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الّلغة العربّية درس في ماّدة الّلغة العربّية درس في ماّدة
القواعد الّنحويّة

َظْرفَا الزَّماِن والـَمَكانِ َظْرفَا الزَّماِن والـَمَكانِ 
االبتدائيّ الّرابع 

درس في ماّدةدرس في ماّدة
القواعد الّنحويّة

َظْرفَا الزَّماِن والـَمَكانِ َظْرفَا الزَّماِن والـَمَكانِ 
الّرابع الّصّف 



جيُب�َعِن��سئلِة�الِ���
ُ
�أ ���ي�،�ثمَّ صَّ �النَّ

ُ
قَرأ

َ
أ

ي�أّن�ُضيوًفا�ِمن�دولِة�الكو�ِت� ِمّ
ُ
ي�أّن�ُضيوًفا�ِمن�دولِة�الكو�ِت�أخ��ْتِ���أ ِمّ
ُ
أخ��ْتِ���أ

ّمي�توج�َ�ُ�ْم�إليَقاِف�سّياراِ��م�
ُ
��أ مامَ ،�وقبَل�أْن�يدُخُلوا�َطلبْت�مِ�ّ

َ
�أ

َل�إيقاَف�سّيارِتھ� �أبا�محّمٍد�فضَّ ةَ ��ساًراالب�ِت،�لكنَّ ��ال�يضايَق�املارَّ .ح�َّ
��أشاِرَك�ا��ميَع�ا��ديَث،��َبْ�َن  أِ�ي�وأِ���ح�َّ

ھ�سيذ�ُب����رحلٍة�إ���أس��اليا� �عَد�. ،�وَدَعانا�ملشاركِتھ�الّرحلةَ صْيًفاَفأخ�َ�نا�أبو�محّمٍد�أنَّ
��أشاِرَك�ا��ميَع�ا��ديَث،��َبْ�َن  أِ�ي�وأِ���ح�َّ

ھ�سيذ�ُب����رحلٍة�إ���أس��اليا� �عَد�. ،�وَدَعانا�ملشاركِتھ�الّرحلةَ صْيًفاَفأخ�َ�نا�أبو�محّمٍد�أنَّ
.الب�ِت �خلَف امل��ِد�الذي�يَقُع�

عَناُ�م� �الوقُت�سر�ًعا�َمَع�عائلِة�أ�ي�محّمٍد،�وودَّ .،�آمل�َن�أْن�ُيكّرُروا�الز�ارةَ مَساءً مرَّ

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

جيُب�َعِن��سئلِة�الِ���
ُ
�أ ���ي�،�ثمَّ صَّ �النَّ

ُ
قَرأ

َ
أ

:َتِليھ
:  ِمن�مذّكراِت�سلماَن 

ي�أّن�ُضيوًفا�ِمن�دولِة�الكو�ِت�. ،�وتناولُت�فطوريِ صباًحااس�يقظُت����� ِمّ
ُ
أخ��ْتِ���أ ي�أّن�ُضيوًفا�ِمن�دولِة�الكو�ِت�. ،�وتناولُت�فطوريِ صباًحااس�يقظُت����� ِمّ
ُ
أخ��ْتِ���أ

.س��وروننا�الَيْومَ 
ّمي�توج�َ�ُ�ْم�إليَقاِف�سّياراِ��م�ُظ�ًراوصَل�الّضيوُف�����

ُ
��أ ،�وقبَل�أْن�يدُخُلوا�َطلبْت�مِ�ّ

َل�إيقاَف�سّيارِتھ� �أبا�محّمٍد�فضَّ الب�ِت،�لكنَّ
يوُف،�واخ��ُت�أنا�ا��لوَس����� َبْ�َن دَخَل�الضُّ

ھ�سيذ�ُب����رحلٍة�إ���أس��اليا� َفأخ�َ�نا�أبو�محّمٍد�أنَّ
يوُف،�واخ��ُت�أنا�ا��لوَس����� َبْ�َن دَخَل�الضُّ

ھ�سيذ�ُب����رحلٍة�إ���أس��اليا� َفأخ�َ�نا�أبو�محّمٍد�أنَّ
امل��ِد�الذي�يَقُع��داخَل ذلَك�صّلْيَنا�العصَر�

عَناُ�م������ �الوقُت�سر�ًعا�َمَع�عائلِة�أ�ي�محّمٍد،�وودَّ مرَّ



.صباًحااس�يقَظ�سلماُن�
.ظ�ًراالّضيوُف�وصَل�

ُ�ْسأُل���ا�عن�زمن�وقوع�الفعل

.ظ�ًراالّضيوُف�وصَل�
.صيًفاس�سافُر�أبو�محمٍد�إ���أس��اليا�

.مساءً وّدُعوا�الّضيوَف�

.ُ�ْسأُل���ا�عن�زمن�وقوع�الفعل
دّلت�ع���زمان�وقوع�) صباًحا،�ظ�ًرا،�صيًفا،�مساءً 

.منصو�ةً ،�وقد�وردت�

 
َ
الِحظُ �ُف ِش �َ ْك أ

ُ
�وأ

ُ
أقَرأ

اس�يقَظ�سلماُن؟م���
 ؟الّضيوُف وصَل�م���

:أالِحُظ�أنَّ 
ُ�ْسأُل���ا�عن�زمن�وقوع�الفعل

 ؟الّضيوُف وصَل�م���
س�سافُر�أبو�محمٍد�إ���أس��اليا؟��م��

وّدُعوا�الّضيوَف؟�م���

:أالِحُظ�أنَّ 
ُ�ْسأُل���ا�عن�زمن�وقوع�الفعل) م��(أداة��ستف�ام�•
َجْبَنا���ا�عن��ستف�ام�•

َ
صباًحا،�ظ�ًرا،�صيًفا،�مساءً (ال�لمات�ال���أ

،�وقد�وردت�زماٍن ظرَف�الفعل،�وُ�َسّ����ل��لمة�م��ا�



.الب�ِت �أمامَ وّجَھ�سلماُن�الّضيوَف�إليقاِف�سّياراِ�ِ�م�
.�ساًراأوقَف�أبو�محّمٍد�سيارتُھ�

َبْ�َن جلَس�سلماُن�

ُ�ْسأُل���ا�عن�م�ان�وقوع�الفعل

.أبيھ�وأخيھ�َبْ�َن جلَس�سلماُن�
وا�الَعْصَر�� .امل��ِد  داخَل َصلَّ

.الب�ِت �خلَف يقُع�امل��ُد�

.ُ�ْسأُل���ا�عن�م�ان�وقوع�الفعل
دّلت�ع���م�ان�) أماَم،��ساًرا،�بْ�َن،�داخَل،�خلَف 

.منصو�ةً ،�وقد�وردت�ظرَف�م�اٍن 

 
َ
الِحظُ �ُف ِش �َ ْك أ

ُ
�وأ

ُ
أقَرأ

وّجَھ�سلماُن�الّضيوَف�إليقاِف�سّياراِ�ِ�م�وّجَھ�سلماُن�الّضيوَف�إليقاِف�سّياراِ�ِ�م؟��أين
أوقَف�أبو�محّمٍد�سيارتُھ�أوقَف�أبو�محّمٍد�سيارتُھ؟��أين

جلَس�سلماُن�جلَس�سلماُن؟�

:أالِحُظ�أنَّ 
ُ�ْسأُل���ا�عن�م�ان�وقوع�الفعل

جلَس�سلماُن�جلَس�سلماُن؟��أين

وا�الَعْصَر؟أين� وا�الَعْصَر�� َصلَّ َصلَّ
يقُع�امل��ُد�يقُع�امل��ُد؟��أين

:أالِحُظ�أنَّ 
ُ�ْسأُل���ا�عن�م�ان�وقوع�الفعل) أين(أداة��ستف�ام�•
َجْبَنا���ا�عن��ستف�ام�•

َ
أماَم،��ساًرا،�بْ�َن،�داخَل،�خلَف (ال�لمات�ال���أ

ظرَف�م�اٍن وقوع�الفعل،�وُ�َسّ����ل��لمة�م��ا�



ُن�زماَن�ُحُدوِث�الفعِل  .  اسٌم�منصوٌب�ُيبّ�ِ
صباًحا،�ُظ�ًرا،���اًرا،�لْيًال 

ُن�زماَن�ُحُدوِث�الفعِل  .  اسٌم�منصوٌب�ُيبّ�ِ
. صباًحا،�ُظ�ًرا،���اًرا،�لْيًال 

ُن�َم�اَن�وقوِع�الفعِل  .اسٌم�منصوٌب�يبّ�ِ
َماَم،�

َ
َماَم،�شرًقا،�غرً�ا،�شماًال،�جنوً�ا،�َفْوَق،�تحَت،�أ
َ
شرًقا،�غرً�ا،�شماًال،�جنوً�ا،�َفْوَق،�تحَت،�أ

نَّ 
َ
ْسَتْ�ِتُج�أ

َ
:أ

ُن�زماَن�ُحُدوِث�الفعِل : ظرَف�الّزماِن  اسٌم�منصوٌب�ُيبّ�ِ
صباًحا،�ُظ�ًرا،���اًرا،�لْيًال 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ُن�زماَن�ُحُدوِث�الفعِل : ظرَف�الّزماِن  اسٌم�منصوٌب�ُيبّ�ِ
صباًحا،�ُظ�ًرا،���اًرا،�لْيًال : مثل

ُن�َم�اَن�وقوِع�الفعِل : ظرَف�امل�اِن  اسٌم�منصوٌب�يبّ�ِ
َماَم،�: مثل

َ
شرًقا،�غرً�ا،�شماًال،�جنوً�ا،�َفْوَق،�تحَت،�أ

.  َخْلَف 
َماَم،�: مثل

َ
شرًقا،�غرً�ا،�شماًال،�جنوً�ا،�َفْوَق،�تحَت،�أ

.  َخْلَف 



نوعھ الّظرف

�جملة�مّما� ُد�الّظرَف�ونوَعُھ�����ّلِ حّدِ
ُ
:يأ�يأ

نوعھ الّظرف

ُق  َطّبِ
ُ
أ

ا��ملة

�جملة�مّما� ُد�الّظرَف�ونوَعُھ�����ّلِ حّدِ
ُ
أ

ا��ملة
.يِقُف�الّطّالُب����الّصباِح�أَمام�الَعَلِم 

.يطلُع�القمُر�ليــــًال 
�الّطيوُر�فْوَق����ارِ  .تحطُّ

.يكُ�ُ��التْخِييُم����الّ��راِء�ِشَتاءً .يكُ�ُ��التْخِييُم����الّ��راِء�ِشَتاءً 
�الّر�ُح�طواَل�اليوِم�غْرً�ا .�ُ�بُّ



�جملة�مّما� ُد�الّظرَف�ونوَعُھ�����ّلِ حّدِ
ُ
:يأ�يأ

نوعھ الّظرف

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

نوعھ الّظرف
أَمامَ .يِقُف�الّطّالُب����الّصباِح�أَماَم�الَعَلِم 

ليــــًال 
فْوَق 
ِشَتاءً 

ظرف�م�ان
ظرف�زمان
ظرف�م�ان
ظرف�زمان ِشَتاءً 

غْرً�ا
ظرف�زمان
ظرف�م�ان

�جملة�مّما� ُد�الّظرَف�ونوَعُھ�����ّلِ حّدِ
ُ
أ

ُق  َطّبِ
ُ
أ

ا��ملةا��ملة
يِقُف�الّطّالُب����الّصباِح�أَماَم�الَعَلِم 

.يطلُع�القمُر�ليــــًال 
�الّطيوُر�فْوَق����ارِ  .تحطُّ

.يكُ�ُ��التْخِييُم����الّ��راِء�ِشَتاءً .يكُ�ُ��التْخِييُم����الّ��راِء�ِشَتاءً 
�الّر�ُح�طواَل�اليوِم�غْرً�ا .�ُ�بُّ



�ا��دوِل�ِبَما�ُيناِسُب�ِوفًقا�للمطلوب
َ
كمُل�مأل

ُ
:أ

املطلوُب 
ظرُف�زماٍن  ظرُف�زماٍن منتظًما�عنَد�تحيِة�العلِم� منتظًما�عنَد�تحيِة�العلِم�

ظرُف�م�اٍن 
ظرُف�زماٍن  ظرُف�زماٍن ............... . . ...............
ظرُف�م�اٍن 

زماٍن ظرُف�
م�اٍن ظرُف�

ُق  َطّبِ
ُ
أ

�ا��دوِل�ِبَما�ُيناِسُب�ِوفًقا�للمطلوب
َ
كمُل�مأل

ُ
أ

ا��ملُة�
منتظًما�عنَد�تحيِة�العلِم�يقُف�أحمُد� - 1 منتظًما�عنَد�تحيِة�العلِم�يقُف�أحمُد� - 1

. ......................
.الشمِس .............. تدوُر��رُض� - 2
............... .�سقُط�أوراُق����اِر� - 3 ............... .�سقُط�أوراُق����اِر� - 3
.ال��رةِ .................. وقَف�الّط�ُ�� - 4

5 - � ...................... .يفتُح�املحلُّ

.املخ��ِ ....................  ع��ٍّ َم��ُل� - 6



�ا��دوِل�ِبَما�ُيناِسُب�ِوفًقا�للمطلوب
َ
كمُل�مأل

ُ
:أ

املطلوُب 
ظرُف�زماٍن  ...................... ..صباًحاالعلِم 

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

ظرُف�زماٍن  العلِم 
ظرُف�م�اٍن  .�رُض�����������������الشمِس 
ظرُف�زماٍن 
ظرُف�م�اٍن  .ال��رةِ 

ظرُف�

...................... ..صباًحا

زماٍن ظرُف�
م�اٍن ظرُف� .املخ��ِ 

ُق  َطّبِ
ُ
�ا��دوِل�ِبَما�ُيناِسُب�ِوفًقا�للمطلوبأ

َ
كمُل�مأل

ُ
أ

ا��ملُة�
العلِم منتظًما�عنَد�تحيِة�يقُف�أحمُد� - 1 العلِم منتظًما�عنَد�تحيِة�يقُف�أحمُد� - 1
�رُض�����������������الشمِس تدوُر� - 2
���ارِ �سقُط�أوراُق� - 3
ال��رةِ ��������������������وقَف�الّط�ُ�� - 4

املحلُّ يفتُح�

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

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

حوَل 
.خر�ًفا

فوَق 

عصًرا املحلُّ يفتُح� - 5

املخ��ِ ������������������������ع��ٍّ َم��ُل� - 6

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

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

.عصًرا
يم�َن 



:بجملٍة��شتمُل�ع���ظرِف�زماٍن�أو�ظرِف�م�اٍن 

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

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

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

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

�سؤاٍل� جيُب�عن��ّلِ
ُ
بجملٍة��شتمُل�ع���ظرِف�زماٍن�أو�ظرِف�م�اٍن مما�يأ�ي�أ

ُف  َوّظِ
ُ
أ

�ال��ُد؟• م����شتدُّ �ال��ُد؟• م����شتدُّ
     ....................................................................................
أين�تقُع���رُة�ا��ياِة؟•

    .....................................................................................
م���ُتزِ�ُر����اُر�والّنباتاُت؟م���ُتزِ�ُر����اُر�والّنباتاُت؟•

    .....................................................................................
أين�حّلَقت�الّطائرة؟•

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



:بجملٍة��شتمُل�ع���ظرِف�زماٍن�أو�ظرِف�م�اٍن 

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

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

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

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

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

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

�سؤاٍل� جيُب�عن��ّلِ
ُ
بجملٍة��شتمُل�ع���ظرِف�زماٍن�أو�ظرِف�م�اٍن مما�يأ�ي�أ

ُف  َوّظِ
ُ
أ

�ال��ُد؟• م����شتدُّ �ال��ُد؟• م����شتدُّ
      
أين�تقُع���رُة�ا��ياِة؟•

     
م���ُتزِ�ُر����اُر�والّنباتاُت؟•

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

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

....................................................................................� .ال��ُد�شتاءً �شتدُّ

.ا��ياِة�جنوَب�مملكة�البحر�ِن تقُع���رُة�

.والّنباتاُت�ر�يًعاُتزِ�ُر����اُر�
م���ُتزِ�ُر����اُر�والّنباتاُت؟

     
أين�حّلَقت�الّطائرُة؟•

     

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

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

.والّنباتاُت�ر�يًعاُتزِ�ُر����اُر�

.الّطائرُة�فوَق�الّ��اِب حّلَقت�



ِجَ�ا :أساعُد�مروَة�ِ���كتابِة�بياناِت�بطاقِ��ا�بمناسبِة�حفِل�تخرُّ

ِبَتَخرٌِّ��صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�ِبَتَخرٌِّ��صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�

صالِة�املغرِب ..............،ا��م�ِس�القادمَ 

............... الّسا�عَة�

.البّوابِة ............ا��ديقِة .............  .البّوابِة ............ا��ديقِة ............. 

ْرَحِ��شارُكوِ�ي�
َ
.ف

ِجَ�ا أساعُد�مروَة�ِ���كتابِة�بياناِت�بطاقِ��ا�بمناسبِة�حفِل�تخرُّ

دُعو�جميَع�
َ
صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�أ

ُف  َوّظِ
ُ
أ

دُعو�جميَع�
َ
صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�أ

ا��م�ِس�القادمَ ............. 

الّسا�عَة�............ 

............. ���م��ِلنا�الواقِع ............. ���م��ِلنا�الواقِع 

شارُكوِ�ي�



ِجَ�ا :أساعُد�مروَة�ِ���كتابِة�بياناِت�بطاقِ��ا�بمناسبِة�حفِل�تخرُّ

ِبَتَخرٌِّ��صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

ِبَتَخرٌِّ��صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�

ا��م�ِس�القادَم،��������������������صالِة�املغرب

الّسا�عَة�����������������������

.الواقِع���������������������ا��ديقِة�����������������البّوابِة 

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

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

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

�عَد 

.مساءً 

.الواقِع���������������������ا��ديقِة�����������������البّوابِة يم�َن 

ْرَحِ��
َ
.شارُكوِ�ي�ف

يم�َن ............

ِجَ�ا أساعُد�مروَة�ِ���كتابِة�بياناِت�بطاقِ��ا�بمناسبِة�حفِل�تخرُّ

دُعو�جميَع�
َ
صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�أ

ُف  َوّظِ
ُ
أ

دُعو�جميَع�
َ
صديقا�ي�إ���مشاَرَكِ����حتفاَل�أ

ا��م�ِس�القادَم،��������������������صالِة�املغرب����������������

الّسا�عَة�������������������������

الواقِع���������������������ا��ديقِة�����������������البّوابِة م��ِلنا����

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

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

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

يومَ 

الساعةَ 

أمامَ  الواقِع���������������������ا��ديقِة�����������������البّوابِة م��ِلنا����

ْرَحِ��
َ
شارُكوِ�ي�ف

أمامَ .............



انت���الدرسانت���الدرس


