


 خريطة منهج اللغة العربية
 للصف السادس االبتدائي 

 خرالفصل الدراسي اآل، م7102/7102للعام الدراسي  
(0) 

 على الرابط اآليت: -اخلاص ابلفصل الدراسي األول (م7102/7102 الدراسي للعام االبتدائي السادس للصف العربية اللغة منهج خريطة)م اجلزء األول من 21/21/1122يف نشرت 
http://www.alukah.net/social/0/121544/ 
( املنشور يف كالقراءة  االستماع على كامال  ينفذ أن جيب للمحتوى لغوي حتليل خريطة .. املصفوفةيف مقايل ) أشرت إليهما إىل  شري، ويف بدئه أوهأنذا أنشر اجلزء اآلخر منها اخلاص ابلفصل الدراسي اآلخر

من أن اخلريطة تتطلب حتليال يرتبط بثقافة املعلم اللغوية والعلمية والرتبوية؛  مما يتصل بطبيعة خريطة املنهج؛ /http://www.alukah.net/social/0/122027على الرابط اآليت: م 12/21/1122
 .ي ختتلف من معلم إىل آخر يف تفاصيلها وإن احتدت يف حماورها وبنودهالذا فه

 .أشياء أربعةيف ول األ ئهاوستختلف اخلريطة يف جزئها اآلخر عنها يف جز 
 ؟يما ه
من املستطيل اإلجرائي ميني صفحة  -عات القراءةو النص الفرعي امللحق مبوض( أحد مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية والتعليمية والسلوكية، وأحد معايري القضااي املتضمنةالنص على )النص على حذف  -أوهلا

 .ر يف تغري النصوص الفرعية؛ مما أث  م1122/2/1122بدءا من طبعة   نصوصي وأالبدء يف كل موضوع قرائي 
  .إدراج النصوص الفرعية يف اخلريطة، وكذا موضوعات اإلنشاء الوظيفي -ااثنيهو 

 ومل أدرج له نواتج تعلم وال بقية احملاور؛ ألنه يدعم اإلمالء األسبوعي، ويعاجل اخللل الذي يظهره من ضعفي يف ظاهرة ما.اإلمالء اليومي، ومناذج دالة منه. إدراج فلسفة  -واثلثها
 لبدء، وأخرامها عند كل موضوع يف صلب اخلريطة.إدراج املقاالت ذات الصلة ابملوضوعات اليت سبق أن تناولتها ابلتحليل والنقد مرتني: أوالمها منفصلة قبل ا -ورابعها

 ملاذا؟
 .(نواتج التعلم املتوقعةألهنا مصادر هلذه اخلريطة يف بند )

 :موزعة على فروع اللغة العربية وهاكم تفصيلها
 :ةعام (أ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/social/0/121544/
http://www.alukah.net/social/0/122027/


/http://www.alukah.net/social/0/86884: للحشو سبب - ابلقراءة اخلاصة العربية اللغة مقررات يف القصصي املدخل -0
 /http://www.alukah.net/social/0/70345: االجتماعية والدراسات اإلسالمية والرتبية العربية اللغة: فقط اهلوية مواد يف املتضمنة القضااي -7
 / http://www.alukah.net/social/0/122027: كالقراءة  االستماع على كامال  ينفذ أن جيب للمحتوى لغوي حتليل خريطة .. املصفوفة -3
 /http://www.alukah.net/social/0/121544: م7102/7102 الدراسي للعام االبتدائي السادس للصف العربية اللغة منهج خريطة -4
 / net/social/0/70345http://www.alukah.:االجتماعية والدراسات ،اإلسالمية والرتبية ،العربية اللغة: فقط اهلوية مواد يف املتضمنة القضااي -5
 / http://www.alukah.net/literature_language/0/87318:إسرتاتيجية حل املشكالت.. منوذج من اللغة العربية -2
 القراءة املتعددة: (ب)
 /http://www.alukah.net/social/0/104967: (اآلخر الدراسي الفصل االبتدائي، للسادس األوىل وحدةال يف اإلشكاالن الكلمتان" وحتلق التف،") -2
 /http://www.alukah.net/literature_language/0/111873: التعليمي النقد يف ملقااليت اخلامس األثر.. 7102/ 7102 االبتدائي الرابع من" األايم أمجل" حذف -8
.لسادس االبتدائي"دعنا نتحاور" ابنصف املعلومة تشوه العملية الرتبوية يف  -9

 / http://www.alukah.net/social/0/86585:القراءة أمراض لعالج إسرتاتيجية.. القرائية الطالقة -01
 قصة علي مبارك: (ج)
 /http://www.alukah.net/social/0/99483: "مبارك علي" قصة أحداث بعض منطقية عدم اعتبارات -00
 /http://www.alukah.net/social/0/99999: "علي مبارك" املقررة على السادس االبتدائي اهتام اجملتمع يف قصة -12
 /tp://www.alukah.net/social/0/115564ht :(7) مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيم -30
 /http://www.alukah.net/social/0/115822 :(3) مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيم -40
 :[(7) مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيم]ضمن : إحياءات حتريف اتريخ التعليم يف مصر يف قصة "علي مبارك" -50

http://www.alukah.net/social/0/115564/ 
 /http://www.alukah.net/social/0/115564 :[(7) مبارك علي قصةو  اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيم]ضمن  :العلمانية يف قصة "علي مبارك" التعليميةوجه  -20
 /http://www.alukah.net/social/0/115564 :[(7) مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيمضمن ]  :عندما يكون الكاتب اتبعا لشخصيته األدبية -20
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//social/0/115822http://www.alukah.net :(3) مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيمضمن  العقدة املصطنعة يف قصة "علي مبارك" التعليمية: -20
 /http://www.alukah.net/social/0/115564 :[(1) مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيمضمن ]: املبالغة يف رسم شخصية "علي مبارك" زمن طفولته -90
 النصوص: (د)

 /http://www.alukah.net/social/0/70982: االبتدائي للسادس" سامية آداب" نص يف تفكريوال الرتبية -71
 /t/social/0/114319http://www.alukah.ne: (4ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقود -07
 /http://www.alukah.net/social/0/114533: (5ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقود -77

.وطين وصباي وأحالمي .. أعذب الشعر أكذبه -73
 النحو: (هـ)

 /http://www.alukah.net/social/0/71806 حمتوايهتا: ويشتت التعليمية العملية يصعب العلمي الباب وتفتيت العلمية املمهدات غياب -74
 /http://www.alukah.net/social/0/86354: حنوه اجتاهاته وحتسني النحو مهارات العربية اللغة طالب اكتساب يف كامال  إعرااب الفقرات إعراب إسرتاتيجية أثر -57
 /http://www.alukah.net/social/0/102587: (WORD) املفاهيم خرائط ابستخدام النحو يف موضوع حتضري منوذج -27

 اإلمالء:)و( 
 /http://www.alukah.net/social/0/117762  (:وتطبيقاهتا يتلوه، وملا االبتدائي للسادس الرتقيم عالمات مقرر يف اإلمالء حصة حمتوى -27
 /http://www.alukah.net/literature_language/0/122824: واللغوية واحلديثية الفقهية النصوص ترقيم خربة .. الرتقيم عالمات يف -27
 /.net/literature_language/0/116002http://www.alukah: االعرتاض وعالمة التأثر عالمة..  الرتقيم عالمات من -97

 /http://www.alukah.net/library/0/118176: (PDF) وتطبيقاهتا يليه، وما اهلمزات كتابة  مقرر يف االبتدائي للسادس اإلمالء حصة حمتوى -31

 /http://www.alukah.net/literature_language/0/70646: وسببه..  اإلمالء يف األخطاء حساب يف اخلاطئ املعيار -03
.الشرطة حذف والصواب أقسام، وال أجزاء توجد مل إن( -): املركبة العالمة خطأ -37
.ابحملتوىتفكري ووجدان ية .. فصاحة ابملثال وترب اإلمالء اليومي -33

 اإلنشاء (و)
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 اخلط (ز)
 / http://www.alukah.net/social/0/75371:اجلزئية والطريقة الكلية الطريقة بني مدارسنا يف العريب اخلط تعليم -43
(7) 
 :أورد هذه امللحوظات التنبيهية قبل البدءو 

املقاالت املشار إليها آنفا:؛ ألنين وفيت هذا املوضوع حبثا واستقصاء يف الرتقيم اتعالملن أزيد يف اإلمالء يف مقرر  -0
 /PDF :http://www.alukah.net/social/0/117762 وتطبيقاهتا يتلوه، وملا االبتدائي للسادس الرتقيم عالمات مقرر يف اإلمالء حصة حمتوى -أ

 /http://www.alukah.net/literature_language/0/122824: واللغوية واحلديثية الفقهية النصوص ترقيم خربة .. الرتقيم عالمات يف -ب
 /http://www.alukah.net/literature_language/0/116002: االعرتاض وعالمة التأثر مةعال..  الرتقيم عالمات من -ج
 .الشرطة حذف والصواب أقسام، وال أجزاء توجد مل إن( -): املركبة العالمة خطأ -د
 /http://www.alukah.net/library/0/118176: (PDF) وتطبيقاهتا يليه، وما اهلمزات كتابة  مقرر يف بتدائياال للسادس اإلمالء حصة حمتوى -هـ

يف عمل منفرد إن شاء هللا تعاىلالذي سيكون على شكل مصفوفة حصة إثراء مهارات اللغة العربية اجلزء الثاين من ستكون مع القراءة املتحررة  -1
:سيشمل هذا الكتيب الفروع اآلتية -3
.القراءة متعددة املوضوعات -0
 .(2-5: الفصول )قصة علي مبارك -1
.، وهي يف هذا الفصل ستة نصوصويف توزيع مقرر اللغة العربية : هي اليت ترد يف فهرس الكتابالرئيسة -: أالنصوص -3
 ، وبياهنا كاآليت:: هي اليت ترد عقب موضوع القراءة حتت عنوان "اقرأ وأتمل"الفرعية -ب
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 النصوص الفرعية اليت تندرج إثر موضوعات القراءة
 نصه املوضوع

ثْر  ىَعلَ  تـََعاَونُوا َواَل  َوالتـَّْقَوى اْلبر ر  َعَلى َوتـََعاَونُوا} احلياة دائما اثنان  [1: املائدة{ ]َواْلُعْدَوانر  اإْلر
َا اْلَقَصصر  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نـَُقص   ََنْنُ } يف منتصف الطريق َنا مبر  [3: يوسف{ ]اْلُقْرآنَ  َهَذا إرلَْيكَ  َأْوَحيـْ

ق   َجاءَُكمْ  إرنْ  آَمُنوا الَّذرينَ  اَيأَيـ َها} الصديقان وكعكة السكر يُبوا َأنْ  فَـتَـبَـيـَُّنوا برنَـَبإ   َفاسر ََهاَلة   قَـْوًما ُتصر { ََندرمرنيَ  فَـَعْلُتمْ  َما َعَلى فَـُتْصبرُحوا ِبر
 [2: احلجرات]

 

                       .النحو -4
    .)له مقرر( اإلمالء األسبوعي -: أاإلمالء -5
 .(بضوابطه )ليس له مقرر؛ لذا سأضع مقرره كما نفذته اإلمالء اليومي -ب
            .الرقعة -النسخ.                      ب -أ                       : اخلط العريب -2
 )ليس له مقرر(. اإلبداعي -ب                                   .)له مقرر( الوظيفي -أ                : اإلنشاء -2
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  احملتوى
 نواتج التعلم املتوقعة

اسرتاتيجيات 
 التعليم والتعلم

 طة األنش
 التعليمية التعلمية

  أساليب التقومي
 املوضوع الفرع األدلة والشواهد

 
 
 
 
 

(2) 
 القراءة

  املتعددة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

(0) 
ما احلياة دائ

 ناثنا
 
 
 
 
 
 
 

" وحتلق التف،")مقايل يبني اخللل يف كلميت "التف وحتلق" كما بينت يف  -2
 الفصل االبتدائي، للسادس األوىل الوحدة يف اإلشكاالن الكلمتان
 ( على الرابط اآليت:اآلخر الدراسي

tp://www.alukah.net/social/0/104967ht/ 
 يؤكد قيمة التعاون اجتماعيا وشخصيا ودينيا. -1
ثْر  َعَلى تـََعاَونُوا َواَل  َوالتـَّْقَوى اْلبر ر  َعَلى َوتـََعاَونُوا}حيفظ قوله تعاىل: -3  اإْلر

 .ويشرحه .[1: املائدة{ ]َواْلُعْدَوانر 
" األايم أمجل" حذفيف مقايل )بينت يدرس مسألة تكرار املوضوعات كما  -4

 النقد يف ملقااليت اخلامس األثر..  7102/ 7102 االبتدائي الرابع من
 .( املشار إليه آنفاالتعليمي

 (.اإلنسان مدين بطبعهابن خلدون: ) لقو  حيشر  -5
بل املراد عدم فقط يبني أن )اثنان( ليس هلا مفهوم؛ فليس املراد االثنني  -2

 .ثالثة كانوا أم أكثر يناالستغناء عن اآلخر 
 يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -2
 حيقق خمارج احلروف وصفاهتا يف قراءته. -8
 يناقش حذف القصااي املتضمنة من طبعة عامه الدراسي. -9

 يربط بني املوضوع وعنوان الوحدة. -21

 
 
 
 
 
 

 احملاكاة. -2
 احلوار. -1
 املناقشة. -3
العصف  -4

 الذهين.
اسرتاتيجيات  -5

 القرائية.
 الطالقة) -2

 إسرتاتيجية.. القرائية
 أمراض لعالج

 القراءة(:

http://www.

 
 
 
 
 

يمة ق شبكةصنع  -2
  التعاون.

يفاضل بني التعاون  -1
اإلجيايب والتعاون السليب 

 (.فنبشكل )
 تصنيف كلمات -3

 .سلوكيات التعاون
ف التعاون عر  يُ  -4

 بـ)التعريفات الصديقة(.
ملصق كلمات عن صور  -5

 .التعاون داخل الفصل
 إعادة إنتاج مبسرحته. -2
إعادة سرد إبضافة  -2

 
 
 
 
 

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية
طرح األسئلة  -3

 غري املباشرة
موضوعية ومقالية 

 .قصرية
تكوين التلميذ  -4

وغري أسئلة مباشرة 
موضوعية  مباشرة

 .ومقالية قصرية

 
 
 
 
 

تلخيص املوضوع  -2
 .يف فقرة تلخيصا وافيا

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 ء.واالستدعا
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 اتبع
(2) 

 القراءة
 املتعددة

 اتبع
(0) 

احلياة دائما 
 اثنان

يعب عن قيمة القراءة اليت يستمر عليها اجلد يف فقرتني. -22
ح اإلداري يف وزارة الرتبية والتعليم هو اإلدارة التعليمية اليبني أن املصطل -21

 املنطقة التعليمية.
يوضح سر براعة االستهالل يف حديث اجلد املتمثل يف املدخل -23

 االستفهامي املنشط.
يذكر أن طريقة البدء هذه سنة نبوية شريفة. -24
وال ،يظلمه ال ملسلما أخو املسلم)رسول صلى هللا عليه وسلم: ليشرح قول ا -25

 [.الكبى السنن] (حيقره وال ،خيذله
يشد كالبنيان  للمؤمن املؤمن إنيشرح قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: ) -22

 .[ومسلم ،البخاري رواه] (.أصابعه بني وشبك ،بعضا بعضه
يقرأ الصورة املصاحبة قراءة موضوعية. -22
اف.يقرأ أهداف املوضوع من مستطيل األهد -28

alukah.net/so
cial/0/86585/ 

 شخصية الراوي.
احملتوى برسم التعبري عن -8

 فين أو بشعار لفظي.
يذكر خريطة قصة -9

 .املوضوع
تنفيذ اسرتاتيجيات -21

 القرائية وأنشطتها.

االختبار -5
 الكتايب.

(7) 
يف منتصف 

 الطريق

يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -2
حيقق خمارج احلروف وصفاهتا يف قراءته. -1
يشرح قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال يؤمن أحدكم حىت حيب -3

 .ألخيه ما حيب لنفسه(
دراسي.ااي املتضمنة من طبعة عامه الضيناقش حذف الق -4
.يبني احلكم على قول الكاتب )وشاءت األقدار( -5
حيرتم وجهة نظر اآلخرين. -2
.يذكر مكوَنت القصة على وفق ما تعلمه يف خريطة القصة -2
يفرق بني أجناس القصة على وفق حجمها من )قصة قصرية وقصة قصرية -8

لعب األدوار. -2
اإللقاء. -1
تعلم األقران. -3
احلوار. -4
املناقشة. -5
اسرتاتيجيات -2

خويناملوازنة بني األ -2
 .(فن)بشكل 

سيدَن ةالبحث عن قص -1
كما ورد يف   يوسف وإخوته

 .سورة يوسف
سيدَن ةالبحث عن قص -3

املالحظة -2
 املباشرة.

ةطرح األسئل -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية
طرح األسئلة -3

تلخيص املوضوع  -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب -1
 املدرسي.

باشرةإجابة األسئلة امل -3
وغري املباشرة  شفواي 
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 اتبع
(2) 

 القراءة
 املتعددة

 
 
 
 
 
 

 اتبع
(2) 

 القراءة
 املتعددة

 
 
 
 
 

 
 اتبع

(7) 
يف منتصف 

 الطريق
 

 جدا ورواية(.
 يف غري البدء. (بينما)خطأ وجود على يستدرك  -9

 يعب عن قيمة احلب يف فقرة. -21
 يتحدث عن قيمة األخوة بلغة فصحى. -22

 يعر ف "املونولوج، والدايلوج". -21 
َا اْلَقَصصر  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نـَُقص   ََنْنُ }حيفظ قوله تعاىل:  -23 َنا مبر  َهَذا إرلَْيكَ  َأْوَحيـْ

 .[3: يوسف{ ]اْلُقْرآنَ 
 املوضوع.يعقد الصلة بني هذه اآلية وبني  -24
 يفسر سر تسمية األسرة أبمسائها فنيا. -25
 يقرأ الصورة املصاحبة قراءة موضوعية. -22
يوضح عدم مالءمة السطرين األولني؛ الرتباطهما مبوضوعات كانت مقررة  -22

 وحذفت.
 يوضح جناح سر كلمة )منتصف( يف العنوان وداللتها. -28
 ة ورذيلتها.يوضح قيمة اإليثار وفضيلتها وقبح األثر  -29
 يقرأ اآلايت اليت متدح األنصار إليثارهم إخواهنم املهاجرين على أنفسهم. -11
  آية سيدَن يوسف.يبهن على وجوب ورود آايت اإليثار نصا فرعيا ال  -12
 يقرأ أهداف املوضوع من مستطيل األهداف. -11

 القرائية.
 الطالقة) -2

 إسرتاتيجية.. القرائية
 أمراض لعالج

 القراءة(:

http://www.
alukah.net/so
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موسى وأخيه هارون كما ورد 
 يف القرآن الكرمي.

 خوينكتابة رسالة إىل األ  -4
حتدد مكامن القدوة يف 

 موقفهما.
إبضافة  إعادة سرد -4

 .شخصية الراوي
نفذ اسرتاتيجيات ي -5

 القرائية وأنشطتها.

 غري املباشرة
موضوعية ومقالية 

 .قصرية
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
موضوعية  مباشرة

 .ومقالية قصرية
االختبار  -5

 الكتايب.

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.
 

      
 
 
 

 يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -2
 حيقق خمارج احلروف وصفاهتا يف قراءته. -1
 مه الدراسي.ااي املتضمنة من طبعة عايناقش حذف القض -3

 احلوار. -2
 املناقشة. -1
العصف  -3

 
 

 صة.القخريطة  كتابة   -2

 
 

املالحظة   -2

 
 

تلخيص املوضوع  -2
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(3) 
الصديقان 

وكعكة 
 السكر

 يذكر مواطن ضعف البناء الفين يف القصة. -4
يفاضل بني النص الفرعي على املوضوع يف الطبعات السابقة الذي كان قوله  -5

ّللَّر  آَمنَ  َمنْ  َوالنََّصاَرى َوالصَّابرُئونَ  َهاُدوا َوالَّذرينَ  آَمُنوا الَّذرينَ  إرنَّ }تعاىل:   َواْليَـْومر  ابر
رر  ًا َوَعمرلَ  اآْلخر وبني نص  .[29: املائدة{ ]حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيهرمْ  َخْوف   َفاَل  َصاحلر

ق   َجاءَُكمْ  إرنْ  آَمُنوا الَّذرينَ  اَيأَيـ َها}طبعته الذي هو قوله تعاىل:   َأنْ  فَـتَـبَـيـَُّنوا برنَـَبإ   َفاسر
يُبوا ََهاَلة   قَـْوًما ُتصر  [2: احلجرات{ ]مرنيَ ََندر  فَـَعْلُتمْ  َما َعَلى فَـُتْصبرُحوا ِبر

 يكتب مقدمة وصفية سردية ملوضوع ينشئه. -2
املشكلة بوجود كعكتني عالج يبني سذاجة البناء الفين كما ظهر يف صبيانية  -2

 .ال كعكة واحدة هلما ،واحدة لكل صديق
 يبني التناقض بني "كما تعودا دائما" وما بعدها. -8
ق   َجاءَُكمْ  إرنْ  آَمُنوا ينَ الَّذر  اَيأَيـ َها}حيفظ قوله تعاىل:  -9 يُبوا َأنْ  فَـتَـبَـيـَُّنوا برنَـَبإ   َفاسر  ُتصر

ََهاَلة   قَـْوًما  .[2: احلجرات{ ]ََندرمرنيَ  فَـَعْلُتمْ  َما َعَلى فَـُتْصبرُحوا ِبر
 يوضح مهمة األسرة ومسئوليتها االجتماعية جتاه أبنائها. -21
 .حب(بشرح احلكمة )الصاحب سا الصداقة يوضح أمهية -22
 يوضح عدم وجود مناسبة بني املوضوع واآلية القرآنية. -21
 يبني أن التضحية مبا حتب من عالمات احلب. -23
 االعتذار مسة الشجعان. -24
يشرح قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )املرء على دين خليله؛ فلينظر  -25

 أحدكم من خيالل(.
 يقرأ أهداف املوضوع من مستطيل األهداف. -22

 الذهين.
 لعب األدوار. -4
اسرتاتيجيات  -5

 القرائية.
 الطالقة) -2

 إسرتاتيجية.. القرائية
 أمراض لعالج

 القراءة(:

http://www.
alukah.net/so
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رسم املوضوع ملن جييد  -1
 .الرسم يف قصة مصورة

املوضوع يف  تلخيص -3
 .الفصل مقال جمللة حائط

 إعادة سرد القصة -4
 .ابستخدام ضمري املتكلم

 .مقال عن الصداقةكتابة   -5
كتابة القصة بعد حذف   -2

 مواضع الضعف فيها.
يكتب شبكة )العالقات  -2

 اإلنسانية(.
تنفيذ اسرتاتيجيات  -8

 القرائية وأنشطتها.

 املباشرة.
طرح األسئلة  -1

موضوعية  املباشرة
 .ومقالية قصرية

طرح األسئلة  -3
 غري املباشرة

موضوعية ومقالية 
 .قصرية

تكوين التلميذ  -4
أسئلة مباشرة وغري 

موضوعية  مباشرة
 .ومقالية قصرية

االختبار  -5
 الكتايب.

 فيا.تلخيصا وا
إجابة أسئلة الكتاب  -1

 املدرسي.
إجابة األسئلة املباشرة  -3

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.
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(4) 
 دعنا نتحاور

"لقوحت التف،")مقايل يبني اخللل يف كلميت "التف وحتلق" كما بينت يف  -2
 الفصل االبتدائي، للسادس األوىل الوحدة يف اإلشكاالن الكلمتان
 ( على الرابط اآليت:اآلخر الدراسي

http://www.alukah.net/social/0/104967/ 
يذكر جماال من جماالت اشتقاق األهداف التعليمية. -1
.لتحدث كما تعلمهايذكر آداب ا -3
.يذكر آداب االستماع كما تعلمها -4
.الثرثرة واحلديث النافعيفرق بني  -5
.أسباب انصراف اآلخرين عن االستماع ملتحدثيعدد  -2
يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -2
حيقق خمارج احلروف وصفاهتا يف قراءته. -3
يفوض ألهل االختصاص اختصاصهم. -4
اآلخرين.يقبل النصيحة من  -5
خيطط إلسعاد اآلخرين. -2
يبني خطأ االقتصار على نصف املعلومة كما يف كالم اجلد عن تصويب -2

نصف املعلومة تشوه العملية الرتبوية يف أخطاء اآلخرين، كما بينت يف مقايل )
 (.لسادس االبتدائي"دعنا نتحاور" اب

ااي املتضمنة من طبعة عامه الدراسي.ضيناقش حذف الق -8
يعب عن العنوان بكلمة واحدة هي "لنتحاور". -9

يقرأ أهداف املوضوع من مستطيل األهداف. -21

لعب األدوار. -2
احلوار. -1
املناقشة. -3
العصف -4

 الذهين.
اسرتاتيجيات -5

 القرائية.
الطالقة) -2

 إسرتاتيجية.. القرائية
 أمراض لعالج

القراءة(:
http://www.

alukah.net/so
cial/0/86585/ 

اثننييكمل حوارا بني  -2
 .يف موضوعات شىت

إعادة سرد القصة. -1
تلخيص القصة يف ثلث -3

 حجمها.
يكتب كلمة لإلذاعة عن -4

 .التحدث واالستماعآداب 
يبني يف حديث قصري أن -5

ٌّ جيب استئذانه  لكل أمر َويلر
 فعل ما خيص ما يتواله. قبل
يذكر أسباب تفضيل -2

شخصية أدبية مستلة من 
 العمل األديب.

يستخلص أهداف نص -2
 مقروء.

نفذ اسرتاتيجياتي -8
 القرائية وأنشطتها.

املالحظة -2
 املباشرة.

طرح األسئلة -1
املباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
طرح األسئلة -3

غري املباشرة 
موضوعية ومقالية 

 قصرية.
تكوين التلميذ -4

أسئلة مباشرة وغري 
مباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
االختبار -5

 الكتايب.

تلخيص املوضوع -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
إعراب مجل كاملة. -4
ضبط مجل كاملة. -5
بة أسئلة التعرفإجا -2

 واالستدعاء.
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(1) 
قصة علي 

 مبارك

الفصل )
 (امساخل

 (يف فرنسا)

.يذكر كيف تغلب علي مبارك على مشكلة عدم معرفة اللغة الفرنسية -2
ال بسياسة يدلل على أن التخطيط يف مصر والدول العربية مرتبط ابحلاكم -1

 .عامة تستمر وإن تغري احلاكم
يبني أثر االستبداد السياسي. -3
اعتباراتكما أوردت يف مقايل )بشأن حماوالت الناظر  يبني مبالغات الكاتب  -4

(: "مبارك علي" قصة أحداث بعض منطقية عدم
http://www.alukah.net/social/0/99483/ 

.يرسم خريطة مفاهيم لعالقة أسرة حممد علي بعلي مبارك -5
.يصف لقاء علي مبارك أبسرته -2
.عدم السمو يف نظرة علي مبارك إىل أمهيبني  -2
يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -8
وصفاهتا يف قراءته.حيقق خمارج احلروف  -9

يتحدث عن مصدر خبة علي مبارك الغربية. -21
يذكر الرتب الرمسية اليت َنهلا علي مبارك. -22
يوضح مبالغة الكاتب يف قصة زواج علي مبارك ابدعائه أنه تزوج وفاء -21

 ألستاذه.

لعب األدوار. -2
احلوار. -1
املناقشة. -3
العصف -4

 الذهين.
الطالقة) -5
 إسرتاتيجية.. رائيةالق

 أمراض لعالج
القراءة(:

http://www.
alukah.net/so
cial/0/86585/ 

يستخلص حال التعليم  - 1
يف مصر يف هذا العهد من 

 خالل ما يقرؤه.
حيدث زمالءه عن أثر -2

يف التمكني لصاحبها  الصب
 .يف طلب العلم

علييفاضل بني أحوال  -4
بني إبراهيم  مبارك بشكل فن

 .ابشا وعباس األول
يطنب يف تعلم علي -5

 .مبارك اللغة الفرنسية
نفذ اسرتاتيجياتي -2

 القرائية وأنشطتها.

املالحظة -2
 املباشرة.

طرح األسئلة -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية
طرح األسئلة -3

 غري املباشرة
قالية موضوعية وم

 .قصرية
تكوين التلميذ -4

أسئلة مباشرة وغري 
موضوعية  مباشرة

 .ومقالية قصرية
االختبار -5

 الكتايب.

تلخيص املوضوع -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
إعراب مجل كاملة. -4
ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف -2

 واالستدعاء.

)الفصل 
 (السادس

يتحدث عما أمهله الكاتب من حتريف التعليم يف مصر بعد علي مبارك كما -2
إحياءات حتريف اتريخ التعليم يف مصر يف قصة "علي ) مقايلأوردت يف 

 مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيمضمن ]: (مبارك"
(1)]: http://www.alukah.net/social/0/115564/ 
.يذكر رايدة علي مبارك يف التعليم املصري -1

لعب األدوار. -2
احلوار. -1
املناقشة. -3
العصف -4

 الذهين.

يلخص األحداث -2
 احلقيقية اليت يف الفصل.

كلمة لإلذاعةيكتب   -1
جهود علي مبارك يوضح فيها 

 .يف النهوض ابلتعليم املصري

املالحظة -2
 املباشرة.

طرح األسئلة -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية

تلخيص املوضوع -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة -3
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 اتبع
 

(1) 
قصة علي 

 مبارك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتبع

 
وزير الرتبية 

 والتعليم

 .يبني أوجه رايدة علي املبارك التعليمية من تنظري وتطبيق -3
بارك إلصالح التعليم املتمثلة يف قلة اختيار عباس لعلي مأسباب يناقش  -4

 .التكاليف املادية
 .يفاضل بني ألقاب التعليم قدميا وحديثا بشكل فن -5
 .يذكر الرتبة الرمسية اليت َنهلا علي مبارك قبيل توليه نظارة املعارف -2
 يبني خطأ أتخري ذكر إجنازات علي مبارك يف جمال التعليم إىل الفصل الثامن. -2
جوب حديث املؤلف عما حصل للتعليم بعده ال سيما بعد أن توىل يبني و  -8

 مسئوليته القس دانلوب.
 يفاضل بني أحوال التعليم قدميا كما قرأه، وحديثا كما يعيشه اآلن. -9

يعيش املنصب فقط من  نْ خالل املنصب ومَ  نْ يعيش قضية مر  نْ يفرق بني مَ  -21
  دون قضية.

 .نصف يف تقوميه آاثر الناسيُ  -22

 الطالقة) -5
 إسرتاتيجية.. القرائية
 أمراض لعالج

 القراءة(:

http://www.
alukah.net/so
cial/0/86585/ 

 

عمل  حمطاتيوازن بني  -3
 علي مبارك بشكل فن.

جييب عن أسئلة  -4
 الكتاب.

ينفذ اسرتاتيجيات  -5
 القرائية.

  

طرح األسئلة  -3
 اشرةغري املب

موضوعية ومقالية 
 .قصرية

تكوين التلميذ  -4
أسئلة مباشرة وغري 

موضوعية  مباشرة
 .ومقالية قصرية

االختبار  -5
موضوعية  الكتايب

 .ومقالية قصرية

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.

 
)الفصل 

 (السابع
صعاب 
 وعقبات

 
 
 

 اتبع

اهتام اجملتمع يف قصة "علي يبني أخطاء الكاتب كما أوردت يف مقايل ) -2
ط اآليت: ( املنشور على الرابمبارك" املقررة على السادس االبتدائي

http://www.alukah.net/social/0/99999/ 
العقدة املصطنعة مقايل )حيذر املبالغة اليت هي ابب الكذب كما أوردت يف  -1

 عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيم :ضمن (يف قصة "علي مبارك" التعليمية
 :(3) مبارك علي وقصة اإلصبع

http://www.alukah.net/social/0/115822/. 
 ينتهز الفرصة إن كانت صحيحة صاحلة. -3
 العلم الذي يرفع صاحبه. على طلب حيافظ -4

 لعب األدوار. -2
 احلوار. -1
 املناقشة. -3
العصف  -4

 الذهين.
استثارة خبة  -5

التلميذ الواقعية 
وموازنتها مبا جاء يف 

 الفصل.

 
يكتب اخليال واحلقيقة يف  -2

شكل  مستخدماهذا الفصل 
 فن.

يعيد سرد األحداث  -1
 احلقيقية للفصل.

يكتب خريطة قصة  -3
 الفصل. 

الثالثة يلخص الفصول  -4

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية
طرح األسئلة  -3

 غري املباشرة
موضوعية ومقالية 

 .قصرية

تلخيص املوضوع  -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(1) 
قصة علي 

 مبارك

 اتبع

(1) 
قصة علي 

 مبارك

)الفصل 
 (السابع

صعاب 
 وعقبات

يتمثل أن احلياة خري وشر وأنه ال خري خالص إال اإلميان وال شر خالص إال -5
 الكفر.

ْنَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ }يشرح قوله تعاىل:  -2  .[4: البلد{ ]َكَبد    يفر  اإْلر
وجرأته يفاضل بني مبالغات الكاتب بشأن عزة علي مبارك يف الفصل الثاين -2

املبالغة كما أوردت يف مقايل   ، وبني استسالمه يف هذا الفصل.يف الفصل الثالث
 بني مقارنة دراسة.. القيمضمن ]: ولتهيف رسم شخصية "علي مبارك" زمن طف

 :[(1) مبارك علي وقصة اإلصبع عقلة قصة
http://www.alukah.net/social/0/115564/ 

يشرح احلكمة )رب ضارة َنفعة(. -8
ا حدث لعلييبني أثر السفر يف تنمية مدارك اإلنسان ومعارفه يف ضوء م -9

 مبارك.
يرسم خطا بيانيا مبراحل حياة علي مبارك قمما وقيعاَن. -21
يبني عالقة إمساعيل ابشا وعلي مبارك. -22

الطالقة) -2
 سرتاتيجيةإ.. القرائية
 أمراض لعالج

القراءة(:
http://www.

alukah.net/so
cial/0/86585/ 

 يف مطوية جدارية.
جييب عن أسئلة -5

 الكتاب.
ينفذ اسرتاتيجيات -2

 القرائية.

تكوين التلميذ -4
أسئلة مباشرة وغري 

موضوعية  مباشرة
 .ة قصريةومقالي

االختبار -5
موضوعية  الكتايب

 .ومقالية قصرية

إجابة أسئلة التعرف -2
 واالستدعاء.

الفصل )
 (نالثام

 (أبو التعليم)

العلمانيةوجه مقايل )يبني أال هنضة من دون إسالم وتنفيذه كما أوردت يف  -2
 عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيمضمن ] (يف قصة "علي مبارك" التعليمية

 :[(1) مبارك علي وقصة اإلصبع
http://www.alukah.net/social/0/115564/  

عندما يكون الكاتب اتبعامقايل )يبني أثر االَنياز الضار كما بينت يف  -1
 وقصة اإلصبع عقلة قصة بني مقارنة دراسة.. القيمضمن ] (لشخصيته األدبية

 :[(1) مبارك علي
http://www.alukah.net/social/0/115564/ 

لعب األدوار. -2
احلوار. -1
املناقشة. -3
العصف -4

 الذهين.
الطالقة) -5

 إسرتاتيجية.. القرائية
 أمراض لعالج

يلخص الفصل يف -2
 خريطة مفاهيم.

جييب عن أسئلة -1
 الكتاب.

يكتب خريطة قصة -3
 الفصل.

يعيد سرد الفصل. -4
ينفذ اسرتاتيجيات -5

املالحظة -2
 املباشرة.

طرح األسئلة -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية
طرح األسئلة -3

 غري املباشرة
موضوعية ومقالية 

تلخيص املوضوع -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
إعراب مجل كاملة. -4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اتبع
الفصل )

 الثامن(
 )أبو التعليم(

حيب التحقيق اإلخباري واالستقصاء املعلومايت فيما يفيد. -3
يبذل أسباب النجاح. -1
يبني أي مفتاح جناح كان املؤثر يف حياة علي مبارك. -3
يتحمل مشاق طلب العلم. -4
يف هذا الفصل.حيدد مواطن القدوة فيما ورد عن علي مبارك  -5
حيرتم خبة الكبار. -2
يقدر والديه ومعلميه. -2
خريت علي مبارك املستمرين إىل حلظتنا اآلنية: دار الكتب، وداريذكر مف -8

 العلوم.
حيلل موقف علي مبارك من الثورة العرابية حتليال واقعيا. -9

كاميعرف الوطنية من خالل موقف علي مبارك احملكوم مبصاحله مع احل -21
 الذي اثر عليهم أمحد عرايب.

القراءة(:
http://www.

alukah.net/so
cial/0/86585/ 

 .قصرية القرائية.
تكوين التلميذ -4

مباشرة وغري  أسئلة
موضوعية  مباشرة

 .ومقالية قصرية
االختبار -5

 الكتايب.

ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف -2

 واالستدعاء.

(3) 
 النصوص

 أوال
النصوص 

 الرئيسة
(0) 
احلرية 

قراءة صحيحة. ديثيقرأ احل -2
يفرق بني احلرية والفوضى. -1
.تنفيذا حلديث الرسول أيمر ابملعروف مبعروف -3
.ديثيوضح مجال التعبري يف كلمات احل -4
.تنفيذا حلديث الرسول ينهى عن املنكر من غري منكر -5
يبني أمهية الضبط االجتماعي. -2
يدلل على أن النهي عن املنكر حق العاصي وواجب املطيع. -2
ف أن احلرية واملسئولية وجهان لعملة واحدة.يوضح كي -8

احملاكاة. -2
احلوار. -1
املناقشة. -3
الطالقة) -4

 إسرتاتيجية.. القرائية
 أمراض لعالج

من احلديثيستمع  -2
شبكة شريط أو موقع على ال

 العنكبوتية.
الراوييبحث عن  -1

 .األعلى
مقاال عن يكتب -3

 .البخاري راوي احلديث
.يكتب شبكة احلرية -4

املالحظة -2
 املباشرة.

طرح األسئلة -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية
طرح األسئلة -3

 غري املباشرة
موضوعية ومقالية 

تلخيص املوضوع -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
إعراب مجل كاملة. -4
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 اتبع
 

(3) 
 النصوص

 
 
 
 أوال

النصوص 
 الرئيسة

 
 

 
 

 واملسئولية
)حديث 
 شريف(

 ميثل من حياته أبمثلة تناظر احلديث كسكان مبىن واحد مثال. -9 
 يناقش حذف القضااي املتضمنة من طبعة عامه الدراسي. -21
 يفرق بني الصاحل واملصلح. -22
يربط بني هذا احلديث وموضوعي الوحدة )احلياة دائما اثنان، ويف رحب  -21
 سانية(.اإلن
 يفسر عنوان الوحدة )لست وحدك( يف ضوء ما درسه. -23
 يدلل على أن اإلسالم حياة وليس عبادة فقط. -24
يقرأ الصورة قراءة حتليلية َنقدة لريى ما هبا من عدم اهتمام بعض األحفاد   -25

 كراكب الدراجة مثال.
السابق )أنت  والعنوان )احلرية واملسئولية(يفاضل بني عنوان النص احلايل  -22

 حر ما مل تضر(.
 يقرأ أهداف املوضوع من مستطيل األهداف. -22
ُهمْ  أُمَّة   َقاَلتْ  َوإرذْ } يشرح قوله تعاىل: -28 نـْ  َأوْ  ُمْهلرُكُهمْ  اّللَُّ  قَـْوًما َتعرظُونَ  ملرَ  مر

 َما َنُسوا فَـَلمَّا( 224) تـَُّقونَ يَـ  َوَلَعلَُّهمْ  َرب رُكمْ  إرىَل  َمْعذرَرةً  َقاُلوا َشدريًدا َعَذاابً  ُمَعذ رهُبُمْ 
َنا برهر  ذُك رُروا َهْونَ  الَّذرينَ  َأجْنَيـْ َا بَئريس   برَعَذاب   ظََلُموا الَّذرينَ  َوَأَخْذَنَ  الس وءر  َعنر  يـَنـْ  َكانُوا  مبر

 .[225 ،224: األعراف{ ]يـَْفُسُقونَ 
ْنَسانَ  إرنَّ ( 2) َواْلَعْصرر }يشرح سورة العصر:  -29  الَّذرينَ  إرالَّ ( 1) ُخْسر   َلفري اإْلر
ُلوا آَمُنوا َاتر  َوَعمر حلَْق ر  َوتـََواَصْوا الصَّاحلر لصَّْبر  َوتـََواَصْوا ابر  .[3 - 2: العصر({ ]3) ابر
 ،فبلسانه يستطع مل فإن ،بيده فليغريه منكرا منكم رأى من) :يشرح احلديث -11
داف النص من يقرأ أه - -12 (اإلميان أضعف وذلك فبقلبه يستطع مل فإن

 مستطيل األهداف.

 القراءة(:

http://www.
alukah.net/so
cial/0/86585/ 

 
 

يكتب ملصق احلرية يف  -5
 مجل خمتلفة.

ينفذ اسرتاتيجيات  -2
 .القرائية

يقرأ كلمة أعدها عن  -2
الرمز األديب واملعادل 

املوضوعي مبناسبة كون 
 السفينة رمزا للمجتمع.

يتناقش مع زمالئه عن  -8
 التشبيه التمثيلي وفائدته.

 .قصرية
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
موضوعية  مباشرة

 .ومقالية قصرية
االختبار  -5

 الكتايب.

 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.
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(3) 
 النصوص

 
 
 
 أوال

النصوص 
 الرئيسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(7) 
يف رحاب 
 اإلنسانية

 قصيدةن م
 (الطني)

وقوامها سبعة 
 ومخسون

، ا( بيت52)
كما أوردهتا 

 املوسوعة
 الشعرية 

 
 
 

 يعرف الشاعر. -2
 يذكر مناسبة النص. -1 

 ".معبدالدقيق لـ" البديليوضح  -3
 .منه الشاعر املتعايل ابألخوة على الرغم من غضبهيعلل سر نداء  -4
 .يذكر أسباب التعايل الواردة يف النشيد -5
 يذكر مواطن اجلمال والتذوق األديب. -2
 ظاهر القوة الواردة يف هذا النص.يعدد م -2
 نقودأوردت يف مقايل يف التدريبات كما  (أوىل)يعلل خطأ عدم إيراد مضاد  -8

: (5ج) واللغوي القرائي التقومي بند على
http://www.alukah.net/social/0/114533/ 

ْنَسانَ  إرنَّ  َكالَّ }: يشرح قوله تعاىل -9  إرىَل  إرنَّ ( 2) اْستَـْغىَن  َرآهُ  َأنْ ( 2) لََيْطَغى اإْلر
 .[8 - 2: العلق{ ]الر ْجَعى َرب ركَ 
يشرح قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )كفى ابملرء إمثا أن حيقر أخاه  -21

 املسلم(.
 لناس(.يشرح قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )الكب بطر احلق، وغمط ا -22
يشرح قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )ما دخل الرفق يف شيء إال زانه،  -21

 وما نزع من شيء إال شانه(.
 يناقش حذف القضااي املتضمنة من طبعة عامه الدراسي. -23
 يناقش الشاعر فيما أورد من حجج إلثبات وجهة نظره. -24

 احملاكاة. -2
 اإللقاء. -1
 اإلنشاد. -3
 اء.الغن -4
 القراءة العروضية -5

 .املوسيقية
 احلوار. -2
 املناقشة. -2

وسائل اإلقناع يذكر  -2
 .املنطقي والعاطفي والعقلي

حيدد أي هذه الوسائل  -1
 اتبعها الشاعر؟

جييب عن سؤال: هل  -3
يبغض الشاعر املتعايل؟ وما 

 أدلة جوابك؟
 اإلنسانيكتب صفات  -4

 الصاحل يف كلمة جمللة احلائط.
يكتب عن شعر  -5

 املناسبات.
البالغي سر اليبني  -2
لتقدمي والتأخري املنتشر يف ل

 .القصيدة

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
 املباشرة.

طرح األسئلة  -3
 غري املباشرة

موضوعية ومقالية 
 .قصرية

تكوين التلميذ  -4
أسئلة مباشرة وغري 

موضوعية  مباشرة
 .ومقالية قصرية

االختبار  -5
 الكتايب.

تلخيص املوضوع  -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.
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(3) 
 النصوص

 
 
 
 أوال

النصوص 
 الرئيسة

 
 
 
 
 
 

 

اب اخلارجي السيار  يبني خطأ صيغة طلب مضاد "تلبس" كما أورد الكت -25
: (4ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقودكما بينت يف مقايل 

http://www.alukah.net/social/0/114319/ 
 يقرأ أهداف النص من مستطيل األهداف. -22

 
 
 

(3) 
 أايم الطفولة
من قصيدة 

"اجلنة 
 الضائعة"
ة البالغة ست

 وسبعني بيتا
(22)  

من ديوان 
 الشاعر

 25من ص
 22حىت ص
   

 يعرف الشاعر. -2
 يذكر مناسبة النص. -1
 يذكر مواطن اجلمال والتذوق األديب. -3
 يبهن على ضيق الشاعر حباضره مستندا إىل احلياة يف املاضي.  -4
رية يبدي رأيه يف اجتماع القصة يف الشعر كما يف هذه القصة الشعرية القص -5

 جدا.
 .اخلطأ العروضي يف البيت الثالث صححي -2
 ء الفين للقصة الشعرية.ايعلق على البن -2
يبني خطأ كون التواضع مضاد الغرور كما أورد الكتاب اخلارجي السيار كما  -8

: (4ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقودبينت يف مقايل 
http://www.alukah.net/social/0/114319/ 

 .يعرف التضمني يف علم القافية -9
يف القصيدة حيث ذكر الشاعر قافية البيت الثامن  (التضمني)يذكر موضع  -21

 املتعلقة بصدر البيت التاسع.
 ينسب الشعر إىل حبره الكامل اجملزوء. -22
 نثور(. يوضح سر العطف يف )فال نضج وال -21
 ينطق )وهي( بتسكني اهلاء عاملا أهنا لغة من لغات العرب. -23

 احملاكاة. -2
 اإللقاء. -1
 اإلنشاد. -3
 الغناء. -4
القراءة العروضية  -5

 املوسيقية.
 احلوار. -2
 املناقشة. -2
 لعب األدوار. -8

يستخدم شكل فن يف  -2
ة بني قصيدة "كن قواي" املوازن

 وهذه القصيدة.
 يكتب القصة نثرا. -1
القصيدة يوازن بني عنوان  -3
كتبه ( الذي  اجلنة الضائعة)

 25يف ديوانه صالشاعر هلا 
، وبني عنوان 22حىت ص

 الكتاب املدرسي.
يبني أن املعىن يف تضاد  -4

"نبين فتهدمها" هو 
 االستمرار.

  

املالحظة  -2
 املباشرة.

األسئلة طرح  -1
موضوعية  املباشرة

 .ومقالية قصرية
طرح األسئلة  -3

 غري املباشرة
موضوعية ومقالية 

 .قصرية
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
موضوعية  مباشرة

 .ومقالية قصرية
االختبار  -5

 الكتايب.

تلخيص املوضوع  -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

املباشرة إجابة األسئلة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.
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وبني الشاعر هاشم الرفاعي أيب القاسم الشايب التونسي يفاضل بني الشاعر  -24
 بشكل فن. املصري 

 :املتقاربمن  (إرادة احلياةيف قصيدة )األكثر شهرة يشرح قول الشاعر  -25
 القدر يستجيب أن بد الف***  احلياة أراد يوما الشعب إذا
 ينكسر أن للقيد بد وال *** ينجلي أن لليل بد وال

 يقرأ أهداف النص من مستطيل األهداف. - -22
 

(4) 
 آداب سامية
 )قرآن كرمي(

 

 آداب"  نص يف والتفكري الرتبيةمقايل التحليلي )حيلل النص كما ورد يف  -2
: (االبتدائي للسادس"  سامية

http://www.alukah.net/social/0/70982/ 
يفاضل بني عنوان هذا النص وبني عنوان نص "نصائح أب" القرآين يف  -1

 الفصل الدراسي األول مبهنا على صحة عنونة هذا النص هبذا العنوان ال السابق.
 .انوإمي يثبت أن اإلسالم حياة معامالت وعبادات -3
 يعب عن مجال التصغري يف "بين". -4
 .يتبع سنة النيب والقرآن يف إظهار حبه احلالل لصاحبه وغريه -5
 يسلك لألمر مسلكه، ويتحمل نتائجه. -2
 يثبت أن القوة قوة احلجة ال قوة رفع الصوت. -2
 .يف اآلايت يدرك بالغة النهي واألمر -8
 :فقالعنها: ] - صلى هللا عليه وسلمحيقق مرتبة اإلحسان اليت قال رسول هللا -9

 تراه تكن مل فإن ،تراه كأنك  هللا تعبد أن اإلحسان :فقال .اإلحسان عن أخبين
 [.يراك فإنه
 َوَلنْ  اأْلَْرضَ  خَتْررقَ  َلنْ  إرنَّكَ  َمَرًحا اأْلَْرضر  يفر  مَتْشر  َواَل }يشرح قوله تعاىل:  -21

 
 

 احملاكاة. -2
 .التجويد -1
 .التدبر -3
متثل اآلايت يف  -4

مواقف احلياة قوال 
 وعمال.

 احلوار. -5
 املناقشة. -2

يكتب شبكة األوامر  -2
 .الواردة يف اآلي

يوازن بني املعروف  -1
 واملنكر بشكل فن.

يراقب قبل قوله تعاىل:  -3
 خُمَْتال   ُكلَّ   حيُرب   اَل  اّللََّ  إرنَّ }

 -[28: لقمان{ ]َفُخور  
إبيراد السؤال املالئم عن 

 عالقة هذه اجلملة مبا قبلها.
ينفذ اسرتاتيجيات  -4

 القرائية.
 

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
موضوعية  املباشرة

 .ةومقالية قصري 
طرح األسئلة  -3

 غري املباشرة
موضوعية ومقالية 

 .قصرية
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
موضوعية  مباشرة

 .ومقالية قصرية
االختبار  -5

 الكتايب.

تلخيص املوضوع  -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 ا.وكتابي
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.
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ُلغَ   .[32: اإلسراء{ ]طُواًل  اجلْرَبالَ  تـَبـْ
 يفسر آايت القرآن ابلقرأن. -22
، [31: النور{ ]أَْبَصاررهرمْ  مرنْ  يـَُغض وا لرْلُمْؤمرنرنيَ  ُقلْ }يشرح قوله تعاىل:  -21

َناتر  َوُقلْ } قوله:و   .[32: النور{ ]أَْبَصاررهرنَّ  مرنْ  يـَْغُضْضنَ  لرْلُمْؤمر
 يذكر شيئا عن بعض علوم القرآن "علم املناسبات". -23
  .يعلم أن احلسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع -24
 يقرأ أهداف النص من مستطيل األهداف. - -25

 
 
 
(5) 

  وطين

 يعرف الشاعر. -2
 يذكر مناسبة النص. -1
 يذكر مواطن اجلمال والتذوق األديب. -3
 يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -4
 يلقي النص أو ينشده أو يغنيه. -5
 اة وآخر.يستمع إىل النشيد مغىن بصوت جن -2
لألستاذ " األسد ال أيكل اللحممقتبس تعريف الوطن من مسرحية " يقرأ -2

 م، ث حذفت:1122اليت كانت مقررة قبل  -الدكتور حمسن خضر بتصرف
: الوطن هو األمن الغزال : الوطن ليس كلمة تقال يف املناسبات.احلصان]

 والسكينة .. واحلرية يف اإلقامة والرتحال.
: الوطن هو االنتماء الثعلب و الطعام والشراب والتجوال.: الوطن هالكبش

 : والشعور ابألخوة والتقارب يف السراء والضراء.0محار خمطط  والتضحية والفداء.
: وأن احلصان الوطن أن نستشار. السنجاب: : الوطن العدل هو الدواء.احلصان

 : وال أعوان يسرقون ويدسون[.الطاووس نرفض أو خنتار.

 
 احملاكاة. -2
 اإللقاء. -1
 اإلنشاد. -3
 الغناء. -4
القراءة العروضية  -5

 املوسيقية.
 احلوار. -2
 املناقشة. -2
 لعب األدوار. -8

 
 يكتب مقاال عن الظلم -2

 .األديب اليت تعرض له الشاعر
يعرض مجاعة أبوللو  -1

 .األدبية يف فقرة إذاعية
يفاضل بني القصيدة  -3

نص بعد زايدة للشاعر وبني ال
 .األشطار الثالثة

يعر ف مقولة: "أعذب  -4
 .الشعر أكذبه"

ينفذ اسرتاتيجيات  -2
 القرائية.

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
طرح األسئلة  -3

غري املباشرة 
موضوعية ومقالية 

 قصرية.
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
ة موضوعية مباشر 

 ومقالية قصرية.
االختبار  -5

تلخيص املوضوع  -2
 تلخيصا وافيا.

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.
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 ني الوطن والدولة.يفرق ب -8
 ،الثالثاألبيات: يعلم زايدة األشطار الثالثة )وطين وصباي وأحالمي( بعد  -9

 والسابع. ،واخلامس
كما أبنت يف مقال حيلل النص حتليال فنيا يبدي ما فيه من ادعاء الشاعر  -21

 .وطين وصباي وأحالمي .. أعذب الشعر أكذبه()
 اف.يقرأ أهداف النص من مستطيل األهد -00

 الكتايب.

 
 
 
 
 
 

 (3) 
 النصوص

 
 اثنيا

النصوص 
 الفرعية

 

(2) 
 َوتـََعاَونُوا}

 اْلبر ر  َعَلى
 َواَل  َوالتـَّْقَوى
 َعَلى تـََعاَونُوا

ثْر   اإْلر
{ َواْلُعْدَوانر 

 [1: املائدة]
 على موضوع

احلياة دائما )
 (اثنان

 

 يقرأ اآلية قراءة صحيحة جمودة. -2
 حيفظ اآلية. -1
 يوازن بني الب واإلث بشكل فن. -3
 ع الفعلني يف اآلية.يبني نو  -4
 يذكر مجال األمر والنهي يف اآلية. -5
 يعلل سر النهي بلفظ فعل األمر ال بعكسه. -2
 يربط بني اآلية وموضوع القراءة.  -2
 يربط بني اآلية وعنوان الوحدة. -8
 يربط بني اآلية وحديث )احلرية واملسئولية( يف الوحدة. -2
 .يبني معىن العطف يف اآلية الكرمية -2
 يوضح أثر تنفيذ هذه اآلية يف اجملتمع ومتاسكه وتقدمه. -8

 
 

 احملاكاة. -2
 احلوار. -1
 املناقشة. -3
العصف  -4

 الذهين.
 

 
 

يكتب اآلية من حفظه  -2
 نسخا ورقعة.

يضبط اآلية بعد كتابتها  -1
 من حفظه.

ينفذ اسرتاتيجيات  -3
 القرائية.

 
 

طرح األسئلة  -2
 املباشرة.

 طرح األسئلة -1
غري املباشرة 

موضوعية ومقالية 
 قصرية.

تكوين التلميذ  -3
أسئلة مباشرة وغري 

 مباشرة.
االختبار  -4

 الكتايب.

إجابة أسئلة الكتاب  -2
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -1
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 .اآليةإعراب  -3
 .اآليةضبط  -4
إجابة أسئلة التعرف  -5

 واالستدعاء.
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(7) 
 نـَُقص   ََنْنُ }

 َأْحَسنَ  َعَلْيكَ 
َا اْلَقَصصر   مبر

َنا  َهَذا إرلَْيكَ  َأْوَحيـْ
{ اْلُقْرآنَ 

 [3: يوسف]
 على موضوع 
)يف منتصف 

 الطريق(

 يقرأ اآلية قراءة صحيحة جمودة. -2
 حيفظ اآلية. -1
يلمح اإلشارة اليت تعقد اآلية ابملوضوع اليت تشري إىل ما حدث من إخوة  -3

 سف له.سيدَن يو 
 يفاضل بني األخوين وإخوة سيدَن يوسف بشكل فن. -4
 يفرق بني القصص بفتح القاف وكسرها. -5
َنا ... نـَُقص   ََنْنُ يعرف أسلوب العظمة يف التعبري ) -2  (.َأْوَحيـْ

 
 احملاكاة. -2
 احلوار. -1
 املناقشة. -3
العصف  -4

 الذهين.
 

 
يكتب اآلية من حفظه  -2

 نسخا ورقعة.
اآلية بعد كتابتها يضبط  -1

 من حفظه.
ينفذ اسرتاتيجيات  -3

 القرائية.
 

طرح األسئلة  -2
غري و  املباشرة

 املباشرة.
تكوين التلميذ  -1

أسئلة مباشرة وغري 
 مباشرة.

االختبار  -3
 الكتايب.

إجابة أسئلة الكتاب  -2
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 .اآلية إعراب -4
 .اآليةضبط  -5

 اتبع
(3) 

 النصوص
 

 اثنيا
النصوص 

 الفرعية
 

(3) 
 أَيـ َها ايَ }
 إرنْ  آَمُنوا الَّذرينَ 

ق   َجاءَُكمْ   َفاسر
 َأنْ  فَـتَـبَـيـَُّنوا برنَـَبإ  

يُبوا  قَـْوًما ُتصر
ََهاَلة    ِبر
 َعَلى فَـُتْصبرُحوا

 فَـَعْلُتمْ  َما
{ ََندرمرنيَ 

: احلجرات]
2] 

 يقرأ اآلية قراءة صحيحة جمودة. -2
 حيفظ اآلية. -1
 يوضح أن اآلية ال تتصل ابملوضوع. -3
 الَّذرينَ  إرنَّ }اليت هي  م1122/1122يوازن بني هذه اآلية وآية ما قبل العام  -4

ّللَّر  آَمنَ  َمنْ  َوالنََّصاَرى َوالصَّابرُئونَ  َهاُدوا َوالَّذرينَ  آَمُنوا رر  اْليَـْومر وَ  ابر ًا َوَعمرلَ  اآْلخر  َصاحلر
 .[29: املائدة{ ]حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيهرمْ  َخْوف   َفاَل 
الوحدة يشري إىل أثر بند القضااي املتضمنة يف هذا التعديل غري املوفق ) -5

 (.الوطنية وحماربة التطرف
 يذكر خطورة الشائعات يف اجملتمع اإلسالمي. -2
َتهر  ملَْ  لَئرنْ } اىل:يشرح قوله تع -2 ُفونَ  َمَرض   قـُُلوهبررمْ  يفر  َوالَّذرينَ  اْلُمَنافرُقونَ  يـَنـْ  َواْلُمْرجر
 .[21: األحزاب{ ]قَلرياًل  إرالَّ  فريَها جُيَاورُروَنكَ  اَل  ُثَّ  هبررمْ  لَنُـْغرريـَنَّكَ  اْلَمدريَنةر  يفر 
 يذكر سبب نزول هذه اآلية وقصتها. -8

 
 
 
 

 احملاكاة. -2
 احلوار. -1
 املناقشة. -3
العصف  -4

 الذهين.
 

 
 
 
 

يكتب اآلية من حفظه  -2
 نسخا ورقعة.

يضبط اآلية بعد كتابتها  -1
 من حفظه.

ينفذ اسرتاتيجيات  -3
 القرائية.

 

 
 
 
 

طرح األسئلة   -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
غري املباشرة 

ومقالية  موضوعية
 قصرية.

تكوين التلميذ  -3
أسئلة مباشرة وغري 

 
 
 

إجابة أسئلة الكتاب  -2
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -1
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 .اآليةإعراب  -3
 .اآليةضبط  -4
إجابة أسئلة التعرف  -5

 واالستدعاء.
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 على 
 موضوع
ان )الصديق

وكعكة 
 السكر(

 ة الذي نستدل به إىل تصديق خب الثقة.يعر ف مفهوم املخالف -9
 يعرف الفاسق. -21
 يفرق بني اخلب والنبأ. -22
 يكتب عن أثر اجلهل يف فساد العالقات. -21
 يوضح داللة كلمة "قوم" اليت تعين الرجال داللة أولوية. -23
 يذكر معىن الفعل "تصبحوا" وداللته على الصريورة والتحول. -24
 (.آَمُنوا الَّذرينَ ء بوصف )يوضح مجال الندا -25

 مباشرة.
االختبار  -4

 الكتايب.

 
 
 
 
 
 
 

 
 (4) 

 النحو
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(0) 
األمساء 
 اخلمسة

 .األمساء اخلمسةيعرف  -2
 .سبب مجعها يف ابب َنوي واحديعرف  -1
 .االسم السادس معلومًة ال موضوعايعرف  -3
 .ب األمساء اخلمسة يف مواقع اإلعراب املختلفةيعر  -4
 .يستخرج األمساء اخلمسة من نصوص مقرءة ومسموعة -5
 .األمساء اخلمسةتب مستخدما وموظفا يك -2
 .إعراب هذه األمساء اإلعراب الفرعي ابحلروفط و يذكر شر  -2
يفرق بني هذه األمساء عندما تكون أمساء ذات إعراب أصلي وعندما تكون  -8

 .أمساء مخسة ذات إعراب فرعي
يفرق بني الشروط العامة لألمساء اخلمسة كلها وبني الشروط اخلاصة لبعض  -9
 مساء.األ

يفرق بني هذه األمساء حني تكون مثناة وجمموعة مجع مذكر ساملا وحني  -21
 تكون أمساء مخسة.

 

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
 الطريقة املزدوجة -3

 .املعدلة
 احلوار. -4
 .املناقشة -5
 إسرتاتيجية أثر) -2

 الفقرات إعراب
 يف كامال  إعرااب

 اللغة طالب اكتساب
 النحو مهارات العربية

 اجتاهاته وحتسني
: (َنوه

http://www

عن األمساء يكتب لوحة  -2
 .اخلمسة وإعراهبا

يكمل خريطة مفاهيم  -1
عن األمساء اخلمسة وشروط 

 .إعراهبا
األمساء يفاضل  بني  -3

 .وطاخلمسة من حيث الشر 
يفاضل بني اإلعراب  -4

األصلي واإلعراب الفرعي 
 .بشكل فن

يبحث عن لغات إعراب  -5
األمساء اخلمسة نشاطا إثرائيا 

اليت هي التمام والنقص 
 .أو النقص واحلذف

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة موضوعية 

 الية قصرية.ومق
طرح األسئلة  -3

غري املباشرة 
موضوعية ومقالية 

 قصرية.
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
 مباشرة.

االختبار  -5
 الكتايب

يف تلخيص املوضوع  -2
 .خريطة مفاهيم

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 مجل كاملة.إعراب  -4
 ضبط مجل كاملة. -5
إجابة أسئلة التعرف  -2

 واالستدعاء.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اتبع
(4) 

 النحو
 
 

.alukah.net/
social/0/863

54/ 

ينفذ اسرتاتيجية املثال  -2
 والالمثال لتثبيت القاعدة.

 (7) 
إعراب الفعل 

 املضارع
 
 
 

 اتبع
(7) 

إعراب الفعل 
 املضارع

غري املسند 
إىل ألف 
االثنني أو 

االثنتني وواو 
اجلماعة وايء 

 املخاطبة

 .أنواع الفعل حبسب زمنهيذكر  -2
لتمام كما درس يف الفصل الدراسي يذكر أنواع الفعل من حيث النقصان وا -1

 .السابق
 .يف الفعل ومعىن التمام يفسر معىن  النقص -3
سبب اختصاص الفعل املضارع ابإلعراب من دون أخويه املاضي يذكر  -4

 .واألمر
 .يذكر أنواع الفعل املضارع على وفق نوع احلرف األخري فيه علة أم ال -5
 .يُعر رف معىن كلمة )املضارع( -2
 ذكر أنواع اإلعراب اليت تدخل الفعل املضارع من رفع ونصب وجزم.ي -2
 .انفراد االسم ابجلر والفعل ابجلزميوضح  -8
يذكر نوعي اإلعراب اللذين يدخالن الفعل املضارع: األصلي ابحلركة،  -9

 والفرعي حبذف حرف العلة يف جزم املضارع املعتل اآلخر.
 املقدَّر. يفرق بني اإلعراب الظاهر واإلعراب -21
 يذكر أسباب تقدير احلركات اليت تدور يف الفعل املضارع بني التعذر والثقل. -22
يفرق بني الفعل املضارع املنتهي ابلياء واملنتهي ابأللف اللينة مبراقبة حركة ما  -21

 قبل آخره.
 يذكر نواصب الفعل املضارع املقررة عليه. -23
 ة عليه.يذكر جوازم الفعل املضارع املقرر   -24

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
 الطريقة املزدوجة -3

 .املعدلة
 احلوار. -4
 .املناقشة -5
 رتاتيجيةإس أثر) -2

 الفقرات إعراب
 يف كامال  إعرااب

 اللغة طالب اكتساب
 النحو مهارات العربية

 اجتاهاته وحتسني
: (َنوه

http://www.
alukah.net/so
cial/0/86354/ 

 
 

أنواع إعراب ميأل جدول  -2
الفعل املضارع غري املسند 

أو االثنتني وواو  ألف االثنني
 .اجلماعة وايء املخاطبة

يكتب خريطة مفاهيم  -1
لنواصب الفعل املضارع 

 .وجوازمه
يفاضل بني املاضي  -3

واملضارع واألمر من حيث 
 .الصيغة اإلعرابية

يدخل النواصب على  -4
 .املضارع ويبين األثر

يدخل اجلوازم على  -5
 املضارع ويبين األثر.

ازم حيذف النواصب واجلو  -2
ويبني األثر يف الفعل املضارع 

 
 

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
طرح األسئلة  -3

غري املباشرة 
موضوعية ومقالية 

 قصرية.
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
رة موضوعية مباش

 ومقالية قصرية.
االختبار  -5

 الكتايب

 
 

يف تلخيص املوضوع  -2
 .خريطة مفاهيم

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
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 يبني أن الرفع عدمي السبب أما النصب واجلزم فوجودي السبب. -25
 يعرب الفعل املضارع يف نصوص مسموعة ومقروءة. -22
 يصحح األخطاء اإلعرابية اخلاصة إبعراب املضارع. -22

 اتليها.
ينفذ اسرتاتيجية املثال  -2

 والالمثال لتثبيت القاعدة.
. 

 
 
 
 
 

(3) 
األمثلة 
 اخلمسة

أو األوزان 
 اخلمسة

ورة املشه
ابألفعال 
 اخلمسة

 .يعر ف األمثلة اخلمسة -2
 .يثبت دقة "األمثلة اخلمسة أو األوزان اخلمسة" العلمية اللغوية -1
يفند تسمية )األفعال اخلمسة( بكوهنا غري حمصورة يف أفعال مخسة معينة كما   -3

 .كانت األمساء الستة حمصورة يف ستة أمساء
 .وعة ومقروءةاألمثلة اخلمسة يف نصوص مسميعرب  -4
يذكر أن األمثلة اخلمسة أفعال مضارعة لكن جيمع بينها عالمات اإلعراب  -5

 .الفرعية
 .حاالت إعراب األمثلة اخلمسة رفعا ونصبا وجزمايفر رق بني  -2
الفعل املضارع املسند إىل املفردة املؤنثة الغائبة، والفعل املضارع يفرق بني  -2

 .خاطبةاملسند إىل املفردة املؤنثة امل
 .يستخرج األمثلة اخلمسة من نصوص مسموعة ومقروءة -8
 يكتب مستخدما األمثلة اخلمسة. -9

 يكتب خريطة مفاهيم بعالمات إعراب املضارع الفرعية يف أحواله كافة. -21
 يربط عالقة الفعل والفاعل ابخلب واملبتدأ. -22
 اعال.يبني أن األمثلة اخلمسة مجلة كاملة بركنيها فعال وف -21

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
 الطريقة املزدوجة -3

 .املعدلة
 احلوار. -4
 .املناقشة -5
 إسرتاتيجية أثر) -2

 الفقرات إعراب
 يف كامال  إعرااب

 اللغة طالب اكتساب
 النحو مهارات العربية

 اجتاهاته وحتسني
: (َنوه

//www.http:
alukah.net/so
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إسناد ميأل جدول  -2
صحيحة اآلخر األفعال 

ومعتلته على وفق املسند إليه  
 .كمًّا

يصحح األخطاء النحوية  -1
اخلاصة ابألمثلة اخلمسة يف 

 .نصوص مقرءة ومسموعة
الفعل يفاضل بني  -3

 واألمثلة اخلمسة املضارع
من حيث املسند  شكل فنب

 .إليه واإلعراب
يصنع ملصق كلمات  -4

بتصحيح األمثلة اخلمسة 
 .لتثبيتها

ينفذ اسرتاتيجية املثال  -5
 .والالمثال لتثبيت القاعدة

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
طرح األسئلة  -3

غري املباشرة 
موضوعية ومقالية 

 قصرية.
تكوين التلميذ  -4

غري أسئلة مباشرة و 
مباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
االختبار  -5

 الكتايب

يف تلخيص املوضوع  -2
 .خريطة مفاهيم

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
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(4) 
النكرة 
 واملعرفة 

 رف املعارف هو لفظ اجلاللة "هللا" كما قال سيبويه.يعرف أن أع -2
 يعرف أن أنكر النكرات هو كلمة "شيء". -1
 يذكر أن ضمري املتكلم ث املخاطب مها بعد لفظ اجلاللة. -3
يبني أن عنوان هذا املوضوع هو اجلديد عليه ال املوضوع وال املنت؛ فقد  -4

 سبقت دراسته جلل أنواع املعارف.
 عارف الستة الرئيسة.يعدد امل -5
يوضح استثمار هذا الباب َنواي يف أبواب املبتدأ واخلب واحلال وصاحبه  -2

 واملنعوت والنعت.
 يفاضل بني نوعي النكرة احملضة وغري احملضة بشكل فن. -2
 يفرق بني املوصول االمسي واحلريف.  -2
 يفرق بني االسم املوصول العام واالسم املوصول اخلاص. -8
 كر نوعي العلم الشخصي واجلنسي.يذ  -9

 يعدد أمساء اإلشارة على وفق داللتها مكاَن ومكانة. -21
   يستخرج النكرة واملعرفة من نصوص مقرءة ومسموعة. -22
 يبحث حبثا إثرائيا عن أنواع "أل". -21
 يكتب مستخدما النكرة واملعرفة. -23
 من علم الصرف. يعلم أن هذا الباب خيدم النحو لكنه ليس منه؛ فهو -24
 يتهيأ ألنواع من املعرفة سيعرفها يف قابل أايم دراسته إن شاء هللا تعاىل -25

 يصعب العلمي الباب وتفتيت العلمية املمهدات غيابإعماال ملا جاء يف مقايل: )
: (حمتوايهتا ويشتت التعليمية العملية

//www.alukah.net/social/0/71806http:/  

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة املزدوجة  -3

 املعدلة.
 احلوار. -4
 .املناقشة -5
 إسرتاتيجية أثر) -2

 الفقرات إعراب
 يف كامال  إعرااب

 اللغة طالب اكتساب
 النحو مهارات العربية

 اجتاهاته وحتسني
: (َنوه

http://www.
alukah.net/so
cial/0/86354/ 

يسرد املعارف يف خريطة  -2
 .مفاهيم

يصحح األخطاء النحوية  -1
يف  ابلنكرة واملعرفةاخلاصة 

 نصوص مقرءة ومسموعة.
يرسم خريطة مفاهيم  -3
البارزة منفصلة لضمائر ا

 .ومتصلة
يكتب األمساء املوصولة  -4

 .ميةيف لوحة تعلي
ينفذ اسرتاتيجية املثال  -5

 والالمثال لتثبيت القاعدة.

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
طرح األسئلة  -3

غري املباشرة 
موضوعية ومقالية 

 قصرية.
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
مباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
االختبار  -5
 كتايبال

يف تلخيص املوضوع  -2
 .خريطة مفاهيم

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5
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(5) 
 النعت
 احلقيقي
 املفرد

 لة.يبني أن النعت أنواعه كأنواع اخلب: مفرد، ومجلة، وشبه مج -2
 يذكر قاعدة )اجلمل بعد النكرات صفات وبعد املعارف أحوال(. -1
 متتالتني.نكرتني يضبط النعت شكليا بتطابق التنوين يف كلمتني  -3
 يضبط النعت شكليا بتطابق التعريف يف كلمتني متتالتني. -4
 يفرق بني نوعي النعت احلقيقي والسبيب. -5
 ته.بني املنعوت ونع شرط التطابقيذكر  -2
 يذكر وظيفيت النعت من ختصيص منعوته النكرة وتوضيح منعوته املعرفة. -2
 يستنتج أن اجلملة يف حكم النكرة. -8
 يذكر حماور التطابق: اإلعراب، والكم، والتعيني، والنوع. -9

 يذكر بنود كل حمور من حماور التطابق. -21
 يكتب مستخدما الرتكيب النعيت. -22
والنعت إعرابيا؛ فأوهلما على وفق موقعه يف اجلملة،  يفرق بني املنعوت -21

 وآخرمها اتبع ألوهلما.
 أخرى سيدرسها يف قابل دراسته إن شاء هللا تعاىل. أن هناك توابعيذكر  -23
 يثري معلوماته اللغوية ببحثه مصطلح الصفة الكاشفة. -24

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة املزدوجة  -3

 املعدلة.
 حلوار.ا -4
 .املناقشة -5
 إسرتاتيجية أثر) -2

 الفقرات إعراب
 يف كامال  إعرااب

 اللغة طالب اكتساب
 النحو مهارات العربية

 اجتاهاته وحتسني
: (َنوه
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ب الرتكيب النعيت يف عر  يُ  -2
 .مسموعة ومقروءةنصوص 

يصحح األخطاء النحوية  -1
يف  ابلرتكيب النعيتاخلاصة 

 نصوص مقرءة ومسموعة.
نعت املعرفة يفاضل بني  -3

بشكل فن من  ونعت النكرة
 .الوظيفةحيث 

يكتب أمثلة الرتكيب  -4
 .النعيت يف لوحة تعليمية

ينفذ اسرتاتيجية املثال  -5
 والالمثال لتثبيت القاعدة.

 املالحظة -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
طرح األسئلة  -3

غري املباشرة 
موضوعية ومقالية 

 قصرية.
تكوين التلميذ  -4

أسئلة مباشرة وغري 
مباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
االختبار  -5

 الكتايب

يف تلخيص املوضوع  -2
 .خريطة مفاهيم

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 ي.املدرس

إجابة األسئلة املباشرة  -3
وغري املباشرة  شفواي 

 وكتابيا.
 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5

 
 
 
 
 

 
 
 

 يبني أن احلال أنواعه كأنواع اخلب: مفرد، ومجلة، وشبه مجلة. -2
 يفرق بني احلال املؤكدة وبني احلال املؤسسة. -1

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة املزدوجة  -3

 املعدلة.
 احلوار. -4

ميأل جدول إسناد  -2
األفعال صحيحة اآلخر 

ملسند إليه  ومعتلته على وفق ا
 كمًّا.

يصحح األخطاء النحوية  -1

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.

يف تلخيص املوضوع  -2
 .خريطة مفاهيم

إجابة أسئلة الكتاب  -1
 املدرسي.

إجابة األسئلة املباشرة  -3
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(2) 
 احلال

 املفرد/ة

 ص مسموعة ومقروءة.يعرب احلال يف نصو  -3
 يستخرج احلال من نصوص مسموعة ومقروءة. -4
 يذكر شروط صاحب احلال. -5
 حيول الرتكيب النعيت إىل حال وصاحبه، ويعكس. -2
 يذكر أوجه التطابق بني احلال وصاحبه. -2
  
 
 

 .املناقشة -5
 إسرتاتيجية أثر) -2

 الفقرات إعراب
 يف كامال  إعرااب

 اللغة طالب اكتساب
 النحو مهارات العربية

 اجتاهاته وحتسني
: (َنوه

http://www.
alukah.net/so
cial/0/86354/ 

اخلاصة ابألمثلة اخلمسة يف 
 نصوص مقرءة ومسموعة.

يفاضل بني الفعل  -3
املضارع واألمثلة اخلمسة 

بشكل فن من حيث املسند 
 إليه واإلعراب.

يصنع ملصق كلمات  -4
بتصحيح األمثلة اخلمسة 

 لتثبيتها.
ينفذ اسرتاتيجية املثال  -5

 تثبيت القاعدة.والالمثال ل

طرح األسئلة  -3
غري املباشرة 

موضوعية ومقالية 
 قصرية.

تكوين التلميذ  -4
أسئلة مباشرة وغري 
مباشرة موضوعية 

 ومقالية قصرية.
االختبار  -5

 الكتايب

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 إعراب مجل كاملة. -4
 ضبط مجل كاملة. -5

 
 
 

 
 

 (5) 
 اإلمالء

 
 أوال

(0) 
اهلمزة أول 

 الكلمة

 .ضابط كتابة اهلمزة أول الكلمة كما تعلمهيذكر  -2
 .اهلمزة أول الكلمة كما تعلمهايكتب مستخدما  -1
 .يوازن بني اهلمزة البادئة واهلمزة املتطرفة -3
 وصل، وقطع، ومد.يسمي أنواع اهلمزة البادئة:  -4
 يربط بني اهلمزة ورأس العني. -5
 يسرد جهد اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف جعل اهلمزة حرف له رسم خاص. -2
 يذكر أن احلرف األول من حروف العربية هو اهلمزة ال األلف. -2

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة املزدوجة  -3

 املعدلة.
 احلوار. -4
 املناقشة. -5
 

يكتب كلمات تبدأ هبمزة  -2
 القطع كاملثال.

يكتب كلمات تبدأ هبمزة  -1
 الوصل كاملثال.

يكتب كلمات تبدأ هبمزة  -3
 املد كاملثال.

يعلل رسم اهلمزة البادئة  -4
املفتوحة واملكسورة يف كلمات 

 مسموعة ومقروءة.

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
وغري املباشرة املباشرة 

  .موضوعية
االختبار  -3

 .الكتايب
اإلمالء  -4

 االختباري.

 
استخراج كلمات مهموزة 

من موضوعات القراءة 
والنصوص، وتعليل اهلمزة 

 البادئة فيها. 

تلخيص املوضوع  -2املالحظة  -2يعلل وجود النقطة يف  -2 االستقراء. -2 كما تعلمها.النقطة  يذكر مواضع  -2 
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اإلمالء 
 األسبوعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتبع
 (5) 

 اإلمالء

 
 
 

(7) 
 النقطة

 استخداما صحيحا. النقطةيكتب مستخدما  -1
 ووظيفتها. النقطةحيدد معىن  -3
" ابلوقوف زمنا يسريا أطول من وقف األداء القرائيطة يف "يوظف النق -4

 "الفاصلة والفاصلة املنقوطة" حيث توجد.
 

 االستنباط. -1
الطريقة  -3

 املزدوجة.
 احلوار. -4
 املناقشة -5

 نصوص مقروءة.
يضع النقطة يف أماكنها  -1

الصحيحة يف نصوص مقرءة 
 ها.خالية من

يضع النقطة يف أماكنها  -3
الصحيحة يف نصوص 

 مسموعة.
يصحح أخطاء النقطة  -4

يف موضوعات القراءة 
 والقصة.

 املباشرة.
طرح األسئلة  -1

وغري املباشرة املباشرة 
  .موضوعية

االختبار  -3
 .الكتايب

اإلمالء  -4
 االختباري.

 تلخيصا وافيا.
سئلة املباشرة إجابة األ -1

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 .كتابة كلمات مهموزة  -4

 
(3) 

 الفاصلة

 يذكر مواضع الفاصلة كما تعلمها. -2
 يكتب مستخدما الفاصلة استخداما صحيحا. -1
 حيدد معىن الفاصلة ووظيفتها. -3
 " ابلوقوف زمنا يسريا حيث توجد.األداء القرائييوظف الفاصلة يف " -4
. 

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة  -3

 املزدوجة.
 احلوار. -4
 املناقشة -5

يعلل وجود الفاصلة يف  -2
 نصوص مقروءة.

يضع الفاصلة يف أماكنها  -1
الصحيحة يف نصوص مقرءة 

 خالية منها.
يضع الفاصلة يف أماكنها  -3

الصحيحة يف نصوص 
 مسموعة.

يصحح أخطاء الفاصلة  -4
ءة يف موضوعات القرا

 والقصة.

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
املباشرة وغري املباشرة 

 موضوعية. 
االختبار  -3

 الكتايب.
 

تلخيص املوضوع  -2
كتابة مواضع   تلخيصا وافيا

 .الفاصلة وداللتها
إجابة األسئلة املباشرة  -1

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 اإلمالء االختباري. -3
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 أوال

اإلمالء 
 األسبوعي

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اتبع
(5) 

 
 أوال

 اإلمالء

 
(4) 

 الفاصلة
 املنقوطة

 يذكر مواضع الفاصلة كما تعلمها. -2
 يكتب مستخدما الفاصلة استخداما صحيحا. -1
 حيدد معىن الفاصلة ووظيفتها. -3
 " ابلوقوف زمنا يسريا حيث توجد.األداء القرائييوظف الفاصلة يف " -4

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة  -3

 املزدوجة.
 احلوار. -4
 املناقشة -5

علل وجود النقطة يف ي -2
 نصوص مقروءة.

يضع الفاصلة املنقوطة يف  -1
أماكنها الصحيحة يف نصوص 

 مقرءة خالية منها.
يضع الفاصلة املنقوطة يف  -3

أماكنها الصحيحة يف نصوص 
 مسموعة.

يصحح أخطاء الفاصلة  -4
املنقوطة يف موضوعات القراءة 

 والقصة. 

املالحظة  -22
 املباشرة.

 طرح األسئلة -1
وغري املباشرة املباشرة 

  .موضوعية
االختبار  -3

 .الكتايب
 

تلخيص املوضوع  -2
كتابة املواضع   تلخيصا وافيا

 .والداللة
إجابة األسئلة املباشرة  -1

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 اإلمالء االختباري. -3

 
 
 
 
(5) 

عالمة 
 االستفهام

 كما تعلمها.عالمة االستفهام  يذكر مواضع  -2
 استخداما صحيحا. عالمة االستفهاميكتب مستخدما  -1
 ووظيفتها. عالمة االستفهامحيدد معىن  -3
 النغمة الصاعدة.5" ابستخدام األداء القرائييوظف عالمة االستفهام يف " -4
 .حيدد معاين أدوات االستفهام -2
 يذكر أنواع أدوات االستفهام. -2
 يكون أسئلة حسب املطلوب. -8
  األسئلة املباشرة واألسئلة غري املباشرة.يفرق بني -9

 يفرق يف "األداء القرائي" بني النغمة اهلابطة والصاعدة واملستوية. -21

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة  -3

 املزدوجة.
 احلوار. -4
 املناقشة -5

يعلل وجود عالمة  -2
االستفهام يف نصوص 

 مقروءة.
يضع عالمة االستفهام  -1

كنها الصحيحة يف يف أما 
 نصوص مقرءة خالية منها.

يضع عالمة االستفهام  -3
يف أماكنها الصحيحة يف 

 نصوص مسموعة.
يصحح أخطاء عالمة  -4

االستفهام يف موضوعات 

 
 

املالحظة   -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
وغري املباشرة املباشرة 

  .موضوعية
االختبار  -3

 .الكتايب
 

 
 

خيص املوضوع تل -2
كتابة املواضع   تلخيصا وافيا

 .والداللة
إجابة األسئلة املباشرة  -1

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 اإلمالء االختباري. -3
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 األسبوعي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتبع
(5) 

 
 اإلمالء

 
 أوال

اإلمالء 
 األسبوعي

 القراءة والقصة.

(2) 
عالمة التأثر 

املشهورة 
بعالمة 

 التعجب

 .يفرق بني التعجب والتأثر -2
 يعلل صحة التأثر وجئية التعجب. -1
 ووظيفتها. عالمة التأثرحيدد معىن  -3
" ابلوقوف زمنا يسريا أطول من وقف األداء القرائييوظف عالمة التأثر يف " -4

 "الفاصلة" حيث توجد.
 حاالت التأثر يف الكتابة.حيدد  -5
 يكتب مستحدما عالمة التأثر. -2
 

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة  -3

 املزدوجة.
 احلوار. -4
 املناقشة -5

التأثر  يعلل وجود عالمة -2
 يف نصوص مقروءة.

يضع عالمة التأثر يف  -1
أماكنها الصحيحة يف 

 نصوص مقرءة خالية منها.
يضع عالمة التأثر يف  -3

أماكنها الصحيحة يف 
 نصوص مسموعة.

يصحح أخطاء عالمة  -4
التأثر يف موضوعات القراءة 

 والقصة.

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
ة وغري املباشر املباشرة 

  .موضوعية
االختبار  -3

 .الكتايب
 

تلخيص املوضوع  -2
كتابة املواضع   تلخيصا وافيا

 .والداللة
إجابة األسئلة املباشرة  -1

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 .اإلمالء االختباري. -3

 
 
(2) 

النقطتان 
 الرأسيتان

 .يذكر موضعي النقطتني الرأسيتني -2
 احملدثتني.3تني والنقطتني األفقيتني يوازن بني النقطتني الرأسي -1
 ووظيفتها. النقطتني الرأسيتنيحيدد معىن  -4
" ابلوقوف زمنا يسريا أطول من األداء القرائييوظف النقطتني الرأسيتني يف " -5

 وقف "الفاصلة" حيث توجد.
 يكتب مستحدما النقطتني الرأسيتني. -2
 

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة  -3
 دوجة.املز 
 احلوار. -4
 املناقشة -5

يعلل وجود النقطتني  -2
 الرأسيتني يف نصوص مقروءة.

يضع النقطتني الرأسيتني  -1
يف أماكنها الصحيحة يف 

 نصوص مقرءة خالية منها.
يضع النقطتني الرأسيتني  -3

يف أماكنها الصحيحة يف 

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
وغري املباشرة املباشرة 

  .موضوعية
االختبار  -3

 .الكتايب

تلخيص املوضوع  -2
كتابة املواضع   تلخيصا وافيا

 .والداللة
إجابة األسئلة املباشرة  -1

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 اإلمالء االختباري. -3
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 نصوص مسموعة. 
يصحح أخطاء النقطتني  -4

الرأسيتني يف موضوعات 
 راءة والقصة.الق

 

 
(8) 

عالمتا 
 يصالتنص

 يذكر موضع التنصيص كما تعلمها. -2
 يكتب مستخدما التنصيص استخداما صحيحا. -1
 حيدد معىن التنصيص ووظيفته. -3
يسريا أطول من وقف " ابلوقوف زمنا األداء القرائييوظف التنصيص يف " -4

 "الفاصلة والفاصلة املنقوطة" حيث توجد.
 .سبة كل معلومة إىل مصدرهابن حيافظ على حقوق اآلخرين الفكرية واألدبية -5
 يستدعي اسرتاتيجية "ملصق الكلمات" اليت تعلمها يف القرائية. -2
 بنييذكر وظيفة هذه العالمة الدالة على التوثيق العلمي كما بينت يف مقال ) -2

 املرحلة يف النصوص املؤلفني توثيق وعدم التوثيقي القرائي الكلمات ملصق
 (:مثااًل  االبتدائي ابخلامس" الدنيا شودةأن مصر" قصيدة..  االبتدائية

http://www.alukah.net/social/0/112428/ 
 الدليل تنظري يثري" الكلمات ملصق نشاط" تطبيق)ومن قبله مقال: 

 :(ًدامنفر  وجيعله العلمي، التوثيق ومهارات امليداين البحث يف اإلرشادي
 http://www.alukah.net/social/0/107951/ 

يذكر خطأ تصرف مؤلفو كتب اللغة العربية الذين يغريون نصوص الشعر من  -8
 دون اإلشارة إىل ذلك بـ"بتصرف".

 

 االستقراء. -2
 االستنباط. -1
الطريقة  -3

 املزدوجة.
 وار.احل -4
 املناقشة -5

يعلل وجود التنصيص يف  -2
 نصوص مقروءة.

يضع التنصيص يف  -1
أماكنه الصحيحة يف نصوص 

 مقرءة خالية منها.
يضع التنصيص يف  -3

أماكنه الصحيحة يف نصوص 
 مسموعة.

يصحح أخطاء التنصيص  -4
يف موضوعات القراءة 

 والقصة.

املالحظة  -2
 املباشرة.

طرح األسئلة  -1
وغري املباشرة  املباشرة

  .موضوعية
االختبار  -3

 .الكتايب
 

تلخيص املوضوع  -2
كتابة املواضع   تلخيصا وافيا

 .والداللة
إجابة األسئلة املباشرة  -1

وغري املباشرة  شفواي 
 وكتابيا.

 اإلمالء االختباري. -3
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(5) 
 اإلمالء

 
 اثنيا

اإلمالء 
 اليومي

فصاحة 
ابملثال 
وتربية 
تفكري 
ووجدان 

 توىابحمل
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمالء اليومي
 ابحملتوىتفكري ووجدان فصاحة ابملثال وتربية 
يس جديدا؛ م ُعم رم اإلمالء اليومي، وهو فكرًة ل1122/1122منذ أواخر الفصل الدراسي األول من العام الدراسي املاضي 

 فقد كان مياَرس مطلع القرن العشرين يف أحد املدارس اخلاصة ابلقاهرة، وأظنه كان موجودا قبل ذلك.
وبعيدا عن اترخيه فهو ذو أثر إجيايب ال سيما إن راعى فيه املعلم االتصال مبصادر اللغة وعيوهنا من قرآن كرمي وحديث شريف 

ثاال للفصاحة اليت تـَُتعل م ابكتساب النمط التعبريي اكتسااب من دون وعي يشبه وشعر عريب هادف؛ فتكون اللغة العليا له م
 السليقة شبها ما، ويكون حمتواه تربية وتنمية للتفكري، وإثراء للمحتوى املقرر لو راعي املعلم اتصاله ابملوضوع.

  كيف؟
 .غريت الوزارة طريقة تدريس اإلمالء هذا العام غلى التعلم ابألمناط اللغوية

 كيف؟
 جعلت تدريس اهلمزة املتطرفة ابملثال، وكذا اهلمزة املتوسطة، وكذلك األلف اللينة. 

 ما معىن هذا؟
 معناه أن اإلمالء اليومي جيب أن يكون ابملثال.

 وما املثال احملتَذى به يف اللغة العربية؟ 
 .عريبالشعر الشريف و الديث احلكرمي و القرآن إنه ال

 تلميذ السادسة ال يستوعب ذلك كله.قد يقول قائل: إن معجم 
وأول: إن هذا حمض افرتاء؛ فإنه يدرس النصوص القرآنية واحلديثية والشعرية من سنوات سابقة، كما أن املعلم سيظف 

 خمتاراته توظيفا تربواي.
سيجعل  كيف؟ سيجعل النص املختار يتصل مبوضوع مقرر أو مبوف تعليمي تعلمي حيدث يف قاعة الدرس والتحصيل؛ مما

املنظم املتقدم معاشا حمسوسا؛ وهذا سيجعل البناء املعريف للتالميذ قواي؛ ألنه سيعيد بناء معرفته على وفق خبته املستمدة مما 
 يدرس أو يعيشه يف الفصل.

نـَْيا يفر  آترَنا َربَـَّنا}الدعاء الذي مجع خريي الدنيا واآلخرة هو قوله تعاىل:  -2  الد 
َرةر  َويفر  َحَسَنةً   .[112: البقرة{ ]النَّارر  َعَذابَ  َوقرَنا َحَسَنةً  اآْلخر

 فليفعل{. أخاه ينفع أن استطاع من قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: } -1
ْنَسانَ  َخَلقَ ( 1) اْلُقْرآنَ  َعلَّمَ ( 2) الرَّمْحَنُ }قال هللا تعاىل:  -3 { اْلبَـَيانَ  َعلََّمهُ ( 3) اإْلر
 .[4 - 2: محنالر ]
الطالب املسلم حيمد هللا تعاىل ويطلب مزيد علم إن وفقه هللا يف اجلواب، وال  -4

 .، أو: هللا عليَّ YESيقول: 
 على الظلم حرمت قد إين عبادي، قال هللا تعاىل يف حديثه القدسي: }اي -5

 تظاملوا{. فال بينكم؛ حمرما وجعلته نفسي،
 من هللا إيل وأحب خري القوي }املؤمن: سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول قال -2

 خري{. كل     ويف الضعيف، املؤمن
 كثرة احللف ابهلل حىت ال تقع يف اليمني الغموس.  -أيها التلميذ -احذر  -2
 أحدكم عمل إذا حيب جل و عز هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }إن -8

 يتقنه{. أن عمال
 أو ألخيه حيب حىت أحدكم يؤمن يه وسلم: }القال رسول هللا صلى هللا عل -9

 لنفسه{. حيب ما جلاره
 .[251: األنعام{ ]قـُْرَب  َذا َكانَ   َوَلوْ  َفاْعدرُلوا قـُْلُتمْ  َوإرَذا}قال هللا تعاىل:  -21
 ابهلل واستعن ينفعك، ما على قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }احرص -22
ز{. وال  تعجر

 أين لو تقل: فال شيء أصابك لى هللا عليه وسلم: }إنقال رسول هللا ص -21
 الشيطان{. عمل تفتح لو فإن فعل؛ شاء وما هللا قدر قل: وكذا! كذا  فعلت
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وقد يقول آخر: إن هذه النصوص قد تطول. وأقول: لن تطول طوال مفرطا، وإن طالت بعض طول فال أبس؛ فاالعتياد 
 الطول شيئا غري سليب كما عشته يف جتربيت اليت سأنقل بعضها الحقا إن شاء هللا تعاىل. سيجعل

وأزيد القول بسطا فأقول: إن ترقيم النصوص اإلمالئية سيجعل التلميذ يتعلم الرتقيم تعلما غري مقصود، وهذا النوع من التعلم 
 هو األبقى حيث يتعلق ابلذاكرة طويلة املدى.

على الرتقيم بل سيتعدى إىل إثراء التالميذ مبعجم لغوي متميز ميكن توظيف االسرتاتيجيات القرائية فيه ولن يقتصر األمر 
 مثل اسرتاتيجية )التعريفات الصديقة( و)املثال والالمثال( و)مفاتيح السياق(، و)خريطة الكلمة(، وغريها. 

اهلادف من قرآن وحديث وشعر، وتنمية تفكري بعنونة  يف أشياء كثرية غري ما سبق كرتبية وجدانه ابحملتوى -وسيؤدي هذا 
إىل إنقاذ التلميذ من األسلوب الصحفي الذي تكتب به موضوعات اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية، وستكثر  -اإلمالء

 شواهد اإلنشاء لديه الشعرية والقرآنية واحلديثية. 
لباب اللغوي الرتبوي هذا الزمن من هذا الفصل الدراسي األول هلذا مبحتوى اختيارايت يف هذا االسابق كله سأوضح األمر و 

 م، وسأرجئ حمتوى العام املاضي إىل عمل  قادم يشمل العامني معا مبقدمة  وافية إن شاء هللا تعاىل.1122/1128العام 

، [2: اهلمزة{ ]ُلَمَزة   مهََُزة   لرُكل ر  َوْيل  }ال هتزأ أبي أحد؛ فقد قال هللا تعاىل:  -23
 .املسلم{ أخاه حيقر أن الشر من امرئ وقال رسوله: }حبسب

 أحدكم فلينظر خليله، دين على }املرء: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -24
 خُيالل{. من
 فليقل اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان  }ومن: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -25
 ليصمت{. أو خريا
 شر عن واسكتوا تغنموا، خريا }قولوا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -22

 وا{.تسلم
ُبونَ  اخْلَْيلر  رراَبطر  َومرنْ  قـُوَّة   مرنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما هَلُمْ  َوَأعرد وا}قال هللا تعاىل:  -22  برهر  تـُْرهر
 .[21: األنفال{ ]يـَْعَلُمُهمْ  اّللَُّ  تـَْعَلُموهَنُمُ  اَل  ُدوهنررمْ  مرنْ  َوآَخررينَ  َوَعُدوَُّكمْ  اّللَّر  َعُدوَّ 
َا يـَْعَلُمونَ  اَل  َوالَّذرينَ  يـَْعَلُمونَ  الَّذرينَ  َيْسَتوري َهلْ  ُقلْ }قال هللا تعاىل:  -28  يـََتذَكَّرُ  إرمنَّ
 [9: الزمر{ ]اأْلَْلَبابر  أُوُلو
 ذهب من واداين آدم البن كان  }لو:وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -29

 .اتب{ من على هللا ويتوب الرتاب، إال فاه ميأل وال اثلث، له يكون أن ألحب
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