
 
 

 

أتمكن من إلقاء القصائد بشكل جيّد و أتعرف سأتميز في القراءة الجهرية و   ❑

 على مفردات جديدة.

سأتعرف على المحسنات البديعية و على علم البيان و أتمكن من التمييز   ❑ .

بين التشبيه و االستعارة و ابراز األثر البالغي للمؤثرات الصوتية كالسجع و 

 الجناس و المؤثرات المعنوية كالطباق و المقابلة.

سأتمكن من إسناد الفعل الماضي الصحيح و الفعل الماضي   ❑ 

 الرفع المتصلة  المعتل إلى ضمائر 

سأتعرف على أسلوب اإلستثناء و أتمكن من تحديد أركانه و توظيفه توظيفا  ❑ -

 أسلوب التوكيد بوعيه اللفظي و المعنوي علىو أتعرف  صحيحا
 سأتميز في كتابة مقال و تحديد عناصر القصة كاملة ووصف الشخصيات.❑ -

 و نثر أبيات شعرية و إبداء الرأي فيها 

سأتمكن من كتابة األلف اللينة في آخر األسماء و األفعال الثالثبة والغير ثالثية   -

 بشكل صحيح
سأتمثل القيم التربوية التي أتعرف عليها و خاصة قيم االإعتزاز   -

 باإلنجازات الوطنية و المحافظة عليها.

 

سأتميز في القراءة الجهرية و أتمكن من تحديد األفكار الرئيسة ❑

 و األفكار الفرعية في النصوص النثرية و الشعرية

سأتعرف على األساليب البالغية و أتمكن من التمييز بين -

 لتشبيه و االستعارة و تحديد الطباق و المقابلة

سأتميز في تحديد األفعال المتصرفة و األفعال الجامدة و  -

أتمكن من ضبط الميزان الصرفي لألفعال المجردة و  

 المزيدة 

سأتمكن من كتابة الهمزة المتوسطة و الهمزة المتطرفة و  -

 همزة ابن و ابنة بشكل صحيح

كاية حسأتمكن من إلقاء قصيدة و مناقشة مضمونها و أسرد -

 و أتقمص أدوار شخصياتها

ساكتب نصا و أدعمه بالحجج و األدلة العقلية و النقلية متبعا  -

 مراحل تخطيط الكتابة.

    
سأتميز في القراءة الجهرية بطالقة و تكرارها بشكل منفرد أوجماعي   ❑  

 .مع استخدام عالمات الترقيم للتعبير عن المعنى..

  األحداث بتوقع وذلك القراءة، من سأتميز في االستنباط  ❑ .
 الشخصيات بين العالقات واستنتاج

  الرئيسة األحداث سرد  خالل من فيلم  أو  قصة  تلخيصسأتميز في  ❑  
 ومكانه  حدوثها زمن بحسب 

 .  بالترتيب األبجدية معرفة لتعزيز المعاجم  استخدامسأتميز في  ❑ -

-  
والتأنيث التذكير  حيث من 19: 11 من العدد كتابة قواعد فهم يسأتميز ف  -  ❑ 

 ولواحق. وجذور سوابق إلى الكلمات سأتميز في تقسيم ❑ -

                  

.     الشائعة األدبية النصوص خصائص سأتميز في فهم ❑ 

 

 

 
 

 تعزيز مهارة قراءة النصوص النثرية بمختلف أنواعها و التمكن من اكتساب مهارة إلقاء القصائد الشعرية .  ❑

 تعلّم أساسيات علم البالغة و المقدرة على التمييز بين األساليب البالغية المتشابهة و إبراز االثر البالغي لكل منها .  ❑

 ومكانه حدوثها زمن بحسب الرئيسة األحداث سرد  خالل من فيلم  أو قصة تلخيص ❑

 صعبة  ظروف   في  الكتابة مع حتى  مقروء  بخط  الكتابة  مهارة  تنمية و وعرضها  للكتابة للتخطيط مختلفة  طرق   استكشاف ❑
 

 


