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 (  هــ  ٣٤٤١ العام الدراسي  )  -  الثالث الدراسي الفصل  - االبتدائي  خامسالللصف   ( لغتي )توزيع مادة   

 إجازة( )دراسة + سبوعأ األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( ٢١/٩ــــ   ٢١/٩)   ( ٢٢/٩ـ  ـــ  ٣٦/٩ ) ( ٣١/٩ــ  ــ  ٩/٩ ) ( ٦/٩ ــ ــ  ٢/٩ ) ( ٢٨/٨ــ  ــ  ٢٤/٨ ) ( ٢٣/٨ــ  ــ  ٣١/٨ )

االسم المقصور والمنقوص 
 والممدود

 الهمزة المتوسطة على الياء

الهمزة المتوسطة المفردة 
 على السطر

 االسم المجرور بحرف الجر
 خط النسخ

 أنا الرياض
 الكعبة المشرفة

 كتابة نص وصفي
 يتقديم عرض شفهي وصف

 أنجز مشروعي

 اختبار الوحدة الثالثة 
 أنشطة تمهيدية

 مكتشف الدورة الدموية

 يومي األحد واإلثنين دراسة
 

 إجازة عيد الفطر 
تبدأ نهاية دوام يوم اإلثنين 

٢٤/٩ 

 العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع األسبوع السادس إجازةسبوع أ

 ( ٣٢/٣٣ــــ  ٦/٣٣)   ( ١/٣٣ــــ   ٢٨/٣٢ ) ( ٢٢/٣٢ــــ  ٢٣/٣٢)   ( ٣٨/٣٢ــــ  ٣٤/٣٢)   ( ٣٣/٣٢ــــ  ١/٣٢ ) ( ٤/٣٢ــــ    ١٢/٩ )

 إجازة عيد الفطر
 أنامل أضاءت طريق أصحابها

 قصة الطيران

 األفعال الخمسة
رسم الهمزة الممدودة في أول 

 الكلمة ووسطها

 المعطوف
 الصفة

 خط النسخ
 األشعة السينية
 توماس أديسون

 كتابة سيرة مخترع أو مكتشف
سيرة عن تقديم عرض شفهي 

 مخترع أو مكتشف

    األسبوع الثالث عشر عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع

 ( ٣/٣٢ــــ  ٢١/٣٣ ) ( ٢٤/٣٣ــــ  ٢٢/٣٣ ) ( ٣١/٣٣ــــ  ٣١/٣٣ )
  

 هـ ٣٤٤١/  ٢٣/  ٣ إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ نهاية دوام يوم الخميس

 
 أنجز مشروعي

 اختبار الوحدة الرابعة 

 
 

 اختبارات الفصل الثالث

 
 

 اختبارات الفصل الثالث

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  
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 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 ستخدامه أو التعديل عليه اوهو توزيع مبدئي يمكن 

 ستخدام ملف الوورد المرفق معهاسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بح

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 ستخدام الشخصي فقطالوال نسمح بحذف الحقوق إال ل

 

 


