املهارات اللغوية اليت سيتعلمها الطالب خالل الربع ا ألول.
باإلضافة إلى جميع المهارات السابقة التي تناولها الطالب في الصف الثالث االبتدائي وهي:

أجزاء الكلمة ( :اسم -فعل – حرف):
*االسم :وله  5أنواع:
اسم إنسان ( :أحمد – حصة -خالد) اسم حيوان ( :قطة – سمكة -أسد)
اسم جماد ( :قلم -طاولة)

اسم نبات( :شجرة – وردة)

اسم بالد ( :اإلمارات – تركيا).

*الفعل :وهو العمل الذي أقوم به وله ثالثة أنواع:
ماض :حدث في الماضي وانتهى :كتب -سافرت -نام.
ٍ
مضارع :يحدث وقت الكالم :ترسل -ينام -يحمي.
األمر :طلب القيام بعمل له فائدة :سا ِعد -انتبه.
*حروف الجر :ليس لها معنى إال إذا وضعت داخل جملة مفيدة ،وهي:
( من ،إلى ،عن  ،على  ،في ،بـ ،لـ،كـ).

الالم الشمسية والقمرية

الم تكتب وال تلفظ

السماء -ال ّشمس
الربيعّ -
ّ

الم تكتب وتلفظ

اْلولد -اْلمدرسة -اْلواجب

التاء المربوطة والمفتوحة:
-1التاء المربوطة :هي التاء التي تلفظ هاء عند الوقف:
شجرة -قراءة -لعبة –مدرسة.
-2التاء المفتوحة :تلفظ تاء عند الوقف:
بنت -بيت -حيوانات -بنات .نبات.

في هذه الوحدة سيتم التركيز في هذه الوحدة على :

الرتكزي عىل ا ألساليب:
أأسلوب الهني

أأسلوب الاس تفهام

أأسلوب ا ألمر

 -1أأسلوب الهني :
ويبدأبـ ( ال) التي تأتي مع الفعل المضارع وتفيد النهي عن القيام بعمل ما وتسمى ال
الناهية مثال:
األرض.
ال تصاحب ذا خلق سي ِء ،ال ترمي األوساخ على
ِ

 -2أأسلوب ا ألمر:

ويبدأ بصيغة األمر المباشر ( سا ِعد -انتبهي -استمع – ادرس -أك ِرم)
أو يأتي بصيغة فعل األمر المسبوق بالم األمر قبل الفعل المضارع :
الغعل المضارع:
لتتدرب على االمتحان – لتصلي في المسجد – لتلعب مع أخيك)-

 -3أأسلوب الاس تفهام:
عندما أريد االستفهام عن شيء أبدأ بإحدى أدوات االستفهام وأنتهي بإشارة االستفهام

(؟)

وأدوات االستفهام هي:

من :للعاقل ( اإلنسان) :من الذي ضربك؟

أين :للمكان :أين تسكن؟

ما/ماذا لغير العاقل( الجماد والنبات والحيوان)  :ماذا اشتريت من الجمعية؟
كيف للحال :كيف حالك اليوم؟
السفر؟
متى للزمان :متى عدت من
ِ

كم للعدد :كم ِدره ًما جمعت في العي ِد؟
لماذا للسؤال عن السبب :لماذا تأخرت؟

