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المقدمة

�سم اهللا ا�رمحن ا�رحيم

مقدمة :
                                                    احلمد هللا وا�صالة وا�سالم ىلع رسول اهللا، و�عد؛ 

عنَا انلجاُح ا�كبرُي �سلسلتنا "العر�ية بني يديك" - واليت اكنت �ستهدف ا�راشدين- ىلع      فقد شجَّ
العزم ىلع إصدار سلسلة �لمستو�ات األو� من املراحل اتلعليمية من متعليم العر�ية من ا�صغار 
وا�شباب، وَدَ�َم ذ�ك اتلوجه ما رأينا من إحلاح كثري من �راكز تعليم العر�ية لغري انلاطقني بها علينا 
إلنتاج سلسلة ختدم هذه الفئة، وقلة املادة العلمية املناسبة يف هذا املجال، يضاف إىل ذ�ك لكه تغرّي 
اتلوجه يف تعليم العر�ية لغري انلاطقني بها من االقتصار ىلع تعليم ا�كبار إىل توسيع ادلائرة ل�شمل 
تعليم ا�صغار أيضا، حيث أقبلت املراكز واملعاهد ىلع تعليم ا�صغار – وُ�قصد بذ�ك تعليم العر�ية لغة 
تواصل- أما العر�ية �لقراءة فقط أو ما يدور يف فلكها فإّن االهتمام بها خيص الفئ�ني ا�كبار وا�صغار 

فبدأ مبكرا.

    �لك ما سبق بادرت "العر�ية �لجميع" إىل االستجابة هلذا اإلحلاح من املهتمني، ووضعت خطة خلدمة 
ا�صغار وأصدرت سلسلتها اجلديدة هذه املوسومة بـ "العر�ية بني يدي أوالدنا" ل�شمل اذلكور واإلناث 
أو  اتلمهيدية  املراحل  يف  مبكًرا؛  والطابلة  الطالب  بها  يبدأ  ألن  مناسبة  تلكون  وا�شباب،  وا�صغار 

االبتدائية أو املتوسطة و�ستفيد منها ما بعد املتوسطة فموضواعتـها من اهتمامات ا�صغار وا�شباب.

العر�ية  ا�لغة  تراكيب من  فيها ادلارسون عدة  فيتعلم  ا�لغة اتلواصلية؛  ا�سلسلة ىلع     وتر�ز هذه 
ا�وظيفية ا�شائعة، و�تعلمون فيها ما يقارب (٢٠٠٠) مفردة شائعة من مفردات ا�لغة العر�ية، وال سيما 
ما يدور يف �واقف احلياة ايلومية ا�شائعة، وما يدور يف حميط اهتمامات ا�صغار من �واقف ومفردات. 

يه من أحدث ا�سالسل يف تعليم ا�لغة العر�ية لغري انلاطقني بـها �لصغار وقت صدورها.
املحور األسايس هو انلص اذلي تدور حوهل اتلدر�بات وتعليم املهارات والعنارص.

حرصت انلصوص وا�رسومات ىلع إظهار ثقافة أهل ا�لغة قدر اإل�اكن باستخدام أسماء عر�ية 
ومال�س عر�ية؛ وذ�ك تلعز�ز اثلقافة ا�لغو�ة يف ا�سلسلة.

ُضّم كتاب اتلدر�بات وال�شاط إىل كتاب الطالب ألسباب عملية.
ا�ضبط اتلام با�شلك ملفردات ا�سلسلة ونصوصها.

ضبط تام �لمفردات وا�رتاكيب يف لّك وحدة.
اتلاك�ل بني ا�كفايات اثلالث: ا�لغو�ة واالتصايلة واثلقافية.

�رااعة اتلدرج يف عرض املادة العلمية.
اتّباع نظام ا�وحدة اتلعليمية يف عرض املادة.

اشتمل لك كتاب من ا�كتب ال�سعة األول ىلع ثماين وحدات، و� كتاب من اثلالثة ابلاقية ىلع 
اث�يت عرشة وحدة تعليمية، وجمموع وحدات ا�سلسلة ( ١٠٨ ) وحدات.

من  مهارة  يعزز  إضايف  ب�شاط   (  ٩  -  ١  ) األو�  ال�سعة  ا�كتب  وحدات  من  وحدة  لك  ختتم 
املهارات ا�لغو�ة؛ عبارة عن لعبة تعليمية أو أ�شودة �شوقة تناسب ا�صغار.

اشتملت لك وحدة من  وحدات لك كتاب من ا�كتب ال�سعة األو� ىلع مخسة دروس، واشتمل 
لك درس ىلع عدة تدر�بات، وا�كتب اثلالثة األخرية ىلع �سعة دروس.

ومن سمات هذه ا�سلسلة:

اشتملت لك وحدة من وحدات ا�كتب اثلالثة األخرية ( ١٠ - ١٢ ) ىلع:
-نّصني؛ مدخل، ونص آخر. - تعبري شفيه.  -درس استماع. -�وضوعني من �وضواعت القواعد. 

- تعبري كتايب.  - درس خاص يف اإلمالء أو الـخط  - تدر�ب ىلع ا�رتاكيب.
االنتظام اهلنديس ابلنايئ �لوحدات؛ حيث وضع خمطط ا�كتاب قبل إعداده.

معاجلة األصوات والظواهر ا�صوتية بطرائق خمتلفة تقليدية ومبتكرة.
َدْ�ُم انلص املكتوب برسومات توضيحية �لصغار ل�سهل فهم انلص و�شو�ق الطالب �لتعلم.

اشتملت ا�كتب ىلع أنواع خمتلفة من املراجعة �لتذكري باملعلومات بعد لك أر�ع وحدات من 
ا�كتب ال�سعة األو�، و�عد لك ست وحدات من ا�كتب اثلالثة األخرية .

تتاك�ل هذه ا�سلسلة مع ا�سلسلة األو�: العر�ية بني يديك، فمن أ�مل دراسة هذه ا�سلسلة 
يمكنه االسزتادة يف تعلم ا�لغة العر�ية من العر�ية بني يديك �سهولة.

اشتمل لّك كتاب ىلع فهرس تفصييل - خر�طة العمل - ملا هو �وجود يف ا�وحدات .
إخراج ا�كتب إخراجا فنيا فر�دا.

اعتمدت ىلع ا�صورة بدرجة كبرية إليضاح املعىن، وتلجنب ا�لغة ا�وسيطة.
تهتّم ا�سلسلة باجل�سني معاً؛ فتوّجه اخلطاب �لّك منهما.

احتوت ا�كتب ال�سعة األو� –يف جمملها- �وقفا فاكهيا أو لعبة �سلية وتعليمية.
تصحب ا�سلسلة برجميات َوَ�واُد صوتيَّة.

ا�وحدات وادلروس واتلدر�بات؛  املسموعة �لك كتاب يف آخره �رتبة حسب  إدراج انلصوص 
ل�ستفيد منها املعلم اذلي ل�س معه كتاب املعلم. وهذه انلصوص �وجودة يف �واضعها يف كتب 

املعلم.
انلصوص املسموعة يف آخر ا�كتاب ال �شمل نصوص احلوارات وعرض املفردات وعرض األصوات.

يصحب ا�سلسلة كتب �لمعلم؛ فيها توجيهات لطر�قة تقديم لك درس وإلجراء لك تدر�ب، 
وفيها كذ�ك حلول اتلدر�بات؛ وذلا حُيّث املعلمون ىلع اقتناء كتب املعلم.

    وا�سلسلة ايلوم صارت بني يدي�م وقد بُذل فيها جهد عليم وفين كبري، ل�سهيل تعلم ا�لغة 
العر�ية ىلع الطالب وحتب�بها هل. و�يق دور املعلم واملؤسسة اتلعليمية يف إكمال اجلهد باحلرص 
ىلع استخدام أفضل ا�وسائل يف إيصال املادة �لطالب، فعليهم االهتمام باتلعليم اتلعاو�، ور�ط 

ا�لغة باحلياة.

    والعر�ية �لجميع إذ تقدم سلسلتها هذه تأ�ل أن ي�ون فيها إضافة خلدمة ا�لغة العر�ية 
وملعلميها وملتعلميها، و�سأل اهللا أن ينفع بها من أعدها ومن �رشها ومن علّمها ومن تعلم منها.

َواملدرِسنَي  اخلرَُباِء  اإلْخوِة  جلَميع  كر  ا�شُّ خبا�ِِص  م  نتقدَّ ن 
َ
أ هنا  نلا  يطيب  اخلتاِم  و�    

ثر كبري 
َ
ا أ

َ
حوظاتهُم القّيمة اليت اكَن هل

ْ
مّدونا بَِمل

َ
صنَي اذلين راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ الـمتََخصِّ

كر : يف تطو�ِر العمِل وحتْس�نِه حبمِد اَهللا، وخنصُّ با�شُّ
ادلكتور : حممد عبد اخلالق حممد فضل، وادلكتور: عطا املنان عبد اهللا، وادلكتور: سعد بن يلع 
الغامدي، وادلكتور: مجعان بن سعيد القحطاين، وادلكتور: رفيق بن محودة، واألستاذ: عبد ا�رمحن 
القحطاين،  ظافر  بن  اهللا  عبد  واألستاذ:  اجلمعة،  يلع  بن  عوض  واألستاذ:  ا�رصايم،  سعد  بن 

واألستاذ: إبراهيم بن مهنا العزاز، واألستاذ: حليم املظلوم ...
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يه من أحدث ا�سالسل يف تعليم ا�لغة العر�ية لغري انلاطقني بـها �لصغار وقت صدورها.
املحور األسايس هو انلص اذلي تدور حوهل اتلدر�بات وتعليم املهارات والعنارص.

حرصت انلصوص وا�رسومات ىلع إظهار ثقافة أهل ا�لغة قدر اإل�اكن باستخدام أسماء عر�ية 
ومال�س عر�ية؛ وذ�ك تلعز�ز اثلقافة ا�لغو�ة يف ا�سلسلة.

ُضّم كتاب اتلدر�بات وال�شاط إىل كتاب الطالب ألسباب عملية.
ا�ضبط اتلام با�شلك ملفردات ا�سلسلة ونصوصها.

ضبط تام �لمفردات وا�رتاكيب يف لّك وحدة.
اتلاك�ل بني ا�كفايات اثلالث: ا�لغو�ة واالتصايلة واثلقافية.

�رااعة اتلدرج يف عرض املادة العلمية.
اتّباع نظام ا�وحدة اتلعليمية يف عرض املادة.

اشتمل لك كتاب من ا�كتب ال�سعة األول ىلع ثماين وحدات، و� كتاب من اثلالثة ابلاقية ىلع 
اث�يت عرشة وحدة تعليمية، وجمموع وحدات ا�سلسلة ( ١٠٨ ) وحدات.

من  مهارة  يعزز  إضايف  ب�شاط   (  ٩  -  ١  ) األو�  ال�سعة  ا�كتب  وحدات  من  وحدة  لك  ختتم 
املهارات ا�لغو�ة؛ عبارة عن لعبة تعليمية أو أ�شودة �شوقة تناسب ا�صغار.

اشتملت لك وحدة من  وحدات لك كتاب من ا�كتب ال�سعة األو� ىلع مخسة دروس، واشتمل 
املؤلفانلك درس ىلع عدة تدر�بات، وا�كتب اثلالثة األخرية ىلع �سعة دروس.

اشتملت لك وحدة من وحدات ا�كتب اثلالثة األخرية ( ١٠ - ١٢ ) ىلع:
-نّصني؛ مدخل، ونص آخر. - تعبري شفيه.  -درس استماع. -�وضوعني من �وضواعت القواعد. 

- تعبري كتايب.  - درس خاص يف اإلمالء أو الـخط  - تدر�ب ىلع ا�رتاكيب.
االنتظام اهلنديس ابلنايئ �لوحدات؛ حيث وضع خمطط ا�كتاب قبل إعداده.

معاجلة األصوات والظواهر ا�صوتية بطرائق خمتلفة تقليدية ومبتكرة.
َدْ�ُم انلص املكتوب برسومات توضيحية �لصغار ل�سهل فهم انلص و�شو�ق الطالب �لتعلم.

اشتملت ا�كتب ىلع أنواع خمتلفة من املراجعة �لتذكري باملعلومات بعد لك أر�ع وحدات من 
ا�كتب ال�سعة األو�، و�عد لك ست وحدات من ا�كتب اثلالثة األخرية .

تتاك�ل هذه ا�سلسلة مع ا�سلسلة األو�: العر�ية بني يديك، فمن أ�مل دراسة هذه ا�سلسلة 
يمكنه االسزتادة يف تعلم ا�لغة العر�ية من العر�ية بني يديك �سهولة.

اشتمل لّك كتاب ىلع فهرس تفصييل - خر�طة العمل - ملا هو �وجود يف ا�وحدات .
إخراج ا�كتب إخراجا فنيا فر�دا.

اعتمدت ىلع ا�صورة بدرجة كبرية إليضاح املعىن، وتلجنب ا�لغة ا�وسيطة.
تهتّم ا�سلسلة باجل�سني معاً؛ فتوّجه اخلطاب �لّك منهما.

احتوت ا�كتب ال�سعة األو� –يف جمملها- �وقفا فاكهيا أو لعبة �سلية وتعليمية.
تصحب ا�سلسلة برجميات َوَ�واُد صوتيَّة.

ا�وحدات وادلروس واتلدر�بات؛  املسموعة �لك كتاب يف آخره �رتبة حسب  إدراج انلصوص 
ل�ستفيد منها املعلم اذلي ل�س معه كتاب املعلم. وهذه انلصوص �وجودة يف �واضعها يف كتب 

املعلم.
انلصوص املسموعة يف آخر ا�كتاب ال �شمل نصوص احلوارات وعرض املفردات وعرض األصوات.

يصحب ا�سلسلة كتب �لمعلم؛ فيها توجيهات لطر�قة تقديم لك درس وإلجراء لك تدر�ب، 
وفيها كذ�ك حلول اتلدر�بات؛ وذلا حُيّث املعلمون ىلع اقتناء كتب املعلم.

    وا�سلسلة ايلوم صارت بني يدي�م وقد بُذل فيها جهد عليم وفين كبري، ل�سهيل تعلم ا�لغة 
العر�ية ىلع الطالب وحتب�بها هل. و�يق دور املعلم واملؤسسة اتلعليمية يف إكمال اجلهد باحلرص 
ىلع استخدام أفضل ا�وسائل يف إيصال املادة �لطالب، فعليهم االهتمام باتلعليم اتلعاو�، ور�ط 

ا�لغة باحلياة.

    والعر�ية �لجميع إذ تقدم سلسلتها هذه تأ�ل أن ي�ون فيها إضافة خلدمة ا�لغة العر�ية 
وملعلميها وملتعلميها، و�سأل اهللا أن ينفع بها من أعدها ومن �رشها ومن علّمها ومن تعلم منها.

َواملدرِسنَي  اخلرَُباِء  اإلْخوِة  جلَميع  كر  ا�شُّ خبا�ِِص  م  نتقدَّ ن 
َ
أ هنا  نلا  يطيب  اخلتاِم  و�    

ثر كبري 
َ
ا أ

َ
حوظاتهُم القّيمة اليت اكَن هل

ْ
مّدونا بَِمل

َ
صنَي اذلين راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ الـمتََخصِّ

كر : يف تطو�ِر العمِل وحتْس�نِه حبمِد اَهللا، وخنصُّ با�شُّ
ادلكتور : حممد عبد اخلالق حممد فضل، وادلكتور: عطا املنان عبد اهللا، وادلكتور: سعد بن يلع 
الغامدي، وادلكتور: مجعان بن سعيد القحطاين، وادلكتور: رفيق بن محودة، واألستاذ: عبد ا�رمحن 
القحطاين،  ظافر  بن  اهللا  عبد  واألستاذ:  اجلمعة،  يلع  بن  عوض  واألستاذ:  ا�رصايم،  سعد  بن 

واألستاذ: إبراهيم بن مهنا العزاز، واألستاذ: حليم املظلوم ...
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املؤلفان

م يف سلسلة " العر�ية بني يدي أوالدنا"
ّ
تعر�ف ب�تب املعل

معه خطوة خطوة،  ل�سري  �لمعلم؛  كتابا  الطالب  �لك كتاب من كتب  �لجميع"  "العر�ية  أفردت      
و�هدف لك كتاب من كتب املعلم إىل تزو�د املعلّم بمجموعة من األسايلب واإلجراءات، اليت تمّكنه 
من تعليم كتاب الطالب بطر�قة فّعالة، حتّقق أفضل انلتائج. وقد تضّمن كتاب املعلّم كتاب الطالب؛ 
املاّدة  متابعة  املعلّم  ىلع  �سهل  حىّت  �لطالب،  تقابلها  أخرى  وصفحة  �لمعلم  صفحة  جاءت  حيث 
اتلعليمية اخلاّصة بالطالب دون احلاجة إىل محل كتاب الطالب منفصال، وصار حجم كتاب املعلم 

ضعف حجم كتاب الطالب؛ ومع ذ�ك أصبح مقبوال لقلة صفحات كتاب الطالب أساسا.

    �شتمل ا�كتاب ىلع قدر طّيب من اتلوجيهات واملعلومات األساسّية اليت حيتاج إيلها املعلّم، وهو 
ذت تلك اتلوجيهات واملعلومات صورا خمتلفة، يتعلّق بعضها با�لغة 

ّ
يمارس عملية اتلدر�س. وقد اخت

العر�ية، وطرائق تعليم ا�لغة لغري انلاطقني بها، وأسايلب عرض مهارات ا�لغة وعنارصها املختلفة. 

وقد  الطالب.  مع  واتلعا�ل  ا�لغوي،  ا�صّف  بإدارة  اخلاّصة  املقرتحات  من  إىل جمموعة  باإلضافة      
و�  ومقبولة  انلفس  ا�كتاب، تلكون خفيفة ىلع  ثنايا  مبثوثة يف  اختالفها  الفوائد ىلع  هذه  جاءت 
متناول املعلّم حيث يقتضيها املقام أحيانا. وقد جاءت لك واحدة حتت اسم "فائدة" ، و�ذا اكنت الفائدة 
هلا عالقة بما قبلها أو ما بعدها رقمت ؛ ل�سهل ىلع من يرغب يف استكماهلا  يف وقت واحد، كما أنها 
جاءت مبثوثة يف كتب املعلم من هذه ا�سلسلة. وسيجد املعلّم املستجّد نفعا كثريا – إن شاء اهللا – كما 

س�نتفع بها املعلّمون ذوو اخلربة من باب اتلذكرة. 

    ومـجموع هذه الفوائد ير�و ىلع ٣٥٠ فائدة مبـاشـرة، دون اتلكرار ، فبعض الفوائد يعاد بعد جمموعة 
من ا�كتب ، ىلع افرتاض أن ي�ون تعليم هذه ا�كتب بمراحل خمتلفة ، �لك �رحلة معلموها، دون 

الفوائد الـخاّصـة بإجراءات اتلدر�بات واأل�شطة اإلضافية. 

م ىلع ما يأيت:
ّ
وحيتوي كتاب املعل

إرشادات اعّمة �لمعلّم.  
مقرتحات ب�يفية عرض ادلروس.  

مقرتحات ب�يفية إجراء تدر�بات ا�كتاب.  
نصوص فهم املسموع.  

حّل تدر�بات ا�كتاب (ما عدا اتلدر�بات االتّصايّلة وتدر�بات اتلعبري).  
إرشادات يف كيفية إجراء األ�شطة.  

فوائد يف ما تمتاز به العر�ية، و� عالقاتها بالقرآن وادلين اإلساليم.  
فوائد يف أهمية املحتوى اثلقايف العر�ية اإلساليم يف تعليم العر�ية.  

د. عبد ا�رمحن بن إبراهيم الفـوزان
د.مـحمد بن عبد ا�رمحن آل ا�شيخ
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رمز الصوتيات

المفردات
الجديدة

رقم الوحدة

 رقم
الصفحة

عنوان الوحدة

مجيع صوتيات السلسلة متوافرة ىلع الرابط اتلايل:
www.arabicforall.net/kids QR Q يقرأ بأي برنامج

ُص تلدريِس السلسلة الّزمُن الُمخصَّ

المحتوى

 رقم
الدرس

رقم الدرس

مدخل
الوحدة

رشح تصميم املحتوى

ُص الّزمُن الُمخصَّ عدد السااعت يف األسبوع

3١    أسبــــوعـــــا ٢٥ ساعة ١

3٩     أسبــــوعـــــا ٢٠ ساعة ٢

٥٢    أسبــــوعـــــا ١٥ ساعة 3

78    أسبــــوعـــــا ١٠ سااعت ٤

١٥6   أسبــــوعـــــا ٥ سااعت ٥

3٩٠   أسبــــوعـــــا ساعتان 6

الزمن الكـيل املتوقع تلدريس السلسلة ـهـو )780( ساعة دراسية، مع دروس النشاط واملراجعة، ويمكن 
توزيعها حبسب لك برنامج وما ينتج تلدريس اللغة العربية من ساعة يف األسبوع، والسلسلة حتتاج إىل:
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الفهرس

و

19 1

55 37

وحدات الكتاب احلادي عرش 
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133

91

وحدات الكتاب احلادي عرش 

الفهرس

115

73
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الفهرس

٢05

169

وحدات الكتاب احلادي عرش 

187

151



الوحدة األولى
ااِلْبُن يَْكَسُب ديناًرا نص املدخل hhادلرس )  ١  (

تدريبات ىلع املفردات
تدريبات ىلع الرتاكيب

 مفردات 
hhادلرس )  ٢  (   تراكيب

ه / نائُب الفاعِل
ُ
ْم يَُسمَّ فاِعل

َ
ما ل القواعد )  أ  ( hhادلرس )  ٣  (    

ُه
ُ
ف ْسُب الـماِل َوَصْ

َ
ْوالُد َوك

َ
األ

تدريبات ىلع املفردات
تدريبات ىلع الرتاكيب

 نص القراءة 
 مفردات 
تراكيب

hhادلرس )  ٤  (  

نصا استماع نصوص االستماع hhادلرس )  5  (  

تعبري شفيه hhادلرس )  6  (  

ِة 
َ
ف كتابُة األلِف الـُمَتَطرِّ

)ُمراَجَعٌة( إمالء hhادلرس )  ٧  (  

تعبري كتايب hhادلرس )  ٨  (  

ّفة انلَّْعت / الصِّ القواعد )  ب ( hhادلرس )  ٩  (  
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ااِلْبُن يَْكَسُب ديناًرا

ي َسيَِلـْي احلُْكَم ِمْن َبْعِدهِ ُمْهِمٌل َوَغْيُ جادٍّ يِف َحياتِِه،  ِ
َّ

نَّ اْبنَُه ال
َ
الَحَظ اخلَِليَفُة أ

صابَُه الَقلَُق َعلَيِْه 
َ
هِ، فَأ ُيِبُّ اللَّْهَو والَعبََث، َوال َيْرُِص ىلَعَ َمِْلِس احلُْكِم ِعنَْد واِلِ

ْوَقَف َعنُْه الـَمْصوَف اكِمًل 
َ
، فَأ ُه ىلَع اجِلدِّ َ ِـَّي َولَ ْن يَُرب

َ
راَد أ

َ
وىلََع ُمْستَْقبَِل ُحْكِمِه، فَأ

ـها، وَصارَْت  ِ
َ

مُّ َمَع َول
ُ
َحتَّ يَْكَسَب لُكَّ يَْوٍم ديناًرا ِمْن َعَرِق َجبيِنِه، َفتَعاَطَفِت األ

فَصاَر  الَعَمِل،  يِف  َيتَْعَب  َوال  أباُه،  ُيْعِطيَُه   ْ
َ

ك يَْوٍم؛  لُكَّ  وِساَدتِِه  َْت 
َ

حت ِديناًرا   ُ
َ

ل تََضُع 

ُب 
َ
ُ ـَهذا ِمْن َعَمِل ايلَْوَم، َواكَن األ

َ
يناَر، َوَيقوُل ل يَْذـَهُب إىل أبيه لُكَّ يَْوٍم َوُيْعِطيِه الِّ

ُ ساِكٌت.
َ

، والَول ِ
َ

يناَر َوَيْرميِه يِف انلَّْهِر أماَم الَول ُخُذ الِّ
ْ
يَأ

ـها اّليناَر، فَاْضُطرَّ  ِ
َ

ْن تََضَع لَِول
َ
مُّ َكِثًيا َونَِسيَْت أ

ُ
يّاِم انَْشَغلَِت األ

َ
َوِف يَْوٍم ِمَن األ

ْعَطى 
َ
بيِه، فَلَّما أ

َ
ْمُرُه أِل

َ
ْ ال َينَْكِشَف أ

َ
َة بنَْفِسِه َوَيْكَسَب ديناًرا؛ ك يلَْعَمَل ـَهِذهِ الـَمرَّ

ى 
َ
َة لَّما َرأ ُب اكلعاَدِة َوَرماُه يِف انلَّْهِر، فَصاَح االْبُن ـَهِذهِ الـَمرَّ

َ
َخَذُه األ

َ
ُه اّليناَر أ واِلَ

َعَرِق  ِمْن  َكِسبْتَُه  ي  ِ
َّ

ال الوَِحيُد  اّليناُر  ـُهَو  ـَهذا  ُب: 
َ
األ فَقاَل  انلَّْهِر!  يِف  يُْرَم  دينارَُه 

َجبيِنَك.

٢

٦٧٨٩

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك

ْمر - ِانَْكَشَف / َينَْكِشُف - لَْهو - َمِْلس - َنْهر - وَِساَدة - ولـي / يَلـي
َ
أ
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1    ماذا الَحَظ اخلَِليَفُة ؟
٢    َمِن الـُمْهِمُل ؟

بُُّه اْبُن اخلَليَفِة ؟ ٍء ُيِ 3    أيَّ َشْ
4    َمْن تَعاَطَف َمَع االبِْن ؟

ـها ؟ ِ
َ

مُّ اليناَر لََول
ُ
5    أْيَن تََضُع األ

ي يَأُخُذُه ِمِن ابِْنِه ؟
ّ

ُب باّليناَر ال
َ
6    ماذا يَْصنَُع األ

خْيَ ؟
َ
بوُه اّليناَر األ

َ
7    مِلاذا صاَح االْبُن حينَما َرم أ

مُّ؟
ُ
8    ماذا نَسيَِت األ

ِة اتلّاِلَِة :
َ
ِجْب َعْن األْسئِل

َ
أ

3

٦٧٨٩



معناـهاالـمفـردة

َويَل / ييَل
ً

صاَر وايِلاً، ومسؤوال

ْهو
َ
لَِعٌبل

ِشُف
َ
َظَهَر َوباَناِنَْكَشَف / َيْنك

ْمر
َ
نأ

ْ
َشأ

ُمُر
ْ
َيْطلُُبيَأ

اْغُظْر والِحْظ.  ١

وَِساَدة

لَْهوَنْهَر

َمِْلس

4

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك
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............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

َنْهَروَِساَدة َمِْلسلَْهو

ِصْل َنْ�َ الَ�َِمِة وصوَرتِها.  ٢

شائَِك 
ْ
ٍة ِمْن إِن

َ
َضْع ما يَ � ُ�ْل ٤

ب ثتأ

١ نَويَل / ييَل    
ْ
أ  َشأ

٢ ب  َظَهَر َوباَن لَْهو            

3 ْمر           
َ
أ

ً
  صاَر وايِلاً، ومسؤوال

٤   لَِعٌبِانَْكَشَف  

3 ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومعناـها.

ْمر
َ
أ

ِانَْكَشَف

لَْهو

َمِْلس

يأُمر 

َنْهَر

وَِساَدة

َويَل 
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1

ـُمْعطاة. 
ْ
َ�ِماِت ال

ْ
َُمِل ا�ّاَ�ِة ُمْسَتْخِدًما ال ِسْج َ� ِمْنواِل ا�ْ

ْ
ان ٥

ْهَو والَعَبَث
َّ
ُيِبُّ الل

أ- )أحب/ قهوة/ شايه(          ب- )أكل خزب /بيض(               ت- )لبس/ قميص/ثوب(
ث- )أخذ/ قلم/ دفرت(            ج- )حفظ /قرآن/ حديث(        ح- )ركب/ سيارة/ دراجة(                  

خ- )اشرتى/ قلم/ مسطرة(....

نَّ اْبَنُه ُمْهِمٌل 
َ
الَحَظ اخَللِيَفُة أ

أ- ) معلم/ طالب/ نائم(             ب- ) بائع/ بضاعة / قديمة( 
ت- )رشيط/سيارة/مرسعة (      ث- )حارس / سارق / ـهارب(....

ِمِه 
ْ
ُق َعَ ُمْسَتْقَبِل ُحك

َ
صابَُه الَقل

َ
أ

أ- )خوف/صحة/ابنته(              ب- )قلق/سلمة/ بيته (
ت- )حزن/نتيجة/ دراسته(        ث- ) نوم/ أريكة/ بيت( ...

َْت وِساَدتِِه ُكَّ يَْوٍم  ُ ديناًرا تَ
َ

صاَرْت تََضُع ل
أ- )خزبة/ملبس/صباح(                ب- ) ثوب/حقيبة/عيد(

ت- )غداء/طاولة/يوم(                   ث- )كتاب/رسير/يللة( ....

يَْذـَهُب إىل أبيِه ُكَّ يَْوٍم َويُْعِطيُه ادّليناَر
أ- )سنة/شهادة(           ب- )شهر/مال(           ت- )مجعة/ أكل(           ث- )عيد/ ثوب( ...

ـَهذا ِمْن َعَمِل اَلْوم|
أ- )طبخ/ بيت(        ب- )كتابة/ أخت(        ت- )كلم/ معلم(        ث- )صناعة/ بدل( ....

ِي ِمْن َعَرِق َجبِينَِك.
َّ

ـَهذا ـُهَو ادّليناُر ال
أ- )واجب/خط/ يد(                        ب- )األلك/ طبخ/ زوجة (

ت- ) عصي /زراعة/ مزرعة(         ث-) كريس/ صناعة/ بدل( .....

6

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك
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7

4

٢

6

5



استخرج الِفْعَل الـمْبينَّ لِلَمْجهوِل، وََعنّيْ نائَِب الفاِعِل فِيما ييَل : 3

رُْس ُكِتَب الَّ
ُكِتبَِت الرِّسالَُة

رُْس  يُْكتَُب الَّ
تُْكتَُب الرِّسالَُة

ُيْلَُس ىلع الُكريِْسِّ
ُيْلَُس يف الَفْصِل

َمْبينٌّ لِلَمْجهوِل
نائُِب فاِعٍل

نائب الفاعلالفعل الـمبين للمجهول
..................................................................................................................................................................ُكرِسَ الُكوُْب1

..................................................................................................................................................................يُفتَُح ابلاُب غًدا٢

قيَْم احلَْفُل ـُهنا3
ُ
..................................................................................................................................................................أ

َم الـُمْجِرُم لِلُمحاَكَمِة4 ..................................................................................................................................................................قُدِّ

..................................................................................................................................................................يُعاقَُب ىلَع فِْعِلِه الـُمْخِطُئ5

..................................................................................................................................................................َمت اْستُْخِرُج انلِّْفُط يف بِلِدُكْم ؟6

رِْض ﴾  7
َ ْ
ْدَن األ

َ
وُم يِف أ ..................................................................................................................................................................﴿ ُغِلبَِت الرُّ

يِّبَاُت ﴾  8 ِحلَّ لَُكُم الطَّ
ُ
َْوَم أ ..................................................................................................................................................................﴿ ايلْ

ْخُدوِد ﴾  9
ُ ْ
ْصَحاُب األ

َ
..................................................................................................................................................................﴿ قُِتَل أ

بَْوابًا ﴾  10
َ
َماُء فََكنَْت أ ..................................................................................................................................................................﴿ َوفُِتَحِت السَّ

َفَرُه ﴾  11
ْ
ك

َ
نَساُن َما أ ِ

ْ
..................................................................................................................................................................﴿ قُِتَل ال

ِو     
َ
ويَنوُب َعْن الفاِعِل َبْعَد َحْذفِِه: الـمْفعوُل بِِه إذا اكَن الِفْعُل ُمتََعّدياً، َواجلاُر َوالـمْجروُر أ

ِو الـمْصَدُر إذا اكَن الِفْعُل الِزماً .
َ
رُْف أ                                                 الظَّ

ّوِلِ َوَكرْسِ ما َقبَْل آِخِرهِ.
َ
ُيْبـنـى الـمـاضـي لِلَمْجهوِل بَِضمِّ أ

ّوِلِ َوَفتِْح ما َقبَْل آِخِرهِ.
َ
ُيْبـنـى الـمضارُِع لِلَمْجُهوِل  بَِضمِّ أ

نائُِب الفاِعِل
 لِلَمْجهوِل .

ً
ْحاكِمِه، َويَُسمَّ الِفْعُل َمَعُه َمْبنِّيا

َ
ُخُذ َجيَع أ

ْ
اْسٌم َمْرفوٌع َيُلُّ حَمَلَّ الفاِعِل َبْعَد َحْذفِِه ، َويَأ

ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا ٢

َمْبينٌّ لِلَمْعلوِم
َمْفعوٌل بِِه

رَْس  َكتََب الّطاِلُب الَّ
َكتََب الّطاِلُب الرِّسالََة 

رَْس  يَْكتُُب الّطاِلُب الَّ
يَْكتُُب الّطاِلُب الرِّسالََة 
َيِْلُس الّطاِلُب ىلع الُكريِْسِّ
َيِْلُس الّطاِلُب يف الَفْصِل

1

3

5

٢

4

6

ما لم يسمَّ فاعله / نائب الفاعل ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا ١

7 العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـحـادي عشـر

٦٧٨٩ ١



١

٥

٩

٣

٧

١١

٢

٦

١٠

٤

٨

١٢

ْ ما يَلَزُم. َمْجهوِل ، وَغيِّ
ْ
ل الِفْعَل الـمبينَّ للَمْعلوِم إىل َمبينٍّ لِل َحوِّ

شائَِك .
ْ
عاَل اتلّاَلَة لِلَمْجهوِل، َوَضْعها يف ُجٍَل ِمْن إِن

ْ
ف
َ
ابِْن األ

ُصْمنا َرَمضاَن .

قاتََل الـمجاـِهُد أْعداَءُه .

َرَم الـُمعلُِّم الّطاِلَب .
ْ
ك

َ
أ

ُم الـُمؤِمُن الـَموِعَد . َيرَْتِ

ىق اخلَطيُب َكَِمًة .
ْ
ل
َ
أ

يُثيُب اهلُل الـُمؤِمننَي ىلَع َصَدقاتهم .

َيْىش الـُمْسِلُم اهلَل .

ماَم انّلاِس .
َ
َوَقَف الماُم أ

َدَخَل الـُمَعلُِّم الَفْصَل .

يبُّ ِمْن األَسِد . خاَف الصَّ

ل .
َ

ُت الُقْرآَن يل
ْ
قََرأ

لَة قَْصا . أدَّى الـُمسافُِر الصَّ

اجُلَمُل َمَع الِفْعِل الـمْبينِّ للَمْجهوِلاجُلَمُل َمَع الِفْعِل الـمْبينِّ للَمْعلوِم

١

٣

٤

٤

٥

8

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك
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٥

٦

٢

َ
قََرأ

ُ
َيْقَرأ

فََحَص

مارََس

َيُْصُد

فَِرَح



ُه
ُ
ف ْسُب الـماِل َوَصْ

َ
ْوالُد َوك

َ
األ

َبويَِّة  ْ التَّ الرِّاعيَِة  َوِمَن  َوتَعليميٍَّة،  َوتَْرَبويٍَّة  ِصّحيٍَّة  راِعيٍَة  إِىل  يِْن  الواِلَ ِمَن  َيْتاجوَن  ْوالُد 
َ
األ

فِِه بَِطرائَق َصحيَحٍة؛ وََذلَك يلَتََعوَّدوا َع إِداَرِة  تَْدريبُُهْم َع َكْسِب املاِل بَِطرائَق َصحيَحٍة، َوَصْ
– نِْعَمٌة ِمَن اهلِل، وََعَ اجلَميِْع ِكباًرا وَِصغاًرا  ْخصيَِّة بِطرائَِق َصحيَحٍة. فالـماُل –َكَغرِيهِ  ْموالِِهُم الشَّ

َ
أ

َمَر اهلُل.
َ
ْن ُينِْفَقُه َكما أ

َ
أ

ِع، َوَكثرٌي ِمنْها  ْ يوَجُد يف احلَياِة فَُرٌص َكثرَيٌة ِلَكْسِب الـماِل، َوَبْعُض َهِذهِ الُفرِص ُماِلٌف لِلشَّ
نَُّه َحالٌل 

َ
ُدوا أ كَّ

َ
ْن َيتَأ

َ
يِّ ماٍل أ

َ
ْوالَدنا َقبَْل َكْسِب أ

َ
ْن ُنَعوَِّد أ

َ
غاِر؛ ِلا َعلَيْنا أ ِكباُر َقبَْل الصِّ

ْ
بُُّه ال ُيِ

َدقَِة؛ فَيَه تَعوُد بِاخلرَِي الَكثرِي َع  ْمِر بِالصَّ
َ
قَِة والِغشِّ .... وَجاَء الُقْرآُن الَكريُم بِاأل ِ

َوَبعيٌد َعْن السَّ
حابَِة  نْيا واآلِخَرِة، َوقَْد ُعرَِف َعْن َكثرٍي ِمْن الصَّ َدقَِة َكثرٌي يف الُّ ِق َقبَْل الَفقرِي، وََخرْيُ الصَّ الـُمتََصدِّ
بتََعٍب  الـماِل  َع  َيُْصلوا  أن  َع  أْوالَدنا  ُنَعوَِّد  ْن 

َ
أ والبُدَّ  َدقَِة.  الصَّ ُة  َكْثَ الُعلَماِء  ِمْن  وََغرِيِهْم 

. نايعُّ نْواِع الَكْسِب الَعَمُل احلاَلُل واالْستِثْماُر اتلِّجاريُّ والصِّ
َ
فَْضُل أ

َ
وَكسب، َوأ

يًْضا َع االْعِتداِل يف َصِْف الـماِل؛ فَدينُنا ِدْيُن االْعِتداِل والوََسطيَِّة، فَال 
َ
ْن ُنَعوَِّدُهْم أ

َ
َوالبُدَّ أ

ْجِهَزِة اإِلِلْكِتونيَِّة الَّيت تَزيُْد 
َ
ّياراِت واأل نَْسَمُح لَُهْم بِتَبْذيِِر الـماِل، ِمِن اقِْتناِء الـُمَجوَْهراِت والسَّ

َفُهناَك  ُب،  َيِ ا  مِمّ َثَ 
ْ
ك

َ
أ ٍء واِحٍد  َكثرًيا يف َشْ فوا  يَْصِ  

ّ
ال

َ
أ ُنَعوَِّدُهْم َع  ن 

َ
أ َعْن حاَجِتِهْم، َوالبُدَّ 

بَِس وََغريِها. فََدْخُل 
ْ
ُ، ِمثُْل: الـَمأَكِل والـَمْشَِب والـَمل

َ
ْخَرى يَْصُِف َعلَيْها اإلنْساُن مال

ُ
ْشياُء أ

َ
أ

وريَِّة، ِمثِْل:  ْشياِء الضَّ
َ
بواِب انلََّفَقِة َع األ

َ
ْن يََضَع مزيانيًَّة واِضَحًة أل

َ
أ ِف ثابٌِت، وََعلَيِه  الـمَوظَّ

ْن يَكوَن ُكُّ َذلَِك بِاْعِتداٍل.
َ
َدقَِة، َوأ َكِل، والـَمْشَِب، والصَّ

ْ
ِة، والـَمْسَكِن، والـَمأ حَّ الصِّ

ِة اتلّاِلَِة :
َ
ِجْب َعْن األْسئِل

َ
أ

اقـرأ .  ١

٢
مانَُة الَّيت ِعنَْدنا ؟ ...................................................................................................................................................................... 1

َ
ما األ

يِْن ؟  ................................................................................... ٢ ي َيْتاُج إىِل راِعيٍَة ِصّحيٍَّة َوتَْرَبويٍَّة ِمْن الواِلَ
َّ

َمِن ال

ْعيَِّة ؟   ......................................................................................... 3 وابِِط الشَّ ـَهْل لُكُّ ُطُرِق َكْسِب املاِل موافِقٌة لِلضَّ

َدقَِة ؟  ............................................................................................................................................................. 4 ْمُر بِالصَّ
َ
ْيَن جاَء األ

َ
أ

ِق ؟  ............................................................................................................. 5 ي يَعوُد بِاخلَْيِ ىلَع الَفقْيِ والـُمتََصدِّ
َّ

ما ال

ْوالُد ىلَع االْعِتداِل يف َصِْف الـماِل؟  ................................................................................................... 6
َ
ملاذا ُيَعوَُّد األ
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اآلخـرة - إدارة - استثمار - أشياء - اعتدال - اقتناء - أال - أموال - بال- تأّكَد / يتأكد - تبذيـر 
جتاري - تدريب - تربوية - َتَعب - تعليمية - تعود / يتعود - ثابت - احلياة النيا - راعية - رسقة
رشعية - صدقة - صف / يصف - رضوري - كثة -َكْسـب - مأكـل - متصـّدق - مـجوهرات
مالفة - مسكن - مشب - ملبس - موظف - مزيانية - نعمة - نفقة - وجب / يب - وسطية

اْغُظْر والِحْظ.  3

ُمراِدفتهاالـمفـردة

وََسطيٌَّة َوتَواُزٌناْعتِدال

تِناء
ْ
اْمِتلكاق

ْد 
َّ
ك

َ
َد / َيَتأ

َّ
ك

َ
َق وتَثَّبَتتَأ َقَّ َن وحتَ َتيَقَّ

  راِسخثابِت

اـْهِتمامراِعيَة

اْعِتدالَوَسطيَّة

ْسب
َ
ِربْح َوفَْوزك

ة  َ ثْ
َ
َوفَْرةك

ُمِهّمَضورّي
ُ

 / يَْصِف
َ

ْنَفَقَصَف
َ
أ

لَِزَم َوَثبََتوََجب / َيِب

دونبال 

معناـهاالـمفـردة
نْيا احلَياُة الَّيت نَعيُشها اآلَناحَلياةُ ادلُّ

احلَياُة َبْعَد الَموِتاآلِخَرة
تَْدبُي الّشؤونإِداَرة 

 َطيِّبًااْستِْثمار
ً

ُ اْسِتغلال
ُ

ِء واْسِتغلل ْ َتنْميَُة الشَّ
ْشياء

َ
ٌء ِمَن املاِل؟أ ٍء، ـَهْل ِعنَْدَك َشْ مَجُْع َشْ

و حالنَِياْعَتَدل 
َ
َط َبنْيَ َشيْئَنْيِ أ تَوَسَّ

َماِل ِفيَما اَل فَائَِدَة ِمنُْهَتْبذير
ْ
َصُْف ال

ة
َ
ِء ِخْفيًةَسِق ْ ْخُذ الشَّ

َ
أ

ٌة مايلَّةمزيانيَّة ُخطَّ
ُة املاِل نِْعَمة ِخلُف نِْقَمة، ُحْسُن احلاِل َوَكْثَ
ْوِهَِنَفَقة

َ
ما ُينَْفُق وُيعطى ِمَن املاِل َون

ُ اعَدٌةَتَعوَّد / َيَتَعوَّد
َ

صارَْت ل
ة

َ
ْوِهِ ىلَع وَْجِه الُقْرىب هلِلَصَدق

َ
ما ُيْعطى لِلَفقِي َون

َحرٌْف َغْيُ اعِمٍل يُفيُْد اتلَّنْبيهأال

ُمَوـَهراتَمْسَكن

ْموالَتَعب
َ
أ

بَس
ْ
َمْشَبَمل َكل

ْ
َمأ

ق ُمالََفةُمتََصدِّ

10

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك

العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـحـادي عشـر

٦٧٨٩ ١



جأ خت حب ث

ِصْل َنْ�َ الَ�َِمِة وصوَرتِها.  ٤

شائَِك 
ْ
ٍة ِمْن إِن

َ
َضْع ما يَ � ُ�ْل 7

............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة وَمعناـها. ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة وُمراِدفتها.

راِسخاْعِتدال  
َوفَْرة، ِخلُف قِلَّةاقِْتناء 

ْد   كَّ
َ
ِربْح َوفَْوزَيتَأ

اـْهِتمامثابِت  
َق َوَيتَثَبََّتراِعيَة  َن َوَيتََحقَّ يَتَيَقَّ

وََسطيٌَّة َوتَواُزٌنوََسطيَّة 
اْمِتلكَكْسب  

ة   ْنَفَقَكْثَ
َ
أ

دونَضورّي 
اْعِتدالَصََف  
ُمِهّمَيِب  

َزُم َوَيثْبُُتبل 
ْ
يَل

َمْسَكن ُمَوـَهرات بَسَتَعب
ْ
َمْشَبَمل ق ُمتََصدِّ ُمالََفة

١ أ١

ج

ذ

ت

خ

ز

ب

ح

ر

ث

د

س

٥

٩

3

7

١١

٢

6

١٠

٤

8

١٢

أ

ج

ذ

ت

خ

ز

ش

ب

ح

ر

ث

د

س

ص

٢

6

١٠

٤

8

١٢

3

7

١١

٥

٩

١3
١٤

6 ٥
نْيا   احلَياُة َبْعَد الَموِتاحلَياُة الُّ

ٌء ِمَن املاِل؟اآلِخَرة ٍء، ـَهْل ِعنَْدَك َشْ مَجُْع َشْ
و حالنَِيإِداَرة

َ
َط َبنْيَ َشيْئَنْيِ أ تَوَسَّ

تَْدبُي الّشؤوناْستِثْمار
ْشياء  

َ
احلَياُة الَّيت نَعيُشها اآلَنأ

ٌة مايلَّةاْعتََدل   ُخطَّ
َحرٌْف َغْيُ اعِمٍل يُفيُْد اتلَّنْبيهَتبْذير

قَة   ْوِهِرَسِ
َ

ما ُينَْفُق ِمَن املاِل َون
َماِل ِفيَما اَل فَائَِدَة ِمنُْهمزيانيَّة  

ْ
 َصُْف ال

 َطيِّبًانِْعَمة  
ً

ُ اْسِتغلال
ُ

ِء واْسِتغلل ْ َتنْميَُة الشَّ
ْوِهِ ىلَع وَْجِه الُقْرىب هلِلَنَفَقة  

َ
ما ُيْعطى لِلَفقِي َون

ِء ِخْفيًةَيتََعوَّد   ْ ْخَذ الشَّ
َ
أ

ُة املاِلَصَدقَة   ِخلُف نِْقَمة؛ ُحْسُن احلاِل َوَكْثَ
ُ اعَدٌةأال

َ
صارَْت ل

استثمار

نعمة

 نفقة

وسطية

تبذير

اقتناء

مالفة

موهرات

ملبس

راعية
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ـُمْعطاة. 
ْ
َ�ِماِت ال

ْ
َُمِل ا�ّاَ�ِة ُمْسَتْخِدًما ال ِسْج َ� ِمْنواِل ا�ْ

ْ
ان 8

6

7

9

8

10

11

1٢

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك

العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـحـادي عشـر

٦٧٨٩ ١

1

3

5

٢

4

مانٌَة ِعْنَدنا
َ
ْوالُد أ

َ
األ

.... )كهرباء / مقطوعة ( ث- )فاكهة/ اغيلة( ت- )جو/ بارد( ب- )سيارات/نظيفة( أ-

ِة
َ
َدق ْمِر بِالصَّ

َ
ريُم بِاأل

َ
جاَء الُقْرآُن الك

.... )الصدق( ث- )الزاكة( ت- )الصوم( ب- )الصلة( أ-

ْوالَدنا َع أن َيُْصلوا َع الـماِل بَِتَعٍب
َ
ْن ُنَعوَِّد أ

َ
البُدَّ أ

.... )متمعنا( ث- )بناتنا( ت- )طلبنا( ب- )إخواننا( أ-

ِف الـماِل يًْضا َع االْعتِداِل يف َصْ
َ
ْن ُنَعوَِّدـُهْم أ

َ
البُدَّ أ

.... )رشاء/ ملبس( ث- )أكل/ طعام( ت- )كسب/ مال( ب- ) قضاء / وقت( أ-

ْسِب الَعَمُل احَلالُل
َ
نْواِع الك

َ
َضُل أ

ْ
ف
َ
أ

.... )أمجل( ث- )أسلم( ت- )أقوى( ب- )أحسن( أ-

دينُنا دْيُن االْعتِداِل والَوَسطيَِّة
.... )الحسان / تعاون( ث- )الرمحة/ الرأفة ( ت- )املحبة/السلم( ب- )الرب/الصلة( أ-

ْن يََضَع مزيانيًَّة واِضَحًة
َ
يِه أ

َ
 َوَعل

)علمة(   .... ث- )عبارة( ت- )تعليمات( ب- )فكرة( أ-

ْسِب املاِل بَِطرائَق َصحْيَحٍة
َ
َبويَِّة تَْدريُبُهْم َع ك ْ ِمْن الِعنايَِة التَّ

.... )طلب / علم ( ث- )حضور/ درس( ت- )ترتيب/بيت( ب- )مجع/ كتب(  أ-

َيْتاجوَن إىِل راِعيٍَة ِصّحيٍَّة َوتَْرَبويٍَّة
)طقس/ بارد / رطب ( ب- )بضاعة / ثمينة/ اغيلة( أ-

)فاكهة/ليذة/رخيصة( .... ث- )جامعة/كبية/مرية( ت-

عيَِّة. ْ وابِِط الرشَّ َبْعُض ـَهِذهِ الَطرائَق ُمالٌِف لِلضَّ
)إعلنات/ تعليمات / جامعة( ب- ) أشياء/ أنظمة / مرور( أ-

)أمور / قوانني/دولة(  .... ث- )حقائب/ سلمة / طيان(  ت-

ْسِب الـماِل
َ
ٌة لِك ثْيَ

َ
َرٌص ك

ُ
يوَجُد يف احَلياةِ ف

)مسجد/مكن/كبي/قراءة / القرآن( ب- )مدرسة/وقت/ مناسب/كتابة/واجب( أ-

)رمضان/ فرص / جيد / حتصيل / ثواب( ث- )سوق/ حمل /كبي/ رشاء / ملبس( ت-

.... ) ملعب / مكن / كبي / جلوس / مشاـهد( ج- 



ِهْمَت ِمَن ا��ِصّ . 
َ
اْسَتِمْع، وأِجْب ِمـّما ف

ِهْمَت ِمَن ا��ِصّ . 
َ
اْسَتِمْع، وأِجْب ِمـّما ف

١

٢

 ليَْشرَتَي؟ 1
ً

ال وَّ
َ
ي َدَخَل الـَمَحلَّ أ

َّ
َمِن ال

ي َدَخَل الـَمَحلَّ ثانياً ليَْشرَتَي ؟ ٢
َّ

َمِن ال
ماذا يُريْدان ؟ 3
ْعِر َنْفِسِه ؟ 4 ِة بِالسِّ

َ
ـَهْل باَع صاِحُب الـَمَحلِّ للرَُّجِل َولِلَمْرأ

ْخِذ الفاِكَهِة ؟ 5
َ
ُة َبْعَد أ

َ
ماذا قالَِت الـَمْرأ

ـَهْل َغشَّ صاِحُب الـَمَحلِّ الرَُّجَل ؟ 6
ِة؟ 7

َ
َكْم ِطْفًل لِلَمْرأ

 ـَهْل َزوُْجها َحٌّ ؟8 

ـْهُل الـَمدْينَِة ؟ 1
َ
ٍء اْعتاَد أ يِّ َشْ

َ
ىلَع أ

ٍء اْعتاَد الـُمهاِجروَن؟ ٢ يِّ َشْ
َ
ىلَع أ

ْزَمِة احلََطِب ؟ 3 يت الرَُّجُل حِبِ
ْ
ٍء يَأ يِّ َشْ

َ
ىلَع أ

ىلَع ماذا َحثَّ الكتُِب ؟ 4
َل انّلاَس« ؟ 5

َ
ْن يَْسأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ما َمْعىن »َخْيٌ ل
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َك َحْوَل نَصِّ » ااِلْبُن يَْكَسُب ديناًرا «.
َ
حاوِْر َزميل

ُه «.
ُ
ف ْسُب الـماِل َوَصْ

َ
ْوالُد َوك

َ
َك َحْوَل نَصِّ » األ

َ
حاوِْر َزميل

حاور زمالءك حول الكتاب الوريق أو الكتاب اإللكتوين.

14

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك

العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـحـادي عشـر

٦٧٨٩ ١

َورِ.  َك َحْوَل الص�
َ
حاوِْر َزميل ١

٢

3

٤

١

٣

٢

٤



َمِة. َة الـُمَكرَّ اغَدَر احلُّجاُج ....... َمكَّ

َت الُمحاَفَظَة َعلَيِه.
ْ
.......  ِعنَْدَك َينَْفُد َمْهما حاَول

ُل ِمْن الُكتُِب الـَمْعروَضِة ؟ .......  ُتَفضِّ

بيُب : ....... تناُم اعَدًة . ليَن الطَّ
َ
َسأ

َديب .
َ
ْعىم إِىل أ

َ
ي َنَظَر األ

َّ
.......  ال

َفِر .  ....... َعَرفُْت الرَُّجَل حنَي قَِدَم ِمْن السَّ

اْستَِمّر يف اجلَرَي .......  تَِصَل إِىل انلِّهايَِة .

يخ .
َ
شاَر إِىل الرَُّجِل، َوقاَل : ....... أ

َ
أ

ُد ُكتُبََك ....... ُمَعلِِّم الَفْصِل اثلّاين . ِ
َ

ت

ىب .
َ
ُكُُّكْم يَْدُخُل اجلَنََّة .......  َمْن أ

جاَب لُكُّ َمْن يف الَفْصِل قائِلنَي: .......
َ
أ

فا ِمْن ـُهنا . نَْت اْجِلْس ـُهنا و ....... انَْصِ
َ
أ

شائَِك.
ْ
َدواِت يف ُجٍَل ِمْن إِن

َ
 واأل

َ
اْسَتْخِدْم ـَهِذهِ احُلروف

لٍِف.
َ
يت تَنَْتيه بِأ

َّ
داةِ ال

َ
وِ األ

َ
ِ الَفرااغِت يف اجُلَمِل اتلّاَلِة بِاحَلْرِف أ

َ
اْمل

كتابة األلف الـمتطرفة )مراجعة(

ْيَك. 
َ
ـُْم� َعل ُتْب ما ي

ْ
ك

ُ
ا

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

١

٤

٢

٦

٣

٧

٤

٨

١٢

٥٦

٣٤

٧٨

٩١٠

١١١٢

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

١٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

٣

٥

٧

٩

١١
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ـّى - ال -  بىل - متـى - دلى - يا - ماذا - أّما - إال ما - إلـى - ىلع - حت
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ُتْب فِْقَرةً تَِصُف فيها الّصوَرَة. 
ْ
ك

ُ
ا ١

ّخُص فيها َمْوضوَع » ااِلْبُن يَْكَسُب ديناًرا «.
َ
ُتْب فِْقَرةً تُل

ْ
اُك ٢

ُه «
ُ
ف ْسُب الـماِل َوَصْ

َ
ْوالُد َوك

َ
ّخُص فيها َمْوضوَع  » األ

َ
ُتْب فِْقَرةً تُل

ْ
اُك 3



1

1

1

1

٢

٢

٢

٢

3

3

3

3

ـَهـــذا طاِلــٌب حـافِـٌظ .

رأيْــُت طـابِلــاً  حافِظـاً .

اْستََعنُْت بطاِلـٍب حـافِـٍظ.

ـَهــذاِن طابِلـاِن حافِظـاِن .

رأيْـُت طـابِلَيْـِن حافَِظيْـِن .

اْستََعنُْت بطابِلَنْيِ حافَِظيْـِن.

ـَهـُؤالِء ُطــلٌب حافِظـوَن.

َرأيْــُت ُطـلبـاً حافِظـيـَن.

اْستََعنُْت بُطلٍب حافِظيـَن.

ـَهــِذهِ طــاِلـبـٌة حافِـَظـٌة.

. رأيْـُت طـابِلَتَيـِن حافَِظتَنْيِ

اْستََعنُْت بطابِلاٍت حافَِظاٍت.

ـَهـذا الــّطــاِلــُب الـحـافِــُظ.

رأيْـُت الـّطـــاِلـَب الـحـافِــَظ.

اْستََعنُْت بالّطـاِلـِب الـحـافِــِظ.

ـَهـذاِن الّطـاِلـبـاِن الـحافِـظـاِن.

ـِْن. ـِْن الـحافِـَظي رأيْـُت الـّطـابِلَي

اْستََعنُْت بالّطابِلَيْـِن الـحافَِظيْـِن.

ــلُب الـحافِـظـوَن. ـَهـًؤالِء الـطُّ

ــلَب الـحافِظـيـَن. َرأيْـُت الـطُّ

ـلِب الـحافِظـيـَن. اْستََعنُْت بالطُّ

ـَهــِذهِ الـّطـاِلـبَــُة الـحـافِـَظـُة.

ـِْن الـحافَِظتَيْـِن. رأيْـُت الّطـابِلَتَي

اْستََعنُْت بالّطابِلاِت الـحافَِظـاِت.

ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا ٢

موصوفموصوف صفةصفة

ْحواِلِ
َ
ُه يف أ

َ
ْبل

َ
ُه، ويَتَْبُع ما ق

َ
ْبل

َ
ْفٌظ يَُدلُّ َع ِصَفٍة يف اْسٍم ق

َ
ّفة: ل انلَّْعت / الصِّ

ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا ١

ـّفـة الـنَّـْعـت / الـصِّ
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 فيما ييل.
َ

َفَة والـمْوصوف ِ الصِّ
َبنيِّ

  . ِ
ْ

ك  بِِصَفٍة ُمناِسَبٍة، واْضبِْطها بالشَّ
َ
اِمأل الَفراغ

ـْهلُُه. 1
َ
ْفُل.......................... يُـِحـبُّـُه أ الطِّ

رَُجٌل ..........................  َخْيٌ ِمْن رَُجٍل .......................... ٢
عدٌو .......................... َخْيٌ ِمْن َصديٍق .......................... 3
رافَِة َرَقبٌَة .......................... 4 لِلزَّ
لفيِْل ُخْرطوٌم .......................... 5

ْ
َول

ُيِبُّ انّلاُس احلاِكَم .......................... 6
لْكُ .......................... يُِضُّ بِالـَمِعَدِة. 7

َ
األ

ريِق .......................... 8 ْحَسُن ِمْن الطَّ
َ
ريُق .......................... أ الطَّ

تَْسُكُن العائِلتاِن .......................... يف َبيٍْت .......................... 9
ْلًَة .......................... 10 َسَقيُْت نَ

ْلَتَنِي .......................... 11 َوَقَطْعُت نَ
فازَْت بِاجلائَِزِة الّطابِلاُت .......................... 1٢
ْعَطيُْت الُعّماَل احلاِضيَن َطعاًما. 13

َ
أ

لِب .......................... 14 َسلَّْمُت ىلَع الطُّ
ُت ِعنَباً .......................... 15

ْ
َكل

َ
أ

َربَِح اتّلاِجُر .......................... 16
ْطفاَل .......................... 17

َ
ال تُزِْعْج األ

ُيِبُّ الرِّجاُل ابَليَْت .......................... 18
ـَهْل َتْعرِْف الرِّجاَل .......................... 19
ـَهذا بدََلٌ .......................... ٢0

ًة.                                                                                                               1 ِاْشتَـَريُْت ُصُحًفا َكثْيَ
يف قَْرَيتِنا َعنْيٌ َمْشهوَرٌة.                                                                                                                ٢
ِحبُّ املاَء الَعْذَب.                                                                                                                       3

ُ
أ

فاِت احلََسنَِة.                                                                                              4 رْبُ اجلَميُْل ِمْن الصِّ الصَّ
ُت سْوَرًة ِمْن الُقْرآِن الَكريِْم .                                                                                                   5

ْ
قََرأ

مانَُة مِحًْل ثَقيًْل.                                                                                                             6
َ
اكنَْت األ

واِلي ذو قَراٍر َحكيٍْم.                                                                                                                 7
َخواتِها.                                                                                                     8

َ
ْخُت الُكرْبى قُْدَوٌة أِل

ُ
األ

تُْب ِبَطٍّ مَجيٍْل.                                                                                                                        9
ْ
اُك

ْعِر اجلَيِِّد.                                                                                         10 ُيِبُّ انّلاُس االْسِتماَع إِىل الشِّ
ُكوٍل ﴾.                                                                                                     11

ْ
أ ﴿ فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف مَّ

َمبْثُوِث ﴾.                                                                                   1٢
ْ
َفَراِش ال

ْ
﴿ يَْوَم يَُكوُن انلَّاُس اَكل

َرًة ﴾.                                                                                                              13 َطهَّ ﴿ َيتْلُو ُصُحًفا مُّ
﴿ ِفيَها َعنْيٌ َجاِرَيٌة ﴾.                                                                                                                 14
﴿ إِنَُّه لََقْوُل رَُسوٍل َكِريٍم ﴾.                                                                                                           15
ِكنٍي ﴾.                                                                                                        16 نَاُه يِف قََراٍر مَّ

ْ
﴿ فََجَعل

يًل ﴾.                                                                                                             17 ا مَجِ ﴿ فَاْصرِبْ َصرْبً
﴿ فََحاَسبْنَاـَها ِحَسابًا َشِديًدا ﴾.                                                                                                 18
َعِظيِم ﴾.                                                                                                       19

ْ
َفْضِل ال

ْ
﴿ َواهلُل ُذو ال

رُْصوٌص ﴾.                                                                                                       ٢0 نَُّهم بُنيَاٌن مَّ
َ
﴿ َكأ

َفةالـمْوصوف الصِّ

18

َسُب ديناًرا
ْ
ااِلْبُن َيك
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كتب املعلم

هذا الكتاب جزء من سلسلة  »العربية بين يدي أوالدنا« واليت حتتوي ىلع: 

حروف العربية 
بني يدي أوالدنا
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