
 ٢٠٢٠ - ٢٠۱۹الخطة السنوية لتدريس اللغة العربية للعام الدراسي  

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول الشهر

 سبتمبر
 )أيلول(

  
 تسجيل

 2019 سبتمبر )أيلول( 15

) ألـ ( والتعريف  ـمراجعة التعريف ب  -
من  15-14+ تمارين ص 12باألضافة  ص
  2كتاب القواعد

 5كتابي 39- 37أنظر وأقرأ + األضداد ص -

 تمارين خارجية حول النكرة والمعرفة -
أشتري طعامي ) 4قراءة نص -

+ تمارين  35-34( صوحاجياتي
 (5من كتابي ) 44-41ص

 أوكتوبر
 )تشرين األول(

جمع المذكر السالم + جمع المؤنث السالم  -
من  20- 19+ حل التمارين ص 16ص

 2كتاب القواعد
 (5من كتابي ) 49- 48أنظر وأقرأ ص -

موضوع الجمع للمذكر والمؤنث  تكملة -
+  2من كتاب القواعد18السالمين( ص
)أتعرف  5قراءة نص + يةتمارين خارج

 5كتابي  46-45( صعلى أجزاء جسمي

 2من كتاب القواعد  18جمع التكسير ص -
( )أتعرف على أجزاء جسمي 5مراجعة نص -

 53-51تمارين صأنشطة و+  46-45ص
 5كتابي 

 عطلة منتصف الفصل
 2019أوكتوبر )تشرين األول(  27

 One hour backwardنهاية التوقيت الصيفي 

 

 ربنوفم
 )تشرين الثاني(

 - هاتان -هذان - هذه -أسماء اإلشارة )هذا -
 23-22التمارين ص حل+ 21هؤالء( ص

  2من كتاب القواعد
+ -56 54ص)لوازم المدرسة(  6قراءة نص -

 (5من كتابي ) 62-59صحل التمارين 
 (تشرين الثاني) نوفمبر 6المولد النبوي الشريف  -

- 24حل تمرينات األختبار األول ص -
 5كتاب القواعد  نم 27

- 63تمرينات األختبار األول ص حل -
 5من كتابي 72

)المبتأ والخبر( ص  البسيطة الجملة اإلسمية -
 من ك 31-29التمارين ص حل+ 28

  2القواعد
من  77+ األضداد ص 78أنظر وأقرأ ص -

   5كتابي 

 إجتماع اولياء االمور
 2019 مبر )تشرين الثاني(نوف 24

  للتالميذيس تدرلن يكون هناك  -
 هرالظ بعد 2 -ص 10وقت األجتماع  -

 

  

 ديسمبر
 )كانون األول(

التفريق بين الصفة والخبر في الجملة  -
 األسمية 

+  75-74)بيتي الجديد( ص 7قراءة نص -
 5من كتابي 83-81تمارين ص

الضمائر المتصلة باألسماء )ضمائر  -
( + ه  -ي  –كم  -كما  - ك   - ( )ك  الملكية
 ية ارين خارجمتحل 

 والفهم واألستيعابللقراءة شفهي  تجريبي ختبارإ -
  لجميع النصوص المدروسة سابقا

المدروسة  موادلجميع التحريري  تجريبيإختبار  -
 .خالل االسابيع الماضيه

 عطلة عيد الميالد
 2019 ديسمبر )كانون األول( 22

 عطلة رأس السنة الميالدية
 2019 ديسمبر )كانون الثاني( 29

 يناير
 )كانون الثاني(

التمارين  حل+ 33-32ص )ماضيالفعل )ال  –
 2القواعد تابكمن  35-34ص
+األضداد  87-86مفردات وعبارات ص -

  (     5من كتابي ) 88ص

من كتاب  33-32الفعل )المضارع( ص - 

 2القواعد

 + 86- 84)غرفتي وأثاثي( ص 8قراءة نص -
 5من كتابي 93- 90التمارين ص حل

 تابك 41-39رين صتماالحل  اعل +فلا -
 2القواعد

 105- 104)في المطار( ص 10ة نصراءق -
 5من كتابي 107األضداد + أنظر وأقرأ ص -
 5من كتابي 111-109التمارين ص -

-42تمارين صحل ال+  42المفعول به ص -
 2من كتاب القواعد 44

  113-112ص )في الميناء( 11قراءة نص -
 +116أقرأ ص+ أنظر و115األضداد ص -

 5من كتابي 119 –118صالتمارين  حل

 
 
 

 رايرفب
 )شباط(

 47-46+ تمارين ص 45الجملة الفعلية ص -
 2من كتاب القواعد

- 120)عطلة الصيف( ص 12قراءة نص -
 5من كتابي 128-125+ التمارين ص121

من  51-48حل تمرينات األختبار الثاني ص -
 2كتاب القواعد 

 138-129حل تمرينات األختبار الثاني ص -
 5من كتابي 

 عطلة منتصف الفصل
 2020 فبراير )شباط( 16

تصريف الفعل الماضي مع ضمائر المتكلم  -
أنت   –نحن ( + ضمائر المخاطب  )أنت   –)أنا 
+ تمارين  52أنتن ( ص –أنتم  -أنتما   -

 2من كتاب القواعد 55-53ص
يد ميالدي؟( ع)في أي يوم  13قراءة نص- 
 5من كتابي 142-140ص

 

 مارس
 )آذار(

مع ضمائر المتكلم تصريف الفعل المضارع  -
 -أنت  –نحن( + ضمائر المخاطب )أنت   –)أنا 
 - 2من كتاب القواعد 52أنتن( ص –أنتم  -أنتما 

 ؟()في أي يوم عيد ميالدي 13مراجعة نص -
 5ك 149-146+ التمارين ص 142-140ص

اضي مع ضمائر الغائب متصريف الفعل ال -
( –هم  –هما  –هي  –)هو  +  56ص  هنَّ

 من كتاب القواعد 58-57تمارين ص
-150)أيام اإلسبوع ( ص 14 قراءة نص -

 5من كتابي 154+األضداد ص 5كتاب  151

تصريف الفعل المضارع مع ضمائر الغائب )هو  -
( –هم  –هما  –هي  – كتاب  من 56ص هنَّ

)أيام اإلسبوع( ص  14+ مراجعة نص 2القواعد
 من 159-156التمارين ص حل+150-151
 5كتابي 

بــ   –في  –ع لى  –إلى  –من ) حروف الجر -
 -60التمارين صحل +  59ص ل ـ ( –ع ن  -

 2من كتاب القواعد  61
 النصب  –حاالت اإلعراب لألسماء )الرفع  -
  معدة من قبل المعلمةالجر( + تمارين خارجية  -

من  66 -65المكان صو ظروف الزمان -
ص مفردات وعبارات +  2كتاب القواعد 

  5من كتابي 185األضداد ص +182-183

 لألحتفاء بعيد االمنشاط  -

 One hour forwardصيفي البداية التوقيت  -

 آذار( 31عيد األم مارس ) -

 أبريل
 )نيسان(

 -65مراجعة ظروف الزمان والمكان ص   -
  -2من كتاب القواعد  66
-180ص (أصوم رمضان) 17ءة نصراق -

 5كتابي 190-186صالتمارين  + حل 181

 فصحعطلة عيد ال

 2020 أبريل )نيسان( 12

 عطلة عيد الفصح
 2020 أبريل )نيسان( 19

  2القواعد تابمن ك 70أسماء اإلستفهام ص -
 193-191)أحب العيد( ص 18مراجعة نص -

+  200-197+ التمارين ص 5من كتابي
 5كتابي من 196األضداد ص
 أبريل )نيسان( 23شهر رمضان  بداية -

 

 مايو
 )أيار(

وتحريري تجريبي للتعرف أختبار شفهي  -
رات التالميذ على القراءة على قد

واألستيعاب للمواد المدروسة في االسابيع 
  السابقة

 83- 80حل تمرينات األختبار الثالث ص -
  2من كتاب القواعد

- 201صحل تمرينات األختبار الثالث  -
 5من كتابي 210

من  79 –74ل تمارين المراجعة صح -
 2كتاب القواعد

مع حل  لجميع المواضيععامة  مراجعة -
 بعض األوراق األمتحانية للسنوات السابقة

 عطلة رسمية
 2020مايو )أيار(  24

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

 2020مايو )أيار(  31

 يونيو
 )حزيران(

 للغة العربيةت امتحاناإ
 6و 5و 4و 3ات للمستوي

 2020( حزيران) يونيو 07

بغية التعلم  األمتحانات النهائيةلة حل أسئ -
 .من األخطاء

 .األبنشاط لألحتفاء بعيد  -

 المهرجان السنوي لنهاية العام الدراسي
 2020يونيو )حزيران(  21

 يونيو )حزيران( 21عيد األب  -
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