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

unit 

no. Time Key concept related concept global context

Statement of 

Inquiry Objectives ATL skills Content Resources

1 عمان األصالة الروابط ساعة20/أسابيع 4 / السياق/األنواع األدبية

التناص

التوجه من حيث الزمان 

سيكتشف / والمكان

المتعلمونالعالقة بين 

األصلة وهوية األفراد

األصالة هي الهوية 

وهي االنتماء

د-ج-ب-أ مهارات إدارة / مهارات التواصل

مهارة التفكير االبداعي/ الذات

سيكتشف الطالب مفهوم األصالة ودورها في تحقيق 

هويات الشعوب من خالل مجموعة من النصوص حول 

عصر اليعاربة في السلطنةو منخالل نصوص غير أدبية 

معلوماتية ونصوص مشاهدةتتبع تاريخ الوطن ودوره في 

سيكون هناك تركيز على / بناء الحاضر والمستقبل

مهارات الفهم والتفسير والتعليل وسيدرسون رواية باللغة 

(عائد إلى حيفا)األم لغسان كنفاني

الكتاب : المصادر المطبوعة

نختار منه نصوص  )المدرسي

" رواية/(تتناسب مع الوحدة

./ لغسان كنفاني" عائد إلى حيفا 

فيديو : المصادر اإللكترونية

حول دولة 

https://www.youtاليعاربة

ube.com/watch?v=y9-

a7tHKJKQ/ فيديو حول عائد

من هو  )إلى حيفا لغسان كنفاني

غسان 

https://www.youtuكنفاني

be.com/watch?v=aw3x

CcH1bEUفيديو عن / (؟

https://www.youtuالرواية

be.com/watch?v=T0C

OKno4fdE

2 الشخصيات التاريخية االبداع ساعة20/أسابيع4 مكا/الموضوع/الشخصية

ن أو 

التعبير /زماناألحداث

عن الذات

التعبير الشخصي 

والثقافي

يمكن أن ينشئ الكتاب 

الشخصيات من خالل 

اختياراتهم األسلوبية

-ج-ب-أ : مهارات اجتماعية

مهارات النقل : التفكير/التعاون

والرسم

سينخرط الطالب في دراسة نصوص شعرية ونصوص 

عائد )سيدرسون رواية / غير أدبية لشخصيات تاريخية

ويركزون على المميزات اللروائية الرئيسية مثل  (إلى حيفا

الشخصية الروائية والموضوع

الكتاب : المصادر المطبوعة

عائد إلى " رواية/ المدرسي

المصادر /لغسان كنفاني" حيفا

فيديو حول الشاعر : االلكترونية

https://www.youtuالمتنبي

be.com/watch?v=mGd

MgelSxMo/ فيديو حول

تحفة  )نورالدين السالمي وكتابه

(األعيان بسيرة أهل عمان

3 الخيال العلمي الروابط ساعة25/أسابيع 5 / السياق/التركيب/البنية

أنواع النصوص

التوجه من حيث الزمان 

سيكتشف /والمكان

الطالب الطرق التي 

نعبر بها عن األفكار 

والثقافة

ربما نلجأ للخيال العلمي 

للوصول الى 

تجاوزالواقع واستجابة 

لرغبة معرفة المجهول

د-ج-ب-أ مهارات ادارة /مهارات التواصل

مهارات التنظيم/الذات

سيستكشف الطالب أدب الخيال العلمي من خالل نصوص 

غير أدبية ونصوص خيالية وعالقة الواقع بالخيال العلمي 

من خالل المقارنة بين أنواع أدبية مختلفة

/ الكتاب: المصادر المطبوعة  

 المدرسي من خالل اختيار

 /نصوص تتناسب مع الوحدة

 فيديو حول عالقة علم الخيال

https://www.youtuباألدب

be.com/watch?v=IpVC

vFFpuDw



4 الطبيعة والحياة االبداع التعبير عن الذات 

ضروريات الجمهور/

التعبير الشخصي 

والثقافي
يستطيع الشخص أن يبدعو يعبر عن ذاته وثقافته في أي زمان ومكان حسب ضروريات الجمهور -ج-ب-أ مهارة ادارة / مهارة التواصل

مهارة التفكير اإلبداعي/ الذات

 سوف يقوم الطالب باكتساب المعارف المتنوعة عن أهمية	

 الطبيعة في الحياة وكذلك اإلبداع في اإلضافة إلى طبيعة

 األشياء حولنا من خالل النص من خالل النص غير

الطبيعة" األدبي خريف صاللة  وكذلك من خالل نص   

والذي يغرس قيمة حب (مقال أدبي  )" مدرسة دائمة  

 الطبيعة والحياة واإلبداع ومن خالل كتاب الشيخ والبحر

المترجم

:المصادر المطبوعة : أوأل 

: الكتاب المدرسي -        

الكتاب المقرر من قبل وزارة 

التربية والتعليم وسوف يتناوله 

الطالب خالل الشهور أبريل 

ومايو، وقد أخذت منه 

الموضوعات  التي تتناسب مع 

./الوحدة

مقاالت صحفية حول -        

الطبيعة وكيفية أنها مدرسة 

الشيخ والبحر  )رواية/ دائمة  

: ثانياً /(ألرنست همنغواي

: المصادر المرئية 

  العروض التقديمية الخاصة  -

فيديو حول رواية / بالدروس  

الشيخ 

https://www.yout/والبحر

ube.com/watch?v=bPl

VeG2t3ko/Eskchat1 .

كيف تكتب التقرير الصحفي؟ “

| الفرق بين الخبر والتقرير  (2)

” .دورة فنون التحرير الصحفي

YouTube, YouTube, 1 

Sept. 2015 ,

www.youtube.com/wat

ch?v=MsW9wvi3uAg.

5 تواصل التواصل أسابيع4=ساعة20 الجمهور/الغرض  / الهويات والعالقات

سيكتشف المتعلمون 

طبيعة العالقات االنسانية

التواصل وسيلة الغرض 

منها تعبيرالشخص عن 

الذات وعن الثقافات

د/ج/ب - ثانيا/مهارات التواصل : أوالً :/ 

مهارة البحث/مهارة إدارة الذات ا

اليد )سيقرأ المتعلمون النص األدبي: المحتوى المعرفي

نص / نص عمر وعام الرماد/(وحدها التجيد التصفيق

سيكتبون تقريرا / نص محبة األرض/اللغة تلد الحضارة

الشيخ )حول األدب المترجم بعد انهائهم رواية 

(اسم المفعول/ اسم الفاعل)االسماء المشتقة/(والبحر

الكتاب : المصادر المطبوعة

المدرسي من خالل اختيار 

النصوص التي تتناسب مع 

الشيخ والبحر  )رواية/ الوحدة

المصادر / (ألرنست همنغواي

فيديو حول : االلكترونية

https://www.youtuالتعاون

be.com/watch?v=ux9z

FvCOW2w/

6 الوطن المنظور ساعة20/أسابيع 4 عالقة / وجهة النظر

الموضوع بالمكان 

والزمان

االنصاف والتطوير الوطن من منظور 

الذات وعالقتها باآلخر 

/ على المستوى الثقافي 

عالقة الشخص بماهو 

ثقافي وبوطنه

الوطن مفهومه وتطور هذا المفهوم : المحتوى المعرفي

مواضيع لهذا المفهوم وأنواع  )عبر الزمان والمكان

(النصوص 

مهارة ادارة / مهارة التواصل

مهارة التفكير اإلبداعي/ الذات

https://www.youtube.com/watch?v=HhtGj3IS4aY:المصادر اإللكترونية/قصيدة حول الوطن عمان للشاعر العماني سعيد الصقالوي/ الكتاب المدرسي عبر اختيار النصوص التي تخدم الوحدة: المصادر المطبوعة


