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 2022- 2021السنة الدراسية :                                                                                                                                   

                    
 

 البرمجة الفصلية                              ة لغة العربي  ال    :الماّدة
 السادس األساسي  :الصفّ 

 كوزيت رحمة   :المدّرس/ة

 المعارف واألهداف  المحور / المجال / الموضوع  / الشهر 
 التوقيع المدة 

أيلول تشرين  

 األّول 

مراجعة دروسمهمة من منهاج  

 السنة السابقة 

 

ل:   أوطاننا الصَّغيرةالمحور األوَّ

 : قراءة

 بيت في القلب.  -

 

 َضيعَتي   -    

 

 : ليلةٌ في بَيٍت من جليد . في اإلصغاء

 

ة( التّنوين )مراجعة  إمالء:  عامَّ

 تاء المخاطبة وكاف المخاطبة.       

 

 

 الّصحيح والُمعتل )ُمراجعة(  قواعد:

 الفعل الماضي.  

 

 

 

 التعّرف على خصائص الطبيعة في البلدان وعلى العناصر الطبيعيّة.  -

 إتقان القراءة الصحيحة.  -

 فهم النص بمضمونه وأهدافه. -

 التعرف على خصائص النمط الوصفي.  -

 تحديد الموصوف وأجزائِه وِصفاتِه.  -

 وجداني .  –موضوعي  -خارجي –تمييز نوع الوصف: داخلي   -

 

 مسموع بِلُغة الُمتكلِّم.سرد  نّص  إعادة -

 

 الكتابة الصحيحة وفق القاعدات اإلمالئية المشروحة.  -

 معرفة كتابة تاء المخاطبة وكاف المخاطبة.  -
 

 

 

 

 معرفة تمييز الفعل الّصحيح عن الُمعتل وتحديد نوعه. -

 معرفة عالمات بناء الماضي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصة  24  

 

 طرابلس  –ثانوية راهبات القلبين األقدسين     
  tripoli@sscc.edu.lb: البريد اإللكتروني

 www.tripoli.sscc.edu.lb  : الموقع اإللكتروني 
     SSCCTripoliتطبيق الموبايل :  
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 وصف البيت وأساسه.   تعبير كتابي:
 ستقالل. كتابة قصيدة وجدانيّة عن اال - 

                

 العمل على خصائص النمط الوصفي.  -

 مل مترابطة.صياغة أفكار في جُ  -

 استخدام المخزون اللّغوي. -

  

تشرين الثّاني 

 ،كانون األّول 

 

 ِمن بلد إلى بلد  المحور الثّاني:

 : قراءة

على الطريق   -

 الصحراوي. 

 

 : باُص النُزهة. في اإللقاء
 

 

 التاء في آخر االسم والفعل. إمالء:

 األلف في آخر الفعل.          

 

   قواعد:

 الفعل المضارع المرفوع.          

 الفعل المضارع المنصوب.          

 الفعل المضارع المجزوم.           

 

 : حول اللّغة العربيّة وأهميّتهامناظرة

 

 

 

 

 

 كتابة نص سردي   تعبير كتابي:

   

 

 التّدرب على القراءة السريعة والفهم اإلجمالي.  -

 والوصف. التعّرف على بناء الّسرد  -

 معرفة الحقل المعجمي الخاص بالصحراء.  -

 التعّرف على الصحراء وطبيعتها. -

 اإللقاء الّسليم والُمعبِّر.  -

 

 

 معرفة تعليل كتابة التاء.  -

 التمييّز بين تاء االسم وتاء الفعل.                                                                  -

 لف في آخر األفعال الماضية والمضارعة.معرفة كتابة اآل -

 

 التمييز بين الماضي والمضارع ومعرفة خصائصهما.

معرفة أحرف الجزم والتغير الذي تلحقه في آخر المضارع الصحيح   -

 والمعتل.

 

 معرفة التغيير الالحق باألفعال الخمسة بفعل النصب فالجزم. -

 

ردّات  –الفهم   -تنظيم الحوار والتّمّرس بِأساليب النّقاش وآدابِه )اإلصغاء  -

  الفعل...( 

 

 االلتزام بخصائص السرد.  -

 وضع تصميم الموضوع  ثُّم توسيعه.  -

  التَّمُكن من توظيف القواعد النّحويّة والّصرفيّة في الكتابة.  -
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