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االسم:                                                   التوقیع:                                                   التاریخ:

المرحلة: االبتدائية الصف: أول المادة: لغتي عدد الحصص في 
األسبوع 8

األسبوع موضوعات المحتوى عدد 
الحصص

األسبوع (1)
20/8/1444هـ - 
12/3/2023م

إلى
24/8/1444هـ - 
16/3/2023م

مراجعة الحروف التي سبق دراستها في الفصل الدراسي الثاني 5

أتعلم فن الخط 1

الوحدة السادسة: صحتي وغذائي

مدخل الوحدة
1

نشيد: الحليب 1

األسبوع (2)
27/8/1444هـ-   
19/3/2023م

إلى
1/9/1444هـ  -  
23/3/2023م

نشاطات االستماع 1

الدرس األول/ طعام ملوث 7

األسبوع (3)
4/9/1444هـ   - 
26/3/2023م

إلى
8/9/1444هـ  -  
30/3/2023م

الدرس الثاني: فيه شفاء 7

الدرس الثالث: عيادة المريض 1

األسبوع (4)
11/9/1444هـ  - 
2/4/2023م

إلى
15/9/1444هـ    - 

6/4/2023م

الدرس الثالث: عيادة المريض 6

الدرس الرابع: أعضاء جسمي 2

األسبوع (5)
18/9/1444هـ    - 

9/4/2023م

إلى
22/9/1444هـ   -   

13/4/2023م

الدرس الرابع/ أعضاء جسمي 5

التقويم التجميعي (6) 2

الوحدة السادسة: حيوانات 

مدخل الوحدة
1

توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ
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إجازة عيد الفطر

األسبوع (6)
6/10/1444هـ     

26/4/2023م

إلى 
7/10/1444هـ  -  
27/4/2023م

إجازة عيد الفطر

نشيد: النحلة 1

نشاطات االستماع 1

الدرس األول: السباق 2

األسبوع (7)
10/10/1444هـ     

30/4/2023م

إلى 
14/10/1444هـ  -  

4/5/2023م

الدرس األول: السباق 5

الدرس الثاني الخروف والذئب 3

األسبوع (8)
17/10/1444هـ   - 

7/5/2023م

إلى
21/10/1444هـ -  
11/5/2023م

الدرس الثاني: الخروف والذئب 4

الدرس الثالث: تعلمت درسًا 4

األسبوع (9)
24/10/1444هـ  - 
14/5/2023م

إلى
28/10/1444هـ  - 
18/5/2023م

الدرس الثالث: تعلمت درسًا 2

الدرس الرابع: الثعلب والعصفور الصغير 6

األسبوع (10)

1/11/1444هـ   - 
21/5/2023م

إلى
5/11/1444هـ   -  
26/5/2023م

التقويم التجميعي (7) 2

الوحدة الثامنة: مناسبات

مدخل الوحدة
1

نشيد: أحب العيد 1

نشاطات االستماع  1

الدرس األول: نورة وشهر رمضان 3

إجازة مطولة: األحد 
واالثنين

األسبوع (11)
8/11/1444هـ    - 

إجازة مطولة: األحد واالثنين

الدرس األول: نورة وشهر رمضان 3
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28/5/2023م

إلى
12/11/1444هـ    

1/6/2023م

الدرس الثاني: ضيف جديد 2

األسبوع (12)

15/11/1444هـ   - 
4/6/2023م

إلى
19/11/1444هـ  -  

8/6/2023م

الدرس الثاني: ضيف جديد 3

الدرس الثالث: الشجرة الحزينة 5

األسبوع (13)
22/11/1444هـ -   

11/6/2023م

إلى
26/11/1444هـ  -  

15/6/2023م

الدرس الرابع: يوم األرض 5

التقويم التجميعي(8) 3

األسبوع (14)
29/11/1444هـ  - 
18/6/2023م

إلى
4/12/1444هـ   - 
22/6/2023م

برامج وخطط عالجية 


