قسْم اللغة العربيّة

إدارة التوجيه الرتبويّ

اخلطت انفصهيت نهصف اخلايس االبتدائي 7102/7102و انفصم اندراسي األول
سبتًرب  -أكتوبر  7102و (انوحدة األوىل  :انقرآٌ انكريى واحلديث انشريف )
ألاسبىع  4مً ()10/5 - 10/1
ألاسبىع  3مً ()28-24
ألاسبىع  2مً ()21-17
ألاسبىع  1مً ()14-10

 كزاءة  :إبزاهيم غليه السالمًدغى كىمه إلى غبادة هللا

 اليشاط اللغىي :الجملتالفػليت
 كزاءة  :أخالق املؤمىينحفظ الحدًث الشزيف

 اليشاط اللغىي  :املفػىل به إلامالء  :الهمشة املخىسطت غلىواو
 -الخط  :خط الزكػت

 الخػبير الكخابي :بأخالكىا وسمى اسخماع :مً صفاث املجخمؼإلاسالمي.
 -جحدر :آداب الاسدئذان

أكتوبر – نوفًرب 7102و (انوحدةانثانيت:اننصوص انشعريتانقصصيت )(+انوحدة انثانثت  :اننصوص اإلقناعيت)
ألاسبىع  8مً ()11/2 - 10/29
ألاسبىع  7مً ()26-22
ألاسبىع  6مً ()19-15
ألاسبىع  5مً ()12-8

 اللزاءة  :اللبرة وابنها اليشاط اللغىي  :املفػىلاملطلم
حفظ اللصيدة
ألاسبىع  9مً ()9-5

 اليشاط اللغىي  :أسلىبالىداء
مزاحػت وحػشيش املػاًير التي جم
دراستها

ألاسبىع 13مً ()7-3

 اللزاءة  :دار الخلىيم اللطزي اليشاط اللغىي :هصبالفػل املضارع

 اللزاءة :الػىكبىث ودودة اللش  -إلامالء :الهمشة املخىسطت غلى اليشاط اللغىي :إن وأخىاتها ألالف -الخط  :خط الزكػت

 الاسخماع  :كصيدة الىملت الخحدر  :اليمامت والصياد -كزاءة  :أهميت الىكذ

 الخػبير الكخابي :هثر كصيدة شػزيتنوفًرب  7102و(انوحدةانثانثت:اننصوص اإلقناعيت)
ألاسبىع  11مً ()23 -19
ألاسبىع  10مً ()16-12

 كزاءة :إغالن اللزيت الترازيت -بدء اخخبار مىخصف الفصل

 اليشاط اللغىي  :الاسخثىاء (إال  -الخػبير الكخابي :الاغتزاس باللغتالػزبيت
– ما غدا )
 الاسخماع  :أهميت الزحالث املدرسيت إلامالء  :حذف الىىن لإلضافت الخحدر :هيا هلزأ الخط  :خط اليسخ وخط الزكػت -جابؼ اخخبار مىخصف الفصل

ديسًرب  7102و (انوحدة انرابعت :اننصوص ادلعهوياتيت)
ألاسبىع  15مً ()21-17
ألاسبىع  14مً ()14-10

 اللزاءة  :سباق املخػت وإلازارة اليشاط اللغىي :حشم الفػلاملضارع

ألاسبىع  12مً ()30 - 26

 إلامالء  :الهمشة املخطزفت غلىالىاو
 الخط  :خط الزكػتاليىم الىطني

ألاسبىع  16مً ()28-24

 الخػبير الكخابي :إهخاج الغاسالطبيعي في كطز
– الاسخماع :الطباغت
 -الخحدر :جلزيز غً هاد رياض ي

مالحظاث غامت:



ألاشبوع من  13ديصمبر  4 - 7132ينايس 7132م  :مساجعة وجعزيز .
اخحبازات منحصف الفصل الدزاس ي ألاول :من(  73 - 37هوفمبر)

 اخحبازات نهاية الفصل الدزاس ي ألاول :من ( 2ينايس  34 -ينايس 7132م).
ُ
 ينفر ؤلامالء العالجي على النحو آلاجي :يحدد اإلاعلم فقسة من فقسات دزس القساءة ( ثالثون إلى أزبعين كلمة) يدزب الطالب عليها وفق آلالية اإلاحبعة في
مشسوع زفع الكفاءة ،ثم يقوم اإلاعلم بإمالئها في الحصة ألاخيرة من دزس القساءة  ،مع مساعاة ثنفير ذلك في جميع الدزوس.
 في دزوس القسآن الكسيم والقصائد الشعسية يحم اخحياز فقسات خازجية مناشبة لإلمالء .

