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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ............. 
 مدرسة ....................................... 

 

 
 (ابتدائي  خامسال ) للصف( الجميلة  لغتي ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 مدخل الوحدة وطني عزيز  هـ 24/8/1444

الدراسية الفصل  بداية 
 ث للثاالدراسي ا 

 يوم االحد 
 هـ  20/8/1444

 _________ 
 

عيد الفطر  إجازة 
   المبارك

و   االحد و االثنينيوم 
 الثالثاء 

 هـ  3-4-5/10/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  8-9/11/1444
  _________ 

 
بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ  4/12/1444

 االحد  2
 هـ 27/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 1/9/1444

نص الفهم   - الحنين إلى الوطن ص االستماع : ن
 وطني المملكة العربية السعودية   :  القرائي

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

وطني المملكة العربية   : القرائينص الفهم تابع 
 الوطن اإلستراتيجية القرائية :   - السعودية

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

االستراتيجية   - الوطناإلستراتيجية القرائية : تابع 
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة القرائية : 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

االسم المقصور والمنقوص  الصنف اللغوي : 
الهمزة المتوسطة  الظاهرة اإلمالئية :    - والممدود

 على الياء

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

الهمزة المتوسطة على  الظاهرة اإلمالئية : تابع 
 الياء

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

الهمزة المتوسطة المفردة على  الظاهرة اإلمالئية : 
 السطر 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

 االسم المجرور بحرف الجر الوظيفة النحوية : 
 المعطوف الوظيفة النحوية : 

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

الوظيفة النحوية    - المعطوفالوظيفة النحوية : تابع 
 الصفة : 

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

)   : الرسم الكتابي  - الصفةالوظيفة النحوية : تابع 
 خط النسخ (

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 أنا الرياض النص الشعري : 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

 الكعبة المشرفة بنية النص الوصفي : 
 كتابة نص وصفي التواصل الكتابي : 

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 هـ 11/1444/2٦

 تقديم عرض شفهي وصفي التواصل الشفهي : 
 كتابة سيرة التواصل الشفهي : 

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 


