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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   
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السأبوعالتاريخالمادةالصفالموضوع

اللعاب : عالم السابعة الوحدة
والرياضة. 

الجميلة لغتيالرابع
 التاسع7/ 5 / خميسال:       إلى 7/ 1/ الحد:     من للفترة

الحاليوم
المهارةالهدفالمكونصة

إستراتيج
ية

التدريس
أداةالجإراءات

التقويم

الوأدة 5الحأدد مدخل

   الحلعاب وطريقة أسماء يحدد
. المشهورة  الرياضية

   الرياضية الحلعاب يتعرفأسماء
. المشهورة  القديمة

     أو ويبينصحتها الواردة الجمل يقرأ
النصالمسموع     خلل من .خطئها

الستماع   آداب مراعاة
, بالهتمام)    موأيًة الجلوس
, بانتباه   والصغاء الستماع

مناقشة   الستئذاندعند
من    مقاطعة تجنب المتحدث

). إليها  تستمع

التعلم
التعاون
ي

1 - 102ص 

04

إنجاز
مشروع

الثاني
ن

الوأدة 1 مدخل

   الرياضية الملعب أماكن يحدد
. المعطاة   الخريطة بواسطة

    وكيف الرياضية أهمية يتعرفعلى
المفيد     ممارسة على السلم أث

منها.

الستماع   آداب مراعاة
, بالهتمام)    موأيًة الجلوس
, بانتباه   والصغاء الستماع

مناقشة   الستئذاندعند
من    مقاطعة تجنب المتحدث

). إليها  تستمع

أل
المشك
لت

و 105ص
106

47و 46ص

كتاب
النشاط

أوراق
قياس

2
النطلقنص 

يتعلم)  سامي
السباأة(

     الوصلفي همزة لنطق منتبها يقرأ
. الكلم  بدء

    خلل الكلماتمن يكتشفمعاني
. والسياق  الترادف

قراءة   النصوص قراءة
الحداء    بجودة متسمة جإهرية

وتلوين   النطق وسلمة
لحساليب   تبعا الصوت

المقروء .

أل
المشك
لت

 107ص
تكليف
منزلي

الثلثاا
التدريبات 2ء النص     أل أول تفصيلية أسئلة .يجيبعن

التي    الحسئلة عن الجإابة
النص    . أول إليه توجإه

مهارة
تفكير

11 -108ص

0  

تكليف
منزلي

الحربع
الوظيفة2اء

) الصفة ) .النحوية ويستعملها    ويميزها الصفة يتعرف
واستعمال   وتمييز تعرف

الحصلية)  بالعلمات الصفة
الكسرة   الفتحة، الضمة

هيكل
السمكة

,111ص

112ص 

أوراق
قياس

تدريبات 6 والموصوففي    أل الصفة بين يفرق
. إعرابها    الجملدويلأظعلمة

واستعمال   وتمييز تعرف
الحصلية)  بالعلمات الصفة

49و 48صأل

كتاب
تكليف
منزلي
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الكسرة   الفتحة، المشكالضمة
لت

النشاط

الخمي
س

5
اللغوي  الصنف

المؤنث)  جإمع
السالم(

. السالم    المؤنث المؤنث   يتعرفجإمع جإمع وتمييز تعرف
.السالم 

هيكل
السمكة

113ص 
أوراق
قياس

6

الحسلوب
اللغوي

نفي) ) النفي
لم   ( بد المضارع

بد    النفي أسلوب (  يحول إلى) ما
لم   ) (. بد النفي أسلوب

أسلوب   ومحاكاة تعرف
.النفي

التعلم
التعاون
ي

114ص 
أوراق
قياس

السأبوعالتاريخالمادةالصفالموضوع

اللعاب : عالم السابعة الوحدة
والرياضة. 

الجميلة لغتيالرابع
العاشر8/ 12 / خميسال:       إلى7/ 8/ الحد:     من للفترة

الحاليوم
المهارةالهدفالمكونصة

إستراتيجي
ة

التدريس
أداةالجإراءات

التقويم

5الحأد
الملئية  الظاهرة

في)   اللينية الحلف
) الفعل  آخر

تحوي    يتعرفويكتبنصوصا
آخر       في لينة ألف بها كلمات

.الفعل

آخر     في اللينة الحلف رسم
صحيًحا   رسًما الفعل

التعلم
116-114 صالتعاوني

أوراق
قياس

الثاني
ن

التدريبات 1 أل
كلمات    تحوي نصوصا يكتب

الهمزة  ) همزة آخرها
. ويكتبها(  المتطرفة

كتابة     عليه يملى ما كتابة
الظواهر    مراعيا صحيحة

درسها   . التي الملئية

أل
المشكلت

50و49ص

كتاب
النشاط

تكليف
منزلي

2
كتابة  الرسم

الحروف
ش( س،)

 ) بخط  )  ش س، الحرفين يكتب
صحيحة   كتابة .النسخ

المرتكزة   الحروف كتابة
عنه    والنازلة السطر على

صحيحة  كتابة

التعلم
ملأظة118,117صالتعاوني

الثلثاا
2ء

التواصاللغوي 
موضوع)   مناقشة

) يناسبسنه 

فيسنه    يناقشموضوع
المحددة   بالحسئلة .مستعينا

عن   بطلقة التحدث
بجمل    وأفكاره مشاهداته
مترابطة

مهارة
ملأظة119صتفكير
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الحربع
اء

2

الكتابي  التواصل
استمارة)  تعبئة

نشاط   في تسجيل
رياضي(

في    تسجيل استمارة يمل
رياضي  .نشاط

تسجيل   استمارة ملء
جإماعة    إلى النضمام

مدرسية .

التعلم
120صالتعاوني

أوراق
قياس

6
نصالستماع 

العصفور)
والقطار(

  بانتباه ويصغي .يستمع

    يجيب ثام الحوار إلى يستمع
الحسئلة  .عن

   للنص آخر عنوانا .يصوغ

   بعض أول رأيه يبدي
النص   .المواقففي

التي    الحسئلة عن الجإابة
النص    أول إليه توجإه
 المسموع.

للنص    مناسب عنوان اختيار
المسموع .

أل
123,122صالمشكلت

تكليف
منزلي

الخمي
س

نصالدعم 5
) الطفولة)  ألعاب

. بانتباه   ويصغي يستمع
    الوقوف النصمراعيا يقرأ

نهاية    عند الساكن على
.الجملة

نصوص    أو فقرات قراءة
بسرعة   صامته قراءة

قراءة   .  الفهم مع مناسبة
جإهرية   النصوصقراءة
الحداء   بجودة متسمة
وتلوين   النطق وسلمة

لحساليب   تبعا الصوت
المقروء

التعلم
123صالتعاوني

أوراق
قياس

نصالدعم 6
) الطفولة)  ألعاب

   أول الحسئلة على الجإابة
.النص

    فيموقفسمعه رأيه يبدي
شاهده  .أو

التي    الحسئلة عن الجإابة
إليه  .توجإه

الكلمات   معاني اكتشاف
التضاد     خلل من الجديدة

. والسياق  والترادف

أل
125,124صالمشكلت

تكليف
منزلي

السأبوعالتاريخالمادةالصفالموضوع

اللعاب : عالم السابعة الوحدة
والرياضة. 

الجميلة لغتيالرابع
عشر الحادي7/ 19 / خميسال:       إلى 7/ 15/ الحد:     من للفترة

الحاليوم
المهارةالهدفالمكونصة

إستراتيج
ية

التدريس

الجإراء
التقويم أداةات

اللغوي 5الحأد الصنف
المؤنث)  جإمع

السالم    المؤنث جإمع يتذكر
المؤنث   ويستعمله. جإمع وتمييز تعرف

مهارة
التفكير

تكليف126ص
منزلي
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السالم .السالم(

الثاني
ن

1
اللغوي  الحسلوب

المضارع)  نفي
بلن(

بد    المضارع الفعل ينفي
) .لن)

النفي    أسلوب ومحاكاة .تعرف

التعلم
التعاون
ي

127ص
أوراق
قياس

2
كتابة :  الرسم

الحروف
) ي)  ق،

النسخ    بخط الحرفين يكتب
صحيحة  .كتابة

على    المرتكزة الحروف كتابة
كتابة    عنه والنازلة السطر
صحيحة

أل
المشك
لت

128ص
أوراق
قياس

الثلثاا
2ء

التواصل
الشفوي
لعبة)   عن أتحدث
أأبها(

أول    بوضوح رأيه يبدي
بيئته   من موضوعات

يناسبسنه    بما .ومجتمعه

مشاهداته    عن بطلقة التحدث
مترابطة    بجمل وأفكاره

التعلم
التعاون
ي

ملأظة130ص

الحربع
اء

2

اللغوي  التواصل
لعبة)   أكتبعن

أصحابي  مع
ألعبها(

سمعها     أو قرأها يكتبقصة
عنوانا     لها ويضع ذاكرته .من

من     كتابة  سمعها أو قرأها قصة
عنوانا    لها ويضع .ذاكرته

التعلم
التعاون
ي

130ص
أوراق
قياس

 النصالشعري 6

) القدم)  كرة

   سليمة قراءة النشيد .يقرأ

  الكلمات يكتشفمعاني
.الجديدةد

   على الدالة الحفكار يحدد
بعينها  .أفكار

   الحبيات المعنىلحأد .يمثل

   تفصيلية أسئلة على يجيب
النص  .أول

   الشعر من بيتا يشرح
منه   عبره .ويستنتج

  بصوت القصيدة ينشد
.جإميل

قراءة      نصوص أو فقرات قراءة
. الفهم     مع مناسبة بسرعة صامته

المدرسي.   المعجم استخدام
   ) معاني) إلى للوصول الفبائي

الكلمات .
. المقررة   النصوص استظهار

توجإه     التي الحسئلة عن الجإابة
.إليه

مهارة
تفكير

131ص 

133ص 

تكليف
منزلي

الخمي
س

 النصالثارائي 5

) الحاسوب)  ألعاب

    تكشفله أسئلة على يجيب
القصة  .عناصر

  القصة عناصر يكمل
الخريطة   مستفيدادمن
.المعرفية

الرئيسية   الحفكار استخلص
والفرعية  

لنصوص    معرفية خارطة إكمال
قصيرة.

التعلم
التعاون
ي

134ص

136ص

أوراق
أسئلة

ذاتي 6 التلميذ   تقييم فهم قياسمستوى
في   المطلوبة للمهارات

بالعلمات الصفة واستعمال وتمييز تعرف
,  , والفتحة:                  )  الضمة الحصلية

تعرف( .                                والكسرة
جإمع-  الجموع أنواع وتصنيف تكسير, إلى

رسم.  أسلوب ومحاكاة تعرف النفي
 والحفعال في اللينة الحلف

كتابة السطر عن النازلة الحروف كتابة
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السا  سالم. مؤنث جإمعبعة.الوأدة
صحيحة.
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