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المملكة العربية السعىدية وزارة 
 التربية والتعليم

 

 

 

 الرابع االبتدائي
 

 

 :الصف 
 

   

      

        

 

 اللغة العربية
 

 

 :المادة 
 

    

        

         

     

 تقرير كشف بالمهارات
 

   

         

 

 

     

  

 الترتيب المهارة الفترة

 1 اسى، فؼم ، حزف  : تؼزف ٔتظُيف انكهًبد إنى انفتزح األٔنى

 2 تؼزف ٔيحبكبح انجًم انًخجتخ  انفتزح األٔنى

 3  (رفؼٓب ثبنؼاليخ األطهيخ، انضًخ). َؼزف ٔتًييش ٔاستؼًبل انًجتذأ ٔانخجز  انفتزح األٔنى

لزاءح انُظٕص لزاءح جٓزيخ يتسًخ ثجٕدح األداء ٔساليخ انُطك ٔتهٕيٍ  انفتزح األٔنى
 انظٕد تجؼب ألسبنيت انًمزٔء 

4 

 5 انًفزد ، انًخُى ، انجًغ :  تؼزف ٔتظُيف األسًبء إنى انفتزح األٔنى

 8 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انُفي  انفتزح األٔنى

 11 لزاءح فمزاد أٔ َظٕص  لزاءح طبيتّ ثسزػخ يُبسجخ يغ انفٓى  انفتزح األٔنى

 12 ٔانًسجٕلخ ثبنجبء ٔانكبف ٔانفبء   (أل  )رسى انكهًبد انًجذٔءح ثـ  انفتزح األٔنى

 13 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة األيز  انفتزح األٔنى

 16 اإلجبثخ ػٍ األسئهخ انتي  تٕجّ إنيّ حٕل انُض انًسًٕع  انفتزح األٔنى

 20 إػبدح حكبيخ لظخ لظيزح يغ يزاػبح تسهم أحذاحٓب ٔتزاثطٓب  انفتزح األٔنى

 24 اكتشبف يؼبَي انكهًبد انجذيذح  يٍ خالل انتضبد ٔانتزادف ٔانسيبق  انفتزح األٔنى

 25 انتحذث ثطاللخ ػٍ يشبْذاتّ ٔأفكبرِ  ثجًم يتزاثطخ  انفتزح األٔنى

 28 كتبثخ يب يًهى ػهيّ كتبثخ طحيحخ  يزاػيب انظٕاْز اإليالئيخ انتي درسٓب  انفتزح األٔنى

 30 اختيبر ػُٕاٌ يُبست نهُض انًسًٕع   انفتزح األٔنى

 31 نهٕطٕل إنى يؼبَي انكهًبد  (انفجبئي)استخذاو انًؼجى انًذرسي   انفتزح األٔنى

انُمطخ ، انُمطتيٍ ، انفبطهخ ، ػاليخ انتؼجت ،  )تٕظيف ػاليبد انتزليى  انفتزح األٔنى
 ػاليخ االستفٓبو  فيًب يكتت 

32 

 33 كتبثخ انحزٔف انًزتكشح ػهى انسطز ٔانُبسنخ ػُّ كتبثخ طحيحخ  انفتزح األٔنى

 34 انتفزيك في انكتبثخ ثيٍ انحزٔف انًطًٕسخ  ٔغيز انًطًٕسخ في خط انُسخ  انفتزح األٔنى

 35 استخالص األفكبر انزئيسيخ ٔانفزػيخ  انفتزح األٔنى

 36 كتبثخ لظخ لظيزح استُبدا إنى  طٕر تؼزع ػهيّ  انفتزح األٔنى

 37 كتبثخ َض يٍ فمزتيٍ رئيسيتيٍ  ٔجًم تفظيهيخ ثسيطخ  انفتزح األٔنى

 40 . إكًبل خبرطخ يؼزفيخ نُظٕص لظيزح انفتزح األٔنى

 41 . استظٓبر انُظٕص انًمزرح انفتزح األٔنى

لزاءح انُظٕص لزاءح جٓزيخ يتسًخ ثجٕدح األداء ٔساليخ انُطك ٔتهٕيٍ  انفتزح انخبَيخ
 انظٕد تجؼب ألسبنيت انًمزٔء 

4 

 6 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انُٓي  انفتزح انخبَيخ

 7 يبع، يضبرع، أيز : تؼزف ٔتظُيف األفؼبل إنى انفتزح انخبَيخ

 8 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انُفي  انفتزح انخبَيخ

 9  (" انضًخ " ثبنؼاليخ األطهيخ  )تؼزف ٔتتًيش ٔاستؼًبل انفبػم   انفتزح انخبَيخ

  



       

       

  

29/04/1434 
 

    
   

1/1 
 

  

       

 

 10 يذكز ، يؤَج :  تؼزف ٔتظُيف األسًبء إنى انفتزح انخبَيخ

 11 لزاءح فمزاد أٔ َظٕص  لزاءح طبيتّ ثسزػخ يُبسجخ يغ انفٓى  انفتزح انخبَيخ

 12 ٔانًسجٕلخ ثبنجبء ٔانكبف ٔانفبء   (أل  )رسى انكهًبد انًجذٔءح ثـ  انفتزح انخبَيخ

 13 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة األيز  انفتزح انخبَيخ

 15  (" انفتحخ " ثبنؼاليخ األطهيخ  ) تؼزف ٔتًييش ٔاستؼًبل انًفؼٕل ثّ  انفتزح انخبَيخ

 16 اإلجبثخ ػٍ األسئهخ انتي  تٕجّ إنيّ حٕل انُض انًسًٕع  انفتزح انخبَيخ

 20 إػبدح حكبيخ لظخ لظيزح يغ يزاػبح تسهم أحذاحٓب ٔتزاثطٓب  انفتزح انخبَيخ

 24 اكتشبف يؼبَي انكهًبد انجذيذح  يٍ خالل انتضبد ٔانتزادف ٔانسيبق  انفتزح انخبَيخ

 25 انتحذث ثطاللخ ػٍ يشبْذاتّ ٔأفكبرِ  ثجًم يتزاثطخ  انفتزح انخبَيخ

 27 تؼزف ٔاستؼًبل أسًبء اإلشبرح   انفتزح انخبَيخ

 28 كتبثخ يب يًهى ػهيّ كتبثخ طحيحخ  يزاػيب انظٕاْز اإليالئيخ انتي درسٓب  انفتزح انخبَيخ

 30 اختيبر ػُٕاٌ يُبست نهُض انًسًٕع   انفتزح انخبَيخ

 31 نهٕطٕل إنى يؼبَي انكهًبد  (انفجبئي)استخذاو انًؼجى انًذرسي   انفتزح انخبَيخ

انُمطخ ، انُمطتيٍ ، انفبطهخ ، ػاليخ انتؼجت ،  )تٕظيف ػاليبد انتزليى  انفتزح انخبَيخ
 ػاليخ االستفٓبو  فيًب يكتت 

32 

 33 كتبثخ انحزٔف انًزتكشح ػهى انسطز ٔانُبسنخ ػُّ كتبثخ طحيحخ  انفتزح انخبَيخ

 34 انتفزيك في انكتبثخ ثيٍ انحزٔف انًطًٕسخ  ٔغيز انًطًٕسخ في خط انُسخ  انفتزح انخبَيخ

 35 استخالص األفكبر انزئيسيخ ٔانفزػيخ  انفتزح انخبَيخ

 36 كتبثخ لظخ لظيزح استُبدا إنى  طٕر تؼزع ػهيّ  انفتزح انخبَيخ

 39 رسبنخ ألغزاع يتؼذدح / كتبثخ ثطبلخ  انفتزح انخبَيخ

 40 . إكًبل خبرطخ يؼزفيخ نُظٕص لظيزح انفتزح انخبَيخ

 41 . استظٓبر انُظٕص انًمزرح انفتزح انخبَيخ

لزاءح انُظٕص لزاءح جٓزيخ يتسًخ ثجٕدح األداء ٔساليخ انُطك ٔتهٕيٍ  انفتزح انخبنخخ
 انظٕد تجؼب ألسبنيت انًمزٔء 

4 

 6 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انُٓي  انفتزح انخبنخخ

 8 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انُفي  انفتزح انخبنخخ

 11 لزاءح فمزاد أٔ َظٕص  لزاءح طبيتّ ثسزػخ يُبسجخ يغ انفٓى  انفتزح انخبنخخ

 12 ٔانًسجٕلخ ثبنجبء ٔانكبف ٔانفبء   (أل  )رسى انكهًبد انًجذٔءح ثـ  انفتزح انخبنخخ

جًغ تكسيز، جًغ يؤَج سبنى ، جًغ يذكز : تؼزف ٔتظُيف إَٔاع انجًٕع انفتزح انخبنخخ
 سبنى  

14 

 16 اإلجبثخ ػٍ األسئهخ انتي  تٕجّ إنيّ حٕل انُض انًسًٕع  انفتزح انخبنخخ

 18 تؼزف ٔاستؼًبل انضًبئز انًُفظهخ   انفتزح انخبنخخ

 20 إػبدح حكبيخ لظخ لظيزح يغ يزاػبح تسهم أحذاحٓب ٔتزاثطٓب  انفتزح انخبنخخ

 21 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انذػبء  انفتزح انخبنخخ

 22  ("انكسزح)تؼزف ٔتًييش ٔاستؼًبل انًجزٔر  ثحزف انجز ثبنؼاليخ األطهيخ انفتزح انخبنخخ

 24 اكتشبف يؼبَي انكهًبد انجذيذح  يٍ خالل انتضبد ٔانتزادف ٔانسيبق  انفتزح انخبنخخ

 25 انتحذث ثطاللخ ػٍ يشبْذاتّ ٔأفكبرِ  ثجًم يتزاثطخ  انفتزح انخبنخخ

 26 رسى انًٓشح انًتطزفخ  انفتزح انخبنخخ

 28 كتبثخ يب يًهى ػهيّ كتبثخ طحيحخ  يزاػيب انظٕاْز اإليالئيخ انتي درسٓب  انفتزح انخبنخخ

 30 اختيبر ػُٕاٌ يُبست نهُض انًسًٕع   انفتزح انخبنخخ

 31 نهٕطٕل إنى يؼبَي انكهًبد  (انفجبئي)استخذاو انًؼجى انًذرسي   انفتزح انخبنخخ

انُمطخ ، انُمطتيٍ ، انفبطهخ ، ػاليخ انتؼجت ،  )تٕظيف ػاليبد انتزليى  انفتزح انخبنخخ
 ػاليخ االستفٓبو  فيًب يكتت 

32 
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 33 كتبثخ انحزٔف انًزتكشح ػهى انسطز ٔانُبسنخ ػُّ كتبثخ طحيحخ  انفتزح انخبنخخ

 34 انتفزيك في انكتبثخ ثيٍ انحزٔف انًطًٕسخ  ٔغيز انًطًٕسخ في خط انُسخ  انفتزح انخبنخخ

 35 استخالص األفكبر انزئيسيخ ٔانفزػيخ  انفتزح انخبنخخ

 36 كتبثخ لظخ لظيزح استُبدا إنى  طٕر تؼزع ػهيّ  انفتزح انخبنخخ

 40 . إكًبل خبرطخ يؼزفيخ نُظٕص لظيزح انفتزح انخبنخخ

 41 . استظٓبر انُظٕص انًمزرح انفتزح انخبنخخ

لزاءح انُظٕص لزاءح جٓزيخ يتسًخ ثجٕدح األداء ٔساليخ انُطك ٔتهٕيٍ  انفتزح انزاثؼخ
 انظٕد تجؼب ألسبنيت انًمزٔء 

4 

 6 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انُٓي  انفتزح انزاثؼخ

 8 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة انُفي  انفتزح انزاثؼخ

 11 لزاءح فمزاد أٔ َظٕص  لزاءح طبيتّ ثسزػخ يُبسجخ يغ انفٓى  انفتزح انزاثؼخ

 12 ٔانًسجٕلخ ثبنجبء ٔانكبف ٔانفبء   (أل  )رسى انكهًبد انًجذٔءح ثـ  انفتزح انزاثؼخ

جًغ تكسيز، جًغ يؤَج سبنى ، جًغ يذكز : تؼزف ٔتظُيف إَٔاع انجًٕع انفتزح انزاثؼخ
 سبنى  

14 

 16 اإلجبثخ ػٍ األسئهخ انتي  تٕجّ إنيّ حٕل انُض انًسًٕع  انفتزح انزاثؼخ

 17 تؼزف ٔيحبكبح أسهٕة االستفٓبو   انفتزح انزاثؼخ

 19 تؼزف ٔاستؼًبل األسًبء انًٕطٕنخ   انفتزح انزاثؼخ

 20 إػبدح حكبيخ لظخ لظيزح يغ يزاػبح تسهم أحذاحٓب ٔتزاثطٓب  انفتزح انزاثؼخ

انضًخ ، انفتحخ، : ثبنؼاليبد األطهيخ )تؼزف ٔتًييش ٔاستؼًبل انظفخ  انفتزح انزاثؼخ
  (انكسزح

23 

 24 اكتشبف يؼبَي انكهًبد انجذيذح  يٍ خالل انتضبد ٔانتزادف ٔانسيبق  انفتزح انزاثؼخ

 25 انتحذث ثطاللخ ػٍ يشبْذاتّ ٔأفكبرِ  ثجًم يتزاثطخ  انفتزح انزاثؼخ

 26 رسى انًٓشح انًتطزفخ  انفتزح انزاثؼخ

 28 كتبثخ يب يًهى ػهيّ كتبثخ طحيحخ  يزاػيب انظٕاْز اإليالئيخ انتي درسٓب  انفتزح انزاثؼخ

انضًخ ، : ثبنؼاليبد األطهيخ )تؼزف ٔتًييش ٔاستؼًبل االسى انًؼطٕف  انفتزح انزاثؼخ
  (ٔانفتحخ ،ٔانكسزح

29 

 30 اختيبر ػُٕاٌ يُبست نهُض انًسًٕع   انفتزح انزاثؼخ

 31 نهٕطٕل إنى يؼبَي انكهًبد  (انفجبئي)استخذاو انًؼجى انًذرسي   انفتزح انزاثؼخ

انُمطخ ، انُمطتيٍ ، انفبطهخ ، ػاليخ انتؼجت ،  )تٕظيف ػاليبد انتزليى  انفتزح انزاثؼخ
 ػاليخ االستفٓبو  فيًب يكتت 

32 

 33 كتبثخ انحزٔف انًزتكشح ػهى انسطز ٔانُبسنخ ػُّ كتبثخ طحيحخ  انفتزح انزاثؼخ

 34 انتفزيك في انكتبثخ ثيٍ انحزٔف انًطًٕسخ  ٔغيز انًطًٕسخ في خط انُسخ  انفتزح انزاثؼخ

 35 استخالص األفكبر انزئيسيخ ٔانفزػيخ  انفتزح انزاثؼخ

 36 كتبثخ لظخ لظيزح استُبدا إنى  طٕر تؼزع ػهيّ  انفتزح انزاثؼخ

 38 يمء استًبرح تسجيم االَضًبو إنى  جًبػخ يذرسيخ  انفتزح انزاثؼخ

 40 . إكًبل خبرطخ يؼزفيخ نُظٕص لظيزح انفتزح انزاثؼخ

 41 . استظٓبر انُظٕص انًمزرح انفتزح انزاثؼخ
 

 


