


 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  ل  دارة العامةإلا

 التعليمية  الشؤون

 بنات(  -وي )بنين ف التربإدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 . ، فهو المنطلق لتدريس مكونات أي درسص القرائيمراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة الن  ▪

 . يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ▪

 االسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 

 األول 
 أتعلم فن الخط –التقويم التشخيصي 

 هـ 1443/ 1/ 21-25

  األولى: حدة وال الثاني 
التعامل مع  
  اآلخرين 

 نشاطات التهيئة 

 نص االستماع 
  يا جاري  شكرا  

 : النشيد

 آداب الحديث 

  الدرس األول:
عادل في  
 الطائرة 

الفهم  
 واالستيعاب  

 هـ 2/2/1443-28/1 أجيب 

الفهم   الثالث 
 واالستيعاب  
 أنمي لغتي 

األداء القرائي  
 االحظ  أقرأ

التراكيب اللغوية  
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 أكتب 
 أستخدم  

 حول أ
 الخط 

 هـ 1443/ 2/ 5-9

 أيام(  3الرابع ) 
 ميس  خاألربعاء وال

 التعبير  اليوم الوطني إجازة 
  الدرس الثاني:
عام دراسي  

 جديد 

الفهم  
 يعاب واالست

 أجيب  
 أنمي لغتي  

القرائي   داء األ
 االحظ  أقرأ

 إجازة اليوم الوطني 

 هـ 1443/ 2/ 12-14

التراكيب اللغوية   الخامس 
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 التعبير  الخط 
نموذج اختبار  

 هـ 1443/ 2/ 19-23 ( 1)

 السادس 
 ( 1)  التقويم التجميعي  ( 1نموذج اختبار ) 

 هـ 26/2-1/3/1443

 الثانية:  ة حدالو السابع 

  ربوع من بالدي
 اطات التهيئة شن

 نص االستماع 
 ي من معالم بالد

 يا بالدي  النشيد: 
  الدرس األول:
الرياض والملك  

 الشجاع 

الفهم  
 واالستيعاب 
 أجيب  
 أنمي لغتي 

 هـ 1443/ 3/ 4-8

 أيام(  3الثامن )
 األحد واالثنين إجازة مطولة 

 إجازة مطولة 
ئي  القرا األداء 
 االحظ  أقرأ

التراكيب اللغوية  
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 هـ 1443/ 3/ 13-15

 التاسع 

 تعبير ال الخط 
  الدرس الثاني:
 مصايفنا 

الفهم  
 واالستيعاب 
 أجيب  
 أنمي لغتي 

األداء القرائي  
 االحظ  أقرأ

التراكيب اللغوية  
أستخرج من  

 النص 
 ل أكم

 هـ 1443/ 3/ 18-22

 أيام(  4العاشر )
 أكتب  الخميس إجازة مطولة 

 أستخدم 
 أحول 

 بير التع الخط 
ار  اختب  ج نموذ
(2 ) 

 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 3/ 25-28

 الحادي عشر 
 ( 2)  التقويم التجميعي  ( 2نموذج اختبار ) 

 هـ 1443/ 4/ 2-6

 الثاني عشر 

 ل ية الفصل الدراسي األواختبارات نها
 هـ 9-13/4/1443

 ر الثالث عش 

 هـ 1443/ 4/ 16-20

 هـ 1443لعام  األول ( الفصل الدراسي تحفيظ  -  عام) االبتدائي الثالث فللصة لتدريس مادة لغتي الخطة الزمني 


