
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/7                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/7arabic                   

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

    

                  https://almanahj.com/qa/7arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/qa/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 2022- 2023األكاديمي لعام ا

 لسابع ااملستوى 
 الفصل الدراس ي األول  

 

 مالحظات  الدرس املحور  الوحدة األسبوع
 األسبوع األول 

21 - 25/8 /2021 

 68- 63حفظ اآليات من  الذكر الحكيم من سورة الفرقان: )عباد الرحمن( آيات من   - القرآن الكريم 
  اد التعليم في قطر من رو   القراءة األولى

 

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

 
 األولى

اد التعليم في قطر  تابع/ القراءة   من رو 
  األفعال الصحيحة واألفعال املعتلة  الصرف -الكلمة والجملة 
  األلف اللينة في آخر األسماء واألفعال الثالثية  اإلمالء 

 

 

 األسبوع الثالث
4 - 8/9 /2022 

 
 األولى 
 

  األلف اللينة في آخر األسماء واألفعال الثالثية  تابع/ اإلمالء 
الكتابة والخط )خط  

 كتابة سيرة غيرية  ن(-س -الرقعة: ت
 

 

 

 األسبوع الرابع
11 - 15/9 /2022 

 10-1 من األبيات حفظ للشاعر أبي الفتح البستي -قصيدة أحسن إلى الناس القراءة الثانية
  البليغ( وأثره البالغي  -التشبيه )التام البالغة

 

 

 األسبوع الخامس
18 - 22/9 /2022 

 
 الثانية 

  أنواع الفعل الصحيح وأنواع الفعل املعتل الصرف -الكلمة والجملة 
  التبرع بالدمأهمية  التحدث 
  مكتبة قطر الوطنية القراءة

 

 

 األسبوع السادس
25 - 29/9 /2022 

 
 الثالثة

  مكتبة قطر الوطنية تابع/ القراءة

  ألسماءلعراب األصلية والفرعية ال عالمات  النحو -الكلمة والجملة 
  األلف اللينة في آخر األسماء واألفعال غير الثالثية اإلمالء 
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 األسبوع السابع
2 - 6/10/2022 

  خدمات عامة االستماع  الثالثة
 للكاتبة لبنى ياسين  -قصة من أجل قطرة ماء القراءة الرابعة

  املعرب واملبني من األسماء  النحو - الكلمة والجملة
 

 ثامناألسبوع ال
9 - 13 /10 /2022 

)خط   الكتابة والخط الرابعة
 م(-الرقعة ع

  كتابة قصة 

  استخدام الجملة االسمية )املبتدأ والخبر وأنواعه(  النحو -الكلمة والجملة  الخامسة 
 

 التاسعاألسبوع 

16 - 20/10/2022 

 
 الخامسة 

  الهمزة املتوسطة  اإلمالء  

)خط   الكتابة والخط
 خ(-ح -الرقعة ج 

  فقط كتابة رسالة رسمية 

 حفظ القصيدة كاملة خليل الهنداوي  للشاعر ( وأناأنت )قصيدة  القراءة السادسة 
 

 األسبوع العاشر
23 - 27/10/2022 

 
 السادسة 

  للشاعر خليل الهنداوي ( أنت وأنا)قصيدة  تابع/ القراءة
  كان وأخواتها  النحو -الكلمة والجملة 

الكتابة والخط )خط  
 ك( -الرقعة ز

  العمل التطوعي

 

 

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

  الهمزة املتطرفة  اإلمالء   السابعة
 تعزيز ومراجعة                            

 

 

 

 عشر  نياألسبوع الثا
6 - 10 /11 /2022 

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

 

 عشر  ثالثاألسبوع ال
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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 املوضوعات الثرائية:

 الكتابة: نثر أبيات شعرية وإبداء الرأي فيها.الوحدة الثانية: 

 . )األمن املائي(البحث والتقص ي  الرابعة: الوحدة 

 سرد حكاية وتقمص أدوار الشخصيات. التحدث: الوحدة الرابعة: 

 تصميم إعالنالكتابة:  -االعتماد على الذات. لقراءة: الوحدة الخامسة: ا

 عرض تقديمي في موضوع أهمية التعاون بين أفراد املجتمع.  التحدث: الوحدة السادسة: 

 الوحدة السابغة: القراءة: ثمرات الرياضة.

  الوحدة السابعة: االستماع: الوقت.


