
●  

 هـ1444توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  

الدراسات   المادة الثاني الصف االبتدائية المرحلة
 اإلسالمية

 ٥ عدد الحصص في األسبوع

 عدد موضوعات المحتوى األسبوع
 الحصص

 (1األسبوع )
 م4/12/2022 -هـ 1444/٥/10

 إلى
 م8/12/2022 - هـ1444/٥/14

 ١ ٢-١سورة األعلى من آية  
 ١ ٥-٣سورة األعلى من آية  
 ١ ٧-6سورة األعلى من آية  
 ١ ١٠-8سورة األعلى من آية  

 1 عبادة اهلل وحدهقسم التوحيد / 

 (2األسبوع )
 م11/12/2022 -هـ1444/٥/17

 إلى
 م1٥/12/2022 -هـ1444/٥/21

 ١ ١٣ -١١سورة األعلى من آية  
 ١ ١٥-١٤األعلى من آية    سورة

 ١ ١٩-١٦سورة األعلى من آية  
 1 مراجعة سورة األعلى كاملة

 1 (1آداب األكل والشرب )قسم الفقه والسلوك /  

 (3األسبوع )
 م18/12/2022-هـ 1444/٥/24

 إلى
 م22/12/2022-هـ1444/٥/28

 إجازة مطولة: األحد

 يوم األحد إجازة ) ال يدرج فيه موضوعات(
 1 3-1سورة الطارق من آية  
 1 ٦-4سورة الطارق من آية  
 1 8-7سورة الطارق من آية  

 1 عبادة غير اهلل شركقسم التوحيد / 

 (4األسبوع )
 م2٥/12/2022 -هـ  1444/٦/1

 إلى
 م29/12/2022 -هـ  1444/٥/٦

 

 1 10-9سورة الطارق من آية  
 1 12-11سورة الطارق من آية  

 1 17-13من آية  سورة الطارق  
 1 مراجعة سورة الطارق كاملة

 1 (2آداب األكل والشرب )قسم الفقه والسلوك /  

 (٥األسبوع )
 م1/1/2023 -هـ    1444/٦/8

 إلى
 م٥/1/2023   -هـ  1444/٦/12

 1 3-1سورة البروج من آية  
 1 7-4سورة البروج من آية  
 1 9-8سورة البروج من آية  

 ١ ١٠  سورة البروج آية
 1 نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلمقسم التوحيد / 

 (٦األسبوع )
 م8/1/2023هـ     1444/1٥/٦

 إلى  
 م12/1/2023 -هـ 1444/٦/19

 ١ ١١سورة البروج آية  
 1 1٦ -12سورة البروج من آية  
 1 22-17سورة البروج من آية  

 1 مراجعة سورة البروج كاملة
 1 المحافظة على الممتلكات الخاصة وحقوق اآلخرين  -/   قسم الفقه والسلوك

:المستوى 1  + متوسط، تعداد رقمي تفصيلي +  :منّسق  
:عند  36.0 سم + مسافة :الترقيم رمز نقطي + محاذاة  نمط 

:بادئة  72.1 سم



 المحافظة على البيئة -
 (7األسبوع )

 م1٥/1/2023 -هـ  1444/٦/22
 إلى

 م19/1/2023  -هـ 1444/2٦/٦
 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 يوم األحد واالثنين إجازة ) ال يدرج فيهما موضوعات(
 1 ٥-1سورة االنشقـاق من آية  

 1 9-٦االنشقـاق من آية  سورة  
 1 صفـات الرسول صلى اهلل عليه وسلم  قسم التوحيد / 

 (8األسبوع )
 م22/1/2023 -هـ  1444/٦/29

 إلى
 م2٦/1/2023 -هـ  4/7/1444

 

 1 1٥-10سورة االنشقـاق من آية  
 1 19-1٦سورة االنشقـاق من آية  
 ١ 25-٢٠سورة االنشقـاق من آية  

 1 كاملةمراجعة سورة االنشقـاق   
 1 المحافظة على الممتلكات العامةقسم الفقه والسلوك /  

 (9األسبوع )
 م29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى
 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 1 3-1سورة المطففين من آية  
 1 ٦-4سورة المطففين من آية  
 1 9-7سورة المطففين من آية  
 1 12-10سورة المطففين من آية  

 1 دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلمالتوحيد / قسم  

 (10األسبوع )
 م٥/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى
 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 1 1٥-13سورة المطففين من آية  
 1 17-1٦سورة المطففين من آية  
 1 21-18سورة المطففين من آية  
 1 24-22سورة المطففين من آية  

 1 فروض الوضوء/   قسم الفقه والسلوك

 (11األسبوع )
 م12/2/2023 -هـ  21/7/1444

 إلى
 م1٦/2/2023 -هـ 7/1444/2٥

 

 1 28-2٥سورة المطففين من آية  
 1 30-29سورة المطففين من آية  
 1 32-31سورة المطففين من آية  
 1 34-33سورة المطففين من آية  

 1 نواقض الوضوءقسم الفقه والسلوك / 

 (12)  األسبوع
 م19/2/2023   -هـ28/7/1444

 إلى
 م23/2/2023 -هـ 3/8/1444

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس

 1 3٦-3٥سورة المطففين من آية  
 1 مراجعة سورة المطففين كاملة  

 1 أهمية الصالةقسم الفقه والسلوك /  
 يوم األربعاء والخميس إجازة ) ال يدرج فيهما موضوعات(

 (13)  األسبوع
 االختبارات

 م2٦/2/2023 -هـ 8/1444/٦
 إلى

 م2/3/2023 -هـ 10/8/1444

 تقييم نهائي

 




