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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر 
 )أيلول( 

  
 تسجيل 

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

 األستقبال والترحيب بالتالميذ -
-5مارين صت حل + األسم أقسام الكالم:  -
 . 1من كتابي القواعد  6
+  ص)هيا الى المدرسة(  1نص ءةقرا -

 .4من كتابي  16-8تمارين صال حل

 حل + المذكر والمؤنثاألسم المفرد  -
 .1من كتاب القواعد  9-7تمارين ص

 + 18-17)عائلتي( ص 2قراءة نص -
من  25-24تمارين ص +  20األضداد ص

 4ابيتك

 أوكتوبر 
 )تشرين األول( 

تمارين حل + كر( )للمذ نىمثالاألسم  -
 .1من كتاب القواعد  12-10ص

+ تمارين  26ص )مدرستي( 3قراءة نص -
 .4من كتابي 34-32ص

تمارين  حل+ المثنى )للمؤنث( األسم  -
 .1من كتاب القواعد  12-10ص

+ تكملة حل التمارين  29أنظر وأقرأ ص -
  4من كتابي  34-32ص

 تكلمالضمائر المنفصلة )ضمائر الم صنيفت -
 رجيخا موضوع ,والمخاطب والغائب(

نحن( وضمائر  –)أنا  شرح ضمائر المتكلم -
 , م خارجي(أنتما –أنِت  –أنَت المخاطب )

 عطلة منتصف الفصل 
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر 
 )تشرين الثاني( 

 اطب( مراجعة الضمائر )المتكلم + المخ -
( +   هما  – هي –هو ) شرح ضمائر الغائب -

 تمارين خارجيةحل 
 ص )من أنا وما هوايتي( 4قراءة نص -
 4كتابي  - 43-36نشاطات وتمارين ص -

 (تشرين الثاني) نوفمبر  6المولد النبوي الشريف  -

– هذان – هذه–)هذا  أسماء االشارة -
 22-20تمارين ص حل +  20( صهاتان
 1القواعد  تابكمن 

+  54ص( ةنزهة في الغاب) 6ة نصاءقر -
 4من كتابي 62-61تمارين صحل 

تمارين حل  +  16-15النكرة والمعرفة ص -
 1القواعد  تابمن ك 19-17ص

 حل +  44التسوق( ص) 5قراءة نص -
  4من كتابي 53-51تمارين ص

 إجتماع اولياء االمور
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

  ميذتدريس للتاللن يكون هناك  -
 بعد الظهر  2 -ص 10وقت األجتماع  -

 

 ديسمبر 
 )كانون األول( 

  حل+  45صجملة االسمية البسيطة ال -
 1من كتاب القواعد  48-46تمارين ص

)سالم في حديقة الحيوانات(  13قراءة نص -
 4ك - 132–131تمارين ص حل+ 125ص

 -مع ضمائرالمتكلم )انا الفعل الماضي   -
 ك  32-31+ تمارين ص30ص )نحن

قرية( في ال )باسم 8قراءة نص+ 1القواعد 
  4تابيك 91-89تمارين ص حل+ 83ص

اختبار تحريري تجريبي للمواد المدروسة   -
 .علمالتمستوى ييم لتق المعلمةمعد من قبل  مسبقا

  1ق من ك 26-23األختبار األول صحل  -
     4من كتابي 72-63األختبار األول ص حل -

 عطلة عيد الميالد 
 2019 نون األول(ر )كاسمبيد 22

 لسنة الميالدية رأس ا عطلة  
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير 
 اني( )كانون الث 

  -أنَت )مع ضمائر المخاطب الفعل الماضي 
نشاطات خارجية  حل+  30ص) أنتما - أنتِ 
)باسم في القرية(  8تكملة قراءة نص+ 
+ األضداد + نشاطات وتمارين 83ص
 4ي من كتاب 91-89ص

 -رة واألسد)الفأرة الصغي 9قراءة نص -
من  95+ األضداد ص 93-92ص( 1

 4كتابي 99-98تمارين ص +  4كتابي
 4من كتابي  85ص أيام األسبوعشرح  -

)ضمائر الغائب  مع يتصريف الفعل الماض  -
 حل+ 1كتاب القواعد 30ص هما( - هي – هو

 أنشطة وتمارين خارجية.
( 2 -)الفأرة الصغيرة واألسد 10قراءة نص -

 4كتابي  - 106-105+ تمارين ص100ص

ضمائر  مع  يتصريف الفعل الماض تكملة  -
  1كتاب القواعد 30ص هما( -هي -هو)الغائب 

  تمارين خارجية+ 
+   74ص)عطلة نهاية األسبوع(  7قراءة نص -

 4من كتابي 82-75تمارين ص

 
 

 فبراير 
 )شباط( 

   – أناماضي مع )  مراجعة تصريف الفعل ال  -
( هما -هي  -هو-أنتما  –أنِت   –أنَت  –-نحن 

 أنشطة وتمارين خارجية.  حل+
 )عطلة نهاية األسبوع( 7تكملة قراءة نص -

 4كتابي 82-75تمارين صحل + 74ص

 +  66ص( لمذكرالصفة والموصوف )ل - 
 1من كتاب القواعد 69-67صتمارين 

 العصفور والغراب() 18قراءة نص -
 188 -186تمارين ص حل+ 179ص
 4تابيكمن 

 عطلة منتصف الفصل 
 2020 فبراير )شباط( 16

 66ص الصفة والموصوف )للمؤنث( -
 1من كتاب القواعد

العصفور ) 18صتكملة قراءة ن -
تمارين  حل+  179والغراب( ص

 4تابيكمن  188-186ص

 

 مارس 
 )آذار( 

من  66ص( )للمثنىالصفة والموصوف  -
 ة ن خارجيتماري حل+  1كتاب القواعد

 183+ أنظر وأقرأ ص 182االضداد ص -
 4كتابي من 

في  –َعلى  –إلى  –)من  رجحروف ال -
تمارين  حل + 63صَعن(  –بـِ  –

 1اعد من كتاب القو 65-64ص

من ك القواعد  63مراجعة حروف الجر ص -
 حل+ 170)حديقتنا( ص 17قراءة نص -

 4من كتابي  178-176تمارين ص
 يةميالدية )الشرقالسنة الشهر أ شرح -

 .معلمةال منمعد  موضوع خارجي ية(والغرب

موضوع  ثم( -أم   -أو -حروف العطف )و -

أنشطة  حل + معلمةالقبل من معد  خارجي

 وتمارين خارجية.
)ليلى والثلج( + نشاطات   12قراءة نص -
 4من كتابي 124-116تمارين صو

 ثم( -أم   -أو -حروف العطف )ومراجعة  -

+ 160ص)عيد األم(  16قراءة نص -
 4كتابي -168-166نشاطات وتمارين ص

 One hour forward صيفيالبداية التوقيت  -

 آذار(  31عيد األم مارس ) -

 أبريل 
 )نيسان( 

)الفصول األربعة(  15قراءة نص -
+  153ص+ األضداد  151-150ص

 4كتابي 159-156ص تمارين ونشاطات

 عطلة عيد الفصح 

 2020 أبريل )نيسان( 12

 لة عيد الفصح عط
 2020 أبريل )نيسان( 19

)الفصول األربعة(  15نص قراءة تكملة -
 تمارين ونشاطاتحل  +  151-150ص
 .4من كتابي  159-156ص

 أبريل )نيسان( 23شهر رمضان   بداية -

 

 مايو 
 )أيار( 

  حل+  74-70اجعة صمرال تمارين حل  -

 1من كتاب القواعد  78-75االختبار الثالث ص

 

-201ألختبار الثالث صحل تمارين ا -
 4من كتابي 210

واضيع السابقة لتهيئة مراجعة عامة للم -
نماذج من  حل+  التالميذ لالمتحان النهائي

 .بغية التعلم منها أسئلة السنوات السابقة

 عطلة رسمية 
 2020مايو )أيار(  24

 لتربية االسالميةإمتحانات ا
 6و 5و 4و 3ات للمستوي

 2020مايو )أيار(  31

 يونيو 
 )حزيران( 

 للغة العربيةإمتحانات ا
 6و 5و 4و 3ات للمستوي

 2020( حزيران) ويوني 07

 حل أسئلة األمتحانات النهائية -
 .األبنشاط لألحتفاء بعيد  -

 المهرجان السنوي لنهاية العام الدراسي
 2020يونيو )حزيران(  21

 حزيران( يونيو ) 21عيد األب  -
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