


 

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

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 ( الوعي القرائي ):  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 الفهم القرائي -في مكتبتي :  نص االستماع 
 (  كتاب يتحدث عن نفسه)  :

 االحد  3
 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

  - ( قراءة التمشيط ):  يةاإلستراتيجية القرائ
 (  الهمزة المتوسطة)  : الظاهرة اإلمالئية

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  4
 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

  -الهمزة المتوسطة(  ):  الظاهرة اإلمالئية
 ( الهمزة المتطرفة ):  الظاهرة اإلمالئية

 االحد  5
 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

  - ( الهمزة المتطرفة ):  الظاهرة اإلمالئية
تنوين االسم المقصور ) :  الظاهرة اإلمالئية

 (  والمنقوص والممدود

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 هـ 19/6/1444

إن   الحروف الناسخة ") :  الوظيفة النحوية
:   المشتقات ):  الصنف اللغوي -(  وأخواتها "

 (  سم اآللةا

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

  - ( سم اآللة: ا المشتقات ):  الصنف اللغوي
: اسم الزمان   المشتقات) :  الصنف اللغوي

 (  واسم المكان 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  8
 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

: اسم الزمان   المشتقات) :  الصنف اللغوي
كتابة   ):  الرسم الكتابي -  ( واسم المكان 

 (  عبارات بخط النسخ

 االحد  9
 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

  ) :  بنية النص - ( الخلود لغة ):  النص الشعري
 ( بنية النص الحواري -أ

 االحد  10
 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

بنية  -(  حواريكتابة نص  ) : التواصل الكتابي
 ( بنية الخبر الصحفي -ب ):  النص

 االحد  11
 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

 - ( كتابة الخبر الصحفي ) : التواصل الكتابي
 ( إجراء مقابلة شفهية) :  اصل الشفهيالتو

 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 :
 

 
  


