
 

 

 التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و التربية اإلسالمية 

 للصف الرابع اإلبتدائي
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الكتابة بخط النشخ و  التربية اإلسالمية
 الرقعة

القراءة و التعبير و  قواعد اللغة العربية اإلمـــالء 
 األناشيد

 
 التوحيد و الفقه السيرة

 
.............. 

 لماذا ندرس التاريخ ؟
 لماذا ندرس التاريخ؟

.موطن العرب  

............................ 
.الحكمة من خلق الخلق  

 
.العبادة   

 
.التوحيد وأنواعه  

 
مراجعة الحروف 
 الهجائيةلخط النسخ

الحروف التي يرتكز 
فوق السطرو التي 

ينزل جزء منها تحت 
.السطر  

 
مراجعة المهارات 

 السابقة
مراجعة المهارات 

.السابقة  

 
 الكالم المفيد و تدريباته

 الكالم المفيد تابع
 أجزاء الكالم 

 أجزاء الكالم تابع

 
 استقبال التالميذ

 كيف قضيت العطلة
 الننملة و حبة القمح

(°ربي نشيد)صنع   

سبتمبر
/

ذو 
جة

ح
ال

 

 
الحالة الدينية للعرب 

.قبل اإلسالم   
األحوال اإلجتماعية 
.للعرب قبل اإلسالم  

مولد النبي صلى هللا 
 عليه و سلم و نشأته

 

 
.توحيد الربوبية  
.توحيد األلوهية  

.توحيد األساء و الصفات  
.رسل هللا إلى الخلق   

 
 

تابع لمراجعة أوضاع 
.الحروف   

 
 أوضاع الحروف 

 

رسم الكلمة التي أولها 
 الم على ما فيه أل

رسم الكلمة التي أولها 
الم إذا دخلت عليها 

 أل 

 اإلسم المذكر و المؤنث
 تدريبات 

 اإلسم المذكر و المؤنث
تدريبات   

 كن حذرا
 

 من آداب اإلسالم 
 

 آداب الزيارة

أكتوبر
/

حرم
م

*
 

.حياة النبي في شبابه   
نبوة محمد صلى هللا 

و  عليه و سلم
.رسالته  

نشر الدعوة سرا و 
.جهرا   

صبر النبي صلى هللا 
عليه و سلم في سبيل 

.الدعوة  
 

:مقرر الفقه   
مراجعة ما درس في 

.الصف الثالث  
.الوضوء   

.شروط الوضوء  
 فروض الوضوء

 

مراجعة أوضاع 
.الحروف  

مراجعة أوضاع 
.الحروف   

 

كتابة الكلمة على ما 
 فيه أل ش أو قمرية

المبدوءة كتابة الكلمة 
بأل إذا سبقتها الباء و 

 الفاء و الكاف

 الفعل الماضي
 الفعل الماضي تابع 

8الفعل المضارع  

 

(نشيد)شكرا لوالدي   
 حريتي

(نشيد)وحدة المسلمين   
 صورة حية

نوفمبر
/

صفر
 

هجرة المسلمين إلى 
.الحبشة  

حصار النبي صلى 
هللا عليه و سلم في 

.الشعب  

 
.+سنن الوضوء  

.نواقض الوضوء  
.األذان و اإلقامة   

 
 

الحروف الهجائية 
.لخط الرقعة   

 

كتابة الكلمة المبدوءة 
بأل إذا سبقتها الباء و 

2الفاء و الكاف  

كتابة الكلمة المبدوءة 
بأل إذا سبقتها الباء و 

4الفاء و الكاف  

2الفعل المضارع  

 تدريبات
 فعل األمر 

 جائزة الفصل
 اللغة العربية نشيد
 في مكتبة المدرسة

 

سمبر
دي

/
ربيع 

* 1
 

.اإلسراء و المعراج   
.بيعتا العقبة  

 بيعتا العقبة تابع 
هجرة اتلنبي صلى 
هللا عليه و سلم إلى 

 المدينة 
أشهر غزوات النبي 

صلى هللا عليه و سلم 
. 

.سنن األذان   
.شروط الصالة   
:مقرر التوحيد   

أول ما فرضه هللا على 
.الناس  

.اإليمان الحق   

  
الهجائية تابع الحوف 
.لخط الرقعة  

 
استخدام عالمات 

 الترقيم
معالجة األخطاء 
 اإلمالئية الشائعة

 تطبيقات على ما سبق

 فعل األمر
 تعزيز على الفعل
 أختبر معلوماتي
 أختبر معلوماتي 

 
 و يخلق ما ال تعلمون 

 
 
 

 تعلم من الطير 
 الطريق للسائرين

ي
جانف

/
ربيع

2
 

.غزوة بدر   
.غزوة أحــــد  

الخندق غزوة 
(األحزاب)  
 

الشيطان هو الطاغوت 
.األكبر  

.الحكم بغير ما أنزل هللا  
.من ادعى علم الغيب   

 
كتابة الحروف 

 الهجائية لخط الرقعة

 
مراجعة ماسبق 

 دراسته
مراجعة ما سبق 

2دراسته  

 أختبر معلوماتي تابع 
 تدريبات على ما سبق
 تدريبات على ما سبق

 من آداب المؤمن
 بطولة فتى

المناظر المؤسفةمن   
 معرفة هللا

فبراير
/

ى
جماد

1
 



 

 

 
 فتحج مكــــة 

صفات النبي صلى 
هللا عليه و سلم 

 الجسمية و الخلقية 
 صفات النبي تابع

 

 
:مقرر الفقه   

مراجعة ما درس في 
.الفصل األول   

أوقات الصلوات 
 المفروضة

 أركان الصالة
.أركان الصالة   

 
 
 
 

كتابة الحروف 
 الهجائية لخط الرقع

 
 كتابة األلف 

المقصورة في آخر 
 الفعل و اإلسم وز 

 
الحرف كتابة األلف 
المقصورة في آخر 
الفعل و اإلسم وز 

 الحرف 
 

 
 

الجملة اإلسمي و الفعلية 
 المبتدأ

 
الجملة اإلسمية و الفعلية 

2الخبر  

 

 
 

أكلت يوم أكل الثور 
.األبيض  

 
.جلسة سمر  

 
 أسرة واحدة

س
مار

/
ى

جماد
2

 

 
صفات النبي صلى  

 هللا عليه و سلم
.مراجعة   

.مرادجعات عامة  

 
.واجبات الصالة   

 واجبات الصالة تابع 
الفرق بين الركن و 

.الواجب  

 
 
 

أوضاع حروف خط 
.الرقعة  

استعمال عالمات 
 الترقيم

استعمال عالمات 
2الترقيم  

معالجة األخطاء 
 اإلمالئية الشائعة

 
الجملة الفعلية الفعل و 

 الفاعل
الجملة الفعلية الفعل و 

. الفاعل  
.المفعول به  

 

 في بيوت هللا 
 

.في سبيل هللا  
 

 المسلمة األولى
 

 بين الزهور

أبريل
/

ب
ج
ر

 

 
 

.مراجعات عامة  

.تفسير سورة الفاتحة  
.تفسير سورة الفاتحة  
 بيان معنى التشهد 

 بيان معنى التشهد تابع

 
 

أوضاع حروف خط 
. الرقعة  

 
 معالجة األخطائ
 اإلمالئية الشائعة

تطبيقات عامة على 
 ما سبق

2المفعول به  

 حروف الجر 
 حروف الجر 

 حروف الج تابع 
 

 ثعلب يحكم
 أية الكرسي

 اليمامة و الصياد
2اليمامة و الصياد   

 

ي
ما

/
ن
شعبا

 

 
 

.مرجعات عامــــة  

بيان معنى الصالة على 
صلى هللا عليه و سلمالنبي   

بيان معنى الصالة على 
صلى هللا عليه وسلمالنبي  

.مراجعة عامــــــــة  

 
تدريبات على الكتابة 

.بخط الرقعة  

 
تطبيقات عامة على 

 ما سبق دراسته 
 مراجعة عامة

 أختبر معلوماتي 
 أختبر معلوماتي 

 
 

 مراجعة عامـــة 

سأعود إلى عملي 
 سأعود إلى عملي 

 مطاعة حرة 
 تدريبات عامة 

ن
جوا

/
ن
ضا

رم
***

 

 


