
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Arab Tahun 4 (semester pertama 2011) 

  الدراسي املنهج دليل حسب السنوي التدريس خطة
  )٤ (رابعال للصف العربية اللغة

  ) مايو – يناير (٢٠١١ األوىل السنة لنصف
 املقرتحة األنشطة مالحظة التعلم نتاج / حمتويات الوحدة األسبوع

يناير، فرباير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمرب،    .١
 أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب

 .ترديد أصوات احلروف املسموعة  :االستماع

نطق الكلمات و العبارات نطقا   :الكالم   .٢
 .صحيحا

قراءة احلروف اهلجائية وأشكال الضبط  :القراءة   .٣
 .و املد والشدة

٤.   

األوىل
أ: 

ذ
كر الشهور املالدية

 

  : العبارات
ُيف أي شهر ولدت؟ ولدت يف    .......شهر َ
ُيف أي شهر ولدت؟ ولدت يف    .......شهر ِ

  فعل ماض :لقواعد ا
  )أ، و، ي (  مد :النظام الصوت 

 
كتابة الكلمات و اجلمل البسيطة   :الكتابة

 كتابة صحيحة

لمني، غرفة املدير، معمل العلوم، خمترب الكومبيوتر، غرفة املع   .٥
 مقصف، مصلى، خمزن

اجلمل املسموعة و  من تأكد  :االستماع
 .ترديدها

 األول المستوى
 مرات عدة املدروسة  واجلمل الكلمات التالميذ املدرس تسميع  .أ 

 .ًوفرديا وفئويا مجاعيا إياها وترديدهم
 وترديدهم مرات عدة املدروسة  واألعداد األرقام التالميذ املدرس تسميع  .ب 

 .ًوفرديا وفئويا مجاعيا إياها
 نطقا عليها املركز والعبارات الكلمات يف احلروف أصوات التالميذ نطق  .ج 

 .صحيحا
 .منوذجية قراءة الشدة فيها اليت الكلمات املدرس قراءة  .د 
 .إياها التالميذ ترديد عم البسيطة السهلة اجلمل  املدرس قراءة  .ه 
 .مناسب بنغم النشيد إلقاء  .و 
دة احلروف ضبط  .ز   . صحيحا ضبطا بالشَّ
  .صحيحة كلمة لتكون املتقاطعة احلروف وصل  .ح 
 صحيحا نسخا املدروسة والعبارات الكلمات نسخ  .ط 

تسمية   وختارةإلقاء احملفوظات امل :الكالم   .٦
 .األشياء و الصور

قراءة اجلمل السهلة البسيطة قراءة   :القراءة   .٧
 .صحيحة

٨.   

الثانية
 : 

نتعرف إىل مدرستنا
 

  : العبارات
  ؟ .....أين 
  ........هناك / هنا 

  هناك/ هنا  :القواعد 
   ع– أ :النظام الصوت 

 العلم النور :حكم و األمثال 
 .التوفيق بني اجلمل والصور كتابة  :الكتابة

 يسار، ميني، جانب، فوق، حتت، أمام، خاف   .٩
ات و التنغيمات يف التمييز بني النرب  :االستماع

 .اجلمل املسموعة

التعبري يف الكالم باجلمل السهلة و   :الكالم  .١٠
 .البسيطة حسب املواقف والوظائف املختلفة

 .راءة الفقرة القصرية قراءة صحيحةق  :القراءة  .١١

١٢.  

الثالثة
 : 

أين موقعك؟
  

، ...، حتت...، فوق...، جانب ...ميني...، ...يسار... : العبارات
  ...، خاف...أمام...

  ظرف :القواعد 
   خ– ح :النظام الصوت 

  
 

كتابة الكلمات واجلمل كتابة   :الكتابة
 .صحيحة

كرة القدم، كرة الريشة، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة   .١٣
 اخليزران

 .استماع إىل اجلمل بإتقان :االستماع

 الثاني المستوى
 مث الشدة  فيها اليت واجلمل والعبارات الكلمات التالميذ املدرس تسميع  .أ 

 .املناسبة البطاقات إىل التالميذ إشارة
 .املسموعة واجلمل والعبارات الكلمات التالميذ ترديد  .ب 
 . إليها االستماع بعد األشياء التالميذ تعيني  .ج 
 نطقا الشدة فيها اليت  واجلمل والعبارات للكلمات  يذالتالم نطق  .د 

 .  صحيحا
 . كتابيا و شفهيا الصورة التالميذ تسمية  .ه 
 . املناسبة باإلجابة األسئلة عن التالميذ إجابة  .و 
 .شفهيا الفصل أمام الدراسية األدوات عن األسئلة التالميذ طرح  .ز 
 . احلوار التالميذ متثيل  .ح 
 .فيها الشدة تعيني مع واجلمل باراتوالع الكلمات التالميذ قراءة.  .ط 
 .الصور أو بالكلمات توفيقها بعد واألعداد األرقام التالميذ قراءة  .ي 
 . صحيحة كتابة بالكلمات وكتابتها واألعداد األرقام ترتيب  .ك 
 ًقراءة والصور  اجلمل أو العبارات أو الكلمات بني  التالميذ توفيق  .ل 

 .وكتابة
 . صحيحة كتابة واجلمل توالعبارا الكلمات  التالميذ كتابة  .م 
 .املناسبة بالكلمات الفراغ التالميذ ملء  .ن 

نطق الكلمات والعبارات املشتملة على   :الكالم  .١٤
 . ال القمرية و ال الشمسية نطقا صحيحا

قراءة اجلمل السهلة البسيطة قراءة  القراءة  .١٥
 .صحيحة

١٦.  

الرابعة
 : 

هيا نلعب معا
 

   : العبارات
  .....ألعب ا تلعب؟ ذما
  .....ا تلعبني؟ ألعب ذما

  فعل مضارع :القواعد 
   ال القمرية و ال الشمسية:النظام الصوت 

 الصرب شجاعة :حكم و األمثال 
 نسخ احملفوظات املختارة  :الكتابة

 ..استماع إىل اجلمل بإتقان  :االستماع صحن، فنجان، كأس، كوب، إبريق، ملعقة، شوكة  .١٧

نطق الكلمات و العبارات نطقا   :الكالم  .١٨
 . كر األرقام واألعدادذصحيحا و 

قراءة الكلمات و اجلمل السهلة البسيطة  القراءة  .١٩
 .قراءة صحيحة

٢٠.  

اخل
امسة

 : 
أدوات األكل 

والشرب
   : العبارات 

  .......ِلو مسحت / َلو مسحت 
  ....ذي خ / ذخ

  ٦٥-٦١  :األرقام و األعداد
 .روف لتكون الكلماتصل احل  :الكتابة  ص-س  :النظام الصوت 

 الثالث المستوى
 بني ومتييزهم واجلمل  توالعبارا الكلمات التالميذ املدرس تسميع  .أ 

 .املشددة وغري املشددة الكلمات
 النربات مراعاة مع واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ ترديد  .ب 

 .املناسبة والتنغيمات
 النربات مراعاة مع املدروسة الدراسية األدوات التالميذ تسمية  .ج 

 .املناسبة والتنغيمات
 . تسميتهاو املختلفة املصادر يف الصور عن التالميذ حبث  .د 
 .صحيحا استخداما الكالم يف واألعداد األرقام التالميذ استخدام  .ه 
  :بني احلوار إجراء  .و 

 .تلميذين ·
 .ومدرس تلميذ ·

 النربات مراعاة مع واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ قراءة   .ز 
 .املناسبة والتنغيمات

 .صحيحة بطريقة واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ إمالء  .ح 
 .مفيدة مجلة لتكون واجلمل  والعبارات الكلمات الميذالت ترتيب  .ط 

 ٢٠١١ لعام صفالن االمتحان .٢١
  
  
  
  
 



Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Arab Tahun 4 (semester kedua 2011) 

  الدراسي املنهج دليل حسب السنوي التدريس خطة
  )٤ (رابعال للصف العربية اللغة

  )كتوبرأ – يونيو (٢٠١١ الثانية السنة لنصف
 املقرتحة األنشطة مالحظة/لعبة/وسائل التعلم نتاج / حمتويات الوحدة األسبوع

 .استماع إىل اجلمل بإتقان  :االستماع تفاح، برتقال، عنب، فراولة، كمثرى، متر، رمان  .٢٢

نطق الكلمات و العبارات نطقا   :الكالم  .٢٣
 . كر األرقام واألعدادذصحيحا و 

قراءة الكلمات و اجلمل السهلة البسيطة  القراءة  .٢٤
 .قراءة صحيحة

٢٥.  

السادسة
 : 

الفواكهما أحلى 
  : ات العبار 

  ....يف ....؟ أشرتي .... يف تشرتي  اذما
  ....يف ....؟ أشرتي ....ن يف تشرتي  اذما

  ٧٠-٦٦  :األرقام و األعداد
 .صل احلروف لتكون الكلمات  :الكتابة  ك- ق :النظام الصوت 

 .ترديد أصوات احلروف املسموعة  :االستماع جنان، خيار، بطاطس، فلفلذكرنب، طماطم، حزر، با  .٢٦

 األول المستوى
 مرات عدة املدروسة  واجلمل الكلمات التالميذ املدرس تسميع  .أ 

 .ًوفرديا وفئويا امجاعي إياها وترديدهم
 مرات عدة املدروسة  واألعداد األرقام التالميذ املدرس تسميع  .ب 

 .ًوفرديا وفئويا مجاعيا إياها وترديدهم
 عليها املركز والعبارات الكلمات يف احلروف أصوات التالميذ نطق  .ج 

 .صحيحا نطقا
 .منوذجية قراءة الشدة فيها اليت الكلمات املدرس قراءة  .د 
 .إياها التالميذ ترديد مع البسيطة السهلة لاجلم  املدرس قراءة  .ه 
 .مناسب بنغم النشيد إلقاء  .و 
 . صحيحا ضبطا بالشَّدة احلروف ضبط  .ز 
  .صحيحة كلمة لتكون املتقاطعة احلروف وصل  .ح 
 صحيحا نسخا املدروسة والعبارات الكلمات نسخ  .ط 

نطق الكلمات و العبارات نطقا   :الكالم  .٢٧
 .صحيحا

قراءة احلروف اهلجائية وأشكال الضبط  :القراءة  .٢٨
 .و املد والشدة

٢٩.  

السابعة
 : 

ك
ل اخلضراوات الطيبة

  

   : العبارات
  ....ا يبيع البائعون؟ يبيع البائعون ذما
  .....ا تبيع البائعات؟ تبيع البائعات ذما

  كر و مجع مؤنثذمجع م :القواعد 
   ز- ذ :النظام الصوت 

ْمن جد وجد :و األمثال حكم  َ 
كتابة الكلمات و اجلمل البسيطة   :الكتابة

 كتابة صحيحة

 ..استماع إىل اجلمل بإتقان  :االستماع ، جاموس، غنم، خروف، إوز، بطةبقرة  .٣٠

نطق الكلمات و العبارات نطقا   :الكالم  .٣١
 . رقام واألعدادكر األذصحيحا و 

قراءة الكلمات و اجلمل السهلة البسيطة  القراءة  .٣٢
 .قراءة صحيحة

ال  .٣٣
ثامنة

 : 
ذما

ا يرعى الراعي؟
 

  : ات العبار
   .....يرعى الراعي؟ ا يرعى الراعيذما
  .....ة رعى الراعية؟ ترعى الراعي ت اذما

  ٧٥-٧١  :األرقام و األعداد
 .صل احلروف لتكون الكلمات  :الكتابة  ق-  خ :النظام الصوت 

 دراجة، دراجة نارية، سيارة، سيارة  أجرة، حافلة، شاحنة  .٣٤
التمييز بني النربات و التنغيمات يف   :االستماع

 .موعةاجلمل املس

 الثاني المستوى
  فيها اليت واجلمل والعبارات الكلمات التالميذ املدرس تسميع  .أ 

 .املناسبة البطاقات إىل التالميذ إشارة مث الشدة
 .املسموعة واجلمل والعبارات الكلمات التالميذ ترديد  .ب 
 . إليها االستماع بعد شياءاأل التالميذ تعيني  .ج 
 نطقا الشدة فيها اليت  واجلمل والعبارات للكلمات  التالميذ نطق  .د 

 .  صحيحا
 . كتابيا و شفهيا الصورة التالميذ تسمية  .ه 
 . املناسبة باإلجابة األسئلة عن التالميذ إجابة  .و 
 .شفهيا الفصل أمام الدراسية األدوات عن األسئلة التالميذ طرح  .ز 
 . حلوارا التالميذ متثيل  .ح 
 .فيها الشدة تعيني مع واجلمل والعبارات الكلمات التالميذ قراءة.  .ط 
 .الصور أو بالكلمات توفيقها بعد واألعداد األرقام التالميذ قراءة  .ي 
 . صحيحة كتابة بالكلمات وكتابتها واألعداد األرقام ترتيب  .ك 
 ًقراءة والصور  اجلمل أو العبارات أو الكلمات بني  التالميذ توفيق  .ل 

 .بةوكتا
 . صحيحة كتابة واجلمل والعبارات الكلمات  التالميذ كتابة  .م 
 .املناسبة بالكلمات الفراغ التالميذ ملء  .ن 

التعبري يف الكالم باجلمل السهلة و   :الكالم  .٣٥
 .البسيطة حسب املواقف والوظائف املختلفة

 .قراءة الفقرة القصرية قراءة صحيحة  :القراءة  .٣٦

٣٧.  

التاسعة
 : 

ذما
ا تركب؟

 

  ......إىل ..... نركب : العبارات
  )حنن ( ضمر  :القواعد 

   شدة:النظام الصوت 
كتابة الكلمات واجلمل كتابة   :الكتابة 

 .صحيحة

 ..استماع إىل اجلمل بإتقان  :االستماع سفينة، قارب، قطار، قطار كهربائي، طائرة، طائرة عمودية  .٣٨

نطق الكلمات و العبارات نطقا   :الكالم  .٣٩
 . كر األرقام واألعدادذصحيحا و 

قراءة الكلمات و اجلمل السهلة البسيطة  القراءة  .٤٠
 .قراءة صحيحة

٤١.  

العاشرة
 : 

رحلة
 

ممتعة
 

  : ات العبار
  ......ال، ...../عم، َهل ركبت؟ ن

  ......ال، ...../ِهل ركبت؟ نعم، 
  ٨٠-٧٦  :األرقام و األعداد
 .لتكون الكلماتصل احلروف   :الكتابة  شدة:النظام الصوت 

 الثالث المستوى
 بني ومتييزهم واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ املدرس تسميع  .أ 

 .املشددة وغري دةاملشد الكلمات
 النربات مراعاة مع واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ ترديد  .ب 

 .املناسبة والتنغيمات
 النربات مراعاة مع املدروسة الدراسية األدوات التالميذ تسمية  .ج 

 .املناسبة والتنغيمات
 . وتسميتها املختلفة املصادر يف الصور عن التالميذ حبث  .د 
 .صحيحا استخداما الكالم يف األعدادو األرقام التالميذ استخدام  .ه 
  :بني احلوار إجراء  .و 

 .تلميذين ·
 .ومدرس تلميذ ·

 النربات مراعاة مع واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ قراءة   .ز 
 .املناسبة والتنغيمات

 .صحيحة بطريقة واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ إمالء  .ح 
 .مفيدة مجلة نلتكو واجلمل  والعبارات الكلمات التالميذ ترتيب  .ط 

 ٢٠١١ لعام النهائي االمتحان .٤٢
 


