
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/8                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الثامن في مادة لغة انجليزية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/8english                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثامن في مادة لغة انجليزية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/qa/8english1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 إدارة التوجيه التربوي 
 قسم اللغة العربية 

   ملادة اللغة العربية الفصلية الخطة
 2022- 2023األكاديمي لعام ا

   ثامن ال املستوى 
 الفصل الدراس ي األول  

 

 مالحظات  الدرس املحور  الوحدة األسبوع

 األسبوع األول 
21 - 25/8 /2021 

 القرآن الكريم  -
  

 ) االعتصام بحبل هللا (    آيات من الذكر الحكيم
 من سورة " آل عمران " 

  يحفظ الطالب اآليات
   105إلى  102من 

  "إلى ولدي "   القراءة األولى 
 

 األسبوع الثاني 
28/8 /– 1 /9   /2022 

 
 األولى 

  "إلى ولدي "  تابع /  القراءة

  التشبيه واالستعارة.  البالغة 

  األفعال املتصرفة واألفعال الجامدة.    الّصرف  - الكلمة والجملة 
 

 األسبوع الثالث
4 - 8/9 /2022 

 
 األولى 

  تابع/ األفعال املتصرفة واألفعال الجامدة.    الّصرف  - الكلمة والجملة 

  الهمزة املتوسطة )الحاالت الخاصة(. اإلمالء 

  .العلم والعمل  الكتابة 
 

 األسبوع الرابع
11 - 15/9 /2022 

 
 الثانية

 7-1الحفظ من  )ابتسم( للشاعر إيليا أبي ماض ي.  قصيدة القراءة

  الطباق واملقابلة من املحّسنات البديعية:  البالغة 

  حاالت إعراب الفعل املضارع.  الّنحو   -الكلمة والجملة
 

 األسبوع الخامس
18 - 22/9 /2022 

 
 الثانية

  تابع/ حاالت إعراب الفعل املضارع. الّنحو   -الكلمة والجملة

  .التفاؤل واألمل  االستماع

  العطاء واإلنجاز  التحدث 

  امليزان الصرفي.  الّصرف   – الكلمة والجملة  الثالثة 
 

 األسبوع السادس
25 - 29/9 /2022 

 
 الثالثة 

  الهمزة املتطرفة. اإلمالء 

  سدرة للطب والبحوث مركز  الكتابة 

  قصة  )من أوراق البحر( لعبد الرحمن املناعي  القراءة الرابعة
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 األسبوع السابع
2 - 6/10/2022 

  قصة  )من أوراق البحر( لعبد الرحمن املناعي  القراءة الرابعة

 األفعال الخمسة  الّنحو  -الكلمة والجملة
 

 ثامناألسبوع ال
9 - 13 /10 /2022 

  . فقط  كتابة قصة الكتابة  الرابعة 

  التعليم فوق الجميع.  القراءة الخامسة 

 

 التاسعاألسبوع 

16 - 20/10/2022 

 
 الخامسة 

  ابنة.-همزة ابن ةكتاب  اإلمالء 

  اإلرادة تصنع املستحيل ) هيلين كيلر (   االستماع  

 يحفظ الطالب القصيدة كاملة .محمود طه علي" للشاعر  فلسطين "قصيدة   القراءة السادسة 

 

 األسبوع العاشر
23 - 27/10/2022 

  . محمود طه علي " للشاعر  فلسطين "قصيدة تابع/  القراءة السادسة 

  املبني من األفعال )املاض ي واألمر واملضارع(. الّنحو  - الكلمة والجملة 

    الرازي  القراءة السابعة 
 

 

 األسبوع الحادي عشر
30/10- 3 /11 /2022 

  فقط   كتابة تعليق على حدث الكتابة  السابعة 

 مراجعة وتعزيز 

 

 

 األسبوع  الثاني عشر 
6 - 10 /11 /2022 

 2022نوفمبر 14إلى  6اختبارات نهاية الفصل الدراس ي األول من 
 

 

 عشر األسبوع الثالث 
13 - 17/11/2022 

 2022نوفمبر 14إلى  6اختبارات نهاية الفصل الدراس ي األول من تابع / 

 

 

 يراعى تعويض فاقد التعلم بتنفيذ أنشطة منسجمة مع املهارات واملوضوعات املحددة في هذه الخطة.   -
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 الدروس اإلثرائية: 

 .. البناء املحكم. :  قراءة: جسم اإلنسان لثةالوحدة الثا -

حكاية وتقمص أدوار الالتحدث: سرد /  : البيئة البحرية القطرية/ الكتابة: إبداء رأي في قصةالرابعة: البحث والتقص ي الوحدة  -
 . الشخصيات

 .شعرية وإبداء الرأي فيهاقصيدة  نثرالكتابة: الوحدة السادسة:  -

 التحدث: إلقاء قصيدة ومناقشة مضمونها.  -

 الكتابة: كتابة مقال -الحروف املحذوفة والحروف املزيدةالوحدة السابعة : اإلمالء:  -

 

 

 


