خطة الفصل الدراسي األول
لمادة اللغة العربية

للعام الدراسي 2018/2017
للصف الرابع األساسي

مدرسة :االمام ابو حنيفة
معلم المادة :ماهر المناصير
From # QF71-1-47 rev.a

تحليل المحتوى لمادة
اللغة العربية

للفصل الدراسي األول 2018/2017
للصف الرابع األساسي

مدرسة :االمام ابو حنيفة
معلم المادة :ماهر المناصير
From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :اللّغة العربيّة
عدد الحصص 9 :حصص

الفصل الدراسي  :األول
الصف  /المستوى  :الرابع
الـصـفـحــــــــات  9 :صفحات
عنـــــــوان الوحدة :ثبات وتضحية  /سورة البروج
الــتــقـــــــــويــــم

النتاجات العامة

الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات
_الكتاب المدرسي

-1تقرأ االيات صامتة فاهمة
-2تقررررررررررأ الطالررررررررر االيرررررررررات قرررررررررراةة جهر ّيرررررررررة
مراعيررررة أمررررا و الوصررررل و الوقررررف فرررري الررررنّص
_ السبورة
-3تفسرررررررر دالالت األلفرررررررار و الترا يررررررر الجديررررررردة
-4تستخلص األفكار الرئيسة والفرعية في النص
_الدفتر و القلم
 -5يتعرررررررررررررررررررررررر االفعررررررررررررررررررررررررال الخمسررررررررررررررررررررررررة
 -6يتعرررررر الفعرررررل المبنررررري للمجهرررررول ويصرررررو
_الطباشير
-7تصغي للمسموع وتجي عو أسئلت
-8يتدبر األقوال المأثورة وتلتزم بما بها مو قيم
-9تكت ما يملى عليها تابة صحيحة
 – 10يقررررأ المحفوررررات قرررراةة صرررحيحة ويتعرررر
الفكرة ويلقيها يبا بصوت جميل
-10تكت فقرة الخط تابة صحيحة مرتبة
-11يقرأ القران ويتعظ ب

_ المعجم الوسيط

الت ّدريس
المباشر

التقويم المعتمد
على األداة

حل المشكالت و
االستقصاة

القلم و الورق

التأمل الذاتي
حول الوحدة

أنشطـــة مرافقة
األدوات

سلّم التقدير

بالر ررررررا
أسرررئلة الكتررراب المدرسررري _ أشررررررعر ّ
عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو:
أسررررررررررررررررئلة مقترحررررررررررررررررة
الواجبرررررررررررررات البيتيرررررررررررررة
_ الت ّحررررررررررررررررررررديات:

المالحظة
التفكير الناقد
الت ّواصل

أنشطة مختلفة
_ مقترحررررررررررررررررررررررات
الت ّحسررررررررررررررررررررررررررريو:

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلم :
From # QF71-1-47 rev

الــــخــــطـــــة الـفـــصـــلـــيــــــــــــة
الصف  /المستوى :الرابع األساسي
الدرس األول :عنـــــــوان الوحدة:أجمل ما رأيت

الـمـــــــواد
والتجهيزات
(مصــــــــــادر
التعلم )

النتاجات العـا ّمة
تتوقّع مو ال ّ
طالبة أن تكون قادرة على:
 -1تصغي جيدا للنص المقروة وتجي عو أسئلت
 -2تتحدّث شفويّا عو فوائد المخيم الكشفي
 -3تقرأ النص جهريّة سليمة معبّرة متقنة
 -4تفسررررر معرررراني المفررررردات والترا يرررر الصررررعبة
الواردة
 -5تجير علررى أسررئلة معرراني المفررردات والترا ير
والفهم واالستيعاب
 -6تتعر مفهوم رل مرو المىنرىل الفعرل المضرارع
المنصوبل النعتل و مائر الرفع للغائ
 -7تتعرررر علرررى قاعررردة الهمرررزة فررري اول الكرررالم
وهمزة المد ( أل أُل إل آ )
 -8تتعررر قاعرردة الترراة المربوةررة (ـررـةل ة) والترراة
المبسوةة (ت) والهاة (ــةل ه)
 -9تكت ما يملى عليها تابة صحيحة
 -10تمأل الفراغ بالكلمة المناسبة
 -11تحفظ ال ّ
طالبة األقوال المأثورة
 -12تجيد تابة جمل راسة الخط العربي
 -13تتررذوق الطالبررة لغتنررا الجميلررة مررو ررالل قررراةة
مختارات مو لغتنا الجميلة
 -14ينمو لدى الطالبة اتجاه التقيد بآداب اإلستئذان
معلومات عامة عن الطلبة:

الــــمـبـحــــث :اللّغة العربيّة
الفصل الدراسي:األول
الـصـفـحــــــــات 8:الفترة الزمنية  :مو  2017/9 /4 :إلى 2017/9/22 :

-

الكتررررررررررررررررررررررررررراب
المدرسي
سبورة
ال ّ
ال ّ
طباشير
تقارير وأبحاث
تي نصوص
االستماع
الدّفتر و القلم

الــتــقـــــــــويــــم

استراتيجيات
التـــدريـــس االستراتيجيات األدوات
9\1

1

3\1

1

7/3

1

أنشطـــة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

بالر رررا
أسررررررررئلة الكترررررررراب  -أشرررعر ّ
المدرسررررررررررررررررررررررررري عرررررررررررررررررررررررررررررررررو:
3

أسئلة مقترحة
الواجبات البيتيّة

 -التّحررررررررررررررديات:

نشاة ص 15
 مقترحرررررررررررررررراتالتّحسرررررررررررررررررررريو:

إعداد المعلم :
From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الصف  /المستوى :الرابع األساسي
الدرس الىاني :عنـــــــوان الوحدة  :مواقف مو الحياة
النتاجات العامة
تتوقّع مو الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 1تصغي جيدا للنص المقروة
 2تتح ّدث شفويّا عو قصرة الصرياد الرذج بجشرع
سر ل شية
 3تقرأالدرس قراةة صامتة فاهمة
 4تقررررأ الررردرس قرررراةة جهر ّيرررة سرررليمة معبررررة
مراعية الحرو والمقاةع والحر ات
 5تتعر ّرر دالالت األلفررار و التّرا ي ر الجديرردة و
تورفها في جمل مفيدة
 6تتعررررر حرررررو الجررررر وحررررر العطررررف ثررررم
وتورفها في جمل مفيدة
 7تميز أنواع الفعل
 8تتعر الم التعليل التي تنص الفعل المضارع
 9يكت ُ ال ّ
طال ما يُملرى عليهرا منتبهرة لموا رع
الهمزة
 10تستوع بعض النصوص النىرية الجميلة
 11تحفظ األقوال المأثورة وتقتدج بها
 12تجيرررد الطالبرررة تابرررة جمرررل راسرررة الخرررط
العربي
 13ينمررو لرردى الطالبررة اتجرراه ا تنررام الفرصررة
لتحقيق األهدا
معلومات عامة عن الطلبة:

الـمـــــــواد
والتجهيزات
(مصــــــــــادر
التعلم )
_الكتاب المدرسي
_ دليل المعلم
_ المعجم
_الطباشير
_السبورة
_الدّفتر و القلم

الــــمـبـحــــث  :اللّغة العربيّة
الفصل الدراسي  :األول
الـصـفـحــــــــات  5:الفترة الزمنية  :مو  2017/9 /25- :إلى 2017/10-/6 :
الــتــقـــــــــويــــم

استراتيجيات
التـــدريـــس االستراتيجيات
9/1

أنشطـــة مرافقة
األدوات

3\1

التأمل الذاتي
حول الوحدة

بالر رررا
أسرررررررررررررئلة الكتررررررررررررراب _ أشررعر ّ
المدرسررررررررررررررررررررررررررررررررري عرررررررررررررررررررررررررررررررررو:
3
أسررررررررررئلة مقترحررررررررررة

7/3
2\3
3\1

1

_ التّحرررررررررررررديات:

الواجبرررررررات البيت ّيرررررررة
أنشطة مختلفة

1/5

_ مقترحرررررررررررررررات
التّحسرررررررررررررررررررريو:

إعداد المعلم:
From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الــــمـبـحــــث :اللّغة العربيّة
الفتررررة الزمنيرررة  :مرررو  2017/10- /9 :إلرررى -/20 :

الفصل الدراسي :األول
الصف  /المستوى  :الرابع
الـصـفـحـــــــرررـات 5:
عنــــــرررـوان الوحررردة :تعررراون ونظرررام
الدرس الىالث:
2017/10
استراتيجيات
الــتــقـــــــــويــــم
الـمـــــــواد
والتجهيزات
النتاجات العا ّمة
التـــدريـــس االستراتيجيات األدوات
(مصــــــــــادر التعلم )
يتوقع مو الطالبة أن تكون قادرةعلى أن:
 1تصررغي جيرردا للررنص المقررروة وتجي ر عررو
األسئلة
ّ
 2يتحدّث الطال شفويّا حول مجتمع النمل
 3تقرأ الدرس قراةة صامتة فاهمة
 4تقرررأ الررنّص قررراةة جهريّررة سررليمة معبّرررة
مراعيا مواةو الوقف في
 5يسررررتخلص الطالررررر األفكرررررار الرئيسررررريّة و
الفرعيّة الواردة في النّص
 6تفسرررر المفرررردات والترا يررر الرررواردة فررري
الدرس
 7تتعرررر مفهررروم الجملرررة الفعليرررة والجملرررة
اإلسمية
 8يكت ما يُملى عليها
 9تميز بيو األلف القائمة والمقصرورة قرراةة
و تابة
 10تحفظ األنشودة يبا وتؤديها بالحر ات
 11تكت جمل الكتابة تابة صحيحة وبخط
النسخ مراعية النظافة والترتي
 12ينمو لديها ح العمل والتعاون
معلومات عامة عن الطلبة:

_الكتاب المدرسي
_ المعجم الوسيط

9/1

_ال ّ
طباشير

أسئلة الكتاب
المدرسي

بالر رررا
_ أشررعر ّ
عرررررررررررررررررررررررررررررررررو:

3/1
2/3

_ السبورة
_ دليل المعلم

3/1

1

أنشطـــة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

أسئلة مقترحة

7/3
2/2

_ التّحرررررررررررررديات:

3

3/5
الواجبات البيتية
_ مقترحرررررررررررررررات
التّحسرررررررررررررررررررريو:

_ الدفتر والقلم
عرض فيلم لمجتمع
النمل

إعداد المعلم:

From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة

الــــمـبـحــــث  :اللّغة العربيّة
الفصل الدراسي  :األول
الصف  /المستوى  :الرابع
الفترة الزمنية  :مو  2017/10- /23 :إلى 2017/11-/3 :
الدرس الرابع :عنـــــــوان الوحدة  :علماؤنا الـصـفـحــــــــات 9 :
الــتــقـــــــــويــــم
الـمـــــــواد
استراتيجيات
أنشطـــة مرافقة التأمل الذاتي حول
والتجهيزات
التـــدريـــس
الوحدة
(مصــــــــــادر التعلم )
النتاجات العامة
االستراتيجيات األدوات
يتوقّع مو ال ّ
طالبة أن تكون قادرةعلى أن:
 .1تصغي للمسموع وتجي عو أسئلت
 2تتحدث شفويا عو ةرق المحافظة
على العيون
 .3تقرأ النص قراةة صامتة فاهمة
 .4تقرأ الطال النّص قراةة جهريّة
سر دالالت األلفار و الترا ي
 .5تف ّ
الجديدة
 .6تستخلص األفكار الرئيسة والفرعية
في النص
 .7تجمع بعض المفردات جمع تكسير
لى ل مو :المفعول ألجل
 .8تتعر
وأسماة اإلشارة  /الحال
 .9تميز بيو الفعل الما ي والمضارع
التي تنتهي ( ال ى)
 .11تكت ما يملى عليها تابة صحيحة
مع مراعاة (ا/ى)
 11تتدبر األقوال المأثورة
 .11تكت جمل الخط تابة صحيحة مرتبة
 13تراعي آداب الحوار والمناقشة
معلومات عامة عن الطلبة:

_الكتاب المدرسي
_ المعجم الوسيط
_دليل المعلم
_ السبورة
_الدفتر و القلم
_الطباشير

3/1

3/1

1

بالر ا عو:
_ أشعر ّ

أسئلة الكتاب
المدرسي

9/1
2/3

3

أسئلة مقترحة

7/3

_ التّحديات:

الواجبات البيتية
3/5
3/1

2/2
أنشطة مختلفة

_ مقترحات التّحسيو:

نشاة ص

 -تقارير وابحاث

إعداد المعلم:
From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الفصل الدراسي  :األول
الصف  /المستوى  :الرابع
الـصـفـحــــــــات 6:
الدرس الخامس :عنوان الوحدة  :جاة الشتاة

الــــمـبـحــــث  :اللّغة العربيّة
الفترة الزمنية  :مو  2017/11 /6:إلى 2017/11/17 :
الــتــقـــــــــويــــم

النتاجات العامة
يتوقّع مو ال ّ
طالبة أن تكون قادرةعلى أن:
 1تصغي جيدا للرنص المقرروة وتجير عرو
أسئلت
 2تتحدّث شفويّا عو أ طار المدافئ
 3تقرأ النّص قراةة صامتة فاهمة
 4تقررررررررأ الرررررررنص قراةةجهريّرررررررة معبررررررررة
مميّزا بيو الالم الشمسية والالم القمرية
 5تستخلص األفكار الواردة في النّص
 6تقرأ المختارات الجميلة وتستوعبها
 7تتعر الفعل الما ي والمضارع
 8تتعرررر حررررو الجرررر والعطرررف وحرفررري
النص والجزم لم ولو
 9تكت ال ّ
طالبة ما يُملرى عليهرا منتبهرة إلرى
الهمزة على النبرة وعالمات الترقيم
 10تتعر مفهوم المفعول ألجل
 11تكترررر جمررررل الخررررط تابررررة صررررحيحة
ومرتبة
 12ينمو لدى الطالبة اتجاه الحرص علرى
استخدام المدفأة بطريقة آمنة
 13تحفظ األقوال المأثورة يبا
معلومات عامة عن الطلبة:

الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات
_الكتاب المدرسي

9/1

_ دليل المعلّم
_المعجم الوسيط
_ السبورة

أنشطـــة مرافقة
األدوات

9/1

3/1

3/1

2/2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

بالر رررا
أسرررررررررررررئلة الكتررررررررررررراب _ أشررعر ّ
المدرسررررررررررررررررررررررررررررررررررري عرررررررررررررررررررررررررررررررررو:

3/1
7/3
2/3
7/3

أسرررررررررررئلة مقترحرررررررررررة _ التّحرررررررررررررديات:

8/1

_ ال ّ
طباشير
سبورة
_ال ّ

الواجبرررررررات البيتيرررررررة

_ مقترحرررررررررررررررات
التّحسرررررررررررررررررررريو:

_الدفتر و القلم

إعداد المعلم :
From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الصف  /المستوى  :الرابع
الدرس السادس :عنوان الوحدة  :األرض المبار ة

الــــمـبـحــــث  :اللّغة العربيّة
الفصل الدراسي  :األول
الـصـفـحــــــــات  9 :الفترة الزمنية  :مو  2017/11 /20 :إلى 2017/12-/1 :
الــتــقـــــــــويــــم

النتاجات العا ّمة
يتوقّع مو ال ّ
طالبة أن تكون قادرة على أن:
 1تصغي جيدا للنص المقروة
 2تتح ردّث ال ّ
طالب رة شررفويّا المسررجد األقصررى
وأهميت وو ع الراهو
 3تقرأ الرنّص قرراةة جهريّرة معبررة مراعيرا
موا ع الوقف
سررر دالالت األلفررار و تورفهررا فرري جمررل
 4تف ّ
مفيدة
ررررررر علرررررررى األسرررررررماة الموصرررررررولة
 5تتعر ّ
واستخداماتها
 6تميّررز الكلمررات الترري فيهررا ألررف تلفررظ وال
تكت
 7تغير ترتي العبارات لتكون فقرة مفيدة
 8تكت ما يُملى عليها
 9تقرأ النشيد قراةة معبرة
 10تكت جمل الخط تابة صحيحة مرتبة
 11ينمررررو لرررردى الطالبررررة الحرررررص علررررى
المقدسات اإلسالمية و ررورة المحافظرة
عليها
معلومات عامة عن الطلبة:

الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات
_الكتاب المدرسي

3/1

3/1

أنشطـــة مرافقة
األدوات
1

_ المعجم الوسيط
_دليل المعلم
_ السبورة

9/1

2/3

-صور للمسجد

بالر رررا
_ أشررعر ّ
عرررررررررررررررررررررررررررررررررو:

أسئلة مقترحة
3

الواجبات البيتية

_ التّحرررررررررررررديات:

7/3
أنشطة مختلفة

_ الطباشير
_الدفتر والقلم

2/2

أسئلة الكتاب
المدرسي

التأمل الذاتي
حول الوحدة

_ مقترحرررررررررررررررات
التّحسرررررررررررررررررررريو:

2/5
3/1

إعداد المعلم :
From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـفـــصـــلـــيــــــــــــة
الصف  /المستوى  :الرابع
الدرس السابع :عنــوان الوحدة  :ير جليس

الــــمـبـحــــث  :اللّغة العربيّة
الفصل الدراسي :األول
الفترة الزمنية  :مو  2017/12 /4 :إلى 2017/12-/15 :
الـصـفـحــــــــات 9:
الــتــقـــــــــويــــم

النتاجات العامة
يتوقع مو ال ّ
طالبة أن تكون قادرة على أن:
ّ
 1تصررغي جيرردا للررنص المقررروة وتجي ر عررو
أسئلت
 2تتحررردث شرررفويّا عرررو المكتبرررة ودورهرررا فررري
العلم والمعرفة و رورة لمطالعة
 3تقرأ النص قراةة صامتة فاهمة
 4تقرررررررررأ الررررررررنّص قررررررررراةة جهر ّيررررررررة معبرة
مراعية أما و الوقف في النّص
 5تستخلص األفكار الواردة في النّص
 6تجيررر عرررو أسرررئلة المفرررردات والترا يررر
وأسئلة الفهم واالستيعاب
 7تتعر ال النافية وتميزها عو ال الناهية
 8تصرررل الترا يررر برررالعمود األول بمرررا يرررتمم
معناه في العمود الىاني
 9تميّز بيو همزة الوصل وهمزة القطع
 10تكت ما يُملى عليها
 11تحفظ األقوال المأثورة يبا
 12تستوع النص في مختارات مو لغتنا
 13تكت جمل الخط تابة صحيحة ومرتبة
 14ينمو لديها ح المطالعة والفراةة
معلومات عامة عن الطلبة:

الـمـــــــواد
استراتيجيات
والتجهيزات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات
_الكتاب المدرسي

9/1

_ المعجم الوسيط

8/1

3/1

_ السبورة
_الدفتر والقلم

7/3

1

أسررررئلة الكترررراب
المدرسر
بالر را عرو:
رررررررررررررررري _ أشرعر ّ
ّ

3

أسررئلة مقترحررة

2/2

_ دليل المعلم
3/1

األدوات

2/3

أنشطـــة
مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

الواجبرررررررررررررررررات
البيتية
_ التّحرررررررررررررررررررررررررديات:
زيررررارة لمكتبررررة
المدرسة
_ مقترحرررررررررررررررررررررررررررات
التّحسرررررررررررررررررررررررررررررررريو:

إعداد المعلم :
From # QF71-1-47 rev.a

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة

الــــمـبـحــــث  :اللّغة العربيّة
الفصل الدراسي  :األول
الصف  /المستوى  :الرابع
الفترة الزمنية  :مو  2017/12 /18 :إلى 2017/12/29 :
الدرس الىامو :عنــوان الوحدة  :دروس وعبر الـصـفـحــــــــات 9 :

النتاجات العامة
يتوقّع مو ال ّ
طالبة أن تكون قادرةعلى أن:
 1تصغي للمسموع وتجي عو أسئلت
 2تتحرررردث شررررفويا عررررو صررررائص الفصررررول
األربعة
 3تقرأ النص قراةة صامتة فاهمة
 4تقررررررأ الطالررررر الرررررنّص قرررررراةة جهريّرررررة
مراعيرررة أمرررا و الوصرررل و الوقرررف فررري
النّص
سر دالالت األلفار و الترا ي الجديدة
 5تف ّ
 6تسررتخلص األفكررار الرئيسررة والفرعيررة فرري
النص
 7تجمع بعض المفردات جمع تكسير
 8تتعرررر األسرررماة الموصرررولة وتسرررتخدمها
استخداما صحيحا
 9تتدبر األقوال المأثورة وتلترزم بمرا بهرا مرو
قيم
 10تحفظ األبيات الشعرية يبا
 11تكترر مررا يملررى عليهررا تابررة صررحيحة
مراعية أشكال الهمزة و ( ال ى)
 12تكت جمل الخط تابة صحيحة مرتبة
 13تراعي آداب الحوار والمناقشة
معلومات عامة عن الطلبة:

الـمـــــــواد
استراتيجيات
والتجهيزات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس
_الكتاب المدرسي
_ المعجم الوسيط
_دليل المعلم
_ السبورة
_الدفتر و القلم
_الطباشير

3/1

الــتــقـــــــــويــــم
االستراتيجيات األدوات
3/1

1

أنشطـــة
مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

بالر ررا عررو:
أسررررئلة الكترررراب _ أشررعر ّ
المدرسررررررررررررررررري

9/1
2/3

3

أسررئلة مقترحررة

7/3
3/5
3/1

2/2

_ التّحررررررررررررررررررررررررررديات:

الواجبرررررررررررررررررات
البيتيررررررررررررررررررررررررة
_ مقترحات التّحسيو:
أنشطة مختلفة

إعداد المعلم :
From # QF71-1-47 rev.a

الرحيم
بسم هللا الرحمو ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة

الـصــف  :الرابع
الوحدة األولى
الصفحات  9:صفحات
عنوان الوحدة  :ثبات وتضحية  /سورة البروج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى
الرررررررررردرس :سررررررررررورة
البروج
القراةة االستماع المحادثة المفرررررررررررررررررررررررررررررداتوالترا ي
 التدريبات الكتابة التعبير اإلمالة أقوال مأثورة المحفورات-الخط

الـمـفــاهــيــم
 بروج ا دود بطش مجيد اليوم الموعود نقموا االفعال الخمسةالفعل المبنيللمجهول

مهارات
االستماعالقرررررررررررررررررررررررررررراةةاالسررررررررررررررررررررتيعابالكتابرررررررررررررررررررررررررررررةالتعبيررررررررررررررررررررررررررررراألداة-الحوار

الحقائق والتعميمات

أفكار و تعميمات

القيم واالتجاهات

االفعال الخمسة هي -هللا تعالى اقسم بالسرماة تدبر االيات الكريمة
العمل ليوم اال رة
كل فعل اتصل به واليوم الموعود
والعمررل بمررا جرراة فرري
ألف االثنين مع
 الغفررررررور الررررررودود االيات الكريمةالنون  ،أو واو
المجيد مرو اسرماة
الجماعه مع
الخشرروع أثنرراة قررراةة
هللا الحسنى
النون أو ياء
القران
-

المخاطبه مع
النون

 الفعل المبنيللمجهول هو الفعل
الذج النعلم فاعل

الرحيم
الرحمو ّ
بسم هللا ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة
الوحدة الىانية

الـصــف  :الرابع األساسي
الــمـبــحــــــث  :اللّغة العربيّة
الصفحات 15-8:
عنوان الوحدة  :مو أجمل ما رأيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى
الدرس :مو أجمل
ما رأيت
القراةة
االستماع
المحادثة
المفردات
والترا ي
التدريبات
التعبير
اإلمالة
أقوال مأثورة
مختارات مو لغتنا
الخط

الـمـفــاهــيــم
صحفيا
يجول
ازدحام
يحجز
رماد
ع ُْرض
ُجمهور
القمامة
النفايات

مهارات
االستماع
القراةة
االستيعاب
المحادثة
اإلصغاة الجيد
الكتابة
التّعبير
األداة
الحوار
التر ي
اإلمالة

األفكار

القيم واالتجاهات

الحقائق والتعميمات
عمل الصحفي عم ٌل
شاهد ومفيد

مهنة الصحافة تسهم
في تطور المجتمع

االقتداة بأصحاب األ الق
الفا لة

تتولد عملية الطاقة مو
عملية الحرق

اإللتزام بالعادات
واأل الق الفا لة
تسهم في بناة الوةو

حرق القمامة والنفايات
بطريقة سليمة

تعلم العادات الحسنة
تؤدج إلى تطور المجتمع الطريقة الصحيحة
للتخلص مو القمامة
حرق النفايات تساهم في والنفايات
نظافة البيئة

Form#QF1-1-47rev.a

الرحيم
الرحمو ّ
بسم هللا ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة

الـصــف  :الرابع األساسي
الوحدة الىالىة
الــمـبــحــــــث  :اللّغة العربيّة
الصفحات  5:صفحات
عنوان الوحدة  :مواقف مو الحياة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى
الدرس :الصياد واللؤلؤة
القراةة
المفردات والترا يالتدريباتالكتابةاالستماع-المحادثة

الـمـفــاهــيــم
جو
نفيس
حظي
انقضى
مكّو
ائبا
ّط
الم التعليل
أنواع الفعل
همزة نهاية
الكلمة

مهارات
االستماع الجيدالقراةة الصرحيحةاالسرررررررررررررررررررتيعابالكتابررررررررررررررررررررررررررررةالتعبيررررررررررررررررررررررررررررر-األداة

الحقائق والتعميمات
الطمع ر ما نفعالم لتعليل مو حروالنص التي تجزم
الفعل المضارع
الفعل ثالثة أنواع:فعل ماض-فعل
مضارع-فعل أمر-
تكت الهمزة علىالسطر إن سبقت
بحر سا و

القيم واالتجاهات
األفكار
الرررردعوة إلررررى القناعررررة
صررفة الطمررع والجشررع وعدم الطمعالترررررري تقضرررررري علرررررررى والر رررا بمرررا قسررررم هللا
صاحبها
-
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الرحيم
الرحمو ّ
بسم هللا ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة

الـصــف  :الرابع
الوحدة الرايعة
الــمـبــحــــــث  :اللّغة العربيّة
الصفحات  5:صفحات
عنوان الوحدة  :تعاون ونظام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى
الدرس :قرية النمل
القراةة
المفردات والترا ي
التدريباتالنشيدالتعبير-اإلمالة

الـمـفــاهــيــم

مهارات

الحقائق والتعميمات

األفكار

القيم واالتجاهات

مجتمرررررررررع النمرررررررررل المرررررررررنظم -وريفة ل فرد في -الرتعلم مرو مجتمررعاليرقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة -االستماع
مجتمرررررررررع النمرررررررررل النمرررل فررري تعاونررر
والمتعاون
اسررررررررررررررررررررررررررررررررتدعت -القراةة الجيدة
الجملة االسمية هي ل جملرة والرررذج يجعرررل لررر ونظامررررر مىابرتررررراالستيعابترعى
الكتابة الصحيحة تبرردأ باسررم وتتكررون مررو مبترردأ المجتمررررررع منظمررررررا فررررررررررررري العمررررررررررررررلتشق
متعاونا بشكل بير
و بر
التعبيرتتنوع
الحوار والمحادثة  -الجملة الفعلية هي رل جملرةالجملة االسمية
تبررردأ بفعرررل وتتكرررون مرررو فعرررل
الجملة الفعلية
وفاعل وأحيانا مفعول ب
األلف القائمة
تكتر األلررف قائمررة فرري الفعررلاأللف المقصورة
الىالثرري إ ا انرررت منقلبرررة عرررو
واو في المضارع
تكتررر األلررررف مقصررررورة فرررريالفعرل الىالثري إ ا انرت منقلبرة
عو ياة في المضارع
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الــمـبــحــــــث  :اللّغة العربيّة

الرحيم
الرحمو ّ
بسم هللا ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة
الوحدة الخامسة
الـصــف  :الرابع

الصفحات 43-35 :
عنوان الوحدة  :علماؤنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحتوى
الدرس:علماؤنا
القراةة االستماع المحادثة المفردات والترا ي التدريبات التعبير اإلمالة أقوال مأثورةمختارات مو لغتنا
-الخط

الـمـفــاهــيــم
تنظيم
ازدهر
إقامة
أدرك
نبغ
استحالة
نخبة
قدم
العيو
العصر
أسماة اإلشارة
يف (االستفهام)

مهارات
 االستماعالقراةةاالستيعابالكتابةالتعبيراألداةالحوارالحفظ
المحادثةالتر ي-اإلمالة

الحقائق والتعميمات

القيم واالتجاهات

األفكار

علماؤنا منارة لنا بعلمهم --علماؤنا منارة لناابو الهيىم نبغ في الطوما قدموا لنا مو علوم
اصة ة العيون
ابو الهيىم مو علماةالمسلميو مولده ودوره
في العلم
المفعول ألجلأسماة اإلشارة يف أداة االستفهامواستخداماتها
الفعل الما ي والمضارعاأللف الممدودةوالمقصورة(نرجع ألصل
الفعل المضارع الواو (ا)
والياة (ى))

احتررررام العلمررراة وتقررردير
دورهررم فرري اإلسررهام فرري
تطوير العلم
ينمررررررو لرررررردى الطالررررررالر بة في االةرالع علرى
المزيد مو إسهامات ابرو
الهيىم في الط
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الرحيم
بسم هللا الرحمو ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة

الـصــف :الرابع
الوحدة السادسة
الــمـبــحــــــث  :اللّغة العربيّة
الصفحات  6:صفحات
عنوان الوحدة  :جاة الشتاة
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى

الـمـفــاهــيــم

مهارات

االسررررررررررررررررررررررررررررررررتماع
الدرس  :المدفأة اقتناة
القررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراةة
يتسلل
القراةةاالسرررررررررررررررررررررررررررررتيعاب
تحسبا
االستماعالكتابررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
القارس
 المحادثةالتّعبيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 المفررررررررررررررررررررردات أحكماألداة
الطارئة
والترا ي
الحوار والمحادثة
عالمات الترقيم
 التدريباتالكتابرررررررة تعبيرررررررر الهمزة على رسي -العمررررررررررررل ررررررررررررموالمجموعة
وإمالة
 الخطأقوال مأثورة مختررررررارات مررررررولغتنا الجميلة

الحقائق والتعميمات
شروة السالمة العامةعند استخدام المدافئ
واالستعداد لفصل الشتاة
حرص الوالديو علىأوالدهم وتأميو الد ة
والحنان لهم
تكت الهمزة على رسيإ ا سبقت بكسرة أو انت
حر تها الكسرة
عالمات الترقيم هيالنقطة
الفاصلة ل
عالمة االستفهام ؟
عالمة التعج
النقطتان الرأسيتان :

األفكار

القيم واالتجاهات

حرررص الوالررديوعلرررررررررى ترررررررررأميو
الررد ة والحمايررة
لألسرررررررررررررررررررررررررررررة
و صوصرررررا فررررري
فصل الشتاة

الررردعوة إلرررى برررر
الوالديو
التقيررررررد بقواعررررررد
السرررالمة العامرررة
عنررررررد اسررررررتخدام
المدافىة
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الرحيم
الرحمو ّ
بسم هللا ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة

الـصــف :الرابع
الوحدة السابعة
الــمـبــحــــــث  :اللّغة العربيّة
الصفحات  5:صفحات
عنوان الوحدة  :األرض المبار ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى

الـمـفــاهــيــم

الررررررردرس  :المسرررررررجد تشد الرحال
مسرى
األقصى المبارك
معراج
 القراةةقرن
 المحادثةاألسرى
 االستماع المفررررررررررررررررردات يتعرضالغاصبيو
والترا ي
المنبر
 التعبيراإلعمار
 اإلمالةاألسماة الموصولة
 النشيدلمات فيها الف تلفظ
 أقوال مأثورةوال تكت
 -الخط

مهارات
االستماع الجيد القراةة الصحيحة االستيعابالكتابةالتعبيراألداةالحوار والمحادثة العمل فيالمجموعة

الحقائق والتعميمات

األفكار

القيم واالتجاهات

أهميررة المسررجد األقصررى -المسرررررررررجد األقصررررررررررى -السرررررعي لتحريرررررر
الدينيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة وأهميت الدينية وعنايرة المسررررجد األقصرررررى
عنايررررررررة الهاشررررررررمييو الهاشرررررررررررررمييو فيررررررررررررر األسررير مررو أيرردجالغاصرررررررررررررررررررررررررربيو
بالمسجد منذ القدم
األسماة الموصولةالذج-اللذان -الذيو
التي-اللتان-اللواتي
الكلمات التي فيها ألرفتلفظ وال تكت مىل
لكو -ل -هذا-الرحمو
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الرحيم
الرحمو ّ
بسم هللا ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة

الـصــف  :الرابع
الوحدة  :الىامنة
الــمـبــحــــــث  :اللغة العربية
الصفحات  5:صفحات
عنوان الوحدة  :ير جليس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى

الـمـفــاهــيــم

مهارات

الدرس :مكتبة بيت الحكمة حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروت -االستماع
القراةةنسا يو
 القراةةاالستيعاب  -المفررررررررررررررررررررررررررردات أصقاعالكتابةللترفي
والترا ي
التعبيرالتتار
  -التدريباتاألداةالمداد
  -التعبيرالحوارحوا ر الدولة
  -اإلمالةحلقات النقاش
 االستماعقرن
 المحادثةال النافية
 أقوال مأثورةهمزة الوصل
 الخط مخترررارات مرررو لغتنرررا همزة القطعالجميلة

الحقائق والتعميمات

األفكار

المكتبرررة مصررردر العلرررم -مكتبرررررررررة بيرررررررررتالحكمررة فرري بغررداد
والمعرفة
ال النافيرررررررة ال تجرررررررزم مو أهرم المكتبراتالترري رهرررت منررذ
الفعل المضارع
همرررزة الوصرررل همرررزة القرررررررررررررررررررررررررررررررررردمتكت وال تلفظ
همرررررزة القطرررررع همرررررزة
تكت وتلفظ
-

القيم واالتجاهات

الفخررررر واالعتررررزازبالعلم والعلماة
الحررررررررررررث علررررررررررررىالمطالعرررررة وارتيررررراد
المكتبات
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الرحيم
بسم هللا الرحمو ّ
تحليل محتوى مادة اللّغة العربيّة

الـصــف  :الرابع
الوحدة التاسع
الــمـبــحــــــث :اللغة العربية
الصفحات  5 :صفحات
عنوان الوحدة  :دروس وعبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتوى

الـمـفــاهــيــم

الررررردرس :درس مرررررو جرداة
مكسوة
الطبيعة
تبالغ
القراةةالمتنوعة
 االستماعباهتة
 المحادثة المفررررررررررررررررررررررررررررردات سائرمتباينة
والترا ي
حكيم
 التدريباتجمع التكسير
 التعبيراألسماة الموصولة
 اإلمالةالهمزة بأشكالها
 أقوال مأثورةاأللف القائمة واأللف
مختارات مو لغتنا
المقصورة
-الخط

مهارات
االستماعالقرررررررررررررررررررررررررررراةةاالسررررررررررررررررررررتيعابالكتابرررررررررررررررررررررررررررررةالتعبيررررررررررررررررررررررررررررراألداة-الحوار

الحقائق والتعميمات

األفكار

القيم واالتجاهات

قبل الحكم على األشياة -تختلرررررررررررررررررررف ا راة رورة
والحكررم علررى األشررياة التررررأني عنررررد إصرررردار
ال بد مو رؤيتها
األحكام
مو شخص ر
بظرو مختلفة
الترررأني عنرررد إصرررداراألسماة الموصولةاألحكام
الذج –اللذان-الذيو
التي – اللتان -اللواتي
جمع التكسير ليس ل
قاعدة معينة
تحدد األلف القائمة أو
المقصورة حس الفعل
المضارع
فإ ا ان واوج تقل
قائمة
وإ ا ان يائي تكت
مقصورة
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