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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

كندا مؤسسة تربوية رائدة متخصصة في هندسة وصناعة مناهج تعليم اللغة  -المركز العربي للخدمات التربوية نحن 

م ، وكان من أهم 2005كندا عام  -أُِسَس المركز العربي للخدمات التربوية في مدينة مونتلاير  العربية  والتدريب التربوي.

لحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية العمل لبتعليم اللغة العربية في بالد المهجر، و أهداف تأسيس المركز هو االهتمام

  للجاليات العربية واإلسالمية المقيمة في الغرب.

سالمية تتماشى إلتربية إالعربية واللغة الكندا بإعدادهندسة وصناعة مناهج تعليم  -كز العربي للخدمات التربويةيقوم المر

  مع متطلبات بالد المهجر وتستوعب البيئة التي يعيش فيها التالميذ..

اإلسالمية وتلبية احتياجات  كندا على االرتقاء بتعليم اللغة العربية والثقافة -نعمل في المركز العربي للخدمات التربوية

 الجاليات العربية واإلسالمية المقيمة في بالد الغرب )المهجر( من خالل:

   ومقررات تعليمية ذات جودة عالية ومحتوى تعليمي متميز. هندسة وصناعة مناهج 

   ة.تخريج كوادر مؤهلة ذات قدرة على تدريس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بطرق تربوية حديث 

    .تقديم كافة الخدمات والحلول التربوية للمؤسسات التعليمة في بالد المهجر وبأرقى الخبرات 

    المعلومات. (الملتيميديا وتكنولوجيا)إنتاج برامج سمعية وبصرية تعتمد على  

 

 :يرجى زيارة موقعنا علىعن المركز لمزيد من المعلومات 

www.caspeducation.com 

 

 

 

 

 

 

 

www.caspeducation.com
www.caspeducation.com
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 مقدمةال

 الزمالء المعلمين / الزميالت المعلمات:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

العربية في المركز العربي للخدمات التربوية / كندا، أن يقدم لكم َيُسرُّ قسم التوجيه التربوي، وقسم توجيه اللغة 
، ؛ ليكون مرشدًا ومساعدًا لكم عند القواعد المبسطةاألساس(، وكتاب )دليل المعلم( لكتاب اللغة العربية )

 المهجر.في بالد  لتالميذ المستوى الرابعتنفيذ دروس الكتابين، باعتباره جزءًا من أجزاء منهج اللغة العربية 

إنَّ هذا الدليل لبنٌة جديدة من لبنات كتب ومناهج المركز العربي التعليمية، التي تريد التجديد والتطوير في 
ميدان تعليم اللغة العربية وتعلمها في بالد المهجر، منسجمة بذلك مع األهداف التي يسعى المركز لتحقيقها 

 الحديثة.بما يتفق مع أفضل النظريات التربوية والتعليمية 

ولما كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ولغة حضارتنا العربية واإلسالمية، ومرجع فكرنا وثقافتنا 
وأصالتنا، فإن مسؤولية تعليمها وتعلمها، وترسيخ قيمها، ومضامين ثقتها، أصبحت واجبًا يقع على كاهلنا 

لتنفيذها بما يتوافق مع األهداف  بدليلاللغة العربية جميعًا. ولهذا سعينا في المركز العربي إلى رفد مناهج 
المخطط لها، ليصبح أداة للتطوير، ووسيلة للتجديد، وسبياًل من سبل الرقي بمستوى تعليم اللغة العربية في 

 المهجر، وعونًا للمعلم / ة على أداء عمله على أكمل وجه.

ي تحقيق أهداف اللغة العربية، جعلنا نؤكد على أنه سي ِّد إنَّ قناعتنا بالدور الهام والفاعل للمعلم / للمعلمة ف
الموقف الذي يحرك الموقف التعليمي بالطريقة التي يحقق من خاللها أهدافه، وبما يمك ِّن تالميذه من امتالك 

 مهارات اللغة العربية وحبها.

المنهج الذي يدرسه بطريقة  إن قناعتنا بأهمية تطوير أداء المعلم / المعلمة، تجعله قادرًا على التعامل مع
 فاعلة، وقادرًا على التعامل مع النظريات التربوية الحديثة بما يناسب تالميذه.
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 مهارات تدريسية قادرة على ممارسةإن هذه الرؤية تنبعث من ثقة كبيرة بما يمتلكه المعلم/ة  من خبرات و 
التعلم، بعيدًا عن أسلوب أدوار حديثة في عملية التعليم، تجعله مرشدًا وموجهًا ومساعدًا ومنظمًا لعملية 

 .التلقين

 أقسام الدليل:

 ـ القسم النظري: 1

  ويقصد به األطر العامة، والمكونات التي تتمحور حول العناصر اآلتية:

  قواعد الميسرة(والمبادئ عامة في بناء منهاج اللغة العربية )األساس . 
 وتشمل: الرابعلمستوى للمواد العامة التعليمية ا 

 * كتاب الطالب )األساس(.

 .القواعد المبسطة* كتاب 

 * دليل المعلم.

 * الوسائل التعليمية المصاحبة )المادية والسمعية والبصرية(.

 . * أنواع التقويم وأدواته

 ـ القسم التطبيقي: 2

 محاور الكتابين، وهو على النحو اآلتي:ويقصد به إجراءات تنفيذ 

 . للمستوى الرابعاتج التعلم نو  ـ

 .في الموقف التعليمي التخطيط للتدريس ـ

 اب األساس وكتاب القواعد المبسطةللكتطرق التدريس  ـ
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 تاطاحل التدريبات والنش ـ

 القسم النظري 

 أواًل: مبادئ عامة في بناء منهاج اللغة العربية

 للمستوى الرابع .محتوى كتاب اللغة العربية )األساس(  ـ 1

 . للمستوى الرابعمحاور بناء منهاج اللغة العربية في الكتاب األساس  أ.  -2

 للمستوى الرابع .                                          القواعد المبسطةب. محاور بناء منهاج النحو واإلمالء في كتاب     

 . الرابع  ) الكتاب األساس(مستوى العلى حصص اللغة العربية في  الدروس توزيع –أ  -3

                                                      (القواعد المبسطة_ توزيع الدروس على حصص اللغة العربية في المستوى الرابع ) ب   
 والكتابة .تحدث والقراءة لمهارات االستماع واهيكلية بناء  -4

                 للمستوى الرابع .عند التنفيذ على األسابيع الدراسية للمهارات التوزيع الزمني  ـ 5

ةعـــامـــــال المحاورمحتوى    

في اللغة العربية للمستوى الرابع :الكتاب األساس أواًل :     

    على الصورة اآلتية : المتسلسلة المحاور عدد من على للمستوى الرابعمحتوى الكتاب األساس  اشتمل أ ـ
  -الرياضة    -األماكن    -الصحة    -الطبيعة    -المعامالت    -األسرة    -) الحياة المدرسية  

 . الوقت الثمين (

على الصورة جميع دروس المحاور  على ُوزعتالتي عدًدا من المهارات اللغوية  عالجت المحاوركما ب ـ
 . المحادثة والتعبير (  -التنمية اللغوية    -الفهم واالستيعاب    -) االستماع والقراءة   اآلتية :

 ( على الموضوعات اآلتية : القواعد المبسطةمحاور كتاب ) تاشتملجـ 
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بماذا  –أين  –كم  –االستفهام بـ )ماذا   -المعرفة والنكرة    -االسم    -الجملة    -)أنواع الكلمة   : موضوعات النحو/  1
جمع   -االسم المثنى    -االسم المفرد    -فعل األمر    -الفعل المضارع    -الفعل الماضي    –( َمن  –هل  –كيف  –

الصفة  - ظرف الزمان   -ظرف المكان    -التعجب    -الضمائر المنفصلة    -جمع المذكر السالم    -المؤنث  
  ة إلى عدد من التقويمات بعد كل عدد من الموضوعات( .اسم اإلشارة (   )إضاف  -والموصوف  

دة    -التنوين    -الحركات والمدود  ) : موضوعات اإلمالء / 2 في جمع المؤنث التاء   -التاء المربوطة والمفتوحة    -الشَّ
همزة القطع   -األلف المقصورة والممدودة    -المعرف بأل    -أل الشمسية والقمرية    -رسم التاء والهاء    -السالم  

 نموذج تريف األفعال مع الضمائر (  -  رسم اسم الموصول  -رسم اسم اإلشارة    -التقاء الساكنين    -وهمزة الوصل  

                                                                          

:المبادئ التي ُبنيت عليها محاور الكتاب األساس : ثانًيا   

 1 - مبدأ التكامل: اعتمد منهاج المستوى الرابع بشقيه األساس والقواعد المبسطة على عدد من المهارات القرائية األساسية 

، في ظل تدريبات منوعة األساليب والتوجهات بغرض تثبيت المهارة في أذهان ) سابقة الذكر( والنحوية واإلمالئية  والكتابية

التالميذ نطقًا وكتابة، وبغرض تحقيق التكامل بين هذه المهارات وصواًل إلى تمكين التلميذ من القراءة السليمة والكتابة 

لى هذا المبدأ في المؤشرات اآلتية:هذا وقد تج .والفهم واالستيعاب  الصحيحة  

)قرائية وكتابية( .بمجموعة من النشاطات التي تناسب كل مهارة ارتباط تعليم المهارات المستهدفة  أ ـ  

تساوق تعليم المهارات القرائية )السابق ذكرها( مع المهارات األساسية للغة العربية )االستماع والتحدث والقراءة  ب ـ

والكتابة( بصورة عامة، وقد تبدى هذا التساوق في اعتماد النشاطات في الجانب الشفوي على البدء باالستماع ثم الترديد 

األساس . الكتابالكتابي فيما ورد من نشاط كتابي في  والتحدث، ثم القراءة. كما تبدى في الجانب  

الكتاب  نشاطات  يستفاد منبما ، من حيث ارتباط واضح النحو الميسر التكامل بين الكتاب األساس وكتاب  ج ـ

.القرائية والتحوية واإلمالئية  األساس في تواصل منهجي يحقق التكامل في المهارات  



9 
 

بموضوع يخدم  القواعد المبسطةذلك إلى كتاب نتقل بعد تدرسها بالكتاب األساس ثم  المعلمةبدأ تننصح بأن ولذا، 

 القاعدة النحوية أو اإلمالئية . 

 2 ـ مبدأ التعلم البنائي:

ستدعاء واالنتقال، ويتجلى هذا المبدأ في أن  كل ما يبنى بواسطة المتعلم، يصبح ذا معنى وقيمة )أي قابل لالستبقاء واال

ولذا سعى  . والمهارات القرائية والكتابية المنوعة   وعلى وجه الخصوص في موضوعات النحو واإلمالء : والبناء عليه

المنهج إلى أن يكون هدف المتعلم استيعاب ما يتعلمه، ومن ثم إدخاله في بنيته العقلية، عن طريق نشاطات شفهية منوعة 

. األساليب، ونشاطات مشفوعة بنشاطات كتابية  

 3 ـ المبدأ االتصالي:

حيث يقوم على تعامل التلميذ مع اللغة على أنها عادات سلوكية اجتماعية يمارسها مع والديه وأقرانه، وعلى أنها كائن 

 اجتماعي يتطور وينمو في ظل المجتمع وأفراده، وهذا ما يعزز مهارات االتصال ويقويها.

 4 ـ مبدأ التعلم الذاتي:
عل التلميذ يتجه نحو تعليم نفسه بنفسه عندما تنمو لديه الرغبة في القراءة والكتابة والتحدث، ويتجلى هذا المبدأ في ج

وعندما يجد في نفسه الكفاية والقدرة على ممارسة اللغة باقتدار؛ كي ال يبقى مستقباًل للمعلومات والمهارات فقط، بل يسعى 

على تحقيق هذا المبدأ. (القواعد المبسطةاس ، الكتاب األس)بنفسه لتطبيقها.وقد ساعد تنوع النشاطات في   

 وللمعلم/ة دور بارز في هذا المجال عندما يعطي التلميذ فرصة كاملة للبدء بحل النشاطات والتعامل معها.
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التخطيط للتدريسمخطط   

 اليوم والتاريخ:..................................... 

..................................الصف والشعبة:.  

إثارة الطالب حول المادة:.............................................  

 موضوعات محيطة بالصف

 الموضوع:........................................

.....................نواتج التعلم:.....................................................................  

....................................................................................................... 

 التهيئة:...............................................................................................

.......................................................................................................  

 م األهداف األساليب واألنشطة التقويم الوسائل الزمن ملحوظات

       
       

       
       

       

 
 

.......................................................................................الواجب البيتي:   
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 أهمية التخطيط الدرسي 

 

المعلم الذي يتجاهل التخطيط  يُعد التخطيط الدرسي من األدوات األساسية في عمل المعلم ؛ ذلك أن

وصله للهدف الذ ي يسعى لتحقيقه ، وتتجلى هذه األهمية في :  ال تيتخبط في عمله ويتوه في منعطفات   

يساعد على اختيار األهداف السلوكية المطلوبة .                                                    / 1      

                  يساعد على اختيار أساليب التدريس .                                               / 2          

/ يساعد على اختيار النشاطات الصفية .                                                                 3         

فية .                                                                    / يساعد على اختيار األسئلة الص 4        

                      خطوات الدرس كي ال يضيع وقت الحصة دون فائدة . زمن د على تنظيم/ يساع 5      

/ يمنح المعلمة الثقة بالنفس .                                                                                 6      

                                يق الهدف السلوكي ./ يساعد على اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لتحق 7     

  عدم انضباط بعض الطالب .       / يساعد على ضبط إيقاع حركة الموقف التعليمي ، ويخفف من  8     

                 

                                    عناصر التخطيط الدرسي :

                       تحقيقها (   وهي نواتج التعلم التي يسعى الطالب إلى  ) / األهداف السلوكية :1  

) طرائق التدريس ( .                      لتحقيق األهداف السلوكية   / األساليب والنشاطات التي توظف2

                                     أساليب التقويم التي تستخدم للتعرف إلى مدى تحقق األهداف السلوكية ./ 3

 / الوسائل التعليمية التي تساعد على تحقق األهداف السلوكية .                                                4

زمن تحقيق الهدف السلوكي .                                                                                   / 5

تحققت والسلبيات التي  من التدريس لرصد اإليجابيات التيعامة تدونها المعلمة بعد االنتهاء  / ملحوظات 6

اج إلى تعديل.ستحت  
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  التي تمثل كل نوع :  اإلجرائيةواألفعال  أنواع األهداف السلوكية

أن   -أن ُيعر ِّف    -) أن يوضح   : تمثلها ونماذج األفعال اإلجرائية التي : / أهداف معرفية 1  

   أن يشرح ...الخ (  -أن يستنتج  -يذكر 

أن   -أن ينشد    -أن ُيلقي    -أن يكتب    -) أن يقرأ  / أهداف مهارية ) نفس حركية ( : 2

                           أن ينادي ......الخ (  -أن يظلل    -أن يلون    -أن يمثل    -يرسم       

  -أن يؤيد    -  مع أن يتعاون   -أن يرفض    -يكره  أن   -) أن ُيحب  / أهداف وجدانية : 3      

أن يبتعد عن ....الخ (  -أن يعطي أو يتصدق     -أن  يساعد    -أن يميل إلى    -  مع أن يتفاعل  

                                                      السلوكي :          مكونات وأجزاء الهدف

) أن يستنتج ( .                                             أن + الفعل المضارع:  المصدر المؤول /1

.                                                                          الطالب: وهو  المستهدف/  2

.                                                        ....( أسباب: ) أن يستنتج  محتوى الهدف/  3

                                                  ( بدقةأن يستنتج أسباب ...) معيار تحقق الهدف /  4

  ( في خمس دقائق: ) أن يستنتج أسباب ...بدقة / زمن تحقيق الهدف  5
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. حصص اللغة العربية أزمنة توزيع الدروس على  

  أواَل: )الكتاب األساس(:
 عدد الحصص زمن التنفيذ عنوان الدرس المحور م

) للتهيئة + شهر سبتمبر المعلمة والتلميذ / في المكتبة / مدرستي الحياة المدرسية 1

 + أكتوبر تنفيذ الدروس(

 40حصص) 9

 للحصة(دقيقة 

 حصص درسية6 شهر نوفمبر / األختان أمي األسرة 2

 حصص درسية9 ديسميرشهر  والعصفوراألصدقاء/مساعدةالمحتاج/األوالد المعامالت 3

 حصص درسية 9 شهريناير+نصف فبراير فصل الخريف/فصل الشتاء/أرض خضراء الطبيعة 4

 حصص درسية 9 نصف فبراير + مارس نظافتي أمانة الوقاية/ النظافة/ الصحة 5

+ بقية مارس للمراجعة  في السوق / في القطار األماكن 6

 نصف إبريل

 حصص درسية 6

 حصص درسية 6 النصف الثاني من أبريل الرياضة / المغامرات الرياضة 7

 جصص درسية 9 شهر مايو / عطلة الصيفنظم وقتك/الصياد الصغير الوقت الثمين 8

 طوال الشهر يونيوشهر  للمهارات + االختبار النهائي مراجغة عامة 9
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 ثانًيا : كتاب القواعد المبسطة :

 عدد الحصص زمن التنفيذ الموضوعات النحو م

 40حصة واحدة ) شهر سبتمبر الكلمة أنواع = 1

 دقيقة(

شهر النصف األول من  الجملة  / االسم = 2

 أكتوبر

= 

النصف األول من شهر  المعرفة والنكرة / التقييم اول = 3

 أكتوبر

 حصة واحدة

النصف األول من شهر  االستفهام / ماذا / كم / أين = 4

 نوفمبر

= 

النصف الثاني من شهر  االستفهام / بماذا / كيف / هل / َمن = 5

 نوفمبر

= 

النصف األول من شهر  الفعل الماضيالتقييم الثاني +  = 6

 ديسمبر

= 

شهر  النصف الثاني من الفعل المضارع + فعل األمر = 7

 ديسمبر

= 

 حصتان النصف األول من يناير جمعال/المثنى//المفرد/االسمالثالثمالتقيي = 8

 = النصف الثاني من يناير الضمائر المنفصلة + التعجب = 9

 = النصف األول من فبراير ظرف الزمان / ظرف المكان = 10
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 = النصف الثاني من فبراير الصفة والموصوف / اسم اإلشارة = 11

 حصة واحدة النصف األول من مارس الحركات والمدود / التنوين والشدة اإلمالء 12

والتاء في جمع التاء المربوطة والمفتوحة  = 13

 المذكر السالم

 حصتان النصف الثاني من مارس

 = النصف األول من أبريل رسم التاء والهاء / ال الشمسية والقمرية = 14

 = النصف الثاني من أبريل والممدودةالمعرف بأل/ األلف المقصورة  = 15

 = النصف األول من مايو /التقاء الساكنينالقطع والوصل: الهمزات = 16

/ رسم اسم اإلشارة واسم الموصول  = 17

 ومرجعىة التنوين والشدة

 = النصف الثاني من مايو

 = الثاني من مايوالنصف  / مراجعة عامةنموذج تصريف األفعال  = 18
  شهر يونيو اختبارات نهائية = 19
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 ربية :مهارات اللغة العأساليب وأنشطة تدرب على 

 أوالً : االستماع :

          اختيار قصة شائقة  *          اختيار موضوع مناسب .               *

             * رسالة شفوية تن              * توجيهات يعيدها الطالب .          

  مناقشةالقطعة ثم لاالستماع *                  * اإلكثار من االختبارات الشفوية

  استخدام عبارات المجاملة *       فقرة فيها جملة غير متسقة       ل االستماع* 

* حكاية القصص والمحادثة        حادي  قصيرة يعدها الطالبأل االستماع *  

 ثانيًا : التحدث 

محيطة بالفصل                                          التحد  عن موضوعات  * 

* إثارة االنتباه ألماكن خارج الفصل والتحد  عنها .                              

                                     * مناقشة بين الطالب حول المناسبات العامة .

سرد قصص وحكايات .                                                           * 

الحدي  .                     * ممارسة الحدي  والمناثشة والحوار للتدرب على 

   كل مجموعة من الطالب تحكي لألخرى قصة أو حكاية قرأتها .            * 

                             وصف ما يحبه الطالب وما ال يحبه، ذاكًرا السبب .* 

* إلقاء الكلمات والتعبير أمام الزمالء .                                              

     استخدام الحدي  بالهاتف من خالل مواقف صفية للتدرب على التحد  .* 

                                                                                            الصامتة : / القراءةثالثًا   

دون تحريك الشفتين .                                                                          * القراءة بالعين      

 * الجلوس ِجلسة صحيحة أثناء القراءة .                                                                             

                                    .الطالب( ثم البح  عنه تحديد هدف للقراءة الصامتة )من قبل المعلمة أو *   

    * تدوين ملحوظات أثناء القراءة الصامته للوصول إلى إجابة عنها . 

معرفة دالالتها .                                * وضع خطوط تحت الكلمات أو العبارات المفتاحية المطلوب   

سئلة التي تليها .* فهم المقروء لإلجابة عن األ   
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                                                                                            القراءة الجهرية :رابعًا :  

 –الضمة  –) الفتحة  الحركة مع مراعات نوع إظهار صوت الحركات بطريقة صحيحة القراءةعند *     

عند تحليل الكلمة .       (، وكذلك قراءة المقاطع الصوتية )الساكنة والحروف المتحركة( السكون –الكسرة 

، واالستفادة في دالالت عالمات الترقيم .                                    * جعل القراءة معبرة عن المعاني 

                                   وبسرعة مناسبة ، ال سريعة وال بطيئة .      * جعل القراءة بصوت مسموع 

التعجب(–النقطة   -والوقوف عند أماكن الوقف )الفاصلة   * القراءة جملة جملة وليس كلمة كلمىة  

                        القواعد المبسطة :الوسائل التعليمية الموظفة عند تنفيذ دروس الكتاب األساس وكتاب 

* صفحات الكتب المدرسية بما فيها من حوارات وصور معبرة .                                                  

الصور المعبرة الدالة على معنى الكلمات والحوارات .                                                        *    

ر وأدوات الكتابة .                                                                             السبورة والطباشي*   

                                                   ، ولوحة الجيوب الحافظة للكلمات الجديدة .* بطاقات الكلمات  

                                                                   .                                   * أدوات الكتابة 

                                              * تمثيل الحوار والمشاهد .

: الموظفة أثناء الموقف التعليمي األنشطة الصفية   

االستماع لقراءات المعلمة .نشاط   *    

                                      * نشاط قرائي فردي وجماعي بتبادل األدوار 

    النصوص .                        المواقف الحوارية بين شخصيات  تنفيذ   *

                    المشاهد التمثيلية لبعض الحوارات .                   ممارسة*

 بين التالميذ أنفسهم و والطالب،بين المعلمة  والنقاش الجماعي  الحوارإجراء * 

  نداإللقاءعرديد خلف المعلمةوالتالشعر،و األناشيد القاء نشاط شفوي )أجابات. *

                 الطالب . عنها من قبل طرح األسئلة من قبل المعلمة واإلجابة* 

   . ونشاط كتابي  دالالت السؤالاإلجابة الذاتية عن أسئلة الكتاب بعد معرفة * 

من قبل الطالب للطالب أثناء الحل الكتابيالمتابعة المباشرة من قبل المعلمة  *  
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  أنشطة صفية يمكن أن توظف أثناء التطبيق : )توظف أثناء حل التدريبات( . 

                          ، ونواتج التعلم :الرابعلدروس المستوى  والصفية  أوالً : األهداف العامة

:                                                                   مراجعة المهارات التي سبقت دراستها -1  

                                                             من خالل النشاط التمهيدي، والتي تضمنت :  

         * التمكن من إكمال بعض الجمل بعد فهم المعنى .                                                 

* اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة بعد االستماع للنص المصاحب.                                            

                                                                          باع المثال عند كتابة الجمل .   * ات

 * التمييز بين الجمل الصحيحة والجمل غير الصحيحة بعد قراءة النص المصاحب .                      

ص ( وفيرها من الحروف المتماثلة في الرسم والمخرج    ) يرجى  –ق  –* التمييز بين الحروف )ف 

                  ( .      7 – 6لرجوع للنشاط التمهيدي للتعرف إلى بقية أهداف التدريبات ) صا

                                                       الشعرية( : –الحوارية  –النصوص ) النثرية  - 2  

                                                        النصوص )بأشكالها المختلفة(، إلى* أن يستمع التلميذ 

                                  .يقرأها قراءة جهرية صحيحة  أن*   

) الفهم واالستيعاب (:-3       

واالستيعاب .   إجابة سليمة شفويًّا أو كتابةً عن أسئلة الفهم الطالب* أن يجيب    

الشخصيات وا –* أن يتعرف إلى مضمون النصوص أو الحوارات )المعاني   

أسمائها...(  و  
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                                                  التعبير الكتابي والشفوي :      -4     

شفويًّا عن الصور متبعًا المثال .    الطالب * أن يعبر  

الفراغ بالكلمة المناسبة في الجملة .   الطالب * أن يمأل     

بعض التراكيب ويكتب متبعًا المثال  الطالب * أن يردد    

أسئلة الكتاب كتابة .عن بعض  الطالب * أن يجيب  

.  بجملة أو فقرة بسيطة  كتابة عن معنى معينالطالب  * أن يعبر  

  بجملة جديدة .* أن يحاكي الطالب جملة مثاالً    

                                                                                              :المبسطة  القواعد -5   

                           :  ثم يطبق عليها  إلى مدلول كل من المهارات النحوية اآلتية الطالب* أن يتعرف     

  اإلشارة للعاقل ولغير  أسماء –أسماء االستفهام  –حروف االستفهام  -حروف الجر –الفعل  –)االسم        

        االسم  –األسماء الموصولة للمفرد   –ظرف الزمان  –ظرف المكان -الضمائرالمنفصلة -العاقل       

ويمثل لكلمع ضمائر المفرد الفعل المضارع  –الفعل الماضي مع ضمائر المفرد –المذكر والمؤن         

                                             إلى المهارات اإلمالئية اآلتية ثم يطبق عليها : الطالب* أن يتعرف    

                                      الالم القمرية والالم الشمسية ( . –األلف المقصورة  –) األلف الممدودة    

  ثم يطبق عليها .* أن يطبق الطالب على المهارات النحوية واإلمالئية السابقة   

                                                                                ثانيًا : المهارات اللغوية الموظفة : 

                    ات .                                                             االستماع للنصوص والحوار -1

                    القراءة الصامتة .                                                                            -2

                 رات بطريقة تبادل األدوار .  القراءة الجهرية الماهرة للنصوص النثرية ، وقراءة الحوا -3

                            الفهم واالستيعاب لمضمون النصوص .                                              -4

                           التعبير الشفوي عن مضمون الصور .                                                -5

                 التعبير الكتابي عن مضمون الفكرة ، ومحاكاة المثال .                                      - 6
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               . لهافي القواعد النحوية : التمييز بين أنواع االسماء واألفعال والحروف ، وغيرها والتمثيل  -7

                    األفعال الصحيحة .                            مائر وتصريفها مع بعض التعرف إلى الض -8

شفويًّا وكتابيًّا . عليهاالتعرف إلى بعض المهارات اإلمالئية والتمثيل  -9  

    بة(الكتا –القراءة  –التحدث  –وتوظيف المهارات العامة للغة العربية ) االستماع : أساليب التعليم  ثالثًا

                                                                                                  عامة : أ. أساليب    

                       إسماع التالميذ النصوص من قبل المعلمة بعد التهيئة .                                   -1 

                      وارات، من قبل التالميذ                       القراءة الجهرية للنصوص النثرية ، والح -2

                       الفهم واالستماع لمضمون النصوص .                                                     -3

                                  التعبير الشفوي والكتابي ومحاكاة المثال .                                      -4

                    عد النحوية ) فهُما وتطبيقًا( .                                                            القو -5

) فهًما وتطبيقًا ( . اإلمالئيةالقواعد  -6  

                                                                   خامًسا: خطوات وأسلوب تناول وشرح الدرس :

دقيقة لكل حصة درسية  40ملحوظة : يحتاج شرح الدرس في الكتاب األساس إلى حصتين درسيتين بمعدل  

دقيقة . 40بمعدل القواعد المبسطة . إضافة إلى حصة درسية واحدة لكتاب   

 ( دقيقة لكل حصة درسية 40بمعدل ) دقيقة( 120)ه إلى :يحتاج تنفيذ درس )في الكتابين( كل   ملحوظة :

، وكتاب القواعد المبسطة :لشرح وتناول كل درس من دروس الكتاب األساس  البدائية  الخطوات العملية  

           : (ثم التمهيد للدرس الجديد). من خالل :/ جصة واحدة كاملة حل النشاط التمهيدي خطوات  – أ 

                 ( دقائق.  10التهيئة والتمهيد ) سرد قصة قصيرة . أسئلة ممهدة . متابعة الواجب البيتي ) -1

                     ( دقائق                             5.) للطالبقراءة مفاتيح األسئلة للتعريف بمطلوبها  -2

                ( دقائق10شفويًّا )تبدأ اإلجابة من الطالب ( )اإلجابة عن بعض األسئلة المطلوب إجابتها  -3

  ( دقي15اإلجابة عن بعض األسئلة كتابيًّا . ) -4
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                                                              شرح النصوص النثرية والحوارية : خطوات –ب    

       ( دقائق                  6)                                                                التهيئة والتقديم  -1

                  ( دقائق        3)                                    للنص من قبل المعلمة . الطالباستماع  -2

            ( دقائق              8)           ) معظم التالميذ يقرأون ( الطالبقراءة النص جهريًّا من قبل  -3

  قائق                         ( د8)                       ( بالطالبحل أسئلة الفهم واالستيعاب  )يبدأ الحل  -4

            ( دقائق              6)            التعبير الشفوي والكتابي عن المعنى ، وبناء الجمل الجديدة . -5

( دقائق9التعرف إلى مدلول بعض القواعد النحوية أواإلمالئية ثم التطبيق عليها . ) -6  

دقيقة 40                                                                                       

                                                                                                      الواجب البيتي :

يعطى الواجب البيتي في نهاية تنفيذ شرح الدرس على أن يتابع أداؤه في بداية الحصة التالية ، على أن 

                                             تتناول األسئلة المهارات التي تم شرحها في الدرس المعطى سابقًا .

                                                                                       بيتي : الجب الواوإليكم نموذج 

) ذهب أحمد إلى الحديقة وعندما وصل شاهد سعيد فقال له : ما هذا يا صديقي؟ أنت صديق وفي ، ولذلك    

                                                     سأزورك مساء اليوم ان شاء هللا( .                              

                    أين ذهب أحمد؟ وَمن قابله . ............................................................    – 1

                    بماذا وصف أحمد صديقه سعيد ؟ .........................................................  -2

                                                                                      استخرج من الفقرة السابقة : -3

                    أ. كلمة تدل على اسم إنسان :                                                                    

                     إشارة للمذكر : ....................................                                      اسم -ب

                    حرف جر :    ........................................                                       -جـ 

                                                      فعالً ماضيًا  :   .........................................    -د

الحديقة (                                             -ضع كل كلمة مما يأتي في جملة جديدة : ) صديقي   -4

.............................. ....................................................  
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 طرق تدريس القواعد المبسطة 

  أوالً : القواعد :                                                                                                      

                                                           :         كاآلتيوخطواتها  / الطريقة االستقرائية : 1   

                                                                             * تعريف الطالب بموضوع الدرس .    

                                                      * اختيار األمثلة الممثلة للقاعدة النحوية المطلوب تعليمها .   

.                                * عرض األمثلة سبوريًا بطريقة منظمة ، مع إبرازالشاهد النحوي بلون مغاير  

* قراءة األمثلة من قبل المعلمة أوالً ثم الطالب .                                                                    

اني المفردات الصعبة في األمثلة ) إن وجدت ( .                                                      شرح مع* 

                                           استقراء األمثلة أفقيًّا ثم رأسيًّا بتوظيف األسئلة الجزئية االستنتاجية .* 

ثم صياغتها .                                           مة والطالب * استنتاج القاعدة النحوية مشاركة بين المعل

* قراءة الطالب للقاعدة المستنتجة .                                                                                 

تاب المدرسي .شفويًّا ثم كتابيًّا مستفيًدا من تدريبات الك* التطبيق على القاعدة المستنتجة   

2 / الطريقة القياسية : وخطواتها كاآلتي :                                                                          

أو من خالل لوحة ورقية .                       * عرض القاعدة النحوية المطلوب تعليمها للطالب سبوريًّا    

النحوية المعروضة .                                                                      * قراءة الطالب للقاعدة   

شرح مضمون القاعدة النحوية بتوظيف األسئلة الجزئية االستنتاجية .                                          *  

.          تدريبات إضافية تعدها المعلمة  التطبيق على القاعدة النحوية بحل تدريبات الكتاب المدرسي ، أو* 

، وال بأس أن يتعاون الطالب فيما بينهم أو باتباع ملحوظة : ) يفضل أن يبدأ الحل الكتابي بالطالب ذاتيًّا 

  تعلم األقران ( .أسلوب ) 
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:مهارات تعليم القواعد المبسطة ، ونواتج التعلم   

                                                                                              أوال : القواعد النحوية :  

              .                                                              / أن يميز الطالب بين أنواع الكلمة  1 

                                                                            االسم والفعل ./ أن يفرق الطالب بين  2

                 / أن يفرق الطالب بين االسم المعرفة واالسم النكرة .                                           3

                                       أن يتمكن الطالب من توظيف أدوات االستفهام .                       /  4

                 .    األمر ( –المضارع  –)الماضي  وظفها :ية و/ أن يميز الطالب بين أنواع الفعل الثالث 5

                                                                                                         أن يستطيع/  6

                                               / إن يتعرف الطالب إلى أنواع الضمائر المنفصلة عند توظيفها . 7

               عند استخدامها    ظرف المكان (  –ظرف الزمان  –لكل من : ) التعجب / أن يمثل الطالب  8

                                                            / أن يميز الطالب بين الصفة والموصوف . 9

الطالب اسم اإلشارة في جملة . يستخدمأن /  10  

ثانيًا : القواعد اإلمالئية :    

              توظيفها .            / أن يتعرف الطالب إلى أنواع الحركات القصيرة وأنواع المدود عند  1     

           ا ورسًما .                                               / أن يميز الطالب بين التنوين والشدة نطقً  2    

               رسًما .                                 ة حالمربوطة والتاء المفتو التاء/ أن يميز الطالب بين  3   

                    بة التاء في جمع المؤن  السالم .                              كتا/ أن يتعرف الطالب إلى  4  

                                             نطقًا ورسًما .)ال( الشمسية و )ال( القمرية / أن يميز الطالب بين  5

االسم والفعل               ي فواأللف الممدودة )ا(  ،األلف المقصورة )ى (/ أن يميز الطالب بين  6

                                                                                     .                          والحرف

                  أن يميز الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع في االسم والفعل والحرف .            /  7  

يتعرف الطالب إلى كيفية رسم اسم اإلشارة واالسم الموصول عند كتابتهما . أن/  8   
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/ المستوى الرابعحل تدريبات كتاب )القواعد المبسطة(   

 أوالً : القواعد النحوية

 م الموضوع رقم السؤال فرع السؤال ونصه الجواب

صالح : اسم / كندا : اسم 
/ تعمل: فعل  األردن : 

 اسم / في : حرف 

1- 2 – 3 – 4 
- 5  

 أنواع الكلمة األول

4ص  
1 

/ أربع كلمات / خمس  ثالث كلمات
 كلمات

 الجملة األول  3/  2/  1 
 ص

2 

جملة مفيدة  / جملة غير مفيدة / 
 جملة غير مفيدة جملة مفيدة 

   الثاني  4/  3/  2/  1

أبي : االسم  /  يعمل : الفعل / 
--الحرف:   

   الثالث 1

المدرسة : االسم / أخي + 
ذهبت: الفعل / إلى: 

 الحرف 

2    

أمي + المكتبة: االسم / 
ذهبَت: الفعل / إلى: 

 الحرف

3    

: 3: هدى/ 2: الصف / 1
: 5: الشجرة / 4عصفوًرا / 
 الحديقة 

 1 -  2  -  3  -  4  
-  5  

7ص   االسم األول  3 

 –طاولة  –جماد نكرة = كرسي 
 –قلم    حيوان معرفة = الحمار 

األسد  –الفأر  –الكلب   

أصل بين االسم 
 ونوعه

المعرفة والنكرة  األول

  8ص
4 

حصان : حيوان / وردة : نيات / 
َعِلي : إنسان / كتَب: فعل / في: 
 حرف / هند: اسم / كلب: حيوان 

/ أصل بين الكلمة 1

 ونوعه
9التقييم األول ص األول  5 

: كتابًا / 2: الدراجة / 1

: الوردةَ 3  

أكمل الجمل بالكلمة 
المناسبة مما بين 

 القوسين

   الثاني

: أبي يعمل معلًما .1  

: أمي تعمل معلمة .2  

        : هند قدمت وردة ألمها .3

 االستفهام / ماذا األول أجب عن األسئلة

10ص  
6 

خالد؟ يفعلُ  ماذا: 1  

تكتب هدى ؟ ماذا: 2   

أضع السؤال 
المناسب لكل جملة 

   الثاني
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ترتب األم ؟ ماذا: 3   

يُصلُح األُب ؟ ماذا: 4   

 مستعماًل ) ماذا(

 : قضيت في المغرب سبعةَ أيام 

: بقي المسافر في مصر شهًرا 2  

: ثمن الدراجة ِمئَةُ دوالٍر  3  

أجيب عن األسئلة 
 اآلتية

  االستفهام / كم األول

11ص  
7 

أيام األسبوع ؟           عددَ  كم: 1

عدَد أيام الشهر ؟ كم: 2     

عدَد أشهر السنة ؟ كم: 3   

أسبوًعا في الشهِر؟ كم: 4   

أضع السؤال 
المناسب لكل جملة 
 مستعماًل )كم( 

   الثاني

: صالح توجه إلى المدرسة  1  

: صالح جلس في الصف  2  

: األصدقاء يلعبون في الملعب3  

: األسرة تجتمع في البيت 4  
 

أجب عن األسئلة 
 اآلتية 

 االستفهام  : أين األول 

12ص  
8 

سكن جارنا ؟ أين:  1  

سافر التاجُر ؟ أين:  2  

يحب الولد المطالعة ؟ أين:  3  

أضع السؤال 
المناسب لكل جملة 
 مستعماًل )أين(

   الثاني 

: يساعد الغني الفقير بالمال1  

: يلعب أخي بالكرة 2  

: يكتب المعلم بالقلم . 3  

أجب عن اآلسئلة 
 اآلتية 

 االستفهام )بماذا ( األول

13ص  
9 

ذهب التلميذ إلى  بماذا: 1

 المدرسة ؟

يتحدث المدير؟ بماذا:  2  

يأكل الولُد اللحَم ؟ بماذا:  3  

يصطاُد الصياُد السمكة ؟ بماذا: 4  

أضع السؤال 
المناسب لكل جملة 
 مستعماًل )بماذا( 

   الثاني 

: جاء الالعُب مسرًعا .1  

: انطلقت الطائرة ُمْسرعًة .2  

: أقبلت أختي مبتسمةً . 3  

: نهض الكسول متباطئًا . 4  

أجيب عن اآلسئلة 
 اآلتية 

 االستفهام )بكيف( األول

  14ص
10 

جلس الصديُق ؟ كيف: 1  

استيقظت األمُّ ؟ كيف: 2  

وجد الولُد الكتاَب ؟ كيف:  3  

السؤال  أضع
المناسب لكل جملة 
 مستعماًل )كيف(

   الثاني

 هل تريد الذهاب إلى المكتبة ؟
، أريد الذهاب إلى المكتبة .نعم  
، أريد الذهاب إلى المكتبة .ال  

أكتب حواًرا على 
 غرار النموذج اآلتي

 االستفهام بـ )هل( األول

  15ص
11 

 هل عندك ممحاة ؟
عندي ممحاة . نعم  
. / عندي مسطرة ال  

أكتب حواًرا على 
غرار النموذج اآلتي 

... 

   الثاني

: في الحديقة أسرتي .1  

: في الملعب الالعبون : 2  

أجب عن األسئلة 
 اآلتية 

 12 االستفهام بـ ) َمْن( األول
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: الذي دخل القاعةَ معلم اللغة  3

 العربية
: َمْن في الطائرة ؟ 1  

: َمْن الذي رسب في االمتحان  2

 ؟

من الطالبة التي نجحت ؟ : 3  

أضع السؤال 
المناسب لكل جملة 
 مستعماًل ) َمْن (

   الثاني

     
نص  الجواب

 السؤال

 13 التقييم الثاني رقم السؤال

  ماذا يفعل الطفل؟ -جلس الطفل ؟  أين/ 1

تكون مياه البحر؟ كيف/ 2  

ألقى صالح صنارته ؟                   أين/  3

أخذ صالح صنارته ؟              كيف/  4    

تفضل هدى؟ ماذا/  5          

أضع 
السؤال 
المناسب 
مستعمالً: 

 –)أين 
 –كيف 
 ماذا(

17ص األول   

              لعب األطفال ؟             أين/  1

        قال األصدقاء لخالد ؟       ماذا/  2    

       قال خالد للطفل ؟         ماذا/  3       

 رسمت المجموعة األولى ؟ ماذا/  4          

كان الولد يمسك ؟ بماذا/  5               

أضع 
السؤال 
المناسب 
لكل جملة 
مستعمالً: 

 –)أين 
 –ماذا 
 بماذا(

  = الثاني

           رحل الصيف ؟              بماذا/  1

         تساقطت أوراق األشجار؟  متى/  2   

   أصبحت البساتين جميلة ؟   متى/  3       

تنزل درجة الحرارة ؟        متى/  4          

تتغطى البيوت  بماذا/  5             

  ؟والسيارات في الشتاء

أضع 
السؤال 
المناسب 
لكل جملة 
مستعمال: 
 –)متى 
 بماذا(

   الثالث 

           تحافظ على النظافة ؟       لماذا/  1

           الذي َمرض ؟              َمنْ /  2   

            أحس خالد ؟          بماذا/  3     

       كتب الطبيب ؟            ماذا/  4        

الذي طالب بإعطاء الدواء  َمن/  5           

 ؟

أضع 
السؤال 
المناسب 
لكل جملة 
مستعمالً: 
 –)لماذا 

ماذا  –َمْن 
بماذا ( –  

   الرابع

          رافقت مريم أمها ؟            أين/  1

         كانت السوق مملوءة ؟    بماذا/  2  

أضع 
السؤال 

    الخامس
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         التي سألت البائع ؟        َمن/  3     

       كان القطار يمر ؟         أين/  4       

يريد الطالب الوصول ؟ أين/  5             

المناسب 
لكل جملة 
مستعماًل : 
 –)بماذا 
َمْن  –أين 
) 

              يُمارس الرياضة ؟        َمن/  1

           تُمارس الرياضة ؟      لماذا/  2    

     كرة القدم رياضة ؟          هل/  3       

    الركض ُمغامرة ؟           هل/  4         

يشد انتباه المتفرجين ؟  َمن/  5              

أضع 
السؤال 
المناسب 
لكل جملة 
مستعماًل : 
 –) لماذا 
هل  –َمن 
) 

   السادس

                     = أكلُت                   أنا
          = قََرأت                           أنتَ  
         = َكتَْبِت                         أنتِ      
     = ذََهَب                            هو       

= َشِربَت ِهيَ            

أصل بين 
الفعل 

والضمير 
المناسب 

 له

الماضيالفعل  األول  
 

20ص  

14 

          نََجْحنا                  -= َدَخْلنا  نْحنُ 
        أكلتُما    –قََرأْتُما  –= فَِرْحتُما  أنتما  
       ناما                    –= فَِهما  هُما    
شاَهَدتا  –ذََهبَتما  –= نََجَحتا  هُما         

أصل بين 
الفعل 

والضمير 
المناسب 

 له

  ضمائر المثنى األول

21ص  
15 

              فَِرْحنا              –= أكلنا  نحنُ 
          َرِكْبتُم                –= قَرأْتُم  أنتم  
         فَِهْمتُن              –= َكتَْبتُن   أْنتُن      
     َدَخلوا                –= َشِربوا  َهمْ        
نََجْحنَ  -= ذََهْبَن  ُهن            

أصل بين 
الفعل 

والضمير 
المناسب 

 له

  ضمائر الجمع األول 

22ص  
16 

    -تَْذَهيِين   أْنتِ   -تَْكتُُب   أنتَ   -أشرُب   أنا
تَْقَرأُ  ِهيَ   -يَأْكُُل   هُوَ    
أصل بين 
الفعل 

والضمير 
المناسب 

 له

–أ         الفعل المضارع /     األول
 ضمائر المفرد

23ص  

17 

            نَنَجُح                    –نَْفَهُم  نحنُ 
          تَْدُخالن                        أْنتُما    

يَْدُرسان -يَْدُخالن  ُهما       

أصل بين 
الفعل 

والضمير 
المناسب 

 له

 -ب           الفعل المضارع   األول
 ضمائر المثنى

24ص  

 

              نَْفَهُم                –= نَْقَرأُ  نحنُ 
              تَْرَكبون        –= تَْشَربون  أنتم 
            تَْدُخْلَن             –= تَأْكُْلَن  أَْنتُن    

أصل بين 
الفعل 

والضمير 

 الفعل المضارع  األول
ضمائر الجمع -جـ  

25ص  
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           يَْنَجحون         –= يَْذَهبون  هُم    
يَْدُخْلَن  –= يَْكتُْيَن  ُهن         

المناسب 
 له .

         اكتُْب                   –= اشرْب  أنتَ 
             كُِلي               –أنِت = اْذَهبِي  
            = اْذَهبَا                         أنتُما 

          اْدُخلُوا            –= اْشَربُوا  أنتُم   
= اْدُخْلنَ  أَْنتُن        

أضع دائرة 
حول فعل 

األمر 

المناسب 
 للضمير 

 فعل األمر األول

26ص  
18 

           على السبورة .            اْكتُبِي/  1

           إلى المدرسة .           اْذَهبَا/  2   

     العربية .                     تََكل مْ /  3      

    في المسابقة .          اْنَجْحنَ /  4         

التُّفاَح .                     كُلُوا/  5            

       

أحول 
الجمل 

اآلتية إلى 
 األمر

   الثاني

           المباراة .       َربِحوا/ الالعبون  1

      الدرَس .             تَْكتُبُ / التلميذةُ  2   

         من السفر .    عادا/ الرجالن  3      

   المدينِة .       في  َهَطلَ / المطُر  4         

مسرحيةً . شاهدا/ أبي وأخي  5              

أكمل كل 
جملة 
بالفعل 

 المناسب 

 األول
 

28ص  

 التقييم الثالث

28ص  
19 

         َكتَبُوا     –الفعل الماضي  =  َشِربَْت 
          تَنَامين   –الفعل المضارع = تَْدُرُس 

اْكتُبَا  –فعل األمر = اْذَهْب    

اربط بين 
الفعل 

وصيغته 
بوضع 

العالمة ) / 
 ) 

 الثاني

28ص  
  

 الماضي : )يناُم (
 المضارع : )أَكَل (
 األمر : ) أَخذَ (

اشطب 
الفعل الذي 
ال ينتمي 
 لمجموعته

 الثالث

29ص  
  

            أنَت : )اْقَرأْ (                        
             أْنِت : )اْدُرِسي(                     
أْنتُما : )كاُل(     

 أْنتُْم : )اْكتُبُوا(
 أْنتُن  : )اْدُخْلَن(

أضع دائرة 
حول فعل 

األمر 
المناسب 
للضمير 
 المطلوب

 الرابع 

29ص  
  

/ هو سائق ماهر : هي سائقة ماهرة .  1  

/ هو عامل نشيط : هي عاملة نشيطة . 2  

/ هو طفٌل ُمهذب : هي طفلةٌ مهذ بةٌ  3  

هو معلٌم ماهر : هي معلمةٌ ماهرةٌ ,/  4  

/ هو طبيٌب بارع : هي طبيبة بارعةٌ . 5  

أحول من 
المذكر إلى 
المؤنث 
متبعًا 
 المثال

السؤال 
 األول

 االسم المفرد

30ص  
20 

 طبيبة : طبيبتان
 مريٌض : مريضان 

أضع دائرة 
حول 

السؤال 
 األول

 االسم المثنى

31ص  
21 
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 نائم : نائمان 
َضتان ضة : ُمَمر ِ  ُمَمر ِ
 ُمَهذ ٌب : ُمَهذ بان 

المثنى 
المناسب 
 لكل مفرد .

          معلمة : ُمعَلمات                      
 طبيبةٌ : طبيبات 

 تلميذة : تلميذات 
 مهندسة : ُمهندسات 

 َطب اخةٌ : طب اخات
 بائعة : بائعات 

أضع دائرة 
حول جمع 

المؤنث 
المناسب 
 لكل مفرد

السؤال 
 األول

 جمُع المؤنث

32ص  
22 

 ُمسافُِر : ُمسافرون 
 سائٌح : سائحون 
 العٌب : العبون 

جون  ٌج : ُمتَفَر ِ  ُمتَفَر ِ
بون ُب : ُمَدر ِ  ُمَدر ِ

 ِرياِضي : ِريَاِضب ِون 

أضع 
دائرةحول 

جمع 
المذكر 
السالم 

المناسب 
 لكل مفرد

السؤال 
 األول

 23 جمع المذكر السالم

؟  =  هو في الصف  أين المعلم  
 أين المدير؟  = هو في المكتب 
 ماذا تفعل البنت ؟ = هي تَْكنُسُ 

 ماذا يفعل الالعبون؟ : هُم يَْلعَبون

أكمل كل 
جواب 
بضمير 
منفصل 
مناسب 
متبعًا 
 المثال 

السؤال 
 األول

 الضمائر المنفصلة
 

  34ص

24 

: مهذ بة  ُمَهذ ب/     معلمةمعلم :   
 مساعدتان/ مساعدان :  ناجحاتناجحون : 

/  طبيبة: فائزات / طبيب :  فائزون/ 
: مجتهدة  /  مجتهد: ناجحتان /  ناجحان
. نشيطات: قائدات  نشيطون :  قائدون  

أمأل 
الجدول بما 
 هو مناسب 

السؤال 
 األول 

 التقييم الرابع
 

35ص  

25 

يقفان أمام قفص األسد . هما/  1  

يعملن في المكتبة . هُن  /  2  

يقود السيارة بنشاط . هو/  3  

وقفنا في الغرفة . نحنُ /  4  

كتبتم واجبكم . أنتم/  5  

أخذَت جائَزتَك . أنتَ /  6  

أكمل 
الجمل 
اآلتية 
بضمير 
 مناسب 

السؤال 
 الثاني

36ص  

  

هذه سيارتُك  –/ هذه سيارة :هذه سيارتي  1

هذه سي اَرتُِك  –  

هذا .هذا قَلَُمَك  .هذا قلمي  ./ هذا قَلٌم  2

 قَلَُمِك .

هذا .هذا ُمعل ُِمَك .هذا ُمعلمي ./هذا ُمعًلٌم 3

 ُمعَل ُِمِك 

هذه  .هذه ِمْحفََظتي  ./ هذه ِمْحَفظةٌ  4

هذه ِمْحفََظتُكِ  –ِمْحفََظتَُك   

أكمل 
الجمل بما 
هو مناسب 

، متبعًا 
 المثال

السؤال 
 الثالث
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ِ  ./ هذا كرسي  5 هذا كُْرِسيَُّك  .هذا كرِسي 

  هذا كُْرِسيُِّك .
هذا الفيل !  أضخمَ / ما  1  

هذه الطائرة ! أسرعَ / ما  2  

هذه الصورة ! أْجَملَ / ما  3  

هذا األسد ! أقوى/ ما  4  

هذا القطار ! أطولَ / ما  5  

هذه البناية ! أعلى/ ما  6  

هذا الرجل ! أكبَرَ / ما  7  

أكمل 
الجمل 
بفعل 
تفضيل 
مناسب 
مستعينًا 
بالكلمات 
 اآلتية 

السؤال 
 األول

 التعجب
 

37ص  

26 

من المسبح . مساءً رجعت     
فَِرًحا . صباًحااستيقظُت     
بًَطالً . اليومَ شاهدُت     

أضع 
العالمة ) / 

( أمام 
الجملة 

المحتوية 

على ظرف 
 زمان 

السؤال 
 األول

 ظرف الزمان
 

38ص  

27 

فَِرًحا . صباًحا/ استيقظُت  1  

المكتبة .في  َمساءً / كتَْبُت درسي  2  

في المكتبة . نَهاًرا/ بَقيُت  3  

أجعل ما 
بين 
قوسين 
ظرف 
زمان 
متبعًا 
 المثال

السؤال 
 الثاني 

  

هُدى . أمامَ / القَلَُم  1   

الشجرة . تَْحتَ / الِقطُّ  2  

قضبان الحديد . وراء/ األَسُد  3  

الشجرتين . بين/ الرجل  4  

أكمل 
الجمل بما 

هو مناسب 
مستعينًا 
بالكلمات 
اآلتية : 

..... 

السؤال 
 األول 

 ظرف المكان

39ص  
28 

. قَصيرٌ / قَلٌم  1  

. نَظيفٌ / بَْيٌت  2  

. نَظيفةٌ / يِْنٌت  3  

اجةٌ  4 . َجديدةٌ / در   

. َصغْيرٌ / ِطفٌل  5  

  طوْيلٌ / قِطاٌر  6

 

أضع  
دائرة حول 

الصفة 
المناسبة 
 للموصوف

السؤال 
 األول

 الصفة والموصوف

40ص  
29 

( هذه/ أختي  ) 1  

( هذان/ األخوان )  2  

( هاتان/ الصديقتان )  3  

( هؤالء/ المسافرون )  4  

أضع دائرة 
حول اسم 
اإلشارة 
المناسب 

السؤال 
 األول

 اسم اإلشارة 

41 
30 
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( هذا/ أخي )  5  

( هؤالء/ األخوات )  6  

 فيما يأتي

 1 / ما أوسَع البَْحَر !

 2 / ما أجمَل الوردةَ !

 3 / ما أعلى الشجرةَ  !

أحول 
الجمل 

اآلتية إلى 
جمل 

تعجب، 
متبعًا 
 المثال  

السؤال 
 األول

 التقييم الخامس

 ص42
31 

الطاولة . فوق/ َوضعُت الكتاب  1  

مدخل البناية . أمام/ توقفت سيارة أبي  2  

شجرة كبيرة . تحت/ َجلسُت  3  

الباب . خلف/ اختبأ الطفُل  4  

الكُتِب . بينَ / َوضعُت الورقةَ  5  

أكمل 
الجمل 

اآلتية بـ 
 –)تحت 
أمام  –بين 
 –خلف  –

 فوق (

السؤال 
 الثاني

  

إلى فرنسا . اليومَ / أنا سافرُت  1  

في المكتبة . السنةَ / أنتما درستما  2  

الباب . خلف/ اختبأت أختي الصغرى  3  

الكتب . بين/ وضعُت الدفتر  4  

المكتب . فوق/ وضعت الكتاب  5  

الطاولة .  تحت/ سقط القلُم  6  

إلى المدرسة . صباًحا/ َخرْجُت  7  

السيارات . خلف/ سارت سيارة أبي  8  

أكمل 
الجمل 
اآلتية 
بظرف 

زمان أو 
مكان 

 مناسب .

السؤال 
 الثالث

  

 هؤالء  -رجالن   هذان  -قلم    هذا 
 هذا  -تلميذتان   هاتات  -طبيبات  
طاولة . هذه  -كتاب   هذا -كرسي    

أصل بين 
 اسم

اإلشارة 
واالسم 
المناسب 
بوضع 

اإلشارة )/ 
) 

السؤال 
 الرابع

  

 1 / التلميذةُ  المجتهدةُ  نجحت بامتياز 

 2 / شاهدُت بطالً  قويًّا في الملعب .

ي على المعلمات النشيطات .  3 / سل َمْت أم ِ

4 / تنقل العصفور بين شجرتين عاليتين 
 بسرعة 

أضع خطًّا 
تحت 
الصفة 
وخطين 
تحت 

 الموصوف
. 

السؤال 
 الخامس

  

تتجول في السماء  الساطعة/ الشمُس  1

  الصافية

  كبيرةأخذت جائزة  المجتهدةُ / التلميذة  2

امأل الفراغ 
بالصفة 
المناسبة 

 السؤال
 السادس
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ال يغش . األمين/ التاجُر  3  

تغطي طرقات المدينة  البيضاء/ الثلوج  4  

. حمراء/ اشترى خالد وردة  5  

مستعينًا 
بالكلمات 
 اآلتية 
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 ثانيًا : القواعد اإلمالئية 

السؤال  نص اإلجابة  رقم السؤال 
 وفرعه

 م الموضوع

َكتََب / َكاتِب    -َرَجَع / َراِجع     
َسَكَن / َساِكن    

أستمع ثم أضع الحركة 
:المناسبة فوق كل حرف   

السؤال األول / 

1 
الحركات 
 والمدود

48ص  

1 

 -ذ  ــيـــالتلم ائري َهذاجز  -ِسف  وـــيُ  
ــُس يـرِ  اــبَ     يفِــ  

أستمع ثم أضع المد 
 المناسب :

2   

قَْصرٍ   -قَْصًرا    -قَْصٌر     
نُقُودٍ   -نُقُوًدا     -نُقُوٌد     

أضع التنوين المناسب آخر 
 كل كلمة ثم أقرؤها :

 السؤال األول

1 
 التنوين

 
2 

  ةٍ َكبْير بَِمْدَرسةٍ أدرُس /  1

/ َرأْيُت َمْكتَبَةً واِسعَةً  2  

   2 أستمع ثم أصحح األخطاء :

اْرًرا : رًّ   -ر ِ  ْرِر:   -ْرُر : رُّ    
ْرٌر : رُّ   -ر   ْرَر :  -ْرٍر : ر ٍ    

 السؤال األول أصل بين ما يُلفظ وما يكتب

1 
 3 الش دة

تاء  َكل ِ يَْوٍم من أْيام/ أرسُُم  في  1 .الش ِ  

بَْت  2 ي بُِمعَل َِمتي/ َرح  ا .َكثِْيرً  أُم ِ  

أستمع، ثم أصحح الكلمات 
 التي رسمت خطأ :

2   

ها . َهِدي ةً  َخِدْيَجةُ / قَد َمْت  1 إلى أُم ِ  

  َكبِْيَرةً  لَْوَحةً  الَهِدي ةُ / كانت  2

ي  3 . ُمْسِرَعةً  الغُْرفَةَ / َدَخلَْت أُم ِ  

أستمع ثم أصحح الكلمات 
 التي رسمت خطأ :

 التاء المربوطة السؤال األول

 
4 

  -  ةَسار       ـةُمذَه بَـــ  -  ـةَهِدي ــ  -  تفَتَحَ 
  - ْت لَِعبَ   -  ةَحِدْيقَ  -  تَسل مَ   - ـة ـَجِمْيلَ 
  ةَساعَ 

أكمل الكلمات اآلتية بكتابة 
ة ( –) ت حرف التاء   

 السؤال األول

1 
 5 التاء المفتوحة

فشاهدُت   -البيت   –كنُت : التاء المفتوحة 
ِشئت .  -فقالت    -وقفت    -  

  زهرة  -نَْحلَة    -: حديقة   التاء المربوطة
نَحلة      -ُمْبتَِسمة    -  

أضع خًطا تحت التاء 
المفتوحة وخطين تحت 

 التاء المربوطة 

2   

 ُمْسِرَعةٌ : ُمْسِرعات
نَشْيطات نشيطة :  

 األم : األمهات
 الَحَسنة : الَحَسنات
 َسْهَرة : َسهرات
 َسعيدة : سعيدات

 السؤال األول أذكر جمع األسماء اآلتية :

1 
التاء في جمع 
 المؤنث السالم

6 

/ معلمت مدرستنا ذكيات ومخلصات 1  

َصديقاُت حديقتنا وفيات وجميالت  / 2  

 

أكتب جملتين على المنوال 
:اآلتي   

2   

 
 نص استماع 

استمع للنص ثم ميز 
الكلمات التي ينطق فيها 

 تلٌء أو هاءٌ 

نطق التاء  
 والهاء

7 

باحة    -الس يدة   –الظ رف  الس ِ  
 الش اطئ .

استخرج من النص السابق 
الكلمات التي تحوي )ال( 

 8 )ال( الشمسية السؤال األول
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 الشمسية
 مجموعة : اْلَمْجُموَعة 

اْلَحِدْيقَةُ     : َحدْيقَةٌ   
ْلعابٍ ااْلَ  :    أَْلعَاٍب   
اْلَولَدُ       َولًَدا :   

 ُمْزَدِحٍم  : اْلُمْزَدِحمٍ 
ةُ َمْدَرَسةٌ  :  اْلَمْدَرسَ   

 

أدخل )ال( القمرية على 
آخر الكلمات اآلتية وأحرك 

 حروفها 

 9 ) ال ( القمرية السؤال األول

َجْوزً  –لَْوًزا  –الن ِمَر  –القَصَر  –َموًزا   
ْيُت  –ديٌك  –ال ذ َهُب    شَ َجَرةٌ الَوْرَدةُ  –الز 
اَجةِ  -ِحَماٍر  –َولٍَد  – َجَزرِ الْ  –ُدْوَدٍة    الد ر 

 

أضع حركة أو تنوينًا أخر 
 كل كلمة فيما يأتي :

 السؤال األول

1 
المعرف بـــ ) ال 

) 
10 

اْلخيال  –اْلَمالهي  –األحد )ال( القمرية : 
اْلَكْهَربائية . –  

 -الدُّوالب  –)ال الشمسية( : الس يارات 
ائري  الد 

تحت )ال( أضع خطًّا 
القمرية وخطين تحت )ال( 

 الشمسية  :

2   

 –ليلى  –هُدى  –: الصغرى  االسم
مصطفى . –المستشفى   

أتى . –: انقضى  الفعل  
إلى -: على  الحرف  

أستخرج من النص ما هو 
 مطلوب في الجدول :

 األلف المقصورة السؤال األول
 )ى(

11 

عصا  –االسم : لينا   
دنا  –الفعل : دعا   

أستخرج من النص ما هو 
 مطلوب في الجدول :

 األلف الممدودة السؤال األول

(I) 
12 

 -سلمى    -ليلى  ألفًا مقصورة :  
الحلوى  –المستشفى . هدى   

 –سوريا  –كندا  –ليبيا ألفًا ممدودة : 
 موريتانيا 

امأل الجدول من النص 
  :بكلمات تحوي

 السؤال األول

1 
األلف الممدودة 

واأللف 
 المقصورة 

13 

  -أوراق    -أغلب   -همزة قطع : أحمد  
أزرق .  -أصفر   -أخته    -أخذ    

أستخرج من النص الكلمات 
 التي تحوي همزة قطع :

 14 همزة القطع السؤال األول

 –اجتهادها  –ابتسام همزىة وصل : 
  -استماعها  –احترامها 

أستخرج من النص الكلمات 
:التي تحوي همزة وصل   

 السؤال األول

1 
 15 همزة الوصل 

اصطدام  –همزة وصل : اجتماع   
أنتم  –أصيبوا  –إليهم  –أيُّها همزة قطع : 

إلى  –  

أمال الجدول بكلمات تحوي 
: 

 السؤال األول 

1 
همزتا الوصل 

 والقطع
16 

ارتقاء  –ابتهاج  –انقضاء همزة وصل : 
... -اجتماع  –  

أسامة  –أنا  –أمر  –همزة قطع : إعجاب 
آدم   –  

أذكر من عندي كلمات 
 تحوي :

2   

خرجِت البنُت    -قالِت المعلمة    
 وقفِت الفتاةُ 

استخرج من النص ما يفيد 
 التقاء الساكنين

 17 التقاء الساكنين السؤال األول 

هؤالء . –وهاتان  –وهذان  –وهذا  –هذه  أضع خًطا تحت أسماء  
 اإلشارة فيما يأتي :

 السؤال األول 

1 
رسم اسم 
 اإلشارة 

18 

أسماء اإلشارة تُلفظ ممدودة لكنها ال تكتب  أتي :أجيب عما ي  2   
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 بمد 
كتابته أسماء الحرف الذي ُحذف في  

 اإلشارة هو : األلف
 أضع خًطا تحت  أسماء   -التي    -اللذين    -الذي   

 الموصول فيما يأتي :
 السؤال األول

1 
رسم اسم 
 الموصول

19 

 عصفوًرا  -حلًوا    -تنوين الفتح : تغريًدا  
جميالً .  -   

مجتهدةٌ   -تنوين الضم : تلميذةٌ    
شجرةً   -تنوين كسر : يوٍم    

استخرج من النصالكلمات 
 التي تحوي :

 الشؤال األول

1 
مراجعة التنوين 

 والشدة
20 

شجرةٍ   -كلمات تحوي شدة : يوٍم   استخرج من النص كلمات  
 تحوي شدة 

2   

  -الش جرةُ    -ا  ثمينً   -ساعٍة    -  ص ف  
َرف    -الن جاُح    

   3 أستمع ثم أصحح األخطا

 


