الصف السادس اللغة العربية اللغة واألدب
الوحدات المدروسة
الوحدة األوىل

ّ
هويت
●
●

●

الوحدة
الثانية

●

الوحدة
الثالثة

،والتعبي عن الذات.
المفاهيم :اإلبداع :البنية
ر
مهارات المادة :يطلع الطالب عىل مجموعة من النصوص المحددة الت تنتم ألنواع أدبية مختلفة ويوظف مهارات الفهم واالستيعاب واالستجابة.
كما يتدرب عىل كتابة نصوص إبداعية متعلقة بمفهوم الهوية ويستكشف أبعاد ارتباطها بالثقافة واالنتماء الحضاري واالجتماع .ويدرس الطلبة
بعض المهارات اللغوية مثل النسبة و التنوين وأنواع الجمل.
اإلجراءات /األنشطة التعليمية :يحلل الطالب بدعم من المعلم مجموعة قصصية مختارة من مصادر متنوعة ويتعرف بناء القصة ٬وعنارصها٬
ومفاهيم العقدة والحل .وبناء الشخصيات .ويتدرب عىل كتابة نصوص إبداعية من إنتاجه.

كيف ّ
تتم سعادتنا؟
●
●

البداية :نوفمي

المدة 8 :أسابيع

المفاهيم :الروابط  :الشخصية ،الزمان والمكان.
شبيي ويتعلم تحليل الرواية لعنارصها األدبية األساس ٬الزمان٬
مهارات المادة :يطلع الطالب عىل الرواية الميجمة هايدي للكاتبة السويرسية يوهانا ر
والمكان ٬والشخصيات ٬والعقدة ٬والحل ٬يستكشف الطلبة القضايا الواردة فيها ٫ويتعلم بناء الجمل والياكيب اللغوية واألسلوبية ف العمل.
تثيها .ويتدرب عىل كتابة المقالة التحليلية٬
اإلجراءات  /واألنشطة التعليمية :يحسن الطالب قراءة القصة وفهمها والتحدث عن القضايا الت ر
ً
ً
تحليال أدبيا يتناول ثيمة السعادة كما وردت ف الرواية.
ويكتب

النصوص المصورة
●
●
●

البداية :أغسطس

المدة  8 :أسابيع

البداية :فياير

المدة 8 :أسابيع

المفاهيم:المنظور ،وجهة النظر ،رصورات الجمهور.
مهارات المادة :يتعرف الطالب عىل أنواع النصوص المرئية ويستكشف مفهوم المنظور و وجهة النظر ،ويقيم اختيارات المؤلف.
اإلجراءات /األنشطة التعليمية :يتعرض الطالب لمجموعة من النصوص المصورة من وسائل إعالمية عربية متنوعة ،ويناقش بدعم من المعلم
مضمونها ورسالتها المبنية عىل وجهة نظر الفنان ٬ويتعلم مهارة المشاهدة والتعليق النقدي الختيارات المؤلف اإلبداعية.

●

الوحدة
الرابعة

الشعر والشعراء
●
●

●

البداية :أبريل

المدة 8 :أسابيع

المفاهيم :اإلبداع ٬النوع األدب ،الغرض
ّ
مهارات المادة :يقرأ الطلبة مجموعة مختارة من شعر العرب قراءة معية  ،يتعرف الطالب عىل أغراض الشعر ،ويناقش بعض المفاهيم المتعلقة
بالشعر مثل(النظم  ،الروي  ،القافية  ،الترصي ع  ،اإليقاع  ،بحور الشعر  ،القطعة الشعرية ،)...يفهم معاب القصيدة ويحدد الفكر الرئيسة والفكر
الجزئية ،يحدد الغاية من كل قصيدة ،يقسم القصيدة إىل وحدات معنوية ،يحلل القصيدة ر
ويرسح معانيها  ،يحدد عوامل اإليقاع ف القصيدة،
التكسي ،يعرف النواسخ
يمي ربي الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم وجمع
ر
يستخرج معاجم القصيدة ويعرف أنواعها وأسباب حضورها  ،ر
الحرفية وأركان الجملة اإلسمية المنسوخة بحرف ناسخ وعمل النواسخ الحرفية.
اإلجراءات /األنشطة التعليمية :يحلل القصيدة تحليال مسيسال ،يحسن كتابة المقدمة والجوهر والخاتمة ويحافظ عىل ترابط األفكار ترابطا
منطقيا .يبت تحليله بناء متوازنا ويقسم القصيدة إىل وحدات معنوية  ،يحدد األساليب الت استخدمها الكاتب ف قصيدته .ينظم قصيدة ف غرض
يختاره ويقوم بإلقائها عىل زمالئه.
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 :أغسطس

الوحدة األوىلّ :
هوي يت
المدة 8 :أسابيع

تنتم ألنواع أدبية مختلفة ويوظف مهارات الفهم واالستيعاب واالستجابة.
الت
ت واألنشطة التعليمية :يطلع الطالب عىل مجموعة من النصوص المحددة ي
ي
واالجتماع .ويدرس الطلبة بعض المهارات
الحضاري
واالنتماء
بالثقافة
رب عىل كتابة نصوص إبداعية متعلقة بمفهوم الهوية ويستكشف أبعاد ارتباطها
ي
مثل النسبة و التنوين وأنواع الجمل.
ت /األنشطة التعليمية :يحلل الطالب بدعم من المعلم مجموعة قصصية مختارة من مصادر متنوعة ويتعرف بناء القصة ٬وعنارصها ٬ومفاهيم العقدة
.وبناء الشخصيات .ويتدرب عىل كتابة نصوص إبداعية من إنتاجه

س :اإلبداع
التقص
و
ي

ص

والتعبي عن الذات
المفاهيم المرتبطة :البنية
ر
تعتي حاسمة يف تحديد انتماءاته
الهوية ذاتية وجمعية والخلفية االجتماعية للفرد ر
ً
كيف تلعب الخلفية االجتماعية دورا حاسما يف بناء مفهوم الهوية؟ وكيف يوظف الكتاب هذا المفهوم يف بناء شخصياتهم القصصية؟

ق

ما الهوية؟ ما الخلفية والتجربة االجتماعية؟ كيف تحدد الهوية الذاتية والجمعية دوافع الشخصيات الدرامية؟ وتفرس اختياراتها؟

يم

الت تجمعنا؟ ما دور الثقافة واللغة يف بناء الهوية؟
ما المبادئ ي
ً
جمع فقط أم يمكن أن تكون فردانية أيضا؟ هل اختالفنا يفرس وجود الخالفات بيننا؟
كيف تتشكل هوية الفرد؟ هل الهوية عنرص
يّ
ّ
تأثي عىل الفرد وثقافته ؟ هل
هل هناك مبادئ بال هوية؟ فيم يمكن اخيال الهوية ؟ ما الذي يجعل الكتابة مهمة؟ هل للمجتمع ر
يستخدم األدباء مفهوم الهوية لبناء شخصياتهم الدرامية.

رة

عايي التقييم
ر

ل

م

لنص

دام اللغة

أ .تحديد الجوانب المهمة للنصوص والتعليق عليها.
ب .تحديد اختيارات ُ
المبدع والتعليق عليها.
ر
ج .رتيير اآلراء واألفكار باستخدام األمثلة والرسوح والمصطلحات.
د .تحديد أوجه الشبه واالختالف يف المزايا داخل النصوص وفيما بينها.
ّ
الت تخدم السياق والقصد
أ .توظيف اليكيبات التنظيمية ي
ّ
ب .بتنظيم اآلراء واألفكار بطريقة منطقية

ج .استخدام أدوات ثبت المراجع والتنسيق لعمل أسلوب عرض يناسب السياق والقصد

ّ
ّ
العملية
الشخص يف
التفكي والخيال بينما يستكشفون وجهات النظر واألفكار الجديدة الناشئة عن االنخراط
أ .إنتاج نصوص تعرض
ر
ي
ّ
اإلبداعية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ب .باتخاذ اختيارات أسلوبية من حيث األدوات اللغوية واألدبية والمرئية ،ويعرضون إدراكهم ألثرها عىل الجمهور.
ج .اختيار التفاصيل واألمثلة ذات الصلة لدعم األفكار.
ُ
وم ّ
تعبي مالئمة ُ
تنوعة.
أ .استخدام مفردات وتراكيب ج َمل وأشكال ر
ّ
ّ
ب .الكتابة والتحدث بأسلوب واختيارات لغوية مالئمة
ج .استخدام القواعد والنحو وعالمات اليقيم الصحيحة
د .التهجئة واللفظ بدقة.
ّ
اللفظ المالئمة.
غي
التواصل
ه .استخدام تقنيات
ر
ي

ّ
التواصل والتنظيم
ت التعلم
المصادر /واآلثار األدبية :
ً
ّ
اسم؟..إلخ)
أغي
عىل أن ر
▪ نصوص أدبية متنوعة مثل (أنا أيضا محظوظ ٬هل ي
ي
▪ فيديو مدبلج
المهمات واالختبارات التكوينية
 .1ينخرط الطلبة يف مناظرات ثنائية حول قضايا مرتبطة بمفهوم الهوية ويقدمونها أمام زمالئهم يف الصف
 .2يكتب الطالب قصة إبداعية من خياله مرتبطة بمفهوم الخلفية االجتماعية وعالقتها بقضية الهوية الذاتية والجمعية من خالل لوحات
وصور صامتة.
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الوحدة الثانية :كيف ّ
تتم سعادتنا؟

:
نوفمب
ر

المدة 8 :أسابيع

ر
شببي ويتعلم تحليل الرواية لعنارصها األدبية
ت واألنشطة التعليمية :مهارات المادة :يطلع الطالب عىل الرواية المبجمة هايدي للكاتبة السويرسية يوهانا ر
ر
س ٬الزمان ٬والمكان ٬والشخصيات ٬والعقدة ٬والحل ٬يستكشف الطلبة القضايا الواردة فيها ٫ويتعلم بناء الجمل والباكيب اللغوية واألسلوبية يف العمل
ً
ً
ر
تثبها .ويتدرب عىل كتابة المقالة التحليلية ٬ويكتب تحليال أدبيا
الت ر
ت  /واألنشطة التعليمية :يحسن الطالب قراءة القصة وفهمها والتحدث عن القضايا ي
ثيمة السعادة كما وردت يف الرواية.

س :الروابط
التقص
و
ي

ص

المفاهيم المرتبطة :الشخصية  ،المكان أو زمان األحداث
أثر الزمان والمكان يف تشكيل شخصية اإلنسان ومواقفه وسلوكياته.
كيف يؤثر عامال الزمان والمكان عىل التوجهات الشخصية للفرد؟ ورؤيته للمكان والزمان

ق

ما عنارص القصة؟ ما الفرق ربي حياة الريف والمدينة؟ ما الفرق ربي الرسد والحوار؟

يم

ما السعادة ؟ من يساهم يف إسعادنا؟ ما أثر الروابط االجتماعية يف سعادة الفرد؟

رة

أساس لتتحقق السعادة؟
كيف يؤثر الزمان والمكان يف سلوك الفرد؟ هل المال عنرص
ي

عايب التقييم
ر

ل

م

دام اللغة

أ .تحديد الجوانب المهمة للنصوص والتعليق عليها.
ب .تحديد اختيارات ُ
المبدع والتعليق عليها.
ر
ج .رتبير اآلراء واألفكار باستخدام األمثلة والرسوح والمصطلحات.
ر
ّ ر
الت تخدم السياق والقصد
أ .توظيف البكيبات التنظيمية ي
ّ
ب .تنظيم اآلراء واألفكار بطريقة منطقية

ج .استخدام أدوات ثبت المراجع والتنسيق لعمل أسلوب عرض يناسب السياق والقصد
ُ
وم ّ
تعبب مالئمة ُ
تنوعة.
أ .استخدام مفردات وتراكيب ج َمل وأشكال ر
ّ
ّ
ب .الكتابة والتحدث بأسلوب واختيارات لغوية مالئمة
ر
ج .استخدام القواعد والنحو وعالمات البقيم الصحيحة
د .التهجئة واللفظ بدقة.
ّ
اللفظ المالئمة.
غب
ه .استخدام تقنيات التواصل ر
ي

والتفكب النقدي
التواصل
ت التعلم
ر
المصادر /واآلثار األدبية :
ّ
شببي (ترجمة)
▪ قصة هايدي للكاتبة السويرسية جوهانا ر
▪ مقاطع مختارة من مسلسل هايدي عىل اليوتيوب
المهمات واالختبارات التكوينية:
ويتخب أفضلها بالنسبة إليه ويستدل عىل ذلك
وممباتهما
ويبي خصائص القرية والمدينة
ر
ر
 .1يروي الطالب أحداث القصة ر
 .2يعدد الطالب أهم التجارب المشوقة ر
الت عاشتها البطلة ويستدل عىل ذلك من القصة.
ي
الشخصيتي ّ
ئيستي كالرا وهايدي.
الر
شفه ربي
 .3يفاضل يف عرض
ر
ر
ي
األدب
العمل
ف
ظهرت
كما
السعادة
ثيمة
فيها
يناقش
تحليلية
 .4يكتب مقالة
ري
ي
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الوحدة الثالثة :النصوص المصورة
المدة 8:أسابيع

 :رفباير

مفهوم المنظور و وجهة النظر ،ويقيم اختيارات
ت واألنشطة التعليمية:مهارات المادة :يتعرف الطالب عىل أنواع النصوص المرئية ويستكشف
ي
ف/المبدع.
ت /األنشطة التعليمية :يتعرض الطالب لمجموعة من النصوص المصورة من وسائل إعالمية عربية متنوعة ،ويناقش بدعم من المعلم مضمونها ورسالتها
عىل وجهة نظر الفنان ٬ويتعلم مهارة المشاهدة والتعليق النقدي الختيارات المؤلف اإلبداعية.
المفاهيم المرتبطة  :وجهة النظر ٬رضورات الجمهور

س :المنظور

للتعبب عن الرأي.
الكاريكاتب كوسيلة
تستخدم وسائل اإلعالم فن
ر
ر

التقص
و
ي

كيف يمكن استكشاف وجهة النظر من خالل اإلشارات البرصية ر يف اللوحة؟
الجماهبي؟
ما النصوص المصورة؟ ما دورها ر يف وسائل االتصال
ر
رر
التحبات الثقافية ر يف تشكيل وجهة النظر؟
كيف يؤثر منظور الفنان عىل وجهة نظره؟ ما دور
ً
ر
تأثبا وفاعلية من الكلمة المكتوبة ٬قد ر
تحبل صورة واحدة آالف العبارات
الصورة أكب ر

ص

ق

يم

رة

عايب التقييم
ر
أ .تحديد الجوانب المهمة للنصوص والتعليق عليها.
ب .تحديد اختيارات ُ
المبدع والتعليق عليها.
ر
ج .رتبير اآلراء واألفكار باستخدام األمثلة والشوح والمصطلحات.
د .تحديد أوجه الشبه واالختالف ر يف المزايا داخل النصوص وفيما بينها.
ّ
الت تخدم السياق والقصد
أ .توظيف البكيبات التنظيمية ي
ّ
ب .تنظيم اآلراء واألفكار بطريقة منطقية

ل

م

ج .استخدام أدوات ثبت المراجع والتنسيق لعمل أسلوب عرض يناسب السياق والقصد
ُ
وم ّ
تعبب مالئمة ُ
تنوعة.
أ .استخدام مفردات وتراكيب ج َمل وأشكال ر
ّ
ّ
ب .الكتابة والتحدث بأسلوب واختيارات لغوية مالئمة
ج .استخدام القواعد والنحو وعالمات البقيم الصحيحة
د .التهجئة واللفظ بدقة.
غب ر ّ
اللفظ المالئمة.
التواصل
ه .استخدام تقنيات
ر
ي

دام اللغة

م:

والتفكب النقدي
التواصل
ر

المصادر /واآلثار األدبية:
▪

كاريكاتب متنوعة من العالم ٬نصوص إثرائية ومقاالت عمود رأي
صور
ر

المهمات واالختبارات التكوينية:
.1
.2
.3

ّ
كاريكاتب لفنانهم المفضل(يفضل أن يكون من نفس البلد) ويعرضون الصور
عروض تقديمية يقدمها الطلبة ٬يقومون باختيار لوحات
ر
ويعلقون عليها من ناحية الرسالة الواردة فيها وطريقة الفنان ر يف عرض وجهة نظره.
لوحتي تعرضان وجهت نظر متعار ر ر
رر
كتابة مسودة يقارن فيها الطالب ر ر
ضتي حول قضية معينة والتعليق عىل اختيارات الفنان اإلبداعية.
بي
ي
رر
لوحتي
يعلق الطالب عىل
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الوحدة الرابعة :الشعر والشعراء
المدة 8 :أسابيع

 :أبريل

حرة تحليال ر
ت واألنشطة التعليمية :يحلل الطالب قصيدة عمودية أو ّ
مستسال ،يحسن كتابة المقدمة والجوهر والخاتمة ويحافظ عىل ترابط األفكار ترابطا
ر
الن استخدمها الكاتب يف قصيدته .ينظم قصيدة يف غرض يختاره ويقوم
يبن تحليله بناء متوازنا ويقسم القصيدة إىل وحدات معنوية  ،يحدد األساليب ي
 .ي
عىل زمالئه.
المفاهيم المرتبطة :النوع األدبي ،الغرض

س :اإلبداع

الشعر لغة سامية وأدب راق تتنوع مواضيعه بتنوع الحياة وثرائها.

التقص
و
ي

ر
والعشين؟
ما دور الفن الشعري يف حياة اإلنسان يف القرن الحادي

ص

ما ممتات القول الشعري يف المضامي واألساليب؟ ما دور الشاعر يف المجتمع؟
ّ
ّ
الشعري؟ ما المجاز يف الشعر؟
ما الشعر ؟ ما القصيدة العمودية؟ ما أغراض الشعر؟ ما البيت
هل يحتاج اإلنسان إىل الشعر اليوم؟ ر
من يلجأ الشاعر لكتابة الشعر؟ هل للشعر جمهور؟

ق

يم

رة

عايت التقييم

ل

م

أ .تحديد الجوانب المهمة للنصوص والتعليق عليها.
ب .تحديد اختيارات ُ
المبدع والتعليق عليها.
ج .رتتير اآلراء واألفكار باستخدام األمثلة ر
والشوح والمصطلحات.
د .تحديد أوجه الشبه واالختالف يف المزايا داخل النصوص وفيما بينها.
ر
ّ ر
الن تخدم السياق والقصد
أ .توظيف التكيبات التنظيمية ي
ّ
ب .بتنظيم اآلراء واألفكار بطريقة منطقية

ج .استخدام أدوات ثبت المراجع والتنسيق لعمل أسلوب عرض يناسب السياق والقصد

دام اللغة

ّ
ّ
العملية
الشخص يف
أ .إنتاج نصوص تعرض التفكت والخيال بينما يستكشفون وجهات النظر واألفكار الجديدة الناشئة عن االنخراط
ي
ّ
اإلبداعية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ب .باتخاذ اختيارات أسلوبية من حيث األدوات اللغوية واألدبية والمرئية ،ويعرضون إدراكهم ألثرها عىل الجمهور.
ج .اختيار التفاصيل واألمثلة ذات الصلة لدعم األفكار.
وم ّ
أاستخدام مفردات وتراكيب ُج َمل وأشكال تعبت مالئمة ُ
تنوعة.
ّ
والتحدث بأسلوب واختيارات ّ
لغوية مالئمة
ب .الكتابة
ج .استخدام القواعد والنحو وعالمات ر
التقيم الصحيحة

م

التواصل،اإلدارة الذاتية  ،التفكت

لنص

د .التهجئة واللفظ بدقة.
ّ
اللفظ المالئمة.
غت
التواصل
ه .استخدام تقنيات
ي

المصادر /واآلثار األدبية :
ر
شوف  -أبيات مختارة-
▪ قصيدة الثعلب والديك ألحمد
ي
▪ قصيدة يا ّأم ماشكل ّ
السماء؟ للكاتب والشاعر طه حسي
ي
ّ
وصية ّأم للشاعرة السورية هند هارون
▪ قصيدة
المهمات واالختبارات التكوينية
ر
 .1تحليل قصيدة عمودية يف حدود عشة أبيات شكال ومضمونا
 .2كتابة نص شعر رنتي يف غرض يختاره التلميذ وإلقاؤها عىل خشبة المشح
 .3يعلق عىل نص شعري عت مشاهد ضمن مخطط محدد

