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تقدمي

بسم الله الرحمن الرحيم

م�سروع العربية للجميع

تقدمي

احلمد لله الذي ختم الرسل مبحمد، صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكرمي، وجعل العربية لسان 
هذا الدين اخلامت، وبعد:

  
فإن العربية اليوم لغة تطلبها الشعوب الـمسلمة، وحترص على تعلمها الرتباطها بدينها وعبادِتها، وليست 

كغيرها من لغات الـمستعمرين التي تفرض على الشعوب فرضاً.
جاء مشروع العربية للجميع ليدعم تعليم العربية لغير الناطقني ِبها، وهو مشروع يتمّيز بالشمول والتكامل؛ 
فهو يستعني بجميع الوسائط التعليمية، من كتب وبرامج إذاعية، وتلفازية ، وحاسوبية، وعن طريق الشبكة 
الدولية » االنترنت«. حتى يتحقق تعليم العربية بأفضل األساليب وأحدثها، وليجد كل دارس ما يحقق رغبته، 

ويلبي حاجته.

 ويهدف املشروع، فـيما يهدف، إلى تدريب معلمي اللغة العربية وإعدادهم إعداداً علمياً أينما كانوا؛ وذلك 
بإمدادهم بالـمواّد العلمية الـمناسبة، وعقد دورات خاّصة ِبهم، للرقي مبستوياِتهم الـمهنية واللغوية والثقافـية، 

حتى يتمكنوا من تقدمي اللغة وفقاً ألحدث تقنيات تعليم اللغات.

ومشروع العربية للجميع مشروع غير ربحي، وإمنا غايته خدمة هذه اللغة اجلليلة، ونشر ثقافتها اإلسالمية 
فـي اآلفاق. وانطالقا من هذه الغاية، نوجه الدعوة إلى كل من يرغب فـي دعم هذا الـمشروع ، والـمساهمة 

فـيه، بأن يكتب لنا ، حتى تتضافر اجلهود، ويخرج الـمشروع فـي الصورة التي تشرف هذه اللغة الكرمية،،،

ويسّر مشروع العربية للجميع أن يقّدم لعّشاق العربية من غير أبنائها سلسلته التعليمية »العربية بني يديك، 
يعرض العربية عرضاً تربوياً علمياً يالئم مستجدات العصر، ويلبي حاجات الدارسني غير الناطقني بالعربية، 
أياً كانت لغاتُهم وثقافاتُهم وأعمارهم وبيئاتُهم، عن طريق توفـير الـمواد التعليمية والبرامج الـمناسبة.                           

رئيس مجلس اإلدارة  
 الدكتور/ ممد بن عبد الرحمن اآل ال�سيخ
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للّناِس  املَبْعوِث  الَعَرِبِيّ  النَِّبِيّ  َعلى  والّسالُم  والّصالةُ  الّصاحِلاُت،  تَِتُمّ  ِبِنْعَمِتِه  اّلذي  للِه  احلمُد 
أْجَمعنِي. وبَْعُد

ُمها ِللّراِغبنَي في تََعلُِّم  َحُة ِلِسلِْسلَِة »الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يََديْك« نَُقِدّ َرةُ َواملُنََقّ ْبَعُة اجَلديَدةُ املَُطَوّ فَهِذِه ِهَي الَطّ
لَْت في َضْوِء  َحْت وُعِدّ ُمها في ثَْوِبها اجَلديِد، بَْعَد أْن نُِقّ الَعَرِبَيِّة وتَْعليِمها ِمَن املَُعِلّمنَي واملُتََعِلّمنَي، نَُقِدّ
لِْسلَُة إلى التَّْجريِب َواالْخِتباِر َوالتَّْقومِي  نَواِت املاِضَيِة؛ حيث َخَضَعِت الِسّ ْت ِبها َعْبَر الَسّ َتاِرَب َمَرّ
َصٍة ِمْن جاِمعاٍت وَمعاِهَد  َعٍة وُمتََخِصّ ساٍت تَْعليِمَيٍّة ُمتَنَِوّ في َمناِطَق ُمْختَِلَفٍة ِمَن العالَِم، َوفي ُمَؤَسّ
ِمَن  وَغْيُرُهْم  ُمَؤِلّفوها  لِْسلَِة  الِسّ َهِذِه  ِبتَْجريِب  وَقْد قاَم  ِبَغْيِرها.  للّناِطقنَي  الَعَرِبَيِّة  ِلتَْعليِم  وَمراِكَز 
صنَي في تَْعليِم الَعَرِبَيِّة ِلَغْيِر الّناِطقنَي ِبها وِمْن َغْيِرِهم في َشّتى أْرجاِء املَْعموَرِة ِمْن الِفِلّبنَي  املُتََخِصّ

ماِل إلى أْستُراِليا في اجَلنوِب.  ْرِق إلى الِوالياِت املُتَِّحَدِة في الَغْرِب وِمْن روِسيا في الَشّ في الَشّ

َمَع  َهِذِه املَلْحوظاُت  َكَشَفْت  َواخُلَبراِء،  الِب  َوالُطّ املَُدِرّسنَي  ِمَن  أُِخَذْت  َملْحوظاٌت َعديَدةٌ  َوُجِمَعْت 
َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى  تاُج  حَتْ اّلتي  اجَلواِنَب  ِللُْمَؤِلّفنَي  ِربَِة  التَِّجْ نَتيَجِة 
لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها  ْت َعَمِلَيُّة التَّْطويِر؛ َفقاَم املَُؤِلّفون ِبتَنْقيِح ُكتُِب الِسّ التَّْغِذيَِة الّراِجَعِة، َتَّ
َة الَفْجَوِة بنَْيَ الُكتُِب، وَدْعَم َمواِطِن التََّميُِّز فيها،  اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة َوتَْعديٍل َوتَْصحيٍح، َوَقْد َشَمَل التَّطويُر والتَّْغييُر َعناِصَر  َة اجَلواِنَب اّلتي حَتْ وُمعاجَلَ

لِْسلَِة. ا أّدى إلى ِزياَدة ُدروِس الِسّ اللَُّغِة َوَمهاراِتها َونُصوِصها؛ ِمّ
َكما اْقتََضْت َهِذِه املُراَجَعُة ِزياَدةَ ِكتاٍب راِبٍع ِللّطاِلِب وِمثِْلِه ِللُْمَعِلِّم.

نتيجة التطوير: 

أصبحت الكتب أربعة كل كتاب جزءان لكل من الطالب والـمعلم بدال عن ثالثة، وقسم كل كتاب  
من كتب الطالب إلى جزأين . 

وأصبح عدد الدروس )576( درسا بدال عن )300( درس. 
ت حلٍدّ كبير الفجوة التي قد يجدها بعض الدارسني للطبعة األولى فيما بني كتب السلسلة.  وُسَدّ

مت تصحيح األخطاء الطباعية وغيرها، ومّت حتسني اإلخراج.

مقدمة الكتابمقدمة الكتاب

َمـة ُمَقِدّ
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الِب الَّذيَن أََمّدونا  ميِع اإلْخَوِة اخُلَبراِء َواملَُدِرّسنَي َوالُطّ ْكِر جِلَ َم ِبخاِلِص الُشّ َويَطيُب لَنا ُهنا أَْن نَتََقَدّ
ِبِإبداِء  اللَه؛ َسواًء  ِبَحْمِد  سيِنِه  الَعَمِل َوحَتْ َكبيٌر في تَْطويِر  أَثٌَر  لَها  اّلتي كاَن  الَقِيَّمِة  مِبَلْحوظاِتِهُم 
َفِويَِّة أو الِكتاِبَيِّة ِمْن ُزمالِئنا في امِلْهنَِة، وِمْن ُمَدِرّسي الَعَرِبَيِّة، وِمْن ُطالِبها، وِمْن  املَلْحوظاِت الَشّ
َعْبَد  ْكِر األُْستاَذ  ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ونَُخُصّ بالُشّ الَعَرِبَيِّة وِبتَْعليِمها في  ِبنَْشِر  يَْهتَُمّ  ْن  َغْيِرِهْم ِمَّ
اللِه بَْن ظاِفٍرٍ الَقْحطاِنّي، املَُدِرَّس في َمْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد، َعلى ما قاَم ِبِه 
ُمُه مِلَْعِهد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة  ِمْن ُمراَجَعٍة ِلَهِذِه الُكتُِب في إْصداِرها اجَلديِد، وُشْكٌر خاٌصّ أيْضا نَُقِدّ
ريِب الُكتُِب في  ُفْرَصَة َتْ لَنا  َفَقْد أتاَح  ِبِعماَدِتِه وَوكالَِتِه وُمَدِرّسيِه وُطالِبِه؛  ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد 
ِة َفصوٍل ِدراِسَيٍّة، أُتيَح ِللُْمَؤِلّفنَي ِمْن  ْت ِتلَْك التَّْجِربَُة ِلِعَدّ ُصفوِفِه مِبُْستََوياِتِه املُْختَِلَفِة، وَقْد اْستََمَرّ
نَي  لِْسلَِة َعلى هذه املُْستََوياِت املُْختَِلَفِة، َكما أُتيَح لَُهْم ُمناَقَشُة التَّْجِربَِة َمَع املُْختَِصّ ِخالِلها تَْطبيُق الِسّ
ْكُر َمْوصوٌل ِلَبِقَيِّة املَعاِهِد واملَراِكِز التي  لِْسلَِة، أْو ِمْن َغْيِرِهْم. والُشّ ريِب الِسّ ْن شاَرَكُهْم في َتْ ِمَّ
لِْسلَِة في ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ولَْم يَْبَخْل أْصحابُها َعلينا مِبَلْحوظاِتِهْم، ِلَهؤالِء  قاَمْت ِبتَْدريِس َهِذِه الِسّ

ْكُر أْجَزلُُه والِعْرفاُن ُكلُُّه، أثابَُهُم اللُه ونََفَعُهْم ونََفَع ِبِهْم َغْيَرُهْم. وَهؤالِء َجميًعا الُشّ

لِْسلَِة شاَء اللُه - ُسْبحانَُه َوتَعالى - لَها أَْن تَنْتَِشَر  َمِة نُشيُر إلى أَنّ َهِذِه الِسّ َوفي ِختاِم َهِذِه املَُقِدّ
ا ال َشَكّ فيِه، أََنّ َسَبَب َهذا  في َهِذِه الَفتَْرِة الَقصيَرِة انِْتشاراً واِسعاً في َكثيٍر ِمْن ِبقاِع العالَِم، َوِمّ
ا يَعوُد إلى لَُغِة الُقْرآِن الَكرمِي، َوَمكانَِتها الَعظيَمِة في نُفوِس املُْسِلمنَي، َوِثَقِة ُعّشاِق  االنِْتشاِر، إمَنّ
ساٍت  ُمَؤَسّ في  ِدراِسًيّا  ُمَقّرراً  يَديَك«  بنَْيَ  »الَعَرِبَيُّة  ِسلِْسلَُة  اْعتُِمَدْت  َوَقْد  لِْسلَِة،  الِسّ ِبَهِذِه  الَغَرِبَيِّة 
ياض - املَْملََكُة الَعَرِبَيُّة  تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد - الِرّ

عوِديَُّة، وَمْرَكِز َفْجٍر ِللَُّغِة الَعَرِبَيِّة - القاِهَرة - ُجْمهوِريَُّة ِمْصَر الَعَرِبَيِّة. الَسّ

والبوْسنَُة،  والّصنُي،  وأْفغاِنْستاُن،  ِمْصُر،  ِمنْها  َكثيَرٍة،  ِبالٍد  في  ًة،  َطَبعاٍت خاَصّ لِْسلَُة  الِسّ وُطِبَعِت 
وأنْدونيْسيا، وتُْرِكيا...  

      
فوَن امُلَؤِلّ

مقدمة الكتابمقدمة الكتاب
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تَلِْبَيًة  العربيِة؛ ّما أّدى إلى تأليِف كتٍب وسالِسَل عديدٍة،  باللغِة  زاد االهتماُم، في هذا العصِر 
حلاجاِت طالِب العربيِة املتعّددِة واملتجّددِة. وبالّرغِم من اجلهوِد التي بُِذلَْت في هذا املجاِل، فما 

. زالِت احلاجُة ماّسًة لسالِسَل جديدٍة، تُثْري هذا احلقَل املهَمّ
وتأتي ِسلِسلُة  العربيُة بني يديك، إسهاماً في هذا امليداِن، ومشاركًة فيه. وفيما يلي تعريٌف موجز 

بأهِمّ مالِمِح هذه السلسلِة: 

أّواًل: أهداُف السلسلِة:
االتصاليِة،  والكفايِة  اللغويِة،  الكفايِة  التاليِة:  الكفاياِت  من  الدارِس  إلى تكنِي  السلسلُة  تهِدُف 

والكفايِة الثقافيِة. وفيما يلي بياٌن موجٌز ِبهذه اجلوانِب الثالثِة.  
الكفايُة اللغويُة: وتضُمّ ما يأتي:
أ- املهاراِت اللغويَة األربَع، وهي:
    1- االستماُع )فهُم املسموِع(.

    2- الكالُم )احلديُث(.
    3- القراءةُ )فهَم املقروِء(. 

    4- الكتابُة )اآلليَة واإلبداعيُة(.
ب- العناصَر اللغويَة الثالثَة، وهي:

     1- األصواُت )والظواهُر الصوتيُة املختلفُة(.
     2- املفرداُت )والتعابيُر السياقيُة واالصطالحيُة(.

     3- قواعُد النحِو والصرِف مع قدٍر مالئٍم من التراكيِب النحويِة واإلمالِء.

الكفايُة االتصاليُة: وترمي إلى إكساِب الدارِس القدرةَ على االتصاِل بأهِل اللغِة، ِمن خالِل السياِق 
وكتابًة، ومن  اللغِة مشافهًة  التفاُعِل مع أصحاِب  الدارُس من  ُن  يتمَكّ املقبوِل، بحيُث  االجتماعِيّ 

التعبيِر عن نفسه بصورٍة مالئمٍة في املواقِف االجتماعيِة املختلفِة.

الكفايُة الثقافيُة: حيُث يِتُمّ تزويُد الدارِس بجوانَب متنوعٍة من ثقافِة اللغِة، وهي هنا الثقافُة العربيُة 
اإلسالمـيُة، يُضاُف إلى ذلَك أمناٌط من الثقافِة العامليِة العامِة، التي ال تخالُف أصوَل اإلسالِم.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ثانيًا: ُجمهوُر السلسلِة:
أو  أكانوا دارسني منتظمني في مؤسساٍت تعليميٍة،  الراشدين، سواًء  للدارسني  هٌة  السلسلُة موَجّ
دارسني غيَر منتظمني، يَُعِلّمون أنفَسهم بأنفِسهم، وسواًء مَتَّ تدريُس السلسلِة في برنامٍج مكّثٍف، 

َصْت له ساعاٌت قليلٌة. َصْت له ساعاٌت كثيرةٌ، أو في برنامٍج غيِر مكثٍف ُخِصّ ُخِصّ
من ناحيٍة أخرى، تخاطُب السلسلُة الدارَس الذي لم يسبْق له تعلُّم العربيـِة. وِبهذا فهي تبدأُ ِمن 
ْفِر، وتنطلُق بالدارِس ُقُدماً، حتى يُتِقَن اللغَة العربيَة، بصورٍة تعله قاِدراً على االتصاِل بالناطقني  الِصّ

نُه من االنخراِط في اجلامعاِت التي تتَِّخُذ العربيَة لغَة تدريٍس. بـها مشافهًة وكتابًة، وتِكّ

ثالثًا: ُلغُة السلسلِة:
تعتمُد السلسلُة على اللغِة العربيِة الفصيحِة، وال تستخدُم أيََّة لهجٍة من اللهجاِت العربيِة العاميِة، 

كما أنَّـها ال تستعني ِبلغٍة وسيطٍة.

ناُت السلسلِة:   رابعًا: ُمكَوّ
تتألَُّف السلسلُة من الكتِب والـموادِّ التاليِة :

* حروف العربية.
* وكتاُب الطالِب )1( جزءان، وكتاُب املعلِم )1( - للـُمْستَوى الـُمْبتَـِدئ .
ط . * كتاُب الطالِب )2( جزءان، وكتاُب املعلِم )2(  - للـُمْستَوى الـُمتََوِسّ
م . * كتاُب الطالِب )3( جزءان، وكتاُب املعلِم )3(  - للـُمْستَوى الـُمتََقــِدّ
* كتاُب الطالِب )4( جزءان، وكتاُب املعلِم )4(  - للـُمْستَوى الـُمتََمِيّـــز .

*  الـمعجِم العربي بني يديك .
*  وتْصَحُب السلسلَة مادة صوتيٌة

هاُت السلسلِة:  خامسا: ُمَوِجّ
اللغاِت األجنبيِة، مع  تعليِم  إليها علُم  َل  توَصّ التي  الطرائِق واألساليِب،  بأحدِث  السلسلُة  تَهتدي 

مراعاِة طبيعِة اللغِة العربيِة بشخصيِتها املتميزِة، وخصائِصها املتفردِة.
هاِت التي أَخَذْت بـها السلسلُة ما يلي: وِمن املَُوِجّ

* الّتكاُمُل بني مهاراِت اللغِة وعناصِرها.
* العنايُة بالنظاِم الصوتّي للغِة العربيِة، تعّرفا وتييزا وإنتاجا.

ِج في عرِض املادِة التعليميِة. * مراعاةُ التدُرّ

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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* مراعاةُ الفروِق الفرديِة بني الدارسني.
* اختياُر نصوٍص متنوعٍة )حوارات، سرد، قصة،…( واعتمَد الكتاُب األَوّل منها على احِلوار، 

والنصوِص القصيرِة، لسهولِتها، ولكوِنـها مثيرا جّيدا للتعلِّم.
* استخداُم تدريباٍت متنوعٍة ومتعددٍة.
* مناسبُة احملتوى ملستوى الدارسني.

* ضبُط النصوِص بالشكِل، كلّما اقتضْت احلاجُة ذلك.

* ضبُط عدِد املفرداِت والتراكيِب في كل وحدٍة وكتاٍب.
* اتباُع نظاِم الوحدِة التعليميِة في عرِض املادة.

ٍة. * عرُض املفرداِت في سياقاٍت تاَمّ
* االهتماُم باجلانِب الوظيفي، عنَد عرِض تراكيِب اللغِة في املَراِحِل األُولى.

* االهتماُم باملهاراِت الشفهيِة في الِكتاِب األّول.
* التواُزُن بني عناصِر اللغِة ومهاراِتها.
* مالَءَمُة السلسلِة مِلَُعِلِّم اللغِة العربيِة.

* وضُع قوائَم باملفرداِت والتعبيراِت اجَلديَدِة الواردِة في كِلّ كتاٍب.
* اإلفادةُ من قوائِم التراكيِب النحويِة الشائعِة.

* وضُع اختباراٍت مرحليٍة في كِلّ كتاٍب.
* عرُض املفاهيِم الثقافيِة بأساليَب شائقٍة.

* االستعانُة بالصورِة، والسيما في الكتابني األّول والثاني.

ُص لتدريِس السلسلة: سادسا: الّزمُن امُلخَصّ
الدروس األساسية = 576 درسا، يضاف إليها دروس لالختبارات 24 درسا = 600 درس.

في برنامج يُتيح له 25 ساعة أسبوعيا = 24 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 20 ساعة أسبوعيا = 30 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 15 ساعة أسبوعيا = 40 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 10 ساعات أسبوعيا = 60 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 8 ساعات أسبوعيا = 75 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 5 ساعات أسبوعيا = 120 أسبوعا.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

الكتاب األول: 144 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

احلوار األول، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثاني، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثالث، ومفرداته وتدريباتـها             
تدريبات املفردات، واملفردات اإلضافية       
التراكيب النحوية وتدريباتـها                             
األصوات وفهم املسموع                      
الكالم وتدريباته                                        
القراءة وتدريباتـها                                        

الكتابة وتدريباتـها  

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
4 َصَفحاٍت

=  25 صفحة

الكتاب الثالث: 112 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ ُمَكثٌَّف َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب      
مفردات وتعبيرات                   
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباتـها            

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموعِ 
اإلمالء                

َفِهّي َوالِكتابّي   تَْدِريباُت التَّْعبيِر الَشّ
َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباتـها  

4 َصَفحاٍت
2 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 َصفحتاِن
2 صفحتان
2 صفحتان
3 َصَفحاٍت
=18صفحة

الكتاب الثاني: 208 دروس أساسية
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

ِحوار )1( وتدريبات استيعاب ومفردات             
أصوات وتدريباتـها                                         
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )1(                                  
فهم املسموع وكالم )1(                           
نٌَصّ ِقرائي )1( واستيعاب ومفردات       
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )2(                                 

حوار )2( وتدريبات استيعاب ومفردات            
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )3(                                 
فهم املسموع وكالم )2(                          
نٌَصّ ِقرائي )2( واستيعاب ومفردات      
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )4(                                 
تعبير موجه                                   

خط وإمالء  

2 صفحتان
1 صفحة
1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
= 20 صفحة

الكتاب الرابع: 112 درسا أساسيا 
 وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب         
ِكتابَة         

َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباٌت 
تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع

َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباٌت
كتابة وبحث

قراءة موسعة

3 َصَفحاٍت
1 صفحة

3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
 3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
6 صفحات

=20 صفحة 

ْلِسَلِة  ساِبعا:  ُدروُس الِسّ
مجموع دروس كتب الطالب األربعة بأجزائها الثمانية )576 درسا أساسيا( ُوِزّعت هذه الدروس كما يلي: 
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َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(

              َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(

َوَحداُت الكتاِب وُدروُسُه:
َيُضّم ِكتاُب الطالِب الثاني ) 16( َوْحَدًة، وقد جاء تصميُم ُكِلّ َوْحّدٍة كما يلي:

2 صفحتان* ِحوار )1( وتدريبات استيعاب ومفردات             
1 صفحة* أصوات وتدريبات عليها                                         
ة )1(                                   1 صفحة* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
1 صفحة* فهم املسموع وكالم )1(                           

2 صفحتان* َنٌصّ ِقرائي )1( واستيعاب ومفردات       
ة )2(                                  2 صفحتان* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
2 صفحتان* حوار )2( وتدريبات استيعاب ومفردات            
ة )3(                                  1 صفحة* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
1 صفحة* فهم املسموع وكالم )2(                          

2 صفحتان* َنٌصّ ِقرائي )2( واستيعاب ومفردات      
ة )4(                                  2 صفحتان* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
2 صفحتان* تعبير موجه                                   

1 صفحة*خط وإمالء

وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:

أّواًل: الُنّصوص
  تضُمّ ُكُلّ َوْحَدِة أربعة نُصوٍص، نَّصاِن ِحواِرياِن، ونصان َسْرِدّيان. وقد جاءْت بهذا الترتيِب: نّص 
حواِرّي فنّص َسرِدّي فنّص حواِرّي فنّص سْرِدّي. ومقارنًة بالِكتاِب األَوّل، يالَحظ أَنّ عدَد احِلواراِت، 
َرْت في  ْرِديََّة تطَوّ ِل، وأَنّ النُّصوَص الَسّ أصَبَح حواَريِن، بعَد أْن كاَن ثالثَة حواراٍت في الِكتاِب األَوّ
ِل. وهذا أمٌر َطبيِعّي، يُساِيُر  الكتاِب الّثاني، فزاَد عدُدها، واتََّسَمت بالّطوِل، مقاَرنًَة بالكتاِب األَوّ
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َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(

قُه الدارُس، وهو يَنتَِقُل من ُمستوًى إلى ُمستوًى آَخَر. َم الذي يُنتَظُر أن يحِقّ التََّقُدّ
نِي، للتَّدريِب على مهاَرِة  ُن كُلّ َوْحَدٍة نََصّ باإلضافِة إلى النُّصوِص اخَلْمَسِة األساسَيِّة السابقِة، تتضَمّ
، ما عدا الوحداِت األربَع األخيرةَ التي جاءِت  ، واآلَخُر َسْرِدٌيّ َفْهِم املَْسموِع، أحُدهما نٌَصّ ِحواِرٌيّ

الّنصوُص بها سرِديًَّة، وهي نََشراُت أْخباٍر.

ثانيًا: تدريباُت االستيعاِب 
َدٍة،  يَلي ُكَلّ نٍَصّ تدريٌب واِحٌد، أو تدريباِن، أو ثالثٌة لالستيعاِب. وجاءِت التدريباُت في ُصَوٍر متعِدّ

منها:
طِأ. * َصواب، أو َخَطأ.                * َصواب، أو َخَطأ، مع تَصحيِح اخَلَ

* ترتيُب ُجَمٍل، كما ُفِهَم مَن احِلواِر.       * اإلجابة عن األسئلة.
ٍد.                * حَتديُد موضوِع الِفْقَرِة. * اختياٌر ِمن ُمتََعِدّ

* حتديُد الِفْكَرِة الرئيسِة للِفْقَرِة.          * ُمقاَرناٌت.

ثالثًا: تدريباُت املفرداِت
َدت أنواُعها، مسايرًة لكثَرِة  ُعني الكتاُب الّثاني بتدريباِت املفرداِت، فَكثَُر عدُدها في الَوْحَدِة، وتعَدّ
املفرداِت في النُّصوِص )نحو 60 مفَرَدًة في كِلّ َوحدٍة( وألَنّ كثيراً من تلك املفرداِت ذاُت ِدالالٍت 
َمْعنَِويٍَّة. وقد رأينا تَدريَب الطاِلِب على اسِتْخداِم املُعَجِم الَعَربِيّ في هذا املستوى؛ حتى يَستَعنَي 

ِبهِذِه الَوسيلَِة، عنَدما يواِجُه ُمفَرداٍت جديدًة. وقد جاءت تدريبات املفَردات، كما يلي:
* ِصْل بنَي املفرِد وَجمِعِه.            * امأل الفراَغ بالكلمِة املناسبِة من الصندوِق.

ندوِق.                   * هاِت مفَرَد الكلماِت. * َصِنّف كلماِت الُصّ
* هاِت َجْمَع الَكِلماِت.           * ضْع َعالَمَة )( ِبجانِب املعنى املناِسِب للِعبارة.

* ِصْل بنَي الكلمتنِي املتراِدَفتنَِي.          * ِصْل بنَي الكلمتنِي املتناِسَبتنِي.

تنَِي. * امأِل الَفراَغ بكلمٍة مناسبٍة من ِعندَك.       * ِصْل بنَي الكلمتنِي املتَضاَدّ
* ِصْل بنَي الكلمِة والتعريِف املناِسِب.         * ِصْل بنَي كِلّ كلمتنَِي تأتياِن َمعاً مَع االستعمال.

* أِضْف كلمتنِي مناسبتنِي إلى ُكِلّ مجموعٍة.  * ابحْث في معجٍم َعَرِبٍيّ َعن.....
ندوِق.           * استعمِل الكلماِت في جمٍل من إنشائَك. ْن عباراٍت من الُصّ * َكِوّ

* متى نقوُل هذه العباراِت؟            * ضِع الكلمَة املناسبَة في الَفراِغ.
ْن جُملًَة مناِسَبًة من َمجموَعِة الَكِلماِت.   * ضْع َخّطاً حتَت الكلمِة الَغريَبِة. * كِوّ

َة في املكاِن املناِسِب. * ضِع الكلماِت املشتََقّ
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رابعًا:  َمهاَرُة الَكالِم.
وجاءت  ِحواٍر.  كِلّ  بعَد  تدريبنِي  بواقِع  والكالِم،  للمحاَدثَِة  تدريباٍت  أربََعِة  على  وحَدٍة  كُلّ  تشتَِمُل 
، حّتى يكتَِسَب الدارُس الطالقَة في استخداِم اللَغِة. ويالَحُظ أَنّ  تلك التدريباُت في إطاِر اِتّصالِيّ
معظَم تلَك التدريباِت، جاءْت في صوَرِة نَشاٍط ثُنائّي، ونشاِط الَفريق، لتَحقيِق التفاعِل واملشاركِة، 

والتواصِل بنَي الدارسنَي. ومن أنواِع تلَك التدريباِت ما يَلي:
وِر مع زميِلَك.           * قاِرْن بنَي الّصوَرتنَِي. * تبادْل وصَف الُصّ

* تبادْل األسئلَة واألجوبََة مع زميِلَك.           * ماذا تقوُل؟
ُل؟ وملاذا؟ * أجِر حواراٍت مع زمالِئَك.            * ماذا تفِضّ

* ماذا تفعُل في املواِقِف الّتالية؟              * تبادْل مناقشَة املوضوِع مَع زمالِئَك.
* أْجِر املسابََقَة مع زميِلَك.

خامسًا: َمهاَرة َفْهِم املَسموٍع.
عالَج الكتاُب الّثاني َمهاَرةَ َفْهِم املسموِع في صوَرتنَِي، أوالُهما: اسِتماُع الّداِرِس للنصوِص األساسَيِّة 
نِي ِبَفهِم املسموِع في كِلّ َوْحَدٍة. وقد جمعنا  نِي اخلاَصّ في الَوْحَدِة، وثانيِهما: االسِتماُع إلى النََّصّ

نصوَص فهِم املسموِع في نهايِة كتاِب املَُعِلِّم.

سادسًا: َمهاَرُة الِقراءِة.
ُعنَي الكتاُب بالِقراَءِة عنايًَة َكبيرًة؛ إذ هي إحدى املَهاراِت األساِسَيِّة التي يَسعى دارُس اللغِة العرِبَيِّة 
إلى تََعلُِّمها؛ ُوصوالً إلى حَتقيِق أْغراِضِه من وراِء دراسِة هذه اللَُّغِة. واهتَمّ الِكتاُب بالقراءِة املكثََّفِة، 
ولها نَّصاِن في ُكِلّ وْحَدٍة. والهدُف من الِقراَءِة املكثََّفِة تزويد الّداِرِس ِبَقْدٍر مالِئٍم من عناِصِر اللُّغِة 

)األصواُت واملفرداُت والتراكيُب النحويَُّة والقواِعُد( والتدريُب على َمهاراِت الِقراَءِة. 

عبِير الِكتابّي. سابعًا: مهارُة الَتّ
ذلَك  وألجِل  وُزبَدتُها.  اللَُّغِة  َمهاراِت  ألنَُّه خالَصُة  َكبيراً؛  اهتماماً  الِكتابِيّ  بالتَّعبِير  الكتاُب  يهتُمّ 
ِه، ما  َوْحَدٍة على أربعِة تدريباٍت للتَّعبيِر املَُوَجّ َوْحَدٍة. وتشتمُل كُلّ  َصْت له صفحتاِن في كِلّ  خِصّ
عدا الوحداِت الثالَث األخيَرةَ، فقد أصَبَحت ثالثَة تدريباٍت، حتّى نتيَح للداِرِس الفرَصَة، لينطِلَق 
ِة التي َدَرَسها. ومْن أنواِع  َهًة في إطاِر املاَدّ أكثَر في التَّعبيِر. وجاءت تدريباُت التعبيِر الكتابِيّ موَجّ

تدريباِت التعبيِر الكتاِبِيّ الواردِة في الكتاِب ما يَلي:

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(
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............ و............ * َرِتِّب الكلماِت، لتصبَح ُجَماًل.   * قاِرن بنَيَ
َوِر. * ِصْف ُكَلّ صورٍة في ثالِث جمٍل.   * اكتْب نَصاِئَح مناِسَبًة مستعيناً بالُصّ

. ِل احلواَر إلى نٍَصّ َسْرِدٍيّ * ِصْف ُكَلّ َمكاٍن في ثالِث جمٍل.   * َحِوّ
* اكتب فقرًة عن............    * َرِتِّب اجلمَل، واكتُْب ِفْقَرًة.

* ِصْف............ في ِفْقَرٍة طويلٍَة.   * اكتُْب َموضوعاً.
ٍة. ِل احلواَر إلى ِقَصّ * هل توافق، أو ال توافق؟ وملاذا؟   * حِوّ

* خلِص النَصّ في ِفْقَرٍة.
وقد عرضنا على الدارِس عالماِت التَّرقيِم األساِسَيَّة، وبيّنا له كيَف يستخدُم كَلّ عالمٍة من تلَك 

العالماِت، حتى يتَِّبَع ذلَك في كِلّ ما يَكتُب.

ُة. وِتَيّ ثامنًا: الظواهُر الَصّ
َتّ َعْشَرةَ، ِبتَْقدمِي الظاهرِة  ُعِرَضِت األصواُت والظواِهُر الصوِتَيُّة في كِلّ َوْحَدٍة من الَوَحداِت الِسّ
حيِح لها،  ُف على الظاِهَرِة من ِخالِل األمثلِة وسماِع النُّْطِق الَصّ راَسِة واملالَحَظِة؛ حيُث يَِتُمّ التعُرّ للِدّ

َدًة: ثم يِرُد تدريٌب على هذه الظاهرة. وتأُخُذ هذه التدريباُت أشكاالً متََعِدّ
* استمْع والِحْظ.   

* ضْع عالمَة )( بجانب الكلمة التي تسمعها.
* اكتب )و( إذا كانِت الهمزةُ همَزةَ وْصٍل، و )ق( إذا كانت همزةَ َقْطٍع.

* أشْر إلى الكلمِة التي تَسمُعها. 
َمِة. َقِة، و )خ( أماَم املَُفَخّ * ضع ) ر ( أماَم الّراِء املرَقّ
كِل كما تُنَْطُق. * اضبْط أواخَر الكلماِت األولى بالَشّ

داً. * ضع عالمة )( أمام اجلملِة التي يُنَطُق فيها امِلثاْلِن صوتاً واحداً ُمَشَدّ
داً. * ضع عالمة )( أمام العبارِة التي ينَطُق فيها اجِلنْساِن َصوتاً واِحداً ُمَشَدّ

* ضع عالمة )( أماَم العبارِة التي فيها إْدغاٌم.
ِن في قائَمِة )أ( وبنَي نطِقِه في قاِئَمِة )ب(؟ ر الفرَق بنَي نُطِق الصوِت املُلََوّ * هل تتذَكّ

 وجاءت هذه في الَوْحَدِة األخَيِرة للتدريِب واملُراَجَعِة للظواِهِر التي درست في الَوَحداِت الساِبَقِة.
   

ُة: ْحِوَيّ تاسعًا: املالحظاُت الَنّ
نظرياً،  النَّْحِويَِّة  واِهِر  الَظّ بعِض  إلى  ِف  للتعُرّ للطالِب  الفرصِة  بإتاحِة  الثاني  الكتاب  في  بدأنا 

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(
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ِل. وقد عرضنا هذه املالحظات النحوية بصورة سهلة  فناهُ عليها وظيِفّياً في الكتاِب األَوّ وكنا َعَرّ
وقد  يُسٍر.  في  أكثَر  ليستوعَبها  ُدُفعاٍت  على  النحويََّة  الظاهرةَ  الطالب  يدرُس  بحيث  ومتدِرّجة؛ 
ُف إلى إحدى وستنَي ظاهرًة نحِويًَّة نظرياً، والتدريُب عليها، ثم ُجِعلَت الَوْحَدةُ  أتيَح للطاِلِب التعُرّ
السادسَة عْشَرةَ؛ ملراجعِة الظواهِر النَّحِويَِّة التي ورَدت في الكتاب. وتأتي هذه املالحظات النحويَُّة 

، أربَع مّراٍت في كِلّ وْحَدٍة. بعَد كِلّ ِحواٍر، أو نٍصّ ِقرائٍيّ

هذه  على  أكثُر  أو  تدريبان،  ذلك  يلي  األمثلِة،  من خالِل  اجلديدِة  النحويَِّة  الظاهرِة  عرُض  يتُمّ 
 الظاهرِة. وجاءت هذِه التَّدريباُت بُصَوٍر مختلَفٍة، مثل:

* أجْب عن كِلّ سؤال.............                   * أكمِل الَفراغ بـ............. 
* اجعِل الكلماِت التي حتتها خّط ُمثنى/ َجمع.............      * اربْط بني كِلّ جملتني.............
* أسنِد األفعاَل إلى الضمائِر.          * أشْر لألسماِء التاليِة.............

كل. كل.         * اضِبْط............. بالَشّ * أدخل............. على األفعاِل واضِبْطها بالَشّ
كِل.        * أكمْل كما في املثال.  * أكمِل اجلمَل التاليَة بـ.............، واضبطُه بالَشّ

لُْه.                  * اكتُِب األرقام باحلروف............. * اكتُْب............. مناِسباً وشِكّ

ا بنَي القوسنِي. كِل.     * امأل الفراَغ ِمّ * اجعل األسماَء / األفعاَل............. واضبطها بالَشّ
ا بنَي القوسنِي.         * صْل بنَي............. و.............  * اختر............. املناسَب ِمّ

كِل. ندوِق َحرفاً وَضْعُه في املكاِن املناِسِب.     * بني............. مع الضبِط بالَشّ * اختر من الُصّ
* بنّي عالمَة رْفع /نَصب/جّر/َجْزم ما حَتتَُه خّط.        * هات أسئلًة مناسبًة للجمِل التاليِة.

* حّول كما في املثال.           * حّول............. إلى.............
* ضع............. في جملٍة مفيَدٍة.          * ضع............. في املكاِن اخلالي.

ْحُه. * ضع............. في جمٍل، بحيث تكوُن مجرورًة.............       * ضع خطاً حتَت اخلطِأ وصِحّ
نِي حتَت.............        * ضْع َعالمَة )( أماَم............. * ضع خّطاً حتت.............، وخَطّ

* ضع عالمة )( في املكان املناسب.                * ضْع في............. املربع.
ندوِق في مكانِها املُناِسِب. * ضع كلماِت/ أَدواِت  الُصّ

ْكِل. * َضْع َخطاّ حَتَت............. واضِبْطُه بالَشّ
* هاِت ما يلي............. من............. اآلتية مع ضبطه بالشكل.
* هل تتذكُر هذه القواعَد؟ ضْع ِمثاالً مناِسباً مكاَن النَُّقِط.
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عاشرًا: اخلّط واإلْمالُء:

: أ: اخَلُطّ
ْقَعِة  ي النَّسِخ والُرّ ُل من هِذِه السلسلِة َخَطّ النَّسِخ، أّما الكتاُب الثاني فيُعاِلُج َخَطّ عالَج الكتاُب األَوّ
في  ْقَعِة  الُرّ تدريبات  وتأتي   ،)8-1( الوَحداِت  في  النسِخ  تدريباُت  تِرُد  بحيُث  متواِزنٍَة،  بصوَرٍة 
ْقَعِة بعرٍض للحروِف التي تنِزُل حتَت  الوَحداِت )9-16(. وتبدأُ ُكٌلّ من تدريباِت النَّسِخ وتدريباُت الُرّ
ْطِر، ثّم يتُمّ تدريُب الطاِلِب على اخلِطّ بنَوَعيِه عن َطريِق  ْطِر، واحلروِف التي ال تَنِزُل حتَت الَسّ الَسّ
ها في كتاِبِه  عِريَِّة، يقوُم الطالُب ِبَخِطّ َمجموَعٍة من اآلياِت القرآِنَيِّة، واألحاديِث النبِويَِّة، واألبياِت الِشّ

اٍت. ةَ َمَرّ ودفتِرِه عَدّ

ب: اإلمالء:
اشتمَل الكتاُب على سَتّ َعْشَرةَ قاعدًة إمالِئَيًّة، تُعَرُض قاعدةٌ واحدةٌ منها في كِلّ وحدٍة. وجاءت 
الياِء،   نُْقَطتَي  بوضِع  والياِء  املقصورِة  األلِف  كالتفريِق بني  باألسهِل،  بدءاً  متدِرّجًة  القواعُد  هذه 
القاعدةُ  وتقدم  ورسِمها.  أشكاِلها  اختالِف  مع  َطِة  املتوِسّ الهمَزِة  كتابَِة  مثِل  باألصعِب،  وانتهاًء 
اإلمالئيُة أَوّالً مصحوبًة بأمثلٍة عليها، ويُطلُب من الطالب دراستُها ومالحظتُها، ثم يدَرُّب عليها 

بتدريٍب واحٍد. وجاءت أنواع التدريبات متعّددًة كما يلي:
* أكمل كما في املثال.          * اكتب الكلمة التي تسمعها في املكان املناسب.

* اكتب ما مُيلى عليك.          * صحح اخلطأ اإلمالئي.
* ضع كلمات القائمة في املكان املناسب.

قومُي: االخِتباراُت والَتّ
يتَضّمُن كتاُب الطالِب )8( اختباراٍت َقصيرٍة، يَِرُد ُكُلّ واحٍد منها بعَد ُكِلّ َوْحَدتنَِي، حتَت ُعنواِن: 
َعٍة: أولُها اختباُر حَتديِد املستوى الذي يِرُد في  »اْختَِبْر نَْفَسَك« باإلضاَفِة إلى ثالثَِة اختباراٍت موَسّ
لُه ُمستواهُ لدراَسِتِه، أو أَنّ عليِه دراسَة  ِل الِكتاِب؛ لَيعرَف َمن يُريُد دراَسَة الِكتاِب الثاني، هل يؤِهّ أَوّ
ُمنتَصِف  عنَد  ِنْصفّي  اختباٌر  الثاني:  واالختبار  الّثاني.  الكتاِب  إلى  االنتقاِل  قبَل  األَوّل،  الكتاِب 
َقه  الكتاِب، والثاِلُث اختباٌر ِنهائّي شاِمٌل في آخِر الكتاِب. وهذه االختباراُت ترمي إلى تقييِم ما حَقّ
الطاِلُب ِفعال؛ وتَعّد من ِجهٍة أُخرى، أداًة لتعزيِز عملّيِة التعلِّم، ومن ثََمّ  ِلدفِع الدارِس إلى األماِم. 
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يهدف هذا الكتاب اإىل تزويد املعّلم مبجموعة من الأ�ساليب والإجراءات والقرتاحات ، التي متّكنه من تدري�ض 

كتاب الطالب بطريقة فّعالة، حتّقق اأف�سل النتائج. وقد ت�سّمن كتاب املعّلم كتاب الطالب الذي جاءت �سفحاته 

ة بالطالب دون احلاجة اإىل حمل كتاب الطالب  م�سّغرة، حّتى ي�سهل على املعّلم متابعة املاّدة التعليمية اخلا�سّ

منف�سال.

ويحتوي كتاب املعّلم هذا على ما ياأتي :

  * اأ�ساليب عر�ض احلوارات والن�سو�ض القرائية .

  * مقرتحات بكيفية اإجراء تدريبات الكتاب.

  * مقرتحات باأن�سطة اإ�سافية.

  * ن�سو�ض فهم امل�سموع.

  * حّل تدريبات الكتاب ) ما عدا التدريبات الّت�سالّية وتدريبات التعبري (.

  * الختبارات املرحلية والنهائية .

  * اإجابة اأ�سئلة الختبارات.

توجيهات عاّمة للمعّلم :

* ا�ستخدم جميع الطرائق والأ�ساليب والو�سائل التي ت�ساعد طالبك على تعّلم اللغة العربية.
* اجعل دورك الأ�سا�سي يف غرفة الدرا�سة تي�سري العملية التعليمية .

* �سّجع الطالب على القيام بدور فّعال يف الدر�ض ، وحّثهم على التفاعل وامل�ساركة يف جميع الأن�سطة.
* ل تلجاأ اإىل اأ�ساليب الإلقاء والتلقني واملحا�سرة.

* اجعل مدخلك اإىل تعليم اللغة الأن�سطة الثنائية واأن�سطة الفريق.
* لي�ض الهدف من تعليم اللغة نقل املعلومات ، واإّنا الهدف ا�ستخدامها و�سيلة توا�سل وتفاهم.

* اهتّم باأ�ساليب التعّلم ، دون اإهمال لأ�ساليب التعليم.
* نّظم قاعة الدر�ض، بحيث ت�سّهل اإجراء الأن�سطة املختلفة.

* عليك بح�سن معاملة الطالب ، واحلر�ض على امل�ساواة بينهم، واإ�ساعة جٍوّ من املحّبة والإخاء يف غرفة 
الدرا�سة.
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 تقومي املدّر�س لأدائه:

لكي ي�سل املدّر�ض اإىل هدفه من عملية تعليم اللغة، ل بّد له من اأن ي�ساأل نف�سه بعد نهاية كّل در�ض اأ�سئلة ، منها :

1 – هل حّقق الدر�ض اأهدافه؟  

2 – هل جتاوب الطالب مع الدر�ض ؟

3 – هل حتتاج بع�ض الأجزاء اإىل مراجعة؟ 

4 – هل املاّدة منا�سبة للطالب ؟

5 – هل اأنا را�ٍض عن اأدائي عموما ؟ ...
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
االأ�سواُت: الفرُق بنَي الأِلِف والَهْمَزِة - التدريُب على َكِلماٍت فيها ال�سوتاِن /ء/ و/ا/

ّ َق�سرَييِن  اال�ْسِتماُع: َفهُم امل�سموع من ِخالِل ِحواٍر وَن�ضٍ

َوِر - مقاَرنات الَكــــــالم: َتْكِمَلُة ِحواراٍت، وَتباُدُل و�سٍف لل�سُّ

واِب واخَلطاأِ والرّتتيِب والأ�سئلِة الَق�سريِة �سِئَلِة ال�سَّ
َ
الِقــراَءة: ِقراءُة ِحواراٍت وُن�سو�ٍض، وَتدريباُت ا�ستيعاٍب من ِخالِل اأ

ئي�سِة.                   واملقارناِت وا�ستخراِج الأفكاِر الَرّ

ف على احلروف  َوٍر )مقاَرنات(؛عالماُت الرتقيِم ـ التعُرّ ٌه: ترتيب َكِلماٍت لَت�سرَي ُجَماًل، و�سُف �سُ الكتابــة: تعبرٌي مَوَجّ

�ْسِخ - اإمالء )تدريبات على الأِلف املق�سوَرة والياء( طِر واحلروِف التي ل تنِزُل حتت ال�سطِر يف َخِطّ الَنّ التي تنزل حتَت ال�َسّ

ُمْفَرداٌت ُمَتَعِلَّقٌة بالِعالِج واحِلمَيِة 

ُب الَبداَنَة اأو  ْطِعَمِة التي ُت�َسِبّ
َ
والأ

الَنّحاَفة.

التعبرُي عن الأَلِ - ال�ستف�ساُر عن العالِج وعن 

احِلْميِة.

: ِمْن، يف، اإىل، َعلى، َعن، بـِ، لـِ - ل  ُحروُف اجَلِرّ

الناِفَيَة 

ْق�ساُم الَكِلَمِة: ا�سٌم 
َ
ر واملُ�ْسَتْقَبل - اأ املا�سي واحلا�سِ

وفعٌل وحرٌف.

الِعناَيُة 
ِة َحّ بالِصّ 1

االأ�سوات: الفرُق بني الهمزِة واألِف املِدّ - التدريب على كلماٍت فيها الهمزُة واألُف املِدّ

ّ َق�سرييِن تليِهما اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّة. اال�ستماع: فهُم م�سموٍع من ِخالِل ِحواٍر ون�ضٍ

الكــــــالم:   َن�ساٌط ُثناِئّي، تباُدُل اأ�سئلٍة واأجِوَبٍة

- فْهُم التعابري املجاِزَيّة-  نِي نرِثَيّنِي َق�سرييِن. وتدريباُت ا�ستيعاٍب ِلِقيا�ِض الَفْهِم العاِمّ نِي حواريِن ون�سَّ الِقــراَءة: ِقراَءُة ن�سَّ

ئي�سِة                   تنظيُم الن�ض وِبناوؤه والك�سُف عن الِفكرِة الَرّ

�ْسِخ ـ اإمالء )الّتاُء امَلربوَطُة( ٌه - التدريب على َخِطّ الَنّ الكتــابة: تعبرٌي مَوَجّ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالألعاِب والرتويِح عن 

ْف�ِض باخلروِج اإىل امَل�سايف والبحر  الَنّ

. والرِبّ

ِة بعَد وْعَكٍة- اإ�سداُء ) تقدمُي(  َحّ ّ ال�ستف�ساُر عن ال�سِ

الُنّ�سِح.

اأدواُت ال�ستفهاِم: َمْن، ما، ماذا، مِلاذا، َكيَف، َمتى، 

ِة  َمّ ّ اأيَن، َكْم، اأّي، هل والَهمزة - الفاِعُل املرفوُع بال�سَ

- يا:حرُف ِنداء - ل الّناِهَيُة.

الترويح 
عن 

النفس
2

اختبْر َنْفَسَك )1( اختبْر َنْفَسَك )1(
اِئت( وتدريباٌت َعليهما. االأ�سواُت: الفرُق بنَي واِو امَلِدّ )�ساِئت( وواِو الّلنِي )�سبُه ال�سّ

يَة يعُقُبُهما اأ�سئلٌة لِقيا�ِض َمدى ما َفِهَم الطالُب. ِوَجّ ّ َق�سريين يتناَولِن احلياَة الَزّ اال�سِتماُع: ال�سِتماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

وَجِة. وِج والَزّ ُل بالَزّ الَكــــــالم: َن�ساٌط اِتّ�سايّل ُثناِئّي، ومناَق�َسُة مو�سوعاٍت تَتّ�سِ

. واِج وُم�سِكالِتِهِ ني َنرثَيّنِي َحوَل الَزّ الِقـراَءُة: ِقراَءُة ِحواَريِن ون�سَّ

�ْسِخ - اإمالء )تاُء  ِة ـ التدريُب على خِطّ الَنّ وِجَيّ َوٍر -كتابُة مو�سوٍع عن احلياِة الَزّ ٌه: و�سُف �سُ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

                   التاأنيِث املفتوَحُة وامَلْربوَطُة(.

ِة،  األفاٌظ َتدوُر حوَل احَلياِة الزوِجَيّ

وَجِة  وِج والَزّ واخِلْطَبِة واختياِر الَزّ

ِر  ِة يف الَع�سْ وِجَيّ واخِلالفاِت الَزّ

اُدُف والَتّعريف - الَبْحُث  احَلديِث -الرَتّ

عن معاين الَكِلماِت يف املُعَجِم.

ِي يف اختياِر  اأْ ال�سِتْف�ساُر عّما ُيقِلُق - اإبداُء الَرّ

وَجة. الَزّ

ُة -  ُة واجلمَلُة الِفعلَيّ ُر واملُوؤََنُّث - اجُلمَلُة ال�سِمَيّ املَُذَكّ

َلُة. ْفِع املنَف�سِ ماِئُر الَرّ تاُء التاأنيِث ال�ّساِكَنُة- �سَ

احَلياُة 
ةُ وِجَيّ الَزّ 3

اال�سوات: الفرُق بنَي ياِء امَلِدّ )�ساِئت( وياِء الّلنِي )�سبُه ال�ساِئت( وتدريباٌت عليها.

اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل حواٍر عن الِهْجَرِة املعاِك�َسِة من امَلدينِة اإىل الّريِف، ون�ٌضّ َق�سرٌي عن اأ�سرٍة َتق�سي ُعطلًة؛

                     يعُقُبها اأ�سئلٌة ِلَفْهِم امَل�سموِع.

اهاِت من َوِر عن املدينِة  َن�ساٌط ُثناِئّي عن الجِتّ ِف ال�سُّ الكــــــالُم: ُمقاَرَنٌة بنَي احلياِة يف املدينِة والقريِة - وتباُدُل و�سْ

                  ِخالِل الَنّظِر اإىل َخريطٍة. ومناَق�َسة.

اهاِت، وم�سكالِت احلياِة يف املُُدِن. نِي عن النِتقاِل اإىل املدينِة والجِتّ الِقــراَءُة: ِقراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

َوٌر( - َترتيُب جمٍل ِلَت�سرَي ِفْقَرًة ـ كتابُة مو�سوعنِي َق�سرييِن - الَتّدريُب ّياراِت )�سُ ٌه: َحوادُث ال�َسّ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ

�ْسِخ  - كتابة احُلروِف التي ُتْكَتُب ول ُتْنَطُق.                   على خِطّ الَنّ

ِح اإىل  ُمفرداٌت تَتَعَلّق  مُب�ْسِكالِت النزُوّ

املُُدِن والِهْجَرُة اإىل املدِن الكربى وتاأثرُي 

ذلَك يف الّريف.

اإبداُء الّراأِي يف النتقاِل من القريِةاإىل املدينة - 

وؤاُل  التعبرُي عن اخَلوِف ِمن ُم�ْسكالِت املُُدِن - ال�ُسّ

اهاِت - اإعطاُء الإْر�ساداِت - املقاَرَنُة بنَي  َعن الجِتّ

املُُدِن الُكربى. 

و- املفعوُل ِبِه املن�سوُب 
َ
حروُف الَعْطِف: َو، ثّم، اأ

- اأق�ساُم الِفعِل: ما�ٍض،   واخَلرَبُ
ُ
بالَفتَحِة ـ املبتداأ

م�سارٌع، اأمٌر.

احلياُة في 
املَديَنِة 4

اختبْر َنْفَسَك )2( اختبْر َنْفَسَك )2(

ْفصيلُيّ              للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
االأ�سواُت: الفرُق بنَي الأِلِف والَهْمَزِة - التدريُب على َكِلماٍت فيها ال�سوتاِن /ء/ و/ا/

ّ َق�سرَييِن  اال�ْسِتماُع: َفهُم امل�سموع من ِخالِل ِحواٍر وَن�ضٍ

َوِر - مقاَرنات الَكــــــالم: َتْكِمَلُة ِحواراٍت، وَتباُدُل و�سٍف لل�سُّ

واِب واخَلطاأِ والرّتتيِب والأ�سئلِة الَق�سريِة �سِئَلِة ال�سَّ
َ
الِقــراَءة: ِقراءُة ِحواراٍت وُن�سو�ٍض، وَتدريباُت ا�ستيعاٍب من ِخالِل اأ

ئي�سِة.                   واملقارناِت وا�ستخراِج الأفكاِر الَرّ

ف على احلروف  َوٍر )مقاَرنات(؛عالماُت الرتقيِم ـ التعُرّ ٌه: ترتيب َكِلماٍت لَت�سرَي ُجَماًل، و�سُف �سُ الكتابــة: تعبرٌي مَوَجّ

�ْسِخ - اإمالء )تدريبات على الأِلف املق�سوَرة والياء( طِر واحلروِف التي ل تنِزُل حتت ال�سطِر يف َخِطّ الَنّ التي تنزل حتَت ال�َسّ

ُمْفَرداٌت ُمَتَعِلَّقٌة بالِعالِج واحِلمَيِة 

ُب الَبداَنَة اأو  ْطِعَمِة التي ُت�َسِبّ
َ
والأ

الَنّحاَفة.

التعبرُي عن الأَلِ - ال�ستف�ساُر عن العالِج وعن 

احِلْميِة.

: ِمْن، يف، اإىل، َعلى، َعن، بـِ، لـِ - ل  ُحروُف اجَلِرّ

الناِفَيَة 

ْق�ساُم الَكِلَمِة: ا�سٌم 
َ
ر واملُ�ْسَتْقَبل - اأ املا�سي واحلا�سِ

وفعٌل وحرٌف.

الِعناَيُة 
ِة َحّ بالِصّ 1

االأ�سوات: الفرُق بني الهمزِة واألِف املِدّ - التدريب على كلماٍت فيها الهمزُة واألُف املِدّ

ّ َق�سرييِن تليِهما اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّة. اال�ستماع: فهُم م�سموٍع من ِخالِل ِحواٍر ون�ضٍ

الكــــــالم:   َن�ساٌط ُثناِئّي، تباُدُل اأ�سئلٍة واأجِوَبٍة

- فْهُم التعابري املجاِزَيّة-  نِي نرِثَيّنِي َق�سرييِن. وتدريباُت ا�ستيعاٍب ِلِقيا�ِض الَفْهِم العاِمّ نِي حواريِن ون�سَّ الِقــراَءة: ِقراَءُة ن�سَّ

ئي�سِة                   تنظيُم الن�ض وِبناوؤه والك�سُف عن الِفكرِة الَرّ

�ْسِخ ـ اإمالء )الّتاُء امَلربوَطُة( ٌه - التدريب على َخِطّ الَنّ الكتــابة: تعبرٌي مَوَجّ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالألعاِب والرتويِح عن 

ْف�ِض باخلروِج اإىل امَل�سايف والبحر  الَنّ

. والرِبّ

ِة بعَد وْعَكٍة- اإ�سداُء ) تقدمُي(  َحّ ّ ال�ستف�ساُر عن ال�سِ

الُنّ�سِح.

اأدواُت ال�ستفهاِم: َمْن، ما، ماذا، مِلاذا، َكيَف، َمتى، 

ِة  َمّ ّ اأيَن، َكْم، اأّي، هل والَهمزة - الفاِعُل املرفوُع بال�سَ

- يا:حرُف ِنداء - ل الّناِهَيُة.

الترويح 
عن 

النفس
2

اختبْر َنْفَسَك )1( اختبْر َنْفَسَك )1(
اِئت( وتدريباٌت َعليهما. االأ�سواُت: الفرُق بنَي واِو امَلِدّ )�ساِئت( وواِو الّلنِي )�سبُه ال�سّ

يَة يعُقُبُهما اأ�سئلٌة لِقيا�ِض َمدى ما َفِهَم الطالُب. ِوَجّ ّ َق�سريين يتناَولِن احلياَة الَزّ اال�سِتماُع: ال�سِتماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

وَجِة. وِج والَزّ ُل بالَزّ الَكــــــالم: َن�ساٌط اِتّ�سايّل ُثناِئّي، ومناَق�َسُة مو�سوعاٍت تَتّ�سِ

. واِج وُم�سِكالِتِهِ ني َنرثَيّنِي َحوَل الَزّ الِقـراَءُة: ِقراَءُة ِحواَريِن ون�سَّ

�ْسِخ - اإمالء )تاُء  ِة ـ التدريُب على خِطّ الَنّ وِجَيّ َوٍر -كتابُة مو�سوٍع عن احلياِة الَزّ ٌه: و�سُف �سُ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

                   التاأنيِث املفتوَحُة وامَلْربوَطُة(.

ِة،  األفاٌظ َتدوُر حوَل احَلياِة الزوِجَيّ

وَجِة  وِج والَزّ واخِلْطَبِة واختياِر الَزّ

ِر  ِة يف الَع�سْ وِجَيّ واخِلالفاِت الَزّ

اُدُف والَتّعريف - الَبْحُث  احَلديِث -الرَتّ

عن معاين الَكِلماِت يف املُعَجِم.

ِي يف اختياِر  اأْ ال�سِتْف�ساُر عّما ُيقِلُق - اإبداُء الَرّ

وَجة. الَزّ

ُة -  ُة واجلمَلُة الِفعلَيّ ُر واملُوؤََنُّث - اجُلمَلُة ال�سِمَيّ املَُذَكّ

َلُة. ْفِع املنَف�سِ ماِئُر الَرّ تاُء التاأنيِث ال�ّساِكَنُة- �سَ

احَلياُة 
ةُ وِجَيّ الَزّ 3

اال�سوات: الفرُق بنَي ياِء امَلِدّ )�ساِئت( وياِء الّلنِي )�سبُه ال�ساِئت( وتدريباٌت عليها.

اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل حواٍر عن الِهْجَرِة املعاِك�َسِة من امَلدينِة اإىل الّريِف، ون�ٌضّ َق�سرٌي عن اأ�سرٍة َتق�سي ُعطلًة؛

                     يعُقُبها اأ�سئلٌة ِلَفْهِم امَل�سموِع.

اهاِت من َوِر عن املدينِة  َن�ساٌط ُثناِئّي عن الجِتّ ِف ال�سُّ الكــــــالُم: ُمقاَرَنٌة بنَي احلياِة يف املدينِة والقريِة - وتباُدُل و�سْ

                  ِخالِل الَنّظِر اإىل َخريطٍة. ومناَق�َسة.

اهاِت، وم�سكالِت احلياِة يف املُُدِن. نِي عن النِتقاِل اإىل املدينِة والجِتّ الِقــراَءُة: ِقراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

َوٌر( - َترتيُب جمٍل ِلَت�سرَي ِفْقَرًة ـ كتابُة مو�سوعنِي َق�سرييِن - الَتّدريُب ّياراِت )�سُ ٌه: َحوادُث ال�َسّ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ

�ْسِخ  - كتابة احُلروِف التي ُتْكَتُب ول ُتْنَطُق.                   على خِطّ الَنّ

ِح اإىل  ُمفرداٌت تَتَعَلّق  مُب�ْسِكالِت النزُوّ

املُُدِن والِهْجَرُة اإىل املدِن الكربى وتاأثرُي 

ذلَك يف الّريف.

اإبداُء الّراأِي يف النتقاِل من القريِةاإىل املدينة - 

وؤاُل  التعبرُي عن اخَلوِف ِمن ُم�ْسكالِت املُُدِن - ال�ُسّ

اهاِت - اإعطاُء الإْر�ساداِت - املقاَرَنُة بنَي  َعن الجِتّ

املُُدِن الُكربى. 

و- املفعوُل ِبِه املن�سوُب 
َ
حروُف الَعْطِف: َو، ثّم، اأ

- اأق�ساُم الِفعِل: ما�ٍض،   واخَلرَبُ
ُ
بالَفتَحِة ـ املبتداأ

م�سارٌع، اأمٌر.

احلياُة في 
املَديَنِة 4

اختبْر َنْفَسَك )2( اختبْر َنْفَسَك )2(

ْفصيلُيّ              للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
ُة واأخرى خاليٌة منها. َدّ ة وتدريباٌت على كلماٍت فيها ال�َسّ َدّ االأ�سواُت: ال�َسّ

ِر ازدهاِر العلوِم عنَد امل�سلمنَي، را�سِة يف اخلاِرِج، ون�ٌضّ َق�سري عن َع�سْ غبِة يف الِدّ اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل حواٍر عن الَرّ

ِت من ا�ستيعاِب ما �َسِمَعُه الّداِر�ض.                      والعودِة اإىل الزدهاِر ثانيًة، َتلي ذلَك اأ�سئلٌة للتثُبّ

 باأداتي ال�ستفهاِم: مِلاذا وماذا )تفعل(..؟ وَن�ساٌط َجماِعّي  ومناق�سُة 
ُ
الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي لالإجاَبِة عن اأ�سئلٍة َتبداأ

ِر.                     مو�سوعاٍت عن التعليِم يف الإ�سالِم، والتعليِم  بنَي املا�سي واحلا�سِ

نِي َق�سرييِن عن الِعلِم والَتّعُلِّم، تليها اأ�سئلٌة ا�ستيعابيٌة. الـِقـراَءة: ِقراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

�ْسِخ  ـ اإمالُء احلروِف التي ل  ٌه: كتابة ِفْقَرٍة ـ ِكتابُة ُجَمٍل، اإجابٌة عن اأ�سئلٍة - التدريُب على َخِطّ الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ها ُتْنَطق.                     ُتْكَتب ولكَنّ

ِة  ُمفرداٌت تَتَعَلّق  باملراِحِل الَتّعليِمَيّ

ر واملا�سي  املُْخَتلفة؛ يف احلا�سِ

ُل  وال�سهاداِت، والَتّقديراِت التي َيح�سُ

جوَن - بع�ُض الكلماِت  عليها املَتَخِرّ

والرتادف.

اإبداُء الرغبِة اأو عدِم الرغبِة يف عمِل ال�سيء - 

ها ببع�ٍض  ِم احل�ساراِت وتاأثِر بع�سِ ث عن تقُدّ الَتَّحُدّ

ِر بع�ِض احل�ساراِت. - ال�سوؤاُل عن �سبب تاأُخّ

من جوازم امل�سارع:ْل الّناِفية، ول الّناِهية ـ املُ�ساُف 

وامل�ساُف اإليِه - ال�سُم من حيُث العدُد؛ مفَرد، 

ُمَثّنى، َجْمع- �سمائر الرفع املت�سلة.

الِعْلُم 
ُم َعُلّ والَتّ 5

ِل؛ َمتى ُتنَطُق ول ُتر�َسُم على الأِلف، ومتى ل ُتنَطُق. االأ�سوات: همَزُة الو�سْ

ّ عن تغيرِي امِلهنِة، اأو املكاِن َتْعُقُبها اأ�سئلٌة ِلَفهم امَل�ْسموع. اال�ستماع: ال�ستماُع اإىل حواٍر وَن�ضٍ

الكــــــالم:  َن�ساٌط اِتّ�سايٌلّ ُثنائّي وَجماعّي ـ مناق�سُة مو�سوعاٍت عن الهجَرِة اإىل بالِد الغرِتاِب.

َطنِي عن عمِل املراأِة وامل�ساأَلِة،  نِي متو�َسّ الِقــراَءة: ِقراءُة ِحواَريِن عن: )الَبحُث  َعن َعَمٍل(، و)الغرتاُب للعمل(، وَن�سَّ

                       يعُقُب كَلّ واحٍد من هذه الن�سو�ِض اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب والك�سِف عن  الِفكرِة الرئي�َسِة.

�ْسِخ     ٌه: كتابُة جمٍل قليلٍة عن مو�سوعاٍت تدوُر حوَل العمِل،ومراحِل التعليِم ـ التدريُب على َخِطّ الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُذف الأِلُف من كلمتي )ابن( و)ابنة(.                     - اإمالء: َمتى حُتَ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالَعمِل والَبطاَلِة، وعمِل 

املراأِة، والغرتاِب للَعَمِل يف اخلاِرِج 

ُح اأَنّ َك�ْسَب اليِد حمموٌد يف  ّ وكلماٌت تو�سِ

َلُة عمٌل مذموٌم.
َ
الإ�سالِم َبينما امَل�ساأ

ُث  َيّة، الَتّحُدّ ال�ستف�ساُر عن نتائِج املقاَبالِت ال�سخ�سِ

را�َسِة والَبطاَلِة التي َتعُقُبها. عن �َسنواِت الِدّ

ي - الإ�سارُة اإىل  ْفي ـ الفعُل الالِزُم واملتعِدّ اأ�سلوُب الَنّ

الَقريِب والبعيِد ـ جمُع املوؤَنِّث ال�ساُل.

امِلَهن 6

اختبْر َنْفَسَك )3( اختبْر َنْفَسَك )3(
االأ�سواُت: همزة الو�سل والقطع، وتدريبات عليهما.

اال�سِتماُع: ال�ستماع اإىل حوار ون�ض ق�سريين يتناولن اللتحاق بالدرا�سة، تليها اأ�سئلة لال�ستيعاب.

الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي من خالل اأ�سئلة ات�سالية ومناق�سات.

الِقـراَءُة: قراءة ِحواَريِن يليهما اأ�سئلة ا�سيعابية للفهم والك�سف عن الفكرة الرئي�سة.

�ْسِخ  - اإمالء همزة الو�سل. ٌه: كتابة جمل ق�سرية - كتابة فقرات - التدريب على خِطّ الَنّ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ِة  را�َسِة وتعليِم الَعرِبَيّ األفاٌظ تتَعَلُّق بالِدّ

والو�سائِل امل�ساِعَدِة - الُف�سحى 

ـّية والّلغاُت الإ�سالِمَيّة ومواُدّ  والعاِمّ

ُة اللَغِة الَعَرِبَيّة. َيّ �ض، وعامَلِ التخ�سُّ

ار�َسِة  را�َسِة وعن الِدّ ال�ستف�ساُر عن اللِتحاِق بالِدّ

ُرِق للو�سوِل اإىل  ـ طلُب امل�ساعدِة ملعرَفِة اأف�سِل الُطّ

مكاٍن ما ـ تقدمُي الَنّ�ساِئِح لَت�سهيِل الدرا�َسِة

ال�سم املو�سوُل: اّلذي، اّلتي -كاَن واأخواتُها- ُحروُف 

َفة. ّ املُ�ساَرَعة )اأ، ن، ي، ت(- ال�سِ

اللغة 
العربية 7

،وتدريباٌت على ذلك. اال�سوات: التنويُن: يف الَنّ�سِب والرْفِع واجلِرّ

، تليِهما اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب. ّ  ِحواِرٍيّ واآخَر نرِثٍيّ اال�ستماُع: فهُم م�سموٍع من خالِل َن�ضٍ

الكــــــالُم: َن�ساٌط ُثناِئّي فيه تباُدٌل لالأ�سئلِة والأجوبِة، واإجراُء م�سابقاٍت واإعداُد اأ�سئلِة  امل�سابقاِت-َن�ساٌط َجماِعّي؛ يقوم 

ّف.                     به فريٌق لختياِر الطاِلِب امِلثايِلّ يف ال�سَّ

ٌة ِلقيا�ِض َمدى الَفهِم، والك�سُف عن الفكَرِة  الرئي�سِة. نِي َيليها: اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ الِقــراَءُة:  ِقراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

�ْسِخ -اإمالء: ُدخوُل “ الـ “ على   ٍة-التدريُب على َخِطّ الَنّ ّ اإىل ِق�سَّ ٌه: كتابُة مو�سوٍع - حَتويُل الَنّ�ضِ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ

ّوُله لٌم.
َ
                    ما اأ

ُ عن الَفَرِح باحل�سوِل على  كلماٌت تعرِبّ

اجلوائِز والتهنئِة والدعاِء، ومفرداٌت 

ٌة  يف جماِل اجلواِئِز املختِلَفِة َدوِلَيّ

ِلَّيّة. وحَمَ

عوِر  ال�سوؤاُل واحلديُث عن اجلوائِز - التعبرُي عن ال�ُسّ

عاَدِة - الدعاُء لالآَخِر باخلرِي ـ َطَلُب  بالَفَرِح وال�َسّ

عاُء العفِو والُدّ

فاُت الطاِلِب املثايّل. اأخُذ الآراِء - �سِ

ِر ال�ّساِلُ - عالماُت التاأنيِث -، اأْن ولن  َجْمُع املَُذَكّ

َلُة. بتاِن للفعِل امل�سارِع ـ �سمائُر الَنّ�سِب املَتّ�سِ النا�سِ

اجَلواِئز 8

اختبْر َنْفَسَك )4( اختبْر َنْفَسَك )4(
االخِتباُر النِّصفيُّ )الوحدات من 8-1( االخِتباُر النِّصفيُّ )الوحدات من 8-1(
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األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
ُة واأخرى خاليٌة منها. َدّ ة وتدريباٌت على كلماٍت فيها ال�َسّ َدّ االأ�سواُت: ال�َسّ

ِر ازدهاِر العلوِم عنَد امل�سلمنَي، را�سِة يف اخلاِرِج، ون�ٌضّ َق�سري عن َع�سْ غبِة يف الِدّ اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل حواٍر عن الَرّ

ِت من ا�ستيعاِب ما �َسِمَعُه الّداِر�ض.                      والعودِة اإىل الزدهاِر ثانيًة، َتلي ذلَك اأ�سئلٌة للتثُبّ

 باأداتي ال�ستفهاِم: مِلاذا وماذا )تفعل(..؟ وَن�ساٌط َجماِعّي  ومناق�سُة 
ُ
الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي لالإجاَبِة عن اأ�سئلٍة َتبداأ

ِر.                     مو�سوعاٍت عن التعليِم يف الإ�سالِم، والتعليِم  بنَي املا�سي واحلا�سِ

نِي َق�سرييِن عن الِعلِم والَتّعُلِّم، تليها اأ�سئلٌة ا�ستيعابيٌة. الـِقـراَءة: ِقراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

�ْسِخ  ـ اإمالُء احلروِف التي ل  ٌه: كتابة ِفْقَرٍة ـ ِكتابُة ُجَمٍل، اإجابٌة عن اأ�سئلٍة - التدريُب على َخِطّ الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ها ُتْنَطق.                     ُتْكَتب ولكَنّ

ِة  ُمفرداٌت تَتَعَلّق  باملراِحِل الَتّعليِمَيّ

ر واملا�سي  املُْخَتلفة؛ يف احلا�سِ

ُل  وال�سهاداِت، والَتّقديراِت التي َيح�سُ

جوَن - بع�ُض الكلماِت  عليها املَتَخِرّ

والرتادف.

اإبداُء الرغبِة اأو عدِم الرغبِة يف عمِل ال�سيء - 

ها ببع�ٍض  ِم احل�ساراِت وتاأثِر بع�سِ ث عن تقُدّ الَتَّحُدّ

ِر بع�ِض احل�ساراِت. - ال�سوؤاُل عن �سبب تاأُخّ

من جوازم امل�سارع:ْل الّناِفية، ول الّناِهية ـ املُ�ساُف 

وامل�ساُف اإليِه - ال�سُم من حيُث العدُد؛ مفَرد، 

ُمَثّنى، َجْمع- �سمائر الرفع املت�سلة.

الِعْلُم 
ُم َعُلّ والَتّ 5

ِل؛ َمتى ُتنَطُق ول ُتر�َسُم على الأِلف، ومتى ل ُتنَطُق. االأ�سوات: همَزُة الو�سْ

ّ عن تغيرِي امِلهنِة، اأو املكاِن َتْعُقُبها اأ�سئلٌة ِلَفهم امَل�ْسموع. اال�ستماع: ال�ستماُع اإىل حواٍر وَن�ضٍ

الكــــــالم:  َن�ساٌط اِتّ�سايٌلّ ُثنائّي وَجماعّي ـ مناق�سُة مو�سوعاٍت عن الهجَرِة اإىل بالِد الغرِتاِب.

َطنِي عن عمِل املراأِة وامل�ساأَلِة،  نِي متو�َسّ الِقــراَءة: ِقراءُة ِحواَريِن عن: )الَبحُث  َعن َعَمٍل(، و)الغرتاُب للعمل(، وَن�سَّ

                       يعُقُب كَلّ واحٍد من هذه الن�سو�ِض اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب والك�سِف عن  الِفكرِة الرئي�َسِة.

�ْسِخ     ٌه: كتابُة جمٍل قليلٍة عن مو�سوعاٍت تدوُر حوَل العمِل،ومراحِل التعليِم ـ التدريُب على َخِطّ الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُذف الأِلُف من كلمتي )ابن( و)ابنة(.                     - اإمالء: َمتى حُتَ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالَعمِل والَبطاَلِة، وعمِل 

املراأِة، والغرتاِب للَعَمِل يف اخلاِرِج 

ُح اأَنّ َك�ْسَب اليِد حمموٌد يف  ّ وكلماٌت تو�سِ

َلُة عمٌل مذموٌم.
َ
الإ�سالِم َبينما امَل�ساأ

ُث  َيّة، الَتّحُدّ ال�ستف�ساُر عن نتائِج املقاَبالِت ال�سخ�سِ

را�َسِة والَبطاَلِة التي َتعُقُبها. عن �َسنواِت الِدّ

ي - الإ�سارُة اإىل  ْفي ـ الفعُل الالِزُم واملتعِدّ اأ�سلوُب الَنّ

الَقريِب والبعيِد ـ جمُع املوؤَنِّث ال�ساُل.

امِلَهن 6

اختبْر َنْفَسَك )3( اختبْر َنْفَسَك )3(
االأ�سواُت: همزة الو�سل والقطع، وتدريبات عليهما.

اال�سِتماُع: ال�ستماع اإىل حوار ون�ض ق�سريين يتناولن اللتحاق بالدرا�سة، تليها اأ�سئلة لال�ستيعاب.

الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي من خالل اأ�سئلة ات�سالية ومناق�سات.

الِقـراَءُة: قراءة ِحواَريِن يليهما اأ�سئلة ا�سيعابية للفهم والك�سف عن الفكرة الرئي�سة.

�ْسِخ  - اإمالء همزة الو�سل. ٌه: كتابة جمل ق�سرية - كتابة فقرات - التدريب على خِطّ الَنّ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ِة  را�َسِة وتعليِم الَعرِبَيّ األفاٌظ تتَعَلُّق بالِدّ

والو�سائِل امل�ساِعَدِة - الُف�سحى 

ـّية والّلغاُت الإ�سالِمَيّة ومواُدّ  والعاِمّ

ُة اللَغِة الَعَرِبَيّة. َيّ �ض، وعامَلِ التخ�سُّ

ار�َسِة  را�َسِة وعن الِدّ ال�ستف�ساُر عن اللِتحاِق بالِدّ

ُرِق للو�سوِل اإىل  ـ طلُب امل�ساعدِة ملعرَفِة اأف�سِل الُطّ

مكاٍن ما ـ تقدمُي الَنّ�ساِئِح لَت�سهيِل الدرا�َسِة

ال�سم املو�سوُل: اّلذي، اّلتي -كاَن واأخواتُها- ُحروُف 

َفة. ّ املُ�ساَرَعة )اأ، ن، ي، ت(- ال�سِ

اللغة 
العربية 7

،وتدريباٌت على ذلك. اال�سوات: التنويُن: يف الَنّ�سِب والرْفِع واجلِرّ

، تليِهما اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب. ّ  ِحواِرٍيّ واآخَر نرِثٍيّ اال�ستماُع: فهُم م�سموٍع من خالِل َن�ضٍ

الكــــــالُم: َن�ساٌط ُثناِئّي فيه تباُدٌل لالأ�سئلِة والأجوبِة، واإجراُء م�سابقاٍت واإعداُد اأ�سئلِة  امل�سابقاِت-َن�ساٌط َجماِعّي؛ يقوم 

ّف.                     به فريٌق لختياِر الطاِلِب امِلثايِلّ يف ال�سَّ

ٌة ِلقيا�ِض َمدى الَفهِم، والك�سُف عن الفكَرِة  الرئي�سِة. نِي َيليها: اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ الِقــراَءُة:  ِقراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

�ْسِخ -اإمالء: ُدخوُل “ الـ “ على   ٍة-التدريُب على َخِطّ الَنّ ّ اإىل ِق�سَّ ٌه: كتابُة مو�سوٍع - حَتويُل الَنّ�ضِ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ

ّوُله لٌم.
َ
                    ما اأ

ُ عن الَفَرِح باحل�سوِل على  كلماٌت تعرِبّ

اجلوائِز والتهنئِة والدعاِء، ومفرداٌت 

ٌة  يف جماِل اجلواِئِز املختِلَفِة َدوِلَيّ

ِلَّيّة. وحَمَ

عوِر  ال�سوؤاُل واحلديُث عن اجلوائِز - التعبرُي عن ال�ُسّ

عاَدِة - الدعاُء لالآَخِر باخلرِي ـ َطَلُب  بالَفَرِح وال�َسّ

عاُء العفِو والُدّ

فاُت الطاِلِب املثايّل. اأخُذ الآراِء - �سِ

ِر ال�ّساِلُ - عالماُت التاأنيِث -، اأْن ولن  َجْمُع املَُذَكّ

َلُة. بتاِن للفعِل امل�سارِع ـ �سمائُر الَنّ�سِب املَتّ�سِ النا�سِ

اجَلواِئز 8

اختبْر َنْفَسَك )4( اختبْر َنْفَسَك )4(
االخِتباُر النِّصفيُّ )الوحدات من 8-1( االخِتباُر النِّصفيُّ )الوحدات من 8-1(

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ

االأ�سواُت: موا�سع ترقيق �سوت الالم يف لفظ اجلاللة وتفخيمه.

، يليِهما اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب ّ ّ َق�سرييِن َحوَل الربيِد الإِلكرتويِنّ والِكتاِب الإِلكرتويِنِ اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة ـ ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن و�ساِئِل لِتّ�ساِل احَلديَثِة ـ وَن�ساٌط َجماِعّي: الَكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اّت�ساِلَيّ

.                      ُمناَق�َسُة مو�سوعاٌت َعن العاَلِ

. �سئلُة ا�ستيعاٍب ل�ستخال�ِض الفكرِة الرئي�سِة، واأ�سئلٌة للَفهِم العاِمّ
َ
نِي، يليها اأ الـِقـراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

وِل الَفقرَيِة والغِنَيّة  والَعومَلَة ـ َخّط:   قِل قدميًا وحديثًا، ومقاَرَنُة الُدّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت عن و�ساِئِل الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ْقَعِة، واحلروِف  طِر واحلروِف التي ل تنِزُل حتَت ال�سطِر يف َخِطّ الُرّ ُف على احُلروف التي ُتنِزُل حتَت ال�َسّ                     التعُرّ

. ُل ما ال�سِتفهاميِة بعَد حروِف اجَلِرّ                    التي بداِخِلها فراٌغ واحُلروِف التي لي�َض بداِخِلها فراٌغ ـ اإمالء:و�سْ

األفاٌظ تتعَلُّق بَو�سائِل الِتّ�ساِل وو�ساِئِل 

قِل احلديثِة والعومَلَِة ودوِل العاَلِ  الَنّ

ِم والّنامي. املتقِدّ

ِة ال�ستف�ساُر  وِلَيّ َبَكِة الَدّ ال�سوؤاُل واحلديُث عن ال�َسّ

ِة عمِل الأ�سياِء وفوائِدها - التعبرُي عن  عن َكيِفَيّ

الإْعجاِب بال�سيِء- احلديُث عن الَعومَلَِة، والتعبرُي 

عن تاأييِد راأٍي ومعار�سِة راأٍي اآخَر.

ِبناُء فعُل الأْمِر - بناُء الفعِل املا�سي - عالماُت 

كوُن-  ُة والَفتحُة والَك�سَرُة وال�ُسّ َمّ ّ الإعراِب الأربُع: ال�سَ

اإعراُب الفعِل امل�ساِرِع.

العالم 
قرية 
صغيرة

9

ُع َتفخيِمِه وتدريباٌت على ذلك. وِت/ ر/ وموا�سِ ُع ترقيِق ال�سَّ االأ�سوات: موا�سِ

ّ َق�سرييِن َيتناولِن مو�سوعنِي عن النظافِة تليهما اأ�سئلٌة لِقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب  اال�ستماع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر ون�ضٍ

                    الّدار�ِض ملا ا�ستمَع اإليِه.

ٍة عن النظاَفِة باأنواِعها. ٍةـ  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناَق�َسِة مو�سوعاٍت ُمِهَمّ الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلة اِتّ�سالَيّ

 من ِخالِل اأ�سئلِة 
َ
نِي، تعُقُب ذلك اأ�سئلٌة للوقوِف على َمَدى ا�ستيعاِب الدار�ِض ملا َقراأ الِقــراَءة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ٍد، وا�ستخراِج الأفكاِر الرئي�سِة.                     ال�سواِب واخلطاأِ، والختياِر من ُمَتَعِدّ

ْقَعِة ـ اإمالء: موا�سُع  ّ �َسْرِدٍيّ ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت، حتويُل ِحواٍر اإىل َن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُع حذِفها.                     فتِح تاِء التاأنيِث املربوَطِة وموا�سِ

َيّة  خ�سِ األفاٌظ َتَتَعَلُّق بالَنّظاَفِة ال�َسّ

ِة يف املنازِل والأماِكِن  والَنّظافِة العاَمّ

ِة. العاَمّ

يء - ال�سِتف�ساُر  التعبرُي عن الإْعجاِب بال�َسّ

ًث عن الَنّظافِة - طلُب ال�ستي�ساِح ـ طرُح  والَتَّحُدّ

الأفكاِر - تاأييُد الأفكاِر-ال�ستدراُك - 

. التعبرُي عن الأَلِ

ال�سُم املو�سوُل )2(  - اإعراُب املَُثّن -  َمعاين اأدواِت 

ِر ال�ساِلِ  ال�ستفهاِم - َحذُف نوِن املَُثّنى وجمِع املذَكّ

عنَد الإ�سافِة.

ظاَفة الَنّ 10

اختبْر َنْفَسَك )5( اختبْر َنْفَسَك )5(

االأ�سواُت: الِتقاُء ال�ّساِكننِي، وماذا َيحُدُث اإذا الَتَقيا، وتدريباٌت علىذلك.

نِي َق�سرييِن عن الإ�سالِم، تليهما اأ�سئلٌة ِلقيا�ِض َمدى فهِم الدار�ِض ملا �َسِمَع. اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواريِن وَن�سَّ

الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�ساِلَيّة، وَن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت عِن الإ�ْسالم

نِي، يلي كُلُ واِحٍد منها اأ�سِئَلُة ا�ستيعاٍب. الِقـراَءُة: قراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة اإمالء: َمتى ُير�َسُم  ٌه: حتويل حواٍر اإىل َن�ًضّ �َسرِدّي ـ كتابُة ِفْقَرٍة ـ َخّط: التدريُب على خِطّ الُرّ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

                   تنويُن الَنّ�سِب اأِلفًا ومتى ل ُير�َسم.

األفاٌظ ذاُت �سلٍة بحقائَق جاَء بها 

الإ�سالُم، واأركاُن الإ�سالِم، وَدْح�ُض 

افرتاءاٍت عن الإ�سالِم.

طلُب املزيِد من املعلوماِت - الرتحيُب واإبداُء 

ُد من حدوِث  ال�ستعداِد لإعطاِء املعلوماِت، التاأُكّ

راِت، َطَلُب ا�ستعارِة  ّ يِء - عر�ُض الأ�سباِب واملرَبِ ال�َسّ

الكتِب - اإبداُء املواَفَقِة وال�سعادِة ـ دعوُة �سخ�ضٍ اإىل 

البيِت لتناُوِل الَقهوِة.

حيحُة واملعَتَلُّة- جمُع الَتّك�سرِي -  حروُف الَعَربَيّة ال�سَّ

اإعراُب جمِع املوؤَنِّث ال�ساِل - الأعداُد 3- 10 ومتييُزها.

اإلْسالُم 11

ُلُهما �ساِكنًا؛كيَف ُينَطقاِن، وتدريباٌت علىذلك. اال�سوات: التقاُء ال�سوتنِي املُتماِثَلنِي ويكوُن اأَوّ

واِج، تلي ذلك اأ�سئلٌة لقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب الدار�ض ملا ا�سَتمَع. باِب والَزّ ّ َق�سرييِن عن ال�َسّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة، ومناق�سِة مو�سوعاٍت عن كيفيِة معاملِة اأفراِد الأ�سرِة ـ الكــــــالُم: نَن�ساٌط ُثناِئّي وجماِعّي من ِخالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

                    مقاَرناٌت ِلَنَمَطنِي من امُلعاَمَلِة.

َعة. ٌة ُمَتَنِوّ ، يلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستعاِبَيّ نِيِ الِقــراَءُة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

ُع  ْقَعِة - اإمالء: موا�سِ ّ �َسْرِدّي- كتابُة ِفَقراٍت - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه:حتويُل حواٍر اإىل ن�ضٍ الِكتــابـُة: َتعبرٌي مَوَجّ

                    ر�سِم األِف واِو اجلماعِة وموا�سُع حذِفها بعد الواو.

األفاٌظ تتعَلُّق مبرحلِة ال�ّسباِب واملراَهَقِة 

والرتبيِة، وم�سكالِت ال�سباِب،والفْجَوِة 

بنَي الأجياِل.

التعبرُي عِن الَقَلِق واخلوِف ـ َطَلُب الَنّ�سيَحِة - اإبداُء 

املخاَلَفِة يف الراأِْي.

ِكَرُة واملعِرَفُة-   جزُم الفعِل املُ�ساِرِع املعَتِلّ الآِخِر - الَنّ

لُة. اإَنّ واأَنّ وا�سُمُهما وخرُبُهما-  �سماِئُر اجلِرّ املَتّ�سِ

باُب الَشّ 12

اختبْر َنْفَسَك )6( اختبْر َنْفَسَك )6(
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ

االأ�سواُت: موا�سع ترقيق �سوت الالم يف لفظ اجلاللة وتفخيمه.

، يليِهما اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب ّ ّ َق�سرييِن َحوَل الربيِد الإِلكرتويِنّ والِكتاِب الإِلكرتويِنِ اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة ـ ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن و�ساِئِل لِتّ�ساِل احَلديَثِة ـ وَن�ساٌط َجماِعّي: الَكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اّت�ساِلَيّ

.                      ُمناَق�َسُة مو�سوعاٌت َعن العاَلِ

. �سئلُة ا�ستيعاٍب ل�ستخال�ِض الفكرِة الرئي�سِة، واأ�سئلٌة للَفهِم العاِمّ
َ
نِي، يليها اأ الـِقـراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

وِل الَفقرَيِة والغِنَيّة  والَعومَلَة ـ َخّط:   قِل قدميًا وحديثًا، ومقاَرَنُة الُدّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت عن و�ساِئِل الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ْقَعِة، واحلروِف  طِر واحلروِف التي ل تنِزُل حتَت ال�سطِر يف َخِطّ الُرّ ُف على احُلروف التي ُتنِزُل حتَت ال�َسّ                     التعُرّ

. ُل ما ال�سِتفهاميِة بعَد حروِف اجَلِرّ                    التي بداِخِلها فراٌغ واحُلروِف التي لي�َض بداِخِلها فراٌغ ـ اإمالء:و�سْ

األفاٌظ تتعَلُّق بَو�سائِل الِتّ�ساِل وو�ساِئِل 

قِل احلديثِة والعومَلَِة ودوِل العاَلِ  الَنّ

ِم والّنامي. املتقِدّ

ِة ال�ستف�ساُر  وِلَيّ َبَكِة الَدّ ال�سوؤاُل واحلديُث عن ال�َسّ

ِة عمِل الأ�سياِء وفوائِدها - التعبرُي عن  عن َكيِفَيّ

الإْعجاِب بال�سيِء- احلديُث عن الَعومَلَِة، والتعبرُي 

عن تاأييِد راأٍي ومعار�سِة راأٍي اآخَر.

ِبناُء فعُل الأْمِر - بناُء الفعِل املا�سي - عالماُت 

كوُن-  ُة والَفتحُة والَك�سَرُة وال�ُسّ َمّ ّ الإعراِب الأربُع: ال�سَ

اإعراُب الفعِل امل�ساِرِع.

العالم 
قرية 
صغيرة

9

ُع َتفخيِمِه وتدريباٌت على ذلك. وِت/ ر/ وموا�سِ ُع ترقيِق ال�سَّ االأ�سوات: موا�سِ

ّ َق�سرييِن َيتناولِن مو�سوعنِي عن النظافِة تليهما اأ�سئلٌة لِقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب  اال�ستماع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر ون�ضٍ

                    الّدار�ِض ملا ا�ستمَع اإليِه.

ٍة عن النظاَفِة باأنواِعها. ٍةـ  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناَق�َسِة مو�سوعاٍت ُمِهَمّ الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلة اِتّ�سالَيّ

 من ِخالِل اأ�سئلِة 
َ
نِي، تعُقُب ذلك اأ�سئلٌة للوقوِف على َمَدى ا�ستيعاِب الدار�ِض ملا َقراأ الِقــراَءة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ٍد، وا�ستخراِج الأفكاِر الرئي�سِة.                     ال�سواِب واخلطاأِ، والختياِر من ُمَتَعِدّ

ْقَعِة ـ اإمالء: موا�سُع  ّ �َسْرِدٍيّ ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت، حتويُل ِحواٍر اإىل َن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُع حذِفها.                     فتِح تاِء التاأنيِث املربوَطِة وموا�سِ

َيّة  خ�سِ األفاٌظ َتَتَعَلُّق بالَنّظاَفِة ال�َسّ

ِة يف املنازِل والأماِكِن  والَنّظافِة العاَمّ

ِة. العاَمّ

يء - ال�سِتف�ساُر  التعبرُي عن الإْعجاِب بال�َسّ

ًث عن الَنّظافِة - طلُب ال�ستي�ساِح ـ طرُح  والَتَّحُدّ

الأفكاِر - تاأييُد الأفكاِر-ال�ستدراُك - 

. التعبرُي عن الأَلِ

ال�سُم املو�سوُل )2(  - اإعراُب املَُثّن -  َمعاين اأدواِت 

ِر ال�ساِلِ  ال�ستفهاِم - َحذُف نوِن املَُثّنى وجمِع املذَكّ

عنَد الإ�سافِة.

ظاَفة الَنّ 10

اختبْر َنْفَسَك )5( اختبْر َنْفَسَك )5(

االأ�سواُت: الِتقاُء ال�ّساِكننِي، وماذا َيحُدُث اإذا الَتَقيا، وتدريباٌت علىذلك.

نِي َق�سرييِن عن الإ�سالِم، تليهما اأ�سئلٌة ِلقيا�ِض َمدى فهِم الدار�ِض ملا �َسِمَع. اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواريِن وَن�سَّ

الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�ساِلَيّة، وَن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت عِن الإ�ْسالم

نِي، يلي كُلُ واِحٍد منها اأ�سِئَلُة ا�ستيعاٍب. الِقـراَءُة: قراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة اإمالء: َمتى ُير�َسُم  ٌه: حتويل حواٍر اإىل َن�ًضّ �َسرِدّي ـ كتابُة ِفْقَرٍة ـ َخّط: التدريُب على خِطّ الُرّ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

                   تنويُن الَنّ�سِب اأِلفًا ومتى ل ُير�َسم.

األفاٌظ ذاُت �سلٍة بحقائَق جاَء بها 

الإ�سالُم، واأركاُن الإ�سالِم، وَدْح�ُض 

افرتاءاٍت عن الإ�سالِم.

طلُب املزيِد من املعلوماِت - الرتحيُب واإبداُء 

ُد من حدوِث  ال�ستعداِد لإعطاِء املعلوماِت، التاأُكّ

راِت، َطَلُب ا�ستعارِة  ّ يِء - عر�ُض الأ�سباِب واملرَبِ ال�َسّ

الكتِب - اإبداُء املواَفَقِة وال�سعادِة ـ دعوُة �سخ�ضٍ اإىل 

البيِت لتناُوِل الَقهوِة.

حيحُة واملعَتَلُّة- جمُع الَتّك�سرِي -  حروُف الَعَربَيّة ال�سَّ

اإعراُب جمِع املوؤَنِّث ال�ساِل - الأعداُد 3- 10 ومتييُزها.

اإلْسالُم 11

ُلُهما �ساِكنًا؛كيَف ُينَطقاِن، وتدريباٌت علىذلك. اال�سوات: التقاُء ال�سوتنِي املُتماِثَلنِي ويكوُن اأَوّ

واِج، تلي ذلك اأ�سئلٌة لقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب الدار�ض ملا ا�سَتمَع. باِب والَزّ ّ َق�سرييِن عن ال�َسّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة، ومناق�سِة مو�سوعاٍت عن كيفيِة معاملِة اأفراِد الأ�سرِة ـ الكــــــالُم: نَن�ساٌط ُثناِئّي وجماِعّي من ِخالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

                    مقاَرناٌت ِلَنَمَطنِي من امُلعاَمَلِة.

َعة. ٌة ُمَتَنِوّ ، يلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستعاِبَيّ نِيِ الِقــراَءُة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

ُع  ْقَعِة - اإمالء: موا�سِ ّ �َسْرِدّي- كتابُة ِفَقراٍت - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه:حتويُل حواٍر اإىل ن�ضٍ الِكتــابـُة: َتعبرٌي مَوَجّ

                    ر�سِم األِف واِو اجلماعِة وموا�سُع حذِفها بعد الواو.

األفاٌظ تتعَلُّق مبرحلِة ال�ّسباِب واملراَهَقِة 

والرتبيِة، وم�سكالِت ال�سباِب،والفْجَوِة 

بنَي الأجياِل.

التعبرُي عِن الَقَلِق واخلوِف ـ َطَلُب الَنّ�سيَحِة - اإبداُء 

املخاَلَفِة يف الراأِْي.

ِكَرُة واملعِرَفُة-   جزُم الفعِل املُ�ساِرِع املعَتِلّ الآِخِر - الَنّ

لُة. اإَنّ واأَنّ وا�سُمُهما وخرُبُهما-  �سماِئُر اجلِرّ املَتّ�سِ

باُب الَشّ 12

اختبْر َنْفَسَك )6( اختبْر َنْفَسَك )6(
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األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
ُة ُنطِقها، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سواُت: الِتقاُء الأ�سواِت املُتجاِن�َسِة، وكيفَيّ

يِن، َتعُقُبهما اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل َخرَبَ

الَكــــــالم:  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت خمتلفٍة معظُمها عن امل�سلمني- َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تباُدِل 

ٍة.                      اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

َعُة. نِي َتلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الـِقـراَءة:قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة - اإمالء:  الَهمَزُة يف  ّ يف ِفَقراٍت - َخّط: التدريب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت - تلخي�ُض ن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ِل الَكلمِة.                    اأَوّ

ِة العاَلِ  كلماٌت تتَعَلُّق ِبُجغراِفَيّ

ّكاِنَيّة  ، امِل�ساَحة - الَكثاَفُة ال�ُسّ الإ�سالمِيّ

ِة. عِف والُقَوّ - ال�سعوُب - اأ�سباُب ال�سَّ

َحُلّ امل�سابقاِت - ال�سوؤاُل عّما َي�سَغُل الباَل والأ�سباب ـ 

طلُب الُنّ�سِح.

حيُح والفعُل املعتُلّ  -  ُظروُف املكان - الفعُل ال�سَّ

ماِن - الأفعاُل اخَلم�سُة. ُظروُف الَزّ

العاَلُم 
اإلْسالمّي 13

َتِّة ) ي ر م ل ون( كيف ُتنَطق، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سوات: اإِْدغاُم النوِن ال�ّساِكَنِة والَتّْنويِن ِبالأ�سواِت ال�ِسّ

ٌة ِلقيا�ِض َمدى َفهِم ما ا�سَتَمَع اإليه الّطالب. يِن، تليِهما اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ اال�ستماع: ال�ستماُع خلرَبَ

ٍف لل�سوِر، وَن�ساٌط َجماِعّي ملناَق�َسِة  الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تبادِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّة، واآخر من خالِل تبادِل و�سْ

                     مو�سوِع اجَلرميِة يف املجتمِع.

عٌة. نِي، ويلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الِقــراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة - اإمالء: الَهمَزُة يف اآخِر الَكلَمِة. ٌه: كتاَبُة ِفَقراٍت ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالأمِن واخلوِف 

واجلرميِة والعقاِب والقانوِن 

وال�ستقراِر والَتّنِمَيِة.

عور بالْطِمئناِن-  طلُب ال�ستي�ساِح - التعبرُي عن ال�ُسّ

تاأييُد الراأِي - التعبرُي عن ال�سعوِر باخَلوِف من 

يِء  ِة ال�َسّ راِت َكرْثَ ّ حدوِث �سيٍء ما - ال�سوؤاُل عن مرَبِ

ـ الحِتماُل 

عداِد - املناَدى واأنواُعُه - الأ�سماُء اخَلْم�َسِة 
َ
مَتييُز الأ

-  احلاُل.

اأَلْمُن 14

اختبْر َنْفَسَك )7( اختبْر َنْفَسَك )7(

ُة نطِقها، اإذا انقلبْت مميمًا وتدريباٌت على ذلك. َكِة، وكيفَيّ االأ�سواُت: الإقالُب، التقاُء النوِن ال�ّساِكَنِة والباِء املَُتَحِرّ

ُلهما ا�ستخداَم الغاِز َبدياًل عن الُوقوِد، ويتناَوُل الّثاين ُم�ْسِكَلَة  نِي من َن�ْسَرِة اأخباٍر؛ يتناوُل اأَوّ اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

                    ارتفاِع َدَرَجِة َحراَرِة الأر�ِض، تليهما اأ�سئلٌة  لال�ستيعاِب.

ٍة ـ َن�ساٌط  الَكــــــالم: ن�ساط فردٌيّ من ِخالِل الو�سِف واملقارنة بني �سورتنِي وَن�ساٌط ُثناِئّي من خالل تباُدِل اأ�سئلٍة اَتّ�ساِلَيّ

                    َجماِعّي؛ مقارَنٌة بنَي َعَملنِي.

َعٌة. ّ اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب ُمَتنِوّ نِي، يعُقُب كَلّ َن�ضٍ الِقـراَءُة:  قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة ـ  ّ �َسْرِدٍيّ ـ كتابُة مو�سوَعنِي َطويَلنِي- َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: حتويُل ِحواٍر اإىل ن�ضٍ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

َطُة )1(                    اإمالء: اَلَهْمَزُة املَتَو�ِسّ

ِث البيئِة وامل�سكالِت  األفاٌظ َتَتعَلُّق بتلُوّ

التي َتنُجُم عنه، مثل الأمرا�ِض 

والنفاياِت واأنواِع التلوِث وحماية البيئة، 

وو�سائل املحافظة على البيئة.

ال�ستف�ساُر عن حاِل املري�ِض - التعبرُي عن اأَنّ ُكِلّ 

اأمٍر بيِد الِل �سبحاَنُه وتعاىل - التعبرُي عن احلرَيِة - 

التعبرُي عن الرجاِء - حتبيُذ الفكرِة - املواَفقة.

فِع - عالماُت  فعُل الأمِر املعَتُلّ - عالماُت الَرّ

ِب - عالماُت اجَلْزِم. الَنّ�سْ

التلوث 15

اال�سوات: مراجعٌة للفرِق بنَي الظواهِر ال�سوتيِة التي عوجلْت يف الكتاب.

فِط، ويتناَوُل الآَخُر اآثاَر  ارتفاِع النفِط على  ُل تخفي�َض �سعِر الِنّ نِي اإخباِرَيّنِي يتناوُل الأَوّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

فَط، تلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. ُر الَنّ وِل التي ُت�سِدّ                     اإحدى الُدّ

ٍة ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن الّطاَقِة. الكــــــالُم: َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

ٌة للك�سِف عن الأفكاِر الرئي�َسِة ومدى الَفْهِم ملا قد ُقِرَئ. نِي، َيلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ الِقــراَءُة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة ـ اإمالء:  ٌه: كتابُة ثالثِة مو�سوعاٍت بعَد مناق�ستها يف ال�سِفّ - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ

َطُة )2(                     الَهمَزُة املتَو�ِسّ

األفاٌظ تتعَلُّق بالّطاّقِة واأزمِة الّطاّقِة 

وا�ستهالِك الّطاَقِة والأْجِهَزِة التي تعمُل 

بالَكهَرباِء - اأنواُع الّطاَقِة.

ْه�َسِة - اإبداُء فكرِة ـ الت�سجيُع  التعبرُي عن َعَدِم الَدّ

ٍ - التعبرُي عن الرِتياِح -  اِذ اأ�سلوٍب ُمَعنَيّ على اتِخّ

يِء - ال�سوؤاُل عن  الَتّعبرُي عن َعَدِم ا�ستخداِم ال�َسّ

الأ�سباب - التعبرُي عن ال�سِتياِء.

ْحِو. عالماُت اجَلِرّ - مراجعٌة ملا �َسَبَق من اأبواِب الَنّ

الّطاَقُة 16

اختبْر َنْفَسَك )8( اختبْر َنْفَسَك )8(
االخِتباِر الّنهاِئّي االخِتباِر الّنهاِئّي

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
ُة ُنطِقها، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سواُت: الِتقاُء الأ�سواِت املُتجاِن�َسِة، وكيفَيّ

يِن، َتعُقُبهما اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل َخرَبَ

الَكــــــالم:  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت خمتلفٍة معظُمها عن امل�سلمني- َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تباُدِل 

ٍة.                      اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

َعُة. نِي َتلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الـِقـراَءة:قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة - اإمالء:  الَهمَزُة يف  ّ يف ِفَقراٍت - َخّط: التدريب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت - تلخي�ُض ن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ِل الَكلمِة.                    اأَوّ

ِة العاَلِ  كلماٌت تتَعَلُّق ِبُجغراِفَيّ

ّكاِنَيّة  ، امِل�ساَحة - الَكثاَفُة ال�ُسّ الإ�سالمِيّ

ِة. عِف والُقَوّ - ال�سعوُب - اأ�سباُب ال�سَّ

َحُلّ امل�سابقاِت - ال�سوؤاُل عّما َي�سَغُل الباَل والأ�سباب ـ 

طلُب الُنّ�سِح.

حيُح والفعُل املعتُلّ  -  ُظروُف املكان - الفعُل ال�سَّ

ماِن - الأفعاُل اخَلم�سُة. ُظروُف الَزّ

العاَلُم 
اإلْسالمّي 13

َتِّة ) ي ر م ل ون( كيف ُتنَطق، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سوات: اإِْدغاُم النوِن ال�ّساِكَنِة والَتّْنويِن ِبالأ�سواِت ال�ِسّ

ٌة ِلقيا�ِض َمدى َفهِم ما ا�سَتَمَع اإليه الّطالب. يِن، تليِهما اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ اال�ستماع: ال�ستماُع خلرَبَ

ٍف لل�سوِر، وَن�ساٌط َجماِعّي ملناَق�َسِة  الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تبادِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّة، واآخر من خالِل تبادِل و�سْ

                     مو�سوِع اجَلرميِة يف املجتمِع.

عٌة. نِي، ويلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الِقــراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة - اإمالء: الَهمَزُة يف اآخِر الَكلَمِة. ٌه: كتاَبُة ِفَقراٍت ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالأمِن واخلوِف 

واجلرميِة والعقاِب والقانوِن 

وال�ستقراِر والَتّنِمَيِة.

عور بالْطِمئناِن-  طلُب ال�ستي�ساِح - التعبرُي عن ال�ُسّ

تاأييُد الراأِي - التعبرُي عن ال�سعوِر باخَلوِف من 

يِء  ِة ال�َسّ راِت َكرْثَ ّ حدوِث �سيٍء ما - ال�سوؤاُل عن مرَبِ

ـ الحِتماُل 

عداِد - املناَدى واأنواُعُه - الأ�سماُء اخَلْم�َسِة 
َ
مَتييُز الأ

-  احلاُل.

اأَلْمُن 14

اختبْر َنْفَسَك )7( اختبْر َنْفَسَك )7(

ُة نطِقها، اإذا انقلبْت مميمًا وتدريباٌت على ذلك. َكِة، وكيفَيّ االأ�سواُت: الإقالُب، التقاُء النوِن ال�ّساِكَنِة والباِء املَُتَحِرّ

ُلهما ا�ستخداَم الغاِز َبدياًل عن الُوقوِد، ويتناَوُل الّثاين ُم�ْسِكَلَة  نِي من َن�ْسَرِة اأخباٍر؛ يتناوُل اأَوّ اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

                    ارتفاِع َدَرَجِة َحراَرِة الأر�ِض، تليهما اأ�سئلٌة  لال�ستيعاِب.

ٍة ـ َن�ساٌط  الَكــــــالم: ن�ساط فردٌيّ من ِخالِل الو�سِف واملقارنة بني �سورتنِي وَن�ساٌط ُثناِئّي من خالل تباُدِل اأ�سئلٍة اَتّ�ساِلَيّ

                    َجماِعّي؛ مقارَنٌة بنَي َعَملنِي.

َعٌة. ّ اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب ُمَتنِوّ نِي، يعُقُب كَلّ َن�ضٍ الِقـراَءُة:  قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة ـ  ّ �َسْرِدٍيّ ـ كتابُة مو�سوَعنِي َطويَلنِي- َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: حتويُل ِحواٍر اإىل ن�ضٍ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

َطُة )1(                    اإمالء: اَلَهْمَزُة املَتَو�ِسّ

ِث البيئِة وامل�سكالِت  األفاٌظ َتَتعَلُّق بتلُوّ

التي َتنُجُم عنه، مثل الأمرا�ِض 

والنفاياِت واأنواِع التلوِث وحماية البيئة، 

وو�سائل املحافظة على البيئة.

ال�ستف�ساُر عن حاِل املري�ِض - التعبرُي عن اأَنّ ُكِلّ 

اأمٍر بيِد الِل �سبحاَنُه وتعاىل - التعبرُي عن احلرَيِة - 

التعبرُي عن الرجاِء - حتبيُذ الفكرِة - املواَفقة.

فِع - عالماُت  فعُل الأمِر املعَتُلّ - عالماُت الَرّ

ِب - عالماُت اجَلْزِم. الَنّ�سْ

التلوث 15

اال�سوات: مراجعٌة للفرِق بنَي الظواهِر ال�سوتيِة التي عوجلْت يف الكتاب.

فِط، ويتناَوُل الآَخُر اآثاَر  ارتفاِع النفِط على  ُل تخفي�َض �سعِر الِنّ نِي اإخباِرَيّنِي يتناوُل الأَوّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

فَط، تلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. ُر الَنّ وِل التي ُت�سِدّ                     اإحدى الُدّ

ٍة ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن الّطاَقِة. الكــــــالُم: َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

ٌة للك�سِف عن الأفكاِر الرئي�َسِة ومدى الَفْهِم ملا قد ُقِرَئ. نِي، َيلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ الِقــراَءُة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة ـ اإمالء:  ٌه: كتابُة ثالثِة مو�سوعاٍت بعَد مناق�ستها يف ال�سِفّ - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ

َطُة )2(                     الَهمَزُة املتَو�ِسّ

األفاٌظ تتعَلُّق بالّطاّقِة واأزمِة الّطاّقِة 

وا�ستهالِك الّطاَقِة والأْجِهَزِة التي تعمُل 

بالَكهَرباِء - اأنواُع الّطاَقِة.

ْه�َسِة - اإبداُء فكرِة ـ الت�سجيُع  التعبرُي عن َعَدِم الَدّ

ٍ - التعبرُي عن الرِتياِح -  اِذ اأ�سلوٍب ُمَعنَيّ على اتِخّ

يِء - ال�سوؤاُل عن  الَتّعبرُي عن َعَدِم ا�ستخداِم ال�َسّ

الأ�سباب - التعبرُي عن ال�سِتياِء.

ْحِو. عالماُت اجَلِرّ - مراجعٌة ملا �َسَبَق من اأبواِب الَنّ

الّطاَقُة 16

اختبْر َنْفَسَك )8( اختبْر َنْفَسَك )8(
االخِتباِر الّنهاِئّي االخِتباِر الّنهاِئّي

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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اختبار حتديد املستوى للبدء بالكتاب الثاني

 أواًل: املفردات
( للَكِلَمِة التي حتَتها خط. أ- أكمل بوضِع املقابِل )املضاِدّ

راً، وأناُم........................................................ 1- أستيقُظ مبِكّ
2- املسجُد َقريٌب، والُفنُدُق....................................................
3- الشاُي َقليٌل، واملاءُ.............................................................

ُد لياًل، و.................................نهاراً. 4- يأكُل محَمّ
ياِض. 5- اجلُوّ بارٌد في لندَن،  و.................................في الِرّ
6- الكتاُب فوَق احلاسوِب، والقلَُم.............................الكتاِب.
7- القميُص أسوُد، والثَّوُب.....................................................

8- إبني في الَعَمِل، و....................... .فـي البيت .
9- الثوُب نظيٌف، والَقميُص...................................................
10- َصديقي َسَيِصُل اليوَم، وأسَرتي............................غداً.

ُر عن كِلّ َمجموَعٍة من الَكِلماِت. ب- اكتب كلمًة واحدًة تعِبّ
مثال: َسْعي - َطواف - َرْمُي اجَلَمراِت= احَلّج.

1- واِلد-واِلَدة-ابن-ابنَة=.......................................................
ة-بَيت-ُغرَفة-دور=..................................................... 2- َشَقّ
3- َسَمك-حَلم-َدجاج-ُخبز=..................................................
4- ماء-َقهوة-شاي-َحليب=....................................................
5- ُظهر-َعْصر-َفْجر-ِعشاء=................................................
ة=.............................. 6- ِرياضّيات-اخِتبارات-مختَبَر-ِحَصّ
7- ِطّب-َهنَْدَسة-َصْيَدلَة-َتريض=......................................
8- َقميص-ثَوُب اإلحراِم-ِمْعَطف-أثْواب=............................
9- أصِدقاء-ُطاّلب-أطفال-ُفَقراء=......................................
باَحة=................... واِبِع-املُراَسلَُة-الِسّ 10- ِرياَضة-َجمع الَطّ
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ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثاني اْخِتباُر حَتْ

متاأخراً

بعيـــد

كثيــر

ي�سوم

حــار

تـحـت

اأبي�ض

مت�صـــخ

�صتغــادر

اأ�صــرة

�صكــن

طعــام

�صــراب

�سلوات

الدرا�صة

مهـــن

مالب�ض / حج

نـــا�ض

هوايات

ابنتي
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ثانيًا: النحو والتراكيب
حيَحِة. أ- امأل الفراَغ بالكلمِة الَصّ

1- أريُد الثوَب......................................      )أبيَض - بيضاَء - األبيَض( 
2-...............................َغداً إن شاء اللُه     )َسأساِفُر - سافرُت - َسَفٌر(

3- قرأُت ثالثََة......................................         )كتاٍب - كتٍُب - الكتاِب(
ُد................................القهوةَ     )تَشَرُب - يَْشَرُب - اشَرِب( 4- يا محَمّ

5- َكْم................................َستَبقى ُهنا؟      )يوٍم - يوماً - أياماً(
6- أَسُكُن في بيٍت................................          )اجلميِل - جميلٍة - جميٍل(

7- قابلُت...............................................          )طبيَب األسناِن - الطبيَب األسناِن - الطبيَب أسناٍن(
8-  أريُد...............................اإلسالِمَيَّة       )الكتَب - ُكتَُب - الكتاَب( 

( بجانِب اجلمِل اخَلَطِأ. ب- ضع عالمة )( بجانِب اجلمِل الصحيحِة، وعالمَة )
1- )أ( الساَعُة اآلَن َعَشَرة.           )ب( الساَعُة اآلَن العاِشَرةَ.

، في أِيّ مسِجٍد يَُصلّي؟ )ب( يا علُيّ ، في أِيّ َمسجٍد تَُصلّي؟   2- )أ( يا علُيّ
)ب( أِحُبّ الَقميَص الَعَرِبَيَّة.      . 3- )أ( أِحُبّ القميَص الَعَرِبَيّ

لنَي يا فاِطَمة؟ ْل يافاِطَمة؟            )ب( ماذا تَُفِضّ 4- )أ( ماذا تُفِضّ
ُد؟ )ب( ملاذا تقرأُ ُصُحفاً َكثير يا محَمّ ُد؟     5- )أ( ملاذا تقرأُ ُصُحفاً َكثيرًة يا مُحَمّ

)ب( هل املدرسُة بعيدةٌ عِن البيِت؟                                         6- )أ( هل املدرسُة بعيٌد عن البيِت؟      
ُد؟ ُد؟                         )ب( َكِم احلقيبُة يا محَمّ 7- )أ( ِبَكِم احلقيبُة يا محَمّ

ج- اختِر اجلواَب الصحيَح بوْضِع دائرٍة حوَل احلرِف املناِسِب.
1-........................ُعَمر في َقْريٍَة َصغَيرٍة.      أ- أَسُكُن.    ب- يَسُكُن.    ج- تَسُكُن.
ِرَكُة.   ج- َشِرَكة. 2- في املدينِة................................َكثَيرةٌ.       أ- َشِركاٌت.  ب- الَشّ

3- ساَرةُ تُساِعُد.................... في البيت.       أ- واِلدتَُه.   ب- واِلَدهُ.     ج- واِلدتـَها.
4- ابني........................................حاِرٌث.       أ- اُسُمُه.    ب- اسُمَك.    ج- اسُمها.
5- َجميٌل يَْعَمُل.................. في اجلاِمَعِة.      أ- أْستاذ.    ب- األْستاذ.   ج- أْستاذاً.

َضتاِن. ِرّ َضة.  ج- ُمَ ِرّ ِرّض.  ب- ُمَ 6- زينُب ستَكوُن................. إن شاَء اللُه.      أ- ُمَ
7- ُعَمر لُه ابنٌَة................... اسُمها ِهبَة.      أ- واِحٌد.     ب- واحَدةٌ.    ج- الواِحَدةُ.

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثاني اْخِتباُر حَتْ
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تذاكر

الأبي�َض

�َصاأ�صاِفُر

كُتٍب

ا�صَرِب

جميٍل

طبيَب الأ�سناِن

الكتَب

يوماً
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رابعًا: الكتابة
عبَير. أ- صْل بنَي ُكِلّ كلمتنِي ِلتصيرا تعبيرًا واِحدًا، ثم اكتِب الَتّ

أ- ِطّبٌيّ      ................................................ 1- ُعْطلَُة   

................................................ ب- األْسناِن  2- ِعيُد   

ج- العيِد     ................................................ 3- ُصداٌع   
د- احَلراَرة  ................................................ 4- َدَرَجُة   
هـ- الِفْطِر   ................................................ 5- ِزياَدةُ   
و- الوْزِن     ................................................ 6- تَقريٌر   
ز- َشديٌد    ................................................ 7- َطبيُب   

ب- أكِمِل الِفْقَرَة عِن اجَلِوّ في َبَلِدَك.
تاِء  يِف............................، وتَكوُن دَرَجُة احلراَرِة............................أّما في َفْصِل الِشّ في بَلدي في الَصّ

................. بيِع يكوُن اجَلُوّ ............. ِجّداً، وتكوُن درَجُة احلراَرِة................تَقريباً. وفي فصِل الَرّ فاجَلُوّ

ْب َكِلماِت ُكِلّ َسْطٍر، ِلتصِبَح ُجْمَلًة. ج- رِتّ
1- األهَل - نَزوُر - واألصِدقاء           .................................................
2- السبِت - يوَم - نُساِفُر                      .................................................
3- اآلَن - تشُعُر - ِبَ                         ...............................................؟
4- املُستَْشَفى-َحَضْرَت - مِلاذا - إلى           ...............................................؟

ِب اجلَمَل التاِلَيَة لَتصيَر ِفْقَرًة. د- رِتّ
1- َوَصلّى َرْكَعتنَِي َخلَْف َمقاِم إبراهيَم.        .............................................................
2- ثَمّ َحلََق رأَسُه، وَذَهَب إلى الُفنُْدِق.        .............................................................
3- طاَف أحَمُد حوَل الَكْعَبِة َسْبَعَة أَشواٍط.    ............................................................

فا واملَْرَوِة.    .............................................................      الِة، َسعى بنَي الَصّ 4- وبعَد الَصّ
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مجموع درجاِت االختباِر= 100 درجة

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثاني اْخِتباُر حَتْ
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اأربعيـناجلو حــار

معتدًلخم�سبارد

َنز�ُر الأهَل �الأ�سِدقاء

ُن�ساِفُر يوَم ال�سبِت

ِبَ ت�سُعر الآَن
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ْرَت اأىل املُ�سَت�ْسَفى مِلاذا َح�سَ
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تدريس النّص الحواري .

يجب أن يعنى المدرس عناية كبيرة بتدريس الحوار، 
ألسباب عديدة منها :

1 – احلوار هو الوسيلة اليت متد الطالب باملفاهيم الثقافية، والعناصر 
واملهارات اللغوية موضوع الدرس .

2 – احلوار أداة فّعالة ،لتدريب الطالب على فهم اللغة واستعماهلا 
والتواصل هبا.

3 – احلوار أسلوب تعليمي، ييسر تعليم اللغة، ويسهل تعلمها .

خطوات تدريس النص الحواري.
1 – التحية: حي الطالب بتحية اإلسالم، وتلق إجاباهتم عليها.

2 – إعداد السبورة: اكتب التاريخ، وعنوان الوحدة، أو الدرس، ورقم    
الصفحة.

3 – املراجعة: وتشمل مراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، ومراجعة 
الوحدة، أو الدرس السابق، وتتضمن املراجعة العناصر 

واملهارات اللغوية، واحملتوى الثقايف.
4 – التمهيد للدرس: ناقش الطالب يف الصور املصاحبة للحوار، 

عن طريق األسئلة.
5- املفردات اجلديدة: اخرت من املفردات اجلديدة، ما تعتقد أن 

الطالب لن يفهموا معانيه عن طريق السياق، وسجلها على 
السبورة، وناقش الطالب يف معانيها.

6 – االستماع والكتب مغلقة: اطلب من الطالب إغالق الكتب، 
واالستماع جيداً. أدر التسجيل، أو أّد احلوار.

7 – االستماع والكتب مفتوحة: اطلب من الطالب فتح الكتب، 
واالستماع جيداً و أدر التسجيل، أو أّد احلوار.

8 – االستماع واإلعادة: اطلب من الطالب إغالق الكتب، وإعادة 
احلوار بعدك مجاعياً، مث قسم الطالب إىل جمموعات، واطلب 

من كل جمموعة أن تؤدي جزءاً من احلوار. اخرت بعد ذلك 
طالبني، ألداء احلوار ثنائياً.

9– اطلب من الطالب أداء احلوار قراءة: مجاعياً، وعن طريق 
اجملموعات، وثنائياً .

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 1 (
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الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 1 (

استيعاب : التدريب  1  

مفردات : التدريب  1  

التدريب  2

التدريب  2

ضع عالمة )  ( أو )  (، ثم صحح الخطأ .
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.
* اخرت طالباً آخر لإلجابة، بقول صحيح، إذا كانت اجلملة صحيحة، أو 

خطأ، إذا كانت اجلملة خطأ .
* إذا كانت اجلملة خطأ، فاطلب من الطالب تصحيح اخلطأ.

* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب، واخرت يف كل مرة طالبني.
* يف هناية التدريب، وجه الطالب إىل وضع العالمات، وتصحيح األخطاء .

صل بين المفرد وجمعه.
إجراء التدريب :

* اخرت طالبني، أحدمها يقرأ الكلمة املفردة، والثاين يقرأ مجعها. 
* اخرت طالبني آخرين، ألداء التدريب بالطريقة السابقة .

* اطلب من الطالب إغالق الكتب، وقل الكلمات املفردة بطريقة 
عشوائية، واخرت يف كل مرة طالباً ليذكر اجلمع.

* قل مجع الكلمات، واخرت يف كل مرة طالباً ليذكر املفرد.

رتب الجمل التالية، كما وردت في الحوار .
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.
* اخرت طالباً آخر لقراءة اجلملة الثانية.

* استمر بالطريقة السابقة، حىت تنتهي مجيع اجلمل.
* اخرت طالباً، لقول اجلملة اليت تأيت أواًل، وإذا أخطأ أعط الفرصة 

   لطالب آخر.
* استمر بالطريقة السابقة حىت تنتهي مجيع اجلمل.

* اخرت طالباً، لقراءة مجيع اجلمل مرتبة.
* أعط الفرصة لطالب آخر .

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق.
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً، لقراءة كلمات الصندوق.
* اخرت طالباً، لقراءة اجلملة األوىل، بعد ملء الفراغ بالكلمة املناسبة.

* استمر بالطريقة السابقة، واخرت طالباً يف كل مرة لقراءة مجلة.
* اطلب من الطالب كتابة الكلمات يف الفراغات.

* مر على الطالب يف أماكنهم، وصحح إجاباهتم جلميع تدريبات 
  الصفحة .

شعر

مل يقابل الطبيب
سيتناوله

اشرتي العسل من السوق

شعر عامر بآالم يف بطنه
مل يقابل عامر أي طبيب

ومل يتناول أي دواء
وسيذهب إىل السوق ليشرتي العسل

اشرتى

تناول
شفى
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األصوات :

التدريب )1(

التدريب )2(

التدريب )3(

استمع مث أعد.

استمع مث أعد.

استمع والحظ. ) األلف والهمزة (
إجراء التدريب:

• وّضح للطالب على السبورة الفرق بني األلف واهلمزة.
• اشرح هلم معىن املالحظة الصوتية.

ذكر  مع  وآخرها  ووسطها  الكلمة  أّول  يف  تأيت  اهلمزة  أن  هلم  قل   •
األمثلة.

• قل هلم إنَّ األلف تأيت يف وسط الكلمة وآخرها، وال تأيت أوَّل الكلمة 
مع ذكر األمثلة.

• ردِّد الكلمات عدَّة مرات، واطلب منهم اإلعادة بعدك مجاعياً وفردياً.
• وجِّه الطُّالب إىل قراءة الكلمات فرديّاً وثنائياً.

إجراء التدريب:
• اطلب من الطالب االستماع جيداً.

• اقرأ الكلمتني يف رقم )1( ، وبني هلم الفرق بينهما.
• اقرأ إحدى الكلمتني  ) بدون ترتيب ، أحيانا األوىل وأحيانا الثانية ( . 

واطلب منهم وضع  جبانب الكلمة.
• اتَّبع األسلوب الّسابق يف بقيَّة الكلمات.

• اخرت طالباً لقراءة الكلمتني يف رقم )1( مع التمييز بينهما.
• اتَِّبع األسلوب السابق يف بقية التَّدريب، واخرت طالباً يف كلِّ مرة.

إجراء التدريب:
• اقرأ اآلية يف رقم )1(، ليعيد الطُّالب بعدك مجاعّياً وفرديَّاً.

• اتَّبع األسلوب يف بقية اآليات.

استمع وأعد. ال حظ كيف تنطق األلف والهمزة.
إجراء التدريب:

• اتبع األسلوب الوارد يف التدريب السابق.

ضع عالمة )( بجانب الكلمة التي تسمعها ثم انطق الكلمتين .

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 2 (
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فهم المسموع :

التدريب 2 تكّلم : التدريب 1

إجراء التدريب : 
قل: استمع إلى الحوار، ثم ضع عالمة )( أو)( ثم صحح الخطأ. 

* اطلب من الطالب إغالق الكتب، واالستماع جيداً إىل النص.
* أدر التسجيل، أو اقرأ النص قراءة واضحة، دون إسراع، أو إبطاء.

* بعد االستماع إىل النص، وجه الطالب إىل فتح الكتب، وحل 
التدريب.

* ال تسمح للطالب اآلن بالرجوع إىل نص فهم املسموع يف آخر 
الكتاب.

* بعد أن يقوم الطالب حبل التدريب، أدر التسجيل، أو اقرأ النص 
مرة ثانية.

* صحح إجابات الطالب.

تبادل وصف الصور مع زميلك .)نشاط ثنائي(
إجراء التدريب :

*وجه الطالب إىل أداء التدريب ثنائياً، بأن يصف الطالب األول 
الصورة األوىل، مث يصفها زميله، أو بأن يصف الطالب األول الصورة 

األوىل، ويصف الطالب الثاين الصورة الثانية . وهكذا.......
*اطلب من الطالب أن يتكلموا بصوت مسموع .

*مر على الطالب يف أماكنهم، واستمع إليهم، وساعد من 
حيتاج منهم إىل مساعدة .

ماذا تقول المريضة ؟ 
إجراء التدريب :

*اخرت طالبني، أحدمها يقرأ قول الطبيبة، والثاين يقرأ قول املريضة .
*اخرت طالبني آخرين، ألداء التدريب بالطريقة السابقة.

*وجه الطالب إىل كتابة الكلمات/العبارات الناقصة.
*صحح إجابات الطالب .

*اطلب من الطالب إغالق الكتب، واخرت طالبني لقول احلوار من 
الذاكرة.

*أعط الفرصة لطالبني آخرين .

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 4 (









بطنه

مئة لاير

أنا مريضة
أشعر بأمل يف

تناوت الدواء
أنااحلمد
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الوحدة ) 1 (        العناية بالصّحة      الدرس  ) 5 (

تدريس النّص القرائي 

مراحل القراءة المكثفة
للقراءة المكثفة ثالث مراحل هي :

1 – ما قبل القراءة: ويف هذه املرحلة، يتم التمهيد لدرس القراءة 
اجلديد، بطريقتني: األوىل: مناقشة الصور املصاحبة للنص، والثانية 

إجابة الطالب ألسئلة )فكر يف اإلجابة عن األسئلة التالية( اليت تسبق 
النص .

2 – القراءة الصامتة: حيث يقوم الطالب بقراءة النص سراً دون 
صوت، بغرض الفهم واالستيعاب.

3 – ما بعد القراءة : وفيها يقوم الطالب حبل تدريبات االستيعاب 
واملفردات، باإلضافة لقراءة الطالب اجلهرية للنص بعد أن يستمعوا 

لقراءة املعلم النموذجية أو من التسجيل.

خطوات درس القراءة :
1 – التحية: حي الطالب بتحية اإلسالم، وتلق إجاباهتم 

عليها.
أو  الوحدة،  وعنوان  التاريخ،  اكتب  السبورة:  إعداد   –  2

الدرس، ورقم الصفحة.
3 – املراجعة: وتشمل مراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، 
املراجعة  تتضمن  السابق.  الدرس  أو  الوحدة،  ومراجعة 

العناصر واملهارات اللغوية، واحملتوى الثقايف.
4 – التمهيد للدرس: ناقش الطالب يف الصور املصاحبة 
للنص، عن طريق األسئلة، مث اطرح عليهم األسئلة اليت 

تسبق النص؛ ليجيبوا عنها مستعينني بالنص القرائي.
5 – املفردات اجلديدة : اخرت من املفردات اجلديدة ما 

تعتقد أن الطالب لن يفهموا معانيه عن طريق السياق، 
وسجلها على السبورة، وناقش الطالب يف معانيها .

6 – القراءة الصامتة: وجه الطالب لقراءة النص سراً، دون 
صوت، للفهم واالستيعاب.

7 – تدريبات االستيعاب واملفردات: بعد القراءة الصامتة، 
انتقل إىل تدريبات االستيعاب واملفردات.

8 – القراءة اجلهرية: اخرت بعض الطالب، لقراءة أجزاء 
من النص قراءة جهرية بعد أن يستمعوا لقراءة املعلم 

النموذجية أو من التسجيل.
9 – بقية تدريبات الدرس: انتقل إىل بقية تدريبات الدرس .

10 – كلف الطالب بواجب منزيل .
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استيعاب : التدريب  1  

التدريب  2  

مفردات : التدريب  1 

التدريب 2 

ضع عالمة)  ( أو )  (، ثم صحح الخطأ .
إجراء التدريب :

*اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.
*اخرت طالباً آخر لإلجابة، بقول صحيح، إذا كانت اجلملة صحيحة، 

أو خطأ، إذا كانت اجلملة خطأ .
*إذا كانت اجلملة خطأ، فاطلب من الطالب تصحيح اخلطأ.

*استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب، واخرت يف كل مرة طالبني.
*يف هناية التدريب، وجه الطالب إىل وضع العالمات، وتصحيح 

األخطاء .

أجب باختصار عما يلي .
إجراء التدريب :

*اخرت طالباً، لقراءة السؤال األول .
*اخرت طالباً آخر، لإلجابة .

*استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب، واخرت يف كل مرة طالبني.
*اخرت طالباً، لقول اإلجابات فقط.

*أعط الفرصة لطالب آخر .

صل بين الفعل واالسم المناسب، ثم استعمل الكلمتين 
في جملة من إنشائك .

إجراء التدريب :
* وجه الطالب إىل وصل الكلمات .

* اخرت طالباً لقراءة الكلمات بعد وصلها.
* أعط الفرصة لطالب آخر .

* اطلب من الطالب استعمال الكلمات يف مجل شفهياً.
* وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .

* صحح إجابات الطالب .

ضع كلمات الصندوق تحت الفعل المناسب ، كما في 
المثال.

إجراء التدريب :
* اخرت طالباً لقراءة كلمات الصندوق .

* أعط الفرصة لطالب آخر .
* اقرأ الكلمتني )يأكل( و )يشرب( موضحاً باملثال املطلوب 

من الطالب.
* اخرت طالباً، ليقول الكلمات اليت تأيت حتت كلمة يأكل.

* اخرت طالباً، ليقول الكلمات، اليت حتت كلمة يشرب.
* وجه الطالب لكتابة الكلمات يف الكتاب.

* صحح إجابات الطالب .

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 5 (








 تريد أن يزيد وزنها

تريد أن تكون نحيفة
لم يزد وزن زينب وزاد وزن مريم

تريد أن تكون سمينة
تريد أن تكون نحيف

وزن زينب 55 كيالً ووزن مريم 90 كياًل
تناولت كثيراً من الطعام

تركت السكريات والنشويات ومارست الرياضة

الحلوى           الشاي
الفاكهة           القهوة
السمك          العسل
اللحم           العصير

اجابة حرة
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الحلوى           الشاي
الفاكهة           القهوة
السمك          العسل
اللحم           العصير

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 6 (

مالحظة نحوية:

التدريب  1 

التدريب 2

) ال النافية ( ادرس والحظ.
إجراء التدريب :

* اكتب املالحظة النحوية على السبورة .
* اقرأ املالحظة النحوية، موضحاً للطالب معناها .

* انتقل إىل األمثلة، واقرأ اجلملة األوىل، مبيناً للطالب وظيفة 
املالحظة النحوية.

* اقرأ بقية األمثلة، متبعاً األسلوب السابق.
* اخرت بعض الطالب لقراءة األمثلة : يقرأ كل طالب مثااًل واحداً .

* اخرت بعض الطالب، لذكر املالحظة النحوية، دون النظر إىل 
السبورة، أو الكتاب .

حول كما في المثال .
إجراء التدريب :

* اكتب املثال على السبورة .
* اقرأ املثال مرتني .

* اخرت طالبني ألداء املثال، يقرأ أحدمها اجلملة قبل التحويل، ويقرأ 
الثاين اجلملة بعد التحويل .

* انتقل إىل التدريب، واخرت طالبني يقرأ أحدمها اجلملة قبل 
التحويل، ويقرأ الثاين اجلملة بعد التحويل.

* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .
* اخرت طالبني، ألداء التدريب كله ثنائياً، يقرأ أحدمها اجلمل 

قبل التحويل، ويقرأ الثاين اجلمل بعد التحويل.
* وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .

اختر الفعل المناسب مما بين القوسين ، كما في المثال.
إجراء التدريب :

* اكتب املثال على السبورة .
* اقرأ املثال مرتني .

* اخرت طالباً ، لقراءة املثال .
* انتقل إىل التدريب، واخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل بعد اختيار 

الفعل املناسب، وإذا أخطأ، أعط الفرصة لطالب آخر .
* استمر بالطريقة السابقة، واخرت يف كل مرة طالباً لإلجابة.

* وجه الطالب حلل التدريب كتابة.
* مر على الطالب، وصحح إجاباهتم.

محمد ال يدرس في الجامعة
زينب ال تسكن في شقة

علي ال يشرب اللبن
سعيدة ال تدرس العربية

                   تنجح
                   ال يمارس
                    يمارس

                   ال يشرب
                      يأكل

ال يغسل
              يصلي

                     أدرس
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التدريب ) 3 (

التدريب )4(

التدريب )5(

 أجب عن األسئلة التالية مستعمال ال النافية ، كما في 
المثال.

إجراء التدريب
اقرأ املثال مرّتني، موضحاً هلم املطلوب منهم.• 
اخرت طالبني، يقرأ األول السؤال رقم )1( ويقوم الثاين باإلجابة.• 
اتبع األسلوب السابق يف بقية التدريب، واخرت طالبني يف كل • 

مرة.
اطلب من الطالب حل التدريب كتابة.• 
راجع إجابات الطالب.• 

حل التدريب:
1-ال، ال أتناول العسل يف الغداء.
2-ال، ال يشتكي عامر من بطنه.

3-ال، ال توجد حمالت كثرية لبيع العسل.
4-ال، ال يذهب الطالب إىل املكتبة كل يوم.

5-ال، ال تتناول مرمي السكريات.

حل التدريب:
إجابة حرة ، مثل : 1- متارس  2- تريد   3- يشعر    

4- حتب / تشرب   5- يأكل

حل التدريب:
إجابة حرة .

أكمل الجمل التالية بأفعال مناسبة ، كما في المثال.
إجراء التدريب:

اقرأ املثال مرتني موضحاً هلم، املطلوب منهم.• 
اخرت طالباً لتكملة اجلملة األوىل.• 
اتبع األسلوب السابق يف بقية التدريب، واخرت طالباً يف كل • 

مرة.
اطلب من الطالب حل التدريب كتابة.• 
راجع إجابات الطالب.• 

كّون جماًل كما في المثال.
إجراء التدريب:

اقرأ املثال مرتني موضحاً للطالب.• 
اخرت طالباً، لإلتيان باجلملة األوىل.• 
اتبع األسلوب السابق يف بقية التدريب.• 
اطلب منهم حل التدريب كتابة.• 
راجع إجابات الطالب• 

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 6 (
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الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 7 (

تدريس النّص الحواري .

يجب أن يعنى المدرس عناية كبيرة بتدريس الحوار 
ألسباب عديدة منها .

1 – احلوار هو الوسيلة اليت متد الطالب باملفاهيم الثقافية، والعناصر 
واملهارات اللغوية موضوع الدرس .

2 – احلوار أداة فّعالة ،لتدريب الطالب على فهم اللغة واستعماهلا 
والتواصل هبا.

3 – احلوار أسلوب تعليمي، ييسر تعليم اللغة، ويسهل تعلمها .

خطوات تدريس النص الحواري.
1 – التحية: حي الطالب بتحية اإلسالم، وتلق إجاباهتم عليها.

2 – إعداد السبورة: اكتب التاريخ، وعنوان الوحدة، أو الدرس، ورقم 
الصفحة.

3 – املراجعة: وتشمل مراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، ومراجعة 
الوحدة، أو الدرس السابق، تتضمن املراجعة العناصر واملهارات 

اللغوية، واحملتوى الثقايف.
4 – التمهيد للدرس: ناقش الطالب يف الصور املصاحبة للحوار، عن 

طريق األسئلة.
5- املفردات اجلديدة: اخرت من املفردات اجلديدة، ما تعتقد أن 

الطالب لن يفهموا معانيه عن طريق السياق، وسجلها على 
السبورة، وناقش الطالب يف معانيها.

6 – االستماع والكتب مغلقة: اطلب من الطالب إغالق الكتب، 
واالستماع جيداً. أدر التسجيل، أو أّد احلوار.

7– االستماع والكتب مفتوحة: اطلب من الطالب فتح 
الكتب، واالستماع جيداً و أدر التسجيل، أو أّد احلوار.
8 – االستماع واإلعادة: اطلب من الطالب إغالق الكتب، 

وإعادة احلوار بعدك مجاعياً، مث قسم الطالب إىل 
جمموعات، واطلب من كل جمموعة أن تؤدي جزءاً من 

احلوار. اخرت بعد ذلك طالبني، ألداء احلوار ثنائياً.
9 – اطلب من الطالب أداء احلوار قراءة: مجاعياً، وعن طريق 

اجملموعات، وثنائياً .
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استيعاب : التدريب  1  

التدريب  2  

مفردات : التدريب 1

التدريب 2

ضع عالمة )  ( أو )  ( ثم صحح الخطأ .
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.
اجلملة  إذا كانت  صحيح،  بقول  لإلجابة،  آخر  طالباً  اخرت   *

صحيحة، أو خطأ، إذا كانت اجلملة خطأ .
* إذا كانت اجلملة خطأ، فاطلب من الطالب تصحيح اخلطأ.

* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب، واخرت يف كل مرة 
  طالبني.

* يف هناية التدريب، وجه الطالب إىل وضع العالمات، وتصحيح 
   األخطاء .

أجب باختصار عما يلي .
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً، لقراءة السؤال األول .
* اخرت طالباً آخر، لإلجابة .

* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب، واخرت يف كل مرة طالبني.
* اخرت طالباً، لقول اإلجابات فقط.

*أعط الفرصة لطالب آخر .

صل بين الكلمتين المناسبتين 
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً، لقراءة كلمات الصندوق األول .
* اخرت طالباً آخر، لقراءة كلمات الصندوق الثاين.

* وجه الطالب إىل وصل كل كلمتني مناسبتني معاً .
* اخرت طالباً، لقراءة الكلمات بعد وصلها .

* أعط الفرصة لطالب آخر، لقراءة الكلمات .

امأل الفراغ بكلمة مناسبة من عندك .
إجراء التدريب :

* اطلب من الطالب كتابة الكلمات املناسبة يف الفراغات.
* اخرت طالباً، لقراءة اجلملة األوىل، بعد كتابة الكلمة يف   الفراغ.

* أعط الفرصة لطالب آخر لقراءة اجلملة األوىل.
* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

* تقبل إجابات الطالب، ما دامت صحيحة، وإن اختلفت 
   عن إجابة الكتاب .

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 7 (




بعد شهر واحد
ومارس الرياضة




الن الضغط والسكر مرتفعان
اعتقد انك لم تتبع الحمية ولم تمارس الرياضة

ألنه مشغول
السكريات – و الدهون –  و النشويات

يتبع الحمية – ويمارس الرياضة
بعد شهر

ة ةإجابة ٌحرَّ إجابة ٌحرَّ
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الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 8 (

مالحظة نحوية ) زمن الفعل (:

التدريب 1:

التدريب 2:

ادرس والحظ. 
إجراء التدريب :

* اكتب املالحظة النحوية على السبورة .
* اقرأ املالحظة النحوية، موضحاً للطالب معناها.

* انتقل إىل األمثلة، واقرأ الكلمة األوىل، مبيناً للطالب وظيفة 
  املالحظة النحوية.

* اقرأ بقية األمثلة، متبعاً األسلوب السابق.
* اخرت بعض الطالب لقراءة األمثلة : يقرأ كل طالب مثااًل واحداً.

* اخرت بعض الطالب، لذكر املالحظة النحوية، دون النظر إىل 
  السبورة، أو الكتاب .

 اختر الفعل المناسب مما بين القوسين، كما في المثال .
إجراء التدريب :

* اكتب املثال على السبورة.
* اقرأ املثال مرتني .

* اخرت طالباً ، لقراءة املثال .
* انتقل إىل التدريب، واخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل بعد اختيار 

  الفعل املناسب، وإذا أخطأ، أعط الفرصة لطالب آخر.
* استمر بالطريقة السابقة، واخرت يف كل مرة طالباً لإلجابة.

* وجه الطالب حلل التدريب كتابة.
* مر على الطالب، وصحح إجاباهتم.

ضع كل فعل من األفعال التالية في مكانه المناسب من 
الجدول كما في األمثلة .

إجراء النشاط:
اطلب من بعض الطالب قراءة األفعال اليت يف الصندوق.• 
قل أحد األفعال عشوائياً، مث اخرت طالباً  ليذكر زمن الفعل.• 
اتبع األسلوب السابق يف بقية أفعال الصندوق.• 
أطلب منهم كتابة األفعال يف اجلدول.• 
راجع ما كتبه الطالب.• 

يسافر
سافر
قرأت
تقرأ
تقرأ

أحسن
سافر
ذهب

آمر
اشترى

يسكن
يأخذ
يشعر

يشتكي
ينقص

سيفكر
سيتناول

سوف ينجح
سيقرأ

سيسمع
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فهم المسموع :

تكّلم : التدريب 1

التدريب 2

إجراء التدريب : 
* قل : استمع إىل النص، مث اخرت اجلواب الصحيح بوضع دائرة حول 

   احلرف املناسب.
* اطلب من الطالب إغالق الكتب، واالستماع جيداً إىل النص.

* أدر التسجيل، أو اقرأ النص قراءة واضحة، دون إسراع، أو إبطاء.
* بعد قراءة النص، وجه الطالب إىل فتح الكتب، وحل التدريب.
* ال تسمح للطالب اآلن بالرجوع إىل نص فهم املسموع يف آخر 

  الكتاب.
*بعد أن يقوم الطالب حبل التدريب، أدر التسجيل، أو اقرأ النص مرة 

  ثانية.
* صحح إجابات الطالب.

إجراء التدريب : 
ماذا يفعل كل واحد؟  ) نشاط ثنائي (

إجراء التدريب :
*اطلب من الطالب إجراء التدريب ثنائياً ، وامسح لكل 

  طالب باختيار زميله .
*يذكر الطالب األول ما يفعله الشخص األول، ويذكر 

  الطالب الثاين ما يفعله الشخص الثاين.
*وجه الطالب إىل الكالم بصوت مسموع.

*مر على الطالب يف أماكنهم، واستمع إليهم، وساعد من 
  حيتاج منهم إىل مساعدة .

قارن بين الصورتين .)نشاط ثنائي(
إجراء التدريب :

* اطلب من الطالب إجراء التدريب ثنائياً، وامسح لكل طالب باختيار 
 زميله.

*يقوم الطالب األول بوصف الصورة األوىل لزميله.
* يقوم الطالب الثاين بوصف الصورة الثانية لزميله.

*وّجه الطالبني إىل املقارنة بني الصورتني: الطالب األول يذكر أوجه  
  االتفاق بني الصورتني، والثاين يذكر أوجه االختالف بينهما.

* مر على الطالب يف أماكنهم، واستمع إليهم، وساعد من حيتاج   
  منهم إىل مساعدة .

حل التدريب:
1- ب    2- ج    3- ب     4- ب     5- ج

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 9 (

ة إجابة ُحرُّ

ة إجابة ُحرُّ
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الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 10 (

تدريس النّص القرائي 

مراحل القراءة المكثفة
للقراءة املكثفة ثالث مراحل هي :

1 – ما قبل القراءة: ويف هذه املرحلة، يتم التمهيد لدرس القراءة 
اجلديد، بطريقتني: األوىل: مناقشة الصور املصاحبة للنص، والثانية 

إجابة الطالب ألسئلة )فكر يف األسئلة التالية( اليت تسبق النص .
2 – القراءة الصامتة: حيث يقوم الطالب بقراءة النص سراً دون 

صوت، ليتحّقق الفهم واالستيعاب.
3 – ما بعد القراءة : وفيها يقوم الطالب حبل تدريبات االستيعاب 
واملفردات، باإلضافة لقراءة الطالب اجلهرية للنص بعد أن يستمعوا 

لقراءة املعلم النموذجية أو من التسجيل.

خطوات درس القراءة :
1 – التحية: حي الطالب بتحية اإلسالم، وتلق إجاباهتم عليها.
2 – إعداد السبورة: اكتب التاريخ، وعنوان الوحدة، أو الدرس، 

ورقم الصفحة.
3 – املراجعة: وتشمل مراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، ومراجعة 

الوحدة، أو الدرس السابق، تتضمن العناصر واملهارات اللغوية، 
واحملتوى الثقايف.

4 – التمهيد للدرس: ناقش الطالب يف الصور املصاحبة 
للنص، عن طريق األسئلة، مث اطرح عليهم األسئلة اليت 

تسبق النص ليجيبوا عنها مستعينني بالنص القرائي.
5 – املفردات اجلديدة : اخرت من املفردات اجلديدة ما 

تعتقد أن الطالب لن يفهموا معانيه عن طريق السياق، 
وسجلها على السبورة، وناقش الطالب يف معانيها .

6 – القراءة الصامتة: وجه الطالب لقراءة النص سراً، دون 
صوت، للفهم واالستيعاب.

7 – تدريبات االستيعاب واملفردات: بعد القراءة الصامتة، 
انتقل إىل تدريبات االستيعاب واملفردات.

8 – القراءة اجلهرية: اخرت بعض الطالب، لقراءة أجزاء 
من النص قراءة جهرية بعد أن يستمعوا لقراءة املعلم 

النموذجية أو من التسجيل.
9 – بقية تدريبات الدرس: انتقل إىل بقية تدريبات الدرس .

10 – كلف الطالب بواجب منزيل .
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استيعاب : التدريب 1

التدريب 2

مفردات : التدريب 1

التدريب 2

ضع عالمة )( أمام العبارة تحت كلمة الماضي أو اآلن .
إجراء التدريب :

* وضح للطالب طريقة إجراء التدريب .
* اخرت طالباً، لقراءة اجلملة األوىل،وذكر اإلجابة املناسبة.

* إذا أخطأ الطالب، أعط الفرصة لطالب آخر .
* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

* وجه الطالب إىل وضع عالمة )(يف املكان املناسب

ضع عالمة )(  بجانب الفكرة الرئيسة في كل فقرة .
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً، لقراءة اجلملة يف الفقرة األوىل .
* اخرت طالباً، لذكر اإلجابة الصحيحة .

* إذا أخطأ الطالب، أعط الفرصة لطالب آخر .
* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

* صحح إجابات الطالب .

صل بين الكلمتين المتضادتين .
إجراء التدريب :

* اخرت طالباً، لقراءة كلمات الصندوق األول .
* اخرت طالباً، لقراءة كلمات الصندوق الثاين .

* اخرت طالباً ثالثاً، لذكر كلمة من الصندوق األول، ومقابلها من 
الصندوق الثاين.

* استمر بالطريقة السابقة، واخرت طالباً يف كل مرة .
* وّجه الطالب إىل وصل الكلمات.

* صّحح إجابات الطالب .

ضع عالمة )( أو )( بجانب الشيء الذي يناسب 
مريض السكري .
إجراء التدريب :

* وضح للطالب طريقة إجراء التدريب .
* اخرت طالبني، لتبادل قراءة كلمات الصندوق.

* اخرت طالباً ثالثاً، لقراءة الكلمة األوىل، وذكر ما يناسب 
   مريض السكري والضغط، وما ال يناسبه.

* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب، واخرت طالباً يف 
   كل مرة.

* يف هناية التدريب، اخرت طالبني، أحدمها يذكر ما يناسب 
  مريض السكري والضغط، والثاين يذكر ما ال يناسبه.

حل التدريب:
يتشابة / خيتلف – صحيح / مريض – مرض / صحة

يزيد / ينقص – مسني / حنيف – كثري / قليل .

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 10 (
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التدريب 1 :

نشاط إضافي :

 ضع كلمات الصندوق تحت األقسام ، كما في المثال .
إجراء التدريب :

* ارسم اجلدول ، مث اكتب املثال .
* اقرأ املثال، موضحاً للطالب أقسام الكلمة .

* اقرأ إحدى الكلمات بطريقة عشوائية، واخرت أحد الطالب، ليذكر، 
هل هي اسم، أو فعل، أو حرف .

* إذا أخطأ الطالب، أعط الفرصة لغريه .
* استمر بالطريقة السابقة، حىت تنتهي مجيع الكلمات، واخرت طالباً 

  يف كل مرة.
* وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .

* صحح إجابات الطالب .
* اخرت ثالثة طالب: يقرأ األول األمساء، والثاين األفعال، والثالث 

احلروف .

* وجه الطالب إىل استخراج جمموعة من الكلمات من 
النصوص الواردة يف الوحدة.

* اطلب من كل طالب أن خيرت فقرة من تلك النصوص ، 
ويستخرج منها أكرب عدد من األمساء واألفعال واحلروف .

* صحح الكلمات اليت استخرجها الطالب.
* أثن على الطالب الذين استخرجوا أكرب عدد من الكلمات .

* اخرت بعض أولئك الطالب، لقراءة الكلمات اليت 
استخرجوها .

الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 11 (

مالحظة نحوية ) أقسام الكلمة (:  

إجراء التدريب :
*اكتب املالحظة النحوية على السبورة .

*اقرأ املالحظة النحوية، موضحاً للطالب معناها.
*انتقل إىل األمثلة، واقرأ اجلملة األوىل، مبيناً للطالب وظيفة 

املالحظة النحوية.
*اقرأ بقية األمثلة، متبعاً األسلوب السابق.

*اخرت بعض الطالب لقراءة األمثلة : يقرأ كل طالب مثااًل 
واحداً .

*اخرت بعض الطالب، لذكر املالحظة النحوية، دون النظر 
إىل السبورة، أو الكتاب .

سمك
خبز
بيض
عّم
خولة
رسول
عصر
صالة

قرأ
يشرب

يقول
سافر
ينام

إلى
لم 
من

أو
على
ثم
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الوحدة ) 1 (      العناية بالصّحة      الدرس  ) 12 (

تعبير موّجه : التدريب 1 

نشاط إضافي :

التدريب 2

رتب الكلمات، لتصبح جماًل .
إجراء التدريب :

* اطلب من الطالب ترتيب كلمات اجلملة األوىل.
* اخرت طالباً، لقول اجلملة بعد ترتيب الكلمات، وإذا أخطأ، 

أعط الفرصة لطالب آخر.
* تقبل إجابة الطالب، ما دامت صحيحة، وإن اختلفت عن 

إجابة الكتاب.
* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

* مر على الطالب يف أماكنهم، وصحح إجاباهتم .

* وجه الطالب إىل كتابة مجل مفيدة يف دفاترهم، يكتب كّل طالب 
   3 مجل، على أالّ تقل اجلملة عن مخس كلمات.

* اطلب من الطالب إعادة كتابة اجلمل السابقة، دون ترتيب 
   الكلمات.

* اخرت طالباً لقراءة كلمات إحدى اجلمل اليت كتبها.
* اخرت طالباً آخر، لرتتيب الكلمات، وإذا أخطأ، أعط الفرصة 

   لطالب آخر .
* أعط الفرصة لعدد من الطالب، ألداء النشاط بالطريقة املذكورة .

قارن بين غذاء الناس في الماضي وغذائهم في الوقت 
الحاضر .

إجراء التدريب :
* اخرت طالباً، ليصف ما يراه يف الصورة األوىل.

* أعط الفرصة لطالب آخر .
* اخرت طالباً لوصف الصورة الثانية .

* أعط الفرصة لطالب آخر .
* اخرت طالباً، ليذكر ما بني الصورتني من اختالف .

* أعط الفرصة ملزيد من الطالب .
* وجه الطالب إىل وصف كل صورة يف ثالث مجل .

* صحح إجابات الطالب .

تريد زينب أن تكون مسينة

كنت أشعر مثلك باآلم البطن

أخذ حممد يتناول كثرياً من الطعام

األكل الكثري يصيب االنسان بالبدانة

أصبح كثرياً من املرض يتبعون  اجلمية

ة ةإجابة ُحرُّ إجابة ُحرُّ
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التدريب 3

عالمات الترقيم ) أ (نشاط إضافي :

اكتب نصائح مناسبة مستعينا بالصور ، كما في المثال. 
إجراء التدريب :

* اطلب من الطالب النظر إىل مجيع الصور، مث إىل الصورة األوىل.
* اخرت طالباً، لوصف الصورة األوىل .

* أعط الفرصة لطالب آخر .
* اخرت طالباً، لقراءة النصيحة، اليت حتت الصورة األوىل.

* اخرت طالباً، لوصف الصورة الثانية .
* أعط الفرصة لطالب آخر .

* اخرت طالباً، لقول نصيحة مناسبة للصورة.
* أعط الفرصة لطالب آخر .

* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .
* وجه الطالب إىل حل التدريب، وصحح إجاباهتم

* اطلب من الطالب كتابة جمموعة من النصائح يف أوراق 
صغرية...

* صّحح ما كتبه الطالب.
* اخرت طالباً، لقراءة إحدى النصائح اليت كتبها.

لقراءة  طالباً  مرة  يف كل  واخرت  السابقة  بالطريقة  استمر   *
إحدى النصائح.

ادرس عالمات الترقيم .
إجراء التدريب :

* اكتب عالمات الرتقيم على السبورة .
* وضح للطالب وظيفة كل عالمة من عالمات الرتقيم املذكورة.

* انتقل إىل األمثلة، مبتدئاً باملثال األول، موضحاً اسم عالمة الرتقيم.
* استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

* وجه الطالب إىل استعمال عالمات الرتقيم يف كل ما يكتبون .
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