
    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (   هــ ٤١١٢ العام الدراطي  )  -  الدراطي الثاني الفص   - و  المتوط الاللصف   (   لغتي)   توزيع منهج مادة   

 األطبوع الطادس األطبوع الخامس األطبوع الرابع األطبوع الثالث األطبوع الثاني األطبوع األو 

 ( ٤٣/٧ــــ   ٩/٦ ) ( ٦/٧ـــــ   ٢/٧ ) ( ٢٢/٦  ـــــ  ٢١/٦)  ( ٢٢/٦ــ  ـــ  ١٨/٦)  ( ١١/٦ـــــ    ١١/٦)  ( ٨/٦ـــــ    ٤/٦) 

   الوحدة الرابعةمدخ
 رطالة أم

المعرب والمبني من 
 األطماء

 الجر بحرف الجر

 النهي
لالم بعد رطم األطماء المبدوءة با

 دخو  )ا ( الشمطية عليها
رطم األطماء المبدوءة بـ ) ا ( 

الكاف و لفاءوا بعد دخو  الباء
 لالم المكطورة عليهاوا

 كتابه الواو بخ  الرقعة
 ادارة ندوة مصغرة

 شخصيةكتابه رطائ  
 

 البطا ة
 لمن تبتطم الحياة

 الضمائر

 الشمعة
 مجتمعان

   الوحدة الخامطةمدخ

 عشر الثاني األطبوع عشر الحادي األطبوع العاشر األطبوع التاطع األطبوع الثامن األطبوع الطابع األطبوع

 ( ٢٦/٨ـــــ  ٢٢/٨ ) ( ١٢/٨ـــــ  ١١/٨)  ( ١٢/٨ـــــ  ٨/٨ ) ( ١/٨ــــ   ١/٨ ) ( ٢٧/٧ـــــ  ٢٢/٧)  ( ٢٢/٧ـــــ   ١٦/٧) 

 ماء الشرب
 أطماء اإلشارة
 الجر باإلضافة

 الجملة االطمية المثبتة
لهمزة المتوط ة رطم ا

 على األلف
 عالمات الترقيم

كتابة الدا  والذا  بخ  
 الرقعة

 لقاء خ بةإ
 شخصيةكتابة رطائ  

 أماكن الراحة

 فيه شفاء
 الرياضة

 ورد ال ائف

   الوحدة الطادطةمدخ
 زراعة اللؤلؤ

 األطماء الموصولة
رفع الفع  المضارع صحيح 

 األخر ونصبه وجزمه
 الجملة الفعلية المثبتة

 عشر ثامناألطبوع ال األطبوع الطابع عشر األطبوع الطادس عشر األطبوع الخامس عشر األطبوع الرابع عشر األطبوع الثالث عشر

 ( ٢٢/١٢ـــــ  ١٨/١٢ ) ( ١١/١٢ـــــ  ١١/١٢ ) ( ٨/١٢ـــــ  ٤/١٢ ) ( ١٧/٢ـــــ  ١٢/٢ ) ( ١٢/٢ـــــ  ٦/٢ ) ( ٢/٢ـــــ  ٢٢/٨) 

 رطم الهمزة المتوط ة على واو
م  -ج  -عالمات االختصار ) س

 (هـ -
 ( بخ  الرقعةكتابة )ب، ت. ث

 إجراء مقابلة
 التلخيص
 العم  ثروة

 لذة اإلبداع
 من أغاني الرعاة

الحرف اليدوية في العالم 
 العربي

  الثانيختبارات الفص  الدراطي ا المراجعة العامة

 المشرف التربوي: مدير المدرطة :  معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 هو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه و

 حسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط

 

 


