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Date : From Day A

األعمال الصفية والمهارات المستهدفة خالل األسبوع:
الوحدة التعلمية الرابعة :ذكائي وطموحاتي.
-1معجمي (- 2 )2- 1معلوماتي الجديدة  – 3دردشة إلكترونية -4أنواع الخبر -5أكتب عن مشكلة
 -6طموح

 -7قصة صديقي

 -8نطبع عمال منظما -9حوار يثريني  -10أنت سمعي أم بصري

 -11أبي واألمير -12بأي وجه تلقاني.

تسليمها :

الواجبات اليومية وتاريخ
الواجب األول  :Day Cيوم األربعاء 2017/ 12/13م :
س  :1هاتي مرادف:
 -1فاوض-2..............ضجر-3..............إجالل.............................
وضد :كرم................مفرد :أنصبة............جمع :جليس .....................
س 2حددي الفعل الناسخ واسمه وخبره فيما يلي:
 -1أصبحت الثمار يانعة.
الفعل ...................اسمه ...................خبره.....................
 -2ما زالت الطائرتان محلقتين في الهواء.
الفعل................اسمه....................خبره.......................
التقييمات ،االختبارات ،الصفية- :أوراق عمل.

 -عروض تقديمية.

االختبار النهائي سيكون يوم اإلثنين الموافق
٢٠١٧/١٢/١٨م.
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الصف السادس

G6

المعايير الواردة في اختبار اللغة العربية الفصل الدراسي األوّ ل للعام

 ٢٠١٨ – ٢٠١٧م

موضوعات االختبار خارجيّة ما عدا الثروة اللغوية ،و السالمة اللغوية ،و الرسم الهجائي.

المعيار
تدرب عليها الطالب في الفصل.
صيغة السؤال  +الكفاية كما ّ
الكفاية العامة ( )٢القراءة والمشاهدة
١-٢
أبين الغرض الرئيس من النص المقدّم.
٢-٢
أكمل الخريطة الذهنية أو المخطط .
٣-٢
إجراء استدالل مستخلص من النص مع االستشهاد ( .خارج المنهج)
٤-٢
معنى كلمة (مترادف)  /جمع  /كلمة في جملتين تحمل معنى مختلفا  /التصريف
 ( /معجمي )  .ت ّمت مناقشة الثروة اللغوية مع الطالب من خالل أوراق العمل.
٥-٢
أحدد الفكرة الرئيسة والفكرة الثانوية للنص ،و تلخيصه.
٧-٢
أضع سؤاال عن الفقرة .
٩-٢
أحدد دوافعي وأسباب حبي للقراءة.
الكفاية العامة ( )٣الكتابة
١-٣
كتابة تعبير مكون من ثالث إلى خمس فقرات يتناسب مع الفئة العمرية.
٢-٣
ينتج عرضًا مكتوبًا ( قصة مثال ) عن محور معيّن.
٣-٣
تدقيق و مراجعة أنواع مختلفة من النصوص.
٥-٣
استخدام الخطوط الكتابية مع مراعاة قواعد النحو و صحة الرسم الكتابي و
التهجئة الصحيحة و الترقيم السليم.

الجملة الفعلية ٢+١ص ٤٢إلى ٤٥

أبحث و أتحدث و أكتبص١٣١

آباء و أبناء ص٤٨همزتي المتوسطة ص ٨٤رسمي و هجائي ص٩٣الهمزة المتوسطة عل السطر ٢+١ص ١٢٦ص١٤٥
أنواع الخبر ١٣٦أطبق ما تعلمت ص١٣٨خريطتي الذهنية ص١٣٩ -أنواع الخبر ص١٧٧

 جملتي االسمية  ١ص٨٢ -جملتي االسمية  ٢ص٩١

 كان و أخواتها ص١٥٢ -أطبع جدوال ص١٥٥

