


                                                                                   

  الجميلة                                                                                                                                                                                 إعداد المعلم / ماجد الحرب   
قروب لغت   

 لمملكة العربية السعودية

التعليموزارة   

 إدارة التعليم بـــ
 مكتب التعليم 

 

 المدرسة

 الصف

 

   توزيــــع مقرر ) 
  ( الجميلة ( للصف ) الرابع ال   لغت 

  للعام الدراس  ابتداب 
 هـ 1442  \ 1441     لفصل الدراس  الثاب 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  الوحدة  الشهر

4/6                     8\6 11\6                                 15\6 18\6                              22\6 25\6                         29\6 

 
 

 جماد الثاني 

 :  
ثة
ثال
 ال
دة
ح
لو
ا

ت 
با
ج
وا
 و
ب
دا
   آ

 التهيئة مراجعة المكتسبات السابقة     

 
     مدخل الوحدة: أنشطة تمهيدية

    مشروع الوحدة
 أنجز مشروعي 

 
    المطوقةنص االستماع الحمامة  

     نص الفهم القرائي:
   مجالس علم

  الظاهرة اإلمالئية
 دخول الالم المكسورة على 

 الكلمات المبدوءة ب ) ال(  
  دخول الفاء والباء والكاف على الكلمات المبدوءة ب ) ال(

 الهمزة المتطرفة 

 

 
 
 رجب

 الثامناألسبوع   األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع الخامس

2\7                 6\7 9\7      13\ 7 16\7      20\7 23\7                    27\7 

 
 الوظيفة النحوية: 

    المفعول به
 أنواع الجمع

 المفعول المطلق 

 الرسم الكتابي
 الحروف التي ينزل جزء منها عن السطر 

  ) ص، ض، ن(
 )س، ش( 
 )ق، ي( 

  النص الشعري :
 تمهل 

 أتواصل شفهيا:
 سرد قصة 

 استنادا إلى أحداثها المكتوبة
 استنادا إلى مشاهد مصورة 

 أتواصل كتابيا: 
 إكمال كتابة قصة مقروء 
 كتابة قصة من الذاكرة

 

 :   اختبار الوحدة
 اختبارات الوحدة الثالثة

 

 
 شعبان

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر  األسبوع التاسع

30\7                        8/4 7\8                   11\8 14\8                   18\8 21\8             25\8 

ة   
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لرا
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حد
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ا

ن
مه
 و
ف
حر

 
 

 
  أنشطة تمهيدية

 أنجز مشروعي 

 
  كل يعمل

 أحب العامل 

 تابع أحب العامل
 األلف اللينة في آخر الفعل 

  االسماأللف اللينة في آخر  
  األلف اللينة في آخر الحرف

 
 االسم المجرور بحرف الجر 

  أنواع المعارف  

 

 رمضان

  األسبوع السادس عشر  األسبوع الخامس عشر  عشر  األسبوع الرابع عشر   األسبوع الثالث

28\8           3\9 6\9         10\9 13\9            17\9 6\10          10\10 

 الحروف التي ينزل جزء منها عن السطر تابع 
 )ر، ز، و( 
 )ع، غ( 

  أرباب الحرف

 تمثيل حوار
  إبداء رأي 

 كتابة فقرة من عدة أسطر 
  ملء استمارة تسجيل

 اختبارات الوحدة: 
 اختبارات الوحدة الرابعة

  االختبارات الشفهية

 

 العودة بعد إجازة عيد الفطر الثالثاء

 
 شوال

 بداية إجازة نهاية العام  عشر  األسبوع السابع
      1442/10/22   

                                 

11-10            22-10 
   الدور األول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

معلم المادة /     /المشرف التربوي   /  دير المدرسةم  


