


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 عليم بمنطقة عسير تللاإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 ف األولية  الصفو

 

 ـه1442 - 1441للعام الدراسي )تعليم عام( (  ثانيالفصل الدراسي )الاالبتدائي األول للصف   (لغتي ية لتدريس مقرر )الخطة الزمن 

 
 الحصة 

 1األسبوع 
4/٦-8/٦/1441 

 2األسبوع 
 هـ1442/1٥/٦-٦/11

 3األسبوع 
 هـ1442/٦/22-٦/18

 4األسبوع 
 هـ1442/2٩/٦-2٥/٦

 األولى 
مراجعة الحروف التي سبقت  
دراستها في الفصل الدراسي  

 األول 

 حرف )ض( 
 إنجازاتي 
 

 حرف )ك( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 حرف )خ( 
 إنجازاتي 

 الثانية 

 
ف التي سبقت  مراجعة الحرو

دراستها في الفصل الدراسي  
 األول 

 حرف )ض( 
 إثرائي

 ضفدع ضحى 
 

 حرف )ك( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير والصوت  -

 )المد( الطويل
أقرأ الكلمات , ثم أرسم دائرة حول  -

 المقطع الساكن 

 حرف )خ( 
 إنجازاتي 
 إثرائي

 الخيمة الخضراء 

 الثالثة 

 ة الرابعة د الوح
 صحتي وسالمتي 

 النشيد  مدخل الوحدة:
 )نشيد المرور( 

 الدرس الثاني حرف )ع( 
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 حرف )ك( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 أكتب الكلمة 

 الدرس الخامس حرف )ي( 
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 الرابعة 
 دخل الوحدة م

 نص االستماع )احذر تسلم(

 حرف )ع( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 حرف )ك( 
 إنجازاتي 
 

 حرف )ي( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 الخامسة 
 نشاطات التهيئة مدخل الوحدة:

 أالحظ وألون -
 أالحظ الصور وأعبر عنها -

 حرف )ع( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 لطويل)المد( ا والصوت 
 

 حرف )ك( 
 إنجازاتي 
 

 حرف )ي( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
 

 السادسة 

 
 الدرس األول حرف )ض(

 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع 

 حرف )ع( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 أكتب الكلمة 

 حرف )ك( 
 ثرائيإ

 هديَّة كريم  

 حرف )ي( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 أكتب الكلمة 

 السابعة 
 حرف )ض( 

 أالحظ الصور وأقرأ 
 

 حرف )ع( 
أقرأ الجملة , وأكتب الحرف  -

 المشدد مع حركته 
أستمع وأحاكي فواًز في نطق  -

 المقطع الساكن 

 الدرس الرابع حرف )خ(
 أسمي الحرف وألونه -

 ثم أستمع  ، أالحظ الصور وأتحدث -

 
 حرف )ي( 
 إنجازاتي 

 الثامنة 

 حرف )ض( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 

 حرف )ع( 
 إنجازاتي 
 

 حرف )خ( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 
 حرف )ي( 
 إنجازاتي 

 التاسعة 
 حرف )ض( 

أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  
 أكتب الكلمة 

 حرف )ع( 
 ازاتي جإن

 

 حرف )خ( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير والصوت  -

 الطويل)المد(

 حرف )ي( 
 إثرائي

 أصابع اليد 

 العاشرة 

 حرف )ض( 
 أستمع ثم أنطق الحرف المشدد -
أحاكي فوازاً في تذكير الفعل  -

 وتأنيثه

 حرف )ع( 
 إثرائي

 حرف )خ( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 تب الكلمة كأ

 الدرس السادس حرف )ذ( 
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

الحادية  
 عشر 

 حرف )ض( 
 إنجازاتي 

 الدرس الثالث حرف )ك(
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -
 

 حرف )خ( 
أكتب الحرف الناقص المشدد  -

 باالستعانة بالصور 
المفرد إلى   هأحاكي فوازاً في تحويل -

 مثنى

 حرف )ذ( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 عليم بمنطقة عسير تللاإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 
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 ـه1442 - 1441للعام الدراسي )تعليم عام( (  ثانيالفصل الدراسي )الاالبتدائي األول للصف   (لغتي ية لتدريس مقرر )الخطة الزمن 

 
 

 الحصة 
 ٥األسبوع 

 هـ 1442/٦/٧-٧/2
 ٦األسبوع 

 هـ 1442 /٧/13-٩/٧
 ٧األسبوع 

 هـ1442/  ٧/  20 – 1٦/٧
 8األسبوع 

 هـ1442/  ٧ /2٧ – ٧/23

 األولى 

 حرف )ذ( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير والصوت  -

 يل)المد(الطو
أقرأ الكلمات ثم أكتب المقطع  -

 الساكن 

 حرف )هـ( 
 أالحظ الصور وأقرأ -

أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -
 الملون 
 

 حرف )ث( 
 إنجازاتي 

 حرف ) ظ (
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص  -

 , ثم أكتب الكلمة 

 الثانية 
 حرف )ذ( 
الناقص , ثم  أكتب الحرف وأكمل 
 أكتب الكلمة 

 حرف )هـ( 
أميز بين الصوت القصير والصوت  -

 الطويل)المد(
 أقرأ الكلمات وأالحظ الحرف األخير -

 حرف )ث( 
 إثرائي -

 الثعلب والدجاجة 

 حرف ) ظ (
 إنجازاتي 
 

 الثالثة 
 حرف )ذ( 
 إنجازاتي 

 حرف )هـ( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 أكتب الكلمة 

 غ(الدرس الثالث حرف )
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 حرف ) ظ (
 إنجازاتي 
 

 الرابعة 
 حرف )ذ( 
 إنجازاتي 

 
 حرف )هـ( 
 إنجازاتي 

 حرف )غ( 
 أالحظ الصور وأقرأ -

أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -
 الملون 

 حرف ) ظ (
 إثرائي

 ظافر والظل 

 الخامسة 
 حرف )ذ( 
 إثرائي

 معاذٌ والذّئب

 
 حرف )هـ( 
 إنجازاتي 

 حرف )غ( 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
 أالحظ الكلمات وأقرؤها -

 (٥التقويم التجميعي )

 (4التقويم التجميعي ) السادسة 
 حرف )هـ( 
 إثرائي
 التفاحة 

 حرف )غ( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 أكتب الكلمة 
 (٥التقويم التجميعي )

 (4التقويم التجميعي ) السابعة 
 الدرس الثاني حرف )ث( 

 أسمي الحرف وألونه -
 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 حرف )غ( 
 أحاكي فوازاً في استخدامه الواو -

 إنجازاتي-
 

 الوحدة السادسة 
 صحتي وغذائى 
 مدخل الوحدة 

 أالحظ الصور وأعبر عنها -
 النشيد -

 )الحليب(

 الثامنة 

 الوحدة الخامسة 
 ألعابي وهواياتي

 النشيد  مدخل الوحدة:
 ) بعد الدرس (

 حرف )ث( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 حرف )غ( 
 إنجازاتي 

 مدخل الوحدة :
نص االستماع )ياسر  

 والبرتقالة( 

 التاسعة 
 مدخل الوحدة 

 نص االستماع )في مدينة المالهي(

 حرف )ث( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير والصوت  -

 الطويل)المد(
 

 حرف )غ( 
 إثرائي -

 الصديقان 

 الدرس األول 
 ) طعاٌم ملوٌث ( 

 العاشرة 
 نشاطات التهيئة مدخل الوحدة:

 أالحظ وألون -
 أالحظ الصور وأعبر عنها -

 حرف )ث( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 أكتب الكلمة 

 الدرس الرابع حرف ) ظ (
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 الدرس األول 
 عاٌم ملوٌث ( ) ط

 

الحادية  
 عشر 

 الدرس األول حرف )هـ(
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 حرف )ث( 
  أحاكي فوازاً في استخدامه النداء بـ -

 )يا(
 إنجازاتي-

 

 حرف ) ظ (
 أالحظ الصور وأقرأ -

أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -
 الملون 
 

 ) طعاٌم ملوٌث ( 
 أجيب-
 أفكر-
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 الحصة
 ٩األسبوع 

 هـ 1442/  8/  ٥– 1/8
 10األسبوع 

 هـ1442/   8/ 12 – 8/  8
 11األسبوع 

 هـ 8/1442/8-1٩/1٥
 12األسبوع 

 هـ 1442/  8/2٦  – 22/8

 األولى
 ) طعاٌم ملوٌث ( 

 أنمي لغتي -
 أالحظ الصور وأقرأ -

 الدرس الثالث 
 عيادة المريض 

 الدرس األول 
 السباق 

 الخروف والذئب 
آلتية , ثم  اأقرأ العبارة 

أرسمها بخطي الجميل مبتدئاً  
 من السطر األخير 

 الثانية 

 ) طعاٌم ملوٌث ( 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها  
بخطي الجميل مبتدئاً من السطر  

 األخير 

 الدرس الثالث 
 عيادة المريض 

 أجيب-

 الدرس األول 
 السباق 

 أجيب-

 الخروف والذئب 
 إنجازاتي 

 الثالثة 
 ) طعاٌم ملوٌث ( 

 زاتي اإنج

 عيادة المريض 
 أنمي لغتي -

 أالحظ الجمل وأقرؤها -
 أفكر-

 السباق 
 أفكر-
 أنمي لغتي -

 الخروف والذئب 
 إنجازاتي 

 الرابعة
 ) طعاٌم ملوٌث ( 
 إنجازاتي 

 عيادة المريض 
 أحول كالمثال -

 أعبر-

 السباق 
 أالحظ الجمل وأقرؤها 

 الدرس الثالث 
 ً  تعلمت درسا

 الخامسة
 الدرس الثاني 
 فيه شفاء 

 دة المريض اعي
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها  
بخطي الجميل مبتدئاً من السطر  

 األخير 

 السباق 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها  
بخطي الجميل مبتدئاً من السطر  

 األخير 

 الدرس الثالث 
 ً  تعلمت درسا

 السادسة
 الدرس الثاني 
 فيه شفاء 

 عيادة المريض 
 إنجازاتي 

 السباق 
 إنجازاتي 
 

ً ردتعلمت    سا
 أجيب-
 أنمي لغتي -

 السابعة

 فيه شفاء 
 أجيب-
 أنمي لغتي -

 أالحظ الجمل وأقرؤها -

 عيادة المريض 
 إنجازاتي 

 السباق 
 إنجازاتي 
 

 ً  تعلمت درسا
 أالحظ الجمل وأقرؤها -

 أفكر-
 

 الثامنة
 فيه شفاء 

 أفكر-
 أحول -

 (٦التقويم التجميعي )
 الدرس الثاني 
 الخروف والذئب 

 ً  تعلمت درسا
 ن ول أرسم وأ -
 أحول كالمثال -

 التاسعة

 فيه شفاء 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها  
بخطي الجميل مبتدئاً من السطر  

 األخير 

 (٦التقويم التجميعي )

 الدرس الثاني 
 الخروف والذئب 

 أجيب-
 

 ً  تعلمت درسا
 أبحث
 أعبر

 العاشرة 
 

 فيه شفاء 
 إنجازاتي 

 الوحدة السابعة 
 حيوانات 

 مدخل الوحدة 
 أعبر عنها و  أالحظ الصور-

 النشيد -
 )النحلة(

 الخروف والذئب 
 أنمي لغتي -

 أالحظ الصور وأقرأ -

 ً  تعلمت درسا
أقرأ العبارة اآلتية , ثم  

أرسمها بخطي الجميل مبتدئاً  
 من السطر األخير 

الحادية  
 عشر

 
 فيه شفاء 
 إنجازاتي 

 مدخل الوحدة :
 نص االستماع )الحمامة والنحل ( 

 الخروف والذئب 
 أفكر-

 مثال لا أحول ك-

 ً  تعلمت درسا
 إنجازاتي 
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 الحصة
 13األسبوع 

 هـ 1442/   ٩/  3 –/  2٩
 14األسبوع 

 هـ1442/   ٩/  10 –٩/  ٦
 1٥األسبوع 

 هـ1442 /1٧/٩–٩/13
 18-1٧-1٦األسبوع 

 هـ 1442/ 22/10–10/ ٦

 األولى
 ً  تعلمت درسا
 إنجازاتي 

 ) نورة وشهر رمضان  (
 إنجازاتي 

 الشجرة الحزينة 
 أحول -
 أعبر -

كمال تنفيذ البرامج  تاس
لطالبات  للطالب واالعالجية 
ات لمعايير  ين / الغير متقن

التقويم حسب ماورد في ردم  
 لفاقد التعليمي الفجوة ل 

 (٧التقويم التجميعي ) الثانية 
 الدرس الثاني 
 ضيٌف جديد 

 الشجرة الحزينة 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها 
بخطي الجميل مبتدئاً من 

 ر السطر األخي

 (٧التقويم التجميعي ) الثالثة 
 الدرس الثاني 
 ضيٌف جديد 

 الشجرة الحزينة 
 ي إنجازات 

 الرابعة

 نة الوحدة الثام
 مناسبات 

 مدخل الوحدة 
 أالحظ الصور وأعبر عنها -

 النشيد -
 )أحب العيد( 

 ضيٌف جديد 
 أجيب-
 أفكر -
 أنمي لغتي -

 الشجرة الحزينة 
 إنجازاتي 

 الخامسة
 مدخل الوحدة :

 اع )فرحة العيد( م ست نص اال 

 ضيٌف جديد 
 أالحظ الصور وأقرأ -

 أحول -
 (8التقويم التجميعي )

 لسادسةا
 الدرس األول 

 ة وشهر رمضان  () نور

 ضيٌف جديد 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها 
بخطي الجميل مبتدئاً من السطر  

 األخير 

 (8التقويم التجميعي )

 السابعة
 الدرس األول 

 (  ) نورة وشهر رمضان
 ضيٌف جديد 
 إنجازاتي 

 مراجعة 

 الثامنة
 ) نورة وشهر رمضان  (

 أجيب-
 أفكر -

 جديد ضيٌف 
 إنجازاتي 

 التاسعة
 ) نورة وشهر رمضان  (

 أنمي لغتي -
 أالحظ الصور وأقرأ الجمل -

 الدرس الثالث 
 الشجرة الحزينة 

 العاشرة 

 ) نورة وشهر رمضان  (
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها 

جميل مبتدئاً من ل ا بخطي
 السطر األخير 

 الدرس الثالث 
 الشجرة الحزينة 

 أجيب-

الحادية  
 شرع

 ) نورة وشهر رمضان  (
 إنجازاتي 

 الشجرة الحزينة 
 أفكر -
 أنمي لغتي -

 أالحظ الجمل وأقرؤها -


