إدارة التوجيه التربويّ
ّت
قسْن اللغت العربي
ّت للصف التاسع7102/7102 -م  -الفصل الذراسيّ األول
الخطت الفصلي
 7102م (الوذخل  +وحذة النصوص الوعلوهاتيت)
ألاسبوع )10/5 : 10/1( 4
ألاسبوع )28-24( 3
ألاسبوع )21-17( 2

سبتوبر
ألاسبوع )14-10( 1

 اإلادخل القرآوي -قراءة  :قبسمً القرآن الكريم – (آياث
كسيماث من سوزة آل عمسان)-
(حفظ آلايات مً .)108-103
 قراءة :شبكاث الخواصلالاجخماعي.
أكتوبر

 بىاء الجملة :قواعد كخابت العدد  -بىاء الجملة :قواعد كخابت ألاعدادمن (.)99-12
بألفاظ العقود واملئت وألالف
 ؤلامالء :حعصيص كخابت الهمصةواملليون.
 قراءة :الحسف الشعبيت القطسيت .املخوسطت. -كخابت :مسكص قطس للعمل الخطوعي.

 7102م

ألاسبوع )12-8( 5

 قراءة :بىاء ألاهساماث املصسيت. -بىاء الجملة :الاسخثىاء.

(وحذة النصوص التفسيريت  +وحذة النصوص الوصفيت )
ألاسبوع )19-15( 6

 قراءة :ظاهسة اهدشاز السمىت. -بىاء الجملة :حعصيص الاسخثىاء.

نوفوبر
ألاسبوع مً ()9-5

 بىاء الجملة :الىعذ. مساجعت وحعصيص املعايير التي جمدزاستها.

 قراءة :قصت (وفاء الجدة). بىاء الجملة :املصدز – اسمالفاعل.

 7102م

ألاسبوع )16-12( 10

 قراءة :قصت موث صاحبالعسبت.
*اختبارات مىتصف الفصل
الدراس ي ألاول :مً 21 - 12
هوفمبر.
ديسوبر

ألاسبوع )7-3( 13

 ثابع /كتابة :مسكص قطس للعملالخطوعي(. .اليشاط ألاول مً
الكتابة ص ( 43 -42إثرائي))
 استماع :الراكسة. -ثحدث :إجساء مقابالث شخصيت.

 7102م

ألاسبوع )14-10( 14

1ألسبوع )26-22( 7

ألاسبوع )11/2 : 10/29( 8

 استماع :ملاذا يدثاءب إلاوسان ؤلامالء :حعصيص كخابت الهمصة ثحدث :جقسيس علمياملخطسفت.
 قراءة :قصيدة (وصف السبيع) كتابة :جفسير ظاهسة.(.اليشاط ألاول مً الكتابة ص  83للشاعس صفي الدين الحلي( -حفظ
القصيدة كاملة).
(إثرائي))
(وحذة النصوص الوصفيت)
ألاسبوع )23 -19( 11

 بىاء الجملة :البدل. ؤلامالء :ألالف الليىت في آخسألاسماء وألافعال غير الثالثيت.
*اختبارات مىتصف الفصل
الدراس ي ألاول :مً 21 - 12
هوفمبر.

ألاسبوع )30 - 26( 12

 كتابة :وصف ألاشياء وألاماكن. استماع :وصف ألاهدلس. -ثحدث :جقديم وإلقاء هصوص أدبيت.

(وحذة النصوص السرديت)
ألاسبوع )21-17( 15

ألاسبوع )28-24( 16

 ثابع /بىاء الجملة :اسم املفعول - .بىاء الجملة :صيغ املبالغت – أفعل  -ثابع /كتابة :كخابت قصت. استماع :أحب أن أكون جلفاشا.الخفضيل.
 قراءة :إمام أهل اللغت الخليل ثحدث :سسد قصت. ؤلامالء :ألف املد.بن أحمد الفساهيدي.
 كتابة :كخابت قصت.*اليوم الوطني  18ديسمبر.

مالحظات:
* األسبىع من  13ديسمبر  4 - 7132يناير 7132م  :مراجعة وتعزيز .
*اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول من  34 - 2يناير 7132م.

