


 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280)  معليتال ة وزار 

 ة عسير اإلدارة العامة للتعليم بمنطق

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 وف األولية  الصف 

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي ثانيالفصل الدراسي )ال االبتدائي ولألاللصف  (علومال ) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر

 

 

 

 

 التحفيظ  عام التعليم ال ألسبوعا

 األول  
 هـ  1442/  6/  4من 
 هـ1442/ 6/  8  إلى

 تمهيد تمهيد

 الثاني 
 هـ  6/1442/ 11من 
 ـ ه1442/ 15/6إلى  

 الطقس  الرابعة: الوحدة
 الطقس والفصول  ( 6الفصل ) 

 نا الطقس من حول الدرس األول:

 الوحدة الخامسة: المادة
 ( 7الفصل: )

 المادة من حولنا 

 الث ثال
 هـ  6/1442/ 18من 
 هـ 1442/ 22/6إلى  

 الفصول األربعة: الدرس الثاني
ـ العلوم والرياضيات: التعبير عن النشاطات برسم  

 األعمدة 

 الدرس األول:
 اد خصائص المو

 الرابع 
 هـ  6/1442/ 25من 
 هـ 1442/ 29/6إلى  

 الوحدة الخامسة: المادة
 المادة من حولنا  (7الفصل: )

 اد مولخصائص ا الدرس األول:

 الدرس الثاني: 
 المواد الصلبة

 الخامس 
 هـ 1442/ 2/7من 
 هـ1442/ 7/ 6إلى  

 الدرس الثاني: 
 المواد الصلبة

 الدرس الثالث: 
 السوائل والغازات

 السادس 
 هـ  1442/ 9/7من 
 هـ 1442/ 13/7إلى  

 السوائل والغازات الدرس الثالث:
العلوم والتقنية والمجتمع, قراءة علمية, وحدات  

 البناء 

مية, وحدات  ة والمجتمع, قراءة علقنيلتوا موالعل
 البناء 

 السابع 
 هـ7/1442/ 16من 
 هـ 1442/ 20/7إلى  

 مراجعة الفصل السادس والسابع 
 مراجعة الفصل

 السابع

 الثامن 
 هـ  7/1442/ 23من 
 هـ 1442/ 27/7إلى  

 تغيرات المادة  (8الفصل: )
 ر المادة تتغيالدرس األول:

 ( 8الفصل: )
 تغيرات المادة 

 ع التاس 
 هـ  1442/ 1/8 نم

 هـ  1442/ 8/ 5إلى  

 المخاليط الدرس الثاني:
 ـ مهن مرتبطة مع العلوم: الخباز

 

 الدرس األول:
 غير المادة تت

 العاشر 
 هـ 1442/ 8/8من 
 هـ 1442/ 12/8إلى  

 ةالحركة والطاق الوحدة السادسة:
 الحركة ( 9الفصل: ) 
 الموقع والحركة الدرس األول:

 المخاليط  الدرس الثاني:
 ع العلوم: الخبازتبطة ممرـ مهن 

 الحادي عشر 
 هـ  8/1442/ 15من 
 هـ 1442/ 19/8إلى  

 الدفع والسحب  الدرس الثاني:
ـ التركيز على المهارات: مهارة االستقصاء, 

 االستنتاج

 الثامن مراجعة الفصل
 الحركة والطاقة الوحدة السادسة:
 الحركة ( 9الفصل: ) 

ني عشر الثا  
هـ  8/1442/ 22من   
 هـ  1442/ 26/8إلى  

 مراجعة الفصل الثامن والتاسع
 الدرس األول:

 الموقع والحركة

 الثالث عشر 
 هـ  8/1442/ 29من 

 ـ  ه1442/ 9/ 3إلى  

 الطاقة ( 10الفصل: ) 
 الطاقة والحرارة  الدرس األول:

 الدرس الثاني: 
 الدفع والسحب 

 الرابع عشر 
 هـ  1442/ 6/9من 
 هـ 1442/ 10/9إلى  

 صوت الضوء وال  الدرس الثاني:
 اءة علمية: الحسن بن الهيثمـ قر

ـ التركيز على المهارات: مهارة االستقصاء, 
 التاسع مراجعة الفصل - االستنتاج

ر الخامس عش  
 هـ  9/1442/ 13من 
   هـ1442/ 17/9إلى  

 راجعة م مراجعة 

حتى  السادس عشر و
عشر ثامن  ال  
 هـ  6/10/1442من 
 هـ22/10/1442إلى  

ات لمعايير التقويم حسب ماورد في ردم الفجوة  ين /  لطالبات الغير متقنب وا لطالل ية جاستكمال تنفيذ البرامج العال
 لفاقد التعليمي ل


