


              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  الــــدروس التاريخ  األسبوع

 هـ1444\5\10 األول 
 هـ 1444\5\14

 84-83صمن   السمنة والنحافة وفقر الدم

 

 هـ 1444\5\17 الثاني
 هـ 1444\5\21

 87-85 ص من      السمنة والنحافة وفقر الدم

 هـ 1444\5\25 الثالث 
 هـ 1444\5\28

 91-88من ص العناية بالجسم 

 هـ 1444\6\1 الرابع
 هـ 1444\6\5

 96-92من ص العناية بالجسم 

 هـ 1444\6\8 الخامس  
 هـ 1444\6\12

 105-102صمن   المشروبات 

 هـ 1444\6\15 السادس 
 هـ 1444\6\19

 صنف من المشروبات 
 )بيان عملي( 

 110-106من ص 

 هـ 1444\6\24 السابع  
 هـ 1444\6\26

 111ص التمور 

 هـ 1444\6\29 الثامن 
 هـ 1444\7\4

 114-112 من ص صنف من التمور 

 هـ 1444\7\7 التاسع  
 هـ 1444\7\11

 124-121من ص  العناية الملبسية 

 هـ 1444\7\14 العاشر  
 هـ 1444\7\18

 127-124من ص  العناية الملبسية 

 الحادي
 عشر 

 هـ 1444\7\21
 هـ 1444\7\25

 139-133من ص  االمن والسالمة 

 الثاني 
 عشر 

 هـ 1444\7\28
 هـ 1444\8\1

حصر درجات الطالبات ومراجعة  
 دفاتر أعمال السنة   

 

 الثالث  
 عشر 

 هـ 1444\8\6
 هـ 1444\8\10

  التقويم الختامي 

 هـ1444 لعام متوسطةال للمرحلة األسرية و المهارات الحياتية : مقرر  توزيع

 الثاني الدراسي الفصل    متوسط أول للصف         
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 مشرفة العموم /  نبيهة علي الرجيعي         

 

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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 مشرفة العموم /  نبيهة علي الرجيعي         

: الصف   المتوسط المرحلة:  االول   المهارات الحياتية و  المادة:  
 االسرية  

في  عدد الحصص 
 ١ األسبوع 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

  -  هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إلى

  -  هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 السمنة والنحافة وفقر الدم
 
 
 
 

 ( 2األسبوع )

    - هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إلى 
   -   هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 السمنة والنحافة وفقر الدم
 
 
 
 

 ( 3األسبوع )

  -    هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إلى

   -   هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:    

 العناية بالجسم 

 

 

 

 ( 4األسبوع )

  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إلى

  -    هـ5/6/1444

  م29/12/2022

 العناية بالجسم 

 

 

 

 

 ( 5األسبوع )

  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إلى

    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 املشروبات 

 

 

 

 

 ( 6األسبوع )

      هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إلى 

 املشروبات
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 مشرفة العموم /  نبيهة علي الرجيعي         

   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023
 

 

 ( 7األسبوع )

  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إلى

   -  هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 التمور 

 

 

 ( 8األسبوع )

  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إلى

  -   هـ4/7/1444

  م26/1/2023

 التمور 

 

 

 

 

 ( 9األسبوع )

  -    هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إلى

   -    هـ11/7/1444

 م2/2/2023

   ضم الفتحات

 

 

 

 

 ( 10األسبوع )

  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إلى

     هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 ضم الفتحات 

 

 

 

 

 ( 11األسبوع )

  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إلى

   -   هـ25/7/1444

  م16/2/2023

 األمن والسالمة في املنزل   

 

 

 

 

 ( 12األسبوع )

    -  هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى

تطبيق قواعد السالمة    –العناية بالجسم  – تعزيز مهارات )الوقاية من أمراض سوء التغذية 
 بالمنزل( 
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 مشرفة العموم /  نبيهة علي الرجيعي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 
 الخميس و

 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            
 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

  -   هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إلى

  -    هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 


