
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/6arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/ae/6arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس حامد جمعة هجرس اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
0arabic
0arabic
0arabic1
0arabic1
0arabic1
https://almanahj.com/ae/grade6
https://almanahj.com/ae/grade6
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=حامد جمعة هجرس
https://t.me/UAElinks_bot
https://t.me/UAElinks_bot
http://www.tcpdf.org


حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



112
حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

نغُم السعادة  



هجرسحامد جمعة / مع تمنياتي بالتوفيق

112



هجرسحامد جمعة / مع تمنياتي بالتوفيق



االستعداد
لقراءة النص

113ص 

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



سحامد جمعة هجر/ مع تمنياتي بالتوفيق



المعجم
والمفردات

113ص 
حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



سحامد جمعة هجر/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حول  
الشاعرة

116ص 
حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



هيا نبدأ قراءة

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

النّصّ 
ص 117



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



أنشطة ما بعد
قراءة النص

118ص 
حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حول
النصّ 

118ص 
حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حول لغة
النص

119ص 

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حول قارئ
النص

121ص 

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق



سحامد جمعة هجر/ مع تمنياتي بالتوفيق


