
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/5                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                              

      

                  https://almanahj.com/qa/5arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/qa
https://almanahj.com/qa
https://almanahj.com/qa/5
https://almanahj.com/qa/5
https://almanahj.com/qa/5arabic
https://almanahj.com/qa/5arabic
https://almanahj.com/qa/5arabic1
https://almanahj.com/qa/5arabic1
https://almanahj.com/qa/5arabic1
https://almanahj.com/qa/grade5
https://almanahj.com/qa/grade5
https://t.me/qacourse_bot
https://t.me/qacourse_bot
http://www.tcpdf.org


 
 

   2023/  2022الفصل الدراس ي األول  – خامسال املستوى  -الخطة الفصلية ملادة اللغة العربية
 

1 

 إدارة التوجيه التربوي 
 قسم اللغة العربية 

 2022- 2023األكاديمي لعام ا

 

 

 األسبوع األول 
21 - 25/8 /2021 

 مهارات القراءة واإلمالء. تشخيص  من أخالق املؤمنين   - آيات من الذكر الحكيم  القرآن الكريم 
  املستقبل )قصة(   - القراءة األولى 

 األسبوع الثاني 
28/8 /– 1 /9   /2022 

 األولى 
  ملستقبل )قصة( ا /تابع - القراءة

  الجملة االسمية  - الكلمة والجملة 

 األسبوع الثالث
4 - 8/9 /2022 

  استفد من أخطائك   - التعبير الكتابي األولى 

 ( 5-1) بياتاأل حفظ  نحن الشباب   - القراءة الثانية 

 األسبوع الرابع 
11 - 15/9 /2022 

 الثانية 
  كان وأخواتها   - الكلمة والجملة 

  الالم املزدوجة   - اإلمالء 

  خ( -ح - خط النسخ )ج   - الخط

 األسبوع الخامس
18 - 22/9 /2022 

 الثانية 
  صداقة جديدة   - االستماع

  التعليم سبيل التقدم  - التحدث

  قصة التقويم الهجري   - القراءة

 األسبوع السادس
25 - 29/9 /2022 

 الثالثة 
  التقويم القطري  - التعبير الكتابي

  الهمزة املتوسطة على الياء  - اإلمالء 

  إن وأخواتها  - الكلمة والجملة  الرابعة

 األسبوع السابع
2 - 6/10/2022 

  الهمزة املتوسطة على األلف - اإلمالء  الرابعة

  فصاحة غالم  - القراءة الخامسة

 الثامناألسبوع 

9 - 13 /10 /2022 
 الخامسة

  الهمزة املتوسطة على الواو   - اإلمالء 

  ي(  -خط النسخ )و - الخط

 ول حفظ املقطع األ  أغنية البحر  - القراءة السادسة 

 التاسعاألسبوع 
16 - 20/10/2022 

  جمع املذكر السالم  - الكلمة والجملة  السادسة 

  السفينة  - التحدث السادسة 

اقف     - القراءة السابعة    سوق و

 األسبوع العاشر
23 - 27/10/2022 

اقف   / تابع   - القراءة السابعة    سوق و

  جمع املؤنث السالم  - الكلمة والجملة  السابعة 

  الحدائق العامة في قطر - التعبير الكتابي السابعة 

 األسبوع الحادي عشر
30/10- 3 /11 /2022 

  قصر الحمراء - االستماع السابعة 

  مراجعة وتعزيز    -  
 عشر  نياألسبوع الثا

6 - 10 /11 /2022 
 2022نوفمبر 14إلى  6اختبارات نهاية الفصل الدراس ي األول من 
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 يراعى تعويض فاقد التعلم بتنفيذ أنشطة منسجمة مع املهارات واملوضوعات املحددة في هذه الخطة.   -

 

 : اإلثرائيةالدروس * 
 . غ( -خط النسخ )ع :الوحدة الثالثة: الخط  -
 ، التحدث: ذكاء طائر.صاحب الدحل: )ه(، االستماعخط النسخ : لخط ا العصفورة، قصيدة  -  الوحدة الرابعة: القراءة - 
 إعادة سرد قصة.  –تعبير الكتابي ة: الخامسالوحدة ال -
 الخط: خط النسخ )م(. مراجعة ما سبق،  : الوحدة السادسة: اإلمالء -

 


