
 ٢٠٢٠ - ٢٠۱۹للعام الدراسي  اللغة العربيةلتدريس  الخطة السنوية

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

 .الترحيب بالتالميذ والتعرف عليهم -
العربية مراجعة عامة للحروف  - 
+ التعبير األصوات الطويلة والقصيرة و

 3كتابي 10ص المفردات+  8الشفهي ص

مع  ء( -ؤ  - ئـ –إ  –الهمزة )أُ  -
 13-12ص األصوات الطويلة والقصيرة

 خارجية  + حل تمارين 3 يمن كتاب
 3من كتابي 9ص )إسمي(الحوارقراءة  -

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

( ألف المدة )آ( واأللف المقصورة )ى  -
+ حل بعض التمارين  13و12ص

 الخارجية 
 3كتابي 19-9ص التمارين واألنشطةحل  -

الـ( التعريف ) + القمريةالحروف  -
+ قراءة نص )الصيف(  101سماء صلأل

و  5حل التمارين +  99مع المفردات ص
 3من كتابي 108و  106ص 7

ة الشمسية مع الحروف  - )الـ ( التعريف والشدَّ
اط أنظر وإقرأ + نش 101مع االسماء ص

 6حل تمرين رقم مع  نشاطات+  102ص
 3من كتابي  107ص

 عطلة منتصف الفصل
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 نوفمبر
 )تشرين الثاني(

 المذكر المفرد(اإلسم ):أقسام الكالم  -
حوار )إلى المدرسة( مع نشاطات قراءة  -

حل التمارين +  21-20ير الشفهي صالتعب
  29-27على ص 8و  5و  4

 (تشرين الثاني) نوفمبر 6المولد النبوي الشريف  -

 ()االسم المؤنث المفرد :أقسام الكالم -
 اء(  –ى  –)ة تأنيث الشرح عالمات  -
+ حل تمرين  23أنظر وأقرأ صنشاط  -
 3من كتابي  29ص 9

 المؤنثء اإلشارة لالسم المفرد المذكر وأسما -
 3من كتابي 44( صهذه -ذا ه) القريب

قراءة حوار )أحب الحيوانات( مع نشاطات  -
 3من كتابي  43-42صالتعبير الشفهي 

 إجتماع اولياء االمور
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

  يذتدريس للتالملن يكون هناك  -
 ربعد الظه 2 -ص 10وقت األجتماع  -

 
 

 ديسمبر
 )كانون األول(

الفعل المضارع المفرد مع يف تصر -
ألغناء + تمارين خارجية  أنا(المتكلم  ضمير

  الفهم واألستيعاب
 نشاط + 53صنشاط التعبير الشفهي  -

  3من كتابي 56أنظر وأقرأ ص

ضمائر تصريف الفعل المضارع مع  -
 ( أنت َ+ أنت  المخاطب )

+  54ص)آكل وأشرب(  حوارقراءة  -
 3يمن كتاب 61-60تمارين صالحل 

المدروسة  أختبار تحريري تجريبي للمواد -
سابقا للوقوف على مستوى تطور التعليم 

  للتالميذ
االخطاء  ديدحتلحل أسئلة االختبار  -

 بغية التعلم منها. وتصحيحها

 عطلة عيد الميالد
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 ريناي
 )كانون الثاني(

ائر ضممع الفعل المضارع تصريف  -
 ( هي -)هو المفرد المذكر والمؤنث الغائب

مع نشاطات أساعد امي( ) حوار قراءة -
 3من كتابي 63- 62صالتعبير الشفهي 

-أَنت   –أنَت  –أنا ضمائر )المراجعة  -
 ( مع الفعل المضارع  هي -هو 

حل تمارين +  65ص أنظر وأقرأ نشاط  -
 3كتابي  72-69ص

سئلة القراءة ألحل أسئلة األختبار األول 
 3من كتابي 75-73ص واألستيعاب

 3من كتابي 82- 75ص 9 - 4, 2 التمارين -

 3كتابي - 88( صعيد ميالدقراءة نص ) -
 3من كتابي  91أنظر وأقرأ ص -
 3من كتابي 97-94حل التمارين من ص -

 
 

 فبراير
 )شباط(

 ( 20-1)األعداد  -
مع المفردات  )األعداد(ارحوقراءة  -

 3من كتابي 110-109ص
 حل بعض التمارين الخارجية -
 

 25-7حل تمارين المراجعة من رقم  -
 3من كتابي 130-120على الصفحات 

( مع نشاطات النظافة)حوار قراءة  -
 3كتابي 132-131التعبير الشفهي ص

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

من  132ص (افةالنظ)مراجعة حوار - 
 3كتابي

ل + ح 134أنظر وأقرأ صنشاط  -
 3من كتابي 142-140تمارين ص

 

 
 

 مارس
 )آذار(

( مع المفردات األشكال)حوار قراءة  -
  3من كتابي 145-143ص

-148ص 5و 4و 1حل التمارين  -
 3من كتابي150

 

 :3من كتابي حل تمارين االختبار الثاني  -
 153-151للقراءة والفهم ص 1التمرين  -
 160-155ص 14-5التمارين  -

دتي وأقاربي( )جدي وج حوارقراءة  -
 + مراجعة أسماء االشارة  162ص
تمارين حل ال + 165أنظر وأقرأ صنشاط  -

 3من كتابي 171-169ص

 173( صقراءة نص )أذهب إلى السوق -
 175+ أنظر وأقرأ ص176+االضداد ص

 3من كتابي 183-181+ حل تمارين ص

 212ص (عيد األمربيع وال) حوارقراءة  -
 214ص+األضداد 

 التمارين حل + 215أقرأ صأنظر ونشاط  -
 3من كتابي 223 ـ 220ص
 One hour forwardصيفي البداية التوقيت  -

 آذار( 31عيد األم مارس ) -

 أبريل
 )نيسان(

 199)ألبس مالبسي( ص حوارقراءة  - 
  201ص+االضداد 

+ حل  202أنظر وأقرأ صنشاط  -
 3من كتابي  209-206ن صالتماري

 عطلة عيد الفصح

 2020 يسان(أبريل )ن 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

+ )رمضان والعيد( ر حواقراءة  - 
 188-184صأنظر وأقرأ نشاط  + االضداد

 3من كتابي  196-191حل التمارين ص +
   الفعل المضارعتصريف جعة امر -

 يسان(أبريل )ن 23شهر رمضان  بداية - 

 

 مايو
 )أيار(

بي التحريري الثاني جراء االختبار التجريإ -
 لتالميذل األستيعابللوقوف على مستوى 

  3كتابي  224حل تمارين المراجعة ص -

 3حل تمارين االختبار الثالث من كتابي  -
  237للقراءة والفهم ص 1التمرين رقم  -
 246-242ص 9-4التمارين رقم  -

االمتحانات  من ذجحل بعض أسئلة ونما -
  تحان النهائيالسابقة للمراجعة والتهيؤ لالم

 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) يونيو 07

لتسليط  متحانات النهائيةحل أسئلة األ -
علم طاء الشائعة بغية التالضوء على األخ

 منها.
 .األبنشاط لألحتفاء بعيد  -

 مهرجان السنوي لنهاية العام الدراسيال
 2020يونيو )حزيران(  21

 
 يونيو )حزيران( 21عيد األب  -
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