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اسرتاتيجيات  نواتج التعلم املتوقعة احملتوى
 التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية 
 التعلمية

 األدلة والشواهد ليب التقوميأسا

 الموضوع الفرع

 

 

 

 

 

 

 القراءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

مفتاح 

 النجاح

 يذكر مفاتيح النجاح مرتبة. -1

يرتب مفاتيح النجاح على وفق  -2

 أهميتها.

يصحح خطأ العطف بالواو في  -3

 ف بـ"ثم".المفتاح األول إلى العط

 يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -4

يحقق مخارج الحروف  -5

 وصفاتها في قراءته.

 يجيب عن أسئلة يستمع إليها. -6

يربط بين الموضوع وعنوان  -7

 الوحدة.

 

 

 

 المحاكاة. -1

 الحوار. -2

 المناقشة. -3

العصف  -4

 الذهني.

 

 

 

صنع خريطة مفاهيم  -1

 لعناصر النجاح.

ملء الجدول ذي  -2

 -انتي: المفتاح خ

 أهميته.

 تصنيف الكلمات. -3

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير  -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة  -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 االختبار الكتابي. -5

 الموضوع تلخيصا وافيا. تلخيص -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ضبط جمل كاملة. -5

(7) 

ذكاء 

 صبي

 

 يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -1

يحقق مخارج الحروف  -2

 وصفاتها في قراءته.

 جيب عن أسئلة يستمع إليها.ي -3

 

 

لعب  -1

 األدوار.

 

 

الموازنة بين  -1

األقصوصتين بشكل 

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير  -3

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.
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 تابع

 القراءة

 تابع

(7) 

ذكاء 

 صبي

يستشهد إلثبات وجهة نظره. -4

يكتسب مهارات المناظرة -5

 العلمية.

يحترم وجهة نظر اآلخرين. -6

يذكر مكونات القصة على وفق -7

 ما تعلمه في خريطة القصة.

يفرق بين أجناس القصة على -8

وفق حجمها من )قصة قصيرة 

 وقصة قصيرة جدا ورواية(.

أجناس القصة على يفرق بين -9

وفق السرد والحوار من قصة كما 

 سبق ومسرحية.

اإللقاء. -2

تعلم -3

 األقران.

 فن.

البحث عن قصص -2

سيدنا سليمان وسيدنا 

داود في شبكة 

 المعلومات الدولية.

كتابة رسالة إلى -3

الصبيين تحدد مكامن 

 في موقفهما. القدوة

إعادة سرد القصتين -4

 .القصيرتين جدا

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

االختبار الكتابي. -5

إعراب جمل كاملة. -4

ضبط جمل كاملة. -5

(3) 

المنصور 

 والطيور

يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -1

يحقق مخارج الحروف -2

 وصفاتها في قراءته.

البناء الفني وتقنياته. يعرف -3

يذكر مواطن ضعف البناء الفني -4

 في القصة.

يحدد مكامن ضعف القصة -5

 وتفاهة موضوعها.

الحوار. -1

المناقشة. -2

العصف -3

 الذهني.

لعب -4

 وار.األد

تحديد أماكن القصة -1

 على خريطة صماء.

ذكر الخالفات -2

الحاكمة منذ العهد 

 النبوي.

التفريق بين الدولة -3

في مقال  والخالفة

 .لمجلة حائط

إعادة سرد القصة. -4

كتابة خريطة قصة -5

المالحظة المباشرة. -1

ألسئلةطرح ا -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

لمباشرة وغيرإجابة األسئلة ا -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

إعراب جمل كاملة. -4

ضبط جمل كاملة. -5
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 تابع

 القراءة

يكتب مقدمة وصفية سردية  -6

 لموضوع ينشئه.

يبين سذاجة البناء الفني كما  -7

 .ظهر في صبيانية تصرف التاجر

 الموضوع.

كتابة القصة بعد  -6

حذف مواضع الضعف 

 فيها.

 .قصيرة

 االختبار الكتابي. -5

 

 

(4) 

زيارة 

 ومفاجأة

 ف القضايا المتضمنة.ر   ع  ي   -1

الت اشتقاق ايذكر مجاال من مج -2

 األهداف التعليمية.

 .53753يذكر تاريخ مستشفى  -3

ف المشروعات القومية -4  .ي عر  

 والعيادة.يفرق بين الزيارة  -5

 يعدد آداب عيادة المريض. -6

 يعبر عن قيمة الصداقة. -7

 يحافظ على الوعد. -8

ف المواطنة. -9  ي ع ر  

 

 

لعب  -1

 األدوار.

 الحوار. -2

 المناقشة. -3

 

يكمل حوارا بين  -1

مسلم جارين أو زميلين: 

ونصراني  ،مصري

 مصري.

 إعادة سرد القصة. -2

تلخيص القصة في  -3

 ثلث حجمها.

يكتب كلمة لإلذاعة  -4

عن آداب زيارة 

 المستشفيات.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير  -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة  -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 االختبار الكتابي. -5

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ضبط جمل كاملة. -5

 

 

(5) 

يوم ال 

 يخطط لشيء مستقبلي. -1

 يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -2

يحقق مخارج الحروف  -3

 راءته.وصفاتها في ق

يفوض ألهل االختصاص  -4

 

 

لعب  -1

 األدوار.

يبين في حديث  -1

ل يٌّ قصير أن لكل أمر و  

يجب استئذانه قبل فعل 

 ما يخص ما يتواله.

يذكر أسباب تفضيل  -2

شخصية أدبية مستلة 

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير  -3

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.
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 اختصاصهم. ينسى

يقبل النصيحة من اآلخرين. -5

يخطط إلسعاد اآلخرين. -6

يشرح قول الرسول صلى هللا -7

عليه وسلم: )من استطاع أن ينفع 

 أخاه فليفعل(.

الحوار. -2

المناقشة. -3

العصف -4

 الذهني.

 من العمل األدبي.

يستخلص أهداف -3

 نص مقروء.

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

لتلميذ أسئلةتكوين ا -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

االختبار الكتابي. -5

إعراب جمل كاملة. -4

ضبط جمل كاملة. -5

 )ثانيا(

قصة 

علي 

 كمبار

الفصل 

 األول

عائلة 

 المشايخ

يرفض الظلم مهما كان -1

 مصدره.

يحدد زمن حكم محمد علي -2

 الكبير.

يبين أثر االستبداد السياسي. -3

يعلل تحمل الفالحين الظلم عبر -4

 العصور.

يتتبع جغرافية عائلة الشيخ -5

 مبارك.

مزايا عائلة الشيخ مبارك. يعدد -6

يبين أثر األخالق الحسنة. -7

يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -8

يحقق مخارج الحروف -9

لعب -1

 األدوار.

الحوار. -2

المناقشة. -3

العصف -4

 الذهني.

يرسم محطات -1

انتقال أسرة الشيخ 

مبارك منذ األجداد إليه 

 على رسم بياني.

خلص حاليست -2

التعليم في مصر في هذا 

العهد من خالل ما 

 يقرؤه.

يحدث زمالءه عن -3

أثر األخالق الحسنة في 

التمكين لصاحبها أ نَّى 

.  نزل وأين حلَّ

يفاضل بين أحوال -4

أسرة الشيخ مبارك 

 بشكل فن.

يكتب عن أنواع -5

البيئات المصرية كما 

درس في الدراسات 

مباشرة.المالحظة ال -1

طرح األسئلة -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

االختبار الكتابي. -5

تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

إعراب جمل كاملة. -4

ضبط جمل كاملة. -5
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 تابع

 )ثانيا(

قصة 

علي 

 مبارك

 االجتماعية. وصفاتها في قراءته.

)الفصل 

 الثاني(

عزة نفس 

وطموح 

 مبكر

يحذر من الكلمة المطبوعة إن -1

 كان اتجاهها غير صحيح.

يوضح األخطاء األخالقية في -2

هذا الفصل مثل صياح االبن في 

 أبيه.

تحامل على المعلينيوضح ال -3

من خالل الوصف السيء للشيخ 

 أبي خضر.

يناقش وجوب حذف هذا -4

الفصل؛ لعدم احتوائه معلومات 

 .حقيقية

يذكر مضار انحياز الكاتب للقيم -5

 التربوية السلبية.

التفريق بين الكتابة األدبية -6

 والدعاية الكتابية.

لعب -1

 األدوار.

الحوار. -2

المناقشة. -3

لعصفا -4

 الذهني.

يلخص األحداث -1

الحقيقية التي في 

 الفصل.

يكتب كلمة لإلذاعة -2

يوضح فيها زيف 

 عنوان هذا الفصل.

محطاتيوازن بين  -3

عمل علي مبارك بشكل 

 فن.

يجيب عن أسئلة -4

 الكتاب.

المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

غيرطرح األسئلة  -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

االختبار الكتابي -5

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير -3

 ابيا.المباشرة  شفويا وكت

إعراب جمل كاملة. -4

ضبط جمل كاملة. -5

)الفصل 

 الثالث(

السجين 

يحذر المبالغة التي هي باب -1

 الكذب.

ينتهز الفرصة إن كانت -2

 صحيحة صالحة.

العلم الذي على طلب يحافظ -3

 يرفع صاحبه.

لعب -1

 األدوار.

الحوار. -2

المناقشة. -3

العصف -4

 الذهني.

الخيال يكتب -1

والحقيقة في هذا الفصل 

 شكل فن. مستخدما

يعيد سرد األحداث -2

 الحقيقية للفصل.

يكتب خريطة قصة -3

المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

غير طرح األسئلة -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة -4

تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير -3

 تابيا.المباشرة  شفويا وك

إعراب جمل كاملة. -4
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فالخط الحسن من  ه؛يحسن خط -4 المظلوم

 أسباب الرزق.

وشر وأنه يتمثل أن الحياة خير  -5

ال خير خالص إال اإليمان وال شر 

 خالص إال الكفر.

ن ا ل ق د  }يشرح قوله تعالى:  -6 ل ق   خ 

ن س ان   ب د   ف ي اإل    .[4: البلد{ ]ك 

استثارة  -5

خبرة التلميذ 

الواقعية 

وموازنتها بما 

جاء في 

 الفصل.

 الفصل. 

يلخص الفصول  -4

الثالثة في مطوية 

 جدارية.

يجيب عن أسئلة  -5

 الكتاب.

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 االختبار الكتابي -5

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 ضبط جمل كاملة. -5

 

 

الفصل 

 الرابع

سر 

 غامض

يحب التحقيق اإلخباري  -1

 واالستقصاء المعلوماتي فيما يفيد.

 يبذل أسباب النجاح. -2

يبين أي مفتاح نجاح كان  -3

 المؤثر في حياة علي مبارك.

 يتحمل مشاق طلب العلم. -4

يحدد مواطن القدوة فيما ورد  -5

 عن علي مبارك في هذا الفصل.

 يحترم خبرة الكبار. -6

 يقدر والديه ومعلميه. -7

لعب  -1

 األدوار.

 الحوار. -2

 المناقشة. -3

العصف  -4

 الذهني.

يلخص الفصل في  -1

 خريطة مفاهيم.

يجيب عن أسئلة  -2

 الكتاب.

يكتب خريطة قصة  -3

 الفصل.

 يعيد سرد الفصل. -4

 

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير  -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة  -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 االختبار الكتابي. -5

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

ئلة المباشرة وغير إجابة األس -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ضبط جمل كاملة. -5

 

 

 

 

 يقرأ اآليات قراءة صحيحة. -1

يحقق اإلمالة الكبرىفي قوله  -2

 تعالى: )مجراها(.

 المحاكاة. -1

 الحوار. -2

يستمع اآليات من  -1

شريط أو موقع على 

 الشبكة العنكبوتية.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3
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 )ثالثا(

 النصوص

 تابع

 )ثالثا(

 النصوص

(0) 

 نصائح أب

يحقق اإلدغام في وله تعالى: -3

 )اركب معنا(.

يوضح جمال التعبير في كلمات -4

 اآليات.

يفند العنوان غير الصحيح. -5

يحقق الهمزتين في قوله تعالى: -6

 .)ويا سماء أقلعي(

يبحث عن واحدة -2 المناقشة. -3

 الطوفان.

أ قصة الطوفانيقر -3

 في سورة الققمر.

يقرأ صة سيدنا نوح -4

 في سورة نوح.

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

ختبار الكتابي.اال -5

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

إعراب جمل كاملة. -4

ضبط جمل كاملة. -5

(7) 

 كن قويا

من ديوان 

)في ظالل 

 الثورة(

وعنوانه 

)نشيد 

الرعاية 

الصحية(، 

 01وهو 

 بيتا

يعرف الشاعر. -1

يذكر مناسبة النص. -2

يوضح المعنى الدقيق -3

 لـ"الصبح" الذي هو الحرية.

يعلل سر نداء شباب العلم. -4

يمثل لكيفية جعل القوة رحمة -5

 للعالمين.

يذكر مواطن الجمال والتذوق -6

 األدبي.

يعدد مظاهر القوة الواردة في -7

 هذا النص.

المحاكاة. -1

اإللقاء. -2

اإلنشاد. -3

الغناء. -4

القراءة -5

 العروضية

 .الموسيقية

الحوار. -6

المناقشة. -7

يذكر دول حوض -1

النيل على خريطة 

 صماء.

يفرق بين الوادي -2

والدلتا المكونين 

 الرئيسين لمصر.

يكتب صفات -3

المواطن الصالح في 

 كلمة لمجلة الحائط.

يكتب عن شعر -4

 المناسبات.

دميصحح خطأ ع -5

المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة -2

 المباشرة.

طرح األسئلة غير -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

االختبار الكتابي. -5

تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

ب المدرسي.إجابة أسئلة الكتا -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

إعراب جمل كاملة. -4

ضبط جمل كاملة. -5
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 إشباع ضمة "منكم".  

(3) 

الطماع 

 والدجاجة

من ديوان 

)العيون 

اليواقظ 

في األمثال 

والمواعظ

( سنة 

م، 0011

وعنوانه 

)صاحب 

 الدجاجة(

   

 يعرف الشاعر. -1

 يذكر مناسبة النص. -2

يذكر مواطن الجمال والتذوق  -3

 األدبي.

يحكم على وصف الشاعر  -4

للرجل بأنه مسكين، أهو صحيح؟ 

 أم خطأ؟

يبدي رأيه في اجتماع القصة  -5

في الشعر كما في هذه القصة 

 الشعرية القصيرة جدا.

يذكر البيت الذي هو وحدة  -6

 القصيدة.

يعلق على البنء الفني للقصة  -7

 الشعرية.

 اة.المحاك -1

 اإللقاء. -2

 اإلنشاد. -3

 الغناء. -4

القراءة  -5

العروضية 

 الموسيقية.

 الحوار. -6

 المناقشة. -7

لعب  -8

 األدوار.

يستخدم شكل فن في  -1

الموازنة بين قصيدة 

"كن قويا" وهذه 

 القصيدة.

 يكتب القصة نثرا. -2

يوازن بين عنوان  -3

)صاحب القصيدة 

كتبه الدجاجة( الذي 

في ديوانه الشاعر لها 

)العيون اليواقظ في 

األمثال والمواعظ( ص 

، 13 في الحكاية 16

وبين عنوان الكتاب 

الذي تغير في  المدرسي

العام بل الماضي نتيجة 

  .مقالي

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير  -3

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

تكوين التلميذ أسئلة  -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 االختبار الكتابي. -5

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ضبط جمل كاملة. -5

 

(1) 

أخي 

 نساناإل

مجلة 

يشرح حديث النبي صلى هللا  -1

 ،آد م   ب ن و النَّاس  عليه وسلم: )... 

آد م   ن   و  اب   م   .أحمد مسند( ت ر 

يجيب عن السؤال: بم تصف  -2

 ؟مالسالالضعيف طلب 

ا}يشرح قوله تعالى:  -3  ي اأ يُّه 

 المحاكاة. -1

 اإللقاء. -2

 اإلنشاد. -3

 ء.الغنا -4

القراءة  -5

ينثر معاني القصيدة  -1

في مقال في كراسة 

 اإلنشاء.

يفتح حوارا مع  -2

الشاعر، ويجيبه على 

 وفق سياق القصيدة.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

موضوعية  المباشرة

 .ومقالية قصيرة

طرح األسئلة غير  -3

موضوعية  ةالمباشر

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4
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)دعوة 

الحق( 

التي 

يصدرها 

الشاعر، 

العدد 

 الثامن

ن  إ نَّا النَّاس   ل ق  ن   اك م  خ  أ ن ث ى ذ ك ر   م   و 

ع ل ن اك م   ج  ق ب ائ ل   ش ع وبًا و  ف وا و  ت ع ار   إ نَّ  ل 

ك م   م  ر  ن د   أ ك  ل يم   ّللاَّ   إ نَّ  أ ت ق اك م   ّللاَّ   ع   ع 

ب ير    .[13: الحجرات{ ]خ 

معبرا عن إلقاء يلقي القصيدة  -4

 .معانيها

العروضية 

 الموسيقية.

 الحوار. -6

 المناقشة. -7

 .ومقالية قصيرة 

تكوين التلميذ أسئلة  -4

 مباشرة وغير مباشرة

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 االختبار الكتابي. -5

 جمل كاملة.ضبط  -5

 

(5) 

الدين 

 المعاملة

 يحفظ الحديث الشريف. -1

يتمثل الحديث في تعامله مع من  -2

 حوله مسلما أو نصرانيا.

يشرح قول الرسول صلى هللا  -3

: الذي صححه األلباني عليه وسلم

 يوم ظلمات الظلم فإن الظلم اتقوا)

 (.القيامة

يشرح قول هللا جل وعال الذي  -4

 قد إني عبادي يا) صححه األلباني:

 وجعلته نفسي على الظلم حرمت

 ا(.تظالمو فال بينكم محرما

 يقرأ قراءة صحيحة مضبوطة. -5

 

المسرحة،  -1

والمواقف 

 التمثيلية.

 الحوار. -2

 المناقشة. -3

يكتب مقاال عن  -1

 الظلم.

يربط بين ما جاء  -2

في قصة علي مبارك 

في الفصل األول وبين 

 الحديث.

ة يرسم خريط -3

مفاهيم ألنواع األذى 

الواردة في الحديث 

 الشريف.

يتمثل أن اإلسالم  -4

 دين حياة وواقع.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

تكوين التلميذ أسئلة  -4

مباشرة وغير مباشرة 

قالية موضوعية وم

 قصيرة.

 االختبار الكتابي. -5

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ضبط جمل كاملة. -5

 

 )رابعا(

 

 

 يعرف الخبر المفرد. -1

لخبر الجملة الفعلية يعرف ا -2

 بنوعيها.

 

 

يكتب لوحة بعالمات  -1

رفع الخبر المفرد على 

 وفق أنواعه.

يكمل خريطة مفاهيم  -2

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 المدرسي. إجابة أسئلة الكتاب -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3
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  النحو

(0) 

أنواع 

 الخبر

 يعرف الخبر الجملة االسمية. -3

 يعرف الخبر شبه الجملة. -4

يحول األخبار بعضها إلى  -5

 بعض.

يكتب مستخدما وموظفا األخبار  -6

 باختالف أنواعها.

يذكر شرط الخبر الجملة  -7

 وشبهها.

يربط بين الجملة األصلية  -8

 .والمنسوخة

 االستقراء. -1

 ستنباط.اال -2

الطريقة  -3

 المزدوجة.

 الحوار. -4

 المناقشة -5

 ببصور الخبر الجملة.

يفاضل  بين أنواع  -3

الخبر مستخدما شكل 

 فن.

يعرب األخبار  -4

ويستخرجها من 

 نصوص معطاة.

يعرف اإلعراب  -5

 المحلي.

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

تكوين التلميذ أسئلة  -4

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ضبط جمل كاملة. -5

 

 

 

(7) 

كان 

وأخواتها 

 وأخبارها

يذكر األفعال الناقصة مرتبطة  -1

 بالنهار والليل.

 يبين معاني األفعال الناقصة. -2

 يفسر معنى  النقص. -3

يذكر مقابل مصطلح  -4

 لناقصة"."ا

يسرد شرط األفعال الناقصة  -5

 الدالة على االستمرار.

 يعرف النسخ. -6

 يعرب األفعال وجملتها. -7

 االستقراء. -1

 االستنباط. -2

الطريقة  -3

 المزدوجة.

 الحوار. -4

 المناقشة -5

يمأل جدول األفعال  -1

الناقصة الناسخة 

 الناقص بعض الخانات.

يكتب خريطة  -2

 مفاهيم بكان وأخواتها.

يفاضل بين كان  -3

وأخواتها على وفق 

 المعاني في شكل فن.

يصنع ملصق  -4

 كلمات لكان وأخواتها.

يدخل كان وأخواتها  -5

على جمل ويغير ما 

 يلزم.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

اشرة موضوعية المب

 ومقالية قصيرة.

تكوين التلميذ أسئلة  -4

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ط جمل كاملة.ضب -5
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 يوضح معنى "أم الباب". -8

 

(3) 

إن 

وأخواتها 

 وأخبارها

 يذكر الحروف الناسخة. -1

 يبين معاني الحروف الناسخة. -2

 .يسترجع معنى النسخ -3

 الحروف الناسخةيعرب  -4

 وجملتها.

 يوضح الفرق بين "أن" و"إن". -5

" ساكنة النون،  -6 ق بين "لكن  يفر  

" المفتوحة المشددة النون.  و"لكنَّ

ن "أن" ساكنة النون، يفرق بي -7

" المفتوحة المشددة النون.  و"أنَّ

 يوضح معنى "أم الباب". -8

 

 

 االستقراء. -1

 االستنباط. -2

الطريقة  -3

 المزدوجة.

 الحوار. -4

 المناقشة -5

يمأل جدول األفعال  -1

الحروف الناسخة 

 الناقص بعض الخانات.

يكتب خريطة  -2

الحروف مفاهيم 

 .الناسخة

 إن يفاضل بين -3

وأخواتها على وفق 

 المعاني في شكل فن.

يصنع ملصق  -4

 ن وأخواتها.كلمات إل

وأخواتها  إنيدخل  -5

على جمل ويغير ما 

 يلزم.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

لة تكوين التلميذ أسئ -4

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي. -2

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -3

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

 إعراب جمل كاملة. -4

 ضبط جمل كاملة. -5

 

 

 

 خامسا

 اإلمالء

 

 

 

 

(0) 

الهمزة 

 المتوسطة

 يذكر قانون أقوى الحركات. -1

يكتب قانون كراهة توالي  -2

 المثلين خطا.

يمثل لقاعدة التخلص من المثلين  -3

خطا بحذف صورة أحدهما إن 

أمكن االتصال بين ما قبل الهمزة 

 بما بعدها.

 يعرف الهمزة المتوسطة. -4

 االستقراء. -1

 االستنباط. -2

الطريقة  -3

 المزدوجة.

 الحوار. -4

 المناقشة -5

يكتب كلمات على  -1

 -تفاؤل -مثال: مائل

 طمأنينة.

يحرر مجلة حائط  -2

خاصة بالهمزة 

 المتوسطة.

ة يعلل رسم الهمز -3

المتوسطة فيما يقرأ 

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

تكوين التلميذ أسئلة  -4

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -2

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

ضبط كلمات لبيان حركة الهمزة  -4

 .وما قبلها

كتابة كلمات بداللة ضبط الهمزة  -5

 .وما قبلها
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 تابع

 مساخا

 اإلمالء

يوضح أن الشرط في الهمزة  -5

توسطة هو مراقبة حركتها الم

 وحركة الحرف الذي قبلها.

يكتب مستخدما الهمزة  -6

 المتوسطة.

 ويكتب.

يوازن بين همزة  -4

الوصل وهمزة القطع 

 بشكل فن.

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 .قصيرة

 االختبار الكتابي -5

 

(7) 

الهمزة 

 المتطرفة

 يعرف الهمزة المتطرفة. -1

ضابط في المتطرفة يذكر أن ال -2

 هو مراعاة حركتها فقط.

يفرق بين الحركات الثالثة  -3

 والسكون الذي هو عالمة ال حركة.

يذكر ضابط معرفة مكان  -4

 الهمزة، وهو وضع العين مكانها.

 يعلل عدم دراسة الهمزة البادئة. -5

يذكر شيئا من تاريخ الهمزة في  -6

 اللغة العربية.

 االستقراء. -1

 باط.االستن -2

الطريقة  -3

 المزدوجة.

 الحوار. -4

 المناقشة -5

يكتب كلمات على  -1

 مأل. -لؤلؤ -مثال: ملء

يحرر مجلة حائط  -2

خاصة بالهمزة 

 المتطرفة.

يعلل رسم الهمزة  -3

المتطرفة فيما يقرأ 

 ويكتب.

يوازن بين الهمزة  -4

المتوسطة والهمزة 

 المتطرفة بشكل فن.

يبحث عمن اخترع -5

ركة األقوى، قانون الح

 وهو محمد بشير سلمو.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

تكوين التلميذ أسئلة  -4

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5

 خيصا وافيا.تلخيص الموضوع تل -1

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -2

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

ضبط كلمات لبيان حركة الهمزة  -4

 .وما قبلها

كتابة كلمات بداللة ضبط الهمزة  -5

 .وما قبلها

 

 

 

(3) 

 يعرف األلف اللينة. -1

يذكر مضاد "األلف اللينة" الذي  -2

 ة.هو األلف اليابسة أي الهمز

يحدد مواضع األلف اللينة وعدم  -3

 االستقراء. -1

 االستنباط. -2

الطريقة  -3

 المزدوجة.

يكتب أحجية عن  -1

الفرق بين األلف اللينة 

النائمة آخر الكلمة 

 والياء آخر الكلمة.

يكتب كلمات على  -2

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

 تلخيص الموضوع تلخيصا وافيا. -1

إجابة األسئلة المباشرة وغير  -2

 المباشرة  شفويا وكتابيا.

ضبط كلمات لبيان حركة ما قبل  -4
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األلف 

 اللينة

 اقتصارها على اآلخر.

يعلل اختصاص األلف اللينة  -4

المتطرف بالدراسة دون األلف 

 اللينة المتوسطة.

يذكر قانون تجسد األلف اللينة  -5

 ياء وواوا وهو األصل الصرفي.

 

 الحوار. -4

 قشةالمنا -5

 عال. -مثال: رمى

3-  

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

أسئلة  تكوين التلميذ -4

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5

 .األلف اللينة

كتابة كلمات بداللة ضبط ما قبل  -5

 .األلف اللينة
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 النسخ

 

يذكر جملة الحروف التي تنزل  -1

عن السطر، وهي )نصلي شروق 

 جمعه(. 

يوضح متى تطمس بعض  -2

 الحروف.

يذكر شيئا عن كبار الخطاطين  -3

 قديما وحديثا.

يذكر أن أقصى أمنية الخطاط  -4

 كتابة القرآن الكريم.

 يسمي كراسة الخط بـ"المشق". -5

نواع الخطوط يذكر بعض أ -6

 العربية غير النسخ والرقعة.

يكتب مراعيا الفروق بين  -7

 

 المحاكاة

 يكتب نماذج المشق. -1

يكتب نماذج من  -2

موضوعات القراءة 

 والكتابة.

يكتب بحثا عن  -3

 أنواع أقالم الخط.

يكتب مقاال يبين فيه  -4

أهداف الخط التي هي: 

الدقة، والجمال، 

 والسرعة.

 حظة المباشرة.المال -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

تكوين التلميذ أسئلة  -4

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5

 المشق. -1

 بعض نماذج للخط.  -2
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 سادسا

 الخط

 الحروف.
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 الرقعة

الحروف التي تنزل  يذكر جملة -1

عن السطر، وهي )نصلي شروق 

 جمعه(. 

يوضح متى تطمس بعض  -2

 الحروف.

يضبط الراء المشددة من  -3

"الرقعة" بالضمة ال بالكسرة كما 

 هو شائع.

يكتب مراعيا الفروق بين  -4

 الحروف.

يبين أثر )االتصال واالنفصال(  -5

 على رسم الحروف.

يفرق بين نقط اإلعجام ونقط  -6

 اإلعراب.

 

 

 

 المحاكاة

 يكتب نماذج المشق. -1

يكتب نماذج من  -2

موضوعات القراءة 

 والكتابة.

يكتب بحثا عن  -3

 أنواع أقالم الخط.

يكتب مقاال يبين فيه  -4

أهداف الخط التي هي: 

الدقة، والجمال، 

 والسرعة.

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

تكوين التلميذ أسئلة  -4

مباشرة وغير مباشرة 

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5

 

 

 

 المشق. -1

 بعض نماذج للخط. -2

 

 

 

 

سابعا 

 اإلنشاء

 

 

 

(0) 

اإلنشاء 

 التعرفي

شاء التي يذكر أنواع اإلن -1

حتى  تعرض لها منذ الروضة

 ، وهي:الصف الرابع االبتدائي

 ترتيب حروف كلمة. -

 ترتيب كلمات جملة. -

 ترتيب جمل فقرة أي قصة. -

 كتابة جملة أو أكثر على صورة. -

 المحاكاة. -1

التدريس  -2

 المباشر.

 الحوار. -3

 المناقشة. -4

القصص  -5

 المسلسلة.

خريطة  -6

كتابة مقال في  -1

 مختلف المناسبات.

تحليل مقاالت  -2

 موضوعات القراءة.

تحليل القصص  -3

الصيرة والطويلة 

 رة.المقر

كتابة نماذج متعددة  -4

من البرقية والالفتة 

 المالحظة المباشرة. -1

طرح األسئلة  -2

المباشرة موضوعية 

 ومقالية قصيرة.

طرح األسئلة غير  -3

المباشرة موضوعية 

 رة.ومقالية قصي

تكوين التلميذ أسئلة  -4

مباشرة وغير مباشرة 

كتب التحرير العربي التي تتناول  -1

 الفقرة والموضوع.

كتب عن القصة واألجناس  -2

 األدبية.

 قصص األطفال بمكتبة المدرسة. -3

 كراسات اإلنشاء الخاصة بهم. -4
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اإلنشاء 

 االستدعائي

 

 ترتيب صور. -

 إكمال الفراغ بكلمات معطاة. -

يفرق بين أنواع اإلنشاء على  -2

 –معيار الوسيلة )شفوي  قوف

 ابي(.كت

يفرق بين أنواع اإلنشاء على  -3

 -قصة  -وفق الشكل الكتابي )مقال

 مسرحية(. -شعر

 -يذكر أنواع القصة )قصيرة جدا -

 طويلة "رواية(. -قصيرة

نواع المقال باعتبار أيذكر  -

 -اجتماعي -موضوعه )سياسي

.)... 

يذكر نوعي اإلنشاء باعتبار  -4

 إبداعي(. -الهدف )وظيفي

 رقية، والفتة، و...الوظيفي: ب -

  (.3اإلبداعي: سبق في ) -

 القصة.

إعادة  -7

 السرد.

 

 والدعوة والرسالة.

الربط بين اللغة  -5

اإلنجليزية والعربية في 

المشترك بينهما 

 كالبرقية والرسالة.

موضوعية ومقالية 

 قصيرة.

 االختبار الكتابي -5
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