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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

 بالتالميذ  الترحيب -
 –ر  –د  –ا  –أ ) 1مراجعة حروف كتابي  -
( مع آلية ربط الحروف وتكوين خ – ح –ج 
 .اتكلم
 . فرق بين الهمزة وااللفتال -
الضمة  –)الفتحة  مراجعة االصوات القصيرة -
 .الكسرة( –

ث  –ت  –)ب  1حروف كتابي مراجعة  -
( مع آلية ربط ش –س  –ز  –ذ  –

 . اتكلموتكوين الحروف 
  .ي( –و  –)ا  مراجعة االصوات الطويلة -
من مع االلوان ( 5 –1عداد )الا عةمراج -

  1كتابي 

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

 2كتابي من  28حرف الصاد صفحة  -
ولفظه وكتابته مع األصوات القصيرة 

  .والطويلة
 2من كتابي 35-29حل التمارين ص -

نشاطات وتمارين لترسيخ إستيعاب  -
 الحرف المدروس في األسبوع السابق

 ص( –س ين )فحرال يالتمييز بين صوت -
 

ولفظه  2من كتابي 36حرف الضاد ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة 

    2من كتابي 42-37حل التمارين ص -

 عطلة منتصف الفصل
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 )تشرين الثاني(

الحرف  ابيعنشاطات وتمارين لترسيخ إست -
 وع السابقالمدروس في األسب

 ( ض –د لتمييز بين صوت الحرفين )ا -
 2كتابي 131( صفحة 8 –6االعداد من ) -

 (لثانيا تشرين) نوفمبر 6المولد النبوي الشريف  -

ولفظه  2من كتابي 44حرف الطاء ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة 

 2من كتابي  51-45حل التمارين ص -

نشاطات وتمارين لترسيخ إستيعاب الحرف  -
 المدروس في األسبوع السابق

 (ط –ت التمييز بين صوت الحرفين ) -
 2كتابي 131( ص10 – 9االعداد من ) -

 إجتماع اولياء االمور
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

  تدريس للتالميذلن يكون هناك  -
 بعد الظهر 2 -ص 10وقت األجتماع  -

 

 رمبديس
 )كانون األول(

لفظه وكتابته و 2من كتابي 52الظاء صحرف  -
 مع األصوات القصيرة والطويلة

 2من كتابي 59-53حل التمارين ص -
 ظ( –)ض حروفين الصوتي التمييز بين  -

حل التمارين  + والغين العين احرف -
 2من كتابي 74-60ص
 (أ –الحرفين )ع  يالتمييز بين صوت -

 2 تابيمن ك 94-84عة صاجمرحل تمارين ال -
للوقوف  تحريري ريبيتج لغة عربيةختبار إ -

 على مستوى التعلم.

 عطلة عيد الميالد
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير
 )كانون الثاني(

نشاطات وتمارين لترسيخ إستيعاب  -
ة + السابق ابيعسي األف ةف المدروسوالحر
 2من ك 82-75الختبار االول صا ينتمار
  2كتابي  126االلوان صفحة  -

ولفظه  2من كتابي 95حرف الفاء ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

 2من كتابي 102-96حل التمارين ص -
  

نشاطات وتمارين لترسيخ إستيعاب الحرف  -
 المدروس في األسبوع السابق

ولفظه  2كمن  103حرف القاف ص -
 ألصوات القصيرة والطويلةوكتابته مع ا

  2 من ك 112-104حل التمارين ص -
 غ ( –) ق  الحرفين يصوتبين التمييز  -

 
 
 

 فبراير
 )شباط(

نشاطات وتمارين لترسيخ إستيعاب الحرف  -
 المدروس في األسبوع السابق

 2من كتابي 123حركة الشدة ص -

ولفظه  2كتابي  114حرف الكاف ص -
 ابته مع األصوات القصيرة والطويلةوكت
 2من ك 122-115صن حل التماري -

 (ك –ق التمييز بين صوت الحرفين ) -

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

ولفظه وكتابته  2كتابي  136حرف الالم صفحة  -
 مع األصوات القصيرة والطويلة

  2تابيمن ك 144-137ص حل التمارين -

 

 مارس
 )آذار(

اطات وتمارين لترسيخ إستيعاب نش -
 الم( )كاف و أخيرا   الحرفين المدروسين

-145حل تمارين االختبار الثاني ص -
 2كتابي 152

ولفظه  2كتابي  154حرف الميم ص -
 وكتابته مع األصوات القصيرة والطويلة

من  163-155حل التمارين ص -
 2كتابي

                                                  

ولفظه وكتابته  2كتابي  164حرف النون ص -
 قصيرة والطويلةمع األصوات ال

 2من كتابي 173-165حل التمارين ص -
 

      

نشاطات وتمارين لترسيخ إستيعاب الحرفين  -
 المدروسين في األسبوعين السابقين

 

ولفظه  2كتابي  174حرف الهاء ص -
   ت القصيرة والطويلةوكتابته مع األصوا

 182-175حل التمارين ص -  
 (ح -هـ الحرفين ) يالتمييز بين صوت -

 One hour forwardبداية التوقيت صيفي -
 آذار( 31عيد األم مارس )   -

 أبريل
 )نيسان(

من  193-184حرف الواو + تمارين ص -
 2كتابي

من  202-194حرف الياء + تمارين ص -
 2كتابي

 صحعطلة عيد الف
 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

 220-203ة صحل تمارين المراجع -
 228-221حل تمارين االختبار الثالث ص -

 2من كتابي
 أبريل )نيسان( 23يبدأ شهر رمضان  -

 

 مايو
 )أيار(

لتهيئة  2مراجعة الكتابة واألمالء من كتابي  -
 .التالميذ لألختبار النهائي

لتهيئة  2يعاب من كتابي مراجعة القراءة واألست -
 التالميذ لألختبار النهائي

 لتربية االسالميةت اإمتحانا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  10

 للغة العربيةإمتحانات ا
 للمستويين األول والثاني

 2020مايو )أيار(  17

 عطلة رسمية
 2020مايو )أيار(  24

ة األمتحانات النهائية أسئلبعض  حل -
 ومراجعة األخطاء بغية التعلم منهاابقة الس

 يونيو
 )حزيران(

ين لترسيخ إستيعاب نشاطات وتمار -
 ياء –واو  –الحروف: هاء 

 ت( –الحرفين )ط  يالتمييز بين صوت -
 ق( –الحرفين )ك  يالتمييز بين صوت -

 عن طريق نشاطات وتمارين مختلفة

 ة العام الدراسيالمهرجان السنوي لنهاي
 2020)حزيران( يونيو  21

 
 يونيو )حزيران( 21عيد األب  -
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