كتبي

ن
للقائمي عىل العمل*
*جميع الحقوق محفوظة

المدرسة /

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم
مكتب التعليم

الصف /

توزيع منهج مادة ( لغتي ) للصف الخامس االبتدائي  -الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (  4112هــ )

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع الخامس

األسبوع السادس

(  1/44ـــــ ) 1/41

(  1/41ـــــ ) 1/22

(  1/21ـــــ ) 1/22

(  2/3ـــــ ) 2/7

(  2/41ـــــ ) 2/41

(  2/47ــــ ) 2/24

مراجعة المكتسبات السابقة
االختبار التشخيصي

أنشطة تمهيدية
عدل الملك عبد العزيز

أخالق المؤمنين
الخلق

رفع المبتدأ والخبر بالعالمات
الفرعية
خط النسخ
من أصادق

خشبة المقترض األمين
الطحان وولده وحمارهما
درس في الصداقة

األسبوع السابع

األسبوع الثامن

األسبوع التاسع

األسبوع العاشر

األسبوع الحادي عشر

األسبوع الثاني عشر

(  2/21ـــــ ) 2/21

(  3/4ـــــ ) 3/1

(  3/1ــــ ) 3/42

(  3/41ـــــ ) 3/42

(  3/22ـــــ ) 3/22

(  3/22ـــــ ) 1/1

أنشطة تمهيدية
رسالة من أعماق البحر

لماذا
جسمك واآللة

أنواع الجموع
الهمزة المتوسط على الواو

أنواع الجموع

رفع الفاعل بالعالمة الفرعية
نصب المفعول به بالعالمات
الفرعية

األسبوع الثالث عشر

األسبوع الرابع عشر

األسبوع الخامس عشر

األسبوع السادس عشر

األسبوع السابع عشر

األسبوع الثامن عشر

(  1/7ـــــ ) 4/44

(  4/41ـــــ ) 4/41

(  4/24ـــــ ) 4/21

(  4/21ـــــ ) 1/2

(  1/1ـــــ ) 1/2

(  1/42ـــــ ) 1/42

تصميم إعالن
( إخباري – تجاري )
تقديم عرض شفهي عن
مشكلة بيئية
اختبار الوحدة الثانية

المراجعـة العامة والتقييم
النهائي

كتابة قصة مكتملة العناصر
سرد قصة

اختبار الوحدة االولى

خط النسخ
أيها اإلنسان
النص اإلعالني

معلم المادة :

مدير المدرسة :

جمع المذكر السالم
الهمزة المتوسطة على األلف
رفع المبتدأ والخبر بالعالمات
الفرعية

اختبارات الفصل الدراسي األول

المشرف التربوي:

المدرسة /

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم
مكتب التعليم

الصف /

تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية
وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه
حسب ما يراه المعلم مناسبا ً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه
يسمح النقل مع ذكر المصدر
وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط

