


 اإلزارح انؼبيخ نهتؼهٍى ثًُطمخ ػظٍز                                                                                             نؼزثٍخ انظؼىزٌخانًًهكخ ا      

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

                                                                                                                                                          وكبنخ انىسارح نهتؼهٍى انؼبو        

 هـ0440-0441للعام الدراسي  الثانيللفصل الدراسي  الخامس االبتدائيللصف  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 

 التهيئة
 )المكتسبات السابقة مراجعة(

 حصص3
الوطن والء  :  ثبنثخانىحسح ان

 وعطاء
 تمهيدية( أنشطة(المدخل

 حصص5

 إلي الحنين االستماع) نص
 حصتان2 )الوطن

 القرائي الفهم نص
 )السعودية العربية المملكة )وطني

 حصة6

)الوطن(  القرائية إلستراتيجيةا
 حصص5

 المقصور االسم (اللغوي الصنف
 حصتان2) والممدود والمنقوص

 الهمزة( اإلمالئية لظاهرةا
 حصة0 )الياء علي المتوسطة

 الهمزة( اإلمالئية لظاهرةا
 حصة0 )الياء علي المتوسطة
 الهمزة(اإلمالئية الظاهرة

 حصص 3علي السطر( سطةالمتو
 النحوية الوظيفة

 بحرف االسم المجرور )
 حصص4)جر

 النحوية الوظيفة
 )جر بحرف االسم المجرور )

 ةحص3
خط النسخ( ( الكتابي الرسم

 حصتان2
أنا الرياض( ( الشعري النص

 حصص3

 الكعبة المشرفة(( النص بنية
 اللغوي التواصل

 )وصفي نص كتابة(
 )وصفي  شفهي عرض تقديم(

 حصص8

 األطجىع انثبًَ ػشز ي ػشزاألطجىع انحبز األطجىع انؼبشز األطجىع انتبطغ األطجىع انثبيٍ األطجىع انظبثغ

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 

 الوحدة مشروع
 حصتان2) روعيأنجز مش(

 حصص 6الثالثة  الوحدة اختبار

مخترعون   انىحسح انزاثؼخ :
 ومكتشفون

 حصص5 )تمهيدية أنشطة( مدخل
 الدورة مكتشف( نص االستماع 
 حصتان2 )الدموية

أضاءت  أنامل( القرائي الفهم نص
 حصة0 )صاحبها طريق

 أنامل ( القرائي الفهم نص تابع
صاحبها(  أضاءت طريق

 حصص6
 القرائية اإلستراتيجية

 حصتان2الطيران(  )قصة

 القرائية اإلستراتيجية تابع
حصص الصنف  3الطيران(  )قصة

اللغوي )األفعال الخمسة( 
 حصتان2

الظاهرة اإلمالئية )رسم المدة في 
 حصص 3أول الكلمة و وسطها( 

 اإلمالئية الظاهرة تابع
 أول الكلمة في المدة رسم(

 حصتان2ووسطها( 
 النحوية فةالوظي

 حصص 6 ))المعطوف

الصفة( ( النحوية الوظيفة

 حصة0

النسخ(    خط( الرسم الكتابي

 صحص3

 )السينية األشعة(الشعر  النص

 حصص 3

 0 )أديسون توماس( النص بنية
 حصة

 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 

 النص بنية تابع

 أديسون(  توماس(

 اللغوي التواصل

 أو مكتشف( مخترع سيرة(

 عرض تقديم( اللغوي التواصل

 )مكتشف أو مخترع لسيرة شفهي

 حصص 8

 ز جأن( ة الوحد مشروع

 حصتان 2     )مشروعي

 حصص 6الرابعة  الوحدة اختبار

 يزاجؼخ

 اذتجبراد شفهٍخ

 االزاء انمزائً وفهى انًظًىع
 اذتجبراد انفظم انسراطً انثبًَ

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

 


