
 ٢٠٢٠ - ٢٠۱۹للعام الدراسي   اللغة العربيةلتدريس  الخطة السنوية 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر 
 )أيلول( 

  
 تسجيل 

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

  77  -74حرف الدال )د(+ حل التمارين ص -
 1من كتابي 

ويل )ليس همزة )أ((  حرف االلف كصوت ط -
    (لمةلمعا  قبل معد من)موضوع خارجي 

  –حركات: الفتحة االصوات القصيرة ) -
 1 تابيمن ك  71( صالكسرة  -الضمة 

 رف األسبوع السابقحتكملة حل تمارين  -
برنامج من النشاطات معد من قبل   -

 ستيعاباإللترسيخ  المعلمة
 1من كتابي 120( ص۱العدد )االعداد  -

 بر أوكتو 
 )تشرين األول( 

 101و  91حرفا الراء والزاء ص  -
   1من كتابي 103 و 93حل التمارين ص  -
و  –( ) ا لمداحروف االصوات الطويلة ) -
 ي ( –

برنامج معد من قبل المعلمة لترسيخ  -
إستيعاب الحروف المدروسة في األسابيع 

 السابقة
 1كتابي  120( االعداد ص ٢العدد ) -

 1ك 10-8حل التمارين ص +  حرف الهمزة -
ولفظه وكتابته  1من كتابي 13حرف الباء ص -

 مع األصوات القصيرة والطويلة 
 1من كتابي  16حل التمارين ص  -

 عطلة منتصف الفصل 
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر 
 )تشرين الثاني( 

لترسيخ إستيعاب   مةعلبرنامج معد من قبل الم -
 الحرف المدروس في األسبوع السابق 

 1كتابي  120( ص ٣األعداد: العدد ) -
 (تشرين الثاني) نوفمبر  6المولد النبوي الشريف  -

ولفظه  1من كتابي 20اء صتحرف ال -
  وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

 1من كتابي  21حل التمارين ص -
لتاء ة واطويلالتمييز بين التاء ال -

 المربوطة

لفظه وكتابته مع األصوات : حرف الثاء -
  القصيرة والطويلة

 1من كتابي  29-28حل التمارين ص -
 1كتابي من  120( ص٤العدد ) :االعداد -

 إجتماع اولياء االمور
 لن يكون هناك دوام   -
 بعد الظهر  2 -ص 10وقت األجتماع  -

 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

 

 مبر ديس
 )كانون األول( 

برنامج معد من قبل المعلمة لترسيخ  -
ين في األسبوع ينالمدروس ينإستيعاب الحرف

 ينالسابق
 1كتابي من  120ص (٥األعداد: العدد ) -

ولفظه  1من كتابي 84حرف الذال ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

 1من كتابي  86حل التمارين ص -

الحرف  عاباستيلترسيخ خصص برنامج م -
 السابق المدروس في األسبوع

شفهي وتحريري للوقوف على  ختبار تجريبيإ -
 مستوى التطور التعليمي للتالميذ. 

 تجريبي تحريري لغة عربية ختبارإ -

 عطلة عيد الميالد 
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية 
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير 
 اني( الث  انون )ك

برنامج معد من قبل المعلمة لترسيخ  -
 فصلفي ال ةف المدروسوإستيعاب الحر

 ولألا
  1من كتابي 116ص( بيضأل)ا األلوان: -

ولفظه  1من كتابي 34حرف الجيم ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

 1من كتابي  36حل التمارين ص -
 1من ك  116اللون االسود ص -

ة لترسيخ إستيعاب برنامج معد من قبل المعلم -
 الحرف المدروس في األسبوع السابق

 1 تابيمن ك 116اللون االخضر ص -

ولفظه  1من كتابي 41حرف الحاء ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

 1كتابي  43حل التمارين ص  -

 

 فبراير 
 )شباط( 

لترسيخ إستيعاب الحرف برنامج معد  -
 وس في األسبوع السابقرالمد

  1كتابيمن  116ص( األحمراأللوان: ) -

 1من كتابي 48رف الخاء ص ح -
 1من كتابي 50حل التمارين ص  -
 1من ك 116ص( االصفر)االلوان  -

 عطلة منتصف الفصل 
 2020 فبراير )شباط( 16

 من 55حل تمارين االختبار االول ص  -
  1كتابي

 1 يكتاب 62حل تمارين المراجعة ص  -

 

 مارس 
 )آذار( 

ولفظه  1من كتابي 124حرف السين ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

 1كتابي  126حل التمارين ص -
 

برنامج معد من قبل المعلمة لترسيخ  -
إستيعاب الحرف المدروس في األسبوع 

 . السابق
 1ك 109صحل تمارين االختبار الثاني  -

فظه ول 1من كتابي 132حرف الشين ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

  1من كتابي  134حل التمارين ص -
 1كتابي  142ين المراجعة صحل تمار -

برنامج معد من قبل المعلمة لترسيخ  - 
  إستيعاب الحرف المدروس في األسبوع السابق

 1من ك  116ص زرقللون اال   -

 خاء( -حاء  –)جيم الحروف مراجعة  -
 .صيرة والطويلةقالمع األصوات 

 نشاطات لألحتفاء بعيد األم -
 One hour forwardبداية التوقيت صيفي -

 آذار(  31عيد األم مارس )    -

 أبريل 
 )نيسان( 

                1كتابي 161ص 3حل تمارين االختبار  -
المعلمة لترسيخ  قبل منبرنامج معد  -

 في ةالحروف المدروس جميع إستيعاب
 الفصل الثاني

 الفصح د لة عي عط

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح 
 2020 أبريل )نيسان( 19

ختبار تجريبي تحريري وشفهي معد من إ
 قبل المعلمة للتهيؤ لالمتحان النهائي

 
 أبريل )نيسان( 23يبدأ شهر رمضان  -

 

 مايو 
 )أيار( 

 1من كتابيعامة للمواضيع مراجعة  -
 .لتهيئة التالميذ لألختبار النهائي

 ف المتقاربة في اللفظ وجعة الحرمرا -
 ( ت –د  ) و  (ث  –ذ )

 لتربية االسالميةإمتحانات ا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  10

 للغة العربيةإمتحانات ا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  17

 عطلة رسمية 
 2020مايو )أيار(  24

 هائيةلنأسئلة األمتحانات ا بعض حل -
للغة العربية والتربية األسالمية  السابقة

 خطاء بغية التعلم منهاومراجعة األ

 يونيو 
 )حزيران( 

 حرفي الهمزة وااللف  التفريق بين -
التمييز بين التاء المربوطة والتاء الممدودة  -

 ستخدامهما اوكيفية 

ف غير لحروف الموصولة واحرومراجعة ال -
 1الموصولة في كتابي 

 وي لنهاية العام الدراسيالسن انالمهرج
 2020يونيو )حزيران(  21

 
 يونيو )حزيران(  21عيد األب  -
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