اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة لغتي

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف الرابع االبتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

✓ تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية
إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه
إلى أمة اإلسالم.
✓ تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
✓ تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،
والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
✓ تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
✓ تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية
والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
✓ تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل
اليدوي لديه.
✓ تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في
حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
✓ توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح
وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
✓ إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية
سليمة.
تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد
العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب االستقراء في دراسة
القواعد.
االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما
يساعد على استيعاب المعاني بسرعة.
إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف
اللغوية المختلفة.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق
الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني أداء حسنا.
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة
مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية.
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستطيع الطالبة تركيز
االنتباه فيما سمع.
تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة.
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات
جديدة .
القدرة على حفظ النصوص .
القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما
يتناسب مع المرحلة .
القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف.
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح
للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.
تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه وقوة
المالحظة والعناية بالنظام والنظافة وإجادة الخط وحسن استعمال
عالمات الترقيم.
زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما
يشتمل عليه من موضوعاتها من فنون األدب والثقافة والعلوم .
حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية
من جيل إلى جيل .
تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين.
تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب
معهم.
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تتمكن من التعبير عن أفكاره وأحاسيسه.
تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع
واحترام اآلخرين.
تستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا.
تتكون لديها القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة
اليومية.
تنمي قدرته على التفكير المنظم في حديثها وكتابتها
.
توظف ثروتها اللفظية في موضوعات التعبير.
تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين.
تميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية
والشفهية.
تكتسب القدرة على فن اإللقاء.
تطبق ما تعلمته من القواعد النحوية واإلمالئية في
التعبير
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير و اوراق عمل وعروض بوربوينت وحل اسئلة
لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال امية وايضآ جميع ما
يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل الدروس
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا
وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظاً لحقوقنا في التحضير.
❖ ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
❖ ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
❖ ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

حيْثُ
هللَّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاًَ ،ويَرْزُقْهُ مِنْ َ
❖ تذكر قوله تعالى ((وَمَنْ َيتَّقِ ا َ
سبُ))
ال يَحْتَ ِ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
0555107025

تلفون المكتب 0557977722 /
مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
WWW.MTA.SAمؤسسة التحاضير الحديثة
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توزيع منهج مادة (لغتي) للصف (الرابع االبتدائي)
األسبو
ع

االحد

االثني
ن

الثالثا
ء

االربعا
ء

الخمي
س

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

مراجعة المكتسبات السابقة – االختبار التشخيصي

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

أنشطة تمهيدية – التعريف بالمشروع

3

/15
2

2/16

2/17

2/18

2/19

ناقلة األمراض

4

/22
2

2/23

2/24

2/25

2/26

التصحر واثره في البيئة

5

/29
2

2/30

3/1

3/2

3/3

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

7

/13
3

3/14

3/15

3/16

3/17

همزة القطع والوصل – الهمزة المتطرفة – التاء
المربوطة والتاء المفتوحة
أنواع الكلمة والجملة  -المبتدأ والخبر – االسم
المجرور بحرف الجر
الحروف المرتكزة على السطر ( أ  -ب – د  -ط –
ف – ك – هـ)

8

/20
3

3/21

3/22

3/23

3/24

لم تألمت الفراشة؟

9

/27
3

3/28

3/29

4/1

4/2

إبداء الراي  -تمثيل حوار– وصف مشاهدات

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

كتابة قصة من مشاهد معروضة  -كتابة فقرة من
عدة أسطر  -بناء فقرتين

11

/12
4

4/13

4/14

4/15

4/16

نموذج اختبار( - )1اختبار الوحدة

12

/19
4

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

13

/26
4

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة
للفصل االول

األحــــــد

إجازة اليوم
الوطني

الخميـــ
س

إجازة نهاية
أسبوع مطولة

االحد
واالثنين

معلم/ة المادة:

1444/02/01ه
ـ
-25
1444/02/26ه
ـ
-20
1444/3/21هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع
مطولة

الخميـــــــ
س

1444/4/16ه
ـ

2022/11/10م

-21
2022/9/22م

بداية اختبار الفصل
الدراسي االول

األحــــــــــد

1444/4/26ه
ـ

2022/11/13م

-16
2022/10/17م

بداية اجازة الفصل
الدراسي االول

نهاية دوام
يوم
الخميس

1444/4/30ه
ـ

2022/11/24م

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻐﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻳُﺴﺘﺤﺴﻦ&ﺍﻟﺒﺪء&ﺑﻤﺸﻬﺪ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﻪ .
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻠﺪﺭﺱ ﺑﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .
&ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻣﺮﺍﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ&

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻓﻘﺮﺓ  ،ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ.
20

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺳﺒﻮﺭﻳﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺳﺒﻮﺭﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ـ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺪﺭﺱ.
 -ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺱ.

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻐﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ )ﻧﺎﻗﻞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ(

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻤﺸﻴﺌﺔ ﷲ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﻴﺘﻴﻦ.
ﺃﻣﻬﺪ ﻟﻠﺪﺭﺱ ﺑﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻠﺬﺑﺎﺏ ،ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺸﺮﺓ.
ﺃﺩﻭﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ،ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﺃﺫﻛﺮ ﻁﻼﺑﻲ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺂﺩﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻴﺪ.
ﺃﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺃﻭ ﻗﺮﺍءﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺮﺍءﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ.
ﺃﺑﺪﺃ ﺑﺤﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎﻁ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺭﺻﻴﺪًﺍ ﻣﻌﺮﻓﻴًﺎ ﻭﻟﻐﻮﻳًﺎ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ ﻭﺃﺿﺮﺍﺭﻩ .
30

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ/ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ.
15

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ

ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ .
20

2

ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ/ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ.
10

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ.
20

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻗﺪﺭًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

