
 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  رة العامة لاإلدا 

 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -وي )بنين ف التربشراإدارة اإل

 األولية   ف الصفو

 

 

 

 

 . ، فهو المنطلق لتدريس مكونات أي درسة النص القرائيمراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراء  ▪

 وزيع والتمشي وفقه. يُراعى االلتزام بالت  ▪

 االسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 7 

 األول 
 تعلم فن الخط أ  -  التهيئة واالستعداد

 هـ 1443/ 1/ 21-25

 الثاني 
   – التهيئة واالستعداد

 تعلم فن الخط أ

   أقاربي  األولى: الوحدة 

 نشاطات التهيئة 

 نص االستماع 
 إلى البر 

 هـ 28/1-2/2/1443

 الثالث 

 حم رل صلة ا  الدرس األول: جدتي  النشيد: 

الفهم  
 واالستيعاب 

 أجيب  

 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 أحلل  

 هـ 1443/ 2/ 5-9

 أيام(   3)  الرابع 
األربعاء والخميس  

 اليوم الوطني إجازة 

التراكيب  
 اللغوية 

ستخرج من  أ
 النص 

 أكتب  
 م  أستخد
 أحول 

 وم الوطني إجازة الي التعبير  الخط  

 هـ 1443/ 2/ 12-14

 الخامس 
 الدرس الثاني 

 دي ج  يااً عذر

الفهم  
 واالستيعاب 

 أجيب  

 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 أحلل 

التراكيب  
 اللغوية 

ستخرج من  أ
 النص 

 أكتب 
  أستخدم 
 أحول 

 هـ 1443/ 2/ 19-23

 السادس 
 ( 1)  التقويم التجميعي  التعبير  الخط 

 هـ 26/2-1/3/1443

ي  أصدقائ  الثانية:الوحدة  السابع 

 اني وجير

 ة ئات التهياطنش

 نص االستماع 
 حق الجار 

 والصديق الجار  لنشيد: ا
 هـ 1443/ 3/ 4-8

 أيام(  3)  الثامن
 واالثنين  حد األ

 إجازة مطولة  إجازة مطولة 
  لنشيد: ا

الجار  
 والصديق 

 الصديقان   الدرس األول:

الفهم  
 واالستيعاب 

 أجيب  

 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 هـ 1443/ 3/ 15-13 أحلل 

التراكيب   التاسع 
 اللغوية 

  نج م ستخرأ
 النص 

 أكتب 
  أستخدم 
 أحول 

 التعبير  الخط 
الجار   الدرس الثاني:
 هـ 1443/ 3/ 22-18 الصغير 

 أيام(  4)  عاشرلا
 الخميس إجازة مطولة 

الفهم  
 واالستيعاب 

 أجيب  

 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 أحلل 

التراكيب  
 اللغوية 

ستخرج من  أ
 النص 

 أكتب 
  أستخدم 
 أحول 

 الخط 
إجازة  
 مطولة 

 هـ 1443/ 3/ 25-28

 عشر   الحادي
 ( 2)  التقويم التجميعي  ير بالتع

 هـ 1443/ 4/ 2-6

 الثاني عشر 

 برامج إثرائية وخطط عالجية 
 هـ 9-13/4/1443

 ر الثالث عش 

 ـ ه1443/ 4/ 16-20

 ـ ه1443 لعام األول ( الفصل الدراسي تحفيظ  -  عام) االبتدائي الثاني فللصالخطة الزمنية لتدريس مادة لغتي 




