
 

 

Curriculum Overview – Autumn Term 2022-2023 

 

Subject: Arabic  

Year group: 8  

 

 
Unit 

number 
 

 
Unit name 

 
Key learning aspects (knowledge, understanding, skills) 

 

 
Key assessment 

opportunities 
 

 
 

  ة التهيئة والمراجع
                                   اللغة العربية من السنة السابقةمراجعة أهم قواعد 

 
 ورقة عمل

 
 

 إىل ولدي                 
 

 
                                 تحديد معاني الكلمات في إطار السياق واستخدامها في سياقات أخرى 

                          واملشترك اللفظي.  الترادف والتضادفهم العالقات بين الكلمات من خالل 

                                                                                         تنمية القراءة الجهرية وتقييمها لتطويره

 
+تدريبات  عمل  ورقة 

 الكتاب 



 

 
 

المترصفة   األفعال 
 واألفعال الجامدة  

 
 

 التشبيه واالستعارة . 

 
 أن يميز الطالب بين الفعل الصحيح واملعتل . 

 أن يستطيع يستطيع تأليف الجمل التي تتضمن الصحيح واملعتل .  -

 أن يتعرف الطالب أركان وأنواع   التشبيه. 

 توضيح املعنى أن يستنبط الطالب األثر البالغي لالستعارة ودورها في 

 
+تدريبات  عمل  ورقة 

 الكتاب ورقة عمل 

 
 

 العلم والعمل 
 
 
 ا 

 
 .يخطط لكتابة موضوع ما باستخدام مخططات أو جداول لتنظيم أفكاره

وغرضه،   النص  بموضوع  تتعلق  التي  األفكار  واختيار  لجمع  متعددة  مصادر  يستخدم 

ائط الذهنية أو القوائم ...( مع تشجيع   ا الخر
ً

 .)استخدام التكنولوجياموظف

الرئيسة  2 األفكار  بين  مميًزا  الكتابة  موضوع  تناسب  التي  واألفكار  العناصر  يُحدّد 

 .والفرعية

ا بينها وبين عناصراملوضوع بشكل مناسب 
ً
 يرتّب األفكار رابط

 
+تدريبات  عمل  ورقة 

 الكتاب 

 
 

 قصيدة ابتسم 
 (5-1حفظ) 

 
                                    رى. خدامها في سياقات أختحديد معاني الكلمات في إطار السياق واست 

                       واملشترك اللفظي.  الترادف والتضادفهم العالقات بين الكلمات من خالل 

                                                                                         تنمية القراءة الجهرية وتقييمها لتطويره

 
+تدريبات  عمل  ورقة 

 الكتاب 

 
 

 الطباق والمقابلة   
 التفاؤل واألمل  

 يتعرف الطباق بنوعيه : اإليجاب والسلب. 

 يتعرف املقابلة محّددا العبارات املتقابلة في فقرة أو نص . -

 

 
+تدريبات  عمل  ورقة 

 الكتاب 

 
 

الفعل   إعراب  حاالت 
 المضارع 

 
     يحدد الفعل املضارع املرفوع واملنصوب واملجزوم )املعتل والصحيح ( -

                     يقوم بإعراب الفعل املضارع املرفوع واملنصوب واملجزوم .-

 
+تدريبات  عمل  ورقة 

 الكتاب 



 

  – حتى  -كي    – لن    - :)النصب: أنيتعرف أدوات نصب الفعل املضارع، وأدوات جزمه  أن    

)الجزم:                                                                                                                        ( -الم التعليل 

 الم األمر(.      –ال الناهية -لم 

                                                                                            الم األمر(. –ال الناهية - )الجزم: لم 

  
 الهمزة المتطرفة  

+تدريبات                                 يكتب الهمزة المتطرفة بحاالتها وفق القاعدة عمل  ورقة 
 الكتاب 

 األفعال الخمسة  
 

   .الجزم  النصب، الرفع،  الخمسة،  األفعال
(  -تفعلون -يفعلون  -تفعالن –األوزان )يفعالن  ن  تفعلي 

 يعرب األفعال الخمسة . -

+تدريبات  عمل  ورقة 
 الكتاب 

  
ي   مركز سدرة الطب 

 .يخطط لكتابة موضوع ما باستخدام مخططات أو جداول لتنظيم أفكاره

التي   األفكار  واختيار  لجمع  متعددة  مصادر  وغرضه،  يستخدم  النص  بموضوع  تتعلق 

ائط الذهنية أو القوائم ...( مع تشجيع استخدام التكنولوجيا ا الخر
ً

 .)موظف

الرئيسة  2 األفكار  بين  مميًزا  الكتابة  موضوع  تناسب  التي  واألفكار  العناصر  يُحدّد 

 .والفرعية

ا بينها وبين عناصراملوضوع بشكل مناسب 
ً
 يرتّب األفكار رابط

 كتابة الموضوع 

                             تحديد معاني الكلمات في إطار السياق واستخدامها في سياقات أخرى  تعليم فوق الجميع ال 

                       واملشترك اللفظي.  الترادف والتضادفهم العالقات بين الكلمات من خالل 

                                                                                         تنمية القراءة الجهرية وتقييمها لتطويره

+تدريبات  عمل  ورقة 
 الكتاب 

)ابن    همزة  - كتابة 
 ابنة( 

 

+تدريبات                                                          ابنة ( -أن يتعرف كتابة همزة )ابن  عمل  ورقة 
 الكتاب 

تصنع    إلرادة 
 المستحيل 

يستخلص األفكار األساسية وبعض التفاصيل في حديث يستمع إيه موضًحا  -
 أثرها في المعنى 

 تدريبات الكتاب 



 

المعنى  - المتحدث لتوضيح  التي يتبعها  والتأثير في  يحدد األساليب والوسائل 
المتلقي: مثل استخدام لغة المجاز، األلفاظ الموحية والمؤثرات الصوتية وتنويع  

                                       نبرات الصوت ولغة الجسد والتكرار. 
                                   الموضوعات المطروحة في حديث يستمع إليه

 
ي  

ز
ان الرصف ز  المي 

 

 يتعرف الوزن الصرفي لألفعال املجردة الثالثية والرباعية ) الصحيح منها واملعتل ( . 

                                                 يتعرف الوزن الصرفي لألفعال املزيدة الثالثية والرباعية .

ا صحيًحا .                                 
ً
                                                                               يزن الكلمات وزن

+تدريبات   . عمل  ورقة 

 الكتاب 

  الهمزة المتوسطة  

                                                                 يكتب الهمزة املتوسطة بحاالتها وفق القاعدة .-

                   يصوب أخطاءه اإلمالئية بعد جمعها في سجل خاص للتدرب على كتابتها.-

 

+تدريبات  عمل  ورقة 
 الكتاب 

    

 

 


