


 

 

 

 اململكة العربية السعودية

  (280تعليم البنات ) – التعليموزارة 

                                                     جدة –للبنات بمنطقة مكة المكرمة  للتعليماإلدارة العامة 

 مكتب التعليم برابغ

 قسم التربية األسرية                       

 االول ابتدائي سرية للصف توزيع منهج التربية األ

 هـ  1441هـ   ــ    1440لعام       الثانيالدراسي  الفصل

 

 . معلمة المادة :.........................   مشرفة المادة :..................................... قائدة المدرسة :................          

 

 

 

 

 مالحظات الـمــــوضــــوع األسبوع الوحدة

 مسكني 

  بيئتي - تمهيد هـ 24/5/1441 األول

  مالبسي  هـ 1441/ 6/ 1 الثاني

  ألعابي هـ 1441/ 6/ 8 الثالث

  مطبخي هـ 15/6/1441 الرابع

 غذائي

  الماء هـ 22/6/1441 الخامس

  الحليب هـ 29/6/1441 السادس

  الفواكه والخضروات  هـ 1441/ 7/ 6 السابع

  تقييم الفترة األولى هـ 13/7/1441 الثامن

  وجبة الفطور هـ 20/7/1441 التاسع

 مناسبتي

  شهر رمضان هـ 27/7/1441 العاشر

  العيدان ) عيد الفطر( هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر

  العيدان ) عيد األضحى ( هـ 12/8/1441 الثاني عشر

  المولود الجديد هـ 19/8/1441 الثالث عشر

  تقييم الفترة الثانية –عامة تمارين  هـ 26/8/1441 الرابع عشر 

  نهائيتقييم  هـ 1441/ 9/ 3 الخامس عشر 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاني هـ 10/9/1441 عشر السادس 



 

 

 اململكة العربية السعودية

  (280تعليم البنات ) – التعليموزارة 

                                                     جدة –للبنات بمنطقة مكة المكرمة  للتعليماإلدارة العامة 

 مكتب التعليم برابغ

 قسم التربية األسرية                       

 

 الثاني االبتدائي  سرية للصف توزيع منهج التربية األ

 هـ  1441هـ   ــ    1440لعام       الثانيالدراسي  الفصل

 

 

 

 :.........................   مشرفة المادة :..................................... قائدة المدرسة :................. معلمة المادة 

 مالحظات الـمــــوضــــوع األسبوع الوحدة

 مسكني 

  عائلتي - تمهيد هـ 24/5/1441 األول

  األجهزة الذكية هـ 1441/ 6/ 1 الثاني

  مالبسي  هـ 1441/ 6/ 8 الثالث

  غرفتي هـ 15/6/1441 الرابع

  مطبخي هـ 22/6/1441 الخامس

 غذائي

  آداب الطعام هـ 29/6/1441 السادس

  األطعمة المفيدة  هـ 1441/ 7/ 6 السابع

  تقييم الفترة األولى هـ 13/7/1441 الثامن

  سلطة الفواكه والخضروات هـ 20/7/1441 التاسع

  حلوى الموز مع العسل هـ 27/7/1441 العاشر

 مناسبتي

   أسبوع المرور هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر

  أسبوع النظافة هـ 12/8/1441 الثاني عشر

  أسبوع الشجرة هـ 19/8/1441 الثالث عشر

  تقييم الفترة الثانية –عامة  تمارين هـ 26/8/1441 الرابع عشر 

  نهائيتقييم  هـ 1441/ 9/ 3 الخامس عشر 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاني هـ 10/9/1441 السادس عشر 



 

 

 اململكة العربية السعودية

  (280تعليم البنات ) – التعليموزارة 

                                                     جدة –للبنات بمنطقة مكة المكرمة  للتعليماإلدارة العامة 

 مكتب التعليم برابغ

 قسم التربية األسرية                       

 

 الثالث اإلبتدائي سرية للصف توزيع منهج التربية األ

 هـ  1441هـ   ــ    1440لعام       الثانيالفصل الدراسي 

 

 :.........................   مشرفة المادة :..................................... قائدة المدرسة :................. معلمة المادة 

 

 

 مالحظات الـمــــوضــــوع األسبوع الوحدة

 مسكني 

  مدرستيتعاملي في   - تمهيد هـ 24/5/1441 األول

  تعاملي في مدرستي هـ 1441/ 6/ 1 الثاني

  تعاملي مع ضيوفي هـ 1441/ 6/ 8 الثالث

  تعاملي أثناء نزهتي هـ 15/6/1441 الرابع

  تعاملي مع بيئتي هـ 22/6/1441 الخامس

 غذائي

  المجموعات الغذائية هـ 29/6/1441 السادس

  الشطائر هـ 1441/ 7/ 6 السابع

  التمر هـ 13/7/1441 الثامن

  تقييم الفترة األولى هـ 20/7/1441 التاسع 

 مناسبتي

  اليوم الوطني هـ 27/7/1441 العاشر

  يوم المعلم هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر

  يوم الغذاء العالمي هـ 12/8/1441 الثاني عشر

  يوم الصحة العالمي هـ 19/8/1441 الثالث عشر

  تقييم الفترة الثانية –عامة  تمارين هـ 26/8/1441 الرابع عشر 

  نهائيتقييم  هـ 1441/ 9/ 3 الخامس عشر 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاني هـ 10/9/1441 السادس عشر 



 

 اململكة العربية السعودية

  (280تعليم البنات ) – التعليموزارة 

                                                     جدة –للبنات بمنطقة مكة المكرمة  للتعليماإلدارة العامة 

 مكتب التعليم برابغ

 قسم التربية األسرية                       

 الرابع االبتدائي  سرية للصف توزيع منهج التربية األ

 هـ  1441هـ   ــ    1440لعام       ثانيالالفصل الدراسي 

 

 

                      

 :..................................... قائدة المدرسة :................. معلمة المادة :.........................   مشرفة المادة 

 

 مالحظات الـمــــوضــــوع األسبوع الوحدة

  تمهيد هـ 24/5/1441 األول 

مهاراتي في 

 الحياة

  العناية بالكتاب هـ 1441/ 6/ 1 الثاني

 هـ 1441/ 6/ 8 الثالث
المحافظة على المرافق  –العناية بالصف 

 العامة في المدرسة 

 

  كيف تنظمين وقتك هـ 15/6/1441 الرابع

  تكونين مجتهدة في الصفكيف  هـ 22/6/1441 الخامس

  آداب التعامل داخل المنزل هـ 29/6/1441 السادس مجتمعي 

  تقييم الفترة األولى -كيف أختار صديقاتي  هـ 1441/ 7/ 6 السابع

مهارات 

 يدوية
  غرزة السراجة الزخرفية هـ 13/7/1441 الثامن

  غرزة السلسلة المتصلة هـ 20/7/1441 التاسع

  تطبيقات مختلفة لغرز التطريز هـ 27/7/1441 العاشر

  الحليب ) نظري ( هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر غذائي

  الحليب ) عملي ( هـ 12/8/1441 الثاني عشر

ترشيد 

 االستهالك
  ترشيد استهالك الماء هـ 19/8/1441 الثالث عشر

  تقييم الفترة الثانية –عامة  تمارين هـ 26/8/1441 الرابع عشر 

  نهائيتقييم  هـ 1441/ 9/ 3 الخامس عشر 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاني هـ 10/9/1441 السادس عشر 



 

 

 اململكة العربية السعودية

  (280تعليم البنات ) – التعليموزارة 

                                                     جدة –للبنات بمنطقة مكة المكرمة  للتعليماإلدارة العامة 

 مكتب التعليم برابغ

 قسم التربية األسرية                       

 الخامس االبتدائي  سرية للصف توزيع منهج التربية األ

 هـ  1441هـ   ــ    1440لعام       ثانيالالفصل الدراسي 

 

           

 . معلمة المادة :.........................   مشرفة المادة :..................................... قائدة المدرسة :................ 

 مالحظات الـمــــوضــــوع األسبوع الوحدة

  تمهيد هـ 24/5/1441 األول 

 مجتمعي 

  أداب التعامل خارج المنزل هـ 1441/ 6/ 1 الثاني

  أداب التعامل خارج المنزل هـ 1441/ 6/ 8 الثالث

مهاراتي 

 في الحياة
 هـ 15/6/1441 الرابع

كيف تجيبين عن أسئلة   -كيف تذاكرين 

 االختبار
 

 بيئتي
  التلوث داخل المنزل هـ 22/6/1441 الخامس

  التلوث داخل المنزل هـ 29/6/1441 السادس

  تقييم الفترة األولى هـ 1441/ 7/ 6 السابع 

مهارات 

 يدوية

  غرزة األشعة  هـ 13/7/1441 الثامن

  غرزة البطانية هـ 20/7/1441 التاسع

  تطبيقات على غرز التطريز هـ 27/7/1441 العاشر

 غذائي
  الوجبات الخفيفة هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر

  ) عملي( إعداد أصناف من الشطائر –الخبز  هـ 12/8/1441 الثاني عشر

ترشيد 

 االستهالك
  ترشيد استهالك الكهرباء هـ 19/8/1441 الثالث عشر

  تقييم الفترة الثانية –عامة  تمارين هـ 26/8/1441 الرابع عشر 

  نهائيتقييم  هـ 1441/ 9/ 3 الخامس عشر 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاني هـ 10/9/1441 السادس عشر 



 

 

 اململكة العربية السعودية

  (280تعليم البنات ) – التعليموزارة 

                                                     جدة –للبنات بمنطقة مكة المكرمة  للتعليماإلدارة العامة 

 مكتب التعليم برابغ

 قسم التربية األسرية                       

 السادس االبتدائي  سرية للصف توزيع منهج التربية األ

 هـ  1441هـ   ــ    1440لعام       ثانيالل الدراسي الفص

 

 

 :.........................   مشرفة المادة :..................................... قائدة المدرسة :................. معلمة المادة          

 مالحظات الـمــــوضــــوع األسبوع 

  تمهيد هـ 24/5/1441 األول 

 مجتمعي 
  التعامل مع المشكالت االجتماعية هـ 1441/ 6/ 1 الثاني

  التعامل مع المشكالت االجتماعية هـ 1441/ 6/ 8 الثالث

مهاراتي 

 في الحياة
  المصروف الشخصي هـ 15/6/1441 الرابع

  التعامل مع النفايات الصلبة هـ 22/6/1441 الخامس بيئتي

مهارات 

 يدوية

  غرزة المكينة اليدوية ) النباتة ( هـ 29/6/1441 السادس

  غرزة الكفافة هـ 1441/ 7/ 6 السابع

  تقييم الفترة األولى هـ 13/7/1441 الثامن 

 غذائي

  الشاي )عملي( هـ 20/7/1441 التاسع

  العجائن ) نظري( هـ 27/7/1441 العاشر

  تطبيقات على العجائن اللينة ) عملي (  هـ 1441/ 8/ 5 الحادي عشر

ترشيد 

 االستهالك

 هـ 12/8/1441 الثاني عشر
الدعاية واإلعالن وأثرهما على حياة 

 المستهلك
 

 هـ 19/8/1441 الثالث عشر
واإلعالن وأثرهما على حياة الدعاية 

 المستهلك
 

  تقييم الفترة الثانية –عامة  تمارين هـ 26/8/1441 الرابع عشر 

  نهائيتقييم  هـ 1441/ 9/ 3 الخامس عشر 

  اختبارات الفصل الدراسي الثاني هـ 10/9/1441 السادس عشر 


