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.مريم قران المنصوري: إعداد معلم أول 

مزنة المنصوري: بخيتة المنصوري             مديرة المدرسة : خديجة الحمادي             وكيلة المدرسة : رئيس هيئة التدريس 



: نص قصصي خارجي يتضمن المهارات التالية **
:فهم واستيعاب* 

ة ، ، حيدد حدث البداية أو الوسط أو النهاي( املغزى) حتديد الشخصية و أقواهلا ، الدرس املستفاد ) 
(حيدد املكان ، صفات الشخصية ، املشاعر، الترادف 

:املهارات النحوية * 
(اجلملة االمسية) مييز نوع اجلملة امسية أو فعلية 

يعني خرب املبتدأ يف اجلملة االمسية
65/ 64صفحة ( املجلد الثالث )كتاب الطالب –61/60صفحة ( املجلد الثاين) كتاب الطالب

89-88-55-54كتاب النشاط صفحة 
:املهارات اإلمالئية * 

(  األلف اللينة يف هناية الكلمات) مييز الكلمة اليت كتبت كتابة إمالئية صحيحة 
91-90-57-56كتاب النشاط صفحة  

:مخرجات االختبار الوزاري 



الفصل الدراسي األول -الصف الرابع -هيكلة اإلختبار الوزاري لمادة اللغة العربية 



الفصل الدراسي األول -الصف الرابع -هيكلة اإلختبار الوزاري لمادة اللغة العربية 
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الجملة االسمية 



الجملة االسمية و أركانها: فيديو  01

02

03

04

05

06
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:قاعدة الجملة االسمية

المبتدأ و الخبر مرفوعان دائًما ، و عالمة رفعهما الضمة إذا كان 
.الخبر مفرد



(أنواع الخب  )الجملة االسمية : فيديو  01

02

03

04

05

06



اسم يدل : الخبر المفرد •
على المفرد أو المثنى 

.أو الجمع ويكون مرفوعا

:األمثلة  01

02

03

04

05

06

هو ما :مفردخبر-1
جديد  الكتاب  1..ليس جملة وال شبه جملة

رحيمات  األمهات  2.

ان جميلتالبنتان 3.



:األمثلة  01

02

03

04

05

06

:خبرجملة فعلية -2
عليكون فيه الخبر ف

يفيد  الناس  العلم  1.

ول  تغذى العقالقراءة  2.

سلم  تنفع  المالصالة  3.



:األمثلة  01

02

03

04

05

06

:اسميةخبرجملة -3
يكون فيه الخبر اسم،
دائما فى خبر الجملة 
االسمية البد من 
بطه ضمير يتصل بالخبر ير

بالمبتدأ  غالبا الضمير 
( الهاء ) هو 

طعمها لذيذ  الفاكهة  1.

ميلة  صفحاته  جالكتاب  2.

ة أخالقها مهذبالفتاة  3.



:األمثلة  01

02

03

04

05

06

:  خبر شبه جملة -4
ا أوإما يكون ظرف  

اا ومجرور  جار  

في الفصل  المعلم  1.

  فوق الشجرةالطائر  2.

ع  فى المصنالمهندس  3.

أمام الجنود  القائد  4.



(أنواع الخب  –الجملة االسمية : ) روابط تفاعلية  01

02

03

04

05

06
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا
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األلف اللينة في 
نهاية الكلمات



ي نهاية الكلمات: فيديو 
األلف اللينة ف  01

02

03

04

05

06



األلف اللينة القائمة 
األفعال الثالثية -1
األسماء الثالثية-2



inst:uae.h7006

.ف أن يكتب األلف اللينة القائمة في نهاية األسماء و األفعال و الحرو

(  ـا)اكتشف األلف اللينة بتحويلها للفعل المضارع    اللينهاأللف 
في األفعال

وينما نم
وينج ا نج



(يحدث اآلن ) مضارع للمذكر  نحول الفعل الماضي إلى فعل –أوال 
(ودنا         يدن( )  وسما          يسم( ) وحبا         يحب) 

الواوإنه حرف ( و، يدنو، يسمويحب) ننظر للحرف األخير في المضارع :  ثانيا 

ـــاإذا نكتبها بألف قائمة : ثالثا 



inst:uae.h7006

.ف أن يكتب األلف اللينة القائمة في نهاية األسماء و األفعال و الحرو

(  ـا)الجمع –المثنى –اكتشف األلف اللينة في األسماء بتحويلها للمفرد  اللينهاأللف 
في األسماء

ةوربا رب
انوعص ا عص

المفرد

المثنى

اتوخطا خط الجمع



(ـــا )جمع –مثنى –نحول االسم إلى مفرد –أوال 
(ة وخطاخط( )  ة وربا رب( ) ان  وعصا عص) 

(  وة، خطوة، ربوانعص) ننظر للحرف المنقلب في المفرد والمثنى والجمع :  ثانيا 
الواوإنه حرف 

ـــاإذا نكتبها بألف قائمة : ثالثا 



األلف اللينة المقصورة 
األفعال الثالثية -1
األسماء الثالثية-2



inst:uae.h7006

.ف أن يكتب األلف اللينة القائمة في نهاية األسماء و األفعال و الحرو

(  ــى)اكتشف األلف اللينة بتحويلها للفعل المضارع   :الفعل الثالثي  اللينهاأللف 
في األفعال

ييقضىقض
ييجر ىجر



(يحدث اآلن ) مضارع للمذكر  نحول الفعل الماضي إلى فعل –أوال 
(يمشى         يمش( )  يبنى          يبن( ) يقضى         يقض) 

اءاليإنه حرف (  ي، يمشي، يبنييقض) ننظر للحرف األخير في المضارع :  ثانيا 

ألنها تشبه حرف ي)ــــــى إذا نكتبها بألف مقصورة : ثالثا 
)



inst:uae.h7006

.أن يكتب األلف اللينة المقصورة في نهاية األسماء و األفعال و الحروف 

(  ـا)الجمع –المثنى –اكتشف األلف اللينة في األسماء بتحويلها للمفرد  اللينهاأللف 
في األسماء

انيفتىفت
ةيقر ىقر

المثنى

المفرد



(ى )جمع –مثنى –نحول االسم إلى مفرد –أوال 
(ان يفتى فت( ) ة  يقرى قر) 

إنه حرف ( انيفت-ةيقر) ننظر للحرف المنقلب في المفرد والمثنى والجمع :  ثانيا 
الياء

ىإذا نكتبها بألف مقصورة : ثالثا 



inst:uae.h7006

.ف أن يكتب األلف اللينة القائمة في نهاية األسماء و األفعال و الحرو

:األسماء و األفعال فوق الثالثية  اللينهاأللف 

إذا سبق آخر الكلمة 
ا فإنه( الياء ) بحرف 

( ـــا ) تكتب 

إذا لم يسبق آخر 
الكلمة  بياء تكتب

(ــى ) 

ياقضا-ياهدا
ياعطا-ياأح

ىاستول
ىمستشف
ىاستعل



inst:uae.h7006

.ف أن يكتب األلف اللينة القائمة في نهاية األسماء و األفعال و الحرو

:الحروف  اللينهاأللف 
في األفعال

ىعلىإل
ىبل ىحت



ي نهاية الكلمات: ) روابط تفاعلية 
(األلف اللينة ف  01

02

03

04

05

06
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا
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نماذج وزارية 
سابقة 



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik

01

02

03

04

05

06

الصف الرابع-نماذج اختبارات وزارية سابقة 



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik
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الصف الرابع-نماذج اختبارات وزارية سابقة 



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik
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الصف الرابع-نماذج اختبارات وزارية سابقة 



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik
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الصف الرابع-نماذج اختبارات وزارية سابقة 



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik
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الصف الرابع-نماذج اختبارات وزارية سابقة 



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik
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الصف الرابع-نماذج اختبارات وزارية سابقة 
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نموذج تجريبي على نمط 
هيكلة االختبار الوزاري



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik
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تجريبي على نمط الهيكلة نموذج 



CREDITS: This presentation template was created by 
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images from Freepik
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تجريبي على نمط الهيكلة نموذج 



CREDITS: This presentation template was created by 
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تجريبي على نمط الهيكلة نموذج 



CREDITS: This presentation template was created by 
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تجريبي على نمط الهيكلة نموذج 



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icon by Flaticon, and infographics & 

images from Freepik
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تجريبي على نمط الهيكلة نموذج 



اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

:الروابط التفاعلية لنماذج االختبارات الوزارية   01

02

03

04

05

06
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احنتمنى لكم التوفيق و النج


