إدارة انتوجيه انتربويّ
ّت
قسْى انهغت انعربي
ّت نهصف انثاين7102/7102 -و  -انفصم انذراسيّ األول (تعهيى انكبار)
انخطت انفصهي
 7102و (انًذخم  +وحذة اننصوص انًعهوياتيت)
ألاسبوع )10/5 : 10/1( 4
ألاسبوع )28-24( 3
ألاسبوع )21-17( 2

سبتًبر
ألاسبوع )14-10( 1

-

 قبس من القرآن الكريم(آيات كريمات من سورة آل
عمران).

بناء الجملة :الفعل
الصحٍح والفعل الوعتلّ .

 -قراءة :الموش

الحفع :اٌَاخ هي .33 -33

 القراءة :تطور صناعة السفنعبر العصور
الحرف الشعبية القطرية
أكتوبر

 7102و

 بناء الجملة :إعشاب الفعلالوضاسع.

 -تاتع /كتابة :داس الكتة المطشٌح.

 -اإلمالء :الهوزج الوتطشّ فح.

 -استماع :الفٍتاهٌٍاخ.

 -كتابة :داس الكتة المطشٌح.

(وحذة اننصوص انتفسيريت  +وحذة اننصوص انوصفيت )

ألاسبوع )12-8( 5

ألاسبوع )19-15( 6

 قررراءة :لوااارا تتباااتث له اااالبعىب وحكوها ؟

 بناء الجملة :لفعا الوماستحولفعا الشجاء.
 بناء الجملة :تعزٌز لفعاالوماستح ولفعا الشجاء.

ألاسبوع )11/2 : 10/29( 8

1ألسبوع )26-22( 7

 -اإلمرررررررررالء :كتاتاااااااااح الهوااااااااازج -

الوتىسطح على ًثشج.

استماع :كٍف ٌهتذي الحوام
الزاجل إلى هىطٌث ؟

 كتابة :ظاهشج اعتوااد الواذاسعلااااااااااى وسااااااااااا ل التىا اااااااااال  -قراءة :لصٍذج ( لبٌ ).
اإللكتشوًً.
نوفًبر
ألاسبوع من ()9-5

-

بناء الجملة :األسواء
الخوسح.

-

قراءة( :لشآى الفجش)

 7102و

الحفعٌ :حفع الطالة لصٍذج ( لبٌ )
هي3-1
ًباط الكتاتح ص( 87إثشا ً)
(وحذة اننصوص انوصفيت) +وحذة اننصوص انسرديت

ألاسبوع )16-12( 10

 بناء الجملة :االسن الومصىس كتابة :و ف األهاكيواألشخاص .
واالسن الوٌمىص.
 قراءة :هي لوساق الثحش اإلمالء :حزف األلف هيكلوح ( اتي )
ديسًبر

ألاسبوع )7-3( 13

-

بناء الجملة :الوفعى
الوطلك.
قراءة ( :لًا ) لعثا
هحوىد العماد.

ألاسبوع )23 -19( 11

ألاسبوع )30 - 26( 12

 7102و

ألاسبوع )14-10( 14

 استماع :هصعة تي عوٍش.(وحذة اننصوص انسرديت)
ألاسبوع )21-17( 15

ألاسبوع )28-24( 16

 -استماع :لضاء هللا خٍش.

 بناء الجملة :الحا . كتابة :كتاتح لصح. -اإلمالء :األلف الفاسلح.

مالحظات:
* دسو التحذث لجوٍع الىحذاخ إثشا ٍح ،وتف ّعل هي خال هىضىعاخ المشاءج.
* األسثىع هي  31دٌسوثش  2018إلىٌٌ 4اٌش 2017م  :هشاجعح وتعزٌز.
*اختثاساخ ًهاٌح الفصل الذساسً األو هي  8إلى ٌٌ 14اٌش 2017م.

