


 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير ع  بمنطقةلتعليم  رة العامة لاإلدا 

 مية الشؤون التعلي

 ( بنات -وي )بنين ف التربشراإدارة اإل

 األولية   ف فوصال

 

 مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي، فهو المنطلق لتدريس مكونات أي درس.  ▪

 . يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ▪
 . ( منةحصة متزامنة وحصة غير متزابوع )ن للفهم القرائي كل أس ا فذ حصتتن * ▪
 . كتابالفي آخر  الموجود  (ا أقرأ أنملحق ) العناية بنصوص  ▪

 

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 7 

 األول 
تهيئة  

 ستعداد الوا

 : ثالثةالوحدة ال
 وطني السعودية

 شاطات التهيئة ن

 نص االستماع 
 يرة صقر الجز 

 النشيد 
 وطني السعودية

 * فهم قرائي
 : الدرس األول 
مدينتان  
 هـ 1443/ 5/ 5-1 مقدستان 

 الثاني 
الفهم  

 واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي قرل ااألداء 
 قرأ وأالحظ أ

 أحلل 

التراكيب  
 اللُغوية 

أستخرج من  
 النص 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 ⁎ فهم قرائي
 الخط 
 التعبير 

 هـ 8-12/5/1443

 أيام(  4)  لث ثا ال
 األحد  إجازة مطولة األحد 

 إجازة مطولة 

 : لثاني االدرس 
 م بالديعل

الفهم  
 واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 
 األداء القرائي 

       ظ أالحقرأ وأ

 أحلل 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكتب  ⁎ فهم قرائي

 هـ 1443/ 5/ 16-19

 أستخدم  الرابع 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 ( 3التقويم التجميعي ) 
 : الرابعة الوحدة 

 محاصيل من بالدي 
 نشاطات التهيئة 

 ⁎ فهم قرائي
 نص االستماع 
 هـ 1443/ 5/ 26-22 النباتات 

 الخامس 
 ع ماالستنص ا 

 النباتات 
 النشيد 
 هيا نزرع 

 : الدرس األول 
 رحلة حبة قمح 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 قرأ وأالحظ أ

 أحلل 
 ⁎ فهم قرائي

لتراكيب  ا
 اللُغوية 

أستخرج من  
 النص 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

 السادس 

 أكتب 
 تخدم سأ

 ل أحو
 خط ال
 ر عبيالت

 : لثاني االدرس 
 من أنا؟ 

 اب تيعالفهم واالس 
 أجيب 

 أنمي لغتي 
 ⁎ فهم قرائي

 األداء القرائي 
 قرأ وأالحظ أ

 هـ 1443/ 6/ 17-13 أحلل 

التراكيب   ع ب السا
 اللُغوية 

أستخرج من  
 النص 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 ( 4التقويم التجميعي )  ⁎ يفهم قرائ
 هـ 1443/ 6/ 20-24

 أيام(  3)  نثام لا
األربعاء والخميس  

 ة إجازة مطول
 يم التشخيصي التقو

 أتعلم فن الخط 

الوحدة  
 : خامسة ال

 آداب وسلوك 
نشاطات  
 التهيئة 

 نص االستماع 
 التيمن 

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 التاسع 
 النشيد 

 محمد مطيع  
 : الدرس األول 

 اب الزيارة آد

الفهم  
 واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 قرأ وأالحظ أ

 اللُغوية  اكيبالتر
 أستخرج من النص 

 أكتب  ⁎ فهم قرائي
 هـ 1443/ 7/ 5-9

 العاشر 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 : لثاني االدرس 
إماطة األذى  
 عن الطريق 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 قرائي األداء ال 
 الحظ قرأ وأأ

 أحلل 
 ⁎ ئيقرافهم 

التراكيب  
 اللُغوية 

أستخرج من  
 النص 

 ـ ه1443/ 7/ 12-16

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 األربعاء والخميس 
 أكتب  إجازة مطولة 

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 
 

 ( 5التقويم التجميعي ) 

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 ئية وخطط عالجية برامج إثرا
 هـ26-30/7/1443

 الثالث عشر 

 ـ ه3-7/8/1443

 ـه 1443  لعام الثاني( الفصل الدراسي تحفيظ  -  عام) االبتدائي الثاني فللصالخطة الزمنية لتدريس مادة لغتي 


