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RUKUN NEGARA 
 

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:  
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; 

Memelihara satu cara hidup demokratik; 
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara  

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; 
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi  

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; 
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan  

sains dan teknologi moden; 
 

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha 
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 

 
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 
KELUHURAN PERLEMBAGAAN 

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 
KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan  ke arah lebih 

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan 

bersepadu  untuk  melahirkan  insan yang seimbang dan harmonis 

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan  

kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah 

bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu 

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab 

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan 

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, 

masyarakat dan negara” 

 

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
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DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 
 

3.    Kurikulum Kebangsaan 

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk 

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, 

kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu 

perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, 

mental  dan  emosi  serta  untuk  menanam dan  mempertingkatkan  nilai  moral  

yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. 

 

 

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 

               [PU(A)531/97.] 
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 نترڤڠكات 

 (SABK)اداله كوريكولوم اڬام اسالم يڠ دلقسانكن د سكوله اڬام بنتوان كراجأن  (KBDKBT) برسڤادو ديني دان كوريكولوم برسڤادو تحفيظ كوريكولوم

 كبڠسأن يڠ بردفتر د باوه كمنترين ڤنديديقن مليسيا. متالمت منجاديكن كوريكولوم برسڤادو ديني دان كوريكولوم برسڤادو تحفيظ سباڬاي كوريكولوم

 .اداله اونتوق مالهيركن ڬينراس ي علماء دان چندكياوان اسالم ڤد ماس اكن داتڠ

 

 (KSSM)دوكومن ستندرد كوريكولوم برسڤادو ديني دان كوريكولوم برسڤادو تحفيظ مروڤاكن ترنسيس ي كڤد ڤلقسانأن كوريكولوم ستندرد سكوله منڠه 

كوريكولوم اين دڬوبل دالم بنتوق ڤرڽاتأن ستندرد. ڤرڽاتأن ستندرد ترديري درڤد ستندرد . اوليه ايت ٢٠١٧يڠ اكن دلقسانكن سڤنوهڽ ڤد تاهون 

 .كندوڠن دان ستندرد ڤمبالجرن يڠ ڤرلو دچاڤاي اوليه موريد دالم سواتو تيمڤوه ڤرسكولهن

 

 ۲جرن. اوليه يڠ دمكين دهارڤكن ڬورودوكومن ستندرد كوريكولوم اين جوڬ مروڤاكن سومبر رجوكن كڤد ڬورو دالم ملقساناكن ڤڠاجرن دان ڤمبال 
داڤت مڠڬوناكن دوكومن ستندرد اين سمكسيموم موڠكين سوڤاي متالمت ڤلقسانأن اونتوق مالهيركن مودال انسان يڠ مڠواساءي اساس علمو اڬام 

 دان بهاس عرب سباڬاي ڤرسديان اونتوق منجادي علماء يڠ برڤڠتاهوان تيڠڬي دان لواس اكن ترچاڤاي

 

ن دان تريما كاسيه كڤد سموا ڤيهق يڠ تله مڽومبڠكن كڤاكرن دان تناڬ اونتوق أتيڠڬي ڤڠهرڬ-لوم مراكامكن ستيڠڬيالي بهاڬين ڤمباڠونن كوريكو اخير سك

 .اكن منچاڤأي حسرت دان متالمت سيستم ڤنديديقن كبڠسأنKBDKBT  . سموڬ ڤلقسانأنKBDKBTمڠحاصيلكن 

 

 جليلال دوكتور ساريه بنت عبد

 ڤڠاره

 وريكولومبهاڬين ڤمباڠونن ك
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 املقدمة

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.

. وهذا املنهج للمدارس الدينية نحمد هللا تبارك وتعالى ونشكره على توفيقه وعنايته قد تم إعداد وثيقة املنهج املعياري للغة العربية

. والغرض األساس ي من تصميم هذا املنهج هو إتاحة الفرصة هجري ال 1437امليالدي املوافق عام  2015سيتم استخدامه ابتداء من عام 

لتالميذ املدارس الدينية على اكتساب املهارات اللغوية األساسية األربع واستيعاب محتوياتـها من املفردات والنظام الصوتي والقوالب 

 اللغوية حتى يتمكن التالميذ من استخدامها في املواقف واملحاور املعينة بجانب تقديم أفكارهم بصياغ الكالم العربي الفصحى.

 

زة عليها في املدارس الدينية. وهي بمكانة نظائرها اللغات األساسية في املدار 
ّ
ة من املواد املرك س إن مادة اللغة العربية هي مادة مهّم

على التالميذ أن يدرسوها دراسة تامة. ولذلك تدرج حصص تدريس اللغة العربية في جدول التدريس الرسمي مقارنة  الدينية فيجب

 باملدارس الثانوية الوطنية.

 

ث واكتساب شتى املعارف وإجراء األبحا ويستهدف تعليم اللغة العربية في هذه املرحلة إلى فتح الطريق على التالميذ لفهم العلوم اإلسالمية

أساليب التعليم  والدراسات في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والعلوم السياسية والسياحية والعالقات الدولية. يأخذ هذا املنهج أيضا بعين االعتبار 

 والتعلم لغير الناطقين بالعربية وميول التالميذ وذكاءهم املتعدد.

 

كنين من اللغة العربية ال في الكتابة والقراءة فحسب بل في االستماع والتحدث والتكلم ماملساعي ثمرتها املرجوة في تخريج التالميذ املتويرجى أن تثمر هذه 

بالطالقة.
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 الخلفية

 يستمد هذا املنهج من القرارات اآلتية :

برئاسة رئيس مدراء التربية املاليزية بإدراج املنهج الديني  2012يونيو من  25املنعقد في   3/2012رقم  اجتماع اللجنة املركزية لتنسيق املناهج قرار  .1

 ملبادئ تنفيذ املنهج الدراس ي الوطني بوزارة الترب
ً
ية املاليزية ومنهج التحفيظ ضمن املنهج الدراس ي الوطني وتنفيذ املنهجين واإلشراف عليهما طبقا

 واإلدارة التقّدمية اإلسالمية املاليزية. يةبموافقة الهيئة االستشارية للدراسة والتربية اإلسالم

ل قسم تطوير املناهج وغيره من األقسام بوزارة التربية املاليزية مع الهيئة االستشارية للدراسة والتربية اإل  .2
ّ
سالمية لجنة خاصة طبقا للقرار السابق شك

يها أعضاء متخصصون في مجال الدراسة اإلسالمية واللغة العربية من للمنهج الديني ومنهج التحفيظ لتطوير املنهج الدراس ي الوطني الحالي يشارك ف

ة للمنهج الجامعات املحلية وعلى رأسهم األستاذ الفخرّي داتوء الدكتور محمود زهدي بن عبد املجيد لتخطيط تنفيذ عملية التعليم والتعلم الفّعال

  الديني ومنهج التحفيظ.

 برئاسة وزير التربية بإدراج املنهجين ضمن املنهج الدراس ي الوطني. 2012من يوليو  26املنعقد في  200لـ رة اقرار اجتماع لجنة التخطيط التربوّي للم .3

برئاسة رئيس الوزراء بتنفيذ املنهج الديني ومنهج التحفيظ في  2012ديسيمبر  3املنعقد في  54قرار اجتماع املجلس الوطني للشؤون اإلسالمية للمرة الـ  .4

 الدينية الحكومية املدعومة وتغيير تسمية املنهج الديني ومنهج التحفيظ إلى املنهج الديني املتكامل ومنهج التحفيظ املتكامل.املدارس 

أيضا باالهتمام واملوافقة على االقتراح بإدراج املنهج الديني املتكامل ومنهج  2013فبراير  27املنعقد في  231قرار اجتماع مجلس امللوك للمرة الـ  .5

 التحفيظ املتكامل ضمن املنهج الدراس ي الوطني وتنفيذهما في املدارس الدينية الحكومية املدعومة. 

 من ذلك، قّرر اجتماع اللجنة التربوية للواليات املاليزية للمرة الـ  .6
ً
برئاسة وزير التربية املاليزية بإعالم الواليات بقرار تنفيذ املنهج  1/2013رقم  5امتدادا

 على السنة األولى إلى السنة الخامسة ابتداًء من عام الديني 
ً
 .2015املتكامل ومنهج التحفيظ املتكامل تدريجيا
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 الغاية

التالميذ وتقويتها في  تحقيق القدرة اللغوية لدىإلى  والخامسة للسنة الرابعة الدينية وتعلمها في املرحلة الثانويةاملعاصرة اللغة العربية  مادة يرمي تعليم

 .النصوص العربية من مختلف املصادر واستيعابها بجانب التواصل مع اآلخرين باللغة العربية الفصحىالتعامل مع 

 

 األهداف

 إلى تحقيق األهداف التالية: والخامسة املعاصرة للسنة الرابعة غة العربيةللاملادة يهدف املنهج املعياري 

 والطالقة مع مراعاة النبرات والتنغيمات.قراءة النص بالفصاحة  .1

  واستيعابه في الكالم والكتابة.قراءة النص  .2

 التعبير عن الفكرة واستخدامها في املواقف املختلفة. .3

 كتابة الِفقرات واملقال  عن املحاور املعّينة.  .4

 اإلحاطة بقواعد اللغة العربية. .5

 َعّد األرقام واألعداد. .6

 وتوظيفها في املواقف املعّينة.اكتساب الثروات اللغوية  .7

 تطبيق القيم النبيلة والتحلي بالسلوك اإليجابي في تكوين شخصية الفرد املثلى لخدمة الدين واملجتمع والوطن. .8
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 ركائز املادة

يتمكن التالميذ من اكتساب املفردات ورفع كفاءة املهارات اللغوية واستخدامها في الكالم والكتابة في الفصول الدراسية  الدينيةفي نهاية املرحلة الثانوية 

ة التدريس املرحة واملمتعة على مهارات التفكير العليا بطريق املعاصرةوخارجها. وعند عملية التعليم والتعلم يركز هذا املنهج املعياري للغة العربية 

 .اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعبر املنهج ك عناصر الركزة على التالميذ. بجانب االهتمام بتموامل

 

 اللغة املستخدمة

 تكون عملية التعليم والتعلم للمنهج الديني املتكامل ومنهج التحفيظ املتكامل بواسطة اللغة العربية الفصحى.

 

 العليا مهارة التفكير 

 قدرة اإلبداع واالبتكار. مهارة التفكير العليا هي القدرة على التعامل باملعارف واملهارات والقيم في التعّقل واالنعكاس لحل املشاكل. واتخاذ القرارات وإظهار 

. ويلتزم على مدرس واملشروعات املشاكلوَحّل  وتعلم االستكشاف تعّقلكانت مهارة التفكير العليا قابلة الستعمالها داخل الفصل مع األنشطة املتنوعة بال

 .مع األسئلة العليا ليشّجع الطالب على التفكير خريطة الذهناستعمال أدوات التفكير كخريطة التأّمل و وطالب 

 

تنظيميا وتركيزيا.  .على التفكير في التدريس والتعليم ليشجع الطالباملعلم  طبقهانهج الدراس ي كي يامل بصورة واضحة فيمهارة التفكير العليا  ويتم إبراز 

زت ع
ّ
  :التفكير كما في الجدول التالي ة مستوياتلى أربعومهارة التفكير العليا ترك
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 : طبقات التفكير العليا1جدول 

 األفعال املستخدمة البيان والشرح طبقات التفكير

مهارة 

التفكير 

 العليا

فاقترح/ - االبتكار واإلبداع.تحصيل الفكرة أو املنتج عن طريق  االبتكار
ّ
م/أِل  َصِمّ

بر واملهارات والقيم وإتيان املبّررات. مالتقوي
ُ
م/ينسق/رأي - كسب االحتساب والقرارات باستعمال املعلومات والخ ِوّ

َ
 ق

ب - تقسيم املعلومات إلى األجزاء األصغر لفهم عميق ولها صلة بعضها بعضا. التحليل
ّ
ز/حّدد/رت  َمِيّ

 استخرج/استخدم/طّبق - استخدام املعلومات واملهارات والقيم لتطبيق األشياء في املواقف املختلفة. التطبيق

 

واتخاذ القرارات واإلبداع مع القدرة  املشاكلواإلنعكاس مّما يحل التعّقل مهارة التفكير العليا هي القدرة على تطبيق املعلومات واملهارات والقيم على بناء 

 والتفكير استراتيجيا. التعّقليعلى تحصيل األشياء. وتتكون مهارة التفكير العليا على مهارة التفكير االنتقادي واالبتكاري و 

 ة.وهي القدرة على تقييم الفكرة منطقية للحصول على النتيجة املنشودة بالدالئل املقبول مهارة التفكير االنتقادي 

  هي القدرة على تحصيل أو تكوين األشياء الجديدة والقّيمة باستخدام نشاط التصّور الواقعي وتفكير خارج العادة. ومهارة التفكير االبتكاري 

  لومهارة
ّ
 هي القدرة على التحسيب والتقييم والتعليل منطقيا. التعق

 املشاكلهي طريقة التفكير التنظيمي واملركزي لَحّل  والتفكير االستراتيجي. 
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 إستراتيجية التعليم والتعلم

 التعليم املتمركز على الدارس . 1

خبراته ال بد أن يكون تعليم اللغة العربية وتعلمها متمركزا على الدارس حتى يتمكن من االتصال باآلخرين ويستوعب مهارة التعلم من خالل 

( الذي يهتم باستيعاب Mastery Learningالشخصية. ولهذا يثق الدارس بنفسه عند استخدام اللغة . وإن هذه اإلستراتيجية مسايرة مع تعلم اإلجادة )

لك ال بد أن يكون الدارس نتاج التعلم املرسوم. ويعطى الدارس من خالل تعلم اإلجادة فرصا للتقدم نحو األمام حسب قدرته الشخصية والعلمية. لذ

 التقييم واإلصالح واإلثراء جزءا من عملية التعليم والتعلم 

 

 تعدد الطرق والتقنيات .2

هذه املرحلة باستخدام طرق التدريس العديدة. يختار املدرس أساليب وطرق وتقنيات التعليم والتعلم التي   يسمح للمدرس في تدريس اللغة العربية في

ومن بين هذه التقنيات والطرق هي املناقشة والتمثيل واللعب والنشاط التربوي واملحاضرة والطريقة الجزئية والكلية  تتناسب مع قدرة الدارس.

التي تشجع  واالنتقائية واالستقرائية والقياسية واالتصالية. والتعلم الفعال مرهون باستخدام التقنيات املناسبة والوسائل املالئمة والتكنولوجيا

 علم اللغة العربية وتشويقه إليها. ومن ثم يستطيع الدارس أن يفكر تفكيرا نقديا وإبداعيا بجانب االتصال مع اآلخرين بأدب رفيع.الدارس على ت

 

 تعدد املصادر  .3

م واملقاالت من اإلنترنت يجدر للمعلم أن يستغل املكتبة ومركز املصادر ومختبر الحاسوب عند تعليم اللغة العربية. بينما تكون الجرائد واملجالت واملعاج

 وبرامج التعلم واملواد األدبية وغير األدبية من الوسائل التي ال غنى عنها في عملية التعليم والتعلم ومواد القراءة املوسعة.
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 استخدام قواعد اللغة العربية الصحيحة  .4

حقيق على املعلم أن يخطط الطرق املناسبة لتعليمها وأن يختارها يهتم تعليم اللغة العربية  للمرحلة باستخدام قواعد اللغة العربية الصحيحة. 

فها في العبارات املتداولة على ألسنة الناس.
ّ
 حسن االختيار، ويأتي في عملية التعليم والتعلم باألمثلة املناسبة ويوظ

  

 القراءة املوسعة  .5

ه الطيبة ورفع قدرته على التفكير وتشويقه إلى القراءة. وتجرى القراءة تساعد القراءة املوسعة الدارس على تزويده باملعلومات وتكوين شخصيت

 املوسعة باستخدام املواد العلمية واألدبية املناسبة.

 

 الترابط والتكامل .6

ذاته. تحدث  يمثل الترابط والتكامل عملية مهمة في التعليم والتعلم. يستطيع الدارس من خالل هذه العملية استيعاب بعض املهارات في الوقت

للغة العربية عملية الترابط والتكامل بين املهارات اللغوية نفسها، وبين املهارات اللغوية واملجاالت األخرى. وكذلك الترابط والتكامل بين قواعد ا

 والثروة اللغوية والحكم واألمثال.

 

 التسريب  .7

ذات القيم اإلضافية في عملية التعليم والتعلم. ومن أهم املهارات ذات القيم  التسريب هو عبارة عن إدخال القيم األخالقية والوطنية واملهارات

ارة التفكير النقدي اإلضافية  هي مهارة التفكير، فينبغي للمعلم تسريبها في تعليم مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة. ويركز هذا الدليل على مه

أن تسريب هذه القيم واملهارات يدركه املعلم ويطرحه بانتظام ولكنها تتسرب إلى الدارس طبيعيا وغير مباشر  واإلبداعي في عملية التعليم والتعلم. رغم

 بعيدا عن التصنع والقهر.
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 التعليم والتعلم حسب املوضوعات واملواقف  .8

 ، يستطيع املعلم أن يربط املهارات اللغوية التعليم والتعلم حسب املوضوعات واملواقف ركن أساس ي في تعليم اللغة. من خالل هذه اإلستراتيجية

  وقواعد اللغة العربية والثروة اللغوية باملواقف املعينة. وباإلضافة إلى ذلك يمكن ربط اللغة العربية باملواد األخرى بشكل غير مباشر

 

 اإلصالح .9

وعلى سبيل املثال يمكنه إجراء األنشطة اإلضافية لرفع مستوى  ينبغى للمعلم القيام بعملية اإلصالح للدارس الذي لم يصل إلي املستوى املطلوب ،

 الدارس.

 

 اإلثراء .10

 لتباين قدرة التلميذ العقلية والفروق الفردية الكامنة داخله، فعملية اإلثراء ليست بأمر هّين. ينصح أن تعطي األنشطة أكثر تقد
ً
ما إما نظرا

وعلى سبيل بالتدريبات الذاتية أو بإرشاد املعلم للطالب املتفوق الذي حقق نتاج التعلم. وتظهر هذه اإلستراتيجيات العشر في األنشطة املقترحة. 

يتمثل في األنشطة اآلتية: ترديد املسموع وقراءة الطالب الكلمات ونسخ الحروف على السبورة والكراسة التعليم املتمركز على التلميذ املثال، أن 

 نحو ذلك.في فنون تقديم اللغة السابقة مثل التمثيل والحوار  واللعبة اللغوية و  تعدد التقنياتوالتدرب على الكتابة. بينما يظهر 

 

 الدراسات املستقبلية .11

 في تربية الدارس على
ً
 تعليميا

ً
يعني أن الدارس   الحساسية العالية تجاه القضايا السابقة والراهنة والقادمة. وهذا تمثل الدراسات املستقبلية منهجا

 الحوادث املاضية. يستطيع أن يتوقع اآلثار املستقبلية بحكم
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اء  .12
ّ
 التعلم البن

 وممن 
ً
 ويقينا

ً
تعة خالل التعلم البناء يبني الدارس ذاته املفهوم الجديد واملعرفة الحديثة حسب خبراته الخاصة. وهذا يجعل الدارس أكثر فهما

 ملواصلة التعلم طوال عمره.

  

 التعلم السياقي .13

 في املواقف املختلفة التعلم السياقي هو أن يربط املدرس محتوى املنهج بخبرات الدارس اليومية وحياته املست
ً
قبلية. يطرح التعلم السياقي متناثرا

 إذا استطاع الدارس أن يربط املعرفة الجديدة التي يتعلمها في ا
ً
لفصل بحياته والتدريبات املتنوعة ونشاطات التفكير املتعددة. ويكون التعلم ناجحا

 الواقعية.

 

 التقييم

طّبق للحصول على 
ُ
تقويم صادٍق متكامٍل. والتقييم البنائي املستمر في عملية التعليم والتعلم ُيستخدم لتشخيص تقدمات طريقة التقييم املتنوعة ت

طة اإلثرائية. وإنجازات التالميذ في التعلم. وللتغلب على النقاط الضعيفة املكشوفة لدى التالميذ فباألنشطة التعزيزية. وأما النقاط القوية فباألنش

.والتقييم النهائي يطّبق ل
ً
 وإنجازا

ً
 تحديد مستوى التالميذ استيعابا
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 تنظيم محتوى املنهج

 يتكون  تنظيم محتوى املنهج من املحتوى اإلجمالي واملحتوى التفصيلي :

 

 اإلجمالي املنهج تنظيم محتوى أ( 

 املهارات اللغوية -1

والتعلم. واكتساب التالميذ لهذه املهارات يرفع كفاءتهم واستعدادهم ملتابعة عملية التعليم إن املهارات اللغوية هي العمود الفقري في عملية التعليم 

 والتعلم فضال عن فتح مجال تعلم العلوم الدينية والعلوم الحديثة مستقبال. وينبغي إجراء عملية التعليم والتعلم متكامال.

 

 لقراءة والكتابة.تنقسم املهارات اللغوية إلى أربع وهي االستماع والكالم وا

 مهارة االستماع 1.1

 وهي تعني قدرة التالميذ على االستماع إلى املواد املسموعة وفهمها في املواقف العديدة واالستجابة لها.

 

 مهارة الكالم 1.2

والتنغيم املناسب وبأسلوب لطيف وهي تعني قدرة التالميذ على التحدث وتوصيل األفكار واملعلومات والتعبير عن اإلحساس والعاطفة بالنبر الصحيح 

 ومؤدب في املواقف املعينة.
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 مهارة القراءة  1.3

 وهي تعني قدرة التالميذ على القراءة الصحيحة في صورة القراءة املكثفة والقراءة املوسعة مع فهم النص املقروء.

 

 مهارة الكتابة  1.4

 كتابة صحيحة. وهي تعني قدرة التالميذ على كتابة الحروف والكلمات والجمل

 

 والتعبير التحريري. ،وفي السنة الثالثة إلى السنة الخامسة قد تضمنت هذه املهارات كلها في ا لقراءة، والتعبير الشفوي 

 

 العناصر اللغوية -2

والقواعد  والقوالب اللغوية، ،واملفردات ،إن العناصر اللغوية مهمة جدا في تعلم اللغة. شأنها شأن املهارات اللغوية. وهي تتكون من النظام الصوتي

 والحكم واألمثال. ،العربية

 

 النظام الصوتي  2.1

والتنغيمات النظام الصوتي من أهم عناصر اللغة العربية ويهدف تعليمه إلى تدريب التالميذ على نطق األصوات والكلمات والجمل والتعبيرات بالنبرات 

 الصحيحة.
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 املفردات 2.2

كلمة من الكلمات املتعلقة بحياة التالميذ واألمور الدينية. ويتم تدريسها  ٤٨٠األولى في تعلم اللغة العربية. وعددها ال يقّل عن إن املفردات هي اللبنة 

املفردات يعاب هذه ابتداء من الكلمات ومرورا بالجملة القصيرة وانتهاء بالجملة املوسعة. وتندرج تحتها األرقام واألعداد والعبارات املتداولة. ويعد است

 ممّهدا لهم الكتساب العلوم العربية والدينية ومعارفها في املرحلة املتقدمة.

 

 القوالب اللغوية 2.3

العربية فيها  من خالل القوالب اللغوية األساسية البسيطة. وهي ال تتجزأ من تطبيق القواعد في السنة األولى والسنة الثانيةريس اللغة العربية يتم تد

ِسنة التالميذ وتحفظ كتابتهم من األخطاء اللغوية. فمن القوالب اللغوية املقترحة كما يأتي: تطبيقا وظيفيا
ْ
 ألنها تصون أل

 )االسم + االسم( = الطالب مجتهد -

 )االسم + الفعل( = الطالب يجتهد  -

 )االسم + الحرف + االسم( = الطالب في املكتبة -

 ينجح في   االمتحاناالسم(=الطالب  + الحرف + الفعل + )االسم -

 )الفعل + االسم( = يجتهد الطالب -

 )الفعل + االسم + االسم( = أكل الطالب التفاحة -

 )الفعل + االسم + الحرف + االسم( = يسافر الطالب إلى مكة -

 .)الفعل + االسم + الحرف + االسم + االسم( = يجلس الطالب على الكرس ي الجديد -

 من القوالب املناسبة حسب مستويات التالميذ.وعلى املعلم أن يزيد عددا 
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 لقواعد العربيةا 2.4

لى صيانة الكالم يبدأ تدريس القواعد العربية من السنة الثالثة لعالقتها الوثيقة بعملية تعليم اللغة العربية وتعلمها. يهدف تدريس القواعد العربية إ

اللغوية املختارة. وتدرس القواعد العربية وظيفيا ومتكامال مع مراعاة قدرة الطالب على رفع والكتابة من األخطاء اللغوية، كما أنها تخدم املحاور 

 كفاءتهم اللغوية في استخدام اللغة العربية استخداما صحيحا نحويا وصرفيا.

 

 الحكم واألمثال  2.5

 بية في الكالم والكتابة واالستفادة من القيم النبيلة فيها.إن الحكم واألمثال لون من ألوان الثقافة العربية. ولهذا تدرس لتحسين األساليب العر 

 

 املحاور  -3

حسب البيئة املتعلقة بهم واألمور الدينية املهمة لهم مثل البيت واملدرسة واأللعاب واآلمال  الدينيةيتم اختيار املحاور لتالميذ املدارس الثانوية 

 واملطالب الدينية والعصرية وغير ذلك. ومن خاللها تغرس القيم النبيلة في نفوس التالميذ.

 

 اللغة تقديم فنون  -4

العربية وتعزيز قدرتهم على اكتساب املهارات اللغوية األربع من خالل التعلم املريحة إن فنون تقديم اللغة هي تقنيات في ترغيب التالميذ لتعلم اللغة 

لتعليم والتربية املمتعة . ومن ثم يتمكن التالميذ من أدائها بطريقة مبدعة ومبتكرة بتذوق الجمال اللغوي. وهي من نشاطات إجبارية عند قيام ا

 والتعلم.
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 قترحةالحصص امل -5

 ( كما في الجدول التالي.SABKالحصة ملادة اللغة العربية املعاصرة في السنة األولى إلى السنة الخامسة باملدارس الدينية الحكومية املدعومة ) ترحتق

 

 ترحة: الحصص املق2جدول 

 املادة
 املهارات/

 األنماط اللغوية

 السنة

 األولى

 السنة

 الثانية

 السنة

 الثالثة

 قسم العلوم/األدب  قسم الدين

 السنة

 الرابعة

 السنة

 الخامسة

 السنة

 الرابعة

 السنة

 الخامسة

اللغة العربية 

 املعاصرة

 5 6 االستماع والكالم
 4 5 القراءة      

 4 4 الكتابة

 املطالعة والتعبير
 

6 3 2 3 2 

 3 3 3 3 5 النحو والصرف

 5 6 5 6 11 13 15 في األسبوع الحصصمجموع 
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 )للسنة الرابعة( التفصيلياملنهج تنظيم محتوى ب( 

 للمطالعة والتعبيرى ومعيار التعلم معيار املحتو  -1

 معيار التعلم معيار املحتوى 

من مختلف  قراءة النص 1.1

 املصادر قراءة صحيحة.
 صحيحة بالفصاحة والطالقةالقدرة على  1.1.1

ً
 .مع مراعاة النبرات والتنغيمات قراءة النص قراءة

 .واستيعابهص الن ةقراءالقدرة على  1.1.2

1.2 

 

 

 قراءة األرقام واألعداد

 قراءة صحيحة.

(1000-9999) 

وعشوائيا بالفصاحة والطالقة مع مراعاة النبرات  (تنازل وال تصاعد)ال ترتيبياقراءة األرقام واألعداد  1.2.1

 .والتنغيمات

 .األرقام واألعداد في املواقف املناسبة تعيينالقدرة على  1.2.2

عن الشفوي  التعبير  1.3

من مختلف  النص

 املصادر تعبيرا صحيحا.

 .بالفصاحة والطالقة مع مراعاة النبرات  والتنغيمات نطق النص املسموع نطقا صحيحاالقدرة على  1.3.1

 .املرادفات واملضادات من الكلمات املدروسة شفهيا تعيينالقدرة على  1.3.2

 .األفكار الرئيسة من النص شفهيا تعيينالقدرة على  1.3.3

 .األفكار من النص ترتيبا صحيحا شفهيا ترتيبالقدرة على  1.3.4

 .الكلمات في النص من حيث القواعد اللغوية شفهيا تقييمالقدرة على  1.3.5

  تكوينالقدرة على  1.3.6
ً
 .الجمل من الكلمات املدروسة شفهيا

 شفهيا. الفكرة من خالل األنشطة املختلفة إلقاءالقدرة على  1.3.7
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 معيار التعلم معيار املحتوى 

 نطق األرقام واألعداد 1.4

 نطقا صحيحا.

(1000-9999) 

1.4.1 

 

ونطقها نطقا  استماعا جيداوعشوائيا  (تنازل وال تصاعد)ال ترتيبيااألرقام واألعداد إلى ستماع ال االقدرة على 

  .مع مراعاة النبرات والتنغيمات صحيحا

 .للعبارات الرياضية شفهيا ستجابةال االقدرة على  1.4.2

 .شفهياوعشوائيا  (تنازل وال تصاعد)ال ترتيبيا األرقام واألعداد تعيينالقدرة على  1.4.3

 .األرقام واألعداد العشوائية املسموعة تصاعديا وتنازليا شفهيا ترتيبالقدرة على  1.4.4

 .شفهياوعشوائيا  (تنازل وال تصاعد)ال ترتيبيا األرقام واألعدادبين   تمييزالالقدرة على  1.4.5

 .الجمل التي فيها األرقام واألعداد املناسبة شفهيا تكوينالقدرة على  1.4.6

كتابة النص في مختلف  1.5

كتابة  اتاملوضوع

 صحيحة.

 صحيحة. األفكار كتابة القدرة على  1.5.1
ً
 من النص كتابة

 .املرادفات واملضادات من الكلمات املدروسة  تحريريا تعيينالقدرة على  1.5.2

 .النص املدروس تحريريا تلخيصالقدرة على  1.5.3

 .في النص من حيث القواعد اللغوية تحريريا كلماتال تقييمالقدرة على  1.5.4

 .الكلمات املركزة تحريريا الجمل الجديدة من تكوينالقدرة على  1.5.5

 .كلمة100اإلنشاء )التقرير / السيرة الذاتية / محضر االجتماع( ال يقل عن  كتابةالقدرة على  1.5.6
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 معيار التعلم معيار املحتوى 

 كتابة األرقام واألعداد 1.6

 كتابة صحيحة.

(1000-9999) 

 .وعشوائيا (تنازل وال تصاعد)ال ترتيبيااألرقام واألعداد  كتابةالقدرة على  1.6.1

 .للعبارات الرياضية تحريريا ستجابةال االقدرة على  1.6.2

 تحريريا.وعشوائيا  (تنازل وال تصاعد)ال ترتيبيااألرقام واألعداد  تعيينالقدرة على  1.6.3

 .األرقام واألعداد العشوائية تصاعديا وتنازليا تحريريا ترتيبالقدرة على  1.6.4

 .وعقوديا ومئويا وآالفيا تحريريا وتركيبيا األرقام واألعداد أحاديابين  تمييزالالقدرة على  1.6.5

 .الجمل الجديدة التي فيها األرقام واألعداد تحريريا تكوينالقدرة على  1.6.6
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 للقواعد العربيةالتعلم معيار املحتوى ومعيار  -2

 معيار التعلم معيار املحتوى 

في املشتقات استخدام  2.1

جمل مفيدة استخداما 

 صحيحا.

 .اتلكلمفي ا أوزان املشتقات تعيينالقدرة على  2.1.1

 .أوزان املشتقاتالكلمات من  صياغةالقدرة على  2.1.2

 .جملفي ال املشتقات أوزانبين  تمييزالالقدرة على  2.1.3

 .املشتقات أوزان الجمل التي فيها تكوينالقدرة على  2.1.4

2.2 

 

الفعل الرباعي استخدام 

في جمل مفيدة  املزيد

 استخداما صحيحا.

 في الكلمات. لفعل الرباعي املزيداأوزان  تعيينالقدرة على  2.2.1

 .لفعل الرباعي املزيدالكلمات من أوزان ا صياغةالقدرة على  2.2.2

 في الجمل. املزيدلفعل الرباعي ا أوزانبين  تمييزالالقدرة على  2.2.3

 الفعل الرباعي املزيد.الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.2.4

مصدر الثالثي استخدام  2.3

 املزيد

 املزيد بحرف  -

 املزيد بحرفين  -

 املزيد بثالثة أحرف -

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

 .في الكلمات صدر الثاليي املزيداملأوزان  تعيينالقدرة على  2.3.1

 صدر الثاليي املزيد.امل أوزانمن  الكلماتصياغة القدرة على  2.3.2

 .في الجمل صدر الثاليي املزيداملأوزان بين  تمييزالالقدرة على  2.3.3

 الجمل التي فيها مصدر الثاليي املزيد. تكوينالقدرة على  2.3.4
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 معيار التعلم معيار املحتوى 

مصدر الرباعي استخدام  2.4

في جمل  املجرد واملزيد

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

 في الكلمات. واملزيد ن مصدر الرباعي املجرداوز أ تعيينالقدرة على  2.4.1

 واملزيد. صدر الرباعي املجردامل الكلمات من أوزان صياغةالقدرة على  2.4.2

 في الجمل. أوزان املصدر الرباعي املجرد واملزيدبين  تمييزالالقدرة على  2.4.3

 واملزيد. الجمل التي فيها مصدر الرباعي املجرد تكوينالقدرة على  2.4.4

الجملة استخدام  2.5
يف  الفعلية واالسمية
النص استخداما 

 صحيحا.

 واالسمية من النص. الجملة الفعلية تعيينالقدرة على  2.5.1

 .من النص الجملة الفعلية واالسمية بينتمييز الالقدرة على  2.5.2

 من النص. واالسمية الجملة الفعلية إعرابالقدرة على  2.5.3

 واالسمية في النص. الجملة الفعلية تكوينالقدرة على  2.5.4

الفعل الالزم استخدام  2.6

في جمل  واملتعدي

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

 .واملتعدي في الجمل الفعل الالزم تعيينالقدرة على  2.6.1

 في الجمل. الالزم مناملتعدي  صياغةالقدرة على  2.6.2

 في الجمل. الالزم واملتعديبين  تمييزالالقدرة على  2.6.3

 .في الجمل واملتعدي الفعل الالزم عرابإالقدرة على  2.6.4

 .واملتعدي التي فيها الفعل الالزم الجمل تكوينالقدرة على  2.6.5
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 معيار التعلم معيار املحتوى 

في  الفاعلاستخدام  2.7

جمل مفيدة استخداما 

 صحيحا.

 في الجمل. واإلضمار  لظهور أنواع الفاعل من حيث ا تعيينالقدرة على  2.7.1

 .في الجمل أنواع الفاعلبين  تمييزالالقدرة على  2.7.2

 .الفاعل في الجمل إعرابالقدرة على  2.7.3

 .الجمل التي فيها أنواع الفاعل تكوينالقدرة على  2.7.4

في  املفعول بهاستخدام  2.8

جمل مفيدة استخداما 

 صحيحا.

 في الجمل. واإلضمار  ظهور أنواع  املفعول به من حيث ال تعيينالقدرة على  2.8.1

 .في الجمل أنواع  املفعول بهبين  تمييزالالقدرة على  2.8.2

 .املفعول به في الجمل إعرابالقدرة على  2.8.3

 .الجمل التي فيها أنواع املفعول به تكوينالقدرة على  2.8.4

 نائب الفاعلاستخدام  2.9

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

 .نائب الفاعل في الجمل تعيينالقدرة على  2.9.1

 .نائب الفاعل في الجمل إعرابالقدرة على  2.9.2

 .الجمل التي فيها نائب الفاعل تكوينالقدرة على  2.9.3

المبتدأ استخدام  2.10
استخداما  والخبر

 صحيحا.

 .والخبر في الجمل املبتدأأنواع  تعيينالقدرة على  2.10.1

 في الجمل.والخبر   أنواع املبتدأبين  تمييزالالقدرة على  2.10.2

 املبتدأ والخبر في الجمل. إعرابالقدرة على  2.10.3

 الجمل التي فيها املبتدأ والخبر. تكوينالقدرة على  2.10.4
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 معيار التعلم معيار املحتوى 

 إن وأخواتهااستخدام  2.11

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

 .وأخواتها في الجمل إن تعيينالقدرة على  2.11.1

 .في الجملإن  بين معاني أخوات تمييزالالقدرة على  2.11.2

 وأخواتها في الجمل. إنوخبر اسم  إعرابالقدرة على  2.11.3

 وأخواتها. الجمل التي فيها إن تكوينالقدرة على  2.11.4

 كان وأخواتهااستخدام  2.12

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

 .في الجمل كان وأخواتها تعيينالقدرة على  2.12.1

 .في الجمل بين معاني أخوات كان تمييزالالقدرة على  2.12.2

 وأخواتها في الجمل.اسم وخبر كان  إعرابالقدرة على  2.12.3

 .الجمل التي فيها كان وأخواتها تكوينالقدرة على  2.12.4

 ظن وأخواتهااستخدام  2.13

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

 .في الجمل ظن وأخواتها تعيين القدرة على 2.13.1

 .في الجملبين معاني أخوات ظن  تمييزال القدرة على 2.13.2

 .في الجمل وأخواتها ظن إعراب القدرة على 2.13.3

 ظن وأخواتها.الجمل التي فيها  تكوين القدرة على 2.13.4

في  اإلضافةاستخدام  2.14

جمل مفيدة استخداما 

 صحيحا.

 .في الجمل ضاف واملضاف إليهامل تعيين القدرة على 2.14.1

 .في الجملإلضافات ابين  تمييزال القدرة على 2.14.2

 .في الجمل ةاإلضاف إعراب القدرة على 2.14.3

 ة.الجمل التي فيها اإلضاف تكوين القدرة على 2.14.4
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 معيار التعلم معيار املحتوى 

في  النعتاستخدام  2.15

جمل مفيدة استخدام 

 صحيحا.

 .النعت واملنعوت في الجمل تعيين القدرة على 2.15.1

 .النعت في الجمل ينوعبين  تمييزال القدرة على 2.15.2

 .النعت في الجمل إعراب علىالقدرة  2.15.3

 .النعت الجمل التي فيها تكوين القدرة على 2.15.4

االسم استخدام  2.16

في جمل مفيدة  املوصول 

 استخداما صحيحا.

 .في الجمل االسم املوصول وصلته تعيين القدرة على 2.16.1

 .في الجملبين األسماء املوصولة  تمييزال القدرة على 2.16.2

 .االسم املوصول في الجمل إعراب القدرة على 2.16.3

 .الجمل التي فيها االسم املوصول  تكوين القدرة على 2.16.4

أدوات استخدام  2.17

في جمل مفيدة  النصب

 استخداما صحيحا.

 .أدوات النصب في الجمل تعيين القدرة على 2.17.1

 .الجملفي بين معاني أدوات النصب  تمييزال القدرة على 2.17.2

 األفعال املنصوبة في الجمل. إعراب القدرة على 2.17.3

 .الجمل التي فيها أدوات النصب تكوين القدرة على 2.17.4

 أدوات الجزماستخدام  2.18

في جمل مفيدة 

 استخدام صحيحا.

 .أدوات الجزم في الجمل تعيين القدرة على 2.18.1

 .في الجمل أدوات الجزمبين معاني  تمييزال القدرة على 2.18.2

 األفعال املجزومة في الجمل. إعراب القدرة على 2.18.3

 .الجمل التي فيها أدوات الجزم تكوين القدرة على 2.18.4
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 معيار التعلم معيار املحتوى 

في  العطفاستخدام  2.19

جمل مفيدة استخداما 

 صحيحا.

 .واملعطوف عليه في الجمل املعطوفحروف العطف و  تعيين القدرة على 2.19.1

 .في الجمل بين معاني حروف العطف تمييزال القدرة على 2.19.2

 املعطوف واملعطوف عليه في الجمل. إعراب القدرة على 2.19.3

 .ف العطفو الجمل التي فيها حر  تكوين القدرة على 2.19.4
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 للسنة الرابعة: قائمة املفردات -3

 الرقم
 العلوم والتكنولوجيا -1

أعالم املسلمين  -2

 )الطب/العلوم/الحساب/الفلك(

 أعالم املسلمين املعاصرين -3

 )الفكر اإلسالمي(

 األفعال األسماء األفعال األسماء األفعال األسماء

 انطلق الطفولة كسف الباحث نسخ الجّوال 1

ص السجن اشتهر الوظيفة لِصق الدردشة 2  تخصَّ

ط الحامش 3
َّ
د الشخصية سعى املنظر االسالمي خط  شدَّ

ى املعاصر اختبر املجال اكتشف التخزين 4
َّ
 توف

ر البياض 5  سافر الرواية استعرض امليدان عبَّ

 أنفع املولود بِقَي  مؤلفات لرِس  املحمي 6

ل األخبار 7
َّ
 وقظ املهنة نقل املفاهيم حل

 جزى  املتخّصص تواصل الهندسة اخترع الوثائقي 8

ر  املتوفرة 9  رأس املتقدمة ابتكر الكسوف تطوَّ

د الطب اختزن  قضّية عاملية 10
َّ
  التنسيق أك

ّ
 ىتول

د التكاليف رفض النظرية أخطأ العوملة 11  تعدَّ

 حسَّ  الحضاري  استكشف التطبيقية أنتج اآلثار التاريخي 12

 ستَ اِ  املخترعات 13
ْ
 واجه التقدم استخلص الكواكب دمخ

ح املفاتيح 14  صدَّ  الفكرة التقى الفالسفة صحَّ

 ازدهر املستوى  أنمى الكائنات قرب الذاكرة 15
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 الرقم
م اإلسالمي -5 االقتصاد اإلسالمي -4

َ
 خليفة هللا في األرض -6 العال

 األفعال األسماء األفعال األسماء األفعال األسماء

 وقى املسؤول ظلم االنتفاضة حكم التكافل 1

ص العاص ي انحصر املستضعفون  خفض العالوة 2
َّ
 خل

د املستورد 3
َّ
 نجر العابد صطلحا الحرب األخوي  تأك

م رابطة العالم اإلسالمي دعم املحلية 4  اقترب التدبير تقدَّ

بَعدون  عدل السياحة 5
ُ
ر الجاعل اختلف امل  عمَّ

 منع العمارة أشار املسئول  عرض الصناعة 6

س الصهيوني وازن  املواصالت 7  فسد نجر األشجار أسَّ

 كذب الفواحش أثر االستقالل استورد الربح 8

ر الخسر 9 ف الفطانة شِمل االضطراب صدَّ
َّ
 وظ

 انحرف الرشوة أثمر االحتياج صرَّف الرهن 10

فاق استقرض املخزن  11
ّ
 ناب الرئيس أفسد االت

خر الوكالة 12 حاد ادَّ
ّ
 َحلَّ  الوزير ارتفع االت

ر املضاربة 13
َّ
 ناقش السياسة ردَّ  املساعدة اإلنسانية تأث

ر العالج اعتمد التمويل 14  بادل االجتماع دمَّ

م رأسمال 15
َّ
 شاور  التنبيه سيطر الُقنبلة تعظ



رابعةغة العربية املعاصرة للسنة الالل  

 

26 
 

 الرقم
 ( الرشوة188التفسير: سورة البقرة ) -8 التوحيد: السمعيات -7

 األخالق والتصوف: -9

 كيف تتعامل مع القرءان

 األفعال األسماء األفعال األسماء األفعال األسماء

ة 1 ل الترتيل طرد النقود دخل الجنَّ  رتَّ

 أشرف التدوير غضب الِبضاعة خرج النار 2

ل الحفظ حجب الباطل عاقب الصواب 3  تأمَّ

ق اإلثم 4
َّ
 أنزل  الهدى فشا الظالم تعل

م الظلم أحرق  امليزان 5
َّ
 هدى الوسيلة تسل

 فهم االحترام ضاع املأخوذة عبر املحشر 6

 نس ي االستمرار أضاف املراش ي ثبَّت الصراط 7

 ترك املشافهة ضاعف املرتش ي أظلَّ  العذاب 8

ر  التكرار لعن الزيادة زلَّ  الضالل 9  كرَّ

ل األخالق شفع العرش 10  شرَّف املراجعة تقبَّ

ر االحتكام بطل القيمة حشر البعث 11
َّ
 تذك

أ اإلرشاد جلب البركة تاب الشفاعة 12  توضَّ

م الجاهل نفخ الحساب 13 م الدليل قسَّ
َّ
 عل

ع الضر   فاز أصحاب األعراف 14 م تزكية النفس وزَّ
َّ
 تعل

ن البرهان ارتكب اإلساءة فِشل البرزخ 15  حسَّ
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 الرق 
 املعامالت: الصدقة واإلنفاق -10

 األفعال األسماء

 كُرم الفضل 1

ف السر   2  خفَّ

 ملك العالنية 3

 أكثر الفقراء 4

 بخل ليالبخ 5

ر الجهاد 6  عسَّ

 غني املواساة 7

 رغب األجر 8

 أفضل املشكلة 9

 أترف الثقة 10

 وجد الشحيح 11

 احتسب العون  12

 حِبط النعمة 13

ر الُعجب 14
َّ
 بذ

ر 15 ِ
ّ
 افتخر املبذ
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 األرقام واألعداد -4

 :ذا املنهج حسب التقسيمات التاليةيتم تعليم األرقام واألعداد في ه

 

 ( 299( إلى مائتين وتسعة وتسعين )100يتعلم التالميذ األرقام واألعداد من مائة ) السنة األولى

 ( 499( إلى أربعمائة وتسعة وتسعين )300يتعلم التالميذ األرقام واألعداد من ثالثمائة ) السنة الثانية

 ( 999( إلى تسعمائة وتسعة وتسعين )500يتعلم التالميذ األرقام واألعداد من خمسمائة ) السنة الثالثة

 ( 9999( إلى تسع آالف وتسعمائة وتسعة وتسعين )1000يتعلم التالميذ األرقام واألعداد من ألف ) السنة الرابعة

 العقود آلال ف .يتعلم التالميذ األرقام واألعداد من ألفاظ  السنة الخامسة
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 املحاور  -5

 هي: رابعةلسنة الل املحاور 

 

 العلوم والتكنولوجيا .1

 )الطب/العلوم/الحساب/الفلك( أعالم املسلمين  .2

  ))الفكر اإلسالمي أعالم املسلمين املعاصرين .3

 االقتصاد اإلسالمي .4

م اإلسالميا .5
َ
 لعال

 خليفة هللا في األرض .6

 التوحيد: السمعيات .7

 ( الرشوة188التفسير : سورة البقرة ) .8

 األخالق والتصوف: كيف تتعامل مع القرءان .9

 املعامالت: الصدقة واإلنفاق .10
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 القواعد العربية -6

 هي: لرابعةللقواعد العربية في السنة ااملوضوعات  

 نائب الفاعل   .9 املشتقات      .1

 املبتدأ والخبر   .10 الفعل الرباعي املزيد      .2

 إن وأخواتها  .11 مصدر الثاليي املزيد  .3

 كان وأخواتها  .12 (3املزيد بحرف ) - 

 ظن وأخواتها  .13 (5املزيد بحرفين ) - 

 اإلضافة  .14 (4املزيد بثالثة أحرف ) - 

 النعت  .15 (1مصدر الرباعي املجرد واملزيد )  .4

 االسم املوصول   .16 الجملة الفعلية واالسمية  .5

 أدوات النصب  .17 واملتعديالفعل الالزم   .6

 أدوات الجزم  .18 الفاعل   .7

 العطف   .19 املفعول به   .8
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