


 

 
 

وزارة التعليم                                                        
 ادارة العمة  للتعليم مةطقة  سييراإل

 ةكتب التعليم مخةيس ةشيق
 ) مطمت ( قيم الصفوف األولي 

 

 

   

 

 هـ0441/0440الزمنٌة لتدرٌس ممرر لغتً للصف األول االبتدائً الفصل الدراسً الثانً )تعلٌم عام (  الخطة

  هشزفاخ الصفىف األوليح توكتة تعلين خويس هشيطإعذاد / 

 1الصفحح 

 الحصة
 0األسبوع 

 هـ5/0440/ 42 – 44
 4األسبوع 

 هـ0440/ 6/  5 –0
 3األسبوع 

 هـ0440/  6/  04 – 2
 4األسبوع 

 هـ0440/  6/  01 – 05

 األولى
مراجعة الحروف التً سبمت 
دراستها فً الفصل الدراسً 

 األول

 إنجازاتً
 

 الدرس الثالث حرف )ن(
 أسمً الحرف وألونه
 أستمع أالحظ الصور وأتحدث، ثم

أكتب الحرف النالص المشدد 
 باالستعانة بالصور

فوازاً فً تحوٌله المفرد إلى أحاكً 
 مثنى 

 الثانٌة

مراجعة الحروف التً سبمت 
دراستها فً الفصل الدراسً 

 األول

 
 إنجازاتً

 

 أالحظ الصور وألرأ
 

 إنجازاتً
 

 الثالثة

 
 

مراجعة الحروف التً سبمت 
دراستها فً الفصل الدراسً 

 ولاأل

 إثرائً
 ضفدع ضحى

 
 ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر والصوت 

 الطوٌل)المد(
ألرأ الكلمات ، ثم أرسم دائرة حول 

 الممطع الساكن
 

 إنجازاتً
 

 الرابعة
 الوحدة الرابعة

 النشٌد مدخل الوحدة:
 )نشٌد المرور(

 الدرس الثانً حرف )ع(
 أسمً الحرف وألونه

 حظ الصور وأتحدث، ثم أستمعأال

أكتب الحرف وأكمل النالص ، ثم 
 أكتب الكلمة

 إثرائً
 الخٌمة الخضراء

 الخامسة
 مدخل الوحدة

 نص االستماع )احذر تسلم(
 أالحظ الصور وألرأ

 
 إنجازاتً

 

 الدرس الخامس حرف )ي(
 أسمً الحرف وألونه

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع

 السادسة
 طات التهٌئةنشا مدخل الوحدة:

 أالحظ وألون
 أالحظ الصور وأعبر عنها

 
ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 

 الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر والصوت 

 الطوٌل)المد(
 

 إنجازاتً
 

 أالحظ الصور وألرأ
 

 السابعة

 
 الدرس األول حرف )ض(

 أسمً الحرف وألونه
 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع

، ثم أكتب الحرف وأكمل النالص 
 أكتب الكلمة

 إثرائً
 هدٌَّة كرٌمٍ 

 
ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 

 الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر والصوت 

 الطوٌل)المد(
 

 الثامنة
 أالحظ الصور وألرأ

 

ألرأ الجملة ، وأكتب الحرف 
 المشدد مع حركته

أستمع وأحاكً فواًز فً نطك 
 الممطع الساكن

 
 

 الدرس الرابع حرف )خ(
 حرف وألونهأسمً ال

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع

أكتب الحرف وأكمل النالص ، ثم 
 أكتب الكلمة

 التاسعة

ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 
 الملون

أمٌز بٌن الصوت المصٌر 
 والصوت الطوٌل)المد(

 إنجازاتً
 

 أالحظ الصور وألرأ
 

 إنجازاتً

 العاشرة
أكتب الحرف وأكمل النالص ، ثم 

 أكتب الكلمة
 نجازاتًإ

 

 
 ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر والصوت 

 الطوٌل)المد(

 إنجازاتً

الحادٌة 
 عشر

 أستمع ثم أنطك الحرف المشدد
أحاكً فوازاً فً تذكٌر الفعل 

 وتأنٌثه
 إثرائً

أكتب الحرف وأكمل النالص ، ثم 
 أكتب الكلمة

 إثرائً
 أصابع الٌد

 



 

 
 

وزارة التعليم                                                        
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 هـ0441/0440الزمنٌة لتدرٌس ممرر لغتً للصف األول االبتدائً الفصل الدراسً الثانً )تعلٌم عام (  الخطة

  هشزفاخ الصفىف األوليح توكتة تعلين خويس هشيطإعذاد / 

 2الصفحح 

 الحصة
 5 األسبوع

 هـ0440/  6/  46 – 44
 6األسبوع 

 هـ0440/  7/  3 – 41/6
 7األسبوع 

 هـ0440/  7/  01 – 6
 2األسبوع 

 هـ0440/  7/ 07 – 03

 األولى
 الدرس السادس حرف )ذ(

 أسمً الحرف وألونه
 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع

 نشاطات التهٌئة مدخل الوحدة:
 أالحظ وألون

 أالحظ الصور وأعبر عنها

 
ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 

 الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر 

 والصوت الطوٌل)المد(
 

أحاكً فوازاً فً استخدامه 
 الواو

 إنجازاتً
 

 الثانٌة
 أالحظ الصور وألرأ

 

 الدرس األول حرف )هـ(
 أسمً الحرف وألونه

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع

أكتب الحرف وأكمل النالص ، ثم 
 أكتب الكلمة

 

 إنجازاتً

 الثالثة

 
ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 

 الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر والصوت 

 الطوٌل)المد(
 ألرأ الكلمات ثم أكتب الممطع الساكن

 أالحظ الصور وألرأ
 

أحاكً فوازاً فً استخدامه النداء 
 (ٌابـ )

 إنجازاتً
 

 

 إنجازاتً

 الرابعة
أكتب الحرف وأكمل النالص ، ثم 

 مةأكتب الكل

 
ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 

 الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر والصوت 

 الطوٌل)المد(

 

 إنجازاتً
 إثرائً

 الصدٌمان

 الخامسة

 

 ألرأ الكلمات وأالحظ الحرف األخٌر إنجازاتً

 

 إنجازاتً

 الدرس الرابع حرف ) ظ (
 أسمً الحرف وألونه

أالحظ الصور وأتحدث، ثم 
 أستمع

 السادسة

 

 إنجازاتً
تب الحرف وأكمل النالص ، ثم أك

 أكتب الكلمة
 إثرائً

 الثعلب والدجاجة
 أالحظ الصور وألرأ

 

 السابعة
 إثرائً

 معاذٌ والذّئب

 

 إنجازاتً
 الدرس الثالث حرف )غ(

 أسمً الحرف وألونه
 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع

 
ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 

 الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر 

 وٌل)المد(والصوت الط

 (4التموٌم التجمٌعً ) الثامنة

 

 إنجازاتً
 أالحظ الصور وألرأ

 
أكتب الحرف وأكمل النالص ، 

 ثم أكتب الكلمة

 (4التموٌم التجمٌعً ) التاسعة
 إثرائً
 التفاحة

 
ألرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف 

 الملون
أمٌز بٌن الصوت المصٌر 

 والصوت الطوٌل)المد(

 إنجازاتً
 

 العاشرة
 ة الخامسةالوحد

 النشٌد مدخل الوحدة:
 ) بعد الدرس (

 الدرس الثانً حرف )ث(
 أسمً الحرف وألونه

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع
 أالحظ الكلمات وألرؤها

 إنجازاتً
 

الحادٌة 
 عشر

 مدخل الوحدة
 نص االستماع )فً مدٌنة المالهً(

 أالحظ الصور وألرأ
 

وأكمل النالص ، ثم  أكتب الحرف
 أكتب الكلمة

 إثرائً
 ظافر والظل
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 هـ0441/0440الزمنٌة لتدرٌس ممرر لغتً للصف األول االبتدائً الفصل الدراسً الثانً )تعلٌم عام (  الخطة

  هشزفاخ الصفىف األوليح توكتة تعلين خويس هشيطإعذاد / 

 3الصفحح 

 الحصة
 1األسبوع 

 هـ0440/  7/ 44 – 41
 01األسبوع 

 هـ0440/  2/ 4 – 7/ 47
 00األسبوع 

 هـ0440/  2/  1 – 5
 04األسبوع 

 هـ0440/  2/  06 – 04

 (5التموٌم التجمٌعً ) األولى

 
 الدرس الثانً

 ألرؤهاأالحظ الجمل و أعبر فٌه شفاء

 (5التموٌم التجمٌعً ) الثانٌة
 أجٌب

 أنمً لغتً

اآلتٌة ، ثم أرسمها ألرأ العبارة 
بخطً الجمٌل مبتدئاً من السطر 

 األخٌر

اآلتٌة ، ثم ألرأ الجملة 
أرسمها بخطً الجمٌل مبتدئاً 

 من السطر األخٌر

 الثالثة
 الوحدة السادسة
 مدخل الوحدة

 أالحظ الصور وأعبر عنها
 ل وألرؤهاأالحظ الجم

 

 إنجازاتً
 إنجازاتً

 

 الرابعة
 مدخل الوحدة : النشٌد

 )الحلٌب(
 أفكر
 أحول

 

 إنجازاتً
 إنجازاتً

 

 الخامسة
 مدخل الوحدة :

 نص االستماع )ٌاسر والبرتمالة(

اآلتٌة ، ثم أرسمها ة ألرأ العبار
بخطً الجمٌل مبتدئاً من السطر 

 األخٌر
 (6التموٌم التجمٌعً )

 الدرس الثانً
 وف والذئبالخر

 السادسة
 الدرس األول

 ) طعاٌم ملوٌث (

 

 (6التموٌم التجمٌعً ) إنجازاتً
 أجٌب

 أنمً لغتً

 السابعة
 أجٌب
 أفكر

 

 إنجازاتً

 الوحدة السابعة
 مدخل الوحدة

 أالحظ الصور وأعبر عنها

 أالحظ الصور وألرأ الكلمات
 أفكر

 الثامنة
 أنمً لغتً

 أالحظ الصور وألرأ الكلمات

 لثالدرس الثا
 مدخل الوحدة : النشٌد عٌادة المرٌض

 )النحلة(
 أحول كالمثال

 التاسعة
اآلتٌة ، ثم أرسمها ة ألرأ العبار

بخطً الجمٌل مبتدئاً من السطر 
 األخٌر

 أجٌب
 أنمً لغتً

 مدخل الوحدة :
 نص االستماع )الحمامة والنحل (

اآلتٌة ، ثم  ةألرأ العبار
أرسمها بخطً الجمٌل مبتدئاً 

 األخٌرمن السطر 

 إنجازاتً العاشرة
 أالحظ الجمل وألرؤها

 أفكر
 

 الدرس األول
 السباق

 

 إنجازاتً

الحادٌة 
 عشر

 إنجازاتً
 أحول كالمثال

 

 أجٌب
 أفكر

 أنمً لغتً

 

 إنجازاتً
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 هـ0441/0440الزمنٌة لتدرٌس ممرر لغتً للصف األول االبتدائً الفصل الدراسً الثانً )تعلٌم عام (  الخطة

  هشزفاخ الصفىف األوليح توكتة تعلين خويس هشيطإعذاد / 

 4الصفحح 

 الحصة
 03األسبوع 

 هـ0440/  2/ 43 – 01
 04األسبوع 

 هـ0440/  2/ 31 –46
 05األسبوع 

 هـ0440/  1/  7 – 3
 06األسبوع 

 هـ0440/ 1/  04 – 01

 األولى
 الدرس الثالث
 تعلمت درساً 

 مدخل الوحدة :
 نص االستماع )فرحة العٌد(

 إنجازاتً

استكوال الثزاهج العالجيح للطالب 

 غيز الوتقٌيي لوعاييز التقىين.

 الثانٌة
 أجٌب

 أنمً لغتً
 الدرس األول

 وشهر رمضان  ( ) فوازٌ 
 إنجازاتً

 الثالثة
 أالحظ الجمل وألرؤها

 أفكر
 أرسم وألون

 أجٌب
 أفكر
 

 الدرس الثالث
 الشجرة الحزٌنة

 الرابعة
 أحول كالمثال

 أبحث
 أنمً لغتً

 أالحظ الصور وألرأ الجمل

 أجٌب
 أفكر
 

 أعبر الخامسة
اآلتٌة ، ثم أرسمها  ةألرأ العبار

بخطً الجمٌل مبتدئاً من السطر 
 األخٌر

 أنمً لغتً
 رؤهاأالحظ الجمل وأل

 

 السادسة
اآلتٌة ، ثم أرسمها  ةألرأ العبار

بخطً الجمٌل مبتدئاً من السطر 
 األخٌر

 

 إنجازاتً
 أحول
 أعبر

 السابعة

 

 إنجازاتً

 

 إنجازاتً

اآلتٌة ، ثم  ةألرأ العبار

أرسمها بخطً الجمٌل 

 مبتدئاً من السطر األخٌر

 (7التموٌم التجمٌعً ) الثامنة
 الدرس الثانً
 ضٌٌف جدٌدٌ 

 

 جازاتًإن

 (7التموٌم التجمٌعً ) التاسعة
 أجٌب
 أفكر

 أنمً لغتً

 

 إنجازاتً

 العاشرة
 الوحدة الثامنة
 مدخل الوحدة

 أالحظ الصور وأعبر عنها

 أالحظ الصور وألرأ
 أحول

 (2التموٌم التجمٌعً )

الحادٌة 
 عشر

 مدخل الوحدة : النشٌد
 )أحب العٌد(

اآلتٌة ، ثم أرسمها  ةألرأ العبار
لجمٌل مبتدئاً من السطر بخطً ا

 األخٌر
 (2التموٌم التجمٌعً )

هع استكوال هـ   ، 1/9/1441هـ إلى 22/1/1441هـ  ، والفتزج الزاتعح هي 11/1/1441هـ إلى 24/5/1441يُزاعى االلتشام تالتىسيع والتوشي وفقه ، وتكىى الفتزج الثالثح هي 

؛ علًوا تأًه يٌثغي الثذء تتٌفيذ الخذهاخ هـ 12/9/1441هي  أفي الوزحلح االتتذائيح والتي تثذاييز التقىين خالل فتزج االختثاراخ تٌفيذ الثزاهج العالجيح للطالب غيز الوتقٌيي  لوع

 اإلرشاديح والثزاهج العالجيح هي ًهايح الفتزج األولى لغيز الوتقٌيي وهي تذايح العام الذراسي للطالب الوعيذيي .

 


