إدارة التوجيه التربويّ
ّت
قسْن اللغت العربي
ّت للصف الثاهن7102/7102 -م  -الفصل الذراسيّ األول
الخطت الفصلي
 7102م (الوذخل  +وحذة النصوص الوعلوهاتيت)
ألاسبوع )11/5 : 11/1( 4
ألاسبوع )28-24( 3
ألاسبوع )21-17( 2

سبتوبر
ألاسبوع )14-11( 1

 المددددالق الي دددد ( -آٌااااكشًٌااااااا ياااااااٍ اااااااىس آل
ػًشاٌ)
ٌحفع انط نب اٌَ
.33

-

يٍ -33

-

بناء الجملة :انفؼم
انصحٍح وانفؼم انًؼتمّ .

 -ق اءة :انمًش

ق اءة :تطىّ س صُ ػة
انسّفٍ ػبش انؼصىس.
أكتوبر

 7102م

ألاسبوع )12-8( 5

 بناء الجملة :إػشاب انفؼمانًض سع.

 -ت بغ /كتابة :داس انكتب انمطشٌة.

 -اإلمالء :انهًز انًتطشّ فة.

 -استماع :انفٍت يٍُ .

 -كتابة :داس انكتب انمطشٌة.

 -تحاثَ :ذو ػهًٍة.

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

ألاسبوع )11/2 : 11/29( 8

1ألسبوع )26-22( 7

-

 ق د اءة :نً ا را تتب ا بث لي ا ل  -ق اءة :ظ هش حىادثانطشق.
انبؼىب وحكًه ؟

 اإلمدددددددددالء :كت باااااااااة انهًااااااااازانًتى طة ػهى َبش .

 بناء الجملة :لفؼ ل انًم سبة  -بناء الجملة :تؼزٌز لفؼ لانًم سبة ولفؼ ل انشج ء.
ولفؼ ل انشج ء.

 كتابة :ظ هش اػتًا د انًاذاس تحاث :انًح فظة ػهى انزيّػهااااااااااى و اااااااااا م انتىاصاااااااااام انىطًُ.
اإلنكتشوًَ.
 -ق اءة :لصٍذ ( لبٌ ).

نوفوبر
ألاسبوع من ()9-5

-

بناء الجملة :األ ً ء
انخًسة.

 يشاجؼة وتؼزٌز انًؼ ٌٍشانتً تى دسا ته .

 7102م

ألاسبوع )16-12( 11

َب ط انكت بة ص( 87إثشا ً)
(وحذة النصوص الوصفيت)
ألاسبوع )23 -19( 11

استماع :كٍف ٌهتذي انحً و
انزاجم إنى يىطُث ؟

ٌحفع انط نب لصٍذ ( لبٌ ) يٍ3-1
ألاسبوع )31 - 26( 12

كتابدددددددة :وصاااااااف األيااااااا كٍ
واألشخ ص .

 بندددددددداء الجملددددددددة :اال ااااااااى -انًمصااىس واال ااى انًُمااىص
 ق اءة( :لشآٌ انفجش).
اختبااااااا سا يُتصاااااااف انفصااااااام  -اإلمالء :حزف األنف يٍ كهًة  -استماع :يصؼب بٍ ػًٍش.
انذسا اااااً األول :ياااااٍ  ( 21 - 12ابٍ )
َىفًبش
 تحاث :وصف يك ٌ.ديسوبر

ألاسبوع )7-3( 13

 7102م

ألاسبوع )21-17( 15

ألاسبوع )28-24( 16

 -ق اءة :يٍ لوساق انبحش

-

ق اءة ( :لَ ) نؼب
يحًىد انؼم د.

 -اإلمالء :األنف انف سلة.

 -ت بغ /كتابة :كت بة لصة.

بناء الجملة :انًفؼىل
انًطهك.

-

 -بناء الجملة :انح ل.

 -كتابة :كت بة لصة.

 -استماع :لض ء هللا خٍش.

-

ألاسبوع )14-11( 14

اختب سا يُتصف انفصم انذسا ً
األول :يٍ َ 21 - 12ىفًبش
(وحذة النصوص السرديت)

ػشبً .
 تحاث :شد لصة ي مّ

مالحظات:
* األ بىع يٍ  31دٌسًبش ٌ ٌُ 4 - 2018ش 2017و  :يشاجؼة وتؼزٌز .
*اختب سا َه ٌة انفصم انذسا ً األول يٍ ٌ ٌُ 14 - 8ش 2017و.

