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 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

جمع المذكر السالم + جمع المفرد والمثنى و -
بعض التمارين  حل + 10-9المؤنث السالم ص

  3من كتاب القواعد 15-12من ص
  19-17)كم الوقت االن؟( ص 2حوار قراءة  -
 6من كتابي 27-24حل التمارين ص -

جمع التكسير مع مراجعة انواع الجمع  -
+ تكملة حل التمارين  11-10االخرى ص

 3من كتاب القواعد  15 -12ص
مع شرح القواعد األساسية لكتابة التعبير   -

 نص تعبيري عن )العودة الى المدرسة( كتابة

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

 –هاتاِن  –هذاِن  –هذه  –أسماء اإلشارة )هذا  -
+ حل 16أولئَِك( ص -تِلَك  –ذلك  –هؤالِء 

  3القواعد ك 18-17التمارين ص
 31- 28)في المكتبة( ص 3حوار راءة ق -
 6من كتابي 38-36حل التمارين ص -

 –أصبح  –صار   –ان كان وأخواتها )ك -
من الملزمة الخاصة بكان  6-1ظل( ص
من  10-8حل التمارين ص+  وأخواتها

 .الملزمة المدرسية الخاصة بالموضوع

مازال(  –أمسى  –أخوات كان: )ليس  -
قراءة نص )تقنية المعلومات( +  6-1ص
 تمارينو+ أسئلة  8+ االضداد ص 7ص
 .القواعدمن ملزمة  11-9ص

 لعطلة منتصف الفص
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 )تشرين الثاني(

تصريف الفعل الماضي مع ضمائر المتكلم )أنا  -
 -أنِت  – نحن( + ضمائر المخاطب )أنتَ   –

  19( صأنتن   –أنتم  -أنتما 
 3من كتاب القواعد  22-20حل التمارين ص -

 نوفمبر )تشرين الثاني( 6الشريف  بويالمولد الن -

غائب تصريف الفعل الماضي مع ضمائر ال -
  20 -19( صهن   –هم  –هما  –هي  –)هو 
 3القواعد  كمن  22-21حل تمرينات ص -
-40)رحلة مع المدرسة( ص 4حوار قراءة  -

 6من كتابي 48-46+ حل تمرينات ص  42

ا نأتصريف الفعل المضارع مع ضمائر المتكلم ) -
 -أنتما  –أنِت  – نحن( + ضمائر المخاطب )أنتَ  –

  3من كتاب القواعد 24-23( صأنتن   –أنتم 
  كتابة نص عن )النظافة والنظام(  -

 إجتماع اولياء االمور
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

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

 

 ديسمبر
 ول()كانون األ

غائب ريف الفعل المضارع مع ضمائر التص -
+  23( صهن   –هم  –هما  –هي  –)هو 

   3القواعد  كمن  26- 24تمارين ص
 51-49)أتعلم أشهر السنة( ص 5 حوار قراءة -

 6من كتابي 57-54+ حل التمارين ص

 –أنَت ) ضمائر المخاطبتصريف فعل االمر مع  -

حل  + 28-27ص (أنتُن   -أنتم  – أنتُما –أنِت 
 3 واعدقال تابمن ك 30-28التمارين ص

 )الحاسوب 6حوار  قراءة القسم الثاني من -
+ حل تمارين  61-58وأجهزتي االلكترونية( ص

   6من كتابي 68-61ص

تجريبي للمواد المدروسة في  تحريريختبار إ -

الكتابة على مستوى  االسابيع السابقة للوقوف
ر شفهي للقراءة للتالميذ.+ إختبا األستيعابو
 .ستيعاب للنصوص المدروسة سابقا  إلوا

 عطلة عيد الميالد
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير
 )كانون الثاني(

من  34-31حل تمرينات األختبار األول ص -
  3كتاب القواعد 

من  78-75حل تمرينات األختبار األول ص -
 6كتابي 

 ميالد(عيد )دعوة صديق الى حفلة كتابة تعبيرية  -

الضمائر المتصلة باألسماء )ضمائر الملكية(  -
 –هُ  –ُكن   –ُكم  –ُكما  –ِك  –َك  –نا  –)ـي 
( ص -ُهم  –ُهما  –ها  + حل  70-69ُهن 

  3من ك ق  74 -72التمارين ص
 163-160)تعارف( ص 14حوار قراءة  -

 6من كتابي

 69لة بحروف الجر صالمتص الضمائر -
 3من كتاب القواعد  74-72حل التمارين ص

-160ص)تعارف(  14حوار تكملة قراءة  -

-164تمارين صو نشاطات+  6من كتابي 163

 6 من كتابي 172

+ حل التمارين  75الضمائر المتصلة باألفعال ص -
  3 من كتاب القواعد 79 -77ص

-173لنشاطات المدرسية( ص)ا 15حوار  قراءة -

من  184-176تمارين صو نشاطات+ 176
  6كتابي

 

 
 
 

 فبراير
 )شباط(

 13-12َكي( ص –لن  –أدوات النصب )أن  -
 القواعد. من ملزمة 17-15حل التمارين ص -

فـَ (  –لـِ  –تكملة أدوات النصب ) لكي  -
 من ملزمة أدوات النصب 14ص
+ حل  18ص قراءة نص )المدفأة( -
 القواعد ملزمة من 20-19مارين صالت

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

 –التي  – يالذ –ن م –الموصولة )ما  األسماء

+ تمارين  86اللواتي( ص  -الذين  –اللتان  –اللذان 
   3من كتاب القواعد 87ص
+  207-205)حفلة المدرسة( ص 18حوارقراءة  -

 6من كتابي  214 -208حل التمارين ص

 

 مارس
 )آذار(

 (ليست - )ليسَ  57نفي الجملة االسمية ص -
  3 قك  58+ حل تمارين ص

 + 126)المناسبات( ص 12حوارقراءة  -
  6كتابي 134-128تمارين صو نشاطات

ال ماضي( و)لل)ما  57نفي الجملة الفعلية ص -
من  58( + تكملة حل التمارين صلمضارعل

 3كتاب القواعد 

-127)المناسبات( ص 12حوار تكملة قراءة  -
  6كتابي  من 128

وعالمات ال(  –دوات الجزم )لَم أشرح  -
من ملزمة  23-21جزم الفعل المضارع ص

 القواعد
 26-24ص التمارينحل  -

موضوع أدوات الجزم وعالمات  تكملة -
ءة نص )علي قرا+ جزم الفعل المضارع 
+ حل  28-27( صبابا واألربعون حرامي

 القواعد ملزمةمن  31-30التمارين ص

أدوات  +مراجعة موضوع كان وأخواتها  -
تابة نص تعبيري عن )فضل األم + كالنصب 

 على األبناء(
 One hour forwardصيفي البداية التوقيت  -

 آذار( 31عيد األم مارس ) -

 أبريل
 )نيسان(

 أختبار شفهي تجريبي للقراءة واإلستيعاب -
وسة في إختبار تحريري تجريبي للمواد المدر -

السابقة للوقوف على مستوى األستيعاب  األسابيع
 .لدى التالميذ

 عطلة عيد الفصح

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

من  64-61األختبار الثاني ص ارينحل تم -
 مع مراجعة سريعة للمواضيع  3كتاب القواعد 

 146-135األختبار الثاني ص ارينحل تم - 
 .مراجعةمع ال 6من كتابي 

 أبريل )نيسان( 23شهر رمضان  بداية -

 

 مايو
 )أيار(

من  95-90حل تمارين المراجعة ص -
 3كتاب القواعد 

 100-96األختبار الثالث ص ارينحل تم -
  3 من كتاب القواعد

 227-215حل تمارين األختبار الثالث ص -
 ل أسئلة اإلختبار التجريبيح + 6من كتابي
ة سابقا وتصحيح ري للمواد المدروسالتحري

 االخطاء ومراجعة المواضيع مع الحل.

مراجعة مواضيع الضمائر المتصلة باالفعال  -
والنفي وأسماء  واالسماء وحروف الجر
حل بعض أسئلة + اإلشارة والموصولة 

 األمتحانات النهائية للسنوات السابقة

 عطلة رسمية
 2020مايو )أيار(  24

 ة االسالميةلتربيإمتحانات ا
 6و 5و 4و 3ات ويللمست
 2020مايو )أيار(  31

 يونيو
 )حزيران(

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

 2020( حزيران) يونيو 07

 حل أسئلة األمتحانات النهائية -
 .األبنشاط لألحتفاء بعيد  -

 المهرجان السنوي لنهاية العام الدراسي
 2020يونيو )حزيران(  21

 )حزيران( يونيو 21عيد األب  -
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