
 

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 الثاني  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/6arabic2     

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

https://almanahj.com/ae/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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املمتمقموميممم 
املمقمبملميم 
لمسمرمعم 
ممجمممومعمة :

املمذمامكمرمةم   امسمتمرمامتميمجميمةم
املمحمدميمدميمة

املمذمامكمرمةم   امسمتمرمامتميمجميمةم
املمحمدميمدميمة

يمذمكمرمنميم   ممنم
املمجمُمممَملم؟  بمأمنمومامعم



الجملة 

السمية 

والجملة 

الفعلية



استراتيجيةاستراتيجية

الخر النصف



املمنمصمفم   امسمتمرمامتميمجميمةم
املمخمر

املمنمصمفم   امسمتمرمامتميمجميمةم
أنواعاملمخمر
:ي

ذلك   على :أمثلة

السمية  الفعلية الجملة الجملة

باسم     تبدأ التي الجملة بفعل    أنا تبدأ التي الجملة أنا



الدائرة    وخارج داخل الدائرة   استراتيجية وخارج داخل استراتيجية

الوقت   يمُر
التقيُتجاَرنا  سريًعا
القديم

الدائرة،      في الفعلية الجمل ضع
خارجها  :والسمية

عاُم    العاُم هذا
دفاتر   زايٍد المعلمُة تصحُح

حديقُة  الطالبات أرى
كالجنِة   الزهوِر
الرض على



ستكون    الجمل أكثر
سيكون    المجموعة في

اليوم   درسنا عنوان
لهذا     درسنا عنوان ما

اليوم؟



الجملة 
الفعلية



الجملةةالفعلية        أركان لنستنتج الفيديو هذا مةعًا لنشاهد



الجملة    مَمتتكون
الفعلية؟

الفع
ل

الفا
عل



التعلم  :نواتج
-   ) ( اةةلجملة   مةكونات أرةكان اةةلمتعلم يةةعين

اةةلفعلية .

فةةيجةمٍل       - اةةلفاعل اةةلفعل اةةلمتعلم يةةوظةف
دة ف ة ل فة

الجملة 
الفعلية



طلبة      المسافرين أعزائي عليكم السلم

الرابع  !الصف

      ً درسجميلجدا مع اليوم رحلتنا  !سنبدأ

على    خلله  سنتعرفمن

الفعلية   الجملة أركان

النداء 
!!! الخير



الفعلية    الجملة الفعل أركان
الفاعلو

به  والمفعول

الفعلية    الجملة الفعل أركان
الفاعلو

به  والمفعول

عائل
ة 
الفع
ل

عائلة 
الفاع

ل



ُمَربًعا    انُْسج قصُة
جميلٌة.

بالبرد  يشعر

تحتضنُ 
أمها  .صوفي

الطفُلعلى    نام
.الرِض



ماذا 
تعلمنا؟



تمعملمممنمام 
أمن الجملة:       : به نبدأ الذي هو الفعل
الفعلية

يقوم:    الذي هو الفاعل
الفعل    يحتاج بالفعل،وقد

به    مفعول إلى والفاعل

)الفاعللك أُل



جمعت     جميلة قصة هناك
ليكونا    والفاعل الفعل
الفعلية    الجمل أروع
ونلقي    نقترب دعونا

عليهما   .. الضوء



إذا       سحرية أملُكعصا الفعل أنا
على    َسلَطُتُها

إلى    أتََحَوُل . نفسي ثلثة  أفعال
العبها    فهيا لعبًة :سأعطيك

مةاضةي -

مةضارةع -

أةمر -

أمثلة



مماثلة      عصا عندي الفاعل، أنا
أن       لبد الفعل صديقي جاء وكلما
ظماهرا       اسما أكون ربم معه، أكون

،أو       منفصل ،أو متصل ضميرا أو
صديقين      نظل كي وذلك مستترا،

.مًعا



الفاعلالفعل

الفعلية   الجملة ركنا

الربط   استراتيجية
المواد   بين

( امملرياضميات  ممادة )



الرقمية  حبِك   المواطنة عن عبر
للوطن، 

للمدرسة، 
للمعلم،   للقراءة،

العَلم،   وليوم
فعلية  :بجمل

التقويم 
:الختامي



م
درسنا 
بتقديم 
تلخيص 

لما 
تعلمناه



44 اةةلواةجةبصةةفحة 

اةةلنشاط.   كةةتاب مةن
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