
 

 (ابتدائي الرابع  ) ( للصف لغتي الجميلة ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 مناسبات ورحالت :  مدخل الوحدة  هـ 14/5/1444

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 
 حد يوم األ

 هـ  24/5/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  1444/ 22-23/6
  _________ 

 
   يوم التأسيسإجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

  : نص الفهم القرائي  -  عيد األضحى : نص االستماع
 مدينتي 

 االحد  3
 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

على الكلمات  دخول )ال( الظاهرة اإلمالئية :  
األلف اللينة في  :   الظاهرة اإلمالئية - المبدوءة بالالم

 آخر الفعل 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  4
 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

  - األلف اللينة في آخر الفعل :  الظاهرة اإلمالئية
 األلف اللينة في آخر االسم :  الظاهرة اإلمالئية

 االحد  5
 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

- األلف اللينة في آخر االسم :  الظاهرة اإلمالئية
 األلف اللينة في آخر الحرف :  الظاهرة اإلمالئية

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 هـ 19/6/1444

الوظيفة   - ( أنواع الفعل ): الوظيفة النحوية 
 ( الفاعل )  :النحوية 

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

  ):   الوظيفة النحوية - ( الفاعل ) :  الوظيفة النحوية
 ( المفعول به

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  8
 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

  :الرسم الكتابي   - (  المفعول به ):  الوظيفة النحوية
  السطر )الحروف التي ينزل جزء منها عن  

 ( م.ل.ر.ز.و.ج.ح.خ.ع.غ

 االحد  9
 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

الحروف التي ينزل جزء منها عن   :الرسم الكتابي 
النص الشعري   -  ( م.ل.ر.ز.و.ج.ح.خ.ع.غ السطر )

التعبير  )  : التواصل الشفهي - )زيارة ضاحية( : 
 ( عما تقتضيه مواقف مختلفة وصياغة أسئلة

 االحد  10
 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

التعبير عما تقتضيه مواقف  )  :  التواصل الشفهي
  ):   التواصل الشفهي  - (  مختلفة وصياغة أسئلة
)   : التواصل الكتابي  - (  إكمال المحادثة الهاتفية

 (  كتابة بطاقة ألغراض متنوعة

 االحد  11
 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 25/7/1444

(   كتابة بطاقة ألغراض متنوعة)  : التواصل الكتابي
 ملء استمارة تسجيل : التواصل الكتابي  -

 االحد  12
 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 مراجعة عامة
 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 10/8/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  


