


 

 
 (ابتدائي الخامس  ) ( للصف لغتي الجميلة ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 (  منا وصحتهاأجسا )مدخل الوحدة :  هـ 14/5/1444

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 
 حد يوم األ

 هـ  24/5/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  1444/ 22-23/6
  _________ 

 
   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

نص  - رسالة من أعماق البحرنص االستماع : 
 ؟ لماذا : الفهم القرائي

 االحد  3
 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

  -النوم صحة :  اإلستراتيجية القرائية
 جسمك واآللة  : اإلستراتيجية القرائية

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  4
 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

الظاهرة   -جسمك واآللة  : اإلستراتيجية القرائية
 الهمزة المتوسطة على الواو  : اإلمالئية

 االحد  5
 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

  الهمزة المتوسطة على الواو : الظاهرة اإلمالئية
الظاهرة   - أنواع الجموع :  الصنف اللغوي -

 رسم الهمزة الممدودة  الئية :اإلم

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 هـ 19/6/1444

  - رسم الهمزة الممدودة الئية :الظاهرة اإلم
رفع الفاعل بالعالمات   ): الوظيفة النحوية 

 ( الفرعية

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

نصب المفعول به بالعالمات  ):  الوظيفة النحوية
 الفرعية(

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  8
 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

رفع الفاعل بالعالمات   ):  الوظيفة النحوية
 ( خط النسخ ):  الرسم الكتابي - ( الفرعية

 االحد  9
 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

النص الشعري   -(  خط النسخ ):  الرسم الكتابي
لنص  ا)  : بنية النص - ( ! أيها اإلنسان  ) :

 اإلعالني

 االحد  10
 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

التواصل   -(  لنص اإلعالنيا)  : بنية النص
 تجاري(  -: إخباري  تصميم إعالن  ) : الكتابي

 االحد  11
 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

تقديم عرض شفهي عن  )  : التواصل الشفهي
تقديم ) : التواصل الشفهي  -(  مشكلة بيئية

 (  عرض شفهي لسيرة مخترع / مكتشف

 االحد  12
 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 مراجعة عامة
 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 10/8/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - المدرسة :مديرة  
 

 - المشرفة المادة :
 

  


