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 الثاين .  الفصل الدراسي –         الرابع االبتدائيللصف   ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -             لغيت اجلميلة   منهجتوزيع 
 

 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 مدخل الوحدة: أنشطة تمهيدية.  ١/٥  األحد

 

مشروع الوحدة: التعريف  
 بالمشروع. 

 ٥/ ٨ 
 نص االستماع: عيد األضحى. 

 

 نص الفهم القرائي: مدينتي.

 التاء المربوطة والتاء المفتوحة  ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥ 

 
 أنواع الفعل. الوظيفة النحوية: 

  
     

 نص الفهم القرائي: مدينتي. ٥/ ١٦  ٥/ ٩  ٥/ ٢  االثني 

 
الظاهرة اإلمالئية: دخول )ال( على  

 الكلمات المبدوءة بالالم.. 

 ٥/ ٢٣ 

 ٥/ ٢٤  ٥/ ١٧  ٥/ ١٠  ٥/ ٣  الثالاثء
 ٥ /٢٥  ٥/ ١٨  ٥/ ١١  ٥/ ٤  األربعاء 

 ٥ /٢٦  ٥/ ١٩  ٥/   ١٢  ٥/ ٥  اخلميس 
 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
 ٥/ ٢٩  األحد

   الوظيفة النحوية: الفاعل.

 ٦/ ١٣  الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة  ٦/٦ 
الرسم الكتابي: الحروف المرتكزة  

 ( ]أ.ك.هـ[. 2على السطر )

والحروف التي ينزل جزء منها عن  
 ( ]م.ل[. 1السطر )

     النص الشعري: زيارة ضاحية.

التواصل الشفهي: التعبير عما   ٦/ ٢٠ 
 تقتضيه  مواقف مختلفة. 

 صياغة أسئلة. 

   إكمال محادثة هاتفيا

التواصل الكتابي: كتابة بطاقة  
 ألغراض متنوعة. 

 ٦/ ٢١  ٦/ ١٤   ٧/٦  ٥/ ٣٠  االثني 

 ٦/ ٢٢  ٦/ ١٥   ٨/٦  ٦/ ١  الثالاثء

 ٦/ ٢٣  ٦/ ١٦   ٩/٦  ٦/ ٢  األربعاء 

 ٦/ ٢٤  ٦/ ١٧   / ١٠    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 

 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 كتابة رسائل ألغراض متنوعة.  ٦/ ٢٧  األحد

 ( 2نموذج اختبار )
 اختبار الوحدة الثانية. 

 ٧/ ٥ 
 راجعة مكتسباتي السابقة م

 

 مدخل الوحدة: أنشطة تمهيدية. 

 ٧/ ١٢ 
 مشروع الوحدة: أنجز مشروعي. 

 االستماع: الحمامة المطوقة. نص 
 نص الفهم القرائي: مجالس علم. 

 ٧/ ١٩ 
 ٧/ ٢٠  ٧/ ١٣  ٧/ ٦  ٦/ ٢٨  االثني  نص الفهم القرائي: مجالس علم. 

 ٧/ ٢١  ٧/ ١٤  ٧/ ٧  ٦/ ٢٩  الثالاثء

 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٧/ ٢٢  ٧/ ١٥  ٧/ ٨    مطولة اسبوع هناية  إجازة ٧/ ١  األربعاء 
  ٧/ ٢٣  ٧/ ١٦  ٧/ ٩   ٧/ ٢  اخلميس 

         األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثالث عشر  
 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي   االختبارات النهائية  ٨/ ٣  النهائية  االختبارات ٧/ ٢٦  األحد

 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣
١٧/٣/٢٠٢٢   -١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
    ٨/ ٤   ٧/ ٢٧  االثني 
    ٥/٨   ٧/ ٢٨  الثالاثء
    ٨/ ٦   ٧/ ٢٩  األربعاء 
    ٨/ ٧   ٧/ ٣٠  اخلميس 

 


