
Year Plan for subject name   grade ......... 8

unit 

no. Unit title Time Key concept related concept global context

Statement of 

Inquiry Objectives ATL skills Content Resources

1 فن االقناع Weeks5

lessons

hours20

المنظور وجهة 

البنية/السياق/النظر

التعبير الشخصي 

يستكشف /والثقافي

المتعلمالطرق التي نعبر 

بها عن األفكار والقيم 

ونقنع بها

يمكن تنظيم وتركيب 

النصوص لوضع 

الجماهير في وضعية 

اقتناع بفكرة أو قيمة

ه-ب-أ/د-ج-ب-أ  )مهارات التواصل

بحث حول أثر ) البحوث/(االقناع

كليلة ودمنة البن المقفع: أدبي

سينخرط المتعلمون في في مجموعة من الحكايات المثلية 

عبر هذه النصوص سيكتشف الطالب . ونصوص اشهارية

أعراف كل نوع أدبي ويحددون بنية النص الحجاجي 

. واألساليب االقناعية المستخدمة وأثرها على الجمهور

سيكتشف الطالب إن هذه النصوص لها عالقة بالواقع

نصوص من الكتاب المدرسي 

كتاب كليلة ودمنة /غير أدبية 

صور اشهارية/البن المقفع

2 قيم ومبادئ التواصل ساعة20/أسابيع 5 األنواع األدبية 

المو/السياق/الشخصية

ضوع

: الهويات والعالقات

سيكتشف المتعلمون 

/ المعتقدات والقيم

العالقات االنسانية

النصوص األدبية 

تؤثرعلى سلوك المتلقي 

وقيمه وأخالقه التي 

تساهم في تقوية 

العالقات والروابط بين 

أفراد المجتمع

ج--ب-أ-/ب-أ/د-ج-ب-أ القراءة المتعمقة الناقدة : التواصل

معاينة النصوص / وفهم المحتوى

/ المختلفةالمستوى لبناء تفاهم

النظر في الفكار من : التفكير

التفكير /وجهات نظر مختلفة

النقدي

سيكتشف المتعلمون دور القيم في بناء سالمة 

 )المجتمع من خالل القيم االنسانية التي تطرحها

على لسان  (كليلة ودمنة البن المقفع

سيركزونعلى المميزات الرئيسية للقصة /الحيوان

سيميز /الشخصيةوالموضوع/التركيب/مثل البنية

المتعلمون عواطف الخير والشر من خالل 

شخصيات دمنة وكليلة

مواصلة : أوال المحتوى المعرفي

قراءة األثر األدبي كليلة ودمنة 

قراءة النص / البن المقفع

تحليل نص /قيمة الوقت: األدبي

: االستماع الى نص/ اعتذار

مناقشة نص /صبر وأمانة

التعرف / (مسكنهم في القلب)

لشخصة تارخية من خالل نص 

درس يخص / الخليفة العادل

اعراب الفعل : استعمال اللغة

المضارع في كل 

األدوات التي تجزم فعال /حاالته

/ واحدا والتي تجزم فعلين

 )استجابة كتابية عنوانها 

(التسامح منهجي في الحياة

3 الطبيعة والحياة االبداع ساعة24/أسابيع6 مكا/الموضوع/الشخصية

/ ن أو زمان األحداث

التعبير عن / األسلوب

الذات

التعبير الشخصي 

سيكتشف /والثقافي

المتعلمون الطرق التي 

نعبر بها عن المشاعر 

والطبيعة والطرق التي 

نعزز فيها ابداعاتنا 

ونستمتع بها

يستطيع االنسان أن 

يعبر عن ذاته 

وثقافته في أي 

زمان ومكان بما 

يتفق مع 

ضروريات الجمهور

ه/ج/ب/أ* د/ج/ب/أ استخدام : مهارة التواصل

التواصل لتحقيق التفاهم بين 

مهارة إدارة /الثقافات المختلفة

كتابة مقال : مهارة الكتابة/ الذات

االبداع والطبيعة  )موضوعه

(والشباب

سيكتشف المتعلمون كيف أن الطبيعة مدرسة 

سيعرضون مهاراتهم في البحث واالستقصاء في /لالنسان

شعر الطبيعة وتدوين المالحظات وتحضير تقرير شفهي 

خروج ميداني  )يصف كيف أن الطبيعة مصدر الهام

(لمشهد طبيعي ونقل المشهد من طرف المتعلمين

/ الجانب المعرفي: أوال

الكتاب : المصادر المطبوعة

المدرسي المقرر من قبل 

وزارة التربية والتعليم وقد 

أخذت منه الموضوعات 

/ التي تتناسب مع الموضوع

أشياء " قصة القراءة الحرة

تتداعى رواية مترجمة عن 

مقاالت / شينو اتشيلي

صحفية لصور الطبيعة 

وكيفية أن الطبيعة مدرسة 

المصادر /دائمة

العروض التقديمية :المرئية

فيديو / الخاصة بالدروس

عن  تشنوا اتشيبي



4 شخصيات 

شجاعة

الروابط ساعة16/أسابيع4 / األنواع األدبيةالتناص

البنية/ السياق 

التوجه من حيث الزمان 

سيكتشف / والمكان

الطالب تنوع الشخصية 

بين األزمنة واألمكنة 

والعالقة بينها في بناء 

الحضارة االنسانية

يمكن أن ينشئ الكتاب 

الشخصيات من خالل 

اختياراتهم األسلوبية من 

أجل تطوير موضوع 

بعينه

-ب-أ/د-ج-ب-أ : مهارات اجتماعية 

المقارنة  )مهارات التفكير/التعاون

بين الشخصيات باختالف الزمان 

(والمكان

ثم * سينخرط المتعلمون في دراسة مسرحية 

جون شتانيك وسيركزون على * غاب القمر

المميزات المسرحية الرئيسية مثل الحوار 

الشخصية /االشارات الركحية/ المسرحي

سيحللون النص المسرحي /المسرحية والقضايا

مع التركيز على األصوات على خشبة المسرح 

والحركة المسرحية

الكتاب :  المصادر المطبوعة

المدرسي لوزارة التربية 

اختيار نصوص / والتعليم

ثم *مسرحية /تتماشى مع الوحدة

النها تتماشى مع * غاب القمر

الوحدة فهي تروي صراعا بين 

أهل القرية و المستبد وتحضر 

/ الشجاعة لتحرر القرية

العروض : المصادر المرئية

فيديو حول / التقديمية للدروس

جون 

https://www.youtuشتاينبك

be.com/watch?v=lCw1

rtn4Iog/ td]d, / td / –

فيديو قصير عن كيفية كتابة 

. المقال

https://www.youtube.c

om/watch?v=VIakUKe

g4dQ&t=121s/  ثالثا

/ الحاسوب: التكنولوجيا الحديثة

المكتبة
5 حكايات تاريخية ساعة24/أسابيع6 االبداع المكان /الشخصية/البنية

والزمان

التعبير الشخصي 

سيستكشف /والثقافي

الطالب تغير الحكاية 

وفق الزمان والمكان لذا 

تتنوع طرق االبداع 

وتختلف هدفها التوجه 

لكل جمهور عبر التاريخ

تبتكر الحكايات السرد 

باستعمال األعراف التي 

تعمل على تشجيع 

المتلقي على / القارئ

االستجابة لقضاياها

ج/ب/أ/د-ج-ب-أ / مهارات التواصل

مهالرات التأمل/مهاراتالتعاون
لم : سيستكشف المتعلمون فن قص الحكايات

البعد النفسي  )يروي الناس الحكايات

كيف وقع نقل /(والسوسيولوجي والثقافي للحكاية

سيحلل المتعلمون /الحكايات عبر الزمان والمكان

قصصا قصيرة ويكتبون قصة باتباع المخطط 

سيركزون على األعراف العامة /الذهني للقصة

لكل نص

من* ثم غاب القمر* مسرحية  /  

 خاللها يتناول المتعلمون مفهوم

المصادر/ الحكاية في المسرح  

العروض التقديمية:المرئية  

 الخاصة

https://www.youtبالدروس

ube.com/watch?v=Oo

eGWoQkWuo

6


