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درٌس في اللّغِة العربّیِة للّصّف الّرابع

موضوع الّدرس:عالماُت الوقِف والّترقیم

الّرجاء تزّودوا بـ : قَلٍم ، دفتٍر للّغِة العربّیة، ممحاٍة، أقالٍم للّتلوین.

مع المعلّم/ ة: جیھان غبیش

منظومة بّث قُطرّیة



ماذا سنتعلّم الیوم؟

عالماُت الوقِف والّترقیم

!     ؟     .    ،     :     " "



ماذا یجب أن نحّضر للحّصة؟ 



نبدأ 

ما أحسَن الّرُجل
؟   .   !



نبدأ 

؟ما أحسَن الّرُجلُ



نبدأ 

.ما أحسَن الّرُجلُ



نبدأ 

!ما أحسَن الّرُجلَ



اآلن سنتعلّم

عالماُت الّترقیِم

ھي رموٌز واشاراٌت توَضُع بْیَن الُجمِل، لتنظیِم الكتابِة وتحقیِق 
الَفْھِم



* وتوضُع بْین جملتْیِن مترابطَتْیِن في المعنى.*

،الفاِصَلُة

ْرَس. ، حّیا الّتالمیَذ، وَعَرَض الدَّ َدَخَل الُمعلُِّم إلى الّصفِّ



*توَضُع َبعَد الُمنادى*

،الفاِصَلُة

، حافظوا على َنظاَفِة َصفُِّكم. فِّ یا ُطّالَب الصَّ



*َبْیَن الّشيِء َوأنواِعِھ*

،الفاِصَلُة

ّفاح. أُِحبُّ من الفاِكھِة ثالَثَة أنواٍع: الخوُخ، الموِز، التُّ



*بْعَد نَعم/ ال/ كّال/ بلى*

،الفاِصَلُة

ؤاِل الّرابِع. َنَعم، أجبُت عِن السُّ

كّال، لم أَتَغیََّب باألمِس عِن المدرسِة.



توَضُع في نھایِة ُكلِّ ُجملٍة َتمَّ معناھا

.النُّقَطة

َتفَتُح المدارُس أبواَبھا في األّوِل من أیلول ُكلَّ عاٍم.



توَضُع َقْبَل القْوِل المباِشِر

:النُّقطتاِن

قاَل الُمعلُِّم: " تعاونوا في العَمِل".



َبْیَن الّشيِء وأقساِمِھ

:النُّقطتاِن

فُصوُل الّسنِة أرَبَعٌة: َصْیٌف، خریٌف، شتاٌء، ربیٌع.

الُجمُل نوعاِن: ُجمٌل إسمّیٌة وُجمٌل فعلّیٌة.



ؤاِل  توَضُع َبعَد السُّ

؟عالمُة االسِتْفھاِم 

كیَف تختاُر أصدقاَءَك؟
باحَة؟ ھل ُتحبُّ السِّ



ِب والّدھشِة واالنفعاِل.  توَضُع بعَد الّتَعجُّ

ِب  !عالمُة الّتَعجُّ

ما أجمَل الفضیلَة!
ما أَلذَّ طعَم الُمَثلَّجات!



ِھ حرفّیًا، سواَء كاَن جملًة أم ِفقَرًة. یوضُع بینھا الكالُم المنقوُل ِبَنصِّ

" "عالمُة الّتنصیِص – الُمزَدوجان 

ْدُق فضیلٌة والَكِذُب رذیلٌة". قاَل حكیٌم:" الصِّ
جاَء في الحدیِث الّشریِف:" اُطلُبوا الِعْلَم من المھِد إلى 

اللّحِد".



من أنا؟

أوَضُع في نھایِة الجملِة االستفھامّیِة

؟ عالمُة االسِتْفھاِم 



من أنا؟

أوضُع َبْیَن الُجمِل المترابطِة في المعنى

، الفاِصَلُة



من أنا؟

ٍب ودھَشٍة أنا أُعبُِّر عن انفعاٍل وتَعجُّ

! ِب  عالمُة الّتَعجُّ



من أنا؟

أوَضُع َقْبَل القوِل الُمباِشِر

: النُّقطتاِن



من أنا؟

أوَضُع في نھایِة ُكلِّ ُجملٍة َتمَّ معناھا

. النُّقَطة



من أنا؟

ھ َیَضعون بیني الَكالَم المنقوَل ِبَنصِّ

" " عالمُة الّتنصیِص – الُمزَدوجان 



تدّرب

ما أجمَل الّطبیعَة في الّربیِع___•

!؟.،

!



،
.

!

:

.،یا ُبَنيَّ ___ ِابَتِعد عن أصِدقاِء الّسوِء ___•



أَتَغیَّبَت باألمِس عِن المدرسِة___

!
؟

:
.

؟



أنواُع الفعِل ثالثٌة__ ماٍض__  مضارٌع __ أمٌر _
  

،
!

:

.

؟

:،،.



قاَل الُمعلُّم لتالمیذِه ___ ___ اُْدُرسوا لتنجحوا__ __

.

:
!

" "

:". "



ُننھي وُنجمل

َتَعلّمنا اَْلَیْوَم...
أھمّیَة استخداِم عالماِت الّترقیِم في َفْھِم المقروء.•
ْدنا وظیفَة ُكلِّ عالمٍة من عالماِت الّترقیم.• َحدَّ



َتَخّیَل اجتماًعا لعالماِت الّترقیِم الّتي تَعلَّمَتھا اَْلَیْوَم َمًعا، واْكُتب الحواَر 
الّذي داَر بْیَنھا.

َر اْسِتعماِل عالماِت الوقِف والّترقیم في الحوار! َتَذكَّ

اُرُسم صورًة لإلجتماع.

نواصل التدّرب
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