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ي   خالل الفصل الدراسي  
ي التعليم عل   سادس للصف ال   الثان 

كز ف  بية  لقراءة والكتابة للطالب بما يتوافق تماًما مع  ،ا االستماع  ، مهارات التحدث    سن  منهج وزارة النر
ي مجموع س والتعليم، و  

اتيجيات مختلفة متنوعة    ات يتم تشجيع الطالب عل المشاركة ف   .  أو بشكل فردي باتباع اسنر
،  تحليلها، وتقييم مدى تحقيق الكاتب لغايته، و النصوص األدبية و قراءة ب حيث سيقوم الطالب ي

، والمعرف  ، واالجتماعي ي
ربط النص بسياقه التاريخ 

ي أنماط مختلفة ولجماهنر مختلفة و باإلضافة إىل واستخالص السمات الفنية. 
ي المناقشات والعروض التقديمية. الكتابة ف 

إىل جانب   المشاركة ف 

بتحليل المادة المسموعة وتقييمها، وتقديم العروض باللغة العربية الفصيحة باستخدام الوسائط المتعددة مراعًيا آداب  ذلك سيقوم الطالب  

 توظيف المفاهيم النحوية، والرصفية، واإلمالئية، والبالغية، المتاالستماع والتحدث، و 
 
ا وكتابة

ً
ا سليًما تحدث

ً
 . صلة بالمرحلة توظيف

ي سيدرس الطالب خالل الفصل الدراسي  •
:  الثان   ما يلي

"   -قصة أوراق تضحك  -مجد اإلمارتقصيدة   القراءة والنصوص:  - ي
من   -لويس باستور مكتشف الجراثيم -صديقنا البحري "نص معلومانر

ي  -نوادر العرب
فيه بير  الماض  . وسائل النر   والحاض 

ي -أسلوب العطف -المفعول فيه -المفعول المطلق  النحو:  -
كيب النعتر  مهارات نحوية مختلفة. مراجعة   -النر

كة االستماع:  - كة -المزارعة ومدير الشر  العلم لغة العالم المشنر
ي كتابة نص   الكتابة:  -  كتابة نص رسدي    – تفسنر

ي يمكنكم من خاللهاعل مدار األسبوع ستكون 
لية، التر ي الصف ومساعدته إن واجه بعض يدرسه الطالب ما  معرفة هناك واجبات من  

 ف 

ي حلها كما  الصعوبة
ي  تشجيع الطالب عل قراءة يمكنكم ف 

يد من رصيدهم الكتب باللغة العربية والتر  .اللغوي سنر 
ي قام 

ا أن تسألوا الطالب عن النصوص الت 
ً
 بدراستها ومدى فهمه لها. يمكنكم أيض

ي كتاب الطالب و ألق  
 . تحقيقها ه  عما إذا كان يفهم األهداف وكيف يمكناسأله نظرة عىل األنشطة الموجودة ف 

ي الصف ومواصلة القراءة عىل نطاق واسع 
  . شجع الطالب عىل البحث عىل نصوص ومواضيع مماثلة لما درسه ف 

ورة ممارسة الكتابة بشكل دور  غوي، كما نوضي بشدة ض 
ّ
يد من مخزونهم الل ي سنر 

ل والتر ي المن  
،  ييرجى تشجيع الطالب عل القراءة  المستمرة ف 

ي علمكم 
ة، أو شعر... إلخ. وليكن ف   أن وقد يكون ذلك من خالل كتابة قصص قصنر

ّ
غة العربية تزخر بمجموعة كتب قيمة  المكتبة الخاصة بقسم الل

 .  يشاء ومتنوعة يمكن للطالب أن يستعنر منها ما 
ي واختيار ما يشاء من القصص والكتب القيمة باإلضافدكما يمكن الطالب ال ي ترسلها المعلمة عنى المنصة. خول عل منصة كتتى

 ة إىل المهمات التر
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