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 ملخص عام عن اكمل املقرر ملادة لغيت امجليةل للصف السادس الابتدائ 

 الوحدة اخلامسة  الوحدة الرابعة
 الوعي الاجامتعي     الوعي الصحي

 

 الأسلوب اللغوي الأسلوب اللغوي
 أأسلوب الرشط 

الرشط : هو ترتيب وقوع أأمر عىل وقوع أأمر أ خر بواسطة أأداة  
 ملفوظة. 

 
ْن   َمْن (  – من أأدوات الرشط ) ا 

 
ْن متارسوا الرايضة تنشط أأبدانك   مثال: ا 

 مْن ميارس الرايضة ينشط بدنه .
 

 التوكيد بـ )نفس(و)عني( 
 التوكيد يرخس املعىن ويقويه يف نفس السامع. 

 
 التوكيد بـ)نفس(و)عني( يفيد رفع احامتل أأن يكون يف الالكم سهو أأو نس يان . 

 مثال : 
 داخل الرابط نفسه .  شاهدت املسن

 
 تسمل املتقاعد عينه شهادة تكرميه .

 

 

 

 

 

 



 الصنف اللغوي الصنف اللغوي
 املصادر

املصدر : امس من لفظ الفعل يدل عىل حدث جمرد من الزمن  
. 

 
 مثال :   املصدر من الفعل  
 ) رجع (  ــــــــــــ) رجوع ( 

 ) اس تفاد  (  ــــــــــــ) اس تفادة ( 
 انتظم (  ــــــــــــ) انتظام  ( ) 

 ) اس تعد  (  ــــــــــــ) اس تعداد (  

 اسام الزمان واملاكن
 اسام الزمان واملاكن مأأخوذان من الفعل لدلالةل عىل زمان وقوعه أأو ماكنه .

 مثال : امس الزمان من الفعل  
 ) بدأأ ( ــــــ) مبدأأ ( 

 مبدأأ العام الهجري شهر احملرم . 
 مثال : امس املاكن من الفعل  

 ) جلس( ــــــ)جملس ( 
 جلس اجلد بني أأحفاده يف اجمللس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية النص ) التلخيص (  بنية النص اال رشادي
 هو عبارة عن التوجهيات والتعلاميت اليت نقدهما لل خرين .

رشادات حصية ‘ مرورية ،دينية ...   جماالته : ا 
 خصائصه:

 العنوان خبط ابرز . كتابة 
 يبدأأ النص اال رشادي جبمةل حمورية . 

 عرض التوجهيات بوضوح يف مجل قصرية مع التعليل
 اش امتل اال رشادات عىل عبارات مؤثرة. 
 مرافقة الصور والرسوم لفقرات النص . 

 تكتب اال رشادات يف صورة خطوات أأو نقاط 
 تورد اال رشادات يف ترتيب وتنظمي مناسب.  

 عادة صياغة النص الأصيل يف عدد قليل من اللكامت ، مع احملافظة عىل املعىن . تعريفه : هو ا  
 خصائصه:

 يتضمن التلخيص الأفاكر الرئيسة للنص الأصيل . 
 التلخيص أأصغر جحام من النص الأصيل . 

 خيلو من الألفاظ املكررة والصفات غري الرضورية والأمثةل والأدةل والتوضيح ..
 ل النص الأصيل؛ لأهنا تكتب بأأسلوب من قام ابلتلخيص.مجل التلخيص ختتلف عن مج

 

 اال سرتاتيجية القرائية  اال سرتاتيجية القرائية 
 اجلدول اذلات 

سرتاتيجية مكونة من أأربع خطوات   هو ا 
 قبل القراءة 

 ما أأعرفه : وأأكتبه يف قامئة نقاط. -1

 ما أأريد معرفته : ما أأتوقع أأن أأتعلمه وأأكتبه يف قامئة .  -2

 بعد القراءة  
 ما تعلمته : القراءة الصامته للنص بفهم وتركزي وكتابة ما تعلمته منه. -3

 ما أأريد معرفته أأيضا: كتابة ما أأريد معرفته عن املوضوع ومل يرد يف النص . -4

 طرح السؤال املتبادل
ام  يه طريقة لفهم النص حيث يقوم املعمل والطالب بقراءة النص قراءة مركزة مث يأأخذ لك واحد مهن

 دورا يف طرح أأس ئةل عىل الطرف ال خر حول النص ويتبادالن اال جابة عن الأس ئةل .
 

 طرح الأس ئةل حول نص ما يساعد عىل تذكر املعلومات بشلك أأفضل . 
 ينبغي تنويع الأس ئةل حبيث تشمل أأس ئةل مثل : من؟ ماذا؟ أأين؟ مىت؟

 ملاذا ؟ كيف ؟ مك ؟ . 

 


