
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

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

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

  

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سامي محمد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  ظفار :بمحافظة والتعليم لل��بية العامة املدير�ة

  )12-1( �سا��� للتعليم قتب�ت: مدرسة

 م 2020/2021 الدرا��� العام العر�ية اللغة مادة تحض��
  محمد سامي: املعلم اسم ●

الھاللیان والقوسان الحذف عالمة: العنوان  
 

  األولى :الوحدة
  إمالء :الفرع

:الصف  

 

والتاریخ الیوم  
 الحصة
 الشعبة

والمخرجات األھداف أرقام  
 

 والقوسین الحذف عالمة إلى باإلضافة الطالب درسھا التي الترقیم عالمات بعض تضم صورة: 
.الھاللیین  

املفا�يم/ التم�يد/القب�� التعلم  

 

 مصادر/  الوسائل
 التعلم

 األنشطة/ التنفیذ آلیة
تعلیمیةال/  ةالتدریبی  

 طرق/ االستراتیجیة
 التدریس

التعلیمیة المخرجات/  األھداف  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بعض بھا صورة
  الترقیم عالمات

 
 
 
 
 

ملونة بطاقات  

 باستخدام الصورة خالل من: التھیئة
 یتعرف والمناقشة الحوار استراتیجیة

 عالمات بعض على الطالب فیھا
 الحذف وعالمتي درسھا التي الترقیم

.الھاللیین وسینوالق  
 

 الذھني العصف استراتیجیة خالل من
 الحذف عالمة عن طالبھ المعلم یسأل

.الھاللیین والقوسین  
 

 توجد التي الفقرة خالل من: العرض
 المعلم یسأل المدرسي الكتاب في

 بعدھا ودت التي األسئلة الطالب
  اإلمالئیة القاعدة لیستنتج

 
:اإلمالئیة القاعدة  
 على تدل ھي(...)  الحذف عالمة

:مواضعھا ومن محذوف، كالم  
 النص من جزء إغفال إلى اإلشارة-

.المقتبس  
.المحذوف الكالم على الداللة-  
(... آخره إلى: االختزال عبارة قبل-

...)إلخ( بعدھا أو) إلخ  
 

  والمناقشة الحوار(     ) 
  االستقصاء(     ) 
الذھني العصف(     )   
  الحظ فسر، تنبأ،(     ) 
التعاوني التعلم(     )   
المعرفي) 7(شكل(     )   
  القیاس(     ) 
القصة(     )   
  الذھنیة الخرائط(     )

االستقرائي االستكشاف(     )   
باللعب مالتعل(     )   
  األدوار تمثیل(     ) 
  باألقران التعلم(     ) 
  المشكالت حل(     ) 
: أخرى

............................... 

............................... 
  

یتوقع من الطالب في ھذا الدرس 
 أن : 

 
 
 
 

 الحذف عالمة استعمال یتعرف-1
.الھاللیین والقوسین  

 
 الحذف عالمة یوظف-2

 في الھاللیین والقوسین
 توظیفا الصحیحة مواضعھما

.صحیحا  
 

 الحذف مواضع بین یمیز-3
.الھاللیین والقوسین  
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 ویوضعان: (  ) الھاللیان القوسان
:ذكر عند  

.عربي غیر اسم-  
.األرقام-  
.الكتب مراجع-  
.تفسیر أو لشرح تحتاج لفظة-  
 

 

 

 

 

المنزلي الواجب الختامي التقویم  عالجي/  إثرائي نشاط   
التعلیم تفرید  

التكویني التقویم  

 
 
 
 
 
 
 
 

  المدرسي الكتاب
 السؤال)21/22(صفحتي

  والثاني األول

: أجب ثم اقرأ  
 بیتي ھي األولى مدرستي وكانت" ... 
 أبي وكان الكثیر منھا تعلمت الذي
 المعلمون ھم...  وأختي وأخي وامي

) 18( قرابة حتى زالوا وما لي األوائل
."سنة  

 
 بنقاط المقتبس النص بدأ لم-أ

؟(...)ثالث  
 بین) 18( وضع في السبب ما-ب

ھاللیین؟ قوسین  
...........  بین نضعھ المرجع اسم- ج

.أكمل  

 
:إثرائي  
 ثم وانقلھا األنترنت في فقرة عن ابحث
 والقوسین الحذف عالمة فیھا وظف

.الھاللیین  
 
 
 
 

: عالجي  
  بالیاء المد: المد حروف
.تعریفھ  

.صورتھ  
  ورقي – طریق – جمیل: األمثلة

 
 

:إمالئي سطر  
 نخلة عمان في المشھورة النخیل من

  القیظ آخر تثمر التي الفرض

 
 الترقیم عالمات بعض اذكر-

.درستھا التي  
 

 كالما ذكر نرید ال عندما-
 ماذا نكتبھا التي الفقرة في

الترقیم؟ عالمات من نضع  
 
 
 

 وتصویب الطالب متابعة-
.خطائھمأ  
 
 

 القوسین وضع مواضع ما-
.الھاللیین  

 
 

 فیھا وضع جملة ھات-
.الحذف عالمة  

 
 
 

 

  المعلم مالحظات

  

 ال��بوي  املشرف �عتمد،،،                                                                                             �ول  ماملعل �عتمد،،
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