
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا    

https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/sa/30     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا        

https://almanahj.com/sa/grade30                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 المملكة العربي السعودية                                         وزارة التعليم

                               مكتب وسط                                                     إدارة تعليم جدة 

                                                       

                           .  لنصوص الفهم القرائي للصف الخامس والسادس التقريراالسبوعي

 

 

عدد  التاريخ  االسبوع 
 الحاضرات 

عدد 
 الغائبات

عنوان   
نص الفهم  

 القرائي

لالطالع على النص   
 باركود اطلعي على ال

ال احب ان   ال يوجد  66     هـ 6/1442/ 22 األول 
احيا بدون  

 عمل 

 
 دورة الماء ال يوجد  66   هـ 6/1442/ 29 الثاني

 
المشروبات   ال يوجد  66     هـ1442/ 6/7 الثالث 

 الغازية

 
أطفال   ال يوجد  66  هـ 7/1442/ 13 الرابع

 سعداء

 



 

 

 

 شواهد الرسم الكتابي

      

 

 
 االسبوع 

عدد  التاريخ
 الحضور

عدد  
 الغياب

عنوان  
نص  
الفهم 

 القرائي

لالطالع على النص اطلعي   
 على الباركود 

ال     66  هـ 7/1442/ 16 الخامس 
 يوجد 

القاتل 
 الصامت 

 
مدينة   اليوجد   66  هـ 7/1442/ 23 س الساد

االحالم  
 نيوم 

 



 
 شواهد الفهم القرائي في اختبارات فورمز  

 
 عبارات االمالء لصفي خامس وسادس  

_حرصت المملكة العربية السعودية على االنسان فهو المورد األساسي الذي يعتمد  1
عليه في بناء الوطن ونهضته ،ولهذا كان االهتمام بتطوير التعليم وتجويده تحقيقا  

 2030لتطلعات الوطن في أبنائه وفق رؤية اللمكة 

ا وجب الحرص على إتمامه والبعد عن _الوضوء شرط من شروط الصالة لذ2
 األخطاء التي قد تبطله او تنقص أجره .

_ باإلضافة الى امالء كلمات جمل وعبارات تحوي كلمات قاعدة تطبيق على  3
 دروس المنهج . 

 التقرير من اعداد المعلمة : هنية السيد        بإشراف القائدة: فائزة السعدون 

 نوف العتيبي  إشراف المشرفة :


