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اليوم
1
1
1
اليوم

املادة

املوضوع

النحو الواضح

أولًا :اجلملة املفيدة
احلمدُ هللِ عظيمِ الشـــــانِ * بكل نعمـةٍ هــو ربانــــي
ثم الصـالةُ والسـالمُ أبـــدا * على النيبِّ اهلامشيِّ أمحـــدا

األحــــــــد

منظومة العقيدة

فـهـذه منظومـةٌ مفيـــدة * لينشأ األطفـالُ بالعـقــيـدة
كي حيفظوا العلومَ حالَ الصغرِ * فإنه كالنقـشِ فـوقَ احلـجـرِ
أرجو هلا القبـولَ بني النـاسِ * تكـونُ يف التوحـيدِ كاألسـاسِ
https://youtu.be/UU0NUH0F7SI

قصص وفوائد

قصة الغالم والساحر والراهب

اخلط والكتابة

حرف األلف

التقييم

اليوم
2
1
1
اليوم

االثننــــن

املادة

املوضوع

النحو الواضح

ثانيًا :أجزاء اجلملة

قصص وفوائد

قصة سعد بن أبي وقاص وفتح املدائن

اخلط والكتابة

حرف الباء

التقييم

اليوم
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1
اليوم

املادة
النحو الواضح

املوضوع
ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )1الفعل املاضي
فمصدرُ العقيـدةِ الصحيحــة * اآليُ والرسـولُ خُـذْ نصيحـة
بفهمِ أصحابِ القرونِ األولــى * مَنْ حـادَ عن أقواهلم خمـذوال

الثالثـــــاء

منظومة العقيدة

وأولُ السؤالِ عـن مَـنْ ربـي * فهو اإللـهُ احلـقُ دونَ ريْـبِ
عرفـتُه باخلَلـقِ واآليـــاتِ * قد استوى يف عرشـه بالـذاتِ
وأمـرُه العظيـمُ بالتوحــيـدِ * نهى عن اإلشـراكِ والتنـديـدِ
https://youtu.be/fETfmUH8asc

قصص وفوائد

قصة األقرع واألعمش واألعمى

اخلط والكتابة

حرف التاء  -حرف الثاء

التقييم

اليوم
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1
اليوم

املادة

املوضوع

النحو الواضح

ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )2الفعل املضارع

األربعــــاء

قصص وفوائد

قصص من سرية أبو هريرة  -رضي اهلل عنه -

اخلط والكتابة

حرف اجليم

التعبري اإلبداعي

النص الوصفي :وصف شخصية

التقييم

اليوم
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اليوم

املادة

املوضوع

النحو الواضح

ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )2الفعل املضارع :نصب الفعل املضارع
والشركُ نوعـانِ هما األكبــرُ * ودونـه فيما علمـنا األصغــرُ
له فقـط أن تُصرَفَ العــبادة * مـن دونِ نقصـانٍ وال زيــادة

األحــــــــد

منظومة العقيدة

منها الصالةُ والصيامُ والدُعــا * فاحفظْ فخريُ طالبٍ مَنْ قد وعـى
شروطُها اإلخـالصُ واملتابعـة * حـتى تكـونَ يا بُنـيَّ نافعــة
إسـالمُ واإلميانُ واإلحســانُ * أصـولُ هـذا الدينِ واألركــانُ
https://youtu.be/dpJ6T0BS3To

قصص وفوائد

قصة موسى  -عليه السالم  -واخلضر ( اجلزء األول )

اخلط والكتابة

حرف احلاء – حرف اخلاء

التقييم

اليوم
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اليوم

املادة

املوضوع

النحو الواضح

ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )2الفعل املضارع :جزم الفعل املضارع

االثننــــن

قصص وفوائد

قصة موسى  -عليه السالم  -واخلضر ( اجلزء الثاني )

اخلط والكتابة

حرف الدال – درف الذال

التقييم

اليوم
7
1
1
اليوم

املادة
النحو الواضح

املوضوع
ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )2الفعل املضارع :رفع الفعل املضارع
كـلٌ لـه بـشرعـنا تفصــيلُ * بـذا أتـى معـلِّــمًا جـربيـلُ
جيـيبـه النيبُّ وهـو يســألُ * عن هـذه األركــانِ فيما نقـلوا

الثالثـــــاء

منظومة العقيدة

وواجـبٌ إميانُـنا بالرســـلِ * ألنهم أهــلٌ لـذاك الفضـــلِ
يدعون للتوحيـدِ واإلميـــانِ * والكفرِ باألصنــامِ واألوثــانِ
أعدادُهــم كثـريةٌ لكنـــنا * نؤمنُ بالتفصـيلِ فيمـَنْ عنـدنا
https://youtu.be/6RExctwKqqI

قصص وفوائد

قصة سلمان الفارسي  -رضي اهلل عنه  ( -اجلزء األول )

اخلط والكتابة

حرف الراء  -حرف الزاي

التقييم

اليوم
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اليوم

املادة
النحو الواضح

املوضوع
ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )3فعل األمر

األربعــــاء

قصص وفوائد

قصة سلمان الفارسي  -رضي اهلل عنه  ( -اجلزء الثاني )

اخلط والكتابة

حرف السني – حرف الشني

التعبري اإلبداعي

النص السردي

التقييم

اليوم
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األسبوع الثالث

املادة

املوضوع

النحو الواضح

ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )4الفاعل
عشرونَ بعد مخسةٍ قـد وردتْ * أمساؤهـم معلومـةٌ اشتهــرتْ
األولُ املنصـورُ بالطوفـــانِ * واخلـامتُ البشيـرُ مـن عدنـانِ

األحــــــــد

منظومة العقيدة

نـبيُـنا املبعــوثُ لألنـــامِ * مجيعِهم بديـــنِه اإلســــالمِ
فـال رسـولَ بعـدَه وال نبــي * ألنـه األخيـرُ منهـم يا صبــي
أخـالقُـه عظـيمـةٌ مزدانــة * كالصـدقِ والعـدلِ مع األمانــة
https://youtu.be/qIziA7mrYvU

قصص وفوائد

قصة كعب بن مالك وصاحبيه  -رضي اهلل عنهم  ( -اجلزء األول )

اخلط والكتابة

حرف الصاد – حرف الضاد

التقييم

اليوم
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1
اليوم

األسبوع الثالث

املادة

املوضوع

النحو الواضح

ثالثًا :أجزاء اجلملة الفعلية
 )5املفعول به

االثننــــن

قصص وفوائد

قصة كعب بن مالك وصاحبيه  -رضي اهلل عنهم  ( -اجلزء الثاني )

اخلط والكتابة

حرف الطاء – حرف الظاء

التقييم

اليوم
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األسبوع الثالث

املادة

املوضوع

النحو الواضح

رابعًا :اجلملة االمسية
 )1املبتدأ
واجبُـنا جتاهـَـهُ حمبتُـــه * طاعتُـه تعظيمُـه ونصـرتُـــه
وحـبُّ آل البيـتِ والصحابـة * ملن يريـدُ الفـوزَ واإلصابـــة

الثالثـــــاء

منظومة العقيدة

ال نرتضي عن نهجهم بديـــال * فإنهم قد شاهــدوا التـنزيــال
بفهمهم يتضـحُ املنقــــوال * ألنهم قـد صَحِبــوا الرســوال
وعصرُهم أفضلُ مِن ســـواهُ * كذا أتى نصًّا مبـا معـنـــاهُ
https://youtu.be/HfNzSjFNtiU

قصص وفوائد

قصة كعب بن مالك وصاحبيه  -رضي اهلل عنهم  ( -اجلزء الثاني )

اخلط والكتابة

حرف العني  -حرف الغني

التقييم

اليوم
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اليوم

املادة
النحو الواضح

األسبوع الثالث

املوضوع
رابعًا :اجلملة االمسية
 )2اخلرب

األربعــــاء

قصص وفوائد

سبَإٍ
قِصَّةُ قَوْمِ َ

اخلط والكتابة

ف الْفاء
حرْ ُ
َ

التعبري اإلبداعي

ستِجابَةُ األَ َدبِيَّةُ
اال ْ

التقييم

اليوم
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1
1
اليوم

األسبوع الرابع

املادة

املوضوع

النحو الواضح

كان وأخواتها

كذاك كلُ مؤمــنٍ نوالــــي * ونبغـضُ الكفــارَ ونعـــادي
فجنةُ الرحــمـنِ لألبـــرارِ * والـنارُ للكــفارِ والفجـَّـــارِ

األحــــــــد

منظومة العقيدة

فـنسـألُ اهللَ لنـا اإلخــالصَ * والفـوزَ باجلــنةِ واخلــالصَ
ختِـمـت
فهـذه منظوميت قـد متَّـــت * حبمـدِه سبحانـَه قـد ُ
https://youtu.be/Tu_JytnixSs

قصص وفوائد

قصة أصحاب الفيل

اخلط والكتابة

حرف القاف – حرف الكاف

التقييم

اليوم
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اليوم

األسبوع الرابع

االثننــــن

املادة

املوضوع

النحو الواضح

إنَّ وأخواتها

قصص وفوائد

أخالقٌ محيدة

اخلط والكتابة

حرف الالم – حرف امليم

التقييم

اليوم
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1
اليوم

األسبوع الرابع

الثالثـــــاء

املادة

املوضوع

النحو الواضح

جرُّ االسم

قصص وفوائد

قصة ماء زمزم

اخلط والكتابة

حرف اهلاء  -حرف النون

التقييم

اليوم
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األسبوع الرابع

األربعــــاء

املادة

املوضوع

النحو الواضح

النعْت
َّ

قصص وفوائد

قصة أصحاب السبت

اخلط والكتابة

حرف الواو – حرف الياء

التعبري اإلبداعي

ستِجابَةُ األَ َدبِيَّةُ
اال ْ

التقييم

