
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/6                   

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

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

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

      

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

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

                  https://almanahj.com/qa/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 قسم اللغة العربية  - إدارة التوجيه التربوي 

 2022- 2023األكاديمي لعام ا

 

 األول األسبوع 
21 - 25/8 /2021 

 تشخيص مهارات القراءة واإلمالء  اإلنفاق في سبيل هللا - آيات من الذكر الحكيم  
  الهواية.. حياة متجددة  -             القراءة  األولى

 الثاني األسبوع 
28/8 /– 1 /9   /2022 

 األولى
  تابع/ الهواية.. حياة متجددة   - القراءة 

  الفعل الالزم والفعل املتعدي الكلمة والجملة
  الرياضةأهمية ممارسة  - التعبير الكتابي 

 لثالثاألسبوع ا
4 - 8/9 /2022 

 الثانية
 ( 5-1حفظ األبيات ) رسالة إلى سائق متهور  - القراءة 

  فعل األمر  -                     الكلمة والجملة

 رابع األسبوع ال
11 - 15/9 /2022 

 الثانية
  الهمزة املتوسطة  - اإلمالء
  ومن الوحدة األولى )س، ش( /  ض( -خط الرقعة )ص - الخط 
  قصة زرقاء اليمامة- التحدث

  أبو الرحالة - القراءة  الثالثة

 خامساألسبوع ال
18 - 22/9 /2022 

 الثالثة
  أبو الرحالة /تابع - القراءة 

  األسماء الخمسة  - الكلمة والجملة
  مدينة القيروان - االستماع 

 دساألسبوع السا
25 - 29/9 /2022 

 الرابعة 
  قصة الثلج  - القراءة 

  إعراب الفعل املضارع   - الكلمة والجملة 

 سابعاألسبوع ال
2 - 6/10/2022 

 الرابعة 
  عمل الخير - التعبير الكتابي  

  الهمزة املتطرفة - اإلمالء
  يوميات مسافر في الصين  - القراءة  الخامسة 

 الثامناألسبوع 

9 - 13 /10 /2022 
 الخامسة 

  يوميات مسافر في الصين  تابع - القراءة 

  كان وأخواتها. - الكلمة والجملة 

 تاسعاألسبوع ال
16 - 20/10/2022 

  صفحة من مذكراتي اليومية  - التعبير الكتابي   الخامسة 
 ( 6-1حفظ األبيات ) التسامح  قصيدة - القراءة  السادسة 

 شرااألسبوع الع
23 - 27/10/2022 

 السادسة 

  إّن وأخواتها  - الكلمة والجملة
  التنوين - اإلمالء
  ظ(.  ،من الوحدة الرابعة: )ط / خط الرقعة )ج، ح، خ( - الخط 

  حكمة أمير  - االستماع 

 عشر الحادياألسبوع 
30/10- 3 /11 /2022 

 السابعة
  سكك الحديد القطرية  - القراءة 
  دولةجولة في  - التحدث

  مراجعة وتعزيز - 
 عشر  نياألسبوع الثا

6 - 10 /11 /2022 
 2022نوفمبر 14إلى  6اختبارات نهاية الفصل الدراس ي األول من  -
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 يراعى تعويض فاقد التعلم بتنفيذ أنشطة منسجمة مع املهارات واملوضوعات املحددة في هذه الخطة.   -

 : الدروس اإلثرائية
 . االستماع: جابر عثرات الكرام الوحدة الثانية: 

   . أعالم من التاريخ: التعبير الكتابي:  الوحدة الثالثة -

 . مكارم األخالق :التحدث : الوحدة السادسة  -

 مراجعة ما سبق.  ، اإلمالء:قطر نهضة وعمران :التعبير الكتابي : الوحدة السابعة -


