


 

 هـ 1444توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 6 عدد احلصص يف األسبوع لغيت املادة:  الثالث الصف: االبتدائية  املرحلة: 

 عدد  موضوعات احملتوى األسبوع
 احلصص 

 (1األسبوع )
 م 4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إىل
 م 8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 5 مراجعة املكتسبات السابقة

 1 أتعلم فن اخلط

 (2األسبوع )
 م 11/12/2022 -هـ17/5/1444

 إىل
 م 15/12/2022 -هـ21/5/1444

 1 وأجنز مشروعي  الوحدة الثالثة / أخالق املسلم نشاطات التهيئة

 2 نص االستماع

 1 النشيد ) املسلم الصغري ( 

 2 التعاونالدرس األول: 

 (3األسبوع )
 م 18/12/2022-هـ 24/5/1444

 إىل
 م 22/12/2022-هـ28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 يوم األحد إجازة مطولة

 الدرس األول: التعاون
 
4 

 

 1 الدرس الثاين : اإليثار

 (4األسبوع )
 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إىل
  م29/12/2022 -هـ  5/6/1444

 الثاين : اإليثارالدرس اتبع 
 
5 

 ( 3منوذج اختبار) 
 
1 

 (5األسبوع )
 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إىل
 م5/1/2023   -هـ  12/6/1444

 3 ( 3التقومي التجميعي )

 الوحدة الرابعة : وسائل االتصال / نشاطات التهيئة و أجنز مشروعي  
1 

 

 2 نص االستماع

 (6األسبوع )
 م8/1/2023هـ     15/6/1444

 إىل
 م 12/1/2023 -هـ 19/6/1444

 1 نشيد )صديق احلاسوب(

 5 الدرس األول: اهلاتف احملمول 

 يوم األحد واالثنني إجازة مطولة  (7األسبوع )



 م15/1/2023 -هـ  22/6/1444
 إىل

 م19/1/2023  -هـ 26/6/1444
 إجازة مطولة: األحد واالثنني 

 الدرس األول: اهلاتف احملمولاتبع : 
1 

 الدرس الثاين األقمار الصناعية
 
3 

 (8األسبوع )
 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إىل
  م26/1/2023 -هـ  4/7/1444

 األقمار الصناعية:الدرس الثاين اتبع 
 
3 

 
 1 ( 4منوذج اختبار )

 2 التقومي التجميعي

 (9األسبوع )
 م29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إىل
 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 1 الوحدة اخلامسة: مكارم األخالق )نشاطات هتيئة و أجنز مشروعي( 

 2 نص االستماع

أحياان(نشيد ) كتاب هللا   1 

 2 الدرس األول ) عمر رضي هللا عنه و األسرة الفقرية( 

 (10األسبوع )
 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إىل
 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 الدرس األول ) عمر رضي هللا عنه و األسرة الفقرية( اتبع : 
4 

 الدرس الثاين ) كل درهم بعشرة( 
2 

 (11األسبوع )
 م12/2/2023 -هـ  21/7/1444

 إىل
  م 16/2/2023 -هـ 25/7/1444

 الدرس الثاين ) كل درهم بعشرة( اتبع :                           
 
4 

 

 2 ( 5منوذج اختبار )

 (12األسبوع )
 م19/2/2023   -هـ28/7/1444

 إىل
 م 23/2/2023 -هـ 3/8/1444

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء واخلميس 

 التقومي التجميعي
      
     
 4 

 يوم األربعاء واخلميس إجازة يوم التأسيس 

 (13األسبوع )
 االختبارات 

 م 26/2/2023 -هـ 6/8/1444
 إىل

 م 2/3/2023 -هـ 10/8/1444

 االختبارات  

 

 



 

 ة المملكة العربية السعودي

 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -إدارة اإلشراف التربوي )بنين 

 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 يُراعى إعطاء كل مكون حقه تدريًسا وتدريبًا وتقويًما.  ▪

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 

 األول 
 مكتسبات السابقة المراجعة 

 أتعلم فن الخط 

 الوحدة الثالثة 

 أخالق المسلم 

 نشاطات التهيئة 

 أنجز مشروعي 

 نص االستماع 

 دراجة ماجد 

 النشيد 
 المسلم الصغير

 الدرس األول 
 هـ 1444/ 5/ 14-10 التعاون 

 الفهم واالستيعاب  الثاني 
 أجيب

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 أقرأ وأالحظ 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 
 أكتب

 أستخدم 
 أحول 

 الفهم القرائي 
 هـ 1444/ 5/ 17-21

 أيام(  4)  الثالث 
 األحد 

 إجازة مطولة 
 الخط 

 التعبير
 الدرس الثاني 

 اإليثار

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 أقرأ وأالحظ 

 ب اللُغوية التراكي
 أستخرج من النص 

 أكمل 
 هـ 1444/ 5/ 25-28

 األحد إجازة مطولة 

 الرابع 
 أكتب

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير

 نموذج اختبار 
(3 ) 

 نموذج اختبار 
(3 ) 

 (3التقويم التجميعي )
 هـ 1444/ 6/ 1-5

 رابعة الوحدة ال الخامس 

 وسائل االتصاالت 

 نشاطات التهيئة 

 أنجز مشروعي 

 ستماع نص اال 

 االنترنت

 النشيد 
 صديق الحاسوب 

 الدرس األول 
 الهاتف المحمول 

الفهم  
 واالستيعاب 

 أجيب
 أنمي لغتي 

 الفهم القرائي 
 هـ 8-12/6/1444

 السادس 
 األداء القرائي 
 أقرأ وأالحظ 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 
 أكتب

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير

 الفهم القرائي 

 هـ 1444/ 6/ 15-19

 أيام(  3)  بعالسا

 إجازة مطولة  األحد واالثنين
 الدرس الثاني 

 األقمار الصناعية 

 الفهم واالستيعاب 
 أجيب

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 أقرأ وأالحظ 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 

 هـ 1444/ 6/ 24-26
 األحد واالثنين 
 إجازة مطولة 

 ثامن ال
 أكتب

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير

 نموذج اختبار 
(4 ) 

 نموذج اختبار 
(4 ) 

 (4التقويم التجميعي )
 هـ 1444/ 7/ 6-4/  29

 خامسة الوحدة ال تاسع ال

 مكارم األخالق 

 نشاطات التهيئة 

 أنجز مشروعي 

 نص االستماع 

 السر 

 النشيد 
 كتاب هللا أحيانا 

 الدرس األول 
عمر رضي هللا عنه  

 واألسرة الفقيرة 

الفهم  
 ستيعاب واال 

 أجيب
 أنمي لغتي 

 الفهم القرائي 
 هـ 7-11/7/1444

 األداء القرائي  عاشر ال
 أقرأ وأالحظ 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 
 أكتب

 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير

 الفهم القرائي 
 هـ 1444/ 7/ 14-18

 الدرس الثاني  عشر   الحادي
 كل درهم بعشرة 

 الفهم واالستيعاب 
 يبأج

 أنمي لغتي 

 األداء القرائي 
 أقرأ وأالحظ 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 
 الفهم القرائي  أكتب

 هـ 1444/ 7/ 21-25

 أيام(  3)  الثاني عشر
 أستخدم 
 أحول 

 الخط 
 التعبير

 نموذج اختبار 
(5 ) 

 التقويم التجميعي  
(5 ) 

 هـ 1/8/1444-28/7 يوم التأسيسإجازة 
 س يوم التأسيإجازة 

 الثالث عشر 
  الثانياختبارات الفصل الدراسي 

 هـ 6-10/8/1444

 ـه 1444لعام   الثانياسي ( الفصل الدرتحفيظ  -  االبتدائي )عام لثثاال نية لتدريس مادة لغتي للصفمالخطة الز


