
 

 هـ1444توزيع احملتوى الدراسي على األسابيع يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 6 عدد الحصص في األسبوع لغتي المادة: الثالث الصف: االبتدائية المرحلة:

 عدد موضوعات المحتوى األسبوع
 احلصص

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

 إلى
 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 5 مراجعة المكتسبات السابقة

 1 أتعلم فن الخط

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

 إلى
 م15/12/2022 -هـ21/5/1444

 1 وأنجز مشروعي الوحدة الثالثة / أخالق المسلم نشاطات التهيئة

 2 نص االستماع

 1 النشيد ) المسلم الصغير (

 2 الدرس األول: التعاون

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

 إلى
 م22/12/2022-هـ28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 يوم األحد إجازة مطولة

 الدرس األول: التعاون
 
4 

 

 1 الدرس الثاني : اإليثار

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

 إلى
 م29/12/2022 -هـ  5/6/1444

 

 الدرس الثاني : اإليثارتابع 
 
5 

 (3نموذج اختبار) 
 
1 

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

 إلى
 م5/1/2023   -هـ  12/6/1444

 3 (3التقويم التجميعي )

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

 

 2 نص االستماع

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

 إلى
 م12/1/2023 -هـ 19/6/1444

 1 نشيد )صديق الحاسوب(

 5 الدرس األول: الهاتف المحمول



 (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

 الدرس األول: الهاتف المحمولتابع : 
1 

 الصناعيةالدرس الثاني األقمار 
 
3 

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

 إلى
 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444

 

 األقمار الصناعية:الدرس الثاني تابع 
 
3 

 
 1 (4نموذج اختبار )

 2 التقويم التجميعي

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

 إلى
 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 1 الوحدة الخامسة: مكارم األخالق )نشاطات تهيئة و أنجز مشروعي(

 2 نص االستماع

 1 نشيد ) كتاب اهلل أحيانا(

 2 الدرس األول ) عمر رضي اهلل عنه و األسرة الفقيرة(

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

 إلى
 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 رضي اهلل عنه و األسرة الفقيرة(الدرس األول ) عمر تابع : 
4 

 الدرس الثاني ) كل درهم بعشرة(
2 

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

 إلى
 م16/2/2023 -هـ 25/7/1444

 

 الدرس الثاني ) كل درهم بعشرة(تابع :                           
 
4 

 

 2 (5نموذج اختبار )

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

 إلى
 م23/2/2023 -هـ 3/8/1444

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس

 التقويم التجميعي
     
    
 4 

 يوم األربعاء والخميس إجازة يوم التأسيس

 (13األسبوع )
 االختبارات

 م26/2/2023 -هـ 6/8/1444
 إلى

 م2/3/2023 -هـ 10/8/1444

 االختبارات 

 



 




