


 اإلزارح انؼبيخ نهتؼهٍى ثًُطمخ ػظٍز                                                                                             نؼزثٍخ انظؼىزٌخانًًهكخ ا      

 انًسرطخ :...............                     وسارح انتؼهٍى            

                                                                                                                                                          وكبنخ انىسارح نهتؼهٍى انؼبو        

 هـ0440-0441للعام الدراسي  الثانيللفصل الدراسي  االبتدائي الرابعللصف  لغتي الجميلة  توزيع مقرر

 األطجىع انظبزص األطجىع انربيض األطجىع انزاثغ األطجىع انثبنث األطجىع انثبًَ األطجىع األول

42 - 42  /5  /1221 1 - 5  /6  /1221 2 - 14  /6  /1221 15 - 11  /6  /1221 44 - 46  /6  /1221 41  /6- 3  /7  /1221 

 تهٍئخـ 

 انًكتظجبد انظبثمخيزاجؼخ  ـ

 حظض(3)ذتجبر تشرٍظًا

 آزاة وواججبد  انثبنثخ : ىحسحان

 حظض( 5)أَشطخ تًهٍسٌخـ 

 

 ـ أَجش يشزوػً

 فً ثٍتُب لبَىٌ

 )حظتبٌ(

 طتًبعاَض ـ 

 )حظتبٌ(انحًبيخ انًطىلخـ 

 انفهى انمزائًَض ـ 

 حظض( 2)يجبنض ػهى

 انفهى انمزائًَض ـ 

 (تبٌحظ 4)يجبنض ػهى

زذىل انالو انًكظىرح ػهى  -

 )حظتبٌ(انكهًبد انًجسوءح ثـ)ال(

انفبء وانجبء وانكبف ػهى  زذىل -

 )حظتبٌ(انكهًبد انًجسوءح ثـ)ال(

 )حظتبٌ(انهًشح انًتطزفخ -

 ـ انًفؼىل ثه 

 ـ أَىاع انجًغ 

  ـ انًفؼىل انًطهك

 حظض(2)

ُهب ـ انحزوف انتً ٌُشل جشء ي

 ػٍ انظطز) ص. ع. ٌ( 

) ق .ي( ) )ص . ع(    

 (حظض2)

 ـ انُض انشؼزي تًهم 

 حظض( 2) 

 )طزز لظخ (

 اطتُبزاً إنى أحساثهب انًكتىثخ ـ

 ـ اطتُبزاً إنى يشبهس يظىرح

 حظض(2)

 ) كتبثخ لظخ (

ـ كتبثخ ـ إكًبل كتبثخ لظخ يمزو

 (حظض2)لظخ يٍ انذاكزح 

 ػشز انثبًَ األطجىع ػشز انحبزي األطجىع انؼبشز األطجىع انتبطغ األطجىع انثبيٍ األطجىع انظبثغ األطجىع

6 - 11  /7  /1221 13 - 17  /7  /1221 41 - 42  /7  /1221 47  /7- 4  /2  /1221  5 - 1    /2  /1221 14 – 16   /2  /1221 

 اذتجبر انىحسح انثبنثخ 

 حظض(2)

 حزف ويهٍانزاثؼخ : ىحسح ان

 حظض(6)ٌخ أَشطخ تًهٍسـ 

 ـ أَجش يشزوػً

 األَبيم انًجسػخ

 )حظتبٌ(

 

 َض اطتًبع ـ 

 )حظتبٌ(كٌم ٌؼًم ـ 

 َض انفهى انمزائً ـ 

 حظض(6)أحت انؼبيم 

 )حظتبٌ(ـ تبثغ َض انفهى انمزائً 

  )حظتبٌ(ـ األنف انهٍُخ فً أذز انفؼم

 )حظتبٌ(ـ األنف انهٍُخ فً أذز االطى 

 ـ األنف انهٍُخ فً 

 ٌ()حظتبأذز انحزف

 ـ االطى انًجزور ثحزف انجز 

 ـ أَىاع انًؼبرف 

 حظض(2)

ـ تبثغ انحزوف انتً ٌُشل جشء 

 يُهب ػٍ انظطز)ر. س. و(

 ) ع. ؽ( )ج. ح .خ(

 حظض(2)              

ـ َض شؼزي  أرثبة 

 حظض(2انحزف)

 األطجىع انظبثغ ػشز األطجىع انظبزص ػشز األطجىع انربيض ػشز األطجىع انزاثغ ػشز األطجىع انثبنث ػشز

11 – 43   /2  /1221 46 – 31   /2  /1221 3 – 7   /1  /1221 11 – 12  /1  /1221 17 - 41  /1  /1221 

 ـ تًثٍم حىار 

 حظض(2) ثساء رأيإـ 

 ـكتبثخ فمزح يٍ ػسح أططز 

 ـ يمء اطتًبرح تظجٍم 

 حظض(2)

 زاثؼخ اذتجبر انىحسح ان

 حظض(2)

 يزاجؼخ 

 اذتجبراد شفهٍخ 

 االزاء انمزائً وفهى انًظًىع

  

 انثبًَذتجبراد انفظم انسراطً ا

 .....................................المدرسة :....................... /ة قائد                   المادة :....................................................... /ةمعلم

                      

 


