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 للصف الرابع االبتدائيغة العربية اللّ  كتاب "وطني البحرين" على مقّرر توزيع محتوى 
 الّدراس يّ ل الفص
 املقّرر 

اني األّول الفصل 
َّ
 الفصل الثـ

 املقّرر للحفظ الّنصوص املقّرر للحفظ الّنصوص

ابع   االبتدائّي الرَّ
 

 المجيد الوطني   العيد
 

(1-8) 
 (10-6) املدرسة 

 القصيدة كاملة أنشودة )ضاد العرب( 

 
 مالحظات

ادس ين الخامس االبتدائي والّس القراءة للصّف  يكتابفي )وطني البحرين(  أدرجت نصوص 

 االبتدائي

 م.نصوص االستماع واإلمالء من دليل املعلّ  

ق تحّق  متنّوعةإثرائّية ( في أنشطة وطني البحرين)بقّية نصوص كتاب املعّلم / املعّلمة  فوظّ ي 

 كفايات الّلغة العربّية.

 الّنحوّية واإلمالئّية. في دروس القواعد ُتوّظُف الّنصوص الشعرّية والّنثرّية غير املقّررة 
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 املنتصف/ دروس ما قبل األّول  الّدراس يّ الفصل                                                                                                                                                                      االبتدائّي الرابع  الّصّف 
                                                  

 اخلط التعبري الكتابي التعبري الشفوي اإلمالء القواعد النحوية االستماع النص القرائي

 رآن ق
 كريم.

  اسق حديقة فالن
 )حديث شريف(

 النص األّول
 

 )أبو ذر الغفاري(

 
 الكالم املفيد.

 
التاء املفتوحة والتاء 

 .املربوطة

 

 .) النهي ب ) ال 
 .)استعمال )ال .. حتى 

 
     ترتيببف فقببراك لتكببوي

 قصة كاملة.

 
 األلف

 

 .الوط  الصغري 

 دراسة   وطني:
القصيدة كاملة/ 

 (5-1حفظ األبياك)

         

 
 النص الثاني
 )حف الوط (

 
 أقسام الكالم:

 االسم، الفعل، احلرف.

 
التاء املفتوحة يف آخر 

 الفعل، والتاء املربوطة يف
 آخر االسم.

 

 .اإلجابة ع  أسئلة حول صورة 

 . ) استعمال ) منذ 

 
   اإلجابة ع  أسئلة لتكوي

فقببببرة تامببببة واسببببت دام 
 عالماك الرتقيم.

 
الباء، التاء، 

 الثاء.

 .ندى تزور عمها 

  بدمي أفدي الوفية
القصيدة  حفظ)دراسة/
 كاملة(

  اجلار حمّبة. 

 النص الثالث
 )احلمامة البيضاء(

ذكرا تقسيم االسم م
 ومؤنثا.

التاء املفتوحة يف آخر االسم 
 الثالثي ساك  الوسط.

  اإلجابة ع  أسئلة 
 حول صورة.

 ) .. استعمال ) إّما أن ..  وإّما أن 

    مبببلء اسبببتمارة ببيانببباك
 ش صية.

 .ملء بطاقة دعوة 

 الّدال
 الّذال

 .م  ذكرياك املدرسة 

 األسد واألرنف 

 

 النص الرابع
 )صديق جديد(

 دا ومجعا.تقسيم االسم مفر

التاء املفتوحة يف آخر مجبع  
 املؤنث السامل.

 .اإلجابة ع  أسئلة حول فقرة 

 .)أسلوب التفضيبل بصيغببة )أفعل 

   ال ( الناهيببة أ أسببلوب التفضيبببل (
 بصيغببة )أفعل(.

 كتابة مذكراك يومية 
 وفق جدول.

 الّراء والّزاي

 .خلل طارئ 

 
 النص اخلامس
 )حلم يتحقق(

 االسم املثّنى.

اء املربوطة واهلاء يف آخبر  الت
 الكلمة.

 .اإلجابة ع  أسئلة حول إعالن 

  اسببتعمال )كببل( مضببافة إ  اسببم
 لبيان الزمان.

 .)استعمال )أميكنين؟ 

كتاببببة مو بببوع وتو يبببف  
 عالماك الرتقيم.

التدريف على 
كتابة احلروف 

 السابقة.
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 / دروس ما بعد املنتصف                                        األّول  الّدراس يّ تابع الفصل                                                                                                                                                                    االبتدائّي الرابع  الّصّف 
 اخلط التعبري الكتابي التعبري الشفوي مالءاإل القواعد النحوية االستماع النص القرائي

 .بني األمس واليوم 

 العامل الصغري 
 النص السادس
 )عبقرية عامل(

اجلملة االمسية 
 واجلملة الفعلية.

 التنوي  بالفتح.

  .اإلجابة ع  أسئلة حول صور 

 .)استعمال )أفعلأ اسم مضاف 

  )استعمال حرف العطف )ثم 

   إعببادة ترتيببف مجببل
لتكبببببوي  فقبببببرة 

 تعمال )و، ثم، ف(.باس

-الّسني
 الّشني

  سّر شجرة احلياة 
 كاملةالقصيدة  دراسة) الن يبببل/ 

 (5-1حفظ األبياك )

 لنص السابعا
 )شجرة الكنار(.

 املبتدأ واخلرب

التنوي  بالفتح يف الكلماك اليت 
تنتهي بهمزة متطرفة قبلها 

 ساك .

 .متثيل حوار 

 .استعمال  روف الزمان واملكان 

 .الّصاد  إكمال حوار
 والّضاد

 رجل كألف 

  العيد الوطين اجمليد م  كتاب وطين
 /كاملةالقصيدة  )دراسة البحري 

 (6-1 ) حفظ األبياك

 النص الثام 
 )جزاء املعروف(

 الفعل والفاعل
التنوي  بالفتح يف الكلماك اليت 

تنتهي بهمزة متطرفة قبلها 
 ساك .

 .اإلجابة ع  أسئلة 

 .متثيل احلوار 

 ألمر للمؤنث واملذكر.استعمال فعل ا 

  حتويل حوار إ  فقرة
مع است دام عالمباك  

 الرتقيم.

الّطاء 
 والّظاء

 املالك األبيض 

 
 

 أنشودة الغواص 

 

 النص التاسع
)أّي األعمال أحف 

 إليك؟(

تقسيم الفعل: 
 ما ًيا ومضارًعا.

التنوي  بالفتح يف األمساء امل تومة 
 بألف مقصورة.

 .اإلجابة ع  أسئلة 

 رإجراء حوا 
 .)استعمال )حني 

 .استعمال االستفهام بهمزة أ أم 

  كتابة أسئلة إلجراء 

 مقابلة ش صية.   
 -الفاء 
 القاف

 النص العاشر
 )الطائر الطبيف(

 اهلمزة املتطرفة بعد حرف مفتوح. فعل األمر.
 .إجراء حوار 

 .استعمال الّصّفة 
 .تدريباك  إنشاء فقرة وصفية 

 
 ّول(مالحظة: )الفصل الّدراسّي األ

 .نصوص االستماع واإلمالء م  دليل املعلم 
 " قصيدة العيد الوطين اجمليد م  كتاب "وطين البحري 

 .مجيع دروس القراءة )شعًرا ونثًرا( والقواعد والقطع الّشعرّية املقّررة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل 
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                                        ما قبل املنتصفدروس / الثاني الّدراس يّ الفصل                                                                                                                                           االبتدائّي الرابع  الّصّف  

 اخلط التعبري الكتابي تعبري الشفويال اإلمالء القواعد النحوية االستماع النص القرائي

   املدرسببة مبب  كتبباب وطببين
القصبيدة   البحري  )للدراسبة 

( 10-6واحلفبببظ ) كاملبببة/
 26ص

 احلمامة والصّياد  

 (11النص )
)رحلة إ  بالد 
 اإلسكيمو(

تدريباك على أنواع 
 الفعل.

اهلمببزة املتطرفببة بعببد 
 حرف مضموم.

 .التعبري ع  صور 

 :استعمال 

 .()أريد أن أعرف ..

 حتليل قصة وفق العناصر اآلتية:

)الش صياك، الزمان واملكان، املشكلة، 
 أهم األحداث، احلل(.

الكاف 
 والاّلم

 لقاء كشفّي 

  القربة وابنها 

 (12النص )
)احلركة 

 الكشفية(

اهلمببزة املتطّرفببة بعببد   مائر الرفع املنفصلة.
 حرف مكسور.

 .وصف حدث 

    اسبببتعمال )كبببببم كنببببب
 أمتّنى(.

 بكتاب  التعريف 

 .ملء بطاقة تعريف بكتاب 

الّنون 
 والواو

 .ألعابنا وألعابكم 

 (13النص )
)انقلف السحر على 

 الساحر(

اهلمبببببزة املتطرفبببببة   أدواك االستفهام.
املسبببببوقة فببببببرف  

 ممبدود أو ساك .

 .تكوي  أسئلة 

 .إكمال حوار 

  ...اسببتعمال )مل أ فعببل مضببارع
 سوى(.

 .الياء سرد حادثة 

 جملالكلنطالع الّصحف وا 
 (14النص )

 )خرب م  املا ي(
دخول ) لب ( على االسم  حروف اجلر.

 املبدوء )بالالم(
 .اإلجابة ع  أسئلة حول إعالن 

 )...استعمال: )أرغف يف... ألنين 
 

 .اهلاء تصميم إعالن 

 

 نزهة فرية 

 (15النص )

 )الصياد الصغري(

 أدواك النفي

 )ال، ل (

دخول الالم على االسبم  

 املعرف ب)ال(.

 اإلجابة ع  أسئلة 

 حول فقرة.    

 هي. استعمال فعل األمر أ هبا 

  التعبري ع  صور لتكوي  قصة وو ع

 نهاية هلا.

 مراجعة
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 ما بعد املنتصفدروس تابع الفصل الّدراسّي الثاني/                                                                         الرابع االبتدائّي                                                          الّصّف 
                                               

 اخلط التعبري الكتابي التعبري الشفوي اإلمالء القواعد النحوية االستماع النص القرائي

 .السندباد يسافر 

 .السندباد يف اجلزيرة 

 

 (16النص )
 )بساط الريح(

 اإلجابة ع  أسئلة حول صور.  األلف اللينة. أمساء اإلشارة

 .استعمال املفعول املطلق 

تببدوي  مببذكراك يوميببة   
 فسف جدول.

 اجليم

 احلاء
 اخلاء

 .ذكرياك املوسم 

 (17النص )
 )اإلسراء واملعراج (

 االسم املوصول

كتابة كلماك تتضم  
أصواًتا تنطق وال تكتف، 
وكلماك تتضم  حروفا 

 تنطق.تكتف وال 

 .اإلجابة ع  أسئلة حول فقرة 

 )است دام )ما إن .. حتى 

كتابببة فقببرة حببول حببدث 
 معني.

 العني
 الغني

  .رائداك م  بلدي 

 

 (18النص )
 )رائد يف عامل
 الصحافة (

 
مطابقة الّصّفة 
 للموصوف

اهلمزة املتوسطة الساكنة 
 وما قبلها مفتوح.

 .اإلجابة ع  أسئلة حول فقرة 

 .تل يص نص شفويا 

 تعمال )كان  ... وال تزال(.اس 

 امليم كتابة فقرة ع  ش صية

 الراعي الكّذاب 

 )الزهرة واملطر )دراسة/حفظ كاملة 
 (19النص )

 )مولد بركان(
 رفا الزمان 
 واملكان.

اهلمزة املتوسطة وما قبلها 
 مفتوح.

 .اإلجابة ع  أسئلة حول صور 

 .التشبيه 
 مراجعة وصف الطبيعة.

  .الشيخ والقمر 

 

 (20النص )
)ملاذا اختفى 
 القمر؟(

 مراجعة. النداء

 .اإلجابة ع  أسئلة 

 .تل يص نص شفويا 

  استعمال )كان، كان ( مع
 املبتدأ واخلرب.

 مراجعة وصف رحلة.

 
 مالحظة: )الفصل الّدراسّي الّثاني(

 .نصوص االستماع واإلمالء م  دليل املعلم 

  "البحري " م  كتاب "وطينقصيدة " املدرسة " وأنشودة " اد العرب. 

 .مجيع دروس القراءة )شعًرا ونثًرا( والقواعد والقطع الّشعرّية املقّررة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل 
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 الّتعبري الّشفوّي الّتعبري الكتابّي اإلمالء واخلط القواعد النحوية  االستماع نصوص القراءة الوحدة 
   إحسانا وبالوالدي      

 
 
 
 

 األسرة

 معّلمنا األول 
 

 
 
 
 
 

مسبحة 
 جّدتي
 
 

 إعراب الفعل املا ي   األلف 

 الّلّينة
  إنتاج نّص قصري ) يف حدود 

 كلمة( ع  بّر الوالدي 120
   التحّدث ع  بّر الوالدي 

 وأهمّيته يف متاسك األسرة واجملتمع

 كّنا يًدا واحدًة 
 
 

  :إعراب الفعل املضارع 

 رعرفع الفعل املضا          
 )حرف )أ 

 

  إنتاج نص يتضّم  حوارا بني 

أفراد األسرة لبيان أهمّية الّتعاون 
 والتضام  

  مناقشة جمموعة م  األفكار 

 ع  العالقاك األسرّية، وإبداء الّرأي فيها 

  :إعراب الفعل املضارع 

 نصف الفعل املضارع          
  همزتا 

 الوصل والقطع

 تاج نّص سردي الت طيط إلن 

قصري ذي بنية ثالثية مو وعه قّصة 
 ش ص حتّدى العراقيل ، وحّقق جناًحا

   بيان أهمّية دور الوالدي 

يف تنشئة األطفال، وتوجيههم  
 لتحقيق الّنجاح

 جّدتي 

 ب دراسة القصيدة كاملة

 (6-1ب  احلفظ )   

 ماعامة على  تدريباك 

 دراسته سبق             
 

 )حرف )ب 
 نّص سردي )يف حدود  إنتاج 

 كلمة( مو وعه حدث أسرّي 120
  التحّدث ع  مكانة األجداد 

 يف األسرة، ودورهم يف رعاية األحفاد 

 
 
 

الّصداقة 
 واألخّوة

 

 الّصديق وق  الّضيق 
 
 

األصدقاء 
 الثالثة

 
  :إعراب الفعل املضارع

 جزم الفعل املضارع

  اهلمزة 

املتوّسطة املفتوحة وما 
 قبلها مفتوح

 اج نّص سردّي مغنٍت إنت 

كلمة(   120بالوصف )يف حدود 
مو وعه الّصداقة ) وصف خصال 
 الّصديق، بيان أهمّية الّصداقة...(

  :صوغ أسئلة ع  الّصداقة 

 مفهومها، مظاهرها، أهمّيتها

 
 اعتذار صديق 

 

 

 إعراب فعل األمر 
 

   احلروف
 )ب/ك/ث(

 إنتاج نّص سردّي  ، مو وعه 

 درسةقّصة ع   صديق يف امل 
 ،سرد قّصة ع  صديق خملٍص 

 وبيان دوره يف مواجهة الّصعاب  

 الفصل األّول/ دروس ما قبل املنتصف                                           الصّف اخلامس االبتدائّي                                                               



7 
 

    
 الّتعبري الّشفوّي الّتعبري الكتابّي اإلمالء واخلّط  القواعد النحوية االستماع نصوص القراءة الوحدة     

 
 

 )يتبع(
 

 

 

 دعوة إ  اإلخاء 

 ب دراسة القصيدة كاملة
 (8 – 4ب احلفظ )

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفاعل 
 اهلمزة 

كنة وما قبلها املتوّسطة الّسا
 مفتوح

  إنتاج نّص سردّي مغنت 

 فوارٍ بني صديقني
  التدّرب على استعمال 

 (1عالماك الّترقيم األساسّية )

  التحّدث ع  أهمّية 

اختيار الّصديق امل لص 
واالبتعاد ع  أصحاب 

 الّسوء

 تدريباك عاّمة على 

 ما سبق  دراسته 
 )احلروف )ج/ح/خ   كتابة رسالة إ  أحد 

 دقاءاألص
  التدّرب على استعمال 

 (2عالماك الّترقيم األساسّية )

   إجراء حوار ع 

مظاهر اإلخاء يف اجملتمع 
البحريين، وأثره يف حتقيق 

 النهضة الّشاملة

 
 
 
 
 
 

وطين  
 البحرين

  وطنناحّف مًعا يف 
 البحري 
 

 
 
 
 
 
 
 سائح 

عربّي يف 
 البحري 

 املفعول به  املتوّسطة املفتوحة اهلمزة 

 وما قبلها مّد باأللف والواو 

  اهلمزة املتوّسطة 

املفتوحة وما قبلها حرف ساك  
 غري املّد

 إنتاج نّص سردّي 

 قصري مغنت بالوصف  
كلمة( لبيان  120) يف حدود 

 مظاهر االحتفال بالعيد الوطين اجمليد

  وصف مظاهر 

االحتفال بالعيد الوطين 
اجمليد يف البحري ، وأثره 

ق بالوط ، يف ترسيخ التعّل
 والستعداد للّذود عنه

 البحري  تتكّلم 

 ب دراسة القصيدة كاملة
 (6-1ب احلفظ ) 

 املبتدأ واخلرب  /ز( ر/ ذ/ احلروف ) د   إنتاج نّص معلوماتي قصري 

مو وعه الثرواك الطبيعية يف 
 البحري 

   تقديم عرٍض ع 

أهّم املعامل الّتارخيية يف 
 البحري 

 

 هتاف العقول 
 

 
 ل الّناس ةاألفعا 

 اهلمزة املتوّسطة   

 مضموم قبلها وما املفتوحة

 اهلمزة املتوّسطة املضمومة 
 

  إنتاج نّص سردّي 

 قصري مغنت بالوصف واحلوار
كلمة( مو وعه  150) يف حدود  

 مهرجان "البحري  أّوال"

  وصف مظاهر 

االحتفال يف مهرجان 
"البحري  أّوال" ووصف 

 مشاعر املشاركني فيه 

 ضارةرمز احل 

 ب دراسة القصيدة كاملة
 (4-1ب احلفظ )

 تدريباك عاّمة على 

 ما سبق  دراسته 
 /ش( احلرفان ) س   إنتاج نّص قصري للتعريف 

برمز م  رموز الوط ، وبيان إسهاماته 
 يف حتقيق النهضة 

    تقديم عرض ع 

 رمز م  رموز الوط 

 مالحظاك الفصل الدراسي األّول            

 واإلمالء م  دليل املعّلم. نصوص االستماع 

 .مجيع دروس القراءة )شعًرا ونثًرا( والقواعد والقطع الّشعرّية املقّررة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل 

 املنتصف بعد الفصل األّول/ دروس ما                                          الصّف اخلامس االبتدائّي                                                                
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 الّتعبري الّشفوّي الّتعبري الكتابّي اإلمالء واخلّط  القواعد النحوية االستماع نصوص القراءة الوحدة
 

 
البيئة    

واملرافق 
 العاّمة

 
 

 الكهرباء يف وطين 
 

 

 
 
 
 
 
     

 
 
 

النفاياك 
 اإللكرتونية

 

 احلروف الّناس ة 
 

  اهلمزة املتوّسطة
 (1املكسورة)

  كتابة كلمة 

لإلذاعة املدرسية، مو وعها دعوة 
الطالب إ  احملافظة على مرافق 

 .املدرسة

  التحّدث ع   رورة 

 ّمةاحملافظة على املرافق العا

  األمساء 

 اجملرورة فرف جّر
 إنتاج فقرة تفسريّية )يف   احلرفان )ص/ض(

كلمة( لبيان فوائد  50حدود 
 .احملافظة على البيئة

 

  مناقشة أفكار تتعّلق 

بأهمّية البيئة السليمة يف حياة 
اإلنسان، والدعوة إ  احملافظة 

 عليها

  نزهة يف 

 أحضان الطبيعة
  األمساء 

 إل افةاجملرورة با
  اهلمزة املتوّسطة

 (2املكسورة)

  إنتاج نّص سردّي 

قصري مغنت بالوصف )يف حدود 
كلمة( مو وعه رحلة  150

 .مدرسّية إ  حممّية العري 

   التحّدث ع  أهمّية 

األماك  واملتنّزهاك الطبيعّية، 
 ودورها يف احلفا  على الصحة

 بيئتنا حياتنا 

 ب دراسة القصيدة كاملة
 (6-1ب احلفظ )

  تدريباك على ما
 سبق  دراسته

 

 ) /احلرفان )ط 
  إنتاج نّص قصري 

مو وعه خماطر التلّوث وسبل 
 .الوقاية منها

  تقديم مقرتحاك 

 .لتحسني حديقة املدرسة

 

 
هوايات 

 ومغامرات

 

 الفارس العربّي 
 

 
 
 

 الفروسّية
 
 
 

 

 الّصفة واملوصوف 
 

  اهلمزة املتوّسطة املكسور
 ما قبلها

 إنتاج نّص سردّي  

كلمة(،  150قصري )يف حدود 
 .مو وعه القيام مبغامرة

 

  تل يص أحداث نص 

"الفارس العربي" بالرتكيز يف 
 .األحداث الرئيسة

 

 املمّثل البارع 

 

 رفا الّزمان واملكان   )احلرفان )ع/غ    إنتاج نّص قصري 

وأثرها مو وعه اهلواية املفّضلة، 
 يف حتسني التحصيل الدراسي

 واياك، التحّدث ع  اهل 
وأثرها اإلجيابي يف حياة الفرد 

 واجملتمع

 / دروس ما قبل املنتصف الفصل الّثاني                                         االبتدائّي                                                               الصّف اخلامس  
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 الّتعبري الّشفوّي الّتعبري الكتابّي اإلمالء واخلّط  القواعد النحوية االستماع نصوص القراءة الوحدة
 
 

 )يتبع(

 

 إّنها حتّف الّتصميم 

 

 
 
 
 
 

 

 مائر الّرفع املّتصلة  
 

  اهلمزة املتطّرفة املفتوح ما
 قبلها

  سردّي قصري مغنتإنتاج نّص 

 150بالوصف واحلوار ) يف حدود  
كلمة( مو وعه ممارسة إحدى 

 اهلواياك

  مناقشة أهمّية دور 

املدرسة يف صقل مواهف 
 الطاّلب، ورعاية املوهوبني

  على شواطئ البحري 

 ب دراسة القصيدة كاملة
 (5-1ب احلفظ )

 

  تدريباك عاّمة على
 ما سبق  دراسته

 )احلرفان )ف/ق  لقصيدة، بالرتكيز نثر ا 

 على أهّم املعاني الواردة فيها. 
  التحّدث ع  أهمّية 

الريا اك البحرّية )الغوص، 
 سباق املراكف الّشراعّية...( 

 
 
 

 
 

 

قصص 
 وعرب

 

 
 

 

 الكلف واحلمامة 

 ب دراسة القصيدة كاملة
 (5-1ب احلفظ )

 
 
 
 
 
 

 اخلديعة 

 ال -ل  -مل -الّنفي بب )ما- 
 ليس(

 فة املكسور ما اهلمزة املتطّر

 قبلها

  تل يص قّصة م  القصص 

كلمة(  150العاملّية ) يف حدود 
 وبيان العربة املست لصة منها

 

  سرد قّصة عاملّية 

 قصرية، واست الص العرب منها

 ثّم  -العطف بب )الواو- 
 أو(

  اهلمزة املتطّرفة املسبوقة
فرف ساك  صحيح أو 

 حرف عّلة
 حلرفان )ك/ل(ا 

 ّي ذي إنتاج نّص سرد 

كلمة(  150بنية ثالثّية ) يف حدود 
 مو وعه قّصة خيالّية.

  ختّيل خامتة أخرى 

 للقّصة، وسردها 

 

 سابق الّريح 

 

 

  أنشطة تقوميّية يف
 (1الّنحو)

 الفارقة األلف 

 

 )احلرفان )م/ ن 

  إنتاج نّص سردي ذي بنية 

ثالثّية مغنٍت بالوصف )يف حدود 
كلمة( مو وعه عالقة  150

 باحليواناك األليفةاإلنسان 

  التحّدث ع  الّرفق 

باحليوان: دواعيه، أهمّيته، 
 مظاهره

 

 صدى احلياة 

 

  أنشطة تقوميّية يف
 (2الّنحو)

 )احلروف )ه/و/ي    إنتاج نّص قصري بإكمال 

سياق التحّول، وو ع اخلتام يف قّصة 
خيالّية. انطالًقا م  و ع بداية 

 يقّدمه املعّلم

  التحّدث ع   رورة 

ام آراء اآلخري ، والتفاعل احرت
 معهم إجيابيًّا

 الثانيمالحظاك الفصل الدراسي       

 .نصوص االستماع واإلمالء م  دليل املعّلم 

 .مجيع دروس القراءة )شعًرا ونثًرا( والقواعد والقطع الّشعرّية املقّررة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل 

                

 املنتصف  الفصل الّثاني/ دروس ما بعد                                         الصّف اخلامس االبتدائّي                                                                
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 ما قبل املنتصفدروس  /األّول  الّدراس يّ الفصل            االبتدائّي السادس  ّصّف ال

 
 الّتعبري الكتابي القواعد اإلمالئية القواعد النحوية االستماع القراءة

 تدريباك على األلف  تدريباك على الفعل بأنواعه والفاعل - الكريم م  هدي القرآن

 اللينة

 بنية الّنّص الّسردّي -

 الّرسالةكتابة  -

 

     )تدريباك على الضمائر بصماك األصابع أبي )دراسة وحفظ كاملة 

      ( 1طريق اخلري ) 
تدريباك على اهلمزة  بناء الفعل املا ي على الضم والسكون  -

 املتوسطة.

     ( 2طريق اخلري ) 
 تدريباك على بناء الفعل املا ي. حلم يتحقق

     بن  اخلليج 

   (5-1)دراسة/ حفظ م  در الوط  وسام على ص 

   .إ  ولدي 

تدريباك على اهلمزة  رفع الفعل املضارع املعتل اآلخر. 

املتطرفة واهلمزة 

 املتوسطة.

   . نصف الفعل املضارع املعتل اآلخر. لعبة الشطرنج. التنمية الصناعية يف البحري 
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 املنتصف بعدما دروس /األّول  الّدراس يّ صل الف             االبتدائّي السادس  الّصّف 
 

 الّتعبري الكتابي القواعد اإلمالئية القواعد النحوية االستماع القراءة

 (6إ  1/حفظ م    القصيدة كاملة  بلد الشراع )دراسة 

 

 ممر ة البحري  األّو 

  جزم الفعل املضارع املعتل اآلخر.
 

 

 كتابة سرية غريّية موجزة.

 

 السردّي مكّوناك النص

 

  بناء فعل األمر املعتل اآلخر

 . همزة الوصل وهمزة القطع. األفعال اخلمسة. عيون املاء الثروة املائية يف البحري 

 (5إ   1/ حفظ م   أوال مهد العال )دراسة    

 .حبذف األلببف مبب  كلمتببي ) اب  ( و) ابنة(  إفراد الفعل مع الفاعل.  ليتين كن  معهم 

 نائف الفاعل. ام احلمى.مح  رفاكلى عع 

تدريباك على اهلمزة املتطرفة واهلمزة 

 املتوسطة.

 .إعراب املثنى.  احلاسوب 

 .إعراب اجلمع بأنواعه.  األم  العام 

 
 (األّول الّدراسّيمالحظة: )الفصل     

 يرد يف الدليل ما يناسبهاليت ملمناسبة لالستماع فسف جماالك مو وعاك القراءة ا ًصاخيتار املعلم نصو . 

  االبتدائّينصوص اإلمالء يف دليل املعلم للصف السادس. 

 .)ُت ّصص حّصة أسبوعّيا للّتدريف على التعبري الكتابّي )اإلنتاج الكتابّي 

 فسف توزيع الدروس يف املقرر يلتزم املعّلم بتطبيق أنشطة كّراسة الّسرد كاملة. 

 اعتمادا على كّراسة اإلنتاج الكتابّي األساسية والفرعية للتعبري الكتابي يف الفصلني الطلبة على الكفاياك ُيَدرَُّب. 

 بتدائّي.خيتار املعّلم مو وعاك الّتعبري املدرجة يف كتاب الّتدريباك الّلغوّية مبا يتوافق مع مقّرراك الّتعبري الكتابّي للّصف الّسادس اال 

 اعد والقطع الّشعرّية املقّررة ملا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل.مجيع دروس القراءة )شعًرا ونثًرا ( والقو 
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 ما قبل املنتصفدروس / الثاني الّدراس يّ الفصل                                    االبتدائّي السادس  الّصّف 
 
 

 الّتعبري الكتابّي القواعد اإلمالئية القواعد النحوية االستماع القراءة

 زرقاء اليمامة  

  صفية بن  عبد املطلف 

 البطلة 

 أرض مباركة

 تدريباك على اهلمزة املتطرفة. التطابق بني املبتدأ واخلرب

تسلسل األحداث يف الّنّص  -

 الّسردّي

 تل يص قّصة -

 تدريباك على اهلمزة. تدريباك على: كان وأخواتها وإن وأخواتها. يونس يف بط  احلوك عامل املفاجآك 

 حفظالقصيدة كاملة   مليثاق )دراسةراعي ا / 

 (5إ   1م   األبياك )

 مظالك اهلبوط

  النكرة واملعرفة                                           

 - التطابق بني الّصّفة واملوصوف.
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 املنتصف بعدما دروس الثاني/  الّدراس يّ الفصل                                                                             االبتدائّي السادس  الّصّف 
 

 الّتعبري الكتابّي القواعد اإلمالئية القواعد النحوية االستماع القراءة

 القصيدة كاملة /  راسة)د المعوجة النخلة 

 (8-1احلفظ )
 تدريباك على اهلمزة. احلال 

إغناء الّنّص الّسردّي  -

 ربالوصف واحلوا

كتابة مو وع يناقش  -

 مشكلة ويقّدم حاّل هلا.

 .الصدق منجاة قّصة جناح 

 املفعول املطلق

 

دخول حروف اجلر )على، إ ، 

 ع ( على )ما( االستفهامية.

 .املفعول ألجله  أمنية تتحقق 

 .تدريباك على اهلمزة. األمساء اخلمسة.  اإلحسان إ  اخللق 

 ملة/ حفظ )دراسة القصيدة كا  كرمية أخالق

 (5-1األبياك )

 تدريباك على التاء املربوطة. متييز العدد. العرب والكتاب

 - تدريباك للمراجعة. إّن حامتا مل مي 

 

 الّثاني( الّدراسّيمالحظة: )الفصل 

 .خيتار املعلم نصوًصا مناسبة لالستماع فسف جماالك مو وعاك القراءة اليت مل يرد يف الدليل ما يناسبها 

 ص اإلمالء يف دليل املعلم للصف السادس االبتدائّي.نصو 

 .)ُت ّصص حّصة أسبوعّيا للّتدريف على التعبري الكتابّي )اإلنتاج الكتابّي 

 فسف توزيع الدروس يف املقرر يلتزم املعّلم بتطبيق أنشطة كّراسة الّسرد كاملة. 

 اعتمادا على كّراسة اإلنتاج الكتابّي ابي يف الفصلنييتم تدريف الطلبة على الكفاياك األساسية والفرعية للتعبري الكت. 

 بتدائّي.خيتار املعّلم مو وعاك الّتعبري املدرجة يف كتاب الّتدريباك الّلغوّية مبا يتوافق مع مقّرراك الّتعبري الكتابّي للّصف الّسادس اال 

 ا قبل املنتصف غري مدرجة يف امتحان نهاية الفصل.مجيع دروس القراءة )شعًرا ونثًرا ( والقواعد والقطع الّشعرّية املقّررة مل 

 


