
 

 هـ1444توزيع احملتوى الدراسي على األسابيع يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
في األسبوع عدد الحصص لغتي المادة: األول الصف: االبتدائية المرحلة:  8 

 عدد موضوعات المحتوى األسبوع
 الحصص

 (1األسبوع )
 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى
 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 5 مراجعة الحروف التي سبقت دراستها في الفصل األول 
 1 أتعلم فن الخط

 1 الوحدة الثالثة نشيد ) أرض بالدي(
 1 نص االستماع

 (2األسبوع )
 م11/12/2022 -هـ17/5/1444

 إلى
 م15/12/2022 -هـ21/5/1444

 1 نشاطات التهيئة 
 4 + انجازاتي واثرائي  الدرس األول حرف ) أ(

 3 الدرس الثاني حرف )ط(

 (3األسبوع )
 م18/12/2022-هـ 24/5/1444

 إلى
 م22/12/2022-هـ28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 يوم األحد إجازة مطولة
 1 + انجازاتي واثرائي الدرس الثاني حرف )ط(

 4 + انجازاتي واثرائي الدرس الثالث )ز(
 2 الدرس الرابع حرف )و(

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

 إلى
 م29/12/2022 -  هـ5/6/1444

 

 2 + انجازاتي واثرائي الدرس الرابع حرف )و(

 4 + انجازاتي واثرائي الدرس الخامس حرف ) ج(

 2 الدرس السادس حرف ) ش (

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

 إلى
 م5/1/2023   -هـ  12/6/1444

 2 + انجازاتي واثرائي حرف )ش(الدرس السادس 
 2 (3التقويم التجميعي )

 1 الوحدة الرابعة نشيد )المرور(
 1 نص االستماع

 1 نشاطات التهيئة
 1 الدرس األول حرف )ض(

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

 إلى
 م12/1/2023 -هـ 19/6/1444

 3 + انجازاتي واثرائي الدرس األول حرف )ض(

 5 + انجازاتي واثرائي الدرس الثاني حرف )ع(

 (7األسبوع )
 م15/1/2023 -هـ  22/6/1444

 إلى
 م19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 يوم األحد واالثنين إجازة مطولة

 4 + انجازاتي واثرائي الدرس الثالث حرف )ك(

 2 الدرس الرابع حرف )خ(



 
 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444
 إلى

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 2 + انجازاتي واثرائي (خالدرس الرابع حرف )

 4 الدرس الخامس حرف )ي(

 2 الدرس السادس حرف )ذ(

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

 إلى
 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 2 الدرس السادس حرف )ذ(
 2 (4التجميعي )التقويم 
 1 نشيد )بعد الدرس ( -الوحدة الخامسة 

 1 نص االستماع
 1 نشاطات التهيئة

 1 الدرس األول حرف )هـ(
 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444
 إلى

 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 3 الدرس األول حرف )هـ(
 4 الدرس الثاني حرف )ث(
 1 الدرس الثالث حرف )غ(

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

 إلى
 م16/2/2023 -هـ 25/7/1444

 

 الدرس الثالث حرف )غ(
4 

 الدرس الرابع حرف )ظ(
4 

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

 إلى
 م23/2/2023 -هـ 3/8/1444

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس

 3 (5) التقويم التجميعي

 2 اثرائية و عالجيةبرامج 

 يوم األربعاء والخميس إجازة يوم التأسيس

 (13األسبوع )
 االختبارات

 م26/2/2023 -هـ 6/8/1444
 إلى

 م2/3/2023 -هـ 10/8/1444

 برامج اثرائية و عالجية

 

 




