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 الفصل الدراسي األول
 (سبتمبر 19-15) 4األسبوع  (سبتمبر 12 -8 ) 3األسبوع  (سبتمبر 5 –1)2ع األسبو  (أغسطس 29 -أغسطس25) 1 األسبوع

 (.105-102)حفظ اآليات من  املدخل القرآني -

 

 إلى ولدي ألحمد أمين.القراءة:  الوحدة األولى: 

 .هماالبالغة: التشبيه واالستعارة والفرق بين -

 

الكلمة والجملة )الصرف(: األفعال املتصرفة  -

 واألفعال الجامدة.

الكلمة والجملة )اإلمالء(: الهمزة  -

 .)الحاالت الخاصة(املتوسطة

 العلم والعملالكتابة: -

 العلم والعمل الكتابة:تابع  -

ابتسم إليليا  القراءة: قصيدة-: الوحدة الثانية

 (.10-1حفظ األبيات من أبي ماض ي )

 أكتوبر( 17 – 13) 8األسبوع  (أكتوبر  10-6) 7سبوع األ  (أكتوبر  3 -سبتمبر 29) 6األسبوع  (سبتمبر 26-22) 5األسبوع 

 .البالغة: الطباق واملقابلة -

الكلمة والجملة )النحو(: حاالت إعراب الفعل  -

 املضارع.

 التفاؤل واألملاالستماع:  -

 العطاء واإلنجاز :التحدث

القراءة: جسم اإلنسان القلعة الثة: الوحدة الث

 . املحاصرة

  .الكلمة والجملة )الصرف(: امليزان الصرفي -

 

 

 الكلمة والجملة )اإلمالء(: الهمزة املتطرفة. -

 : مركز سدرة للطب والبحوثالكتابة -

 

قراءة: قصة من أوراق  - الوحدة الرابعة: 

 البحر.

 مراجعة

 22إلى  13ل من  اختبارات منتصف الفصل الدراس ي األو 

  أكتوبر

 (نوفمبر 14-10) 12األسبوع  (نوفمبر  7-3) 11األسبوع  (أكتوبر  31-27) 10األسبوع  (أكتوبر 24-20) 9األسبوع 

 الكلمة والجملة )النحو(: األفعال الخمسة.  -

كتابة  -الرأي في قصةإبداء  -الكتابة: كتابة قصة -

 قصة

 
 22إلى  13اختبارات منتصف الفصل الدراس ي األول من  

 أكتوبر

 ر.ادو تقمص األ  -التحدث: سرد حكاية

القراءة: التعليم فوق -الوحدة الخامسة:  

 الجميع.

 

-همزة ألف ابن ةالكلمة والجملة )اإلمالء(: كتاب -

 ابنة.

 اإلرادة تصنع املستحيل )هيلين كيلر (استماع:  -

فلسطين لقراءة: قصيدة : ا لوحدة السادسةا -

 )حفظ القصيدة كاملة(.محمود طه  لعلي

 .تابع القراءة: قصيدة فلسطين -

الكلمة والجملة )النحو(: املبني من األفعال  -

 )املاض ي واملضارع واألمر(.

 

 (مبرديس 12-8) 16األسبوع   ديسمبر ( 5-1) 15األسبوع  (نوفمبر 28-24) 14األسبوع  (نوفمبر 21-17) 13األسبوع 

 فيها. إبداء الرأيو الكتابة: نثر أبيات شعرية  -

 إلقاء قصيدة ومناقشة مضمونهاتحدث:  -

 الرازي.القراءة:  :الوحدة السابعة

 

 .تابع القراءة: الرازي  -

زيادة وحذف بعض  (:الكلمة والجملة)اإلمالء -

 الحروف.

 .الكتابة: التعليق على حدث-

 15إلى  8هاية الفصل الدراس ي األول من اختبارات ن مراجعة ما تّم دراسته.-

 ديسمبر
 


