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                                                                           العربية السعوديةالمملكة 

                                  وزارة التعليم                                                                   

                                                           لتعليم بعسير                       لاإلدارة العامة 

                                                                                                االبتذائية السادسة واألربعون 

 معلمة لغتً / أ . زٌنة فاضل العمري                                                                  المشرفة / أ . لمٌاء سعٌد  

 ( آَداُب التعاُملِ )  السادسةالوحذة لغتي مادة في دراسية وحذة تخطيط            

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف/ الثاني     المادة / لغتي                               السادسة       العنوان / الوحدة

                  33   عدد الحصص/            وطنيالمجال/                آَداُب التعاُمِل            المحور/  

 ملخص الوحدة

نشاطات  –مدخل الوحدة 
 انجز مشروعً  -التهٌئة

  النملة الكرٌمة  –نص االستماع 

 الدٌن المعاملة  -النشٌد

 وطنً السعودٌة  –النشٌد 

    

 فهم المسموع وتحلٌله 

  آَداُب التعاُملِ         تذوق المسموع ونمده   

 التواصل          

 (والكتابً –) الشفهً     

 النصوص المرائٌة

  الرسول صلى هللا
علٌه وسلم  لدوتً 
 فً العفو والتسامح.

  الرسول صلى هللا
علٌه وسلم  لدوتً 

 فً الصدق . 

 

    

 فهم الممروء وتحلٌله

 تذوق الممروء ونمده  

 

  المٌم واالتجاهات   

ُحبُّ الرسول الكرٌم 
وااللتداء به,العفو 

والتسامح, الصدق فً 
المول ,ٌواسً فً 

 موالف حزٌنة.

 الظواهر الصوتٌة  

 االلف الممصورة    

 االسالٌب واالصناف اللغوٌة   

 االستثناء ب) إال( , الدعاء 

 الظروف

 بعد (  –لبل  -تحت -) فوق

هذة الوحدة تتناول ُحبُّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وااللتداء به, والعفو والتسامح , والصدق فً المول , 
 والمإاساه فً الموالف الحزٌنة .
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 [ تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة    1الخطوة]      
 الرئٌسٌة: االهداف        

 تكتسب اتجاهات ولٌم متصلة بآالداب السلوكٌة   -1

 تذكر أحداث وشخصٌات تم سماعها -2

 كٌف ( –اٌن  -تجٌب عن اسئلة تعلٌلٌة فٌما استمعت إلٌه وتبدأ )لماذا -3

 تجٌب عن اسئلة موظفة جذر السإال -4

 تبدي رأٌها وتنالش لً موضوع ٌناسب سنها فٌجملة واحدة -5

 تعلك على صورة من محٌطها -6

 تراعً تسلسل أحداث لصة عند عرضها -7

 كٌف ( –ماذا  –تسؤل بـ ) اٌن  -8

 –التاء المربوطة  -التضعٌف –المدود  -تمرأ كلمات تحوي ظواهر صوتٌةولغوٌة درستها) ال لشمسٌة والممرٌة -9
 ()الممصورةااللف اللٌنة

 تراعً مهارات النطك والتلفظ -11

 اللغوٌةتمرأ اناشٌد لصٌرة كلماتها من حصٌلتها -11

 ( 81 -71نصاً مشكوالً عدد كلماته من )تمرأ  -12

 تكتشف داللة الكلمات الجدٌدة من خالل  الترادف والتضاد  -13

 كم ( –لماذا  –كٌف  –أٌن  –تجٌب عن اسئلة تذكرٌة تبدأ ) من  -14

 بعد(  -لبل  –تحت  -فوق -وف االستثناء بـــ )إال( , الدعاء , الظرتلون صوتٌا األسالٌب اللغوٌة التً درستها )  -15

 تستنتج مما لرأت على ماٌدل من مشاعر وردت فً النص -16

 تكتشف المٌم الواردة فً النص  -17

 توضح رأٌها فً السلوكٌات الواردة فً النص  -18

 تذكر االسماء واالماكن والمحسوسات الواردة فً النص  -19

 تحكم رسم الكلمات على السطر وتمنح الحرف مساحته المناسبة  -21

 ترسم كلمات مضبوطة بالشكل  - 21      

 مضبوطة بالشكل  نصوصاً لصٌرة فً حدود سطر إلى سطرٌن تنسخ  -22      

 والهمزة المتوسطةكلمات تحوي )ال ( الشمسٌة والممرٌة تكتب من ذاكرتها المرٌبة والبعٌدة  -23      

 تكتب كلمات تحوي حركات لصٌرة  -  24      

  جملة مفٌدة ترتب جمالً بسٌطة لبناء  -25      

 تغنً الجملة بعبارة بسٌطة من معجمها  -26      
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 تعٌد مفردات جملة  - 27        

 بعد ( –لبل  -تحت –الظروف ) فوق  –الدعاء  –االستثناء بــ) إال ( اسلوب تستخدم  -28       

  تمتدي برسولنا الكرٌم فً العفو والتسامح والصدق فً المول والعمل وغٌرها من المٌم واالتجاهات  – 29       

  أنجز مشروعًتنفٌذ  -31       

 تنفٌذ التموٌم التجمٌعً للوحدة   -31       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           العربية السعوديةالمملكة 

                                  وزارة التعليم                                                                   

                                                           لتعليم بعسير                       لاإلدارة العامة 

                                                                                                االبتذائية السادسة واألربعون 

 معلمة لغتً / أ . زٌنة فاضل العمري                                                                  المشرفة / أ . لمٌاء سعٌد  

  

 

    

 االسئلت االسبسيت                االفهبم الكربي) االفهبم الببقيت(     
 
 ستفهم الطالبة أن :  

  الممروء والمسموع له دالالت متعددة 

   اللغة أداة تواصل مع االخرٌن 

  للكتابة اسس ومبادئ 

  التفكٌر اإلبداعً ٌمود المتعلم للملراءة المبدعة
 والتحدث الجٌد 

  ًاللغة هً إنتاج شفهً وكتاب 

 المارئ الجٌد ٌستطٌع وصف ماٌراه بابداع 

  ًمطلب دٌنً  التسامح بالعفووالتحل 

  حب الرسول وااللتداء به 

  المإساه فً الموالف الحزٌنة  

 
ما اهمٌة فهم الممروء    -1

 والمسموع؟
 كٌف تتواصل مع االخرٌن؟ -2
ماهً لواعد الكتابة  -3

 الصحٌحة؟
 ما اهمٌة التفكٌر اإلبداعً؟ -4
عبري شفهٌا وكتابٌا عن  -5

 آداب 
 السلون الصحٌح ؟    

 ن الصحٌح؟ كٌف نحمك السلو -6
مماواجبنا نحو الرسول  -7

 الكرٌم ؟
كٌف نإاسً عزٌز علٌنا أو  -8

 جارل لنا فً موالفه الحزٌنة ؟

 

 

 املعبرف واملهبراث االسبسيت التي يكتسبهب املتعلمىن بعد تعلن الىحدة       
 
 

 سٌتعرف المتعلمات:
 والمعبرة مهارات المراءة الصحٌحة 

  الكتابة الصحٌحةلواعد 

  اسلوب االستثناء استخدام  –)االلف الممصورة
 الظروف  . –الدعاء  –بـ) إال( 

  كٌفٌة ترتٌب كلمات لتكون جملة مفٌدة 

  لدوتً معنى كلمة 

  الرسول وااللتداء به .كٌفٌة حب 

 . المإاساه فً تالموالف الحزٌنة 

 أداٌب َو سلوكٌات صحٌحة فً حٌاتها  إكتساب
 العامة 

 

 
 :ستكون المتعلمات لادرات على 

  لراءة صحٌحةوباسلوب معبرنص اللراءة. 

 كتابة النصوص مراعٌه لواعد الكتابة. 

 . استنتاج المعنى العام للنص المسموع 

 .وصف ما استمعت إلٌة وشاهدته 

 .تحدٌد مولفها فٌما استمعت إلٌه وشاهدته 

  رأٌها والمنالشة فً موضوع مناسب إبدا
 لسنها.

  سرد لصة لصٌرة استمعت إلٌها مراعٌة
 التسلسل .

 .تجٌب على اسئلة موظفة جذر السإال 

  تكتشف داللة الكلمات الجدٌدة من خالل
 التضاد والترادف.

 .تستخدم األسالٌب اللغوٌة 

  ال الشمسٌة  - تكتب كلمات )بها تنوٌن
مفتوحة التاء ال -التضعٌف -والممرٌة

 المدود ( -والمربوطة والهاء

 كون جملة فعلٌة واسمٌة .ت 
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 تحدٌد األدلة والبراهٌن على تحمٌك نواتج التعلم   [ 2]الخطوة   

                                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  زمن التنفٌذ والمتابعة           
 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثانً   األسبوع األول  

اإلعالن + تمسٌم 
واختٌار المجموعات 

 وتوزٌع المهامالمٌمة 

أٌات واحادٌث أو جمع  
لصة ترتبط بالمٌمة مع 

 تنسٌك وتنظٌم الملف

إعداد االذاعة المدرسٌة 
 + التدرٌب

تسلٌم الملف+تمدٌم 
 االذاعة+التموٌم النهائً

 الوحدة السادسة / آداُب التعاُمِل  المشروع

األهداف
 -مهارات التعلم :) التفكٌر اإلبداعً -1

 التشارن ( -التواصل-التفكٌر النالد

 –مهارات العمل والحٌاة: ) التخطٌط  -3
دارة  إ-المسولٌة المٌادة و -والتكٌف المرونة

 اإلنتاجٌة. -الولت

 إتجاهات ولٌم متصلة بحب الوطن واالفتخار -4
 به والمحافظة على الهوٌة الوطنٌة.

مهارات الثمافة والمعلومات :)المهارات  -2
–والوسائط  -المهارات المعلوماتٌة -الثمافٌة

 واستخدام التمنٌة (

تنفٌذ ملف وإذاعة مدرسٌة عن المٌمة المختارة مع المجموعة  -5
 مستثمرات ماتعلمنه فً الوحدة من تراكٌب لغوٌة وكفاٌات .

 تكتسب

 خطوات التنفٌذ

 التسلٌم ,اإلعالن عن المشروع, وتحدٌد أهدافه وموعد  -1

 تمسٌم الطالبات إلى مجموعات وتوزٌع المهام على أعضاء المجموعة . -2

 . أٌات وأحادٌث أو لصة تعبر عن المٌمة التً اختارتها المجموعة جمع  -3

 . تنظٌم الملف وتنسٌك المحتوٌات مع متابعة المعلمة -4

 .إعداد االذاعة المدرسٌة والتدرٌب على فمراتها  -5

 التمٌٌم الذاتً  . -األلران –المعلمة لائدة المدرسةوالتمٌٌم من لبل )  تمدٌم االذاعة -6

  التسامح( -األمانة -الصدق -هالمسإلٌ-رامٌتحلى بها ) االحتعلى المسلم أن لٌم ٌجب 

 ة ٌتعاون الطالبات بعد تمسٌمهمإاى مجموعات فً إختٌار إحدى هذه المٌم لتكون المجموع
 سفٌرة لها فً المدرسة وٌتشارن افرادها فً :

 أٌات وأحادٌث تحث على المٌمة  -إعداد ملف ٌحوي ؛ كلمات وجمأل عن المٌمة المختارة
 لصة لصٌرة أو مولف تمثل المٌمةالمختارة-مختارةال

 . تمدٌم إذاعة مدرسٌة عن المٌمة المختارة 
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 المالحظات متمٌز    كفء     نام     مبتدئ      المعايير م

 
1- 
 

 
 المعارف

 
 
 

 
 غٌر معلومات وجود -

 .صحٌحة
 من واحد عنصر تناول -

 عناصر
 .الموضوع

 واحد مصدر إلى الرجوع -
 المصادر من

 غٌر معلومات وجود -
 .صحٌحة

 من واحد عنصر تناول -
 عناصر

 .الموضوع
 واحد مصدر إلى الرجوع -

 المصادر من

 .صحٌحة المعلومات -

 عناصر ثالثة تناول -

 .الموضوع عناصر من
 ثالثة إلى الرجوع -

 مصادر

 صحٌحة المعلومات -

 .ودلٌمة

 عناصر تناول -

 .جمٌعها الموضوع

 .متنوعة المصادر -

 

 
2-  
 

 
 المهارة

 
 
 

 .الخط وضوح عدم -

 أخطاء ثالثة وجود -

 .إمالئٌة

 .العبارات صٌاغة فً خلل -

 وصوت بتردد اإللماء -

 .منخفض

 .ما حد إلى جٌد الخط -

 .إمالئٌٌن خطؤٌن وجود -

 بعض باستخدام التعبٌر -

 .العامٌة المفردات

 مع معبر بصوت اإللماء -
 وجود تردٌد

 .الخط وضوح -

 إمالئً خطؤ وجود -

 .واحد

 .التعبٌر جودة -

 .بطاللة اإللماء -

 .الخط جودة -

 األخطاء من الخلو -

 .اإلمالئٌة

 .التعبٌر جودة -

 .اإللماء فً المهارة -

 

 
3- 
 
 

 
 السلون

 
 
 
 

 :إلى االفتمار

 . التعاون -

 .اآلخرٌن احترام -

 .اآلراء تمبل -

 .الوحدة لٌم تمثٌل -

 أضٌك فً التعاون -
 .الحدود

 .اآلخرٌن احترام -
 .اآلراء تمبل عدم -
 الوحدة لٌم تمثٌل -

 .ممبولة بصورة

 أغلب فً التعاون -

 .المراحل

 .البناء التواصل -

 واحترام اآلراء تمبل -

 .اآلخرٌن

 الوحدة لٌم تمثٌل -
 بصورة جٌدة

 والتشارن التعاون -

 .بفاعلٌة

 .البناء التواصل -

 اآلراء تمبل -

 .اآلخرٌن واحترام

 الوحدة لٌم تمثٌل -
 بصورة جٌدة

 

 
4- 
 

 
 المسار

 
 
 
 

 خلل -متتابعة غٌر الخطوات

 .الخطوات بعض تنفٌذ فً

 أثناء الولت إدارة فً خلل -

 .التنفٌذ

 بموعد االلتزام عدم -

 .التسلٌم

 وتسلسل تتابع فً خلل -

 .الخطوات بعض

 .الخطوات صحة -

 الولت إدارة فً خلل -

 .التنفٌذ أثناء

بموعد  االلتزام عدم -
 التسلٌم

 وتسلسل تتابع -

 .الخطوات

 .الخطوات صحة -

 الولت إدارة فً خلل -

 .التنفٌذ أثناء

 .الموعد فً التسلٌم -

 وتسلسل تتابع -

 .الخطوات

 .الخطوات صحة -

 .بدلة الولت إدارة -

 .الموعد فً التسلٌم -

 

 
5-   
 

 
 اإلنتاج

 
 
 

 .جٌد غٌر اإلخراج -

 .تملٌدٌة أفكار -

 النظافة إلى االفتمار -

 .والتنظٌم

 .ممبول اإلخراج -

 .تملٌدٌة أفكار -

واالفتمارالى  النظافة توفر -
 التنظٌم

 .جٌد اإلخراج -

 .الفكرة فً اإلبداع -

 .والتنظٌم النظافة -
عرض االذاعة بصورة 

 منظمة

 التصمٌم جودة -

 .واإلخراج

 .الفكرة فً اإلبداع -

 .والتنظٌم النظافة -
 عرض االذاعة بصورة

 وممٌزة

 

 المعاٌٌر والمحكات

 الوحدة السادسة / آَداُب التعاُمِل       
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 الوحدة السادسة / آداب التعامل                 

 المشروع )سفٌرة المٌم (                     

 التسامح [ -االمانة -الصدق -المسولٌة -]االحترام        

 المٌمة المختارة )..............................(           

 مجموعة ) ..............................................(          

 مهام االعضاء
 

 التولٌع  الطالبة           

                              - جمع االٌات واألحادٌث

-                              
          

-   

-  
   - جمع وكتابة العبارات

-                              
 

-    

-  

   - لصة أو مولف

-  
 

-   

-  

   - إعداد الملف وتنسٌمة

-  

 

-   

-  

    - توزٌع فمرات اإلذاعة 

-   

 

-   

-  

 معلمة المادة/                          

 التولٌع /                                       
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 [ خبرات التعلم والتعلٌم  3الخطوة ] 
   دور المتعلمات ( خبرات التعلم والتعلٌم 3)

  مدخل الوحدة: تمهٌد إلثارة الطالبات بعرض الصور من
والمنالشه فً غالف  (    آَداُب التعاُملِ حدة)   موضوع الو

التً تدور حوله الفكرة  الوحدة والتعرٌف بمحور الوحدة
االساسٌة واستنتاج عنوان الوحدة والتحدث حول مضامٌن 

 الوحدة 

  للوحدة وتدوٌنها بجوار السبورة  انجز مشروعًاالعالن عن
  وتوضٌح دور الطالبة 

  عرض المعرفة والمهارات والخبرة التعلٌمٌة المراد اكسابها
 لدوتً لمة , ثم تحلٌل كالرسول وااللتداء به والتحدث عن حب 

  تنفٌذ نشاطات التهٌئة بمالحظة الصور والتحدث عن الصور
 التً تمثل كل منها ...........

 
 

 : االستماع 
 ( من خالل هذه الخطوات :  النملة الكرٌمةنص االستماع )  

عرض  -منالشة لوانٌن االستماع – منالشة الخبرات السابمة
واستنتاج   –تمدٌم النص صوتٌاً  -ومنالشتها وتحلٌلهاالصور

ثم منالشه االسئلة واالجابة عنها وتفعٌل  –احداث المصة 
 استثمار النص فً حل النشاطات التموٌم . -منظم االستماع

   ( الدٌُن الُمعاملةُ النشٌد     : ) 
تمدٌم ممدمة شٌمة للنشٌد ثم استماع النشٌد من جهاز 

معبرة منغمة مع االٌماءات  بصورةالمعلمة  انشاد –البروجكتر 
انشاد النشٌد زمرٌاًثم  –شرح االبٌات وإبراز المعانً والمٌم  –

 .تسمٌع النشٌد  –حفظ للنشٌد  التدرٌب على-فردٌاً 
 :النصوص المرائٌة  

منالشة صور الدرس بعناصرها واستنتاج المعنى العام للنص 
البروجكتر ثم لراءة المراءة الصامتة والمراءة عبر  –

ً التردادٌة الفردٌة ثم التحلٌل الصوتً   .للكلمات كتابٌاً وصوتٌا
  منظم – انمً لغتً – أجٌب)  الفهم واالستٌعابمكون 

 ( المهارات المرائٌة

 ًاألداء المرائ  

 :( كٌفٌة نطك الحرف الملون مع مالحظة  ألرا واالحظ) اوال
المماطع لراءة معبرة ( ولراءة بالفتح التضعٌف والتنوٌن

 بتلوٌنها الصوتً مع الضبط الصحٌح .

 : أكمل الخرٌطة( )ثانٌا 

إعطاء الطالبات كلمة لمعرفة معناها وضدها ووضعها فً         
) تموٌم جملة مفٌدة  ثم االنتمال للمكون فً الكتاب المدرسً

 ذاتً (
 

 

المنالشة والتفاعل 
 والبحث

 
 
 تطبٌك الموانٌن  

 
 
 

الحوار والمنالشة 
 وتحلٌل الصور

 
 
 
 

 تنفٌذ منظم االستماع
 تنفٌذ انشطة المكون 

 
 
 
المراءة المعبرة  

 للنشٌد وحفظ النشٌد 
 
 
 

 المنالشة والحوار
كتابة النصوص 

لراءة  -اإلمالئٌة
اإلجابة –النصوص 

من جذر السإال 
والتحدث شفهٌاً عن 

 مضامٌن الوحدة 
 تنفٌذ انشطة الوحدة 

 
المشاركة فً التعلم 

التعاونً ونموذج 
فراٌر وخرائط 

 المفاهٌم 
 

 معرفة مفردة الكلمة
 
 
 
 

عرض نواتج التعلم  
 المرغوبة

 
 
 
 
 
 

 دعم المتعلمات 
 طرح األسئلة

 التعزٌز  غرس المٌم 
 
 
 

 اإلعداد المنظم 
التوضٌح والشرح مع 

 التموٌم 
 
 

اتباع  –عرض النشٌد 
خطوات التدرٌس 

تمٌٌم وفك  -الصحٌحة
 المهارات المطلوبة

 
 

توظٌف مهارات 
المراءة الجاهرة 

 –للنصوص 
التعزٌزالمناسب 

 وتمدٌم الدعم 
 
 
 
 لشرح والتوضٌح ا

التحضٌر لتنفٌذ 
 االستراتٌجٌات 

 
 

إكمال توضٌح طرٌمة 
 الخرٌطة للمفردة
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  أكتُب 

 اإلمالء المنسوخ:   
 كتابة الجمل مضبوطة بالشكل إمالء منسوخ فً الكتاب  -

منالشة كتابة الكلمات على السبورة وطرٌمة الكتابة بخط  -
 النسخ مع مراعاة رسم الحروف .

 : اإلمالء المنظور 
تكتب الجملة على السبورة وٌتم منالشة الظواهر اللغوٌة 

 والصوتٌة ثم تمسح وتملى على الطالبات . 
  االختباري:اإلمالء 

 إمالء جمل من النص على الطالبات
 

  التراكٌب اللغوٌة : 

 :استخرج من النص -1

( وشرح لاعدتها  االلف الممصورةالظواهر الصوتٌة )
التعلم التعاونً ثم استخدام نموذج ومنالشتها ثم تنفٌذ 

فراٌر والتموٌم النهائً ٌكون عن طرٌك تنفٌذ المكون 
 فردٌاً على الكتاب .

 ( االسالٌب اللغوٌة)  استخدم : -2

وٌتم توضٌح االسلوب  , ال( إ)االستثناءبـاستخدام اسلوب 
وشرحه والتمثٌل علٌه جمل مفٌدة ثم طرح جمل  وتاكٌدا 

 من لبل الطالبات ولراءتها بتلوٌن صوتً ثم تنفٌذ المكون  
 فردٌاً فً الكتاب المدرسً كتموٌم نهائً .                

 ( اللغوٌةاالصناف )   أحول :  -3

 بجمل مفٌدة ٌهاوشرحه والتمثٌل عل( استخدام )الظروف
تدرٌب الطالبة على رسم الحروف بطرٌمة صحٌحة الخط : -4

 لرسم الحرف بخط النسخ على السبورة ثم فً الكتاب 
 :أعبر -5

واالستعانة بالصور  -استخدام الجمل ومحكاة االمثلة 
  لتوسٌع الجمل 

 
 ذاتً .تنفٌذ المكون فً الكتاب كتعلم  -6

 
 

 
 : ًالتموٌم التجمٌع 

 .تُبلغ الطالبة بموعد التموٌم التجمٌعً  وٌنفذ فً نهاٌة الوحدة 
 
 

  بتمٌٌم مشروع الوحدة نختم الوحدة 
     

 

 
 

 نسخ نصوص لصٌرة 
 

رسم كلمات رسماً 
 صحٌحاً 

 
كتابة كلمات من 
 الذاكرة المرٌبة 

 
 

كتابة كلمات من 
 الذاكرة البعٌدة 

 
 
 
 

توظٌف األسالٌب 
واألصناف اللغوٌة فً 

الجمل بطرٌمة 
 صحٌحة 

 
 
 
 
 
 
 

رسم الكلمات والجمل 
 رسما صحٌحا

 
 

التعبٌر الشفهً 
 والكتابً 

 
 
 
 
 
 
 

 حل االختبار التجمٌعً 
 
 

 المشروعتنفٌذ 
 
 
 
 

 نسخ نصوص لصٌرة 
 

رسم كلمات رسماً 
 صحٌحاً 

 
كتابة كلمات من 
 الذاكرة المرٌبة 

 
 

كتابة كلمات من 
 الذاكرة البعٌدة 

 
 
 
 

شرح الماعدات 
اإلمالئٌة والظواهر 

 الصوتٌة
 
 

شرح االسلوب  
 والصنف اللغوي 

إعداد وتنفٌذ انشطة 
 متنوعة

 
 

 التوجٌة واالرشاد 
 التموٌم 

 
 

الشرح والتوضٌح 
وتمدٌم التغذٌة 

 الراجعة 
 
 
 
 
 
 

 التموٌم 
 
 

 التموٌم 

 


