Year Plan for L&L grade 10

Resources

النص القرائي :عمان كما يراها
الرحالة العمانيون
النصوص األدبية :في الحنين
إلى عمان ألبي مسلم – أغنية
الخليج لغازي القصيبي
البالغة :مقدمة في علم البالغة -
السجع
األنشطة النحوية :أنواع الحال
التعبير :التلخيص

.النص القرائي :الملكية الفكرية
: pm 23:1,المقال المترجم
| 2014, 27 December
R4772?com.res-syr.w
.التعبير :قراءة الصور والرسوم
.النحو :أحكام العدد 1،2
:النص المرئي
نص االستماع :الجمال والفن

ATL skills

Content
مهارات البحث
مهارات التواصل

(أ)( ،ب)( ،ج)( ،د)

مهارات التواصل
التفكي الناقد
مهارات
ر
مهارة التأمل

(أ)( ،ج)( ،د)

(ب)( ،ج)( ،د)

Statement of
Unit title
Time
Key concept
related concept global context Inquiry
Objectives
1
استكشاف الفضاء
الوقت و الزمان والمكان من أكتوبر 4 - 29
البنية
العلم
مع مرور الوقت ،ساعد التقدم
ي
والتكنولوج
األسلوب
استكشاف الفضاء يف
ي
تغيي الحضارات مما
ر
أدى إىل تطوير
االبتكارات العلمية
والتكنولوجية.
2
من نوفمي 17 /من  1الشاعر والوطن
اإلبداع
البنية
الشخص
التعبي
الشعر حالة من
ر
ي
والثقاف
األسلوب
ديسمي
الشخص
التعبي
ر
ي
ي
مثال االستكشاف
والثقاف الذي
ي
(المهارة الفنية ،و
يعكس اإلبداع يف
ّ
الحرفية،
الياعة
بنيته وأسلوبه.
واالبتكار ،والجمال)

ر
المشيكة
السمات
ربي شعوب العالم
تسمح لوجهات
النظر بتشكيل
والمعطيات
الروابط مع الحفاظ
عىل الخصوصية.

العولمة واالستدامة
أمثلة االستكشافات/
اتخاذ القرارات الذي
ّ
تحركه البيانات

البنية
وجهات النظر
رصوريات الجمهور

نص المطالعة :رواية الشيخ
والبحر "آرنست همنجواي"
معالم من
البلدان
النص المرئي :فيلم الشيخ
والبحر
البالغة :الطباق
التعبير الشفوي :المحادثة
والحوار
المهارات النحوية :النعت،
والعطف
نص االستماع :سيل العرم

مهارات إدارة الذات
التفكي
مهارات
ر

(أ)( ،ب)( ،ج)( ،د)

تعكس األعمال
األدبية وفق منظور
كتابها أثر العالقات
يف تشكيل الهوية
باختالف الزمان
والمكان .

الهويات والعالقات
أمثلة االستكشافات:
التنافس والتعاون:
الفرق واالنتماء/
االنتساب والقيادة.
ر
تشكل الهوية ،واحيام
الذات ،والمكانة،
واألدوارُ ،
والم ثل العليا.

األدب
النوع
ي
الشخصية
مكان وزمان األحداث

المنظور

سية
النص
األدب :مقاطع من ر
ي
الرحب
عماب /سيف
طفل
ي
ي
طاغور
مقاطع من
حسي
كتاب األيام لطه
ر
البالغة :االقتباس
والتضمي/
ر
المقابلة
النحو :البدل
المرب :مقاطع من
النص
ي
مسلسل األيام
االستماع :برنامج
إذاع /
ي
اإلنسان يف مرحلة الشباب.

مهارات التواصل

(ب)( ،ج)( ،د)

السي عىل
تساهم
ر
اختالف أنواعها يف
تواصل اإلنسان مع
ماضيه من خالل
االطالع عىل تجارب
شخصية تعكس
قدرة اإلنسان عىل
تطوير نفسه .

اإلنصاف والتطوير
أمثلة االستكشافات:
القدرة اإلنسانية
والتطوير ،ورواد العمل
االجتماعيون.

الشخصية
األسلوب

التواصل

المهارات اإلجتماعية

مهارات البحث

الروابط

من يناير 11 /من 3
فياير

من فياير 22 /من  14اإلنسان والطبيعة
"رحلة ورصاع"
أبريل

من أبريل 6 /من 25
يونيو

قضايا معارصة

عىل آثارهم نهتدي

3

4

5

unit
no.

