
 

 للخطة الفصلية  التوزيع الزم"!

 2017/2018نظام الفصل=ن للعام الدرا56! 

 

 اللغة العربية لغ=E الناطق=ن A@ا
 

 الصف األول 
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس  -

 الثالث الدرس  -

 الرابع الدرس  -

 الخام الدرس  -

 األو>ى الوحدة

 )االول  الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثانية الوحدة

 )االول  الكتاب(

 الثاني

 

  

 مقررات الطلبة الغ�� ناطق�ن باللغة العر�ية للعام الدرا��� 2017/2018



 الصف الثاني
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثالثة الوحدة

 )االول  الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الرابعة الوحدة

 )االول  الكتاب(

 الثاني

 

 الصف الثالث
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثانية الوحدة

 )الثاني الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثالثة الوحدة

 )الثاني الكتاب(

 الثاني
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 الصف الرابع
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثانية الوحدة

 )الثاني الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثالثة الوحدة

 )الثاني الكتاب(

 الثاني

 

 الصف الخامس
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الرابعة الوحدة

 )الثاني الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الخامسة الوحدة

 )الثاني الكتاب(

 الثاني
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 الصف السادس 
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 األو>ى الوحدة

 )الثالث الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثانية الوحدة

 )الثالث الكتاب(

 الثاني

 

 الصف السابع  
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثالثة الوحدة

 )الثالث الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الرابعة الوحدة

 )الثالث الكتاب(

 الثاني
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 الصف الثامن  
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 األو>ى الوحدة

 )الرابع الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثانية الوحدة

 )الرابع الكتاب(

 الثاني

 

 الصف التاسع  
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثالثة الوحدة

 )الرابع الكتاب(

 األول 

 االول  الدرس -

 الثاني الدرس -

 الثالث الدرس -

 الرابع الدرس -

 الخامس الدرس -

 الثالثة الوحدة

 )الرابع الكتاب(

 الثاني
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 الصف العاشر  
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 إ>ى األو>ى الوحدة من والعشرين الثامن الدرس إ>ى االول  الدرس من -

 السابعة الوحدة

 )الخامس الكتاب(

 األول 

 الثامنة الوحدة من والخمسNن الثاني الدرس إ>ى والعشرين التاسع الدرس من -

 عشرة الثالثة الوحدة إ>ى

 )الخامس الكتاب(

 الثاني

 

 الصف الحادي عشر  
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 إ>ى السابعة الوحدة من والخمسNن الثاني الدرس إ>ى والعشرين الخامس الدرس من -

 عشرة الثالثة الوحدة

 )السادس الكتاب(

 األول 

 الرابعة الوحدة من الثمانNن الدرس إ>ى والخمسNن الثالث الدرس من -

 عشرة

 العشرين الوحدة إ>ى

 )السادس الكتاب(

 الثاني
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 الصف الثاني عشر  
 

 الفصل الوحدة الدرس

   

 إ>ى السابعة الوحدة من والخمسNن الثاني الدرس إ>ى والعشرين الخامس الدرس من -

 عشرة الثالثة الوحدة

 )السادس الكتاب(

 األول 

 الرابعة الوحدة من الثمانNن الدرس إ>ى والخمسNن الثالث الدرس من -

 عشرة

 العشرين الوحدة إ>ى

 )السادس الكتاب(

 الثاني
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