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 المغة العربية  :الماّدة
 السادس األساسي :الصفّ 

 مي حنا –انطوانيت ديب    :ة/المدّرس
 التوقيع المّدة واألهداف المعارف المحور / المجال// الموضوع  الشهر

 تشرين األول

 : أوطاننا الّصغيرةقراءة
 بيت في القمب. -0
 ضيعتي -7

 
 

 ليمة في بيت من جميد إصغاء:
 عرزالنا   قصيدة:

 
 

 تاء المخاطبة وكاف المخاطبة. إمالء:
 التاء في آخر االسم. -       

 
 المجّرد والمزيد. قواعد:

 الصحيح والمعتّل.          
 

 التعّرف عمى خصائص الطبيعة في البمدان وعمى العناصر الطبيعّية. -
 القراءة الصحيحة. إتقان -
 فيم النص بمضمونو وأىدافو. -
 التعرف عمى خصائص النمط الوصفي. -
 التمييز بين أنواع الوصف. -
 
 اإللقاء السميم. -
 
 
 وكاف المخاطبة. معرفة كتابة تاء المخاطبة -
 الكتابة الصحيحة وفق القاعدات اإلمالئية المشروحة. -
 
 التمييز بين المجرد والمزيد، والتمييز بين الصحيح والمعتل.  -
 توظيف القواعد في التأليف والتعبير الشفوي. -
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 .كتابة نص وصفي  تعبير كتابي:
                

 
 المجتمعات الطبيعية في لبنان. مد ثقافي:

  
 

 وصف البيت وأثاثو. -
 وصف الطبيعة الخريفية. -
 
 

 مشغل الكتابة: التعارف بطرافة.
 المضيئة عمى األشخاص.األحرف 

 تشرين الثاني

 : أدب الّرحالت.قراءة
 فوق الّسحاب. -0
 عمى الطريق الصحراوي. -7

 
 
 

 باص النزىة.   قصيدة:
 
 

 األلف في آخر الفعل. إمالء:
 .األلف المكتوبة وغير الممفوظة -       

 
 

 .الفعل الماضي قواعد:
 .الفعل المضارع المرفوع          

 

 قراءة الصورة.-
 الّتدرب عمى القراءة السريعة والفيم اإلجمالي.-
 الّسرد والوصف. التعّرف عمى تداخل -
 معرفة الحقل المعجمي الخاص بالصحراء. -
 التعّرف عمى الصحراء وطبيعتيا. -
 
 اإللقاء المعبر.-
 
 
 معرفة كتابة اآللف في آخر األفعال الماضية والمضارعة. -
 معرفة كتابة األلف الممفوظة وغير المكتوبة. -
 
 
 
 التمييز بين الماضي والمضارع ومعرفة خصائصيما.-
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ومراعاة  كتابة نص سردي  كتابي:تعبير 

  خصائص السرد.
 
 
، : الّتعّرف إلى أقسام الّطائرة ثقافي مدّ 

 واحتياطات السالمة فييا.
 
 
 
 

 
 سرد حادثة وقعت في المدرسة. -
 
 المطالعة.العمل عمى شبكات  -
 
 
 

 مشغل الكتابة: الرسالة الالمعقولة
 االستقالل.               

 كانون األول

 : قصص وعبرقراءة
 .الممك والغربان -0
 التضحية. -7

 : الفّزاعةإصغاء
 

 العصفور والحية.   قصيدة:
 

     .حذف حرف العّمة إمالء:
 .الفعل المضارع المنصوب قواعد:

 الفعل المضارع المجزوم.          

 أنواع القّصة.عمى التعّرف  -
 دراسة شخصّية. -
 المباشر وغير المباشر.التعّرف عمى الخطاب  -
 
 التركيز والفيم. -
 
 حسن اإللقاء.-
 
 معرفة حذف أحرف العّمة من آخر األفعال.-
 معرفة أحرف الجزم والتغير الذي تمحقو في آخر المضارع الصحيح والمعتل. -
 معرفة التغيير الالحق باألفعال الخمسة بفعل النصب فالجزم. -

  حّصة 01



 كتابة قّصة.  تعبير كتابي:
 

 العمل عمى شبكات المطالعة.
 
اب الذين اعتمدوا المثل الكتّ  :ثقافي مدّ 

الخرافي، فجاءت أقاصيصيم عمى لسان 
 الحيوان، تحمل النقد والعبر.

 لتزام ببنية كتابة القصة.معرفة اال
 
 

 النثر عمى طريقة أمين نخمة :مشغل الكتابة
 
 

 نقاش حول التضحية من أجل اآلخرين.
 

 كانون الثاني

 : رسائل متنوعةقراءة
 رسالة أخوية -0
 مراسالت قصيرة. -7

 إصغاء:
 

 اليمزة المتوّسطة. إمالء:
 

 .فعل األمر قواعد:
 الفاعل.          
 المفعول بو.          

 
 كتابة رسالة إلى األم.  تعبير كتابي:

 .كتابة رسالة إلى صديق -                

 معرفة خصائص الرسالة اإلخوانية. -
 إتقان القراءة الصحيحة والتركيز عمى مخارج الحروف -
 ىيكمية الرسالة.التعرف إلى  -
 
 التركيز والفيم.-
 

 معرفة كتابة اليمزة المتوسطة.
 
 حسن مالحظة الفعل وتمييزه.-
 التحويل إلى صيغة األمر.-
 معرفة تحديد الفاعل والمفعول بو وتوظيفيما في الـتأليف الشخصي.-
 

 معرفة كتابة رسالة إخوانية 
 االلتزام بييكمية الرسالة.
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مرتبط بالموضوع المحوري لمعام  ثقافي مدّ 

الّمبنانّي وأثرهم في  المسرح وجوه :الدراسي
 المجتمع.

 

 
 قيبة.مشغل الكتابة: أنا في ح

 أنا في جزيرتي النائية.              
 

 شباط

 : الخموي في الصف نعم أم ال؟قراءة
 
 

 إلى المختار إصغاء:
 

 ىل تقرأ؟   قصيدة:
 

: نقاش حول ايجابيات وسمبيات مّد ثقافي
 الخموي في الّصف.

 اليمزة المتطرفة. إمالء:
 الضمير في األسماء واالفعال. قواعد:

 المثنى.          
 

كتابة موضوع حول ٍإيجابيات  تعبير كتابي:

 مالحظة إيجابيات وسمبيات الخموي. -
 إتخاذ موقف من استخدام الخموي. -
 القراءة الجيرية البميغة، مع مراعاة أصول الوقف. -
 عمى أسئمة الفيم. اإلجابة شفويا -
 
 اإللقاء السميم. -
 
 
 
 معرفة كتابة اليمزة المتطرفة. -
 معرفة تمييز الضمائر في األفعال واألسماء. -
 القدرة عمى التحويل من المفرد إلى المثنى وبالعكس. -
 إستخدام المثنى في التأليف الشخصي. -
 معرفة تحديد اإليجابيات والسمبيات. -

  حصة 02



 وسمبيات الياتف الخموي.
  

حول التطور مم يمّد ثقافي :عرض ف
 التكنولوجي.

 
 رحمة الحروف والكممات.مشغل الكتابة: -
 وصف األشياء عمى طريقة الياس مطر. -

 آذار

 : مع الصحافة.قراءة
 ىاري يضرب بعنف         

 
 
 

 أمي   قصيدة:
 
 

 مراجعة اليمزة المتوسطة والمتطرفة إمالء:
 

 الجمع قواعد:
 ..األسماء الخمسة          

 
نقاش حول أىمية األم ودورىا في  مد ثقافي:

 .المجتمع والعائمة
 كتابة تقرير صحفي التعبير الكتابي:

  
 

 التعرف عمى العمل الصحافي. -
 معرفة خصائص ومميزات التقرير الصحافي. -
 القراءة المعبرة مع تموين الصوت. -
 
 
 ترسيخ حب األم في قموب المتعممين. -
 
 
 معرفة تطبيق القاعدات اإلمالئية.-
 
 إلى الجمع وبالعكس.معرفة التحويل من المفرد -
 استخدام االسماء الخمسة في التأليف الشخصي. -
 
 
 
 توظيف خصائص التقرير الصحافي-
 

 مشغل كتابة: الشعر عمى طريقة محمود درويش.

  حّصة 02



 نيسان

 مع الصحافة: قراءة
 وجيًا لوجو -

 
 
 

 الصحفي الّصغير   قصيدة:
 الالم في األسماء الموصولة إمالء:

 
 اإلشارةأسماء  قواعد:

 األسماء الموصولة         
 

 مينة الصحافة.كتابة مقالة عن  تعبير كتابي:
 
أقساميا واستعراض :إحضار جرائد  ثقافي مدّ 

 وعناوينيا.

 التعرف إلى القصص المصّورة. -
 معرفة الحقل المعجمي الخاص بالصحفي. -
 مراعاة أصول الوقف.القراءة الجيرية البميغة ولفظ أل التعريف لفظًا جيدًا مع  -
 
 
 اإللقاء المعبر.-

 معرفة كتابة الالم في األسماء الموصولة.
 

سماء الموصولة وأسماء اإلشارة في تركيب جممة أو كتابة صحة استخدام األ
 فقرة.

 
 معرفة كتابة مقالة.-
 التعرف عمى خصائص النمط التفسيري. -
 
 العرض الشفيي القصير. -

 الصور.مشغل الكتابة: استدعاءات 

  حصة 70

 أيار

 : الخبر  الصحافيقراءة
 
 
 

 المراسل الصحّفي   قصيدة:
 

 معرفة أىمية الروبوت في حياة االنسان. -
 الخبر الصحفي.مقومات معرفة  -
 
 
 اإللقاء الّسميم. -
 

  حصة 77



 األلف التنوين في النصب إمالء:
 المبتداء والخبر. قواعد:

 االفعال الناقصة.         
 
 

 كتابة خبر صحافي تعبير كتابي:
  
 

 معرفة كتابة ألف تنوين النصب -
 معرفة التمييز بين المبتدأ والخبر.-
 معرفة توظيف المبتدأ والخبر في التأليف الشخصي. -
 معرفة أخوات كان. -
 
 .الخبر الصّحفي توظيف مقومات-
 

 مشغل الكتابة: الطبق المفضل سيرتي لو حكيت.
 العرض الشفوي القصير.

 حزيران

 : إحذر صحبة الّسمطانقراءة
 
 
 

 مراجعة عامة لمقاعدات اإلمالئية. إمالء:
 

 األحرف المشبية بالفعل قواعد:
 
 

مرض كتابة موضوع حول  تعبير كتابي:
 اجتماعي.

 

 معرفة سمبيات الحسد وأضراره. -
 التعرف عمى القصص الخرافية. -
 
 
 
 

النحوي والمعنوي الذي يطرأ عمى الجممة االسمية عند  رالتغيي وتمييز إدراك
 دخول االفعال الناقصة واألحرف المشبية بالفعل.

 
 وصف إنسان متكبر.-

 مد ثقافي: اآلفات االجتماعية وأثارىا السمبية عمى األفراد والمجتمعات.

  حّصة 00

 القصص الموضوعة في الّصف بشكل اختياري من المتعممين عمى أن يقّدموا ممخصًا شفويًا عنيا. خالل العام الدراسي، ستتم مطالعة مالحظة:


