
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

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

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

   

                  https://www.almanahj.com/sa/6arabic2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون المتعلم قادرا عىل:  -بمشيئة هللا  -يتوقع 

اكتساب اتجاهات إيجابية نحو صحة الجسم، واتباع العادات الصحية 
 ة. السليم

 فهم المسموع ومراعاة آداب االستماع

 القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها. 

ط وتوظيفه وفق حاجته توظيفا صحيحا.   تعرف أسلوب الشر

 . ي
اتيجية القراءة المعمقة باستخدام الجدل الذاتر  تعرف إستر

ي األسماء واألفعال والحروف رسما صحيحا. 
 رسم األلف اللينة ف 

تعرف رفع الفعل المضارع بحسب نوعه )صحيح اآلخر، معتل اآلخر ، األفعال 
 الخمسة(

 يحا. تعرف المصدر واستعماله وفق حاجته استعماال صح

 رسم فقرة بخط النسخ بعد تصحيح األخطاء الوارد فيها. 

 فهم النصوص وتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية. 

ة له.   تعرف بنية النص اإلرشادي وخصائص الممت  

ي 
ي ولغوي متصل بمحور " الوعي الصحي "واستعماله ف 

اكتساب رصيد معرف 
. التواصل الشفهي والك ي  تات 

 كتابة نص إرشادي استنادًا إىل خصائصه البنائية. 

 تقديم عرض شفهي إرشادي يعود عىل اإلنسان بالنفع. 

ي هذا 
ي تنفيذ بعض األنشطة الرجوع إىل )معجمي اللغوي( الذي تجده ف 

تحتاج ف 
ي الصفحات من 

 ٢٠٣إىل  ٢٠٠الكتاب ف 

 

 

 

 

( الوعي الصحي)    ثالثة  للوحدة ال   الكفايات املستهدفة    



 

:  –بمشيئة هللا  –يتوقع   بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون المتعلم قادرا عىلي

 اكتساب سلوك التواصل االجتماعي الحسن .  ❑

 فهم المستودع ومراعاة آداب االستماع.  ❑

 القراءة السليمة , وفهم المقروء , واستيعاب جوانبه واستثمارها .  ❑

 حيحا. تعرف أساليب التوكيد وتوظيفها وفق حاجته توظيفا ص ❑

كت    ❑ اتيجية )طرح األسئلة المتبادل( لزيادة التر  تعرف إستر

 تعرف تنوين المقصور والمنقوص والممدود.  ❑

 تعرف بعض الكلمات البرصية )عم..؟( )ممن ...؟( ❑

معتل اآلخر  –تعرف نصب الفعل المصارع بحسب نوعه )صحيح اآلخر  ❑
 . األفعال الخمسة ( –

 –معتل اآلخر  –تعرف جزم الفعل المصارع بحسب نوعه )صحيح اآلخر  ❑
 األفعال الخمسة (. 

ستعمالهما وفق حاجته استعماال تعرف اسم الزمان واسم المكان وا ❑
 صحيحا. 

 فهم النصوص وتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية .  ❑

 عد تصحيح األخطاء الواردة فيها . رسم فقرة بخط النسخ ب ❑

 تعرف بنية التلخيص  ❑

ي ولغوي متصل بمحور "الوعي االجتماع "  ❑
اكتساب رصيد معرف 

. واستعم ي ي التأصل الشفهي والكتات 
 اله ف 

 تلخيص نصوص استنادا إىلي خصائصها البنائية  ❑

 تقديم عرض شفهي عن نص أو كتاب ملخص ❑

ي تنفيذ بعض األنشطة إىلي الرجوع أىلي )معجمي اللغوي( الذي  ❑
تحتاج ف 

ي هذا ا
ي الصفحات من تجده ف 

 ٢٠٣إىلي  ٢٠٠لكتاب ف 

 

( لوعي االجتماعي  ا )    رابعة للوحدة ال   الكفايات املستهدفة    



 


