمل الجماعي+    من أناإستراتيجية  )
 (األلعاب واأللغاز

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
 مطبخي

حل +    أسئلة البطاقاتإستراتيجية  )
 (الرؤوس المرقمة+  المشكالت

6 
 آداب الطعام

 تدوين المالحظات +   خرائطإستراتيجية  )
 (الرؤوس المرقمةالمفاهيم +  

7 
 األطعمة المفيدة

+  االستقراء+  المناقشةإستراتيجية  )
 (فرز المفاهيم

8 
 مراجعة

هر حل المشكالت  +   الظهر بالظإستراتيجية  )
 (لعب األدوار+ 

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
 سلطة الفواكه والخضروات

العصف الذهني +   الحوار إستراتيجية  )
 والنقاش + االستقراء(

10 
 حلوى الموز مع العسل

العصف الذهني +   الحوار إستراتيجية  )
 والنقاش + االستقراء(

11 
 مراجعة 

خرائط +    حوض السمكستراتيجية  )ا
 (أسئلة البطاقات+   المفاهيم

12 
 أسبوع المرور

+  العمل الجماعي+    من أناإستراتيجية  )
 (األلعاب واأللغاز

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 
 أسبوع النظافة 

مسرح +    األلعاب واأللغازإستراتيجية  )
 (التدريس التبادلي+  العرائس

14 
 أسبوع الشجرة

+  من أنا+    فرز المفاهيمإستراتيجية  )
 (حوض السمك

15 
 تابع أسبوع الشجرة

+     أسئلة البطاقاتإستراتيجية  )
 (مثلث االستماع+   المسابقات

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير  16

 المتقنات  لمعايير التقويم

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ت
ظا

ح
ال

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 الثانيبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 
 م11/06/2020 هـ19/10/1441 إجازة نهاية العامبداية 

 

17 
18 

 استكمال البرامج العالجية للطالبات
 غير المتقنات  لمعايير التقويم


