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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

 (.68-63)حفظ اآليات من  املدخل القرآني -

 

 .من رواد التعليم في قطرالقراءة:  الوحدة األولى: 

حة الكلمة والجملة )الصرف(: األفعال الصحي -

 واألفعال املعتلة.

 

األلف اللينة في آخر الكلمة والجملة )اإلمالء(:  -

 .ةالثياألسماء واألفعال الث

 كتابة سيرة غيرية.الكتابة: -

 النون( -التاء –السين ) :الخط -

أحسن إلى القراءة: قصيدة -: الوحدة الثانية

-1حفظ األبيات من )الناس ألبي الفتح البستي

10.) 

 بيه وأثره البالغي.البالغة: التش

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

صحيح الفعل الأنواع (: صرفالكلمة والجملة )ال -

 .وأنواع الفعل املعتل

 نثر أبيات شعرية وإبداء الرأي فيها.: الكتابة -

 التبرع بالدم أهمية: التحدث

  مكتبة قطر الوطنية.القراءة: -الوحدة الثالثة: 

اإلعراب عالمات (: نحوالكلمة والجملة )ال -

  ألسماء.والفرعية في ا األصلية

 

 

كتابة األلف اللينة في الكلمة والجملة )اإلمالء(: -

 . آخر األسماء واألفعال غير الثالثية

 الحدائق العامة :ستماعال  -

من أجل  :القراءة: قصةبعة: الوحدة الرا

 .قطرة ماء

 .أجل قطرة ماءقراءة: قصة من  -تابع 

 مراجعة

 22إلى  13اختبارات منتصف الفصل الدراس ي األول من  

  أكتوبر

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

املبني واملعرب من الكلمة والجملة )النحو(:  -

 .األسماء

 .الكتابة: كتابة قصة -
 22إلى  13اختبارات منتصف الفصل الدراس ي األول من  

 أكتوبر

 امليم(. -الخط: )العين -

 تقمص الدور. -التحدث: سرد حكاية -

 .عتماد على الذاتالقراءة: ال -الوحدة الخامسة: 

 

تعزيز استخدام الجملة (: حوالنالكلمة والجملة ) -

 .الخبر وأنواعه( –السمية )املبتدأ 

 .الكلمة والجملة: )اإلمالء( : الهمزة املتوسطة -

 تصميم إعالن. –الكتابة: كتابة رسالة رسمية -

 

 الخاء(. –الحاء  –الخط: )الجيم  -

أنت وأنا : القراءة: قصيدة  لوحدة السادسةا

 لة (.)حفظ القصيدة كاملخليل الهنداوي 

تعزيز والتوسع في الكلمة والجملة )النحو(: ال -

 (.استخدام كان وأخواتها

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

 .العمل التطوعيالكتابة:  -

 الكاف(. –الخط: )الزاي 

تعاون بين أفراد التحدث: عرض تقديمي)أهمية ال-

 املجتمع(

 

 ثمرات الرياضة.القراءة:  :وحدة السابعةال

 .الهمزة املتطرفة(:الكلمة والجملة)اإلمالء -

 إدارة الوقت.: ستماعال -

 

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

 .ديسمبر
 



 


