


 

 المملكة العربیة السعودیة 
 ) ٢٨٠(  لتعلیموزارة ا

 سیر بمنطقة علتعلیم  رة العامة لاإلدا 
 الشؤون التعلیمیة 

 بنات)  -وي (بنین ف التربشراإدارة اإل
 األولیة   ف الصفو

 

 

 

 

  فھو المنطلق لتدریس مكونات أي درسة النص القرائيمراعاة تخصیص الدقائق األولى من كل حصة لقراء ، . 

  وزیع والتمشي وفقھ. یُراعى االلتزام بالت 

 االسبوع 
 الحصة 

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 األول 

 ھـ ١٤٤٣/ ١/ ٢٥-٢١ تعلم فن الخط أ  -  التھیئة واالستعداد

   – التھیئة واالستعداد الثاني 
 تعلم فن الخط أ

   أقاربي  األولى: الوحدة 
 نشاطات التھیئة 

 نص االستماع 
 ھـ ٢/٢/١٤٤٣-٢٨/١ إلى البر 

 الثالث 
 حم رل صلة ا  الدرس األول: جدتي  النشید: 

الفھم  
 واالستیعاب 

 أجیب  
 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ٩-٥ أحلل  

 أیام)   ٣(  الرابع 
األربعاء والخمیس  

 الیوم الوطني إجازة 
التراكیب  
 اللغویة 

ستخرج من  أ
 النص 

 م  أستخد أكتب  
 وم الوطني إجازة الی التعبیر  الخط   أحول 

 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ١٤-١٢

 الخامس 
 الدرس الثاني 

 دي ج  یااً عذر

الفھم  
 واالستیعاب 

 أجیب  
 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 أحلل 

التراكیب  
 اللغویة 

ستخرج من  أ
 النص 

  أستخدم  أكتب 
 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ٢٣-١٩ أحول 

 السادس 
 ) ١(  التقویم التجمیعي  التعبیر  الخط 

 ھـ ١/٣/١٤٤٣-٢٦/٢

ي  أصدقائ  الثانیة:الوحدة  السابع 
 اني وجیر

 ة ئات التھیاطنش

 نص االستماع 
 والصدیق الجار  لنشید: ا حق الجار 

 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٨-٤
 أیام)  ٣(  الثامن

 واالثنین  حد األ
 إجازة مطولة  إجازة مطولة 

  لنشید: ا
الجار  

 والصدیق 
 الصدیقان   الدرس األول:

الفھم  
 واالستیعاب 

 أجیب  
 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ١٥-١٣ أحلل 

التراكیب   التاسع 
 اللغویة 

  نج م ستخرأ
 النص 

  أستخدم  أكتب 
الجار   الدرس الثاني: التعبیر  الخط  أحول 

 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٢٢-١٨ الصغیر 

 أیام)  ٤(  عاشرلا
 الخمیس إجازة مطولة 

الفھم  
 واالستیعاب 

 أجیب  
 أنمي لغتي 

األداء  
 القرائي 

 أ واالحظ  أقر
 أحلل 

التراكیب  
 اللغویة 

ستخرج من  أ
 النص 

  أستخدم  أكتب 
إجازة   الخط  أحول 

 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٢٨-٢٥ مطولة 

 عشر   الحادي
 ) ٢(  التقویم التجمیعي  یر بالتع

 ھـ ١٤٤٣/ ٤/ ٦-٢

 الثاني عشر 

 برامج إثرائیة وخطط عالجیة 
 ھـ ١٣/٤/١٤٤٣-٩

 ر الثالث عش 

 ـ ھ١٤٤٣/ ٤/ ٢٠-١٦

 ـ ھ١٤٤٣ لعام األول ) الفصل الدراسي تحفیظ  -  عام( االبتدائي الثاني فللصالخطة الزمنیة لتدریس مادة لغتي 


