
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/4                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الرابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/4arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/qa/4arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 قسم اللغة العربية  - إدارة التوجيه التربوي 

 م2022- 2023األكاديمي لعام ا

 

 األول األسبوع 
21 - 25/8 /2021 

  )قراءة، إمالء( تهيئة عامة في املهارات األساسية التهيئة القرآن الكريم 

  آيات من الذكر الحكيم: )وصايا لقمان البنه(.  - القراءة  
 األسبوع الثاني 

28/8 /– 1 /9   /2022 
 األولى

  الفراشة وزهرة الّنرجس - القراءة 
  الجملة الفعلية )الفعل املاض ي( - الكلمة والجملة

 األسبوع الثالث
4 - 8/9 /2022 

 األولى
  قصة األسد والفأر - الكتابّي الّتعبير 

ويلة - اإلمالء   الحركات القصيرة والحركات الطَّ
  الحمامُة والّثعلُب ومالك الحزين - االستماع 

 األسبوع الرابع 
11 - 15/9 /2022 

 الثانية
 . (6-1) حفظ ستة أبيات - إني أحبك يا قطر  القراءة 

ة  - الكلمة والجملة   )الفعل املضارع(الجملة الفعليَّ
نوين - اإلمالء   التَّ

 األسبوع الخامس
18 - 22/9 /2022 

 نيةالثا
سخ )أ(  - الخط     خط  النَّ
حدث   بيتي وسراجي - التَّ

  آمنة الجيدة - القراءة  الثالثة

 األسبوع السادس
25 - 29/9 /2022 

 الثالثة

  املفعول به - الكلمة والجملة
ٍة بارزةٍ  الكتابي التعبير    سيرُة شخصيَّ

  األلُف امللفوظة غير املكتوبة اإلمالء
سخ )ل، ك(  - الخط    خط  النَّ

 األسبوع السابع
2 - 6/10/2022 

ةُ  - الكلمة والجملة الرابعة    الجملُة االْسميَّ

 الخامسة 
نام  - القراءة    الجمُل وحيد السَّ

  املجرور االسم  - الكلمة والجملة

 الثامناألسبوع 

9 - 13 /10 /2022 
 الخامسة 

  املاُء ِسر  الحياة - الّتعبير الكتابّي 
  الُكهوُف  االستماع 

ة  - القراءة  السادسة   حفظ القصيدة كاملة.  - أغنية الُحّريَّ

 األسبوع التاسع
16 - 20/10/2022 

 السادسة 
  املضاف إليه الكلمة والجملة

اُء املربوطةُ  - اإلمالء   الهاُء والتَّ
سخ )ف، ق(  - الخط     خط  النَّ

 األسبوع العاشر
23 -27 /10/2022 

 السابعة
ْسُم على الز جاج  - القراءة    الرَّ

ى - الكلمة والجملة   املُثنَّ
 األسبوع الحادي عشر

30/10 -3/11 /2022 
 السابعة

  مراجعة ما سبق  - اإلمالء
  نفعل عند سماع جرس اإلنذار في املدرسة؟ ماذا  - التحدث

  . مراجعة عامة على ما سبق دراسته -  
 األسبوع الثاني عشر 

6 - 10 /11 /2022 
 2022نوفمبر 14إلى  6اختبارات نهاية الفصل الدراس ي األول من 
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 يراعى تعويض فاقد التعلم بتنفيذ أنشطة منسجمة مع املهارات واملوضوعات املحددة في هذه الخطة.   -

 
 : الدروس اإلثرائية

 .  بئر زمزم إثرائي، التعبير الكتابي: قصة حجرالقراءة: الوحدة الرابعة:  -
 الوحدة الخامسة: التحدث القمُر. -
عبير الكتابي:  -  االستماع: تلوين األزهار،  ، صنع مقلمة مدرسيةالوحدة السابعة: التَّ

 


