


 

 

 ة العربية السعودية المملك

 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  رة العامة لاإلدا 

 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -وي )بنين ف التربشراإدارة اإل

 األولية   ف الصفو

 

 مراعاة تخصيص الدقائق األولى من كل حصة لقراءة النص القرائي، فهو المنطلق لتدريس مكونات أي درس.  ▪
 توزيع والتمشي وفقه.يُراعى االلتزام بال ▪
 فهم القرائي من خالل نماذج االختبار. مهارات الالعناية بتعزيز ⁎ ⁎ - .(حصة متزامنة وحصة غير متزامنة بوع )ن للفهم القرائي كل أس افذ حصتتن ⁎ ▪

 

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 

 : ثالثةالوحدة ال األول 
 أخالق المسلم 

 شاطات التهيئة ن

 نص االستماع 
 أجمل هدية 

 النشيد 
 المسلم الصغير 

 : الدرس األول 
 اون ــــالتع

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 
 ⁎ فهم قرائي

 هـ 1443/ 5/ 1-5

 ائي األداء القر الثاني 
 قرأ وأالحظ أ
 اللُغوية  اكيبالتر

 أستخرج من النص 
 أكمل 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 : لثاني االدرس 
 ار ـــاإليث

 ⁎ فهم قرائي
 هـ 8-12/5/1443

 أيام(  4)  لث ثا ال
 إجازة مطولة األحد 

 األحد 

 إجازة مطولة 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 نص من التخرج سأ

 أكمل 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 ⁎ فهم قرائي

 هـ 1443/ 5/ 16-19

 الرابع 
 الخط 

 التعبير 
نموذج اختبار  

(3 ) ⁎ ⁎ 

 
 ( 3التقويم التجميعي ) 

 

 : الرابعة الوحدة 
 وسائل االتصال 
 نشاطات التهيئة 

 نص االستماع 
  شبكة المعلومات 

 هـ 1443/ 5/ 26-22 ( نترنت اإل)

 الخامس 

 النشيد 
 حاسوب صديق ال

 : الدرس األول 
 الهاتف المحمول 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 ⁎ فهم قرائي أكتب 
 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

 السادس 

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

 : لثاني االدرس 
 ر الصناعية قمااأل

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 ⁎ فهم قرائي
 هـ 1443/ 6/ 13-17

 ع ب السا
 أكتب 

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

نموذج اختبار  
(4 )⁎ ⁎ 

 ( 4ي ) التقويم التجميع
 هـ 1443/ 6/ 20-24

 أيام(  3)  نثام لا
 األربعاء والخميس 

 إجازة مطولة 
 يم التشخيصي التقو

 أتعلم فن الخط 

 : خامسة الالوحدة 
 مكارم األخالق 
 نشاطات التهيئة 

 نص االستماع 
 السر 

 النشيد 
 كتاب هللا أحيانا 

 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 التاسع 
 : الدرس األول 

عمر رضي هللا عنه  
 واألسرة الفقيرة 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 أنمي لغتي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 أكتب 
 أستخدم 
 أحول 

 ⁎ فهم قرائي
 هـ 1443/ 7/ 5-9

 العاشر 

 الخط 
 التعبير 

 : لثاني االدرس 
 كل درهم بعشرة 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب 

 لغتي أنمي 

 ائي األداء القر
 قرأ وأالحظ أ

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 ⁎ فهم قرائي أكتب 
 ـ ه1443/ 7/ 12-16

 أيام(  3)  عشر   الحادي
األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير 

نموذج اختبار  
(5 )⁎ ⁎ 

 ( 5ي ) التقويم التجميع
 األربعاء والخميس 

 طولة إجازة م

 هـ 1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
 هـ26-30/7/1443

 الثالث عشر 

 ـ ه3-7/8/1443

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


