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                                                                             المملكة العربية السعودية       
 وزارة التعليم             
                                                                                                                                                                       بمنطقة ..... التعليم إدارة             

  المدرسة ........            
 

 (  هــ  ١٤٤٣ العام الدراسي  )  - الثاني  الدراسي الفصل  -  االبتدائيخامس للصف ال  (  لغتي )توزيع مادة  

 حادي عشر ال  األسبوع عاشر ال  األسبوع تاسعال  األسبوع ثامن ال  األسبوع سابعال  األسبوع 

 (  ٢١/٧ــ ــ ١9/٧)    (  ١٦/٧  ــ ــ ١٢/٧) (  9/٧ــ ــ ٧/ ٥)    (  ٢9/٧ــــ  ٢٧/٦)    (   ٦/ ٢٤ـ ـــ ٢٠/٦) الحصص 

 للطالبات    تهيئة 1-2
كتابي:تصميم إعالن التواصل ال

 تجاري(  –) اخباري 

 
في   الثانية  الوحدة  اختبار

 الكتاب  

مدخل الوحدة أنشطة 
 تمهيدية  

 القرائي  الفهم نص
وطني المملكة العربية  

 السعودية 

3-4 
اختبار تشخيصي لمعرفة  

وحصر   البمستوى الط
 الفاقد 

 التواصل الشفهي  
ي عن مشكلة تقديم عرض شفه

 ئيةبي
 

 الوحدة الثالثة  
 الوطن والء وعطاء 

  مراجعة مكتسباتي السابقة
   مشروعي أنجز

 اختبار الفترة الثانية 
 راتيجية القرائية  االست

 ) الوطن ( 

 مشروع الوحدة    األساسيةمراجعة المهارات   5-6
 

 الوحدة الثالثة  
 راجعة مكتسباتي السابقة م

 نص االستماع  
 الحنين للوطن  

 
 راتيجية القرائية  االست

   ) الوطن ( 

 ي عزيز ( مدخل الوحدة ) وطن إجازة مطولة    اإلعالنيبنية النص : النص  7-8
 القرائي  الفهم نص

وطني المملكة العربية  
 السعودية 

 إجازة مطولة  

     عشر  ثالثاألسبوع ال ني عشر األسبوع الثا

  (   ٨/ ٧ــــ   ٨/ ٣) (   ٧/ ٣٠ــــ  ٢٦/٧)

 
 اختبارات الفصل الثاني 

 
 اختبارات الفصل الثاني 

 
 هـ   ١٤٤٣/  ٨/  ٧  الثاني الدراسي  الفصل إجازة بداية 

 هـ  ١٤٤٣/  ٨/   ١٧ الثالث الدراسي  فصلال بداية 

 التربوي:  / ة المشرف المدرسة :   ة/مدير المادة :  / ة معلم 

 

 


