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 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 . لتمشي وفقهيُراعى االلتزام بالتوزيع وا ▪

 معلم/ ـــة واحد/ ة لمادة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية وتكون حصص الدراسات اإلسالمية بالتبادل كل أسبوع.  ▪

 األسبوع 

 عام  دراسات إسالمية  قرآن كريم 
 الحصة 

1 2 3 4 1 
 الموضوع  المادة 

 سورة القلم  األول 
1-7 

 سورة القلم 
8-13 

 القلم سورة 
14-  18 

 سورة اإلنسان 
 هـ 1444/ 5/ 14-10 2شروط الصالة   فقه 1-3

 سورة القلم  الثاني 
19-25 

 سورة القلم 
26-31 

 سورة القلم 
32-36 

 ورة اإلنسان س
4-7 

 صوم رمضان  توحيد 
 هـ 1444/ 5/ 17-21

 سورة القلم  أيام(  4)  الثالث 
37-41 

 سورة القلم 
42-47 

 سورة القلم 
48-52 

 سورة اإلنسان 
 هـ 1444/ 5/ 28-25 3شروط الصالة   فقه 8-11

 األحد إجازة مطولة 
مراجعة سورة   الرابع 

 القلم 
1-27 

مراجعة  
 سورة القلم  

28-52 
 رة الملك سو

1-4 
مراجعة سورة  

 اإلنسان 
1-14 

 حج بيت هللا الحرام  توحيد 
 هـ 1444/ 6/ 1-5

 سورة الملك  الخامس 
5-8 

 سورة الملك 
9-14 

 سورة الملك 
15-18 

 سورة اإلنسان 
 آداب دخول المسجد  فقه 15-18

 هـ 8-12/6/1444

 سورة الملك  السادس 
19-24 

 سورة الملك 
25-30 

مراجعة  
 ملك سورة ال

1-14 
 سورة اإلنسان 

 أركان اإليمان  توحيد  19-23
 هـ 1444/ 6/ 15-19

مراجعة سورة   أيام(  3بع )السا
 الملك 

15-30 

سورة  
 التحريم 

1-3 

سورة  
 التحريم 

4-6 

 سورة اإلنسان 
24-27 

 هـ 1444/ 6/ 26-24 صالة الجماعة  فقه
 األحد واالثنين إجازة مطولة 

 ثامن ال
 سورة التحريم

6- 9 

سورة  
 التحريم 

10-12 

مراجعة  
سورة  
 التحريم 

1-7 

 سورة اإلنسان 
28-31 

 اإليمان بالل  توحيد 
 هـ 1444/ 7/ 6-4/  29

مراجعة سورة   تاسع ال
 التحريم 

8-12 

 سورة الطالق 
1-2 

سورة  
 الطالق 

3-5 

مراجعة سورة  
 اإلنسان 

1-10 
 آية الكرسي  فقه

 هـ 7-11/7/1444

 سورة الطالق  عاشر ال
6-9 

 سورة الطالق 
10-12 

مراجعة  
سورة  
 الطالق 

 سورة اإلنسان 
11-20 

 اإليمان بالمالئكة  توحيد 
 هـ 1444/ 7/ 14-18

 سورة التغابن  عشر   الحادي
1-5 

 سورة التغابن 
6-9 

سورة  
 التغابن 

10-13 

 سورة اإلنسان 
21-31 

 آية الكرسي  فقه
 هـ 1444/ 7/ 21-25

 أيام(  3)  الثاني عشر
 سورة التغابن 

14-18 
مراجعة  

 سورة التغابن 
1-9 

مراجعة  
سورة  
 التغابن 

10-18 

مراجعة سورة  
 اإلنسان 

1-31 
 هـ 1/8/1444-28/7 اإليمان بالمالئكة  توحيد 

 إجازة يوم التأسيس 
 الثالث عشر 

 الثاني اختبارات الفصل الدراسي  خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 6-10/8/1444

 هـ1444لعام  ثانيالاالبتدائي )عام( الفصل الدراسي  لثالثا للصفوالدراسات اإلسالمية  القرآن الكريمالخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 ة المملكة العربية السعودي
 (280)وزارة التعليم 

 للتعليم بمنطقة عسير اإلدارة العامة 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 . يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ▪

 ة وتكون حصص الدراسات اإلسالمية بالتبادل كل أسبوع. معلم/ ـــة واحد/ ة لمادة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمي ▪

 األسبوع 

 تالوة  حفظ دراسات إسالمية  قرآن كريم 
 الحصة 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 
 الموضوع  المادة 

 سورة الحشر  األول 
1-4 

 الحشر  سورة
5-8 

 الحشر  سورة
9-12 

 سورة الطور 
1-13 

 سورة الطور 
 هـ 1444/ 5/ 14-10 2شروط الصالة   فقه 14-25

 الحشر  سورة الثاني 
13-16 

 الحشر  رةسو
17-20 

 الحشر  سورة
21-24 

 سورة الطور 
26-37 

 سورة الطور 
38-49 

 صوم رمضان  توحيد 
 هـ 1444/ 5/ 17-21

 األحد  أيام(  4)  الثالث 
 إجازة مطولة 

مراجعة  
 الحشر  سورة
1-24 

  سورة
 المجادلة 

1-4 
مراجعة سورة  

 الطور 
 سورة الذاريات 

 هـ 1444/ 5/ 28-25 3شروط الصالة   فقه 1-15
 د إجازة مطولة األح

  سورة الرابع 
 المجادلة 

5-7 

  سورة
 المجادلة 

8-10 

  سورة
 المجادلة 

11-13 

سورة  
 الذاريات 

16-30 
 سورة الذاريات 

 هـ 1444/ 6/ 5-1 حج بيت هللا الحرام  توحيد  31-45

  سورة الخامس 
 المجادلة 

14-18 

  سورة
 المجادلة 

19-22 

مراجعة  
  سورة

 المجادلة 
1-11 

سورة  
 يات الذار
46-60 

مراجعة سورة  
 آداب دخول المسجد  فقه الذاريات 

 هـ 8-12/6/1444

مراجعة   السادس 
  سورة

 المجادلة 
12-22 

 سورة الحديد 
1-6 

 سورة الحديد 
7-11 

 سورة ق 
1-12 

 سورة ق 
 أركان اإليمان  توحيد  13-23

 هـ 1444/ 6/ 15-19

 أيام(  3بع )السا
 األحد واالثنين إجازة مطولة 

 رة الحديد سو
12-15 

 سورة ق 
24-34 

 سورة ق 
35-45 

 هـ 1444/ 6/ 26-24 صالة الجماعة  فقه
   األحد واالثنين
 إجازة مطولة 

 سورة الحديد  ثامن ال
16-20 

 سورة الحديد 
21-24 

 سورة الحديد 
25-27 

مراجعة سورة  
 ق

 سورة الحجرات 
1-9 

 اإليمان بالل  توحيد 
 هـ 1444/ 7/ 6-4/  29

 الحديد  سورة تاسع ال
28-29 

مراجعة  
 سورة الحديد 

سورة  
 الواقعة 

1-12 

سورة  
 الحجرات 

10-18 

 سورة الفتح 
1-11 

 آية الكرسي  فقه
 هـ 7-11/7/1444

سورة   عاشر ال
 الواقعة 

13-24 

سورة  
 الواقعة 

25-36 

سورة  
 الواقعة 

37-50 

 سورة الفتح 
12-23 

 سورة الفتح 
24-29 

 اإليمان بالمالئكة  توحيد 
 هـ 1444/ 7/ 14-18

سورة   عشر   الحادي
 الواقعة 

51-62 

سورة  
 الواقعة 

63-76 

سورة  
 الواقعة 

77-86 

 سورة محمد 
1-12 

 سورة محمد 
13-21 

 آية الكرسي  فقه
 هـ 1444/ 7/ 21-25

سورة   أيام(  3)  الثاني عشر
 الواقعة 

87-96 

مراجعة  
سورة  
 الواقعة 

1-96 

 إجازة 
 يوم التأسيس 

 سورة محمد 
22-30 

 ورة محمد س
 هـ 1/8/1444-28/7 اإليمان بالمالئكة  توحيد  31-38

 إجازة يوم التأسيس 
 الثالث عشر 

 اختبار الفصل الدراسي الثاني  خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 6-10/8/1444

   (تحفيظ االبتدائي ) لثثاال للصف والدراسات اإلسالمية  القرآن الكريم نية لتدريس مادة مالخطة الز
   ـ ه1444لعام   الثانيالفصل الدراسي 



 

 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

 األحد  أيام(  4)  الثالث 
 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 

 أستخدم  أكتب
 أحول 

 الخط 
 التعبير

 نموذج اختبار 
(3 ) 

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

 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

 األداء القرائي  السادس 
 أقرأ وأالحظ 

 التراكيب اللُغوية 
 أستخرج من النص 

 أكمل 
 أستخدم  أكتب

 أحول 
 الخط 

 الفهم القرائي  التعبير
 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

 أستخدم  أيام(  3)  الثاني عشر
 أحول 

 الخط 
 التعبير

 نموذج اختبار 
(5 ) 

 التقويم التجميعي  
 هـ 1/8/1444-28/7 يوم التأسيسإجازة  ( 5)

 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



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 يراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.                                     ▪
 . تضاف أنشطة التعلم االلكتروني في منصة مدرستي*                     

 األسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 
 الوحدة الثالثة  األول 

 ( األرض ومواردها )
 الفصل الخامس 

 ( األرض تتغير )
 تغيرات األرض الفجائية 

 تغيرات األرض الفجائية  تغيرات األرض الفجائية  تغيرات األرض الفجائية 
 هـ 1444/ 5/ 10-14

 الثاني 
 التجوية والتعرية  جوية والتعرية الت التجوية والتعرية  التجوية والتعرية 

 هـ 1444/ 5/ 17-21

 أيام(  4الثالث ) 

 مراجعة الفصل  األحد إجازة مطولة 

 الوحدة الثالثة 
 ( األرض ومواردها )

 الفصل السادس 
 ( موارد األرض )

 التربة 

 هـ 1444/ 5/ 28-25 التربة 
 األحد إجازة مطولة 

 الرابع 
 االحفوري ير والوقود االحاف التربة  التربة  التربة 

 هـ 1444/ 6/ 1-5

 الخامس 
 االحافير والوقود االحفوري  االحافير والوقود االحفوري  االحافير والوقود االحفوري  االحافير والوقود االحفوري 

 هـ 8-12/6/1444

 السادس 

 الفصل مراجعة  مراجعة الفصل 

 الرابعة  الوحدة 
 ( الطقس والمناخ )

 لسابع الفصل ا 
 ( الطقس وتقلباته)

 عناصر الطقس 

 عناصر الطقس 
 هـ 1444/ 6/ 15-19

 أيام(  3السابع )
 هـ 1444/ 6/ 26-24 عناصر الطقس  عناصر الطقس  إجازة مطولة  األحد واالثنين

إجازة   األحد واالثنين
 مطولة 
 الثامن 

 الطقس  تقلبات  الطقس  تقلبات  الطقس  تقلبات  الطقس  تقلبات 
 هـ 1444/ 7/ 6-4  /29

 التاسع 

 مراجعة الفصل  مراجعة الفصل 

 الرابعة  الوحدة 
 ( الطقس والمناخ )

 الثامن الفصل 
 ( دورة الماء والمناخ)

 دورة الماء 

 دورة الماء 
 هـ 7-11/7/1444

 العاشر 
 مراجعة الفصل  دورة الماء  دورة الماء  دورة الماء 

 هـ 1444/ 7/ 14-18

 الحادي عشر 
 المناخ وفصول السنة  المناخ وفصول السنة  المناخ وفصول السنة  المناخ وفصول السنة 

 هـ 1444/ 7/ 21-25

 أيام(  3الثاني عشر )
 هـ 1/8/1444-28/7 إجازة يوم التأسيس  مراجعة الفصل  مراجعة الفصل  المناخ وفصول السنة 

 إجازة يوم التأسيس 
 الثالث عشر 

 الفصل الثاني  اختبارات
 هـ 6-10/8/1444

 هـ1444لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ  -  البتدائي )عاما الثالث للصف العلومالخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 السعودية المملكة العربية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  - إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 
 األول 

 اختبار تشخيصي 
  الفصل الرابع: 

  (1الضرب )
 التهيئـــة

 استكشف  
الضرب في   الشبكات وعملية الضرب  معنى الضرب 

 هـ 1444/ 5/ 10-14 2

 الثاني 
 4الضرب في 

 : مهارة حل المسألة
 تحديد المعطيات الزائدة او الناقصة 

 اختبار 
 منتصف الفصل 

 5الضرب في 
 هـ 1444/ 5/ 17-21

 أيام(  4)  الثالث 
الضرب في الصفر   استقصاء حل المسألة  10الضرب في  األحد إجازة مطولة 

 والواحد 
تدريبات على  

حقائق  
 الضرب 

 هـ 1444/ 5/ 25-28
 األحد إجازة مطولة 

 الرابع 
 االختبار التراكمي  اختبار الفصل 

 : الفصل الخامس 
  (2الضرب )
 التهيئة 

استكشف جدول  
 3الضرب في  الضرب 

 هـ 1444/ 6/ 5- 1
 الخامس 

 هيا بنا نلعب  6الضرب في 
حل   خطة

 : ةالمسأل
 البحث عن النمط 

 7الضرب في 
 اختبار 

منتصف  
 هـ 12/6/1444- 8 الفصل 

 السادس 
 الجبر: الخاصية التجميعية  9الضرب في  8في الضرب 

تدريبات على  
حقائق  
 هـ 1444/ 6/ 19-15 الضرب 

 أيام(  3)  بعالسا
 اختبار الفصل  إجازة مطولة  األحد واالثنين

االختبار  
 التراكمي 

 : الفصل السادس
 ( 1)  القسمة 

 التهيئة 

استكشف  
مفهوم  
 القسمة 

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

 ثامن ال
 عالقة القسمة بالطرح 

استكشف عالقة  
 القسمة بالضرب 

عالقة القسمة  
 بالضرب 

مهارة حل المسألة:  
اختار العملية  

 المناسبة 

القسمة على  
 هـ 1444/ 7/ 4- 6/  29 2

 اختبار  تاسع ال
 منتصف الفصل 

 5القسمة على  
 10القسمة على

 يا بنا نلعب ه

مع  القسمة 
وعلى  الصفر  

 الواحد 
االختبار   اختبار الفصل 

 هـ 11/7/1444- 7 التراكمي 
 : الفصل السابع عاشر ال

 ( 2)  القسمة 
 التهيئة 

استكشف تمثيل  
 القسمة بنموذج 

  3القسمة على  
 4وعلى  

 جدوالً أعمل خطة حل المسألة:  
القسمة على  

 هـ 1444/ 7/ 18-14 7وعلى    6
 اختبار  عشر   الحادي

 منتصف الفصل 
 9 وعلى   8القسمة على  

استقصاء حل  
اختيار   المسألة: 

 الطريقة المناسبة 
 اختبار الفصل 

االختبار  
 هـ 1444/ 7/ 25-21 التراكمي 

 أيام(  3)  الثاني عشر
 هـ 1/8/1444-28/7 يوم التأسيس إجازة  مراجعـــــة عامــــــــــــــــــــــــــــــــة

 يوم التأسيس إجازة 
 هـ 10/8/1444- 6 اختبار الفصل الدراسي الثاني  الثالث عشر 

 هـ 1444لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ -  االبتدائي )عام  لثالثا للصف الرياضياتالخطة الزمنية لتدريس مادة 


