
       

       

  

 
    

   

 
  

       

 

     

          

     

 
   

      

المملكة العربٌة السعودٌة وزارة 
 التعلٌم 

 

 

 

 الرابع االبتدائً
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 اللغة العربٌة
 

 

 المادة :
 

    

        

         

     

 تقرٌر كشف بالمهارات
 

   

         

 

 

  

 ٌبالترت المهارة الفترة

 1 تعرف وتصنٌف الكلمات إلى: اسم، فعل ، حرف   الفترة األولى

 2 تعرف ومحاكاة الجمل المثبتة  الفترة األولى

 3 (  رفعها بالعالمة األصلٌة، الضمة نعرف وتمٌٌز واستعمال المبتدأ والخبر  ) الفترة األولى

 4 سالمة النطق وتلوٌن الصوت تبعا ألسالٌب المقروء قراءة النصوص قراءة جهرٌة متسمة بجودة األداء و الفترة األولى

 5 تعرف وتصنٌف األسماء إلى:  المفرد ، المثنى ، الجمع  الفترة األولى

 6 تعرف ومحاكاة أسلوب النهً  الفترة األولى

 8 تعرف ومحاكاة أسلوب النفً  الفترة األولى

 11 مناسبة مع الفهم  قراءة فقرات أو نصوص  قراءة صامته بسرعة الفترة األولى

 16 اإلجابة عن األسئلة التً  توجه إلٌه حول النص المسموع  الفترة األولى

 24 اكتشاف معانً الكلمات الجدٌدة  من خالل التضاد والترادف والسٌاق  الفترة األولى

 25 التحدث بطالقة عن مشاهداته وأفكاره  بجمل مترابطة  الفترة األولى

 28 تابة ما ٌملى علٌه كتابة صحٌحة  مراعٌا الظواهر اإلمالئٌة التً درسها ك الفترة األولى

 33 اختٌار عنوان مناسب للنص المسموع   الفترة األولى

 31 استخدام المعجم المدرسً  )الفبائً( للوصول إلى معانً الكلمات  الفترة األولى

 32 ، الفاصلة ، عالمة التعجب ، عالمة االستفهام  فٌما ٌكتب  توظٌف عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن الفترة األولى

 33 كتابة الحروف المرتكزة على السطر والنازلة عنه كتابة صحٌحة  الفترة األولى

 34 التفرٌق فً الكتابة بٌن الحروف المطموسة  وغٌر المطموسة فً خط النسخ  الفترة األولى

 35 سٌة والفرعٌة استخالص األفكار الرئٌ الفترة األولى

 36 كتابة قصة قصٌرة استنادا إلى  صور تعرض علٌه  الفترة األولى

 33 كتابة نص من فقرتٌن رئٌسٌتٌن  وجمل تفصٌلٌة بسٌطة  الفترة األولى

 43 إكمال خارطة معرفٌة لنصوص قصٌرة.  الفترة األولى

 41 استظهار النصوص المقررة.  الفترة األولى

 44 عرف وتمٌٌز نوع الجمل ) االسمٌة والفعلٌة (ت الفترة األولى

 45 كتابة  كلمات حذفت األلف من وسطها . الفترة األولى

  



       

       

  

 
    

   

 
  

       

 

 46 كتابة كلمات تحوي همزتً الوصل والقطع  .           الفترة األولى

 43 كتابة كلمات مبدوءة بالالم ودخلت علٌها )ال( التعرٌف  الفترة األولى

 66 . إبداء الرأي فً موضوع معٌن من جملتٌن الفترة األولى

 2 تعرف ومحاكاة الجمل المثبتة  الفترة الثانٌة

 4 قراءة النصوص قراءة جهرٌة متسمة بجودة األداء وسالمة النطق وتلوٌن الصوت تبعا ألسالٌب المقروء  الفترة الثانٌة

 6 تعرف ومحاكاة أسلوب النهً  الفترة الثانٌة

 3 تعرف وتصنٌف األفعال إلى: ماض، مضارع، أمر . الفترة الثانٌة

 8 تعرف ومحاكاة أسلوب النفً  الفترة الثانٌة

 9 تعرف وتتمٌز واستعمال الفاعل  ) بالعالمة األصلٌة " الضمة " (  الفترة الثانٌة

 13 تعرف وتصنٌف األسماء إلى:  مذكر ، مؤنث  الفترة الثانٌة

 11 و نصوص  قراءة صامته بسرعة مناسبة مع الفهم قراءة فقرات أ الفترة الثانٌة

 13 تعرف ومحاكاة أسلوب األمر  الفترة الثانٌة

 15 تعرف وتمٌٌز واستعمال المفعول به ) بالعالمة األصلٌة " الفتحة " (   الفترة الثانٌة

 16 اإلجابة عن األسئلة التً  توجه إلٌه حول النص المسموع  الفترة الثانٌة

 24 اكتشاف معانً الكلمات الجدٌدة  من خالل التضاد والترادف والسٌاق  الثانٌةالفترة 

 25 التحدث بطالقة عن مشاهداته وأفكاره  بجمل مترابطة  الفترة الثانٌة

 28 كتابة ما ٌملى علٌه كتابة صحٌحة  مراعٌا الظواهر اإلمالئٌة التً درسها  الفترة الثانٌة

 33 ان مناسب للنص المسموع  اختٌار عنو الفترة الثانٌة

 31 استخدام المعجم المدرسً  )الفبائً( للوصول إلى معانً الكلمات  الفترة الثانٌة

 32 توظٌف عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمة التعجب ، عالمة االستفهام  فٌما ٌكتب  الفترة الثانٌة

 33 زة على السطر والنازلة عنه كتابة صحٌحة كتابة الحروف المرتك الفترة الثانٌة

 34 التفرٌق فً الكتابة بٌن الحروف المطموسة  وغٌر المطموسة فً خط النسخ  الفترة الثانٌة

 35 استخالص األفكار الرئٌسٌة والفرعٌة  الفترة الثانٌة

 36 كتابة قصة قصٌرة استنادا إلى  صور تعرض علٌه  الفترة الثانٌة

 39 كتابة بطاقة / رسالة ألغراض متعددة  انٌةالفترة الث

 43 إكمال خارطة معرفٌة لنصوص قصٌرة.  الفترة الثانٌة

 41 استظهار النصوص المقررة.  الفترة الثانٌة

 44 تعرف وتمٌٌز نوع الجمل ) االسمٌة والفعلٌة ( الفترة الثانٌة

 48 ى الكلمات المبدوءة بألكتابة كلمات تحوي دخول الالم المكسورة عل الفترة الثانٌة

 49 التمٌٌز بٌن التاء المربوطة والمبسوطة فً الكتابة  الفترة الثانٌة

 63 . صٌاغة أسئلة من خالل جمل مكتوبة الفترة الثانٌة
 

 


