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القبعة البيضاء رمز إلى 
البيانات والمعلومات.

القبعة الصفراء رمز إلى الّتفكير المنطقي 
اإليجابي.

القبعة الحمراء رمز إلى الّتفكير 
المبني على العواطف والمشاعر 

الداخلية.

القبعة الخضراء رمز إلى الّتفكير 
اإلبداعي.

القبعة السوداء رمز إلى الّتفكير 
الناقد.

القبعة الزرقاء رمز إلى الّتفكير الشمويل 
)التفكير في التفكير(.

الحمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن الكريم، ونصلّي ونسلّم على نبينا المصطفى محمد صلّى اهلل 
عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد….

فهذا هو كتاب اللغة العربية للّصّف الّرابع االبتدائي الّذي تّم إنجازه بإذن اهلل تعالى على أكمل وجه، 
موافقا للمنهج المعياري للمدارس االبتدائية الذي أقرته وزارة التربية الماليزية.

المهارات األربع، وهي: مهارة االستماع والكلم، ومهارة  الّتلميذ  إلى اكتساب  الكتاب  ويهدف هذا 
القراءة، ومهارة الكتابة. وترتكز المهارات األربع في عملية التعليم والتعلّم على ال الّشمسية وال القمرية، 
واإلبداع  العليا  الّتفكير  بمهارة  الكتاب  هذا  يهتم  المتناسقة.كما  والجمل  البسيطة،  والجمل  والكلمات، 

لتزويد الّتلميذ بالمعلومات والمهارات مع تطبيقها كامل. 

مهارة  والّتعلّمية  الّتعليمية  أنشطتها  في  كّل وحدة  وتتضمن  أربع وحدات.  الكتاب على  هذا  ويحتوي 
االستماع والكلم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، ومهارة الّتفكير العليا، والمراجعة، والّتدريبات، باإلضافة 
الحادي  القرن  اللّغوّية، وتعليم  الجماعي، واللعبة  الّتي تتكون من األناشيد والكلم  اللّغوّية  إلى األنشطة 

والعشرين )PAK-21(، ومهارة اإلبداع.

أنماط،  إلى ستة  الّتفكير  التعليم والتعلّم هي تقسيم  الكتاب في عملية  الخاصة بهذا  المميزات  ومن 
ويرمز إلى كّل نمط بقّبعة ذات لون معين يلبسها الّتلميذ حسب طريقة تفكيره في تلك اللحظة كما يلي:

َمُة الُمَقّدِ

iv



مهارة التفكير العليا 

المراجعة

األناشيد / الكلم الجماعي

األلعاب اللغوية

مهارة القراءة

مهارة الكتابة

تعليم القرن الحادي 
PAK-21 والعشرين

الحوار / التمثيل

مهارة اإلبداع

التدريبات

التمهيد

 مهارة االستماع والكلم

فهم  على  الّتلميذ  تساعد  الّتي  الخاصة  والرموز  اإلرشادات  يستخدم  الكتاب  أن  بالّذكر  وجدير 
المحتويات المدروسة واألنشطة الّتعليمية والّتعلّمية، وهي على النحو التالي:

وأخيرا، فإن إتمام الكتاب وإنجازه قد تحقق. ومع ذلك فإنّنا نشعر باحتمال وقوع تقصير فيما قمنا به، 
ذلك ألن كّل شيء ال يخلو عن الخطأ والنقصان، والكمال هلل عز وجّل وحده. لهذا نستميح اإلخوة الكرام 
عذرا على هذا التقصير , ونرجو منهم سده بما هو أجدر وأفضل. ونسأل اهلل عز وجّل أن يجعل هذا العمل 

َعِليُم.
ْ
ِميُع ال نَْت السَّ

َ
َمِصيُر. إِنََّك أ

ْ
نَبْنَا، َوإِلَيَْك ال

َ
نَا، َوإِلَيَْك أ

ْ خالصا لوجهه الكريم. َربَّنَا َعلَيَْك تََوكَّ
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أََنا ِمي لِين.أََنا َفاِطَمُة.أََنا َسارَا.
أََنا ِميَنا.

أََنا ُتونِي.
أََنا َأْحَمُد. أََنا ِتُيوه.

أََنا ُكوَمر.

َشْخِصّيَاُت الِكَتاِب

vi



َصَباَح الَخْيِر.

َكْيَف َحاُلَك؟َأْهًل َوَسْهًل.

ِمْن َفْضِلِك، 
ٰهَذا َمْر َكُز َأْعِطيِني التَّْذِكَرَة.

. الُعُلوِم الَوَطنِِيُّ
ُخوِل. ِلي ِبالدُّ تـََفضَّ

َصَباَح النُّوِر.

أََنا ِبَخْيٍر.َأْهًل ِبَك.

َحَسًنا.

ُشْكرًا.

الّتَْمِهيُد

َجِميل!

ُد 1  أَنِْطُق َوأَُرِدّ

أ



َمْن أَْنَت؟

ُهَناَك َمْعِرُض الرُّبُوَتات.

ُأِحبُّ ٰهَذا الـَمْعِرَض.
رَاِئع!

ُمـْمَتاز!

أََنا ِتْلِميذ.

َما اْسُمِك؟

َكْم ُعْمرُِك؟

أَْيَن َتْسُكِنيَن؟

ِاْسِمي َسارَا.

ُعْمرِي َعْشُر َسنـَوَاٍت.

َأْسُكُن ِفي كواال لمفور.

ُد 2  أَنِْطُق َوأَُرِدّ

ب



37  أَنِْطُق َوأَُعّدُ
7

9

12

18

26 31
20

9

َنا َعَشَر اِثـْ
12

ثَـَماِنَيَة َعَشَر
18

ِعْشرُوَن
20

26 31

َعة ِتْسَعةَسبـْ

ِستَّة َوِعْشرُوَن وَاِحد َوَثَلُثوَن
ج



ُلَغُة الَفْصِل

النـَّوَاِهياأَلْسِئَلُةاأَلوَاِمُر ْعزِيُز  التـَّ
وَاإِلثـَْباُت

َتْصِحيُح 
اأَلْخَطاِء

َحاِوْل َمرَّ ًة 
ُأْخَرى!

ُتَك َصِحيَحة  ِإَجابـَ
ُر َصِحيَحٍة / َغيـْ

َصِحيح َأْم 
َخَطأ؟

أَيُُّهَما َصِحيح؟ ْلَعْب! اَل تـَ

اَل َتْجِر!

َنْم! اَل تـَ

اَل تَـْخَجْل!

ْر! اَل تَـَتَأخَّ

ِقَياًما

ُجُلوًسا

تـََعاَل إَِلى 
اأَلَماِم

تَـَمهَّْل!

َهْل َفِهْمُتْم؟

َهْل ِعْنَدُكْم 
ؤَاُل؟ السُّ

ُتْم  َهْل أَنـْ
وَن؟ ُمْسَتِعدُّ

َمْن ُيرِيُد َأْن 
ُيِجيَب؟

َصفُِّقوا الَيَد!

َأْحَسْنَت!

ُمَباَرك َعَلْيَك

ُد 4  أَْقَرأُ َوأَُرّدِ

َصِحيح!

د



1
مرشد المعلم

وَاِحد 
يالحظ الّتالميذ الّصورة ويخّمنون موضوع الّدرس.	 
يسّمع الـمعّلم الّتالميذ أسـماء الّشهور الـميالدّية.	 

ى
َ
ول

ُ
 األ

ُ
الَوْحَدة

1

َماِرس

مَايُو

ر بَ وَفمْ
ُن

ُأَلِحُظ َوَأتـََعرَُّف 1

MAJLIS ANUGERAH
KECEMERLANGAN



2

الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َناِن اِثـْ
يستمع الّتالميذ إلى الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية  و"ال" الّشمسّية 	 

ويرّددونها.
يحّدد الّتالميذ "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية في الكلمات الـمسموعة.	 

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد2

1.1.1
1.1.2
1.1.3

اْلَعرِيُفاللَِّساُن الـتَّاَلِميُذاْلَمْكَتُب
"ال" اْلَقَمرِيَُّة

ْمِسيَُّة  "ال" الشَّ

اللَُّغُة

ْهُر الشَّ

ل

ش

ر

ت

الرَِّياِضيُّ

التَّْكرِيُم

"ال"
ْمِسيَُّة الشَّ

الْـِمياَلُد

الْـَعرَِبيَُّة

م

ع

ي الْـيـَْوُم

"ال"
اْلَقَمرِيَُّة

ُد َأْسَتِمُع َوُأَحدِّ



3

الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َثاَلَثة
يقرأ الّتالميذ الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية وينسخونـها.	 
يدخل الّتالميذ "ال" على الكلمات مع الّتشكيل.	 

َرُأ َوَأْكُتُب3 َأقـْ

1.1.4
2.1.1

2.1.5
3.1.1

الْـُمَعلُِّم

ْقِويُم التـَّ

اْلِعيُد

الرَِّئيُس

الْـُمَعلُِّم

ْقِويُم التـَّ

اْلِعيُد

الرَِّئيُس

الْـُمَعلُِّم   

ْقِويُم  تـَ أَتـْ

اْلِعيُد 

َأْرَرِئيُس 

"ال"
ْمِسيَُّة الشَّ

َرُأ َوُأَكوُِّن َأقـْ

م 

ت

ع 

ر

"ال" 
اْلَقَمرِيَُّة

ال

11ال   الــ 11

2
2

ِرْجلِمْمَسَحة
َعْين  َشْعر

اْل + ُمَعلِّم 

اْل + ِعيد

ْقِويم  اْل + تـَ

اْل + َرِئيس 



4

الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َأْربـََعة4

يستمع الّتالميذ إلى الكلمات: يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، 	 
يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

يـحّدد الّتالميذ الّشهور حسب الّصور الـمعروضة.	 
يـمّيز الّتالميذ بين الّشهور حسب الكلمات الـمسموعة.	 
الـمعّلم يشرح بين الّشهور والّصور.	 

1.2.1
1.2.2
1.2.4

BULANBULAN

BULAN

BULAN

BULAN

12

3

4

5

Melaka

Pulau Pinang

Kuala Terengganu,
Terengganu

Kuala Lumpur

Langkawi,
Kedah

Pulau Tioman,
Pahang

OGOS

SEPTEMBER

DISEMBER

JULAI

OKTOBER

NOVEMBER

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد4

الِبَداَيُة

ُد َأْسَتِمُع َوُأَحدِّ



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

5 َخْمَسة

النَِّهاَيُة
BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

8

7

6

12

11

10

9

TAHUN MELAWAT MALAYSIA

Sandakan,
Sabah

Kudat,
Sabah

Miri, 
Sarawak

Gunung Kinabalu,
Sabah

Labuan,
Wilayah Persekutuan

Kuching,
Sarawak

JANUARI

MAC

MEI

FEBRUARI

APRIL

JUN

َأْسَتِمُع َوُأَميُِّز
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

ِستَّة

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد5

َأْسَتِمُع َوُأَميُِّز

يستمع الّتالميذ إلى العبارات: يوم الـمعّلمين، يوم الـميالد، اليوم الرّياضّي، 	 
يوم الّلغة العربّية، حفل الّتكريم ويرّددونها.

يـمّيز الّتالميذ بين الّصور حسب العبارات الـمسموعة.	 

1.2.1
1.2.4

Gambar 
Sambutan Hari 

Guru

Gambar 
Sambutan Hari 

Lahir

Gambar Hari 
Kejohanan Sukan

Gambar Hari 
Bahasa Arab

Gambar Hari 
Anugerah 

Kecemerlangan

مسابقة اخلطابة

يوم اللغة العربية
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َناِير يـَ

َعة َسبـْ

ُد6 َرُأ َوُأَردِّ َأقـْ

يقرأ الّتالميذ الكلمات ويرّددونها ثـّم يحفظونها.	 
يحّدد الّتالميذ الّصورة حسب الكلمة المقروءة. 	 

2.2.1
2.2.2

ُد َرُأ َوُأَحدِّ َأقـْ

َماِرس

إِْبرِيل

َماُيو
ُيو  ُيونـْ

MAC

Cuti Sekolah

1
A I S R K J S

8
15
22
29

6
13
20
27

2
9
16
23
30 31

7
14
21
28

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

َراِير فَـبـْ
1 FEBRUARI

Selamat Menyambut Hari Wilayah

15 APRIL
Melaka Bandaraya Bersejarah

ُيو ُيونـْ َمايُو
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َثَماِنَية
يقرأ الّتالميذ الكلمات ويرّددونها ثّم يحفظونها.	 
يـمّيز الّتالميذ بين نطق الكلمات الـمقروءة. 	 

2.2.1
2.2.4

َرُأ َوُأَميُِّز َأقـْ

َرُأ َوُأَردُِّد7 َأقـْ

ُيو ِديَسْمَبرُيونـْ َتْمَبرُيوْلُيو ِسبـْ

ُيوْلُيو

ِديَسْمَبر

    7 JULAI
Hari Bandaraya

Bersejarah Georgetown

16 SEPTEMBER
Hari Malaysia

ُأْكُتوَبر

ُنوَفْمَبر

ُأُغْسُطس

ِسبَتْمَبر
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

يـَْوُم/اليـَْوُم

ِتْسَعة
يقرأ الّتالميذ العبارات ويرّددونها ثّم يحفظونها.	 
يـكّون الّتالميذ العبارات حسب الكلمات والّصور. 	 

2.2.1
2.2.5

َرُأ َوُأَكوُِّن َأقـْ

َأقـَْرُأ َوُأَردُِّد8

يـَْوُم الُمَعلِِّميَن

َحْفُل التَّْكرِيِم ْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة يـَ

ْوُم الِمياَلِداليـَْوُم الرِّيَاِضيُّ َماِرسيـَ ايِر رَ بـْ فـَ

و َمايُ

ر بَ وَفمْ
ُن

و وْليُ يُ
مسابقة الكالم الّشعبي

يوم اللغة العربية

MAJLIS
ANUGERAH

KECEMERLANGAN
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َعَشَرة

َرُأ  9 َأْكُتُب َوَأقـْ

يكتب الّتالميذ الـكلمات الـمدروسة كتابة صحيحة.	 
يدّرب المعّلم الّتالميذ على اإلمالء المنقول والمنظور والمسموع.	 

3.2.1
3.2.2

2فبـراير

34

5

6

78

9

1.

11

1

11حفل الـتـكريم
2

34

9

5

6

7

8

10

11

12

13

14

2

3 4

5

7

8

23مــايو
45

67

8

9

1

أغسطس
2

3

1
4

5678

9

10

15

12

13

11

14

16

6



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َراِجْع10 َهيَّا نـُ

َأْسَتِمُع وَأَْنِطُق

ُأَكوُِّن َوَأقـَْرُأ

1

ب

َتْمَبر ِسبـْ

ُيو ُيونـْ

َماِرس

ُأُغْسُطس

َماُيو

َراِير بـْ فـَ

ُيوْليُو

الُمَعلِِّميَن

اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة

إِْبرِيل

َناِير يـَ

ْوُم يـَ

الِمياَلِد

11 َأَحَد َعَشَر

أَنِْطُق َوَأْكُتُب ج

ُأْكُتوَبر

اليـَْوُم الرِّيَاِضيَُّحْفُل التَّْكرِيِم

ِديَسْمَبرنُوَفْمَبر



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َنا َعَشَر12 اِثـْ

َأتََمرَُّن11

َرْأ َرتِّْب ُثمَّ اقـْ

َصنِّْف ُثمَّ اْكُتْب

1

2

َتْمَبر ِسبـْ

ُيو ُيونـْ

َماِرس

ُأُغْسُطس

َماُيو رَاِير بـْ فـَ

ُيوْلُيو

َناِيرإِْبرِيل يـَ

ُنوَفْمَبرُأْكُتوَبر

ِديَسْمَبر

ْوًما  30 يـَ

ْوًما  31 يـَ

.... .... 

.... .... 

.... 

.... .... 

إِْبرِيل
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َثاَلَثَة َعَشَر

َرُأ12 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
يمّثل الّتالميذ الحوار.	 
يحّدد الّتالميذ األرقام حسب الّشهور المسموعة.	 

2.3.2
2.3.3
2.3.5

ُد َرُأ َوُأَحدِّ َأقـْ

ْهُر، َشْهُر...... ٰهَذا الشَّ

ْهُر؟ َما ٰهَذا الشَّ

َناِير. ْهُر َشْهُر يـَ ٰهَذا الشَّ

ْهُر َشْهُر َماُيو. ٰهَذا الشَّ

ْهُر َشْهُر ُأُغْسُطس. ٰهَذا الشَّ

2

1
5

8

46
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َعَة َعَشَر َأْربـَ

َرُأ13 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
يمّثل الّتالميذ الحوار.	 
يمّيز الّتالميذ بين موعد يوَمْي الّلغة العربّية والّلغة اإلنجليزّية.	 

1.3.4
2.3.2

2.3.3
2.3.5

ْوُم اللَُّغِة  َمَتى يـَ
الَعرَِبيَِّة؟ 

َمَتى َحْفُل التَّْكرِيِم؟ 

ْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة ِفي  يـَ
َشْهِر َماِرس.

َحْفُل التَّْكرِيِم ِفي 
َشْهِر ُنوَفْمَبر.

َأْسَتِمُع َوُأَميُِّز

َمَتى يـَْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة َويـَْوُم اللَُّغِة اإِلْنـِجِليزِيَِّة؟
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َخْمَسَة َعَشَر

َرُأ14 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

َمَتى يـَْوُم ِمياَلِدِك؟

َرُأ َوَأْحَفُظ َأقـْ

ُكلُّ َعاٍم َوأَنْـتُْم ِبَخْيٍر.

يجري الّتالميذ الحوار باستخدام الّتراكيب المدروسة. 	 
يحفظ الّتالميذ الجمل البسيطة ثّم يسّمعونها.	 

1.3.1
1.3.6
2.3.1

2.3.2
2.3.3

َمَتى يـَْوُم ِمياَلِدَك؟

يـَْوُم ِمياَلِدي 
ِفي َشْهِر َمايُو. 

يـَْوُم ِمياَلِدي ِفي 
َشْهِر َماِرس.

َوأَْنِت ِبَخْيٍر.
PAK-21  Bulatan Dalam Luar

ُمَباَرك.  

ُمَباَرك.

ُكلُّ َعاٍم
َوأَنـْتُْم بـَِخيٍر.

ُشْكرًا.
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

ِستََّة َعَشَر

َرُأ15 َأْكُتُب َوَأقـْ

يكتب الّتالميذ الجمل البسيطة المدروسة كتابة صحيحة.	  2.3.2
2.3.6
3.3.1

Selam
at

Hari La
hir

د، ِاَلى َصِديِقي الَكِريِم ُمـَحمَّ
َيْوُم ِميَلاٍد َسِعيد َوُمَباَرك.

ُكلُّ َعاٍم َوَاْنُتْم ِبـَخْيٍر.
َصِديُقَك: تُوِن

3كل عام وأنتم بـخـري 6
12

21

3

3

5

6

4
7

8

1

2

3

4

5
6

7

4

56

1

2

4

5
9

11

10
12



مرشد المعلم

17 َعَة َعَشَر َسبـْ

16

َمَتى َحْفُل التَّْكرِيِم؟

ْوُم ِمياَلِدَك؟ ْهُر؟َمَتى يـَ َما ٰهَذا الشَّ

ْوُم ِمياَلِدي ِفي  يـَ
َشْهِر َماُيو.

ُكلُّ َعاٍم وَأَنـُْتْم ِبَخْيٍر.

ْهُر َشْهُر إِْبرِيل. ٰهَذا الشَّ ْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة  يـَ
ِفي َشْهِر ُيوْلُيو.

ْوُم الرَِّياِضي؟  َمَتى اليـَ

SEPTEM
BER

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22

7

I S R K J S A

14
21 23

2928 30
24 25 26 27

DISEMBER

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22

7

I S R K J S A

14
21 23

2928 30 31
24 25 26 27

MEI

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19

4

I S R K J S A

11
18 20

26 27 28 29 30 31

25

21 22 23 24

JUN

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22

7
I S R K J S A

14
21

23

29

28

30
24 25 26 27

JANUAR
I

FEBRUA
RI

OKTOBE
R

MAC

1 2

3
5 6 7 8 9

10
12 13 14 15 16

17 19

4

I S R K J S A

11
18 20

26 27 28 29
25

21 22 23

24

OGOS

1 2

3
5 6 7 8 9

10
12 13 14 15 16

17 19

4

I S R K J S A

11
18 20

26 27 28 29 30

25

21 22 23

24

31

1

2 3
5 6 7 8

9 10
12 13 14 15

16 17 19

4

I S R K J S A

11
18 20

26 27 28 29

30 31

25

21 22

23 24

NOVEM
BER

1

2 3
5 6 7 8

9 10
12 13 14 15

16 17 19

4

I S R K J S A

11
18 20

26 27 28 29

30

25

21 22

23 24

1 2 3 5

6 7 8 9 10
12

13 14 15 16 17
19

4I S R K J S A

11
18

20

26

27 28 29 30 31
25

21 22 23 24

APRIL

1 2 3 5

6 7 8 9 10
12

13 14 15 16 17
19

4I S R K J S A

11
18

20

26

27 28 29 30

25
21 22 23 24

JULAI

1 2 3 5

6 7 8 9 10
12

13 14 15 16 17
19

4I S R K J S A

11
18

20

26

27 28 29 30 31
25

21 22 23 24

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19

4
I S R K J S A

11
18

20

26 27 28 29 30 31
25

21 22 23 24

APRIL

1 2 3 4 5

6 8 9 10 11 12

13 15 16 17 18 19

20 22

7

I S R K J S A

14
21 23

2928 30
24 25 26

27

الَوْحَدُة اأُلولَى

َهيَّا نـُرَاِجْع

َمَتى َحْفُل التَّْكرِيِم؟

ْوُم ِمياَلِدَك؟ ْهُر؟َمَتى يـَ َما ٰهَذا الشَّ

ْوُم ِمياَلِدي ِفي  يـَ
َشْهِر َماُيو.

ُكلُّ َعاٍم وَأَنـُْتْم ِبَخْيٍر.

ْهُر َشْهُر إِْبرِيل. ٰهَذا الشَّ ْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة  يـَ
ِفي َشْهِر ُيوْلُيو.

؟  ْوُم الرَِّياِضيُّ َمَتى اليـَ

َتْمَبر،  ُيوْلُيو، ُأُغْسُطس، ِسبـْ
ُأْكُتوَبر، ُنوَفْمَبر، ِديَسْمَبر

َتْمَبر،  ُيوْلُيو، ُأُغْسُطس، ِسبـْ
ُأْكُتوَبر، ُنوَفْمَبر، ِديَسْمَبر
َراِير، َماِرس، بـْ َناِير، فـَ يـَ
يُو  إِْبرِيل، َماُيو، ُيونـْ



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

ْهُر؟   .... ْهُر؟   ....َما ٰهَذا الشَّ َما ٰهَذا الشَّ

؟  .... َمَتى يـَْوُم الُمَعلِِّميَن؟  ....َمَتى اليـَْوُم الرَِّياِضيُّ

ْهُر؟   .... ْهُر؟   ....َما ٰهَذا الشَّ َما ٰهَذا الشَّ

َمَتى َحْفُل التَّْكرِيِم؟  ....َمَتى يـَْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة؟  ....

َأتََمرَُّن17

اِقـَْرْأ ُثمَّ َأِجْب     1

َتْمَبر ِسبـْ

ُيو ُيونـْ

َماِرس

ُأُغْسُطس َماُيو

َراِير بـْ فـَ

ُيوْلُيو

إِْبرِيل َناِير يـَ

ِديَسْمَبرُنوَفْمَبرُأْكُتوَبر

َثَماِنَيَة َعَشَر18
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

ِتْسَعَة َعَشَر

. ٰهَذا اليـَْوُم الرِّيَاِضيُّ
اليـَْوُم الرِّيَاِضيُّ ِفي َشْهِر إِْبرِيل.

ٰهَذا يـَْوُم الُمَعلِِّميَن.
يـَْوُم الُمَعلِِّميَن ِفي َشْهِر َماُيو.

رَُأ18 َأْسَتِمُع وَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل المتناسقة ويرّددونها ثّم يقرؤونها قراءة صحيحة.	 
يكّون الّتالميذ الجمل المتناسقة من الكلمات المقروءة.	 

1.3.2
1.4.2
2.4.1

2.4.2
2.4.5

َناِيرَحْفُل التَّْكرِيِم يـَ

َرُأ َوُأَكوُِّن َأقـْ
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

ِعْشرُوَن

ُأَكوُِّن َوَأْكُتُب19

يكتب الّتالميذ الجمل المتناسقة المدروسة كتابة صحيحة.	 
يكّون الّتالميذ الجمل المتناسقة المدروسة باستخدام لعبة ليجو للّتركيبات 	 

والمكّعبات.

3.4.1
3.4.2

ُأُغْسُطس.

ْهُر؟ َما ٰهَذا الشَّ

ْهُر َشْهُر ُأُغْسُطس. ٰهَذا الشَّ
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

وَاِحد َوِعْشرُوَن

َرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل 20 َأْسَتِمُع َوَأقـْ

يمّثل الّتالميذ الحوار.	 
يكّون الّتالميذ الحوار باستخدام الكلمات المعروضة ويمّثلونه.	 

1.4.1
1.4.3
1.4.4

2.4.3
2.4.5

ُأَكوُِّن َوُأَمثُِّل

اليـَْوُم الرَِّياِضيُّ  
َماَذا....؟

َهْل....؟
َمَتى....؟

ِة. ُأَشاِرُك ِفي َسْرِد الِقصَّ

َصَباَح النُّوِر. 

َعْم. نـَ

يـَْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة 
ِفي َشْهِر إِْبرِيل.

َصَباَح الَخْيِر. 

َهْل ُتَشاِرُك ِفي 
يـَْوِم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة؟  

َمَتى يـَْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة؟  

َماَذا ُتَشاِرُك ِفيِه؟



مرشد المعلم

.... الَيوُم 
؟ الرِّياِضيُّ

َنِة ُلْعَبُة الَفْأرَِة َوالُجبـْ

ْوُم  .... يـَ
ِمياَلِدَك؟ 

ْوُم ِمياَلِدي  يـَ
ِفي َشْهِر 
....)1(

ُكلُّ َعاٍم 
.... ِبَخْيٍر.

ْهُر  ٰهَذا الشَّ
َشْهُر )7( 

....

َراِجْع21  َهيَّا نـُ

َناِن َوِعْشرُوَن22 اِثـْ

ُأْكُتوَبر
ِديَسْمَبر

ْهُر  ٰهَذا الشَّ
َشْهُر 

ُأُغْسُطس.

ٰهَذا
ْهُر َشْهُر  الشَّ

َماُيو.

الَيوُم الرِّياِضيُّ 
ْهِر.... ِفي الشَّ

)10(

ُيوْلُيو

ْهُر   ٰهَذا الشَّ
َشْهُر....
.)11(

َمَتى
َماُيو

وَأَنـُْتْم َراِير بـْ فـَ َماَذا

َناِير َوَنْحُنيـَ

َأْحَسْنَت

َما

نُوَفْمَبر َمَتى
ْوُم  اليـَ
الرِّيَاِضيُّ

الَوْحَدُة اأُلولَى

يـَْوُم
الـُمَعلِِّميَن

ُمَباَرك



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َأتََمرَُّن22

َمَتى يـَْوُم ِمياَلِدَك؟
يـَْوُم .... ِفي َشْهِر .... .

َمَتى يـَْوُم ....؟
يـَْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة ِفي َشْهِر .... .

َمَتى َحْفُل التَّْكرِيِم؟   
. ....

23 َثاَلَثة َوِعْشرُوَن

َرْأ َأْكِمْل ُثمَّ اقـْ

َعيِّْن ُثمَّ اْكُتْب

1

2

ْهُر؟ َما ٰهَذا الشَّ
ْوُم الُمَعلِِّميَن؟ َمَتى يـَ
. ْوُم الرَِّياِضيُّ ٰهَذا اليـَ

ْهُر َشْهُر ُأُغْسُطس. ٰهَذا الشَّ
يـَْوُم الُمَعلِِّميَن ِفي َشْهِر َماُيو.

اليـَْوُم الرِّيَاِضيُّ ِفي َشْهِر فَـبـْرَاِير.

.....

.....

.....

.....

.....

.....



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

ْقَرْأ23 َهيَّا نـَ

ْوِم  َيْحَتِفُل الُمَعلُِّموَن ِبيـَ
ِمياَلِد التَّاَلِميِذ.

ُتْطِعُم الُمَعلَِّمُة التَّاَلِميَذ 
الَكْعَكَة.

ُقوُل التَّاَلِميُذ  يـَ
ُتْم ِبَخْيٍر". "ُكلُّ َعاٍم وَأَنـْ

َعة َوِعْشرُوَن24 َأْربـَ

ْعِطي الُمَعلُِّموَن التَّاَلِميَذ  يـُ
الَهَداَيا.

ْوِم الِميَلِد اِلْحِتَفاُل ِبيـَ
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

يـَْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة ِفي .... ْهُر؟      َما ٰهَذا الشَّ    
اليـَْوُم الرِّيَاِضيُّ ِفي .... َمَتى يـَْوُم ِمياَلِدَك؟        
.... ِفي َشْهِر ُنوَفْمَبر. َمَتى يـَْوُم الُمَعلِِّميَن؟        

ْلَعْب24 َهيَّا نـَ

طريقة الّلعب بالكرة الّسريعة: 
•  يعطي الاّلعب األّول الكرة إلى أعضاء مجموعته بالّترتيب.

•  يطرح المعّلم الّسؤال إلى المجموعة الّتي تنهي الّدور في أسرع وقت.
•  يجيب الّتالميذ عن الّسؤال المطروح. 

•  ولكّل إجابة صحيحة درجتان.

َخْمَسة َوِعْشرُوَن
يشرح المعّلم للّتالميذ طريقة الّلعب، ثّم يشرف على أدائها.	  1.3.2 

1.3.3  

ْهُر؟  َما ٰهَذا الشَّ
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الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

ِستَّة َوِعْشرُوَن

ْنِشْد25 َهيَّا نـُ

َمَتى يـَْوُم ِمياَلِدَك؟
َمَتى يـَْوُم الُمَعلِِّميَن؟

اليـَْوُم الرِّيَاِضيُّ ِفي َشْهِر إِْبرِيل،
َوَحْفُل التَّْكرِيِم ِفي َشْهِر ُنوَفْمَبر.

ينشد الّتالميذ الّنشيد على لحن: "كاالو راس ضمبيرا تفوق تاغن".	 
يحفظ الّتالميذ الّنشيد وينتج المشروعات الّصوتّية.	 

1.2.1 
1.2.5 
1.3.1

1.3.2
2.2.5

َراِير، َماِرس، إِْبرِيل، بـْ َناِير، فـَ يـَ
ُيو، ُيوْلُيو، ُأُغْسُطس، َماُيو، ُيونـْ

َتْمَبر، ُأْكُتوَبر، ُنوَفْمَبر، ِديَسْمَبر، ِسبـْ
ُهوُر الِمياَلِديَُّة. ٰهِذِه الشُّ



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َواَصُل26 ُر َوَأتـَ ُأَفكِّ

َمَتى يـَْوُم الُمَعلِِّميَن؟ 

يـَْوُم الُمَعلِِّميَن ِفي َشْهِر َماُيو.

َأْحَسْنَت، يـَْوُم الُمَعلِِّميَن 
ِفي َشْهِر َماُيو.

27 َعة َوِعْشرُوَن َسبـْ

PAK-21   Fan-n-Pick



الَوْحَدُة اأُلولَى

مرشد المعلم

َثَماِنَية َوِعْشرُوَن28

ُم27 ُأِعدُّ َوُأَقدِّ

يعّد الّتالميذ الّتقويم الّدائري بإرشاد المعّلم.	 
يستخدم الّتالميذ الّتقويم الّدائري في نشاط لغوي بمختلف أنواعه، 	 

مثل: "سل وأجب".

2.2.5
2.3.2

2.3.6
3.3.1

LANGKAH 1

LANGKAH 2 1

2

3

اإل

َناِير. اليـَْوُم 3 يـَ
اليـَْوُم يـَْوُم الُجُمَعِة.
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مرشد المعلم

1

يالحظ الّتالميذ الّصورة ويخّمنون موضوع الّدرس.	 
يسّمع الـمعّلم الّتالميذ األشخاص في الـمدرسة.	 

ُأَلِحُظ َوَأتـََعرَُّف 

ُ
اِنَية َّ

 الث
ُ
الَوْحَدة

2

ِتْسَعة َوِعْشرُوَن 
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مرشد المعلم

َثاَلُثوَن
يستمع الّتالميذ إلى الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية  و"ال" الّشمسّية 	 

ويرّددونها.
يحّدد الّتالميذ "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية في الكلمات الـمسموعة.	 

1.1.1
1.1.2

1.1.3
2.1.4

َأْسَتِمُع َوُأَميُِّز

ْهُر الـظُّ
الـزُُّهوُر
الَكاَلُم

ُة الِحصَّ

الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

ز

ظ

س

اْلَحاِرُس
َداَرُة الِْ

اْلَكاِتُب

اْلَفْصُل

ح ء

ك

"ال"ف
اْلَقَمرِيَُّة

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد2

ال ْمِسيَُّة اْلَقَمرِيَُّة  الشَّ
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مرشد المعلم

َرُأ َوُأَكوُِّن َأقـْ

وَاِحد َوَثاَلُثوَن
يقرأ الّتالميذ الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية ويكتبونها 	 

بدون الّنظر إليها.
يدخل الّتالميذ "ال" على الكلمات مع الّتشكيل.	 

َرُأ َوَأْكُتُب3 َأقـْ

1.1.1
1.1.4

2.1.1                
3.1.1

الـُكْمِبُيوَتر

الـَحْفُل
الُكْمِبُيوَتر

الـَحْفُل

اْل + ُكْمِبُيوَتر 
الُكْمِبُيوَتر

الـَحْفُل 

"ال"
ْمِسيَُّة الشَّ

"ال" 
اْلَقَمرِيَُّة

ك

ح

َنُة السَّ

الزَِّميُل

َنُة السَّ

الزَِّميُل

َأْسَسَنُة 

َأْزَزِميُل 

س

ز

ال ُسلَّم  
ِفَناء

َأِمين
ِظَلل 

11ال   الــ 11

2
2

اْل + َحْفل 

اْل + َسَنة 

اْل + َزِميل 



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

32
مرشد المعلم

SEKOLAH KEBANGSAAN PUSTAKA (1)

الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد4

َناِن َوَثاَلُثوَن32 اِثـْ
يستمع الّتالميذ إلى الكلمات: مدير، مديرة،كاتب، كاتبة، حارس، 	 

حارسة، معّلم، معّلمة، تلميذ، تلميذة، عريف، عريفة.
يـحّدد الّتالميذ الّصور حسب الكلمات الـمسموعة.	 

1.2.1
1.2.2
1.2.5

مرشد المعلم



مرشد المعلم

الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

33 َثاَلَثة َوَثاَلُثوَن

ُد َأْسَتِمُع َوُأَحدِّ



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

34
مرشد المعلم

َعة َوَثاَلُثوَن َأْربـَ

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد5

َأْسَتِمُع َوُأَميُِّز

يستمع الّتالميذ إلى العبارات: مساعد الـمدير، مساعدة الـمدير،  	 
أمين الـمكتبة، أمينة الـمكتبة، رئيس الفصل، رئيسة الفصل ويرّددونها.

يـمّيز الّتالميذ بين الّصور حسب العبارات الـمسموعة.	 

1.2.1
1.2.2
1.2.4

seperti seperti
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35
مرشد المعلم

َخْمَسة َوَثاَلُثوَن

َرُأ َوُأَردُِّد6 َأقـْ

يقرأ الّتالميذ الكلمات ويرّددونها ويحفظونها.	 
يـحّدد الّتالميذ الكلمات الـمناسبة للمكان )في الفصل(. 	 

2.2.1
2.2.2

ُد َرُأ َوُأَحدِّ َأقـْ

ِفي 
الَفْصِل

َحاِرس

ِتْلِميَذةِتْلِميذ

َحاِرَسة ُمَعلَِّمة ُمَعلِّم



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

36
مرشد المعلم

ِستَّة َوَثاَلُثوَن
يقرأ الّتالميذ الكلمات ويرّددونها ويحفظونها.	 
يـمّيز الّتالميذ بين الكلمات الـمقروءة حسب الـمكان )الدارة، المكتبة، 	 

الفصل(. 

2.2.1
2.2.4

َرُأ َوُأَميُِّز َأقـْ

ُد7 َرُأ َوُأَردِّ َأقـْ

َبِة َبِةَأِميَنُة الـَمْكتـَ َأِميُن الـَمْكتـَ

َرئِيَسُة الَفْصِل

الَعرِيُف َبِة َأِميُن الـَمْكتـَ

َرئِيُس الَفْصِل

َعرِيفَعرِيَفة

ُمَعلَِّمة َكاِتَبة
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مرشد المعلم

َعة َوَثاَلُثوَن َسبـْ
يقرأ الّتالميذ الكلمات الـمدروسة ويرّددونها ويحفظونها.	 
يصّنف الّتالميذ الكلمات حسب الـمذّكر أو الـمؤّنث.  	 

2.2.1
2.2.3

َرُأ َوُأَصنُِّف َأقـْ

َرُأ َوُأَردُِّد8 َأقـْ

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

اأَلْشَخاُص

ُمَساِعُد الـُمِديِر

ُمَساِعَدُة الـُمِديِر

ُمِديرَكاِتب

ُمِديَرة َكاِتَبة

ُمِدير
ُمِديَرة

َكاِتَبة
َكاِتب
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مرشد المعلم

َثَماِنَية َوَثاَلُثوَن

َرُأ  9 َأْكُتُب َوَأقـْ

يكتب الّتالميذ الكلمات الـمدروسة كتابة صحيحة.	 
يدّرب المعّلم الّتالميذ على المالء المنقول والمنظور والمسموع.	 

3.2.1
3.2.2

7

1عريف

2
3

4

5

6

7 8

9

تلميذ4 1

2

3

5

6

789

10

11

1معلمة

2

3

4

5

6
8

9

10
11

12

1مساعد الـمدير

12

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

2

34567

8

9

10

11



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

مرشد المعلم

َراِجْع10 َهيَّا نـُ

َأْسَتِمُع وَأَْنِطُق

َأقـَْرُأ وَُأَكوُِّن

أَْنِطُق وََأْكُتُب

ا

ب

ج

39 ِتْسَعة َوَثاَلُثوَن

الَفْصُل

الُمِديُر

َبُة الَمْكتـَ

ُمَساِعُد الُمِديِر

َبِة َأِميُن الَمْكتـَ

َرِئيَسُة الَفْصِل

َعرِيف

ِتْلِميذ

ُمِديَرةُمَعلِّم

َكاِتَبة

َحاِرَسة

ُمَعلَِّمةِتْلِميَذةَعرِيَفة

ُمِدير  َكاِتب َحاِرس

َرِئيُس الَفْصِل

ُمَساِعَدُة الـُمِديِر

َبِة َأِميَنُة الـَمْكتـَ

َرِئيس

ُمَساِعَدة

َأِميَنة
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مرشد المعلم

4 3 2 1

َأَتَمرَُّن11

َرِئيَسُة الـَفْصِل
َمْنأََناُمَساِعُد الـُمِديِر

َأْربـَُعوَن40

رَْأ ثُمَّ َوفِّْق اِقـْ

رَْأ ثُـمَّ َصنِّْف اِقـْ

1

2

َبِة َأِميَنُة الـَمْكتـَ

الـُمَؤنَُّث ُر الـُمَذكَّ

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

........

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

َكاِتبُمِديَرةِتْلِميذ

َحاِرَسةُمِديرَعرِيف
ُمَعلَِّمة

ْخُص الشَّ

د ج ب ا



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

41
مرشد المعلم

َواِحد َوَأْربـَُعوَن

َرُأ12 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الـجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
يمّثل الّتالميذ الحوار.	 
يـحّدد الّتالميذ الّصورة حسب الجملة الـمسموعة.	 

1.3.3 
1.3.6

2.3.2 
2.3.3 
2.3.5

َمْن أَْنَت؟

َبِة. أََنا َأِميَنُة الَمْكتـَ
َمْن ِهَي؟

ُهَو ُمَساِعُد الُمِديِر.

ِهَي َرِئيَسُة الَفْصِل، 
َوَمْن ُهَو؟

ُد َأْسَتِمُع َوُأَحدِّ

أََنا َعرِيف، َوَمْن أَْنِت؟

أََنا َحاِرَسة.ُهَو ُمِدير.



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

42
مرشد المعلم

ُعوَن َناِن وََأْربـَ اِثـْ

َرُأ َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها 	 
ثّم يحفظونـها.

يمّثل الّتالميذ الحوار.	 
يرّتب الّتالميذ الكلمات المقروءة لتكون جملة بسيطة.	 

1.3.4 
1.3.6

2.3.2 
2.3.3 
2.3.5

13

َل، ِهَي ُمَساِعَدُة الـُمِديِر.
َرُأ َوُأَرتُِّب َأقـْ

َبِة - َل، َأِميُن - أََنا - الـَمْكتـَ

الَفْصِل؟ - أَْنَت - َهْل - َرئِيُس

َعْم، أََنا َعرِيف. نـَ

َهْل أَْنَت َعرِيف؟

َعِظيم!

َهْل ِهَي ُمِديَرة؟



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

43
مرشد المعلم

43 ُعوَن َثاَلَثة وََأْربـَ

َرُأ14 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل الـُمِديَر.

ُشْكًرا.

َعْفوًا.

يستمع الّتالميذ إلى الـجمل البسيطة ويقومون بنطقها وترديدها.	 
يـمّثل الّتالميذ الحوار عن طلب الذن باستخدام الـجمل البسيطة 	 

أمام الفصل.

1.3.2 
1.3.6

2.3.2
2.3.5

عًَا، الـُمِديُر  َطبـْ
ِفي ُغْرَفِة الـُمِديِر، 

ِلي. تـََفضَّ

َرُأ َوُأَمثُِّل َأقـْ

َل، أََنا َكاِتب.ِمْن َفْضِلَك َيا َسيِِّدي، َهْل أَْنَت ُمِدير؟

ُقوُل ِلَطَلِب اِلْذِن بِـُمَقابـََلِة  َماَذا تـَ
ُمَساِعَدِة الـُمِديِر؟   



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

44
مرشد المعلم

َرُأ  15 َأْكُتُب َوَأقـْ

تفضلي 1

2

3

4

5

6

7

8

10
11

12

أنت
2

3
14

56

يكتب الّتالميذ الجمل البسيطة المدروسة كتابة صحيحة.	  2.3.2
2.3.6
3.2.1

1الـمدير

2

34

5

6

7

8

9

10

11

9

11

1من

23
4

5

أريد
2

3 1
4

5

6

7
9

8

أن
2

3 1
4

5
أقابل

2
3 15

4

67

8

9

10

12

َأْربـََعة وََأْربـَُعوَن



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

مرشد المعلم

َمْن أَْنَت؟

ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل الـُمِديَر.

َمْن أَْنِت؟

َمْن ُهَو؟

َبِة. ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل َأِميَنَة الـَمْكتـَ

َمْن ِهَي؟

َهْل أَْنَت ُمَساِعُد الـُمِديِر؟

َهيَّا نـَُراِجْع16

َهْل أَْنِت ُمَعلَِّمة؟

َرْقُم 1؟

5

2

6

3

7

4

8

45 َخْمَسة وََأْربـَُعوَن

3 2 1

456

8 7

َمْن أَْنَت؟

أََنا ِتْلِميذ.

PAK-21   Numbered Heads Together



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

مرشد المعلم

َأَتَمرَُّن17

َرْأ وََأِجْب اِقـْ

....َمْن ُهَو؟

....َمْن أَْنَت؟

....َمْن أَْنِت؟

....َمْن ِهَي؟

....

1

ِستَّة وََأْربـَُعوَن46

َرْأ َوَرتِّْب اِقـْ

الـُمِديِر

ِهَي

الَفْصِل 

الـُمِديِر 

ُمسَاِعُد 

َبِة  الـَمْكتـَ

أََنا 

ُهَو

َأِميَنُة

َرِئيُس

ُمَساِعَد ُأرِيُدَأْن أَُقاِبَل

..........

..........

..........

..........

2

َهْل أَْنَت َعرِيف؟



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

47
مرشد المعلم

َعة وََأْربـَُعوَن َسبـْ

َرُأ18 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

َبِة. ِهَي َأِميَنُة الـَمْكتـَ
َبِة الـمـُْجَتِهَدُة. ِهَي َأِميَنُة الـَمْكتـَ

َرُأ َوُأَكوُِّن َأقـْ

َرِئيَسُة الَفْصِل

يستمع الّتالميذ إلى الجمل الـمتناسقة ويرّددونـها ثّم يقرؤونـها.	 
يكّون الّتالميذ الـجمل الـمتناسقة من الكلمات الـمقروءة.	 

2.4.1
2.4.2
2.4.5

1.4.2
1.4.4

ُهَو َعرِيف.
ُهَو َعرِيف َنِشيط.

َحاِرس



48
مرشد المعلم

َثَماِنَية َوَأْربـَُعوَن

ُأَكوُِّن َوَأْكُتُب19

يكّون الّتالميذ الجمل الـمتناسقة المدروسة.	 
يكتب الّتالميذ الجمل الـمتناسقة المدروسة كتابة صحيحة.	 
يدّرب الّتالميذ على كتابة الكلمات المدروسة.	 

2.4.2
2.4.5

3.4.1
3.4.2

الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

ُمَساِعُد الـُمِديِر. 

ُهَو ُمَساِعُد الـُمِديِر.

ُهَو ُمَساِعُد الـُمِديِر الـَجِديُد. 



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

49
مرشد المعلم

َرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل20 َأْسَتِمُع َوَأقـْ

يـمّثل الّتالميذ الـحوار.	 
يرّتب الّتالميذ الـجمل لتكون جمال متناسقًة.	 

1.4.1
1.4.3

2.4.2
2.4.3
2.4.449 ِتْسَعة َوَأْربـَُعوَن

أَْيَن الَعرِيَفُة؟

ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل الـُمَعلَِّم.

الـُمَعلُِّم ِفي الـَمْلَعِب.

الَعرِيَفُة ِفي الِفَناِء.

َرُأ َوُأَرتُِّب َأقـْ

ُشْكًرا، إَِلى اللَِّقاِء. 
َهْل يُـْمِكُن َأْن أَُقاِبَل ُمَساِعَد الـُمِديِر؟

َمَساَء النُّوِر.

اَلَمِة. َمَع السَّ
ِلي إَِلى ُغْرَفِتِه. َلْحَظًة... تـََفضَّ

َمَساَء الَخْيِر.

ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل الُمِديَر.
آِسَفة، الـُمِديُر ِفي 

اِلْجِتَماِع.



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

مرشد المعلم

َخْمُسوَن50

َمْن أَْنِت؟

َراِجْع21 َهيَّا نـُ

أََنا ُمَعلِّم.َمْن أَْنَت؟
أََنا ُمَعلِّم َنِشيط.

أََنا ِتْلِميَذة.
أََنا ِتْلِميَذة ُمـْجَتِهَدة.

ُهَو ُمَعلِّم.
ِهَي ِتْلِميَذة.ُهَو ُمَعلِّم َنِشيط.

ِهَي ِتْلِميَذة ُمـْجَتِهَدة.

1

2

3

https://www.quizizz.comPAK-21  Temu Bual Tiga Langkah



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

مرشد المعلم

.... َرِئيُس الَفْصِل  .... .

ِهَي  .... .

ُهَو  .... .

....  ُمَعلَِّمة  .... .

َأَتَمرَُّن22

َرْأ اُْكُتْب ُثمَّ اقـْ

َسْل َوَأِجْب

1

2

ِمْن َفْضِلَك يا َكاِتُب، 
ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل الـُمِديَر.

ُشْكرًا َجزِياًل.

. .... 

. ....

. ....
51وَاِحد َوَخْمُسوَن

آِسف، َهْل أَْنَت ُمِدير؟
َل، 



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

52
مرشد المعلم

َناِن َوَخْمُسوَن اِثـْ

ْقَرْأ23 َهيَّا نـَ

ُهَو َعرِيف.

َهاَدَة  َتَسلَُّم الَعرِيُف الشَّ يـَ
ِمن الـُمِديِر.

َيْحُصُل الَعرِيُف َعَلى الَهِديَِّة 
ِمن الوَاِلَدْيِن.

َحْفُل التَّْكرِيِم

الَعرِيُف ِتْلِميذ َنِشيط.

52



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

53
مرشد المعلم

َثاَلَثة َوَخْمُسوَن

ْلَعْب24 َهيَّا نـَ

يشرح الـمعّلم للّتالميذ طريقة الّلعب، ثـّم يشرف على أدائها.	  1.3.2
1.3.3
2.3.2

2.4.2
2.4.4
2.4.5

طريقة الّلعب:
يعطي الـمعّلم لكّل مجموعة كرة ويضع في كّل طْوٍق بطاقًة.  •

يقف الاّلعب األّول في الّطوق ويرمي إليه صديقه الكرة.  •
إذا استطاع مسك الكرة، يأخذ البطاقة ثـّم يعود إلى الّدور وتتكرّر عملّية الّلعب   •

حّتى يتّم أخذ كّل البطاقات.
ترّتب الـمجموعة البطاقات على الّسّبورة لتكون جـماًل متناسقًة.  •

الـمجموعة الفائزة هي الّتي تكمل تكوين الجمل في أسرع وقت.  •

َقُة الَمْجُموَعُة )ب(الـُمَسابـَ الَمْجُموَعُة )أ(
ُهَو

ُهَو
ُمِدير

َنِشيطُمِدير



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

54
مرشد المعلم

َعة َوَخْمُسوَن َأْربـَ

ْم25 َقدِّ َهيَّا نـُ

يقرأ الّتالميذ الـجمل قراءة صحيحة.	 
يقّدم الّتالميذ الكالم الـجماعي.	 

1.3.2 
1.4.2

2.2.5 
2.3.6 
2.4.2

َأْهاًل َوَسْهاًل َوَمرَْحًبا َيا َأْصِدَقاُء
َأْهاًل ِبَك َوَمرَْحًبا ِبَك

َهيَّا َنْذُكْر اأَلْشَخاَص ِفي الـَمْدَرَسِة
َهيَّا... َهيَّا... َهيَّا ِبَنا...

َبِة... ُهْم َأْصِدَقاُؤَنا ِتْلِميذ َوَرِئيُس الَفْصِل َوَعرِيف وََأِميُن الـَمْكتـَ
م م م م م... ُثمَّ َمْن؟

ُمِدير َوُمَساِعَدُة الـُمِديِر وَكاِتَبة َوُمَعلَِّمة َوَحاِرَسة َوَرِئيَسُة الَفْصِل
أََنا َعرِيَفة. وَأَْنَت؟
َبِة أََنا َأِميُن الـَمْكتـَ

َعِظيم! َعِظيم! َمْن ُهَو؟ َوَمْن ِهَي؟
ُهَو ُمِدير... َوِهَي ُمَساِعَدُة الـُمِديِر...

أَْيَن الـُمَعلُِّم؟ أَْيَن الـُمَعلُِّم؟ 
الـُمَعلُِّم ِفي الَفْصِل... 

ِمْن َفْضِلَك َيا َكاِتُب، ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل الـُمِديَر
ْل!  الـُمِديُر ِفي اِلَداَرِة... تـََفضَّ

اَلَمِة ُشْكرًا... َمَع السَّ
إَِلى اللَِّقاِء



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

مرشد المعلم

َخْمَسة َوَخْمُسوَن

َواَصُل26 ُر َوَأتـَ ُأَفكِّ

َمْن ُهَو؟

َهْل ِهَي ُمَساِعَدُة الـُمِديِر؟

55

َمْن أَْنِت؟
ُهَو ُمِدير. أََنا َعرِيَفة.

َل، ِهَي َكاِتَبة.

َهْل أَْنَت َحاِرس؟

َعْم، أََنا َحاِرس. نـَ

PAK-21  Tiga Lilau Satu Kekal

طريقة الّتنفيذ:
يقّسم الّتالميذ إلى عّدة مـجموعات.  •

يبقى أحد الّتالميذ في كّل مـجموعة ويقوم بدور معّين في الـمدرسة.  •
يناقش الّتالميذ عن أشخاص معّينة في مجموعتهم.  •



الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة

56
مرشد المعلم

ِستَّة َوَخْمُسوَن
يعّد الّتالميذ الّديوراما على مـحور "األشخاص في الـمدرسة".	 
يعرض الّتالميذ الّديوراما أمام الفصل.	 
يستخدم الّتالميذ Zappar لـشرح عن الّشخصيات في الـمدرسة 	 

أمام الفصل.

2.2.5
2.3.6

ُم27 ُأِعدُّ َوُأَقدِّ



57
مرشد المعلم

ُ
ة

َ
اِلث َّ

 الث
ُ
الَوْحَدة

3

57
يالحظ الّتالميذ الّصورة ويخّمنون موضوع الّدرس.	 
َعة َوَخْمُسوَنيسّمع المعّلم الّتالميذ أسماء المباني في المدرسة وما حولها.	  َسبـْ

َعرَُّف1 ُأَلِحُظ َوَأتـَ



58
مرشد المعلم

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

يستمع الّتالميذ إلى الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية 	 
ويرّددونها.

•يمّيز الّتالميذ بين "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية في الكلمات الـمسموعة.	 

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد2

ثَـَماِنَية َوَخْمُسوَن
1.1.1
1.1.2

1.1.3
2.1.4

َأْسَتِمُع َوُأَميُِّز

"ال" اْلَقَمرِيَُّة

اْلَورَاُء

و غ

اْلُغْرَفُة

اْلُخرُوُج

خ ق
اْلَقاَعُة

ْمِسيَُّة "ال" الشَّ

د
الثُّاَلَثاُءالدُّكَّاُن

ث

ذ
الذِّْكُر

ُز اْلُخبـْ
اْلوَاِسُع

الدُّوَلُب
الثُّوُم

ال ْمِسيَُّة اْلَقَمرِيَُّة  الشَّ



59

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

ِتْسَعة َوَخْمُسوَن
يقرأ الّتالميذ الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية ثّم يستمعون 	 

إليها ويكتبونها )بدون الّنظر إليها(. 
يكّون الّتالميذ الكلمات بإدخال "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية على 	 

الكلمات المسموعة: ثاّلجة، قرآن، خيمة، دفتر.

َرُا ُثمَّ َأْسَتِمُع َوَأكُتُب3 َأقـْ

1.1.1
1.1.4

2.1.1
3.1.1

الَقاُموُس

الثَّاِلُث

الـِخَماُر

ْرُس الدَّ

الَقاُموُس

الثَّاِلُث

الـِخَماُر

ْرُس الدَّ

ق

ث

خ

د

"ال" 
اْلَقَمرِيَُّة

 =

 =

 =

 =
"ال"

ْمِسيَُّة الشَّ

 َأْسَتِمُع َوُأَكوُِّن
ال

AL-QURAN

اْلَقاُموُس 

َثاِلُث  أَثـْ

الـِخَماُر

َأْدَدْرُس

11ال   الــ 11

2
2

اْل + َقاُموس 

اْل + خـَِمار

اْل + َثاِلث 

اْل + َدْرس 



َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد4

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

60
مرشد المعلم

ِستُّوَن60
يستمع الّتالميذ إلى الكلمات: إدارة، فناء، مكتبة، حّمام، مطعم، 	 

ملعب، قاعة، فصل، حديقة، مصّلى ويرّددونها.
يـصّنف الّتالميذ الكلمات الـمسموعة حسب نوعها.	 

1.2.1
1.2.3
1.2.4



مرشد المعلم

61َواِحد َوِستُّوَن

َنى ُر الَمبـْ َغيـْ َنى الَمْدَرَسُة الَمبـْ

.2 .1 .2 .1

َأْسَتِمُع َوُأَصنُِّف

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة
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مرشد المعلم

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

َناِن َوِستُّوَن اِثـْ
يستمع الّتالميذ إلى العبارات: غرفة الـمعّلمين، غرفة المدير،  	 

معمل العلوم، معمل الكمبيوتر، ودّكان الـمدرسة ثّم يرّددونها.
يـمّيز الّتالميذ بين الّصور حسب العبارات الـمسموعة.	 

1.2.1
1.2.4

َأْسَتِمُع َوُأَردُِّد5

َأْسَتِمُع َوُأَميُِّز
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

َثاَلَثة َوِستُّوَن
يقرأ الّتالميذ الكلمات المدروسة ويرّددونها.	 
يـحّدد الّتالميذ الّصور حسب العبارات المقروءة.	 

2.2.1
2.2.2

ُد َرُأ َوُأَحدِّ َأقـْ

َرُأ َوُأَردُِّد6 َأقـْ

َمْدَرَسِتي

َمْلَعُب الـَمْدَرَسِة 
َمْطَعُم الـَمْدَرَسِة 

ُمَصلَّى

ِفَناء

َمْلَعب

امَمْطَعم َحمَّ

َفْصل
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مرشد المعلم

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

َعة َوِستُّوَن َأْربـَ
يقرأ الّتالميذ الكلمات المدروسة ويرّددونها.	 
يـصّنف الّتالميذ الكلمات المقروءة حسب "هذا" و"هذه".	 

2.2.1
2.2.3

َرُأ َوُأَصنُِّف َأقـْ
الَمْدَرَسُة

ٰهِذِه

.... .... .... ....
ٰهَذا

َرُأ َوُأَردُِّد7 َأقـْ

َمْلَعب
َبة َمْكتـَ

َقاَعة
َمْطَعم

المدرسة المحبوبة

َمْدَرَسِتي

ِإَداَرةَحِديَقة

َبةَقاَعة َمْكتـَ

َمْدَرَسِتي

ِإَداَرةَحِديَقة

َبةَقاَعة َمْكتـَ

Sekolahku - Powerpoint

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View

click to add notes
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

َخَْسة َوِستُّوَن
يقرأ الّتالميذ العبارات المدروسة ثّم يرّددونها. 	 
يـنتج الّتالميذ المشروعات الّصوتّية للعبارات المقروءة.	 

2.2.1
2.2.5

َرُأ َوُأَردُِّد8 َأقـْ

ُغْرَفُة الـُمَعلِِّميَن، ُغْرَفُة الـُمِديِر، َمْعَمُل الُعُلوِم، 
َمْعَمُل الُكْمِبُيوَتر، ُدكَّاُن الـَمْدَرَسِة.

َرُأ َوُأْنِتُج َأقـْ

َمْعَمُل الُكْمِبُيوَترَمْعَمُل الُعُلوِم

اللَُّغُة الَعرَبِيَُّة
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

ِستَّة َوِستُّوَن
يكتب الّتالميذ الكلمات المدروسة كتابة صحيحة. 	  3.2.1

3.2.2

َرُأ9 َأْكُتُب َوَأقـْ

2فـصـل

3
56

9

1
4

87

112غرفة الـمعلمين

345

6

7

8

10

11

12

13
14

15

2
3

4

5
6

7
8

11دكان الـمدرسة

2

2

6

3

3

4 45

5

6
7

7 8

8

9

10

111213

14

2مـطـعم

35

6

7 1

4
8

9
10

11

9



الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

َراِجْع10 َهيَّا نـُ

67 َعة َوِستُّوَن َسبـْ

لِّمِيَن
ْـرَفُة الـُمَع

بَة       ُغ                                                        ِإدَا رَة       َمْكتـَ
     

                                                       َحِديَقة

                                                      ُغـرَْفُة الـُمِديِر       َقاَعة

َتر     ُمَصلَّى       ُدكَّاُن الـمَدْ رَسَِة      َفْصل
ــو بِيـُ ُكمْ

َُل ال
مَعْم

ام        َمْعَمُل العُلُـــوِم        حـَمَّ
ِفنَاء 

َمْطَعم       َمْلَعب

َنا َمْدَرَستـُ

ٰهَذا

ٰهِذِه



مرشد المعلم

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

َأتََمرَُّن11
َصنِّْف ُثمَّ اْكُتْب

اُْكُتْب ُثمَّ اقـَْرْأ

1

2

ٰهِذِه ٰهَذا

الَمْدَرَسُة
َرئِيُس الَفْصِل

َبِة َأِميُن الَمْكتـَ

.... .1

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .1

.... .4 .... .2.... .3 .... .3.... .2 .... .4

َثَماِنَية َوِستُّوَن 68

َكاِتب
اإِلَداَرُة

ُدكَّان
َبة َمْكتـَ

ِإَداَرة
ُغْرَفُة الـُمِديِر

َقاَعة
َمْطَعم

ِفَناء
َمْلَعب
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

ِتْسَعة َوِستُّوَن

َرُأ12 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

َرُأ َوُأَمثُِّل َأقـْ

2- َما ِتْلَك؟2- أَْيَن اإِلَداَرُة؟

اُم؟ 1- َما ٰذِلَك؟1- أَْيَن الَحمَّ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
يجيب الّتالميذ عن الّسؤال ثّم يمّثلون الحوار.	 

1.3.2
1.3.6

2.3.3
2.3.5

َبُة؟  أَْيَن الـُمَصلَّى؟ أَْيَن الـَمْكتـَ

َما ِتْلَك؟  َما ٰذِلَك؟

َبُة. ُهَناَك الـَمْكتـَ

ُهَنا الـُمَصلَّى.

ِتْلَك ِإَداَرة.ٰذِلَك َمْطَعم.

PEJABAT
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

ُعوَن َسبـْ

َرُأ13 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها 	 
ثّم حفظها.

يـرّتب الّتالميذ الكلمات المقروءة حسب الّصور.	 

1.3.2
1.3.5
1.3.6

2.3.4
2.3.5

َرُأ َوُأَرتُِّب َأقـْ

اُم - الَفْصِل يَـِميَن - َمْعَمُل الُعُلوِم - الَفْصِل  َيَساَر - الـَحمَّ

اِم. الـَفْصُل َأَماَم الـَحمَّ

 اإِلَداَرُة َيِميَن الَقاَعِة.

ُدكَّاُن الـَمْدَرَسِة َوَراَء َمْعَمِل الُكْمِبُيوَتر.

َبِة. الـُمَصلَّى َيَساَر الـَمْكتـَ

 الـَحِديَقُة ِبَجاِنِب الـَمْلَعِب.

َبُة الَمْكتـَ

الَحِديَقُة

الـَفْصُل

اُم الَحمَّ

الـُمَصلَّى

الـَمْلَعُب

الَقاَعُة اإِلَداَرُة

ُغْرَفُة الـُمَعلِِّميَن

َمْعَمُل الُعُلوِم

َمْعَمُل الُكْمِبُيوَتر

ُدكَّاُن الَمْدَرَسِة
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

ُعوَن وَاِحد َوَسبـْ

َرُأ14 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
ينتج الّتالميذ المشروعات المسّجلة في الفيديو باستخدام الحوار.	 

1.3.2
1.3.6
2.3.2

2.3.3
2.3.5
2.3.6

َرُأ َوُأْنِتُج َأقـْ

ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟ 
ِجْئُت ِمن الـَمْطَعِم.

ِمْن أَْيَن أَْنِت؟ 
اِم. أََنا ِمن الـَحمَّ

ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

ِمْن أَْيَن ِجْئِت؟

أََنا ِمْن ُغْرَفِة الـُمَعلِِّميَن.

ِجْئُت ِمْن ُدكَّاِن الَمْدَرَسِة.

KEDAI BUKU SEKOLAH
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

ُعوَن  َناِن َوَسبـْ اِثـْ
يكتب الّتالميذ الجمل البسيطة المدروسة كتابة صحيحة.	 
يصنع الّتالميذ المشروعات للجمل البسيطة باستخدام برامج 	 

 .)Paint( الكمبيوتر

2.3.2
2.3.6
3.3.1

َرُأ  15 َأْكُتُب َوَأقـْ

أهال
2

3
1

4

5

6

7

8

9

1وسهال10 2

3

4

567
8

9 10

11

12

13

14

1

2

3

4

23مرحبا
4

5

6

7
8

9

1

أجملما
2

4

5

6

7

8

10

3
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2
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

َهيَّا نـَُراِجْع16

 َما ٰذِلَك؟

أَْيَن اإِلَداَرُة؟ِمْن أَْيَن أَْنِت؟

َبُة؟ ام. أَْيَن الـَمْكتـَ ٰذِلَك َحمَّ

أََنا ِمْن ُدكَّاِن 
الَمْدَرَسِة.

اإِلَداَرُة َيَساَر 
الـَمْطَعِم.

َبُة. ُهَنا الـَمْكتـَ
ٰذِلَك /
ِتْلَك

أََنا ِمْن .../
ِجْئُت ِمْن...

يَـِميَن / َيَساَر / َوَراَء / 
َأَماَم / ِبَجاِنِب

ُهَنا /
ُهَناَك

73 ُعوَن َثاَلَثة َوَسبـْ

PAK-21  4 Corners



مرشد المعلم

ُعوَن َأْرَبَعة َوَسبـْ 74

َأتََمرَُّن17
َأِجْب ُثمَّ اْكُتْب

َرْأ َرتِّْب ُثمَّ اقـْ

أَْيَن ُمَساِعُد الـُمِديِر؟ 

ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟

ُهَناَكالَمْدَرَسِة ُدكَّاُنُهَنا 

1

2

.... 

.... 

.... 

َحِديَقةَجِميَلة

الـَمْطَعِميَـِميَن الُمَصلَّى الَقاَعُة   َيَساَرالـَمْلَعِب 

KEDAI BUKU 

SEKOLAH

أَْيَن الَعرِيُف؟ 
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم
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ُعوَن َخْمَسة َوَسبـْ

َرُأ18 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

َرُأ َوُأَكوُِّن َأقـْ

ٰذِلَك ُدكَّاُن الَمْدَرَسِة.

يستمع الّتالميذ إلى الجمل المتناسقة ويرّددونها ثّم يقرؤونها مع مراعاة 	 
الّنبر والّتنغيم.

يكّون الّتالميذ الجمل المتناسقة من الكلمة والجملة البسيطة.	 

1.4.1
1.4.4

2.4.1
2.4.2
2.4.5

َمْلَعب

ُهَناَك َحِديَقة.
الَحِديَقُة َأَماَم الـَمْطَعِم.

Sekolahku - Powerpoint
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َما َأْجَمَل َمْدَرَسِتي!

ُهَناَك َحِديَقة.
الَحِديَقُة َأَماَم الـَمْطَعِم.

ٰذِلَك َمْعَمُل الُكْمِبُيوَتر.
َمْعَمُل الُكْمِبُيوَتر بـَِجاِنِب الـُمَصلَّى.

ٰذِلَك َمْعَمُل الكمبيوتر.
َمْعَمُل الُكْمِبُيوَتر بـِجاِنِب الـُمَصلَّى.

ُهَناَك َحِديَقة.
الَحِديَقُة َأَماَم الـَمْطَعِم.

َما َأْجَمَل َمْدَرَسِتي!
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

ُعوَن ِستَّة َوَسبـْ
يكتب الّتالميذ الجمل المتناسقة المدروسة كتابة صحيحة. 	 
ينتج الّتالميذ المشروعات الكتابّية للجمل المتناسقة باستخدام الكلمات 	 

المدروسة في برامج الكمبيوتر.

3.4.1
3.4.2

2.3.6
2.4.2
2.4.5

ُأَكوُِّن َوَأْكُتُب19

َمْطَعم.

َمْطَعم.

ٰهَذا َمْطَعم.

ٰهَذا َمْطَعم.

ٰهَذا الـَمْطَعُم َنِظيف. 

ٰهَذا الـَمْطَعُم َنِظيف. 
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َبة. َمْكتـَ

َبة. َمْكتـَ
َبة.  ٰهِذِه َمْكتـَ

َبة.  ٰهِذِه َمْكتـَ

َبُة َنِظيَفة. َبُة َنِظيَفة. ٰهِذِه الـَمْكتـَ  ٰهِذِه الـَمْكتـَ
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

ُعوَن َعة َوَسبـْ َسبـْ
يقرأ الّتالميذ الحوار ويحفظونه ثّم يمّثلونه.	 
يمأل الّتالميذ الحوار ثّم يمّثلونه.	 

1.4.1
1.4.2
1.4.3

2.4.2
2.4.3
2.4.5

َرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل20 َأْسَتِمُع َوَأقـْ

َرُأ َوُأَمثُِّل َأقـْ

َيا ُأْسَتاُذ! .... ِلي ِبالُخرُوِج إَِلى .... .

ْل. تـََفضَّ
ْر! َتَأخَّ َل تـَ

اِم. َأْذَهُب إَِلى الَحمَّ
ِاْسـَمِحي ِلي َيا ُأْسَتاَذُة.

َيا ُأْستاُذ! ِاْسـَمْح ِلي 
اِم. ِبالُخرُوِج إَِلى الَحمَّ

َحَسًنا.

إَِلى أَْيَن َتْذَهُب َيا ُتونِي؟

ْل. تـََفضَّ

. ....



مرشد المعلم

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

ُعوَن َثَماِنَية َوَسبـْ

َهيَّا نـَُراِجْع21 

َبُة؟ أَْيَن الـَمْكتـَ

َبُة  َل، الـَمْكتـَ
َيَساَر الـَمْطَعِم.

َبُة  َعْم، الـَمْكتـَ نـَ
َيَساَر الـَمْطَعِم.

َبُة َيِميَن   الـَمْكتـَ
الـَمْطَعِم.

َبُة َيِميَن  الـَمْكتـَ
الَحِديَقِة.  
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

الـَفْصُلالـَفْصُل
الَقاَعُةالَقاَعُة اإِلَداَرُةاإِلَداَرُة

ُغْرَفُة الـُمَعلِِّميَنُغْرَفُة الـُمَعلِِّميَن

َمْعَمُل الُعُلوِمَمْعَمُل الُعُلوِم

َمْعَمِل الُكْمِبُيوَترَمْعَمِل الُكْمِبُيوَتر

ُدكَّاُن الَمْدَرَسِةُدكَّاُن الَمْدَرَسِة

79 ُعوَن ِتْسَعة َوَسبـْ

َأتََمرَُّن22

.... .... أَْنَت؟

....  ....  .... الُكْمِبُيوَتر.

َأْكِمْل ُثمَّ اْكُتْب

َأِجْب ُثمَّ اْكُتْب

1

2

)ٰهَذا/ٰهِذِه( .... َمْعَمُل ....

)ٰذِلَك/ِتْلَك( .... ُغرَْفُة الـُمَعلِِّميَن. 
َمْعَمُل .... َأَماَم ....  .... . 

ُغرَْفُة ....  .... الَفْصِل.

.... .... الـَمْطَعِم.

....  .... ِجْئَت؟



مرشد المعلم

ُنوَن َثَما

َهيَّا نـَْقَرْأ23

التَّْدرِيُب َعَلى ِإْطَفاِء الَحرِيِق

َيرِنُّ الـَجَرُس ِفي اإِلَداَرِة.

َيْخرُُج التَّاَلِميُذ ِمن الَفْصِل.

َيْذَهُب التَّاَلِميُذ إَِلى الـَمْلَعِب.

ُيْطِفُئ اإِلْطَفاِئيُّ الـَحرِيَق.

80

وَاِئَد التَّْدرِيِب َعَلى ِإْطَفاِء الَحرِيِق.   ُاْذُكْر فـَ

َرُأ َوُأِجيُب َأقـْ
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

مرشد المعلم

وَاِحد َوَثَماُنوَن

ْلَعْب24 َهّيا نـَ

طريقة الّلعب بالّلعبة "محترفو الّلغة العربّية":
يكّون الّتالميذ الجمل البسيطة في مجموعتهم.   •

يمسك كّل الّتالميذ أطراف الحبل ثّم يكتبون تلك الجمل على الورقة.   •
يتّم تحديد الفائزين من حيث:   •

    * صّحة الجمل.
    * أجمل خط.

يشرح المعّلم للّتالميذ طريقة الّلعب، ثّم يشرف على أدائها. 	  2.1.2
2.3.2
2.3.6

3.2.1
3.2.2
3.3.1

الـِمَثاُل:     
        ُهَناَك ِإَداَرة.
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الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

َناِن َوَثَماُنوَن اِثـْ

َأْهاًل َوَسْهاًل َوَمرَْحًبا ِبُكْم     َأْهاًل َوَسْهاًل إَِلى َمْدَرَسِتَنا        
َعلَّْم َعن الَمْدَرَسِة           تـَ َهيَّا َهيَّا إَِلى الـَمْدَرَسِة      َهيَّا نـَ

ْلَعُب ِفي الـَمْلَعِب   َنْدُرُس ِفي الَفْصِل       َونـَ
ْقرَُأ ِفي الـُمَصلَّى       َوَنْأُكُل ِفي الـَمْطَعِم نـَ

َغن25ِّ َهيَّا نـُ

يلقي الّتالميذ الكالم الّشعبي بالّنغمات المناسبة.	  1.3.2
1.4.2

2.2.5
2.3.6
2.4.2

َنا َجِميَلة       َمَكان ِلَطَلِب الِعْلِم َمْدَرَستـُ
ْلَعُب َنا َنِظيَفة       َنْدُرُس َونـَ َمْدَرَستـُ

َبة      ِفيَها َمْطَعم َوَمْلَعب  ِفيَها َفْصل َوَمْكتـَ
ِفيَها َحِديَقة َوِإَداَرة       ِفيَها َقاَعة َوفَِناء 

َعلَّْم َعن الـَمْدَرَسِة           تـَ َيا َأْصِدَقاُء... َهيَّا َنْذُكْر     َهيَّا نـَ
اَلَمِة، َوإَِلى اللَِّقاِء ُشْكرًا َجزِياًل َيا َأْصِدَقاءُ     َمَع السَّ

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة



مرشد المعلم

83 َثاَلَثة َوَثَماُنوَن

َعاَوُن  ُر َوَأتـَ ُأَفكِّ 26

َرتِّْب:
6يوليواألربعاء

طريقة الّتنفيذ:
يرّتب الّتالميذ الكلمات حسب الّصور المعروضة على الّسّبورة. ويمنع الكالم أثناء عملّية الّترتيب.	 
يمشي الّتالميذ إلى المجموعة األخرى ويالحظون إجابة تلك المجموعة بدون الكالم.	 
يرجع الّتالميذ إلى مجموعتهم ويناقشون اإلجابة الّصحيحة. 	 
يناقش المعّلم والّتالميذ اإلجابة الّصحيحة.	 

ُمَصلَّى

ُمَصلَّى
 الـُمَعّلِِميَن

َفُة ُغرْ
ُغرَْفُة الـُمعَلِِّميَن

َقاَعة َمْلَعب

َبة َمْكتـَ ِفَناء ِإَداَرة

َمْطَعم

َحِديَقة

َبةِفَناءِإَداَرة َمْكتـَ

َمْلَعبَقاَعة
َمْطَعم

َحِديَقة

PAK-21  Silent Card Shuffle
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مرشد المعلم

الَوْحَدُة الثَّالَِثُة

َعة َوَثَماُنوَن َأْربـَ
يشرح المعّلم للّتالميذ طريقة صنع "صندوق ذكّي".	  2.2.3

2.3.3
2.3.6

ُم27 ُأِعدُّ َوُأَقدِّ

1

1

45

23

23

45



َعرَُّف 1 ُأَلِحُظ َوَأتـَ

ُ
اِبَعة  الرَّ

ُ
الَوْحَدة

4

85
يالحظ الّتالميذ الّصورة ويخّمنون موضوع الّدرس.	 مرشد المعلم

َخْمَسة َوَثَماُنوَنيسّمع المعّلم الّتالميذ أسماء األشياء في البيت.	 
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

يستمع الّتالميذ إلى الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية  و"ال" الّشمسّية 	 مرشد المعلم
ويرّددونها.

يحّدد الّتالميذ "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية في الكلمات الـمسموعة.	 

ُد2 َأْسَتِمُع َوُأَردِّ

1.1.1
1.1.2

1.1.3
2.1.3

َباُح الصَّ اِوَلُة اْلِبَساُطالطَّ
"ال" اْلَقَمرِيَُّة 

ْمِسيَُّة  "ال" الشَّ
اْلِجَداُر

ِستَّة َوَثَماُنوَن

اْلَهاِتُفاْلَباُب هب ج
اْلَجِميُل

"ال" اْلَقَمرِيَُّة

النَـّْوُم َعاُم الطَّ
ن ط

ض ص
ُيوُف الضُّ اَلُة الصَّ

ْمِسيَُّة "ال" الشَّ

ُد َأْسَتِمُع َوُأَحدِّ
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

"ال" 
اْلَقَمرِيَُّة

َعة َوَثَماُنوَن َسبـْ
يقرأ الّتالميذ الكلمات الّتي فيها "ال" القمرّية و"ال" الّشمسّية ويستمعون 	 

إليها ويكتبونها )بدون الّنظر إليها(.
يكّون الّتالميذ الكلمات بإدخال "ال" على الكلمات المسموعة: صحن، 	 

بيت، نافذة، جريدة.

رَُأ ُثمَّ َأْسَتِمُع َوَأْكُتُب3 َأقـْ

1.1.1
1.1.4

2.1.1
3.1.1

اْلَجِميُل

اْلَهاِتُف

اْلَجِميُل

اْلَهاِتُف

اْلَجِميُل

اْلَهاِتُف 

"ال"
ْمِسيَُّة الشَّ

ه 

ُيوُف الضُّ

َعاُم الطَّ

ُيوُف الضُّ

َعاُم الطَّ

َاْضُضُيوُف 

َاْطَطَعاُم 

ض

ط

ج

َأْسَتِمُع َوُأَكوُِّن

PILIHAN

REKOD

ال

11ال   الــ 11

2
2

PILIHAN

REKOD

PILIHAN

REKOD

PILIHAN

REKOD

اْل + َجِميل 

اْل + َهاِتف

اْل + ُضُيوف

اْل + َطَعام



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ُد4 َأْسَتِمُع َوُأَردِّ

َثَماِنَية َوَثَماُنوَن
يستمع الّتالميذ إلى الكلمات: سرير، وسادة، ستار، ساعة، حّمام،  	 

كنبة، هاتف، طاولة، سّلم، تلفزيون، مخزن ويرّددونها.
يصّنف الّتالميذ الكلمات المسموعة حسب "هذا" و"هذه".	 

1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4

88
مرشد المعلم

الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

89 ِتْسَعة َوَثَماُنوَن

َأْسَتِمُع َوُأَصنُِّف

ْيُت ٰهِذِهالبـَ ٰهَذا

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

َساَعة
ُسلَّم

ِسَتار
ِوَساَدة

الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِتْسُعوَن

ُد5 َأْسَتِمُع َوُأَردِّ

يستمع الّتالميذ إلى العبارات: غرفة الّنوم، صالة الّضيوف، صالة الّطعام، 	 
موقف الّسّيارة.

ينتج الّتالميذ المشروعات الّصوتّية للعبارات المسموعة.	 

1.2.1
1.2.3
1.2.5

َأْسَتِمُع َوُأْنِتُج

PILIHAN

REKOD
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َواِحد َوتِْسُعوَن

َرُأ َوُأَردُِّد6 َأقـْ

يقرأ الّتالميذ الكلمات المدروسة ويرّددونها.	 
يحّدد الّتالميذ الكلمات المقروءة الموجودة في البيت.	 
يدّرب المعّلم الّتالميذ على تكوين الكلمات المبدوءة ب "ال" القمرّية 	 

أو "ال" الّشمسّية ثم قراءتها.

2.2.1
2.2.2

ُد َرُأ َوُأَحدِّ َأقـْ

ِفي
ْيِت البـَ

َهاِتف

َبة َكنـَ

َمْخزَن

َطاِوَلة

ِتِلِفْزُيون

ال + ِتِلِفْزُيون
ال + َشاَشة

َبة ال + َكنـَ
ال + َسبُّوَرة

َساَعة

2.1.3
2.1.4
2.1.5
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َناِن َوِتْسُعوَن اِثـْ
يقرأ الّتالميذ الكلمات المدروسة ويرّددونها.	 
يصّنف الّتالميذ الكلمات المقروءة حسب "هذا" أو "هذه".	 

2.2.1 
2.2.3 
2.2.4

ُد7 َرُأ َوُأَردِّ َأقـْ

َرُأ َوُأَصنُِّف َأقـْ

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

ٰهِذِهٰهَذا

ُسلَّمِوَساَدةَسرِير ام ِسَتارَحمَّ

ِوَساَدة
َسرِير
َساَعة

ام َحمَّ
ِسَتار
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َثاَلَثة َوتِْسُعوَن
يقرأ الّتالميذ العبارات المتعّلقة بالبيت ويرّددونها.	 
يمّيز الّتالميذ بين الكلمات والعبارات المتعّلقة بالبيت والمدرسة.	 

2.1.5
2.2.1
2.2.4

َرُأ َوُأَردُِّد8 َأقـْ

َرُأ َوُأَميُِّز َأقـْ

َعاِم َصاَلُة الطَّ ُغْرَفُة النَـّْوِم

يَّاَرِة َمْوِقُف السَّ
ُيوِف َصاَلُة الضُّ

الَمْطَعُمُغْرَفُة النَـّْوِم

َعاِمُغْرَفُة الُمِديِر َصاَلُة الطَّ
َحمَّام

ِفي
ْيِت البـَ

ِفي
الَمْدَرَسِة

َساَعة
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

موقف السيارة

َعة َوِتْسُعوَن َأْربـَ

َرُأ9 َأْكُتُب َوَأقـْ

يكتب الّتالميذ الكلمات المدروسة كتابة صحيحة.	 
يقرأ الّتالميذ الكلمات الّتي كتبوها ثم يرّددونها.	 

3.2.1
3.2.2

1سلم6

2347

5
8

9

كنبة10
6

1

2
34

5

1صالة الضيوف

23

4
5

6
7

1
2

3

4

567

8
910

11 12

13

2

13
5

47 8

9

6
10

11

12

34567

8
9

10

11

12
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مرشد المعلم

َراِجْع10 َهيَّا نـُ

95 َخْمَسة َوِتْسُعوَن

َأْسَتِمُع وََأقـَْرُأ

َأْكُتُب َوَأقـَْرُأ

َأقـَْرُأ َوُأَصنُِّف

2

3

ُيوِف َصاَلُة الضُّ

يَّاَرِة َمْوِقُف السَّ

 ُغْرَفُة النَـّْوِم

َعاِم َصاَلُة الطَّ

ٰهِذِهٰهَذا

ام َحمَّ
ُسلَّمَسرِير

ِوَساَدةِسَتار
َبة َطاِوَلةَكنـَ

َساَعة

1

َبة - َهاِتف - ِتِلِفْزيُون - َساَعة - ِسَتار  ُسلَّم - َكنـَ
ام - َمْخزَن - َطاِوَلة - َسرِير - ِوَساَدة - َحمَّ



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِستَّة َوِتْسُعوَن

َأَتَمرَُّن11

َرْأ َصنِّْف ُثمَّ اقـْ

َسمِّ ُثمَّ اْكُتْب

1

2

ٰهَذا
ٰهِذِه

....

........

........

....

96

ام - ِوَساَدة - َطاِوَلة  ِسَتار - َهاِتف - ُسلَّم - َحمَّ
َبة - َمْخزَن - ِتِلِفْزُيون َساَعة - َسرِير - َكنـَ
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َعة َوِتْسُعوَن َسبـْ

َرُأ12 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

أَْيَن الِوَساَدُة؟

أَْيَن الَمْخزَُن؟

اَعُة؟ أَْيَن السَّ رِيِر. الِوَساَدُة َعَلى السَّ

لَِّم. الَمْخزَُن َتْحَت السُّ
ْوَق  اَعُة فـَ السَّ

اِوَلِة. الطَّ

َرُأ َوُأْنِتُج َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
يجيب الّتالميذ عن األسئلة ثّم ينتجون المشروعات المسّجلة في الفيديو.	 

1.2.5
1.3.2 
1.3.6
2.3.2

2.3.3 
2.3.5
2.3.6

َتاُر؟ أَْيَن الِوَساَدُة؟أَْيَن السِّ َبُة؟ أَْيَن الَهاِتُف؟أَْيَن الَكنـَ

PAK-21  Jalan Galeri
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َثَماِنَية َوتِْسُعوَن

َرُأ13 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

َرُأ َوُأَمثُِّل َأقـْ

َعْم، ِعْنِدي.../ َل، َما ِعْنِدي...َهْل ِعْنَدَك...   نـَ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
يكّمل الّتالميذ الجمل البسيطة ثّم يمّثلونها أمام الفصل.	 

2.3.1
2.3.2

2.3.3
2.3.5

ٰهَذا ِتِلِفْزيُون.

َهْل ِعْنَدَك ِتِلِفْزيُون 
َعْم، ِعْنِدي ِتِلِفْزيُون ِفي البـَْيِت.ِفي البـَْيِت؟ نـَ

ٰهِذِه َساَعة.

َل، َما ِعْنِدي َساَعة 
َعاِم. ِفي َصاَلِة الطَّ

َعاِم؟ َوَهْل ِعْنَدِك َساَعة ِفي َصاَلِة الطَّ
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِتْسَعة َوتِْسُعوَن

َرُأ14 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

َرُأ َوُأَرتُِّب َأقـْ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل البسيطة ويقومون بنطقها وقراءتها ثّم حفظها.	 
يرّتب الّتالميذ الكلمات المقروءة لتكون جملة بسيطة.	 

1.3.2
1.3.5 
1.3.6

2.3.4 
2.4.5

اُم َنِظيف. الَحمَّ

الَهاِتُف َجِديد.

ْيِتي َطاِوَلة َجِديَدة.  ِفي بـَ

ِفي ُغْرَفِة النَـّْوِم ِوَساَدة َجِميَلة.

َتاُر َجِميل. السِّ

َبة َنِظيَفة. ُيوِف َكنـَ ِفي َصاَلِة الضُّ

يَّاَرِة - َنِظيف - َمْوِقُف  السَّ
َعاِم - َجِديَدة  ِفي - َطاِوَلة - َصاَلِة الطَّ
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِماَئة

َرُأ15 َأْكُتُب َوَأقـْ

يكتب الّتالميذ الجمل البسيطة المدروسة كتابة صحيحة.	 
يقرأ الّتالميذ الجمل البسيطة الّتي كتبوها ثّم يرّددونها.	 

3.2.1 
3.2.2 
3.3.1

في بيتي

الوسادة  12

3

4 56

78910

11

12

13
14

1على
2

3

4
5

6
السرير7 12

34567

8

9

1011

12

1
2

34

5

6

789
10

1صالة11

2
3

4

5

6

7

1الضيوف

2

3

4

57

8 9

10

11
12

13 6
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

101ِماَئة َوَواِحد

َراِجْع16 َهيَّا نـُ

َراُ ُثمَّ َأْكُتُب َأقـْ

َأْسَتِمُع وَُأرَدُِّد

َراُ ُثمَّ ُأَمثُِّل َأقـْ

أَْيَن الَهاِتُف؟

َعْم َلنـَ
ُيوِف. ِعْنِدي ِتِلِفزْيُون ِفي َصاَلِة الضُّ

1

2

اِوَلِة.3 ْوَق الطَّ الَهاِتُف فـَ
لَِّم. الَهاِتُف َتْحَت السُّ
رِيِر. الَهاِتُف َعَلى السَّ

ٰهَذا َمْخزَن.

ٰهِذِه َطاِوَلة.
ْيِتي َمْخزَن َنِظيف.ِعْنِدي َسرِير. ِفي بـَ

ُيوِف ِسَتار َجِميل. ِفي َصاَلِة الضُّ
َبة َجِديَدة. ِفي ُغْرَفِة النَـّْوِم َكنـَ

َعاِم. َما ِعْنِدي َساَعة ِفي َصاَلِة الطَّ

َما ِعْنِدي َمْخزَن ِفي البـَْيِت.

َهْل ِعْنَدك…؟

ِعْنِدي َسرِير ِفي ُغْرَفِة النَـّْوِم.

َعلَّْم اللَُّغَة الَعرَبِيََّة تـَ َهيَّا نـَ



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َعْم، .... .  ْيِت؟  نـَ َهْل ِعْنَدَك َطاِوَلة ِفي البـَ

َأَتَمرَُّن17
َرْأ َأِجْب ُثمَّ اقـْ

اَعُة .... .  ْيِتَك؟    السَّ اَعُة ِفي بـَ أَْيَن السَّ

1

َناِن102 ِماَئة َواثـْ

َعاِم؟ َهْل ِعْنَدَك ِتِلِفْزُيون ِفي َصاَلِة الطَّ
َل، .... . 

ِصْف ُثمَّ اْكُتْب

. ....

. ....

. ....

2

. ....
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِماَئة َوَثاَلَثة

رَُأ18 َأْسَتِمُع َوَأَتَكلَُّم ُثمَّ َأقـْ

َرُأ َوُأَكوُِّن َأقـْ

َعاِم َصاَلُة الطَّ

يستمع الّتالميذ إلى الجمل المتناسقة ويرّددونها ثّم يقرؤونها.	 
يكّون الّتالميذ الجمل المتناسقة من الكلمات المدروسة.	 

2.4.1 
2.4.2 
2.4.5

1.3.5 
1.4.1
1.4.4

ٰهَذا َمْخزَن.
ِعْنِدي ُسلَّم ِفي الَمْخزَِن.

ٰهِذِه ُغْرَفُة النَـّْوِم.

ِعْنِدي َسرِير ِفي ُغرَْفِة النَـّْوِم. 

ُيوِف. ٰهِذِه َصاَلُة الضُّ
ُيوِف. َبة ِفي َصاَلِة الضُّ ِعْنِدي َكنـَ

ِوَساَدة
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َعة ِماَئة َوَأْربـَ

ُأَكوُِّن َوَأْكُتُب19

يكتب الّتالميذ الجمل المتناسقة كتابة صحيحة.	 
ينتج الّتالميذ المشروعات للجمل المتناسقة باستخدام المواد المعادة 	 

الستخدام.

3.4.1 
3.4.2

َبة. َكنـَ

َبة َجِميَلة. ٰهِذِه َكنـَ

َبة. ٰهِذِه َكنـَ
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِماَئة َوَخْمَسة
يقرأ الّتالميذ الحوار ويحفظونه ثّم يمّثلونه. 	 
يكّون الّتالميذ الحوار مستعينا بالّسؤال ثّم يمّثلونه.	 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3

2.4.2 
2.4.3
2.4.5

َرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل20 َأْسَتِمُع َوَأقـْ

ْيِتي. َأْهاًل َوَسْهاًل إَِلى بـَ
ُخوِل. ِلي ِبالدُّ تـََفضَّ

ُشْكرًا، "النََّظاَفُة ِمن اإِليَماِن".

َرُأ َوُأَمثُِّل َأقـْ

َتَك؟ يـْ زُوُر بـَ ُقوُل ِلَصِديِقَك ِعْنَدَما يـَ َماَذا تـَ

َتِك!  يـْ َما َأْجَمَل بـَ
ُتِك وَاِسع. يـْ بـَ

ٰهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي. 
ُيوِف. ِلي إَِلى َصاَلِة الضُّ تـََفضَّ

ُيوِف َنِظيَفة! وَاه... َصاَلُة الضُّ



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َأقـَْرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل

َأقـْرَُأ ُثمَّ َأْكُتُب

1

2

َهيَّا نـَُراِجْع21

ِماَئة َوِستَّة106

َأْحَسْنَت! 
"النََّظاَفُة ِمن اإِليَماِن".

ُشْكرًا، ٰهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي.

َعاِم. اِوَلُة ِفي َصاَلِة الطَّ الطَّ

ْيِتي َنِظيف. اُم ِفي بـَ الَحمَّ
ْوٍم. اَم ُكلَّ يـَ ُف الَحمَّ أَُنظِّ

َتِك! يـْ َما َأْجَمَل بـَ
ُتِك َواِسع َوَجِميل. يـْ بـَ

ٰهِذِه َطاِوَلة.ٰهَذا ِسَتار.

ٰهَذا ِسَتار َجِميل.



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

َأتََمرَُّن22
وَرَة وَاْكُتْب ِصْف الصُّ

َرْأ َكوِّْن ُثمَّ اقـْ

1

2

107 َعة ِماَئة َوَسبـْ

. ....

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

ام.   • ٰهَذا َحمَّ
َبة َجِديَدة.     ام َنِظيف.• ٰهِذِه َكنـَ • ٰهَذا َحمَّ

َبة. • ٰهِذِه َكنـَ

	 ٰهِذِه ُغْرَفُة النَـّْوِم.الِمَثاُل:
	 ِعْنِدي َسرِير ِفي ُغْرَفِة النَـّْوِم.

ِسَتار - َمْخزَن - ِوَساَدة - َمْوِقُف الَسيَّارَِة 



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ْقرَْأ23 َهيَّا نـَ

ِماَئة َوَثَماِنَية108

ْيِت الُمِسنِّيَن زَِياَرُة بـَ

َيْكُنُس التَّاَلِميُذ الُقَماَماِت 
َخارَِج البـَْيِت.

ْفرَُح الُمِسنُّوَن ِبزَِياَرِة  يـَ
التَّاَلِميِذ.

ْيِت اْلُمِسنِّيَن. زُوُر التَّاَلِميُذ بـَ َعاَمُل التَّاَلِميُذ َمَع الُمِسنِّيَن.يـَ تـَ يـَ ْيَت الُمِسنِّيَن. زُوُر التَّاَلِميُذ بـَ يـَ

َرُأ َوُأَمثُِّل َأقـْ

َتَك؟ َولَِماَذا؟ َك َوَجدَّ َهْل ُتِحبُّ َجدَّ

RUMAH KASIH
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِماَئة َوِتْسَعة

وَرَةَكوِِّْن الُجْمَلَة رَْأ الَكِلَمَةَسمِّ الصُّ اِقـْ

10 20 30

ْلَعْب24 َهيَّا نـَ

يشرح المعّلم للّتالميذ طريقة الّلعب ثّم يشرف على أدائها.	  1.3.3 
1.4.4 
2.4.5

ُيوِف َصاَلُة الضُّ

طريقة الّلعب:
يرمي الّتالميذ الكرة إلى الّثقب ثّم يأخذ البطاقة.   	

ينّفذ الّتالميذ األوامر فيها.   	
يحصل الّتالميذ على الّدرجة لإلجابة الّصحيحة.  	

يُوِفَصاَلُة  الضُّ
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ِماَئة َوَعَشَرة
ينطق الّتالميذ كلمات الّنشيد نطقا صحيحا مع مراعاة الّنبر والّتنغيم. 	 
يلقي الّتالميذ الّنشيد على لحن "بوريا".	 

1.3.2
1.4.2

2.2.5
2.3.6
2.4.2

َغن25ِّ َهيَّا نـُ

َطاِوَلة، َكنَـبَة، ِتِلِفْزيُون.ُسلَّم، َسرِير، َهاِتف، َمْخَزن،ٰهَذا َحمَّام، ٰهِذِه ِوَساَدة،ٰهَذا ِستَار، ٰهِذِه َساَعة،

ُيوِف، ُغْرَفُة النَـّْوِم، َصاَلُة الضُّ

َعاِم، يَّاَرِة، َصاَلُة الطَّ َمْوِقُف السَّ

ْيِتي َجِميل َجِديد َنِظيف، بـَ

ْيِتي َمَع ُأْسَرِتي. َأْسُكُن ِفي بـَ



الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ُر َوَأْسَأُل 26 ُأَفكِّ

رِيِر. الِوَساَدُة َعَلى السَّ
أَْيَن الِوَساَدُة؟

111 َوَأَحَد َعَشَر ِماَئة 

أَْيَن الَمْخزَُن؟
َهْل ِعْنَدَك َساَعة؟

أَْيَن التِِّلِفْزيُون؟أَْيَن الَهاِتُف؟

َهْل ِعْنَدَك َطاِوَلة؟

PAK-21  Kerusi Panas
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الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

مرشد المعلم

ُم 27 ُأِعدُّ َوُأَقدِّ

َنا َعَشَر112 ِماَئة وَاثـْ 112
يعّد الّتالميذ "Silhouette" مستعينا بالّصور المعروضة.	 
يعرض الّتالميذ المشروعات "Silhouette" المنتجة أمام الفصل.	 

2.4.2
2.4.5

3.4.1
3.4.2

ٰهَذا َسرِير.
رِيُر ِفي ُغْرَفِة النَـّْوِم. ٰهَذا السَّ
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ْهُر َشْهُر إِْبرِيل.  ٰهَذا الشَّ  (1)

ُيوِف َنِظيَفة.  َصاَلُة الضُّ  (4)

الـَمْلَعُب َأَماَم الـَمْدَرَسِة.  (2)

ِقْسُم أ: َوّفـِْق.

ااِلْخِتَباُر النَِّهاِئيُّ

إَِلى اللَِّقاِء.   (5)

ُهَو ُمِدير َنِشيط.  (3)

APRIL
1
8

R

15
22
29

6

I

13
20
27

2
9

K

16
23
30

7

S

14
21
28

3
10

J

17
24

4
11

S

18
25

5
12

A

19
26

ااِلْخِتَباُر النَِّهاِئيُّ

ِماَئة َوَثَلَثَة َعَشَر
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ِاْسَمِحي ِلي ِبالُخرُوِج    (10)
اِم. إَِلى الَحمَّ  

ْوُم الـُمَعلِِّميَن ِفي َشْهِر َماُيو. يـَ  (7)

النََّظاَفُة ِمن اإِليَماِن.  (8)

ِحيَحِة.  ِقْسُم ب: َضْع َعَلَمَة )√( ِفي اإِلَجاَبِة الصَّ

ُهَناَك َمْلَعب.  (9)

ٰهَذا َعرِيف.  (6)

ااِلْخِتَباُر النَِّهاِئيُّ

ِماَئة َوَأْربـََعَة َعَشَر
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_____ (11)_____  (16)

_____ (13)_____ (18)

_____ (12)_____  (17)

_____ (14)_____ (19)

_____ (15)_____ (20)

ْمِسيََّة.  ِقْسُم ج: َعيِّْن "ال" اْلَقَمرِيََّة و"ال" الشَّ

الـَقاَعُة

اَعُة السَّ

الَخْيَمُة

الِفَناُء

الُمِديُر

َجُة الـثَّلَّ

اُن الدُّكَّ

ئِيُس الرَّ

ْمِسيَُّة ال اْلَقَمرِيَُّةال الشَّ

ِحيَفُة الصَّ

الُغْرَفُة

ااِلْخِتَباُر النَِّهاِئيُّ

ِماَئة َوَخْمَسَة َعَشَر
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ِقْسُم د: َر تِّْب.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

(23) ِفي - َحْفُل التَّْكرِيِم - ُأْكُتوَبر - َشْهِر

(21) أَْيَن - ِجْئَت؟ - ِمْن 

َبِة؟ - َهْل (22)  أَْنَت - َأِميُن الـَمْكتـَ

ُيو - ِفي ْوُم - َشْهِر- ُيونـْ (24)  ِميَلِدي - يـَ

ُيوِف - َوَنِظيَفة - َجِميَلة - َصاَلُة   (25)  الضُّ

ااِلْخِتَباُر النَِّهاِئيُّ

ِماَئة َوِستََّة َعَشَر



َقاِئَمُة الُمْفرََداِتالَوْحَدُة الرَّاِبَعُة

َقاِئَمُة الُمْفَرَداِت
الَوْحَدُة اأُلوَل

Hari Lahir ْوُم الـِميَلِد يـَ 14 Januari َناِير يـَ 1
Hari Sukan ْوُم الرَِّياِضيُّ اليـَ 15 Februari رَاِير بـْ فـَ 2

Hari Bahasa Arab ْوُم اللَُّغِة الَعرَِبيَِّة يـَ 16 Mac َماِرس 3
Majlis Anugerah
Kecemerlangan

َحْفُل التَّْكرِيِم 17 April إِْبرِيل 4

Ini bulan apa? ْهُر؟ َما ٰهَذا الشَّ 18 Mei َماُيو 5
Bulan ini bulan … ْهُر َشْهُر ... ٰهَذا الشَّ 19 Jun ُيو ُيونـْ 6

Bagus (kamu) 20 َأْحَسْنَت / َأْحَسْنِت Julai ُيوْلُيو 7
Bila …? َمَتى...؟ 21 Ogos ُأُغْسُطس 8

… pada bulan … ... ِفي َشْهِر ... 22 September َتْمَبر ِسبـْ 9
Hari lahir saya pada ... ... ْوُم ِميَلِدي ِفي 23 يـَ Oktober ُأْكُتوَبر 10

Tahniah ُمَباَرك 24 November ُنوَفْمَبر 11
Semoga kamu sentiasa 

dalam kebaikan
ُتْم ِبَخيْر ُكلُّ َعاٍم وَأَنـْ 25 Disember ِديَسْمَبر 12

Sambutan ااِلْحِتَفاُل 26 Hari Guru ْوُم الـُمَعلِِّميَن يـَ 13

الَوْحَدُة الثَّاِنَيُة
Siapa …? َمْن ...؟ 11 Guru Besar ُمِدير / ُمِديرَة 1

Adakah …? َهْل ...؟ 12 Guru Penolong Kanan ُمَساِعُد الـُمِديِر / ُمَساِعَدُة الـُمِديِر 2
Izinkan saya 

wahai … ِمْن َفْضِلَك َيا ... 13 Pengawas َعرِيف / َعرِيَفة 3
Saya ingin 

berjumpa … ُأرِيُد َأْن أَُقاِبَل ... 14 Pengawas 
Perpustakaan

َبِة َبِة / َأِميَنُة الـَمْكتـَ َأِميُن الـَمْكتـَ 4

Sebentar لَـْحَظًة 15 Ketua Kelas رَِئيُس الَفْصِل / رَِئيَسُة الَفْصِل 5
Sudah tentu ًعا َطبـْ 16 Kerani َكاِتب / َكاِتَبة 6

Maaf 17 آِسف / آِسَفة Guru ُمَعلِّم / ُمَعلَِّمة 7
Hebat! َعِظيم! 18 Murid ِتْلِميذ / ِتْلِميَذة 8

Jumpa lagi إَِلى اللَِّقاِء 19 Pengawal َحاِرس / َحاِرَسة 9
Selamat tinggal َلَمِة َمَع السَّ 20 Aktif َنِشيط / َنِشيَطة 10

117 َعَة َعَشَر ِماَئة َوَسبـْ
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َقاِئَمُة الُمْفرََداِت

الَوْحَدُة الثَّاِلَثُة
Bilik Guru Besar ُغرَْفُة الـُمِديِر 14 Pejabat ِإَدارَة 1
Makmal Sains َمْعَمُل الُعُلوِم 15 Dataran ِفَناء 2

Makmal Komputer َمْعَمُل الُكْمِبُيوَتِر 16 Perpustakaan َبة َمْكتـَ 3
Kedai Sekolah اُن الـَمْدَرَسِة ُدكَّ 17 Tandas ام َحمَّ 4

Di manakah …? أَْيَن ...؟ 18 Kantin َمْطَعم 5
 Kanan / Kiri َيِميَن / َيَساَر   19 Padang َمْلَعب 6

Depan / Belakang َأَماَم / َوَراَء 20 Dewan َقاَعة 7
Di sebelah ِبَجاِنِب 21 Kelas َفْصل 8

Silakan ِلي ْل / تـََفضَّ تـََفضَّ 22 Taman َحِديَقة 9

Izinkan saya keluar ke …
ِاْسَمْح / ِاْسَمِحي ِلي 

ِبالـُخرُوِج  إَِلى ... 23 Surau ُمَصلَّى 10

Latihan Kebakaran التَّْدرِيُب َعَلى ِإْطَفاِء الـَحرِيِق 24 Bilik Guru ُغرَْفُة الـُمَعلِِّميَن 11
Alangkah cantiknya َما َأْجَمَل 25 Di sini / Di sana ُهَنا / ُهَناَك 12

Jangan lewat ْر! َتَأخَّ اَل تـَ 26 Baiklah َحَسًنا 13

الَوْحَدُة الرَّاِبَعُة
Ruang tamu ُيوِف َصاَلُة الضُّ 12 Tandas ام َحمَّ 1

Ruang makan َعاِم َصاَلُة الطَّ 13 Tangga ُسلَّم 2
Bilik tidur ْوِم ُغرَْفُة النـَّ 14 Sofa َبة َكنـَ 3

Garaj kereta يَّارَِة َمْوِقُف السَّ 15 Telefon َهاِتف 4

Adakah awak mempunyai 
… di …?

َهْل ِعْنَدَك / ِعْنَدِك ... 
ِفي ...؟

16
Televisyen ِتِلِفْزيُون 5

Atas ْوَق  َعَلى / فـَ 17 Jam َساَعة 6
Bawah تَـْحَت 18 Langsir ِسَتار 7

Di rumah saya … ْيِتي ... ِفي بـَ 19 Meja َطاِوَلة 8
Inilah kurniaan Tuhanku ٰهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي 20 Stor َمـْخزَن 9
Kebersihan Sebahagian 

daripada Iman
النََّظاَفُة ِمن اإِليَمـاِن 21 Katil َسرِير 10

Rumah Orang Tua ْيُت الـُمِسنِّيَن بـَ 22 Bantal ِوَساَدة 11

ِماَئة َوَثَماِنَيَة َعَشَر
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