


 

 المملكة العربیة السعودیة 
 ) ٢٨٠(  لتعلیموزارة ا

 سیر بمنطقة علتعلیم  ل  دارة العامةإلا
 التعلیمیة  الشؤون

 بنات)  -وي (بنین ف التربإدارة اإلشرا
 الصفوف األولیة  

 

 

 

 

 

  فھو المنطلق لتدریس مكونات أي درسص القرائيمراعاة تخصیص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة الن ، . 

 یُراعى االلتزام بالتوزیع والتمشي وفقھ . 

 الحصة  االسبوع 
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ھـ ١٤٤٣/ ١/ ٢٥-٢١ أتعلم فن الخط –التقویم التشخیصي  األول 
  األولى: حدة وال الثاني 

التعامل مع  
  اآلخرین 

 نشاطات التھیئة 

 نص االستماع 
 َ   یا جاري  شكرا

 : النشید
 آداب الحدیث 

  الدرس األول:
عادل في  
 الطائرة 

الفھم  
 واالستیعاب  

 ھـ ٢/٢/١٤٤٣-٢٨/١ أجیب 

الفھم   الثالث 
 واالستیعاب  
 أنمي لغتي 

األداء القرائي  
 االحظ  أقرأ

التراكیب اللغویة  
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 أستخدم   أكتب 
 الخط  حول أ

 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ٩-٥

 أیام)  ٣الرابع ( 
 میس  خاألربعاء وال

 التعبیر  الیوم الوطني إجازة 
  الدرس الثاني:
عام دراسي  

 جدید 

الفھم  
 یعاب واالست

 أجیب  
 أنمي لغتي  

القرائي   داء األ
 إجازة الیوم الوطني  االحظ  أقرأ

 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ١٤-١٢

التراكیب اللغویة   الخامس 
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 أستخدم  أكتب 
نموذج اختبار   التعبیر  الخط  أحول 

 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ٢٣-١٩ ) ١(

 السادس 
 ) ١(  التقویم التجمیعي  ) ١نموذج اختبار ( 

 ھـ ١/٣/١٤٤٣-٢٦/٢
 الثانیة:  ة حدالو السابع 

  ربوع من بالدي
 اطات التھیئة شن

 نص االستماع 
 یا بالدي  النشید:  ي من معالم بالد

  الدرس األول:
الریاض والملك  

 الشجاع 

الفھم  
 واالستیعاب 

 أجیب  
 أنمي لغتي 

 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٨-٤

 أیام)  ٣الثامن (
ئي  القرا األداء  إجازة مطولة  األحد واالثنین إجازة مطولة 

 االحظ  أقرأ

التراكیب اللغویة  
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 أستخدم  أكتب 
 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ١٥-١٣ أحول 

 التاسع 
  الدرس الثاني: تعبیر ال الخط 

 مصایفنا 

الفھم  
 واالستیعاب 

 أجیب  
 أنمي لغتي 

األداء القرائي  
 االحظ  أقرأ

التراكیب اللغویة  
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٢٢-١٨

 أیام)  ٤العاشر (
 أستخدم  أكتب  الخمیس إجازة مطولة 

ار  اختب  ج نموذ بیر التع الخط  أحول 
 إجازة مطولة  ) ٢(

 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٢٨-٢٥
 الحادي عشر 

 ) ٢(  التقویم التجمیعي  ) ٢نموذج اختبار ( 
 ھـ ١٤٤٣/ ٤/ ٦-٢

 الثاني عشر 

 ل یة الفصل الدراسي األواختبارات نھا
 ھـ ١٣/٤/١٤٤٣-٩

 ر الثالث عش 
 ھـ ١٤٤٣/ ٤/ ٢٠-١٦

 ھـ ١٤٤٣لعام  األول ) الفصل الدراسي تحفیظ  -  عام( االبتدائي الثالث فللصة لتدریس مادة لغتي الخطة الزمنی 


