
 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 الصفوف األولية  

 

 ـه1442 - 1441للعام الدراسي  ( ثانيلالفصل الدراسي )اعام االبتدائي  األولللصف  (  كريمالقرآن ال الخطة الزمنية لتدريس مقرر )

 

 

 

 

 

 

 الرابع األسبوع  الثالثاألسبوع  الثانياألسبوع  األول األسبوع 

 1442/    6/    29 – 6/  25 1442/    6/    22 – 6/  18 1442/    6/    15 – 6/  11 هـ 1442 8/6 – 6/ 4

 2 -1العاديات 
 تقييم 
 4-3العاديات  
 تقييم 
 6-5العاديات 
 تقييم 

 6-1تقييم العاديات من

 8-7-يات العاد
 تقييم 

 10-9ت العاديا
 تقييم 
 11العاديات 

 11-7تقييم العاديات 
 كاملة سورة العاديات تقييم 

 2-1الزلزلة 
 تقييم 
 4-3الزلزلة

 تقييم 
 6-5الزلزلة 

 6-1الزلزلة  تقييم
 8-7الزلزلة 

 8-7تقييم 
 تقييم سورة  الزلزلة كاملة 

 1البينة آية 
 1ية تقييم آ
 3-2البينة 
 3-2تقييم 

 4يةالبينة آ

 الثامناألسبوع  السابعاألسبوع  السادساألسبوع  سالخاماألسبوع 

2 /7 –  6    /7    /1442 9 /7 –  13  /7  /1442 16  /7 – 20    /7    /1442 23  /7 – 27    /7    /1442 

 5البينة  آية 
 5تقييم آية 
 6البينه آية 

 6آية  تقييم
 6-5تقييم البينة 
 7البينه آية 
 7تقييم آية 

 8ة آيةالبين
 8تقييم آية 

 8-7نة البي تقييم
 تقييم سورة البينة كاملة 

 3-1القدر
 3-1تقييم القدر
 4القدرآية

 4تقييم القدرآية
 5آية  القدر

 5تقييم القدرآية
 كاملة  تقييم سورة القدر 

 2-1العلق 
 2-1تقييم العلق 

 5-3العلق

 5-3تقييم العلق 
 8-6العلق

 8-6تقييم العلق
 8-1تقييم العلق 

 12-9قالعل
 12-9تقييم العلق

 14-13ق علال

 الثاني عشراألسبوع  الحادي عشر األسبوع  العاشراألسبوع  التاسعاألسبوع 

1 /8 –  5    /8    /1442 8 /8 –  12  /8  /1442 15  /8 – 19    /8    /1442 22  /8 – 26    /8    /1442 

 14-13تقييم العلق
 16-15العلق 

 16-15تقييم العلق 
 19-17العلق 

 19-13تقييم العلق 
 تقييم العلق كاملة 

 3-1التين 

 3-1تقييم التين 
 5-4التين

 5-4تقييم التين 
 5-1تقييم التين 
 6التين آية 

 6تقييم التين آية
 8-7التين 

 8-7تقييم التين 
 8-6تقييم التين

 تقييم التين كاملة 
 2-1الشرح

 2-1تقييم الشرح 
 4-3الشرح 

 4-3تقييم الشرح 

 4-1ييم الشرح تق
 6-5الشرح

 6-5لشرح م اتقيي
 8-7الشرح 

 8-7تقييم الشرح
 8-5تقييم الشرح

 تقييم الشرح كاملة 

 الخامس عشراألسبوع  الرابع عشر األسبوع  الثالث عشراألسبوع 
عشر  سادساألسبوع ال

 عشر ثامنالحتى و

 هـ 1442/ 10/  22 -6 1442/    9/    17 – 9/  13 1442/  9/  10  – 9/ 6 1442/  9/  3 – 8/  29

 3-1ضحىال
 3-1لضحى يم اتقي

 5-4الضحى
 5-4تقييم الضحى 
 4-1تقييم الضحى 

 8-6الضحى 
 8-6تقييم الضحى

 

 9الضحى آية
 9تقييم الضحى آية

 10الضحى آية
 10تقييم الضحى آية

 11الضحى آية
 11تقييم الضحى آية

 تقييم الضحى كاملة 
 

 
 
 

 مراجعة 
 
 
 

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  لطالب وال جية العال

ات لمعايير  ين / قنالغير مت
التقويم حسب ماورد في ردم  

 لفاقد التعليمي الفجوة ل 

 



 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 عليمية التالشؤون 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 الصفوف األولية  

 

 ـه1442 - 1441للعام الدراسي    (ثاني)الدراسي لفصل الااالبتدائي  لواألللصف  (تحفيظ  - الكريم رآنقال )الخطة الزمنية لتدريس مقرر 

 

 

 

 

 

 

 الرابع  األسبوع  الثالثاألسبوع  الثانياألسبوع  األول األسبوع 

   1442/    6/    29 – 6/  25   1442/    6/    22 – 6/  18   1442/    6/    15 – 6/  11 هـ  1442/    6/    8  – 6/ 4

           في هسبق دراست   مراجعة ما
 الفصل األول 
 (3-1سورة الشرح )
 (6-4سورة الشرح )

 (6-1الشرح) مراجعة 
 (8-7سورة الشرح )

 مراجعة الشرح كاملة 
 (5-1سورة الضحى )
 (8-5سورة الضحى )
 (8-1) مراجعة الضحى
 (11-9سورة الضحى )

 كاملة  الضحىمراجعة 
 ( 7-1سورة الليل )

 ( 11-8سورة الليل )
 ( 11-1) مراجعة الليل 
 ( 16-12سورة الليل )

 ( 21-17ليل ) لا سورة 
 كاملة  الليل مراجعة 

 (4-1سورة الشمس ) 

 (8-5سورة الشمس )
 (8-1) مراجعة الشمس
 (12-9سورة الشمس )
 (15-13سورة الشمس )

 كاملة  الشمسمراجعة 
 ( 4-1سورة البلد )

 نالثاماألسبوع  السابعاألسبوع  السادساألسبوع  الخامساألسبوع 

2 /7 –  6    /7    /1442   9 /7 –  13  /7  /1442   16  /7 – 20    /7    /1442   23  /7 – 27    /7    /1442   

 
 ( 10-5سورة البلد )
 ( 10-1) مراجعة البلد 
 ( 14-11سورة البلد )
 ( 17-15سورة البلد 
 ( 20-18سورة البلد )

 كاملة  البلد راجعة م
 

 ( 8-1سورة الفجر )
 ( 14-9سورة الفجر )
 (14-1مراجعة الفجر)
 ( 16-15سورة الفجر )
 ( 22-17سورة الفجر )
 ( 26-23سورة الفجر )

 
 ( 30-27سورة الفجر )

 كاملة  ر لفجعة ا جمرا
 لثة الثا ةتقويــم الفتر
 

 (5-1سورة الغاشية )
 (10-6سورة الغاشية )

 (10-1) شيةا مراجعة الغ
 (16-11سورة الغاشية )
 (20-17سورة الغاشية )
 (26-21سورة الغاشية )

 الثاني عشراألسبوع  الحادي عشر األسبوع  العاشراألسبوع  التاسعاألسبوع 

1 /8 –  5    /8    /1442   8 / 8 –  12  /8  /1442   15  /8 – 19    /8    /1442   22  /8 – 26    /8    /1442   

 
 كاملة  الغاشية مراجعة

 ( 5-1سورة األعلى )
 ( 10-6سورة األعلى )
 ( 10-1مراجعة األعلى)
 ( 15-11سورة األعلى )
 ( 19-16سورة األعلى )
 

 كاملة  األعلى مراجعة
 (6-1سورة الطارق )
 (10-7سورة الطارق )
 (10-1) مراجعة الطارق
 (14-11سورة الطارق )
 (17-15سورة الطارق )

 كاملة  الطارقمراجعة 
 (6-1وج )سورة البر

 (9-7سورة البروج )
 (11-10سورة البروج )
 (11-1) مراجعة البروج
 (15-12سورة البروج )

 (19-16سورة البروج )
 (22-20سورة البروج )

 كاملة  البروجمراجعة 
 (5-1نشقاق )ة اال سور 

 (8-6نشقاق )سورة اال

 الخامس عشرألسبوع ا الرابع عشر األسبوع  الثالث عشراألسبوع 
األسبوع السادس عشر 

 وحتى الثامن عشر

29  /8 – 3  /9  /1442   6 /9 –  10  /9  /1442   13  /9 – 17    /9    /1442   6- 22 /10  /1442   

 ( 11-9نشقاق )سورة اال
 ( 15-12نشقاق )سورة اال
 ( 15-1)قاق نش االمراجعة 
 ( 18-16نشقاق )سورة اال
 ( 21-19نشقاق )سورة اال

 ( 21-16)نشقاق اال مراجعة
 ( 24-22نشقاق )سورة اال

 كاملة  نشقاقسورة اال

 
 

 تقويم الفترة الرابعة 

 مراجعة
 
 
 

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  لطالب وال جية العال

ات لمعايير  ين / الغير متقن
التقويم حسب ماورد في ردم  

 لفاقد التعليمي جوة ل الف

 



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280م )وزارة التعلي

 ر اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسي 

 شؤون التعليمية ال

 ت( ا بن - ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

   وف األوليةالصف 

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي ثانيالفصل الدراسي )ال االبتدائي ول ألاللصف  (الميةدراسات اإلسل ا) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر

 

 

 

 

 

 الفقه التوحيد   ألسبوع ا

 األول  
 هـ  1442/  6/  4من 
 هـ1442/ 6/  8  إلى

 تمهيد  تمهيد 

 الثاني 
 هـ  6/1442/ 11من 
 ـ ه1442/ 15/6إلى  

 الطهارة  اإلسالم ديني 

 الثالث 
 هـ  6/1442/ 18من 
 هـ 1442/ 22/6إلى  

 نظافة  ال اإلسالم ديني 

 الرابع 
 هـ  6/1442/ 25من 
 هـ 1442/ 29/6إلى  

 أهمية الوضوء وفضله  الدين الحق

 الخامس 
 هـ 1442/ 2/7من 
 هـ1442/ 7/ 6إلى  

 صفة  الوضوء  الدين الحق

 السادس 
 هـ  1442/ 9/7من 
 هـ 1442/ 13/7إلى  

 صفة الوضوء  أركان اإلسالم

 السابع 
 هـ7/1442/ 16من 
 هـ 1442/ 20/7إلى  

 أركان اإلسالم
 مكانة الصالة 

 الثامن 
 هـ  7/1442/ 23من 
 هـ 1442/ 27/7إلى  

 سالمأحب اإل
 الصلوات المفروضة  

 التاسع 
 هـ  1442/ 1/8من 
 هـ  1442/ 8/ 5إلى  

 الركعة األولى   أحب اإلسالم

 العاشر 
 هـ 1442/ 8/8من 
 هـ 1442/ 12/8إلى  

 الركعة الثانية   بيي عليه وسلم نمحمد صلى هللا 

 الحادي عشر 
 هـ  8/1442/ 15من 
 هـ 1442/ 19/8إلى  

 الثة  الركعة الث بيي عليه وسلم ن محمد صلى هللا

ني عشر الثا  
هـ  8/1442/ 22من   
 هـ  1442/ 26/8إلى  

 الركعة الرابعة   هللا ورسوله عبدمحمد صلى هللا عليه وسلم  

 الثالث عشر 
 هـ  8/1442/ 29من 

 هـ  1442/ 9/ 3إلى  
 مبطالت الصالة  عبدهللا ورسوله محمد صلى هللا عليه وسلم  

 الرابع عشر 
 هـ  1442/ 6/9من 
 هـ 1442/ 10/9إلى  

 مبطالت الصالة  هللا عليه وسلمأحب رسول هللا صلى  

ر الخامس عش  
 هـ  9/1442/ 13من 
   هـ1442/ 17/9إلى  

 راجعة م مراجعة 

حتى  السادس عشر و
عشر الثامن    

 هـ  6/10/1442من 
 هـ22/10/1442إلى  

في ردم الفجوة  ورد استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالب والطالبات الغير متقنين / ات لمعايير التقويم حسب ما
 للفاقد التعليمي 



 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 سير قة عم بمنطاإلدارة العامة للتعلي

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن ف التربوي إدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 

 ـ ه1442 -  1441 (  للعام الدراسيثاني الفصل الدراسي )الاالبتدائي  األول للصف  (   الرياضيات الخطة الزمنية لتدريس مقرر ) 

 

 

 

 

 

 

 الرابع  األسبوع  الثالثاألسبوع  الثانياألسبوع  األول األسبوع 

   1442/    6/    29 – 6/  25   1442/    6/    22 – 6/  18   1442/    6/    15 – 6/  11 هـ  1442/    6/    8  – 6/ 4

 قصص الطرح 

 تمثيل الطرح 

 جمل الطرح 

 طرح الصفر والكل 

 أحل المسألة 

 6،  5، 4الطرح من األعداد: 

 9،  8، 7عداد:  الطرح من األ 

 12، 11، 10الطرح من األعداد:

 الطرح الرأسي 

 

 الجمع بالعد التصاعدي 

 الجمع باستعمال خط األعداد 

 الطرح بالعد التنازلي 

 

 الثامناألسبوع  السابعاألسبوع  السادساألسبوع  الخامساألسبوع 

2 /7 –  6    /7    /1442   9 /7 –  13  /7  /1442   16/  7 – 20    /7    /1442   23/  7 – 27    /7    /1442   

 

 أحل المسألة 

 الطرح باستعمال خط األعداد 

 اآلحاد والعشرات 

 أحل المسألة 
 50األعداد حتى 
 100األعداد حتى 

 

 التقدير 
 100مقارنة األعداد حتى  
 100ترتيب األعداد حتى  

 

 مقارنة األطوال وترتيبها 
 وحدات الطول غير القياسية 

 لة أحل المسأ
 

 الثاني عشراألسبوع  الحادي عشر األسبوع  العاشربوع األس التاسعاألسبوع 

1 /8 –  5    /8    /1442   8 /8 –  12  /8  /1442   15  /8 – 19    /8    /1442   22  /8 – 26    /8    /1442   

 

 مقارنة الكتل وترتيبها 

 مقارنة السعات وترتيبها 

 العد بالعشرات 

 أحل المسألة 

 لوحة المئة 

اثنينات،   : العد القفزي

 ،عشرات  خمسات

 المجسمات 

 تصنيف المجسمات: 

 يتدحرج، يتراص، ينزلق 

 أحل المسألة 

األشكال المستوية  

 والمجسمات 

 األشكال المستوية 

 األجزاء المتطابقة 

 الخامس عشراألسبوع  الرابع عشر األسبوع  الثالث عشراألسبوع 
من األسبوع السادس 

 عشر وحتى الثامن عشر 

 هـ  1442/ 10/  6-22   1442/    9/    17 – 9/  13   1442/  9/  10  – 9/ 6   1442/  9/  3 – 8/  29

 النصف 

 الثلث والربع 

رياالت،  5النقود )لاير واحد،  

 رياالت(  10

 عد النقود 

 أحل المسألة 

 المبالغ المتساوية 

 استعمال النقود 

 مراجعة

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  لطالب وال العالجية 

ات لمعايير  ين / الغير متقن
حسب ماورد في ردم   التقويم

 لفاقد التعليمي الفجوة ل 

 



 

 

 

 ة السعودية المملكة العربي

 ( 280)  معليتال ة وزار 

 ة عسير اإلدارة العامة للتعليم بمنطق

 الشؤون التعليمية 

 ت( ا بن - ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 وف األولية  الصف 

 
 ـه1442 - 1441( للعام الدراسي ثانيالفصل الدراسي )ال االبتدائي ولألاللصف  (علومال ) ررمق يسالخطة الزمنية لتدر

 

 

 

 

 التحفيظ  عام التعليم ال ألسبوعا

 األول  
 هـ  1442/  6/  4من 
 هـ1442/ 6/  8  إلى

 تمهيد تمهيد

 الثاني 
 هـ  6/1442/ 11من 
 ـ ه1442/ 15/6إلى  

 الطقس  الرابعة: الوحدة
 الطقس والفصول  ( 6الفصل ) 

 نا الطقس من حول الدرس األول:

 الوحدة الخامسة: المادة
 ( 7الفصل: )

 المادة من حولنا 

 الث ثال
 هـ  6/1442/ 18من 
 هـ 1442/ 22/6إلى  

 الفصول األربعة: الدرس الثاني
ـ العلوم والرياضيات: التعبير عن النشاطات برسم  

 األعمدة 

 الدرس األول:
 اد خصائص المو

 الرابع 
 هـ  6/1442/ 25من 
 هـ 1442/ 29/6إلى  

 الوحدة الخامسة: المادة
 المادة من حولنا  (7الفصل: )

 اد مولخصائص ا الدرس األول:

 الدرس الثاني: 
 المواد الصلبة

 الخامس 
 هـ 1442/ 2/7من 
 هـ1442/ 7/ 6إلى  

 الدرس الثاني: 
 المواد الصلبة

 الدرس الثالث: 
 السوائل والغازات

 السادس 
 هـ  1442/ 9/7من 
 هـ 1442/ 13/7إلى  

 السوائل والغازات الدرس الثالث:
العلوم والتقنية والمجتمع, قراءة علمية, وحدات  

 البناء 

مية, وحدات  ة والمجتمع, قراءة علقنيلتوا موالعل
 البناء 

 السابع 
 هـ7/1442/ 16من 
 هـ 1442/ 20/7إلى  

 مراجعة الفصل السادس والسابع 
 مراجعة الفصل

 السابع

 الثامن 
 هـ  7/1442/ 23من 
 هـ 1442/ 27/7إلى  

 تغيرات المادة  (8الفصل: )
 ر المادة تتغيالدرس األول:

 ( 8الفصل: )
 تغيرات المادة 

 ع التاس 
 هـ  1442/ 1/8 نم

 هـ  1442/ 8/ 5إلى  

 المخاليط الدرس الثاني:
 ـ مهن مرتبطة مع العلوم: الخباز

 

 الدرس األول:
 غير المادة تت

 العاشر 
 هـ 1442/ 8/8من 
 هـ 1442/ 12/8إلى  

 ةالحركة والطاق الوحدة السادسة:
 الحركة ( 9الفصل: ) 
 الموقع والحركة الدرس األول:

 المخاليط  الدرس الثاني:
 ع العلوم: الخبازتبطة ممرـ مهن 

 الحادي عشر 
 هـ  8/1442/ 15من 
 هـ 1442/ 19/8إلى  

 الدفع والسحب  الدرس الثاني:
ـ التركيز على المهارات: مهارة االستقصاء, 

 االستنتاج

 الثامن مراجعة الفصل
 الحركة والطاقة الوحدة السادسة:
 الحركة ( 9الفصل: ) 

ني عشر الثا  
هـ  8/1442/ 22من   
 هـ  1442/ 26/8إلى  

 مراجعة الفصل الثامن والتاسع
 الدرس األول:

 الموقع والحركة

 الثالث عشر 
 هـ  8/1442/ 29من 

 ـ  ه1442/ 9/ 3إلى  

 الطاقة ( 10الفصل: ) 
 الطاقة والحرارة  الدرس األول:

 الدرس الثاني: 
 الدفع والسحب 

 الرابع عشر 
 هـ  1442/ 6/9من 
 هـ 1442/ 10/9إلى  

 صوت الضوء وال  الدرس الثاني:
 اءة علمية: الحسن بن الهيثمـ قر

ـ التركيز على المهارات: مهارة االستقصاء, 
 التاسع مراجعة الفصل - االستنتاج

ر الخامس عش  
 هـ  9/1442/ 13من 
   هـ1442/ 17/9إلى  

 راجعة م مراجعة 

حتى  السادس عشر و
عشر ثامن  ال  
 هـ  6/10/1442من 
 هـ22/10/1442إلى  

ات لمعايير التقويم حسب ماورد في ردم الفجوة  ين /  لطالبات الغير متقنب وا لطالل ية جاستكمال تنفيذ البرامج العال
 لفاقد التعليمي ل



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 

 ف األولية  الصفو

 

 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-

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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
 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 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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
 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 -



 
 
 
 
 
 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن إدارة اإلشراف التربوي 

 صفوف األولية  لا

 

 ـه1442 -  1441للعام الدراسي  ظ()تحفي( ثانيل الدراسي )الالفصاالبتدائي  األولللصف   ( لغتي الخطة الزمنية لتدريس مقرر )

 

 

 الحصة 
 1األسبوع  

4 /٦-8 /٦ /1441 
 2األسبوع  

 هـ 1442/ ٦/ 1٥-٦/11
 3األسبوع  

 هـ 1442/ ٦/ 22-٦/18
 4األسبوع  

 هـ 1442/ ٦/ 2٩-2٥/٦

 األولى 
مراجعة الحروف التي  

سبقت دراستها في الفصل  
 الدراسي األول 

 حرف )ض( 
 إنجازاتي 

 حرف )ع( 
 إثرائي 

 حرف )خ( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص  

 , ثم أكتب الكلمة 

 الثانية 

 
مراجعة الحروف التي  

سبقت دراستها في الفصل  
 الدراسي األول 

 حرف )ض( 
 إنجازاتي 
 

 الدرس الثالث حرف )ك( 
 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع
 

 حرف )خ( 
أكتب الحرف الناقص  -

 المشدد باالستعانة بالصور 
أحاكي فوازاً في تحويله  -

 المفرد إلى مثنى 

 الثالثة 

 وحدة الرابعة ال
 صحتي وسالمتي 

 النشيد  مدخل الوحدة:
 )نشيد المرور( 

 حرف )ض( 
 إثرائي 

 ضفدع ضحى 
 

 حرف )ك( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 حرف )خ( 
 إنجازاتي 

 الرابعة 
 مدخل الوحدة 

 نص االستماع )احذر تسلم( 

 الدرس الثاني حرف )ع( 
 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع

 حرف )ك( 
الكلمات، ثم أجرد   أقرأ -

 الحرف الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
أقرأ الكلمات , ثم أرسم  -

 دائرة حول المقطع الساكن 

 حرف )خ( 
 إنجازاتي 
 إثرائي 

 الخيمة الخضراء 

 الخامسة 

نشاطات   مدخل الوحدة:
 التهيئة 

 أالحظ وألون -
 أالحظ الصور وأعبر عنها -

 حرف )ع( 
 أقرأ أالحظ الصور و

 

 حرف )ك( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص  

 , ثم أكتب الكلمة 

 الدرس الخامس حرف )ي( 
 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع

 السادسة 

 
 الدرس األول حرف )ض( 

 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع

 حرف )ع( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد  -

 الحرف الملون 
ن الصوت القصير  أميز بي-

 والصوت الطويل)المد( 
 

 حرف )ك( 
 إنجازاتي 
 

 حرف )ي( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 السابعة 
 حرف )ض( 

 أالحظ الصور وأقرأ 
 

 حرف )ع( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص  

 , ثم أكتب الكلمة 

 حرف )ك( 
 إثرائي 

 هديَّة كريم  

 حرف )ي( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد  -

 الحرف الملون 
قصير  أميز بين الصوت ال-

 والصوت الطويل)المد( 
 

 الثامنة 

 حرف )ض( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد  -

 الحرف الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 

 حرف )ع( 
أقرأ الجملة , وأكتب  -

 الحرف المشدد مع حركته 
أستمع وأحاكي فواًز في  -

 نطق المقطع الساكن 

 الدرس الرابع حرف )خ( 
 أسمي الحرف وألونه -
الحظ الصور وأتحدث، ثم  أ-

 أستمع

 حرف )ي( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص  

 , ثم أكتب الكلمة 

 التاسعة 
 حرف )ض( 

أكتب الحرف وأكمل الناقص  
 , ثم أكتب الكلمة 

 حرف )ع( 
 إنجازاتي 
 

 حرف )خ( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 
 حرف )ي( 
 إنجازاتي 

 العاشرة 

 حرف )ض( 
أستمع ثم أنطق الحرف  -

 المشدد 
في تذكير   أحاكي فوازاً -

 الفعل وتأنيثه 

 حرف )ع( 
 إنجازاتي 
 

 حرف )خ( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد  -

 الحرف الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 

 حرف )ي( 
 إثرائي 

 أصابع اليد 
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 الحصة 
 ٥األسبوع  

 هـ 1442/ ٧/ ٦-٧/ 2
 ٦األسبوع  

 هـ 1442/  ٧/13-٧/ ٩
 ٧األسبوع  

 هـ 1442/  ٧/  20  – 1٦/٧

 8وع  األسب 
23/٧ –  2٧/  ٧    /

 هـ 1442

 األولى 

 الدرس السادس حرف )ذ( 
 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع

 نشاطات التهيئة  مدخل الوحدة:
 أالحظ وألون -

 أالحظ الصور وأعبر عنها -

 حرف )ث( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص ,  

 ثم أكتب الكلمة 

 حرف )غ( 
 إثرائي -

 الصديقان 

 الثانية 

 )ذ(   حرف
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 الدرس األول حرف )هـ( 
 أسمي الحرف وألونه -

 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 حرف )ث( 
أحاكي فوازاً في استخدامه  -

 )يا(   النداء بـ
 إنجازاتي -

 

 الدرس الرابع حرف ) ظ ( 
 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع

 الثالثة 

 حرف )ذ( 
، ثم أجرد الحرف  أقرأ الكلمات-

 الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
أقرأ الكلمات ثم أكتب المقطع  -

 الساكن 

 حرف )هـ( 
 أالحظ الصور وأقرأ -

أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -
 الملون 

 حرف )ث( 
 إنجازاتي 

 حرف ) ظ ( 
 أالحظ الصور وأقرأ -
أقرأ الكلمات، ثم أجرد  -

 الحرف الملون 
 

 ة الرابع
 حرف )ذ( 

أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  
 أكتب الكلمة 

 حرف )هـ( 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
أقرأ الكلمات وأالحظ الحرف  -

 األخير 

 حرف )ث( 
 إثرائي -

 الثعلب والدجاجة 

 حرف ) ظ ( 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
أكتب الحرف وأكمل  -

 الكلمة  الناقص , ثم أكتب

 الخامسة 
 حرف )ذ( 
 إنجازاتي 

 حرف )هـ( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص , ثم  

 أكتب الكلمة 

 الدرس الثالث حرف )غ( 
 أسمي الحرف وألونه -
أالحظ الصور وأتحدث، ثم  -

 أستمع

 حرف ) ظ ( 
 إنجازاتي 
 

 السادسة 
 حرف )ذ( 
 إثرائي 

 معاذٌ والذّئب 

 
 حرف )هـ( 
 إنجازاتي 

 حرف )غ( 
 أ أالحظ الصور وأقر-
أقرأ الكلمات، ثم أجرد  -

 الحرف الملون 

 حرف ) ظ ( 
 إثرائي 

 ظافر والظل 

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

 حرف )غ( 
أميز بين الصوت القصير  -

 والصوت الطويل)المد( 
 أالحظ الكلمات وأقرؤها -

 ( ٥التقويم التجميعي ) 

 ( 4التقويم التجميعي )  الثامنة 
 ي حرف )ث( الدرس الثان

 أسمي الحرف وألونه -
 أالحظ الصور وأتحدث، ثم أستمع -

 حرف )غ( 
أكتب الحرف وأكمل الناقص ,  

 ثم أكتب الكلمة 
 ( ٥التقويم التجميعي ) 

 التاسعة 

 الوحدة الخامسة 
 ألعابي وهواياتي 

 النشيد  مدخل الوحدة:
 ) بعد الدرس ( 

 حرف )ث( 
 أالحظ الصور وأقرأ 

 

 حرف )غ( 
أحاكي فوازاً في استخدامه  -

 الواو 
 إنجازاتي -

 

 الوحدة السادسة 
 صحتي وغذائى 
 مدخل الوحدة 

 أالحظ الصور وأعبر عنها -
 )الحليب(  النشيد-

 العاشرة 
 مدخل الوحدة 

نص االستماع )في مدينة  
 المالهي( 

 حرف )ث( 
أقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف  -

 الملون 
أميز بين الصوت القصير  -

 لمد( والصوت الطويل)ا

 حرف )غ( 
 إنجازاتي 

 مدخل الوحدة : 
نص االستماع )ياسر  

 والبرتقالة( 
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 الحصة 
 ٩األسبوع  

 هـ 1442/    8/    ٥– 8/ 1
 10األسبوع  

 هـ 1442/  8/ 12 – 8/    8
 11األسبوع  

 هـ 1442/ 8/ 8-1٩/1٥
 12األسبوع  

 هـ 1442/  8/2٦  – 22/8

 األولى 
 الدرس األول 
 ) طعاٌم ملوٌث ( 

 فيه شفاء 
ة اآلتية , ثم أرسمها  أقرأ العبار

بخطي الجميل مبتدئاً من السطر  
 األخير 

 الوحدة السابعة 
 حيوانات 

 مدخل الوحدة 
 أالحظ الصور وأعبر عنها -

 النشيد -
 )النحلة( 

 الخروف والذئب 
 أنمي لغتي -

 أالحظ الصور وأقرأ -

 الثانية 
 الدرس األول 
 ) طعاٌم ملوٌث ( 

 

 
 فيه شفاء 
 إنجازاتي 

 مدخل الوحدة : 
ماع )الحمامة  نص االست

 والنحل ( 

 الخروف والذئب 
 أفكر -

 أحول كالمثال -

 الثالثة 

 ) طعاٌم ملوٌث ( 
 أجيب -
 أفكر -

 

 الدرس الثالث 
 عيادة المريض 

 الدرس األول 
 السباق 

 الخروف والذئب 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم  
أرسمها بخطي الجميل  
 مبتدئاً من السطر األخير 

 الرابعة 
 ) طعاٌم ملوٌث ( 

 أنمي لغتي -
 أالحظ الصور وأقرأ -

 الدرس الثالث 
 عيادة المريض 

 أجيب -

 الدرس األول 
 السباق 

 أجيب -

 الخروف والذئب 
 إنجازاتي 

 الخامسة 

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

 األخير 

 عيادة المريض 
 أنمي لغتي -

 أالحظ الجمل وأقرؤها -
 أفكر -

 السباق 
 أفكر -
 أنمي لغتي -

 الدرس الثالث 
 ً  تعلمت درسا

 السادسة 
 ) طعاٌم ملوٌث ( 
 إنجازاتي 

 عيادة المريض 
 أحول كالمثال -

 أعبر -

 السباق 
 أالحظ الجمل وأقرؤها 

 الدرس الثالث 
 ً  تعلمت درسا

 السابعة 
 الدرس الثاني 
 فيه شفاء 

 عيادة المريض 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها  

لسطر  بخطي الجميل مبتدئاً من ا
 األخير 

 السباق 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها  
بخطي الجميل مبتدئاً من  

 السطر األخير 

 ً  تعلمت درسا
 أجيب -
 أنمي لغتي -

 الثامنة 
 الدرس الثاني 
 فيه شفاء 

 عيادة المريض 
 إنجازاتي 

 السباق 
 إنجازاتي 
 

 ً  تعلمت درسا
 أالحظ الجمل وأقرؤها -

 أفكر -
 

 التاسعة 

 فيه شفاء 
 أجيب -
 لغتي أنمي  -

 أالحظ الجمل وأقرؤها -

 ( ٦التقويم التجميعي ) 
 الدرس الثاني 
 الخروف والذئب 

 ً  تعلمت درسا
 أرسم وألون -
 أحول كالمثال -

 العاشرة 
 فيه شفاء 

 أفكر -
 أحول -

 ( ٦التقويم التجميعي ) 

 الدرس الثاني 
 الخروف والذئب 

 أجيب -
 

 ً  تعلمت درسا
 أبحث 
 أعبر 
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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 

 هـ1442/ 22/10–10/٦

 األولى

 ً  تعلمت درسا
أقرأ العبارة اآلتية , ثم 
أرسمها بخطي الجميل 
 مبتدئاً من السطر األخير

 ) نورة وشهر رمضان  ( 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها 

ل مبتدئاً من يجمبخطي ال
 السطر األخير

 الشجرة الحزينة
 أفكر -
 أنمي لغتي -

 أالحظ الجمل وأقرؤها -

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  للطالب واالعالجية 
ات لمعايير  ين / الغير متقن

التقويم حسب ماورد في ردم  
 لفاقد التعليمي الفجوة ل 

 الثانية 
 ً  تعلمت درسا
 إنجازاتي

 ) نورة وشهر رمضان  ( 
 زاتيانجإ

 الشجرة الحزينة
 أحول -
 أعبر -

 ( ٧التقويم التجميعي ) الثالثة 
 الدرس الثاني 
 ضيٌف جديد 

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

 ( ٧التقويم التجميعي ) الرابعة
 الدرس الثاني 
 ضيٌف جديد 

 الشجرة الحزينة
 إنجازاتي

 ةمسالخا

 الوحدة الثامنة
 مناسبات

 مدخل الوحدة 
 أالحظ الصور وأعبر عنها -

 النشيد -
 يد( )أحب الع

 ضيٌف جديد 
 أجيب-
 ر أفك-
 أنمي لغتي -

 ( 8التقويم التجميعي )

 السادسة
 مدخل الوحدة : 

نص االستماع )فرحة 
 العيد( 

 ضيٌف جديد 
 أالحظ الصور وأقرأ -

 أحول -
 ( 8التقويم التجميعي )

 السابعة
 ألولاس الدر

 ) نورة وشهر رمضان  ( 

 ضيٌف جديد 
أقرأ العبارة اآلتية , ثم أرسمها 

ميل مبتدئاً من بخطي الج
 خيرالسطر األ

 مراجعة 

 الثامنة
 الدرس األول

 ) نورة وشهر رمضان  ( 
 ضيٌف جديد 
 إنجازاتي

 التاسعة
 ) نورة وشهر رمضان  ( 

 أجيب-
 أفكر -

 الدرس الثالث
 الشجرة الحزينة

 رة العاش
 ) نورة وشهر رمضان  ( 

 أنمي لغتي -
 أالحظ الصور وأقرأ الجمل -

 الدرس الثالث
 الحزينة الشجرة
 أجيب-

 


