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بستان المعرفة  ب اكتتدريس لالخطة الزمنية 

م 2010/2011للصف الثاني للعام الدراسي 
 

المالحظات الدرس المدة الزمنية التاريخ الشهر م 

 مراجعة أٌام 5 22/9ـ18سبتمبر  1

 هذه قرٌتً أٌام 7 3/10ـ 25/9اكتوبر +سبتمبر 2

 أرنوب وأحالم المدٌنة أٌام 7 12/10ـ4اكتوبر  3

 وطنً أٌام 7 23/10ـ13بر اكتو 4

 أسمع صوتا أٌام 7 1/11ـ24نوفمبر +اكتوبر 5

 فً طرٌقً إلى المسجد أٌام 6 9/11ـ2نوفمبر  6

 حصالة وحصالة أٌام 6 17/11ـ10نوفمبر  7

العٌد الوطنً +إجازة عٌد االضحىأسبوع  24/11ـ20نوفمبر  8

 مراجعة ٌوم   27/11نوفمبر  9

 لعبة األلوان أٌام 7 6/12ـ28/11دٌسمبر +نوفمبر 10

 هند وباسم أٌام 7 15/12ـ7/12دٌسمبر  11

 من أجل سالمتً أٌام 7 26/12ـ18دٌسمبر  12

 ذكرٌات من عمان أٌام 6 3/1ـ27ٌناٌر +دٌسمبر 13

 جزاء العمل أٌام 6 11/1ـ4ٌناٌر  14

 المسعف الصغٌر أٌام 6 19/1ـ12ٌناٌر  15

 نصف العام الدراسًإجازة أسبوع  28/1ـ22ٌناٌر  16

 مراجعة أٌام 3 31/1ـ29ٌناٌر  17

 أمٌرة الصحراء أٌام 7 9/2ـ1فبراٌر  18

 رحلة إلى الوادي أٌام 7 20/2ـ12فبراٌر  19

 سمر والعم صحنون أٌام 7 1/3ـ21/2مارس +فبراٌر 20

 مً والبذرة العجٌبة أٌام 7 12/3ـ2مارس  21

 حكاٌة شجرتٌن أٌام 6 20/3ـ13مارس  22

 مراجعة ٌومٌن  22/3ـ21مارس  23

 أنا أنمو أٌام 6 30/3ـ23مارس  24

 جٌران جمولة أٌام 6 9/4ـ2ابرٌل  25

 مدرسة سابر العجٌب أٌام 6 17/4ـ10ابرٌل  26

 أٌن قبلة الصالة أٌام 6 25/4ـ18ابرٌل  27

 ! انطلق اآلنأٌام 6 3/5ـ26ماٌو +ابرٌل 28

 مراجعة   25/5ـ4ماٌو  29

 
 :توقٌع المشرف التربوي                    :مدٌرة المدرسة توقٌع          :        ع المعلمة األولى توقً
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بستان المعرفة   كتاب تدريسلالخطة الزمنية 
  م2010/2011للصف الثاني للعام الدراسي 

 للمدارس التي لم تنهي تدريس كتاب الصف األول

 

المالحظات لدرس االمدة الزمنية التاريخ الشهر م 

 بستان المعرفة للصف األولكتاب تكملة الجزء الثاني من ٌوم 25 20/10ـ18/9سبتمبر  1

 هذه قرٌتً أٌام 6 30/10ـ 23اكتوبر  2

 أرنوب وأحالم المدٌنة أٌام 6 7/11ـ31/10نوفمبر +اكتوبر 3

 وطنً أٌام 6 15/11ـ8نوفمبر  4

 أسمع صوتا ٌومٌن  17/11ـ16نوفمبر  5

 العٌد الوطنً+إجازة عٌد االضحىأسبوع  24/11ـ20نوفمبر  6

 أسمع صوتا تكملة درس أٌام 4 30/11ـ27نوفمبر  7

 فً طرٌقً إلى المسجد أٌام 6 8/12ـ1دٌسمبر +نوفمبر 8

 حصالة وحصالة أٌام 6 18/12ـ11دٌسمبر  9

 لعبة األلوان أٌام 6 26/12 -19دٌسمبر  10

 هند وباسم ام أي6 3/1ـ27ٌناٌر +دٌسمبر 11

 من أجل سالمتً أٌام 6 11/1ـ4ٌناٌر  12

 ذكرٌات من عمان أٌام 6 19/1ـ12ٌناٌر  13

إجازة نصف العام الدراسً أسبوع  28/1ـ22ٌناٌر  14

 مراجعة ٌن ٌوم 30/1-29ٌناٌر  15

 جزاء العمل أٌام 6 7/2ـ31/1فبراٌر +ٌناٌر 16

  المسعف الصغٌرأٌام 6 15/2ـ8فبراٌر  17

 أمٌرة الصحراء أٌام 6 23/3ـ16فبراٌر  18

 رحلة إلى الوادي أٌام 6 5/3ـ26/2مارس +فبراٌر 19

 سمر والعم صحنون أٌام 6 13/3ـ6مارس  20

 مً والبذرة العجٌبة أٌام 6 21/3ـ14مارس  21

 حكاٌة شجرتٌن أٌام 6 29/3ـ22مارس  22

 أنا أنمو أٌام 6 6/4ـ30/3ابرٌل +مارس 23

 جٌران جمولة أٌام 6 16/4ـ9ابرٌل  24

 مدرسة سابر العجٌب أٌام 6 24/4ـ17ابرٌل  25

 أٌن قبلة الصالة أٌام 5 1/5ـ25ماٌو +ابرٌل 26

 ! انطلق اآلنأٌام 5 8/5ـ2ماٌو  27

 مراجعة   25/5ـ9ماٌو  28

 
 :وقٌع المشرف التربويت                    :مدٌرة المدرسة توقٌع          :        توقٌع المعلمة األولى 
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  ينبوع المعارفكتاب تدريس لالخطة الزمنية 

 م2010/2011للعام الدراسي  لثللصف الثا

 

المالحظات الدرس المدة الزمنية التاريخ الشهر م 

 مراجعة أٌام 3 20/9ـ18سبتمبر  1

 ماذا نفعل؟ أٌام 8 2/10ـ21اكتوبر +سبتمبر 2

 جدي وصٌة أٌام 8 12/10ـ3اكتوبر  3

 األخوة الثالثة أٌام 8 24/10ـ13اكتوبر  4

 عافاك هللا ٌا ابً أٌام 8 3/11ـ25نوفمبر +اكتوبر 5

 ... الوقاٌة خٌرأٌام 8 15/11ـ6نوفمبر  6

 أغلى من الحرٌة ٌومٌن  17/11ـ16نوفمبر  7

إجازة عٌد األضحى + إجازة العٌد الوطنً أسبوع  24/11ـ20نوفمبر  8

 أغلى من الحرٌة أٌام 5 1/12ـ27/11دٌسمبر +نوفمبر 9

 صاحبً الجدٌد أٌام 7 12/12ـ4دٌسمبر  10

 رسالة إلى إبنً أٌام 7 21/12ـ13دٌسمبر  11

 أنا والدٌناصورات أٌام 7 1/1ـ22ٌناٌر +دٌسمبر 12

 بٌن وردة وفراشة أٌام 7 10/1ـ2ٌناٌر  13

 بٌتنا الجدٌد أٌام 7 19/1ـ11ٌناٌر  14

 إجازة نصف العام الدراسًع أسبو 28/1ـ22ٌناٌر  15

 مراجعة أٌام 3 31/1ـ29فبراٌر +ٌناٌر 16

 رمضان فً األسرة أٌام 7 9/2ـ1فبراٌر  17

 قرر أن ٌتغٌر أٌام 7 20/2ـ12فبراٌر  18

 علم وخبرة وعمل أٌام 7 1/3ـ21مارس +فبراٌر 19

 الحطاب وجذع الشجرة أٌام 7 12/3ـ2مارس  20

 رسالة من عمان أٌام 7 21/3ـ13مارس  21

 درس فً المسجد أٌام 7 30/3ـ23مارس  22

 جمعة فً نزوى أٌام 7 10/4ـ2ابرٌل  23

 من ذكرٌات طفولتً أٌام 7 19/4ـ11ابرٌل  24

 فلتحً الرحالت أٌام 7 30/4ـ4ماٌو +ابرٌل 25

 مراجعة   25/5ـ1ماٌو  26
 

 :توقٌع المشرف التربوي                    :ٌرة المدرسةمد توقٌع          :        توقٌع المعلمة األولى 
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  ينبوع المعارفكتاب تدريس لالخطة الزمنية 

 م2010/2011للعام الدراسي  الرابعللصف 

 

المالحظات الدرس المدة الزمنية التاريخ الشهر م 

 مراجعة أٌام 5 22/9ـ18سبتمبر  1

 سماء عمان فوق أٌام 9 5/10ـ25/9اكتوبر +سبتمبر 2

 إلى أٌن نذهب؟ أٌام 9 18/10ـ6اكتوبر  3

 وارتوت بعد طول جفاف أٌام 9 31/10ـ19اكتوبر  4

 زٌنة والجد زهران أٌام 9 13/11ـ1نوفمبر  5

 على خطى أسالفنا أٌام 4 117/11ـ14نوفمبر  6

 العٌد الوطنً+ إجازة عٌد األضحى اسبوع  24/11ـ20نوفمبر  7

على خطى /تكملة درس أٌام 5 1/12ـ27دٌسمبر +نوفمبر 8
أسالفنا 

 

 ٌوم النهضة أٌام 9 14/12ـ4دٌسمبر  9

 مسٌرة الخٌر أٌام 9 27/12ـ15دٌسمبر  10

 السفر فً ربوع بالدي أٌام 9 9/1ـ28ٌناٌر +دٌسمبر 11

 مرح وجد أٌام 8 19/1ـ10ٌناٌر  12

 إجازة نصف العامأسبوع  28/1ـ22ٌناٌر  13

 مراجعة أٌام 3 31/1ـ29ٌناٌر  14

 حكمة النساء فً قرٌتً أٌام 9 13/2ـ1فبراٌر  15

 نبض واحد أٌام 9 26/2ـ14فبراٌر  16

 الذهاب إلى المخٌم  أٌام 9 9/3ـ27/2مارس +فبراٌر 17

 هً بعٌنها أٌام 9 22/3ـ12مارس  18

 خسرت الجائزة ولكن أٌام 8 3/4ـ23/3ابرٌل +مارس 19

 ر من حٌاتً صوأٌام 8 13/4ـ4ابرٌل  20

 مرٌم أٌام 8 25/4ـ16ابرٌل  21

 مراجعة   25/5ـ26/4ماٌو +ابرٌل 22

 
 :توقٌع المشرف التربوي                    :مدٌرة المدرسة توقٌع          :        توقٌع المعلمة األولى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

 كتب الصف األولتدريس ل الخطة الزمنية
 م2010/2011للعام الدراسي 

 

المدة  التاريخ الشهر م
 الزمنية

بستان 
 الحروف

 المالحظات بستان األعداد

مهارات ما قبل  أٌام5 22/9-18 سبتمبر 1
 الكتابة

مهارات ما قبل 
 الكتابة

 

سورة الفاتحة  أٌام 10 6/10-25/9 أكتوبر+سبتمبر 2
 (أ)حرف 

األشٌاء المتشابهة 
التصنٌف وفق 

خاصٌة 
أماو ـ خهف  

ذحد   -فىق

 ازٌط -ٌمٍه

 

داخم  –خازج  (ب)حسف  4 12/10-9 أكتوبر 3

 أكثس ـ ألم ـ ٌعاوي
 

 (خ)حسف  4 18/10-13 أكتوبر 4

 (ز)حسف 
ـ انعدد ( 1)انعدد 

(2) 

 

(  ج)حسف  6 26/10-19 أكتوبر 6

( ح)حسف 

 (خ)حسف 

( 4)ـ انعدد ( 3)انعدد 

 (5)انعدد 
 

-27/10 نوفمبر+أكتوبر 7

1/11 

 (د)حسف  4
 ،انشدج(ذ)حسف 

( 6،0)نعدد ا

 (7)انعدد 
 

 (ز)حسف  4 7/11-2 نوفمبر 8

 (ش)حسف 

انرىىٌه، ظىزج 

 انىاض

 (8)انعدد 

 (9)انعدد 
 

 ( ض)حسف  4 13/11-8 نوفمبر 9

 (غ)حسف 

 ٌفزانرع" ال" 

 (10)انعدد 

: أذعسف عهى

 اندائسج ـ انمستع   

 

( ص)حسف  4 17/11-14 نوفمبر 10

، (ض)حسف 

 األنف انممصىزج

: أذعسف عهى

انمعرطٍم ـ   -انمثهس

 األشكال انهىدظٍح

 

 العٌد الوطنً+ عٌد األضحى  أجازة  24/11-20نوفمبر  
( ط)حسف  5 1/12-27 دٌسمبر+نوفمبر 11

( ظ)حسف 

حدٌس شسٌف 

 (أزكان اإلظالو)

 20ـ  11األعداد مه 

، 20، 10األعداد 

30 ،... ،100 

 

 ( ع)حسف  4 7/12-4 دٌسمبر 12

 (غ)حسف 

 30ـ  21 األعداد مه

 50ـ  31األعداد مه 

 

 

 ( ف)حسف  4 13/12-8 دٌسمبر 13

 (ق)حسف 

 80ـ  51األعداد مه 
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 ( ن)حسف  4 19/12-14 دٌسمبر 14

 (ل)حسف 

 ظىزج انفهك

ـ 81األعداد مه 

100 

 

 

 (م)حرف  6 27/12-20 دٌسمبر 16
( ن)حرف 
 (هـ)حرف 

  100العد حتى 

 (و)حسف  4 2/1-28 ٌناٌر+دٌسمبر 17

( ي)زف ح

 أوشىدج انحسوف
 مساجعح

 

 

 مساجعح  ٌىمٍه 4/1-3ٌناٌر  18

 2ج+1تعران انمعسفح ج   

  أظسج تدز 6 12/1-5 ٌناٌر 19

  ٌىو جمٍم 5 19/1-15ٌناٌر  20

 أجازة نصف العام الدراسً عأظثى 28/1-22 ٌناٌر 21

  ٌىو انعٍد 5 2/2-29 فبراٌر+ٌناٌر 22

  دذًحكاٌاخ ج 5 9/2-5 فبراٌر 23

 تٍرىا انجمٍم  5 16/2-12 فبراٌر 24

 مطس، مطس  5 23/2-19 فبراٌر 25

 مىرز ٌهعة  5 2/3-26/2 مارس+فبراٌر 26

 مصزعح جدي  5 9/3-5 مارس 27

 أحة مدزظرً  5 16/3-12 مارس 28

 ٌىو فً مدزظرً  5 23/3-19 مارس 29

 معهمرً  5 30/3-26 مارس 30

 عجٍثح حافهرً ال 5 6/4-2 اتسٌم 31

 لطسج ماء  5 13/4-9 اتسٌم 32

 حدٌس انصاتىوح وانماء  5 20/4-16 اتسٌم 33

 وهعة انغمٍضح  5 27/4-23 اتسٌم 34

 طحٍه عهى وجهً  5 4/5-30/4 ماٌى+اتسٌم  

 مساجعه   25/5-7 ماٌى 
 

 

 

 :توقٌع المشرف التربوي                    :مدٌرة المدرسة توقٌع          :        توقٌع المعلمة األولى 
 


