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في األسبوع  عدد الحصص  علوم  املادة: الثاني الصف: االبتدائية  املرحلة:  3 

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 ما أغلفة األرض()اليابسة 

 ما الذي تخبرنا به الخرائط عن األرض

 تقويم الدرس األول من الفصل الخامس 

 

 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 ما أهمية املاء؟( )األرض املاء على 

 مياه األرض ؟ أين توجد معظم 

 الفصل الخامس   تقويم

 

 

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 واملعادن(موارد األرض )الصخور 

 ما الصخور؟ 

 ما املعادن؟ 

 

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 تقويم الدرس األول من الفصل السادس

 التربة

 ة ما الترب

 

 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 كيف تتكون التربة؟ 

 السادستقويم الدرس الثاني من الفصل  

 الفصل السادس  تقويم

 

 

 (6األسبوع )

 م 8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 الليل والنهار 

 ماسبب حدوث الليل والنهار؟ 

 ملاذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك؟

 

 هـ1444توزيع املحتوى الدراس ي على األسابيع في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 

 

https://www.haqibati.net/
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 (7األسبوع )

 م 15/1/2023 -هـ   22/6/1444

 إلى 

 م19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 االثنين:                            ال يدرج فيه توزيع

 بماذا نصف الفصول؟ 

 ماسبب حدوث الفصول 

 الفصل السابع تقويم

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 القمر والنجوم  

 ملاذا نرى القمر من األرض؟ 

 ملاذا يظهر القمر بأشكال عدة؟ 

 

 

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 تابع  ملاذا يظهر القمر بأشكال عدة؟

   ما النجوم ؟

 تقويم الدرس األول من الفصل الثامن  

 

 

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 النظام الشمس ي  

 ما الذي يدور حول الشمس؟ 

 ماذا يوجد في نظامنا الشمس ي؟ 

 

 

 (11األسبوع )

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444
 

 ما صفات الكواكب؟ 

 تقويم الدرس الثاني من الفصل الثامن  

 الفصل الثامن  تقويم

 

 

 (12األسبوع )

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

 الفصل الخامس    تعزيز مهارات

 تعزيز مهارات الفصل السادس  

 والثامن تعزيز مهارات الفصل السابع  

 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع 

 الخميس:                            ال يدرج فيه توزيع 
 (13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -هـ  6/8/1444

 إلى 

 م 2/3/2023 -هـ   10/8/1444
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