إدارة التوجيه التربويّ
ّت
قسْن اللغت العربي
ّت للصف السابع 7102/7102 -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

 جابع القشاءة :امليشأث القطشيت  -ثابع القراءة :الزجاج بناء الجملة :هائب الفاعل.الحذًثت.
 ؤلامالء - :كخابت الهمضة بناء الجملة :الفعل املبنياملخوسطت على الىبرة.
للمعلوم والفعل املبني
للمجهول.
 -قراءة :الضحاج.

 اإلادخل القرآني:قبس مً القشآن الكشيم
(آًاث كشيماث مً سوسة
إبشاهيم).
(حفظ آلايات من )63-31

 قراءة :امليشأث القطشيتالحذًثت.
( اخخباس حشخيص ي )
أكتوبر

 7102م

ألاسبوع )12-8( 5

 قراءة :إقبال الشباب علىاملششوعاث الصغيرة .
 بناء الجملة :الفعل الالصموالفعل املخعذي.

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

1ألسبوع )26-22( 7

ألاسبوع )11/2 : 10/29( 8

 قراءة :حشكت الجبال بناء الجملة :حعضيض اسخخذامالفعل الالصم والفعل املخعذي.

 ؤلامالء :كخابت الهمضة املخوسطتعلى الواو.
 -كتابة :جفسير ظاهشة احخماعيت.

 استماع :مثلث بشمودا. ثحدث :جقذًم جقشيش علمي قراءة :قصيذة (ؤوشودة الخليج)(حفظ القصيدة كاملة).

نوفوبر
ألاسبوع من ()9-5

 بناء الجملة :اسخخذامالجملت الاسميت والجملت
الفعليت
 مشاحعت وحعضيض املعاًير التيجم دساستها.

 قراءة :قصت )في املشةالقادمت(
 -بناء الجملة :كان وؤخواتها.

 7102م

ألاسبوع )16-12( 10

 قراءة :هص (ألاسخار)*اختبارات منتصف الفصل
الدراس ي ألاول :من 21 - 12
نوفمبر.

ديسوبر
ألاسبوع )7-3( 13

 كتابة :املها العشبي . استماع :الخيول. -ثحدث :هذوة علميت.

 7102م

ألاسبوع )14-10( 14

 قراءة :كيف ؤعاهذك وهزاؤثش فإسك؟
 بناء الجملة :حعضيض اسخخذامكان وؤخواتها

(وحذة النصوص الوصفيت)
ألاسبوع )23 -19( 11

 بناء الجملة :حعضيض اسخخذامالجملت الاسميت والجملت الفعليت
 ؤلامالء :كخابت الهمضة املخوسطتعلى ألالف وعلى السطش.
*اختبارات منتصف الفصل
الدراس ي ألاول :من 21 - 12
نوفمبر.

ألاسبوع )30 - 26( 12

 كتابة :وصف مكان جاسيخي فيقطش
 استماع) :على كشس ّي مخحشك( ثحدث :وصف ألاشخاصوألاماكً وألاحذاث.

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

 ؤلامالء :حعضيض كخابت الهمضةاملخطشفت
 كتابة :كخابت قصت.*اليوم الوطني  18ديسمبر.

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

ألاسبوع )28-24( 16

 ثابع /كتابة :كخابت قصت. استماع :الشيخ حسً بً محمذالجابش
 -ثحدث :عشض قصت

