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 االبتدائي األولتوزيع منهج الصف 

 مادة لغتي

 المشرف التربوي قائد المدرسة معلم المادة

1 

 األسبوع السادس األسبوع اخلامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاين األسبوع األول

 مراجعة احلروف اليت سبقت دراستها
 نشيد المرور: الوحدة الرابعة

 نشاطات التهيئة -نص االستماع 

 الدرس األول: حرف ) ض (
 الدرس الثاين: حرف ) ع (

 الدرس الثالث: حرف ) ك (
 الدرس الرابع: حرف ) خ (

 الدرس اخلامس: حرف ) ي (
 الدرس السادس: حرف ) ذ (

 ( 4التجمييع )  التقويم
 نشيد ) بعد الدرس(:  الوحدة اخلامسة

 نشاطات التهيئة -نص االستماع 

 الدرس األول: حرف ) هـ (
 الدرس الثاين: حرف ) ث (

 األسبوع الثاين عشر األسبوع احلادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع الثامناألسبوع  األسبوع السابع

 الدرس الثالث: حرف ) غ (
 الدرس الرابع: حرف ) ظ (

 ( 5التقويم التجمييع ) 
 نشاطات تمهيدية: الوحدة السادسة

 نشاطات االستماع-نشيد احلليب 

 الدرس األول: طعام ملوث
 الدرس الثاين: فيه شفاء

 الدرس الثالث: عيادة المريض
 ( 6التجمييع )  التقويم

 : نشاطات تمهيديةالوحدة السابعة
 نشاطات االستماع -نشيد النحلة 

 الدرس األول: السباق

 الدرس الثاين: اخلروف والذئب
 الدرس الثالث: تعلمت درًسا

 الثامن عشراألسبوع  األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع اخلامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 ( 7التقويم التجمييع ) 
 : نشاطات تمهيديةالوحدة الثامنة
 نشاطات االستماع-نشيد أحب العيد

 الدرس األول: نورة وشهر رمضان
 الدرس الثاين: ضيف جديد

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني ( 8التجمييع )  التقويم الدرس الثالث: الشجرة احلزينة


