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:الصف االبتدائية املرحلة:  املادة: الرابع 
لعيت 

 اجلميلة
األسبوعيف  عدد احلصص  5 

 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 م12/3/2023 - هـ20/8/1444

 إىل

 م16/3/2023 - هـ24/8/1444

 التهيئة : مراجعة املكتسبات السابقة

 التهيئة : مراجعة املكتسبات السابقة

 التهيئة : مراجعة املكتسبات السابقة

 التهيئة : مراجعة املكتسبات السابقة

 الوحدة الثالثة : آداب وواجبات 

 مدخل الوحدة 

 (2األسبوع )

 م19/3/2023   -هـ27/8/1444

 إىل

 م23/3/2023  -  هـ1/9/1444

 مدخل الوحدة 

 مدخل الوحدة 

 مدخل الوحدة 

 مشروع الوحدة: التعريف باملشروع 

 نص االستماع : احلمامة املطوقة

 (3األسبوع )

 م26/3/2023 -   هـ4/9/1444

 إىل

 م30/3/2023  -  هـ8/9/1444

 نص االستماع : احلمامة املطوقة                                          

 نص االستماع: احلمامة املطوقة

 نص الفهم القرائي: جمالس علم 

 نص الفهم القرائي: جمالس علم 

 نص الفهم القرائي: جمالس علم 

 (4األسبوع )

 م2/4/2023 -  هـ11/9/1444

 إىل

 م6/4/2023 -    هـ15/9/1444

 نص الفهم القرائي: جمالس علم 

 نص الفهم القرائي: جمالس علم 

 نص الفهم القرائي: جمالس علم 

 الظاهرة اإلمالئية: دخول الالم املكسورة على الكلمات املبدوءة ب) ال( 

 هـ 1444 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي  المحتوى الدراسي على األسابيع في ال  توزيع
 



 الظاهرة اإلمالئية: دخول الالم املكسورة على الكلمات املبدوءة ب) ال( 

 (5األسبوع )

 م9/4/2023 -    هـ18/9/1444

 إىل

   -   هـ22/9/1444

 م13/4/2023

 الظاهرة اإلمالئية: دخول الالم املكسورة على الكلمات املبدوءة ب) ال( 

 الظاهرة اإلمالئية: دخول الباء والفاء والكاف على الكلمات املبدوءة ب)ال(

 الظاهرة اإلمالئية: دخول الباء والفاء والكاف على الكلمات املبدوءة ب)ال(

 والفاء والكاف على الكلمات املبدوءة ب)ال(الظاهرة اإلمالئية: دخول الباء 

 الظاهرة اإلمالئية: كلمات حذفت األلف من وسطها

 (6األسبوع )

 م26/4/2023     هـ6/10/1444

 إىل 

 م27/4/2023  -  هـ7/10/1444

 إجازة عيد الفطر

 

 

 

 الظاهرة اإلمالئية: كلمات حذفت األلف من وسطها

 اإلمالئية: كلمات حذفت األلف من وسطهاالظاهرة 

 (7األسبوع )

     هـ10/10/1444

 م30/4/2023

 إىل 

 م4/5/2023  -  هـ14/10/1444

 الوظيفة النحوية : أنواع اجلموع

 الوظيفة النحوية : أنواع اجلموع                                          

 الوظيفة النحوية : أنواع اجلموع

 الوظيفة النحوية : أنواع اجلموع

 الوظيفة النحوية: املفعول املطلق

 (8األسبوع )

 م7/5/2023 -   هـ17/10/1444

 إىل

 م11/5/2023  - هـ21/10/1444

 

 الوظيفة النحوية: املفعول املطلق

 الوظيفة النحوية: املفعول املطلق

 الوظيفة النحوية: املفعول املطلق

 الوظيفة النحوية: أنواع املعارف

 الوظيفة النحوية: أنواع املعارف

 (9األسبوع )

 

 م14/5/2023 -  هـ24/10/1444

 إىل

 م18/5/2023 -  هـ28/10/1444

 

 النحوية: أنواع املعارفالوظيفة 

 الوظيفة النحوية: أنواع املعارف

 ( )ص، ض، ن( )س،ش( )ق، ي(2الرسم الكتابي: احلروف اليت ينزل جزء منها عن السطر )

 ( )ص، ض، ن( )س،ش( )ق، ي(2الرسم الكتابي: احلروف اليت ينزل جزء منها عن السطر )



 

 ( )ص، ض، ن( )س،ش( )ق، ي(2منها عن السطر )الرسم الكتابي: احلروف اليت ينزل جزء 

 (10األسبوع )

 

 م21/5/2023 -   هـ1/11/1444

 إىل

 م26/5/2023  -   هـ5/11/1444

 

 النص الشعري: متهل 

 النص الشعري: متهل 

 النص الشعري: متهل 

 التواصل الشفهي:  سرد قصة استناًدا إىل أحداثها املكتوبة .

 الشفهي:  سرد قصة استناًدا إىل أحداثها املكتوبة.التواصل 

 (11األسبوع )

 م28/5/2023 -    هـ8/11/1444

 إىل

 م1/6/2023    هـ12/11/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 

 

 

 استناًدا إىل أحداثها املكتوبةة التواصل الشفهي:  سرد قص

 ة استناًدا إىل مشاهد مصورة. التواصل الشفهي:  سرد قص

 ة استناًدا إىل مشاهد مصورة.التواصل الشفهي:  سرد قص

 (12األسبوع )

 

 م4/6/2023 -   هـ15/11/1444

 إىل

 م8/6/2023  -  هـ19/11/1444

 التواصل الكتابي: )كتابة قصة ( إكمال كتابة قصة مقروءة

 قصة مقروءةالتواصل الكتابي: )كتابة قصة ( إكمال كتابة 

 التواصل الكتابي: )كتابة قصة ( إكمال كتابة قصة مقروءة

 التواصل الكتابي: )كتابة قصة( كتابة قصة من الذاكرة

 التواصل الكتابي: )كتابة قصة( كتابة قصة من الذاكرة

 (13األسبوع )

   - هـ22/11/1444

 م11/6/2023

 إىل

  -  هـ26/11/1444

 م15/6/2023

 التواصل الكتابي: )كتابة قصة( كتابة قصة من الذاكرة

 (  3منوذج اختبار ) 

 (  3منوذج اختبار ) 

 اختبار الوحدة الثالثة

 اختبار الوحدة الثالثة

 (14األسبوع )

 م18/6/2023 -  هـ29/11/1444

 إىل

 م22/6/2023 -   هـ4/12/1444

 اختبارات الفصل الدراسي الثالث


