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 ١٩/٦/١٤٤١ ١٥/٦/١٤٤١ األسبوع ١٢/٦/١٤٤١ ٨/٦/١٤٤١ األسبوع ٥/٦/١٤٤١  ١/٦/١٤٤١ سبوعاأل ٢٨/٥/١٤٤١  ٢٤/٥/١٤٤١ األسبوع

١ 
  )حب الوطن  ( مدخل الوحدة الرابعة  

  نص االستماع
 الفهم القرائي قبلة المسلمين

 -تدريبات وأنشطة ) قبلة المسلمين  ( تابع نص  ٢
 يا بلدي الحرام -التحليل األدبي  –استرتيجية قراءة 

الهمزة الممدودة في أول الكلمة وفي ( لرسم اإلمالئي ا ٣
 الصنف اللغوي األفعال الخمسة –خط الرقعة  -) وسطها 

الوظيفة النحوية المفعول  –)التمني (األسلوب اللغوي ٤
 المطلق 

 ١٧/٧/١٤٤١ ١٣/٧/١٤٤١ األسبوع ١٠/٧/١٤٤١ ٦/٧/١٤٤١ األسبوع ٣/٧/١٤٤١ ٢٩/٦/١٤٤١ األسبوع ٢٦/٦/١٤٤١ ٢٢/٦/١٤٤١ األسبوع

٥ 
  التواصل الكتابي  –
  التواصل الشفهي-

 النص اإلثرائي -مشروع الوحدة   -
٦ 

  مخل الوحدة الخامسة قضايا الشباب  -
  نص االستماع  الوحدة السادسة– 

  اختيار األصدقاء – 
 نص الفهم القرائي الفهم القرائي 

٧ 
استرتتيجية قراءة  –تابع الطموح  أنشطة ) الطموح   (  

  الخطوة الخامسة 
 النص الشعري تحية الشباب    -

رسم (  -) الرسم اإلمالئي االلف اللينة في آخر الحروف ( – ٨
 )متصلين بخط الرقعة   –منفردين ) غ -حرفي ع

 ١٦/٨/١٤٤١ ١٢/٨/١٤٤١ األسبوع ٩/٨/١٤٤١ ٥/٨/١٤٤١ األسبوع ٢/٨/١٤٤١ ٢٧/٧/١٤٤١ األسبوع ٢٤/٧/١٤٤١ ٢٠/٧/١٤٤١ األسبوع

٩ 
-) االسم المقصور واالسم المنقوص(الصنف اللغوي
الوظيفة النحوية نائب المفعول  - )الترج (األسلوب اللغوي

 ألجله
١٠ 

استراتيجية ) كتابة نص وصفي   ( التواصل الكتابي 
مهارة التحدث التحاور مع مجموعة داخل الفصل تقويم 

 الوحدة الخامسة
١١ 

  مدخل الوحدة السادسة  البيئة الصحية
  ص االستماع األرض في خطر كبيرن

 الفهم القرائي تلوث البيئة
استرتيجية  -تدريبات وأنشطة) تلوث البيئة   ( تابع نص  ١٢

 التحليل األدبي البيئة والتصور اإليماني –القراءة المتعمقة  

 ١٤/٩/١٤٤١ ١٠/٩/١٤٤١ بوعاألس ٧/٩/١٤٤١ ٣/٩/١٤٤١ األسبوع ٣٠/٨/١٤٤١ ٢٦/٨/١٤٤١ األسبوع ٢٣/٨/١٤٤١ ١٩/٨/١٤٤١ األسبوع

١٣ 
الرسم اإلمالئي األلف اللينة في آخر ((الرسم اإلمالئي 

) خ –ح –رسم حرفي ج ( الرسم الكتابي )  )  األسماء
 متصلين بخط الرقعة –منفردين 

١٤ 
  الصنف اللغوي  االسم الممدود 

  )المدح والذم  (األسلوب اللغوي  
 الوظيفة النحوية المفعول فيه

١٥ 
  كتابة تقرير   - اصل الكتابيالتو-

  التواصل الشفهي  -
استراتيجية مهارة  التحدث التعليق على الرسوم -

 الكاريكاتورية  

 مراجعة ١٦

 ١٩/١٠/١٤٤١ ٨/١٠/١٤٤١ األسبوع

ت
ظا
الح

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م١٩/٠١/٢٠٢٠ هـ٢٤/٠٥/١٤٤١ الثانيبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م٠٧/٠٥/٢٠٢٠ هـ١٤/٠٩/١٤٤١ بداية إجازة عيد الفطر
 م٣١/٠٥/٢٠٢٠ هـ٠٨/١٠/١٤٤١ بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م٠٢/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٠/١٠/١٤٤١ الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 
 م١١/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٩/١٠/١٤٤١ إجازة نهاية العامبداية 

 

١٧  
١٨ 

  الثانياختبارات الفصل الدراسي 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


