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وحدة مناهج اللّغة العربيّة للتعليم األساسي

ّ
اللغة العربيةّ
ّ
مقررات
ّ
للحلقة الثانية
1028/1027

ّ ّ
ّ
للصف ّ
ّ
االبتدائي
الرابع
مقرر اللغة العربية
توزيع محتوى كتاب "وطني البحرين" على

الفصل ّ
الدراس ّي
ّ
املقرر
َّ
ّ
االبتدائي
الرابع

الفصل ّ
األول

ّ
النصوص

العيد الوطني المجيد

ّ
املقرر للحفظ
()8-1

ّ
النصوص

َّ
الفصل الثـاني

املدرسة
أنشودة (ضاد العرب)

ّ
املقرر للحفظ
()11-6
القصيدة كاملة

مالحظات
ُ
ّ
للصفين الخامس االبتدائي ّ
والسادس
أ ْد ِر َجت نصوص (وطني البحرين) في كتابي القراءة
االبتدائي.
نصوص االستماع واإلمالء من دليل املعلم.
ّ
ّ
ّ
ائية ّ
بقية نصوص كتاب (وطني البحرين) في أنشطة إثر ّ
املعلم ّ
متنوعة تحقق كفايات
يوظف
ّ
ّ
العربية.
اللغة
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الصفّ الرّابع االبتدائيّ
النص القرائي
 قرآن كريم.
 اسققح يديقققة ققالن
(يديث شريف)

 الوط الصغري.
 وطقققققققققققققققققققق
(دراسة/يفظ).
 ندى تزور عمها.
 بققدمي أ ققدي الو يققة
(دراسة/يفظ).
 حمبّة اجلار.

الفصل األوّل /دروس ما قبل املنتصف
االستماع

النص األوّل
(أبو ذر الغفاري)

النص الثاني
(يف الوط )

النص الثالث
(احلمامة البيضاء)

القواعد النحوية

التعبري الشفوي

اإلمالء

التعبري الكتابي

اخلط

الكالم املفيد.

التاء املفتوية والتاء
املربوطة.

 النهي ب ( ال ).
 استعمال (ال  ..يتى).

 ترتيققف قققراك لتكققوي
قصة كاملة.

األلف

أقسام الكالم:
االسم ،الفعل ،احلرف.

التاء املفتوية يف آخر
الفعل ،والتاء املربوطة
يف آخر االسم.

 اإلجابة ع أسئلة يول صورة.
 استعمال ( منذ ) .

 اإلجابققققة عقققق أسققققئلة
لتكقققوي ققققرة تامقققة
واسقققققت دام عالمقققققاك
الرتقيم.
 مققلء اسققتمارة ببيانققاك
ش صية.
 ملء بطاقة دعوة.

الباء ،التاء،
الثاء.

تقسقققيم االسقققم مقققذكرا التققاء املفتويققة يف آخققر  اإلجابة ع أسئلة
االسققم الثال ققي سققاك
ومؤنثا.
يول صورة.
الوسط.
 استعمال ( إمّا أن  ..وإمّا أن ) ..

 م ذكرياك
املدرسة.
 األسد واألرنف

النص الرابع
(صديح جديد)

تقسيم االسم مفردا
ومجعا.

 خلل طارئ.

النص اخلامس
(يلم يتحقح)

االسم املثنّى.

التققاء املفتويققة يف آخققر 
مجع املؤنث السامل.


التققاء املربوطققة وايفققاء يف 
آخر الكلمة.
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كتابة مذكراك يومية
اإلجابة ع أسئلة يول قرة.
أسقققلوب التفضيققققل بصيغقققققة و ح جدول.
(أ عل).
( ال ) الناهية  +أسلوب التفضيققل
بصيغققة (أ عل).
كتابققة موعققوع وتو يققف
اإلجابة ع أسئلة يول إعالن.
استعمال (كل) مضا ة إىل اسم عالماك الرتقيم.
لبيان الزمان.
استعمال (أميكن ؟).

الدّال
الذّال

الرّاء والزّاي

التدريف على
كتابة
احلروف
السابقة.

الصفّ الرّابع االبتدائيّ
النص القرائي
 بني األمس واليوم.
 العامل الصغري

الفصل األوّل /دروس ما بعد املنتصف
االستماع

القواعد النحوية

النصّ السادس
(عبقرية عامل)

اجلملة االمسية
واجلملة الفعلية.

النص السابع
(شجرة الكنار).

التعبري الشفوي

اإلمالء
التنوي بالفتح.

 اإلجابة ع أسئلة يول صور.
 استعمال (أ عل +اسم مضاف).
 استعمال يرف العطف ( م)

املبتدأ واخلرب

التنققوي بققالفتح يف الكلمققاك
اليت تنتهي بهمزة متطر قة قبلقها
ساك .

 متثيل يوار.
 استعمال روف الزمان واملكان.

الفعل والفاعل

التنققوي بققالفتح يف الكلمققاك
اليت تنتهي بهمزة متطر قة قبلقها
ساك .





 املالك األبيض
 أنشودة الغواص

النص التاسع
(أيّ األعمال أيف
إليك؟)

تقسيم الفعل:
ماعيًا ومضارعًا.

التنقققوي بقققالفتح يف األمسقققاء
امل تومة بألف مقصورة.






الطائر املهاجر

النص العاشر
(الطائر الطبيف)

عل األمر.

ايفمقققزة املتطر قققة بعقققد يقققرف
مفتوح.

 إجراء يوار.
صفّة.
 استعمال ال ّ

 سرّ شجرة احلياة
 الن يقققل (دراسة/يفظ)

النص الثام
 رجل كألف
 العيققد الققوط اميققد م ق كتققاب (جزاء املعروف)
وط البحري (دراسة/يفظ) 8-2

ي األوّل)
ماليظاك (الفصل الدّراس ّ




نصوص االستماع واإلمالء م دليل املعلم.
قصيدة العيد الوط اميد م كتاب "وط البحري "
مجيع دروس القراءة (شعرا ونثرًا) والقواعد والقطع الشعريّة املقرّرة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل

3

التعبري الكتابي

اخلط

 إعادة ترتيف مجقل
لتكققققوي قققققرة
باسققتعمال (و ،ققم،
ف).
 إكمال يوار.

السّني-
الشّني

 حتويقققل يقققوار إىل
اإلجابة ع أسئلة.
قققرة مققع اسققت دام
متثيل احلوار.
عالماك الرتقيم.
اسقققتعمال عقققل األمقققر للمؤنقققث
واملذكر.
 كتابققققة أسققققئلة
اإلجابة ع أسئلة.
إلجراء
إجراء يوار
مقابلة ش صية.
استعمال (يني).
استعمال االستفهام بهمزة  +أم.

الصّاد
والضّاد
الطّاء
والظّاء

الفاء -
القاف

 إنشققققققاء قققققققرة تدريباك
وصفية.

الصفّ الرابع االبتدائيّ
النص القرائي

الفصل الثّاني /دروس ما قبل املنتصف
االستماع

القواعد النحوية

اإلمالء

النص ()11
 املدرسة م كتقاب وطق
البحري (للدراسة واحلفظ (ريلة إىل بالد
اإلسكيمو)
( )11-6ص66

تدريباك على أنواع
الفعل.

ايفمزة املتطر ة بعقد
يرف مضموم.

 التعبري ع صور.
 استعمال:
(أريد أن أعرف )...

 احلمامة والصيّاد
 لقاء كشفيّ
 القربة وابنها

 ألعابنا وألعابكم.



لنطالع الصّحف وامالك

 أنشودة (عاد العقرب) مق
كتققاب وطقق البحققري

النص ()16
(احلركة
الكشفية)
النص ()11
(انقلف السحر على
الساير)
النص ()11
(خرب م املاعي)

النص ()11
(الصياد الصغري)

التعبري الشفوي

الكاف
حتليل قصة و ح العناصر اآلتية:
(الش صققققياك ،الزمققققان واملكققققان ،والالّم
املشكلة ،أهم األيداث ،احلل).

عمائر الر ع
املنفصلة.

ايفمزة املتط ّر ة بعقد
يرف مكسور.

 وصف يدث.
 اسققتعمال (كققققم كنقققق
أمتنّى).

 التعريف بكتاب
 ملء بطاقة تعريف بكتاب.

النّون
والواو

أدواك االستفهام.

ايفمققققزة املتطر ققققة
املسقققبوقة رقققققرف
ممقدود أو ساك .





 سرد ياد ة.

الياء

يروف اجلر.

دخققول ( لققق ) علققى
االسم املبدوء (بالالم)



أدواك النفي

دخقققول القققالم علقققى  اإلجابة ع أسئلة



(ال ،ل )

االسم املعرف ب(ال).

تكوي أسئلة.
إكمال يوار.
استعمال (مل  +عل مضارع...
سوى).
اإلجابقققة عق ق أسقققئلة يقققول  تصميم إعالن.
إعالن.
اسقققققتعمال( :أرغقققققف يف...
ألن )...

يول قرة.
 استعمال عل األمر  +هقا هي.

(دراسة/يفظ كاملة)


التعبري الكتابي

اخلط

نزهة ررية
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ايفاء

 التعققبري ع ق صققور لتكققوي قصققة مراجعة
ووعع نهاية يفا.

الصفّ الرّابع االبتدائيّ
النص القرائي
 السندباد يسا ر.

الفصل الثّاني /دروس ما بعد املنتصف
االستماع

 السندباد يف اجلزيرة.

النص ()16
(بساط الريح)

 ذكرياك املوسم.

النص ()11
(اإلسراء واملعراج
)

 وا ريتاه!

القواعد النحوية
أمساء اإلشارة

االسم املوصول

 رائداك م بلدي.
 أديف يتحدث ع نفسه.

النص ()18
( رائد يف عامل
الصحا ة )

صفّة
مطابقة ال ّ
للموصوف

 الراعي الكذّاب
 الزهرة واملطر (دراسة/يفظ كاملة)

النص ()11
(مولد بركان)

ر ا الزمان
واملكان.

النص ()61
(ملاذا اختفى
القمر؟)

النداء

 الشيخ والقمر.
(مسريية شعرية /دراسة).

اإلمالء
األلف اللينة.

التعبري الشفوي
 اإلجابة ع أسئلة يول صور.
 استعمال املفعول املطلح.

التعبري الكتابي
تدوي مقذكراك يوميقة
رسف جدول.

اخلط
اجليم
احلاء
اخلاء

كتابة كلماك تتضم
أصواتًا تنطح وال تكتف،
وكلماك تتضم يرو ا
تكتف وال تنطح.

 اإلجابة ع أسئلة يول قرة .كتابة قرة يول يقدث
معني.
 است دام (ما إن  ..يتى)

العني
الغني

ايفمزة املتوسطة الساكنة
وما قبلها مفتوح.

 اإلجابة ع أسئلة يول قرة.
كتابققققة قققققرة عقققق
 تل يص نص شفويا.
ش صية
 استعمال (كان  ...وال
تزال).

امليم

ايفمزة املتوسطة وما قبلها
مفتوح.

 اإلجابة ع أسئلة يول صور.
 التشبيه.

وصف الطبيعة.

 اإلجابة ع أسئلة.
 تل يص نص شفويا.
 استعمال (كان ،كان )
مع املبتدأ واخلرب.

وصف ريلة.

مراجعة.

ي الثّاني)
ماليظاك (الفصل الدّراس ّ


نصوص االستماع واإلمالء م دليل املعلم.




قصيدة " املدرسة " وأنشودة "عاد العرب" م كتاب "وط البحري ".
مجيع دروس القراءة (شعرا ونثرًا) والقواعد والقطع الشعريّة املقرّرة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل
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مراجعة

مراجعة

الصفّ اخلامس االبتدائيّ
نصوص القراءة

الوحدة



وبالوالدي إيسانا
معلّمنا األول



كنّا يدًا وايدة



برايل يف كنف أسرته

الفصل األوّل /دروس ما قبل املنتصف
االستماع


مسبحة
جدّتي

األسرة

 جدّتي
ق دراسة القصيدة كاملة
ق يفظ القصيدة كاملة

الصّداقة



الصّديح وق الضّيح

واألخوّة


اعتذار صديح

القواعد النحوية
إعراب الفعل املاعي

 إعراب الفعل املضارع:
ر ع الفعل املضارع
 إعراب الفعل املضارع:
نصف الفعل املضارع
 تدريباك عامة على ما
سبق دراسته


األصدقاء
الثال ة


إعراب الفعل املضارع:
جزم الفعل املضارع

إعراب عل األمر

اإلمالء واخلط
 األلف
ال ّليّنة


يرف (أ)



همزتا

الوصل والقطع



يرف (ب)

 ايفمزة
املتوسّطة املفتوية
وما قبلها مفتوح



احلروف
(ب/ك/ث)
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التّعبري الكتابيّ
ص قصري ( يف يدود
 إنتاج ن ّ
021كلمة) ع ب ّر الوالدي
م يوارا بني
 إنتاج نص يتض ّ
أ راد األسرة لبيان أهميّة التّعاون
والتضام
 الت طيط إلنتاج نصّ سردي
قصري ذي بنية ال ية موعوعه
قصّة ش ص حتدّى العراقيل ،
ويقّح جنايًا
 إنتاج نصّ سردي (يف يدود
 021كلمة) موعوعه يدث
أسريّ
ي مغنتٍ
 إنتاج نصّ سرد ّ
بالوصف (يف يدود  021كلمة)
موعوعه الصّداقة ( وصف خصال
الصّديح ،بيان أهميّة الصّداقة)...
 إنتاج نصّ سرديّ  ،موعوعه
قصّة ع صديح يف املدرسة

التّعبري الشّفويّ
 التحدّث ع ب ّر الوالدي
وأهميّته يف متاسك األسرة
وامتمع
 مناقشة جمموعة م األ كار
ع العالقاك األسريّة ،وإبداء الرّأي
يها
 بيان أهميّة دور الوالدي
يف تنشئة األطفال ،وتوجيههم
لتحقيح النّجاح
 التحدّث ع مكانة األجداد
يف األسرة ،ودورهم يف رعاية
األيفاد
 صوغ أسئلة ع الصّداقة:
مفهومها ،مظاهرها ،أهميّتها

 سرد قصّة ع صديح خملصٍ،
وبيان دوره يف مواجهة الصّعاب

الصفّ اخلامس االبتدائيّ
نصوص القراءة

الوحدة


وطين
البحرين

الفصل األوّل /دروس ما بعد املنتصف
االستماع

القواعد النحوية


كيف صرنا أصدقاء؟

الفاعل

 دعوة إىل اإلخاء
ق دراسة القصيدة كاملة
ق يفظ األبياك ()8 – 4

 تدريباك عامّة على
ما سبق دراسته

 معًا يف يفّ
وطننا البحري



املفعول به



املبتدأ واخلرب



األ عال النّاس ة

اإلمالء واخلطّ
 ايفمزة
املتوسّطة السّاكنة وما قبلها
مفتوح

 إنتاج نصّ سرديّ مغنت
روارٍبني صديقني
 التدرّب على استعمال
عالماك التّرقيم األساسيّة ()0
 كتابة رسالة إىل أيد
األصدقاء
 التدرّب على استعمال
عالماك التّرقيم األساسيّة ()2

 إجراء يوار ع
مظاهر اإلخاء يف امتمع
البحري  ،وأ ره يف حتقيح
النهضة الشّاملة

 ايفمزة املتوسّطة املفتوية
وما قبلها مدّ باأللف والواو
 ايفمزة املتوسّطة

 إنتاج نصّ سرد ّ
ي
قصري مغنت بالوصف
( يف يدود  021كلمة) لبيان
مظاهر االيتفال بالعيد الوط
اميد

 وصف مظاهر
االيتفال بالعيد الوط اميد
يف البحري  ،وأ ره يف ترسيخ
التعلّح بالوط  ،والستعداد
للذّود عنه



احلروف ( د/ذ/ر/ز)

 إنتاج نصّ معلوماتي قصري
موعوعه الثرواك الطبيعية يف
البحري

 تقديم عرضٍ ع
أهمّ املعامل التّارخيية يف البحري



ايفمزة املتوسّطة

 إنتاج نصّ سرد ّ
ي
قصري مغنت بالوصف واحلوار
( يف يدود  051كلمة) موعوعه
مهرجان "البحري أوّال"

 وصف مظاهر
االيتفال يف مهرجان "البحري
أوّال" ووصف مشاعر املشاركني
يه

 إنتاج نصّ قصري للتعريف
برمز م رموز الوط  ،وبيان
إسهاماته يف حتقيح النهضة

 تقديم عرض ع
رمز م رموز الوط



احلروف (ج/ح/خ)

املفتوية وما قبلها يرف ساك
غري املدّ
 البحري تتكلّم
ق دراسة القصيدة كاملة
ق يفظ األبياك ( )5-0


هتاف العقول

سائح
عربيّ يف
البحري

املفتوية وما قبلها مضموم


 تدريباك عامّة على
ما سبق دراسته

التّعبري الكتابيّ

التّعبري الشّفويّ



ايفمزة املتوسّطة املضمومة

 رمز احلضارة
ق دراسة القصيدة كاملة
ق يفظ األبياك ()4-0
ماليظاك ( الفصل الدراسي األول )
 نصوص االستماع واإلمالء م دليل املعلّم.
 مجيع دروس القراءة (شعرا ونثرًا) والقواعد والقطع الشعريّة املقرّرة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل

احلر ان ( س/ش)
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 التحدّث ع أهميّة
اختيار الصّديح امل لص
واالبتعاد ع أصحاب السّوء

الصفّ اخلامس االبتدائيّ
نصوص القراءة

الوحدة


الفصل الثّاني /دروس ما قبل املنتصف
االستماع

القواعد النحوية


الكهرباء يف وط

احلروف النّاس ة

اإلمالء واخلطّ


البيئة
واملرافق
العامّة



سعيد صديح األشجار

 نزهة يف
أيضان الطبيعة

هوايات

 األمساء
امرورة ررف جرّ

 األمساء
النفاياك
اإللكرتونية امرورة باإلعا ة

 بيئتنا يياتنا
ق دراسة القصيدة كاملة
ق يفظ األبياك ()6-0



الفارس العربيّ





احلر ان (ص/ض)



ومغامرات


املمثّل البارع

ايفمزة املتوسّطة
املكسورة()2

تدريباك على ما
سبق دراسته



احلر ان (ط) /

الصّفة واملوصوف



ايفمزة املتوسّطة
املكسور ما قبلها



احلر ان (ع/غ)

الفروسيّة


ايفمزة املتوسّطة
املكسورة()0

ر ا الزّمان
واملكان
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التّعبري الكتابيّ
 كتابة كلمة
لإلذاعة املدرسية ،موعوعها
دعوة الطالب إىل احملا ظة على
مرا ح املدرسة
 إنتاج قرة تفسرييّة (يف
يدود  51كلمة) لبيان وائد
احملا ظة على البيئة
 إنتاج نصّ سرد ّ
ي
قصري مغنت بالوصف (يف يدود
 051كلمة) موعوعه ريلة
مدرسيّة إىل حمميّة العري
ص قصري
 إنتاج ن ّ
موعوعه خماطر التلوّث وسبل
الوقاية منها
 إنتاج نصّ سرد ّ
ي
قصري (يف يدود  051كلمة)،
موعوعه القيام مبغامرة

التّعبري الشّفويّ
 التحدّث ع عرورة
احملا ظة على املرا ح العامّة
 مناقشة أ كار تتعلّح
بأهميّة البيئة السليمة يف
يياة اإلنسان ،والدعوة إىل
احملا ظة عليها
 التحدّث ع أهميّة
األماك واملتنزّهاك الطبيعيّة،
ودورها يف احلفا على الصحة
 تقديم مقرتياك
لتحسني يديقة املدرسة
 تل يص أيداث نص
"الفارس العربي" بالرتكيز يف
األيداث الرئيسة

 التحدّث ع ايفواياك،
ص قصري
 إنتاج ن ّ
موعوعه ايفواية املفضّلة ،وأ رها وأ رها اإلجيابي يف يياة الفرد
وامتمع
يف حتسني التحصيل الدراسي

الصفّ اخلامس االبتدائيّ
نصوص القراءة

الوحدة


الفصل الثّاني /دروس ما بعد املنتصف
االستماع


إنّها حتفّ التّصميم

 على شواطئ البحري
ق دراسة القصيدة كاملة
ق يفظ األبياك ()5-0


قصص
وعرب

الصّقر الويفّ

 الكلف واحلمامة
ق دراسة القصيدة كاملة
ق يفظ األبياك ()5-0


سابح الرّيح



صدى احلياة

القواعد النحوية
عمائر الرّ ع
املتّصلة

اإلمالء واخلطّ




ايفمزة املتط ّر ة املفتوح ما
قبلها



احلر ان (ف/ق)

 نثر القصيدة ،بالرتكيز
على أهمّ املعاني الواردة يها.

ايفمزة املتطرّ ة املكسور ما



قبلها

العامليّة ( يف يدود  051كلمة)
وبيان العربة املست لصة منها





النّفي بق (ما -مل -ل -
ال -ليس)





العطف بق (الواو -مّ -
أو)



ايفمزة املتط ّر ة املسبوقة
ررف ساك صحيح أو
يرف علّة
احلر ان (ك/ل)
األلف الفارقة



احلر ان (م /ن)



احلروف (ه/و/ي)






أنشطة تقومييّة يف
النّحو()0



أنشطة تقومييّة يف
النّحو()2

إنتاج نصّ سرديّ قصري مغنت

بالوصف واحلوار ( يف يدود 051
كلمة) موعوعه ممارسة إيدى
ايفواياك

تدريباك عامّة على
ما سبق دراسته

اخلديعة

التّعبري الكتابيّ

مالحظات (الفصل الدّراسي الثاني )
 نصوص االستماع واإلمالء م دليل املعلّم
 مجيع دروس القراءة ( شعرا ونثرا) والقواعد والقطع الشّعريّة املقررة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف االمتحان النّهائي
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تل يص قصّة م القصص

إنتاج نصّ سرديّ ذي

بنية ال يّة ( يف يدود 051
كلمة) موعوعه قصّة خياليّة.
 إنتاج نصّ سردي ذي بنية
ال يّة مغنتٍ بالوصف (يف يدود
051كلمة) موعوعه عالقة
اإلنسان باحليواناك األليفة
 إنتاج نصّ قصري بإكمال
سياق التحوّل ،ووعع اخلتام يف
قصّة خياليّة .انطالقًا م وعع
بداية يقدّمه املعلّم

التّعبري الشّفويّ
 مناقشة أهميّة دور
املدرسة يف صقل مواهف
الطالّب ،ورعاية املوهوبني
 التحدّث ع أهميّة
الرياعاك البحريّة (الغوص،
سباق املراكف الشّراعيّة)...
 سرد قصّة عامليّة
قصرية ،واست الص العرب
منها
 ختيّل خامتة أخرى
للقصّة ،وسردها

 التحدّث ع ال ّر ح
باحليوان :دواعيه ،أهميّته،
مظاهره
 التحدّث ع عرورة
ايرتام آراء اآلخري  ،والتفاعل
معهم إجيابيًّا

الصفّ السّادس االبتدائيّ
القراءة

الفصل األوّل /دروس ما قبل املنتصف
االستماع

القواعد النحوية

القواعد اإلمالئية

-

تدريباك على الفعل بأنواعه والفاعل

تدريباك على األلف

بصماك األصابع

تدريباك على الضمائر

 طريح اخلري ( ) 1

-

بناء الفعل املاعي على الضم والسكون

تدريباك على ايفمزة

 طريح اخلري ( ) 6

يلم يتحقح

تدريباك على بناء الفعل املاعي.

املتوسطة.

-

ر ع الفعل املضارع املعتل اآلخر.

تدريباك على ايفمزة



م هدي القرآن الكريم

 أبي :دراسة القصيدة كاملة /يفظ األبياك ()1-1

 بن اخلليج :دراسة القصيدة كاملة /يفظ

املتوسطة.

 وسام على صدر الوط  :دراسة القصيدة كاملة /يفظ
األبياك ()11-6
 إىل ولدي.
 التنمية الصناعية يف البحري .

اللينة

املتطر ة وايفمزة

األبياك ()1-1

نصف الفعل املضارع املعتل اآلخر.

لعبة الشطرنج.
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التّعبري الكتابي

 بنية النّصّ السّرديّ -كتابة الرّسالة

الصفّ السّادس االبتدائيّ
القراءة

الفصل األوّل /دروس ما بعد املنتصف
االستماع

 بلد الشراع  :دراسة القصيدة كاملة /يفظ

 الثروة املائية يف البحري .

القواعد النحوية
جزم الفعل املضارع املعتل اآلخر.

األبياك ()6-1
 يف قسم األشعة.

القواعد اإلمالئية

ممرعة البحري األوّىل

بناء عل األمر املعتل اآلخر

عيون املاء

األ عال اخلمسة.

كتابة سرية غرييّة
همزة الوصل وهمزة القطع.

 أوال مهد العال :دراسة القصيدة كاملة /يفظ

موجزة.
مكوّناك النص السرديّ

األبياك ()1-1
 ليت كن معهم.
 على عر اك :دراسة القصيدة كاملة /يفظ

التّعبري الكتابي

إ راد الفعل مع الفاعل.
محام احلمى.

القصيدة كاملة

نائف الفاعل.

 احلاسوب.

إعراب املثنى.

 األم العام.

إعراب اجلمع بأنواعه.

يقذف األلققف مقق كلمتققي ( اب ) و(
ابنة)

تدريباك على ايفمزة املتطر ة وايفمزة

ماليظاك (الفصل الدّراسيّ األوّل)


خيتار املعلم نصوصًا مناسبة لالستماع رسف جماالك موعوعاك القراءة اليت مل يرد يف الدليل ما يناسبها.




نصوص اإلمالء يف دليل املعلم للصف السادس االبتدائيّ.
ي (اإلنتاج الكتابيّ).
تُ صّص يصّة أسبوعيّا للتّدريف على التعبري الكتاب ّ



يلتزم املعلّم بتطبيح أنشطة كرّاسة السّرد كاملة رسف توزيع الدروس يف املقرر .



ب الطلبة على الكفاياك األساسية والفرعية للتعبري الكتابي يف الفصلني اعتمادا على كرّاسة اإلنتاج الكتابيّ.
يُد َّر ُ




ي للصّف السّادس االبتدائيّ.
خيتار املعلّم موعوعاك التّعبري املدرجة يف كتاب التّدريباك اللّغويّة مبا يتوا ح مع مقرّراك التّعبري الكتاب ّ
مجيع دروس القراءة (شعرا ونثرًا) والقواعد والقطع الشعريّة املقرّرة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل.
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املتوسطة.

الصفّ السّادس االبتدائيّ
القراءة


زرقاء اليمامة



صفية بن عبد املطلف



قصيدة للقدس :دراسة القصيدة كاملة  /يفظ
املقطع1



عامل املفاجآك



راعي امليثاق :دراسة القصيدة كاملة  /يفظ

الفصل الثّاني /دروس ما قبل املنتصف
االستماع

القواعد النحوية

البطلة

التطابح بني املبتدأ واخلرب



تدريباك على ايفمزة
املتطر ة.

أرض مباركة
يونس يف بط احلوك

 تسلسل األيداث يف النّصّتدريباك على :كان وأخواتها وإن وأخواتها.

تدريباك على ايفمزة.

النكرة واملعر ة

األبياك ()1-1
األكياس الطائرة.

القواعد اإلمالئية

مظالك ايفبوط

التّعبري الكتابيّ

صفّة واملوصوف.
التطابح بني ال ّ
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-

السّرديّ
 -تل يص قصّة

الصفّ السّادس االبتدائيّ
القراءة


الفصل الثّاني /دروس ما بعد املنتصف
االستماع

القواعد النحوية

الن لة املعوجّة  :دراسة القصيدة كاملة  /يفظ

احلال

األبياك ()8-1


قصّة جناح.



أمنية تتحقح.



اإليسان إىل اخللح.



أخالق كرمية  :دراسة القصيدة كاملة /

املفعول املطلح

الصدق منجاة

القواعد اإلمالئية
تدريباك على ايفمزة.

دخول يروف اجلر (على ،إىل،
ع ) على (ما) االستفهامية.

املفعول ألجله

 إغناء النّصّ السّرديّبالوصف واحلوار
 -كتابة موعوع يناقش

-

األمساء اخلمسة.

تدريباك على ايفمزة.



كاتف وكتاب.

العرب والكتاب

متييز العدد.

تدريباك على التاء املربوطة.



مثل وقصّة.

إنّ يامتا مل مي

تدريباك للمراجعة

-

يفظ األبياك ()1-1

التّعبري الكتابيّ

ماليظاك(الفصل الدّراسيّ الثّاني)


خيتار املعلم نصوصًا مناسبة لالستماع رسف جماالك موعوعاك القراءة اليت مل يرد يف الدليل ما يناسبها.




نصوص اإلمالء يف دليل املعلم للصف السادس االبتدائيّ.
ي (اإلنتاج الكتابيّ).
تُ صّص يصّة أسبوعيّا للتّدريف على التعبري الكتاب ّ



يلتزم املعلّم بتطبيح أنشطة كرّاسة السّرد كاملة رسف توزيع الدروس يف املقرر.



يتم تدريف الطلبة على الكفاياك األساسية والفرعية للتعبري الكتابي يف الفصلني اعتمادا على كرّاسة اإلنتاج الكتابيّ.




ي للصّف السّادس االبتدائيّ.
خيتار املعلّم موعوعاك التّعبري املدرجة يف كتاب التّدريباك اللّغويّة مبا يتوا ح مع مقرّراك التّعبري الكتاب ّ
مجيع دروس القراءة (شعرا ونثرًا) والقواعد والقطع الشعريّة املقرّرة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل
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مشكلة ويقدّم يالّ يفا.

