
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف توزيع منهج لغتي الجميلة للفصلين الثاني والثالث

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الخامس ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

الملف توزيع منهج لغتي الجميلة للفصلين الثاني والثالث

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الخامس ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة لغة عربية في الفصل الثاني

تحميل كتاب الطالب 1

دليل المعلم 2

ورقة عمل الفهم القرآني 3

ورقة عمل الصنف اللغوي 4

ورقة عمل التواصل اللغوي 5
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وزارة التعلیم
مركز تطویر المناھج

األول                المادة: لغتي الجمیلة               الفصل الدراسي:  الخامسالمرحلة: االبتدائیة                   الصف: 

) حصص3مدارس تحفیظ القرآن الكریم () حصص4مدارس التعلیم العام (

الدرسالوحدة
عدد 
الحص
ص

الدرسالوحدة
عدد 
الحص
ص

األولى 

(أخالق 
وفضائل)

3مراجعة المكتسبات السابقة.

األولى 

(أخالق 
وفضائل)

2مراجعة المكتسبات السابقة.
1االختبار التشخیصي.1االختبار التشخیصي.

2المدخل: أنشطة تمھیدیة.3المدخل: أنشطة تمھیدیة.
3نص االستماع: عدل الملك عبد العزیز.2نص االستماع: عدل الملك عبد العزیز.

3نص الفھم القرائي: أخالق المؤمنین.6نص الفھم القرائي: أخالق المؤمنین.
2اإلستراتیجیة القرائیة: الخلق.3اإلستراتیجیة القرائیة: الخلق.

2الصنف اللغوي: جمع المذكر السالم.2الصنف اللغوي: جمع المذكر السالم.
الظاھرة اإلمالئیة: الھمزة المتوسطة على 

الظاھرة اإلمالئیة: الھمزة المتوسطة على 2ألف.
2ألف.

الوظیفة النحویة: - رفع المبتدأ والخبر 
الوظیفة النحویة: - رفع المبتدأ والخبر 6بالعالمات الفرعیة.

3بالعالمات الفرعیة.

1الرسم الكتابي: خط النسخ.1الرسم الكتابي: خط النسخ.
3النص الشعري: من أصادق؟2النص الشعري: من أصادق؟

بنیة النص: - خشبة المقترض األمین.
الطحان وولده وحمارھما.-
درس في الصداقة.-

بنیة النص: - خشبة المقترض األمین.2
الطحان وولده وحمارھما.-
درس في الصداقة.-

1
21
21

التواصل الكتابي: كتابة قصة مكتملة 
التواصل الكتابي: كتابة قصة مكتملة 2العناصر.

2العناصر.

2التواصل الشفھي: سرد قصة.3التواصل الشفھي: سرد قصة.
1مشروع الوحدة.1مشروع الوحدة.

1اختبار الوحدة األولى.1اختبار الوحدة األولى.
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الثاني                المادة: لغتي الجمیلة               الفصل الدراسي: الخامس المرحلة: االبتدائیة                   الصف: 

) حصص3مدارس تحفیظ القرآن الكریم () حصص4مدارس التعلیم العام (

الدرسالوحدة
عدد 
الحص
ص

الدرسالوحدة
عدد 
الحص
ص

الثانیة 

(البیئة 
والصحة)

3أنشطة تمھیدیة.

الثانیة 

(البیئة 
والصحة)

2أنشطة تمھیدیة.
2نص االستماع: رسالة من أعماق البحر.2نص االستماع: رسالة من أعماق البحر.

3نص الفھم القرائي: لماذا؟4نص الفھم القرائي: لماذا؟
1اإلستراتیجیة القرائیة: جسمك واآللة.2اإلستراتیجیة القرائیة: جسمك واآللة.

2الصنف اللغوي: أنواع الجموع.2الصنف اللغوي: أنواع الجموع.
الظاھرة اإلمالئیة: الھمزة المتوسطة على 

الظاھرة اإلمالئیة: الھمزة المتوسطة على 2الواو.
2الواو.

الوظیفة النحویة: - رفع الفاعل بالعالمات 
الفرعیة.

- نصب المفعول بھ بالعالمات الفرعیة.

الوظیفة النحویة: - رفع الفاعل بالعالمات 3
الفرعیة.

- نصب المفعول بھ بالعالمات الفرعیة.

2
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1الرسم الكتابي: خط النسخ.1الرسم الكتابي: خط النسخ.

1النص الشعري: أیھا اإلنسان.2النص الشعري: أیھا اإلنسان.
1بنیة النص: النص اإلعالني.2بنیة النص: النص اإلعالني.

التواصل الكتابي: تصمیم إعالن (إخباري- 
التواصل الكتابي: تصمیم إعالن (إخباري- 1تجاري).

1تجاري).

التواصل الشفھي: تقدیم عرض شفھي عن 
التواصل الشفھي: تقدیم عرض شفھي عن 2مشكلة بیئیة.

1مشكلة بیئیة.

1مشروع الوحدة.1مشروع الوحدة.
1اختبار الوحدة الثانیة.1اختبار الوحدة الثانیة.

2مراجعة المكتسبات السابقة.2مراجعة المكتسبات السابقة.

الثالثة
(الوطن والء 

وعطاء)

2أنشطة تمھیدیة.
الثالثة

(الوطن والء 
وعطاء)

2أنشطة تمھیدیة.
1نص االستماع: الحنین إلى الوطن.2نص االستماع: الحنین إلى الوطن.

نص الفھم القرائي: وطني المملكة العربیة 
نص الفھم القرائي: وطني المملكة العربیة 5السعودیة.

3السعودیة.

2اإلستراتیجیة القرائیة: الوطن.2اإلستراتیجیة القرائیة: الوطن.
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وزارة التعلیم
مركز تطویر المناھج

مجموع الحصص

الثالث                المادة: لغتي الجمیلة               الفصل الدراسي: الخامس المرحلة: االبتدائیة                   الصف: 

) حصص3مدارس تحفیظ القرآن الكریم () حصص4مدارس التعلیم العام (

الدرسالوحدة
عدد 
الحص
ص

عدد الدرسالوحدة
الحصص

الثالثة
(الوطن 
والء 

وعطاء)

الصنف اللغوي: االسم المقصور والمنقوص 
2والممدود.

الثالثة
(الوطن 
والء 

وعطاء) 

الصنف اللغوي: االسم المقصور 
2والمنقوص والممدود.

الظاھرة اإلمالئیة: - الھمزة المتوسطة على 
الیاء.

- الھمزة المتوسطة المفردة على السطر. 

الظاھرة اإلمالئیة: - الھمزة المتوسطة 2
على الیاء.

- الھمزة المتوسطة المفردة على السطر. 

2

22
الوظیفة النحویة: االسم المجرور بحرف 2الوظیفة النحویة: االسم المجرور بحرف الجر.

1الجر.

1الرسم الكتابي: خط النسخ.1الرسم الكتابي: خط النسخ.
1النص الشعري: أنا الریاض.2النص الشعري: أنا الریاض.
1بنیة النص: الكعبة المشرفة: 2بنیة النص: الكعبة المشرفة: 

1التواصل الكتابي: كتابة نص وصفي.2التواصل الكتابي: كتابة نص وصفي.
التواصل الشفھي: تقدیم عرض شفھي 1التواصل الشفھي: تقدیم عرض شفھي وصفي.

1وصفي.

1مشروع الوحدة: أنجز مشروعي.1مشروع الوحدة: أنجز مشروعي.
1اختبار الوحدة الثالثة.1اختبار الوحدة الثالثة.

الرابعة
(مخترعون 
ومكتشفون

(

1المدخل: األنشطة التمھیدیة.
الرابعة

(مخترعون 
ومكتشفون)

1المدخل: األنشطة التمھیدیة.
1نص االستماع: مكتشف الدورة الدمویة.2نص االستماع: مكتشف الدورة الدمویة.

نص الفھم القرائي: أنامل أضاءت طریق 
نص الفھم القرائي: أنامل أضاءت طریق 3أصحابھا.

2أصحابھا.

1اإلستراتیجیة القرائیة: قصة الطیران.2اإلستراتیجیة القرائیة: قصة الطیران.
2الصنف اللغوي: األفعال الخمسة.2الصنف اللغوي: األفعال الخمسة.

الظاھرة اإلمالئیة: رسم الھمزة الممدودة في 
الظاھرة اإلمالئیة: رسم الھمزة الممدودة 3أول الكلمة ووسطھا.

2في أول الكلمة ووسطھا.

الوظیفة النحویة: - المعطوف.
الصفة.-

الوظیفة النحویة: - المعطوف.2
الصفة.-

2
21 

1الرسم الكتابي: خط النسخ.1الرسم الكتابي: خط النسخ.
1النص الشعري: األشعة السینیة.2النص الشعري: األشعة السینیة.

1بنیة النص: توماس أدیسون.2بنیة النص: توماس أدیسون.
التواصل الكتابي: كتابة سیرة مخترع أو 

التواصل الكتابي: كتابة سیرة مخترع أو 1مكتشف.
1مكتشف.

1التواصل الشفھي: تقدیم عرض شفھي عن 1التواصل الشفھي: تقدیم عرض شفھي عن 



وزارة التعلیم
مركز تطویر المناھج

سیرة مخترع أو مكتشف.سیرة مخترع أو مكتشف.
1مشروع لوحدة: أنجز مشروعي.1مشروع لوحدة: أنجز مشروعي.

1اختبار الوحدة الرابعة.1اختبار الوحدة الرابعة.
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