
المدرأسة الرأدية الباكستانية – مملكة  البحرين
  .         خطة تنفيذ المنهج لمادة اللغة العربية  للصف الرابع

مجموع
الحصص

كفايات المنهاج الوزارأي
الموضوعات من الكتاب المدرأسي أو أخرى  ( حدد

عنوان الوحدة والرقم )
تارأيخ البدء الشهر / السبوع #

5 - يصغي بيقظة وانتباه وتركيز -1
ينطق المفردات والعبارأات نطقًا-2

سليمًا واضحًا
يحاورأ الخرين حول الموضوع ما-3

 بلغة سليمة
يقرأ مادة مشكولة في مستوى ما -4

 درأسه من نصوص
 يراعي مخارأج الحروف -5

يميز الخطأ الملئاي في حدود ما -6
اكتسبه (التاءالمربوطة – التاء

المفتوحة )

قرآن كريم ( من سورأة لقمان)●

الكلما المفيد ●
 

 التاء المربوطة والتاء المفتوحة●

8 الى   أبريل
12

أبريل-
السبوع
الثاني

5  يصغي بيقظة وانتباه وتركيز-1
يصوغ الجمل والعبارأات صياغة-2

 معبرة
يسترسل في قراءة الموضوع-3

 مراعيًا موضوع الفصل والوصل
يحدد الفكرة العامة مما يقرأ -4

يميز الخطأ الملئاي في حدود ما -5
اكتسبه (التاءالمربوطة في آخر الفعل

 – التاء المفتوحة في آخر السم )

 • اسق حديقة فلنا
 • أقساما الكلما    

القواعد المإلئاية  (التاء المفتوحة في أخر ●
الفعل، والتاء المربوطة في آخر السم)

15 أبريل الى
18

أبريل –
السبوع
الثالث

5  .يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه-1
 . يميز بين الحقيقة والخيال-2

يعبر عن خبراته وحاجاته ومشاعره-3
.بلغة سليمة

يصف المشاهدات والحداث بلغة-4
 عربية سليمة

. يحدد الفكرة الساسية والجزئاية -5

 • الوطن الصغير
 • تقسيم السم مإذكر ومإؤنث

خر السمآقواعد إمإلئاية ( التاء المفتوحة في  ●
 الثلثاي ساكن الوسط )

أبريل 21-25 أبريل -
السبوع
الرابع



يرتب الفكرة والحداث وفق ورأودها -6
. في النص

يكتب كتابة صحيحة مطبقًا القواعد -7
(تقسيم السم مذكر ومؤنث)

5 . أن يستنتج المغزى مما استمع إليه-1
. يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه -2

. يحدد معاني الكلمات من خلل السياق -3
. يوظف معاني المفردات في جمل جديدة -4

. أن يكتب بخط الرقعة -5

 استماع •

 قراءة صامإتة •

إنجاز كتابي •

28 3ابريل-
مايو

أبريل-
السبوع
الخامس

5 . يلخص ما استمع إليه بعبارأات مترابطة-1
يعلق على نواحي النشاط المدرأسي الذي -2

 .يشارأك فيه
. يحفظ النصوص الدبية المقررأة-3

. يشرح أبيات من الشعر-4
ينسق ما يكتبه مراعيًا الكتابة على السطر -5

.والنظافة والنظاما

شعر (وطني )●

القواعد المإلئاية (التاء المفتوحة في آخر●
جمع المؤنث السالم)

6 مايوإلى
 مايو10

مايو –
السبوع
الثاني

5 يرتب الحداث والفكرة وفق ورأودها في-1
. النص

. يلخص قصة مما استمع إليه بلغة سليمة -2
. يحلل النص المقروء-3

. يوظف معاني المفردات في جمل جديدة -4
. يوظف علمات الترقيم -5

. يميز الخطأ الملئاي في حدود ما اكتسبه -6

 • اسم المثنى
القواعد المإلئاية (التاء المربوطة

• والهاء في آخر الكلمة)
 

إلى 13
مايو17

مايو-
السبوع
الثالث

5 يضيف فكرة جديدة إلى النص-1
. المسموع

. يكمل بعبارأات سليمة معبرة-2
. يتنبأ بمضمون النص -3

يكتب بخط الرقعة كتابة صحيحة -4

•ندى تزور عمها
• الخط

27 إلى
مايو30

مايو –
السبوع
الخامس



. واضحة
5 . يلخص ما استمع إليه بعبارأات مترابطة-1 

يعلق على نواحي النشاط المدرأسي الذي -2
.يشارأك فيه

. يكتب بخط الرقعة كتابة صحيحة واضحة -3
أن يميز الخطأ الملئاي في حدود ما -4

.اكتسبه

مراجعة 3 يونيو إلى
7

يونيو  -
السبوع
الول

5 . يعلل رأأيه فيما استمع إليه-1
. يحفظ النصوص الدبية المقررأة-2

. يشرح أبيات من الشعر-3
يعبر بجمل عن الشأياء الموجودة في منزل -4 

. المستقبل
. يولد أسئلة حول النص المقروء -5

.يضيف فكرة جديدة إلى النص المقروء -6
. يكتب كتابة صحيحة مطبقًا القواعد النحوية-7

بدمإي أفدي الوفية •

 الجملة السمية والفعلية •

القواعد المإلئاية (التنوين بالفتح ) •

أغسطس-28
3إلى 

سبتمبر

أغسطس –
السبوع

الخامس- و
السبوع
الول من
سبتمبر

5 يرتب الحداث والفكر وفق ورأودها في-1
. القصة

. يعرض تقرير شأفوي حول المزرأعة -2
.يلخص المادة المقروءة في حدود قدرأاته -3

. يكتب حوارأ عن طريق التعبير عن الصورأ -4

 مإحبة الجار •
 •   المبتدأ والخبر

القواعد المإلئاية (التنوين بالفتح في •
الكلمات التي تنتهي بهمزة مإتطرفة قبلها

 ساكن )

23
سبتمبرإلى

27

سبتمبر-
الخامس
السبوع

5 . يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه-1
يلخص الحوارأ الذي دارأ بين العصفورأ -2

. والفخ
.يتنبأ بمضمون النص من خلل العنوان -3

. يحلل الصورأة امصاحبة للدرأس -4
يكتب التنوين في الكلمات التي تنتهي بهمزة -5

.
أن يميز بين حرف (ط – ظ ) في كتابة خط -6

. الرقعة

مإن ذكريات المدرسة •

 الفعل والفاعل •

الخط •

القواعد المإلئاية (التنوين بالفتح في •
الكلمات التي تنتهي بهمزة مإتطرفة قبلها

ساكن )

30
سبتمبرإلى

أكتوبر4

أكتوبر
-السبوع
 الول



5 . أن يستنتج المغزى مما استمع إليه-1
. يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه -2

. يحدد معاني الكلمات من خلل السياق -3
. يوظف معاني المفردات في جمل جديدة -4

. أن يكتب بخط الرقعة -5

 استماع •

 قراءة صامإتة •

إنجاز كتابي •

7 أكتوبر إلى
 اكتوبر11

أكتوبر-
السبوع
 الثاني

5 يحدد دورأ الشخصيات التي ورأدت في النص-1
 الذي استمع إليه

يصف المشاهد والحداث بلغة سليمة-2
. واضحة معبرة

. يحدد غرض الكاتب من النص -3
. يميز بين الحقيقة والخيال فيما يقرأ -4

. يتعرف على معاني كلمات جديدة -5
 .يكتب كتابة صحيحة مطبقًا القواعد -6

 السد والرنب •

 تقسيم الفعل مإاضيًا ومإضارعًا •

14 من
أكتوبر إلى

18

أكتوبر-
السبوع
 الثالث

5 يحاورأ الخرين حول موضوع بلغة-1
. سليمة

يحدد المجال الذي يتناوله النص -2
. المسموع

. يراعي مخارأج الحروف -3
كتابة خط الرقعة والتمييز بين -4

حرفي( ف- ق)

القواعد المإلئاية (التنوين بالفتح في •
السماء المختومإة بألف مإقصورة )

 الخط •
إمإلء •

أكتوبر 21
-25الى 

أكتوبر

أكتوبر -
السبوع
 الرابع

5 يضيف فكرة جديدة إلى النص-1
. المسموع

. يكمل بعبارأات سليمة معبرة -2
. يحلل الصورأ المناسبة للنص -3

 يشرح فقرات النص -4

خلل طارئ •

الفعل المإر •

نوفمبر 4-9 نوفمبر –
السبوع
الثاني

5 . يلخص ما استمع إليه بعبارأات مترابطة-1
يعلق على نواحي النشاط المدرأسي الذي -2

.يشارأك فيه
. يكتب بخط الرقعة كتابة صحيحة واضحة -3

أن يميز الخطأ الملئاي في حدود ما -4

مإراجعة 18-24
نوفمبر

نوفمبر-
السبوع
الثالث-
السبوع
الرابع



.اكتسبه
5  .يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه-1

 . يميز بين الحقيقة والخيال-2
يعبر عن خبراته وحاجاته ومشاعره-3

.بلغة سليمة
يصف المشاهدات والحداث بلغة-4

 عربية سليمة
. يحدد الفكرة الساسية والجزئاية -5

يرتب الفكرة والحداث وفق ورأودها -6
. في النص

يكتب كتابة صحيحة مطبقًا القواعد النحوية -7
 والملئاية

 بين المإس واليوما •

 أنواع الفعال • 

الهمزة المتطرفة بعد حرف •
مإكسور

يناير 2-3 يناير-
السبوع
الول

5 . يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه-1
يلخص الحوارأ الذي دارأ بين العصفورأ -2

. والفخ
.يتنبأ بمضمون النص من خلل العنوان -3

. يحلل الصورأة امصاحبة للدرأس -4
يكتب التنوين في الكلمات التي تنتهي بهمزة -5

.
أن يميز بين حرف (ط – ظ ) في كتابة خط -6

. الرقعة

  العالم الصغير •

 ضمائار الرفع المنفصلة • 

 الخط• 

6 يناير إلى
يناير10

يناير –
السبوع
الثاني

5  .يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه-1
 . يميز بين الحقيقة والخيال-2

يعبر عن خبراته وحاجاته ومشاعره-3
.بلغة سليمة

يصف المشاهدات والحداث بلغة-4
 عربية سليمة

. يحدد الفكرة الساسية والجزئاية -5
يرتب الفكرة والحداث وفق ورأودها -6

. في النص
يكتب كتابة صحيحة مطبقًا القواعد النحوية -7

  سر شجرة الحياة •

 أدوات الستفهاما •

الهمزة المتطرفة المسبوقة بحرف •
 مإد أو ساكن

ينايرإلى-13
 يناير17

يناير-
السبوع
الثالث



والملئاية

 
5 . أن يستنتج المغزى مما استمع إليه-1

. يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه -2
يحدد معاني الكلمات من خلل السياق -3

.
يوظف معاني المفردات في جمل -4

. جديدة
. أن يكتب بخط الرقعة -5

  انجاز كتابي •

  قراءة صامإتة •

استماع •

إمإلء •

يناير 20-24 يناير -
السبوع
الرابع

5 يحدد الفكرة العامة من النص المسموع-1
يعبر عن فوائاد النخلة تعبيرًا سليمأ-2

. يحفظ النصوص الدبية المقررأة-3
. يشرح أبيات من الشعر-4

كتابة الظواهر الملئاية كتابة صحيحة-5
  مثل اتصال السم المعرف بأل

شعر (النخيل ) •

 حروف الجر •
القواعد المإلئاية (دخول ل على

السماء المبدوءة بأل )

يناير 27-31 يناير-
السبوع
الخامس

5 يحدد دورأ الشخصيات التي ورأدت في النص-
 الذي استمع إليه

يصف المشاهد والحداث بلغة سليمة-2
. واضحة معبرة

. يحدد غرض الكاتب من النص -3
. يميز بين الحقيقة والخيال فيما يقرأ -4

. يتعرف على معاني كلمات جديدة -5
.يكتب كتابة صحيحة مطبقًا القواعد -6

رجل كألف •

أدوات النفي •

استماع •

فبراير 3-7 فبراير-
السبوع
الول

5  يصغي بيقظة وانتباه وتركيز-
يصوغ الجمل والعبارأات صياغة-2

 معبرة
يسترسل في قراءة الموضوع-3

 مراعيًا موضوع الفصل والوصل

 أسماء الشارة •

 قراءة صامإتة •

إنجاز كتابي •

10-14
فبراير

فبراير -
السبوع
الثاني



يحدد الفكرة العامة مما يقرأ -4
 يميز الخطأ الملئاي في حدود ما اكتسبه -5

5  .يحدد الفكرة العامة فيما استمع إليه-1
 . يميز بين الحقيقة والخيال-2

يعبر عن خبراته وحاجاته ومشاعره-3
.بلغة سليمة

يصف المشاهدات والحداث بلغة-4
 عربية سليمة

. يحدد الفكرة الساسية والجزئاية -5
يرتب الفكرة والحداث وفق ورأودها -6

. في النص
يكتب كتابة صحيحة مطبقًا القواعد النحوية -7

والملئاية (اللف اللينة )

 الملكا البيض •

القواعد المإلئاية (اللف اللينة) •

 إمإلء •

17-21
فبراير

فبراير-
السبوع
الثالث

5 . يلخص ما استمع إليه بعبارأات مترابطة-
يعلق على نواحي النشاط المدرأسي الذي -2

.يشارأك فيه
. يكتب بخط الرقعة كتابة صحيحة واضحة -3

أن يميز الخطأ الملئاي في حدود ما -4
.اكتسبه

مإراجعة
24-28
فبراير

فبراير -
السبوع
الرابع

5 يرتب الحداث والفكرة وفق ورأودها في-1
. النص

. يلخص قصة مما استمع إليه بلغة سليمة -2
. يحلل النص المقروء-3

. يوظف معاني المفردات في جمل جديدة -4
. يوظف علمات الترقيم -5

. يميز الخطأ الملئاي في حدود ما اكتسبه -6

مراجعة 3-7 مارأس مارأس-
السبوع
الول

 إعداد قسم اللغة العربية


