قسْم اللغة العربيّة

إدارة التوجيه الرتبويّ

اخلطت انفصهيت نهصف انسادس االبتدائي 7102/7102و انفصم اندراسي األول
سبتمرب  -أكتوبز  7102و (انوحدة األوىل  :انقزآن انكزيى واحلديث انشزيف )
ألاسبوع  4من ()11/5 - 11/1
ألاسبوع  3من ()28-24
ألاسبوع  2من ()21-17
ألاسبوع  1من ()14-11

 -قساءة  :قصت قازون

 النشاط اللغىي  :الجملت الفػليت( الفػل اإلااض ي )
 قساءة  :أجدزون من اإلافلع ؟حفظ الحدًث الشسٍف.

 النشاط اللغىي  :الجملت الفػليت(الفػل اإلاضازع)
 ؤلامالء  :الهمصة اإلاخىططت غلى واو -الخط  :خط السقػت.

 الخػبير الكخابي  :الخلق الحظن اطخماع  :من الهدي النبىي -جحدث  :من غشنا فليع منا

أكتوبز – نوفمرب 7102و (انوحدةانثانيت:اننصوص األدبيتانقصصيت)(+انوحدةانثانثت اننصوص انسزديت غري األدبيت(انسري /ادلذكزاث)

ألاسبوع  5من ()12-8

 القساءة  :جلد الدب -النشاط اللغىي  :فػل ألامس

ألاسبوع  6من ()19-15

 القساءة  :الخليفت الػادل النشاط اللغىي  :الفػل الالشموالفػل اإلاخػدي
 -حفظ القصيدة كاملت

ألاسبوع  7من ()26-22

ألاسبوع  8من ()11/2 - 11/29

 ؤلامالء  :الهمصة اإلاخطسفت غلى الىاو الخط  :خط السقػت -الخػبير الكخابي  :الثػلب والدًك

 الاطخماع  :صاحب النقب الخحدث  :جمثيل قصت -قساءة  :زائدة الخػليم في دولت قطس

نوفمرب  7102و (انوحدةانثانثت:اننصوص انسزديت غري األدبيت(انسري /ادلذكزاث))
ألاسبوع  12من ()31 - 26
ألاسبوع  11من ()23 -19
ألاسبوع  11من ()16-12
ألاسبوع  9من ()9-5

 النشاط اللغىي  :ألاطماءالخمظت
مساجػت وحػصٍص اإلاػاًير التي جم
دزاطتها

ألاسبوع 13من ()7-3

 القساءة  :زطالت من أب إلى ابنخه -النشاط اللغىي  :الحال

 قساءة  :زحلتي إلى اإلادًنت اإلانىزة -بدء اخخباز منخصف الفصل

 الخػبير الكخابي  :صفحت من النشاط اللغىي  :الصفت ؤلامالء  :الهمصة اإلاخىططت غلى الياء مركساحي الاطخماع  :جىلت في اليابان الخط  :خط السقػت جا ا ا ا ااا ؼ اخخبا ا ا ا اااز منخصا ا ا ا ااف الفصا ا ا ا اال  -الخحدث  :من أغالم الشػس الػسبيالدزاس ي ألاول

ديسمرب  7102و (انوحدة انزابعت :اننصوص اننثزيت ( اخلطاباث ))
ألاسبوع  15من ()21-17
ألاسبوع  14من ()14-11

 القساءة  :القضاء فسٍضت محكمت النشاط اللغىي  :ألاغداد من 3232 -

 ؤلامالء  :الهمصة اإلاخطسفت غلى الياء الخط  :خط السقػت الخػبير الكخابي  :كخابت خطابلصدًق

ألاسبوع  16من ()28-24

 الاطخماع  :زطالت زطميت -الخحدث  :زطالت شخصيت

مالحظات عامة:
 اخخبازاث منخصف الفصل الدزاس ي ألاول :من  32 - 23هىفمبر.
 ألاطبىع من  42دٌظمبر ً 5 - 3122ناًس 3122م  :مساجػت وحػصٍص .
 اخخبازاث نهاًت الفصل الدزاس ي ألاول :من ً 2ناًس ً 25 -ناًس 3122م.

ً نفر ؤلامالء الػالجي غلى النحى آلاحيً :حدد اإلاػلم فقسة من فقساث دزض القساءة (من ثالثين –أزبػين كلمت) ًُدزب الطالب غليها وفق آلاليت اإلاخبػت في
مشسوع زفؼ الكفاءة ثم ًقىم اإلاػلم بإمالئها في الحصت ألاخيرة من دزض القساءة  ،مؼ مساغاة جنفير ذلك في جميؼ الدزوض.
 في دزوض القسآن الكسٍم والنصىص الشػسٍت ًخم اخخياز فقساث خازجيت مناطبت لإلمالء .

