
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  للصف السادس  نموذج تحضیر درس اإلمالء
  والتاریخ   الیوم   م20     /   /                     م20     /   /                       
  الشعبة         
   الحصة         
   األھداف  3ـ1 4      
  الفرع  إمالء       
  الموضوع الھمزة المتوسطة على الواو       

  

  ) ✓)أخرى        (       )عصف ذھني     (   ) قصة       (   ) أمثلة    (   ) حوار : التمھید العام   اإلعداد للدرس القادم

   .استخدام سحابة الكلمات وتوجیھ الطالب الستخراج الكلمات المتضمنة ھمزة متوسطة باستخدام التعلم التعاوني  

  

الھدف      إجراءات التنفیذ   طرائق التدریس  مصادر التعلم
  السلوكي

 م

لوحة (   ) 
 ورقیة

شریط (   ) 
 مرئي

شریط (   ) 
 سمعي

صور (  2(
 ورسوم

 شفافیات(   ) 
عرض (   ) 

 تقدیمي
 .كتب علمیة(   ) 

 
 :مصادر أخرى

الفاكس جام 

التعلم ( 4التمھید، ) 
  التعاوني

  حل المشكالت(   ) 
  الحوار والمناقشة( 1+2(

  العرض الشفوي(   ) 
  المناظرة(   ) 
  التعلم باالكتشاف(   ) 
  تمثیل األدوار(   ) 
  العصف الذھني(   ) 
   الخرائط الذھنیة(   ) 
  

  :طرائق أخرى
  سحابة الكلمات(التمھید)

   مثلث ما( 2(
  الكرسي الساخن(4(

الواردة في الكتاب قراءة أنموذجیة، وأحث ـ بعد التمھید للدرس أوجھ طالبا مجیدا إلى قراءة الفقرة 
  الطالب على مالحظة الكلمات الملونة فیھا، ثم

 :مجموعة أسئلة، ھي  أسأل الطالب عن الرابط المشترك بین الكلمات الملونة وأطرح على الطالب
 ـ ما الحرف الذي كتبت علیھ الھمزة؟ ـ ما حركة الھمزة؟ 
 ـ ما حركة الحرف الذي یسبق الھمزة؟ 

وقبل أن أتلقى اإلجابة من الطالب أسرد علیھم القصة اآلتیة لبیان القاعدة التي تحدد الحرف الذي تكتب 
، وأبدأ في بیان الحركة (تُكسر ساق، فتُضم بجبیرة، ومن ثم تفُتح الجبیرة فیسكن األلم.)علیھ الھمزة

االستعانة بالسلم   ون سلبیة، معاألقوى من بین الحركات الثالث، فتكون الكسرة ثم الضمة فالفتحة والسك
 .اإلمالئي في ذلك

 
الكتاب ومناقشتھا باستخدام  ـ أوجھ الطالب بعد استیعاب قاعدة كتابة الھمزة المتوسطة إلى حل تدریبات 

 .التعلم التعاوني

أتوقع من 
الطالب في نھایة 

   :الدرس أن
  

یعرف الھمزة 
المتوسطة تعریفا 

  .صحیحا

  
  
 1 

القاعدة التي تحدد یبین  
كتابة الھمزة 

   .المتوسطة
 2 

مواضع كتابة    یذكر
الھمزة المتوسطة على 

   الواو
 3 

alm
an
ah
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/om



  (للعرض)
  

یتقن كتابة الھمزة 
 4    المتوسطة على الواو

  
  

  

الملحوظات
  

  أدوات التقویم البنائي  األنشطة اإلثرائیة والعالجیة   التقویم العام

  

  

  :األنشطة اإلثرائیة
  .تنفیذ نشاط إثرائي فردي

   الحوار الشفوي(    )
  األسئلة الشفویة( 1+2+4(

   األسئلة الكتابیة(   ) 
  

   :أدوات أخرى
  

   :األنشطة العالجیة
أوجھ الطالب إلى استخراج الكلمات المتضمنة 

منارة عمانیة ترفع )ھمزة متوسطة من درس 
  .مع بیان الحرف الذي كتبت علیھ( صوت التوحید
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