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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

آليات الكريمة من  حفظ ا) املدخل القرآني -

132-136 .) 

 

  الوحدة األولى: 

  املرأة صنو الرجل للمنفلوطي :القراءة 

 الستعارة واألثر البالغي لهما.البالغة: التشبيه وا -

 
 

الكلمة والجملة )الصرف(: إسناد الفعل املاض ي 

 الصحيح إلى ضمائر الرفع .

 الكلمة والجملة ) الّنحو ( : االستثناء وأركانه . -

 التكامل بين املرأة والرجلالكتابة : 

 ....مقال كتابة الكتابة : تابع 

 : الوحدة الثانية

 الصحراء ألحمد شوقي قصيدة بطل القراءة :  -

 (.10-1حفظ األبيات من )

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

البالغة : املؤثرات الصوتية واملعنوية ) الطباق 

 بنوعيه واملقابلة والسجع والجناس ( .

إسناد الفعل املاض ي  (: الّصرف  الكلمة والجملة ) -

 إلى ضمائر الّرفع .املعتّل 

الكلمة والجملة )اإلمالء(: األلف اللينة في آخر   -

 األفعال الثالثية وغير الثالثية .

 روح الحياة: االستماع 

 

 الوحدة الثالثة: 

  قصة الّساذجة . القراءة :  

 

 الكلمة والجملة )اإلمالء (: األلف اللينة في آخر -

 الثالثية وغير الثالثيةاألسماء 

 كتابة قصة ووصف الشخصيات . الكتابة:   

 التحدث: سرد قصة

  الوحدة الرابعة: 

 .لنزار قباني دارنا الّدمشقية  قراءة: ال -

 
 مراجعة

 أكتوبر  22إلى  13اختبارات منتصف الفصل الدراس ي األول من  

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

 الكلمة والجملة ) النحو (: النعت وأنواعه .  -

 وصف موقف .: الكتابة -

 

 
 أكتوبر 22إلى  13اختبارات منتصف الفصل الدراس ي األول من  

  الوحدة الخامسة: 

القراءة : قصيدة زهرة الصحراء ملبارك بن سيف 

 .) حفظ املقطعين األول والثاني(  آل ثاني . 

 العطف . (:الكلمة والجملة)الّنحو -

 

 العطف . (:تابع الكلمة والجملة)الّنحو -

وإبداء الرأي النقدي  نثر أبيات شعريةالكتابة: -

 فيها .

التحدث: عرض تقديمي )الشعر الوطني في دولة  -

 قطر(

 لوحدة السادسة : ا

 الحديثة . اللغة العربية والعلومالقراءة: 

 الكلمة والجملة )اإلمالء(: الهمزة املتطّرفة .-

 التعلم عن بعد-الكتابة: كتابة مقال -

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

 التعلم عن بعد-مقالكتابة الكتابة: تابع   -

 ائل التواصل االجتماعيوس: االستماع  -

  :الوحدة السابعة

 القراءة : ميناء حمد الّدولي )  تقرير  ( .  -

الكلمة والجملة ) النحو (: التوكيد اللفظي  -

 واملعنوي .

 الكلمة والجملة )اإلمالء(: الهمزة املتوّسطة . -

 . مقابلة ) لقاء (التحّدث :  -

 ديسمبر 15إلى  8ل الدراس ي األول من اختبارات نهاية الفص مراجعة ما تّم دراسته.

 



 


