


العربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر أ

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 ...



بالعربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر

المقدمة

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 ...



العربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر ج

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

المقدمة
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المقدمة

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

 رقم
الدرس

رقم الدرس

مدخل
الوحدة

رشح تصميم املحتوى

ُص الّزمُن الُمخصَّ عدد السااعت يف األسبوع

31    أسبــــوعـــــا 2٥ ساعة 1

3٩     أسبــــوعـــــا 20 ساعة 2

٥2    أسبــــوعـــــا 1٥ ساعة 3

78    أسبــــوعـــــا 10 سااعت 4

1٥6   أسبــــوعـــــا ٥ سااعت ٥

3٩0   أسبــــوعـــــا ساعتان 6

الزمن الكـيل املتوقع تلدريس السلسلة ــهـو )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

وحدات الكتاب اثلانـي عرش 

19 1

55 37
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الفهرس

وحدات الكتاب اثلانـي عرش 

133

91

115

73
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الفهرس

وحدات الكتاب اثلانـي عرش 

٢05

169

187

151



الوحدة األولى
يَِّبُة الَكَِمُة الطَّ نص املدخل hhادلرس )  ١  (

تدريبات ىلع املفردات
 تدريبات ىلع الرتاكيب

 مفردات 
hhادلرس )  ٢  (   تراكيب

 إيْلِه
ُ

 والـُمضاف
ُ

الـُمضاف القواعد )  أ  ( hhادلرس )  ٣  (    

»َخْيٌ إِْن شاَء اهلُل«
تدريبات ىلع املفردات
 تدريبات ىلع الرتاكيب

 نص القراءة 
 مفردات 
تراكيب

hhادلرس )  ٤  (  

نصا استماع نصوص االستماع hhادلرس )  5  (  

تعبي شفيه hhادلرس )  6  (  

عالماُت الرتقيِم إمالء hhادلرس )  ٧  (  

تعبي كتايب hhادلرس )  ٨  (  

ِر 
َّ
 نوِن الُمَثّن وََجِْع الُمَذك

ُ
َحْذف

ِة
َ
الّسالِِم ِعْنَد اإِلضاف القواعد )  ب ( hhادلرس )  ٩  (  
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َبُة يِّ الَكَِمُة الطَّ

ٍء  َشْ ــَهمُّ 
َ
أ ــُهَو  َوالـَمْعَن  َنْفَهُمُه.  َوَمْعًن  َنْقَرؤــها،  وَُحروٌف  نَْسَمُعُه  َصوٌْت  لِلَكَِمِة   

ُب، ُثمَّ 
ْ
ُذُن َوُمْستََقرُّــها الَقل

ُ
يِّبَُة َمْعناــها َطيٌِّب. َفَمْدَخلُها األ يِف الَكَِمِة. َوالَكَِمُة الطَّ

ْعَظُم َكَِمٍة ِعنَْد 
َ
َفُع صاِحبَها َدرَجاٍت يِف اجلَنَِّة. َوأ ُتثِْمُر َعَمًل صاِلًا بِإِْذِن اهلِل، َفَتْ

ٌد رَُسوُل اهلِل. فَِبها يُْصِبُح اإِلنْساُن ُمْسِلًما، َوبِها   اهلُل ُمَمَّ
َّ
َ إال

َ
: ال إل الـُمْسِلِمنَي ِهَ

َرُة  نَُّة الُمَطهَّ ها. َوالُقْرآُن الَكِريُم َوالسُّ ــَهمُّ
َ
ْراكِن اإلِْسلِم َوأ

َ
ُل أ وَّ

َ
يَْدُخُل اجلَنََّة، َوِهَ أ

ؤَساُء َدْوًما ىلَعَ  ٌس. َوَيْرُِص الُعلَماُء َوالزَُّعماُء َوالرُّ ِكلــُهما َكلٌم، لَِكنَُّه َكلٌم ُمَقدَّ

َوَيتْبَُعوــُهْم،  قُوــُهْم  يَُصدِّ  ْ
َ

ك لِلّناس؛ِ  فاْكرــَُهْم 
َ
َوأ َيُهْم 

ْ
َرأ فيها  ُحوَن  يُوضِّ َكِماٍت  قاِء 

ْ
إِل

ّما َكلُم اهلِل َوَكلُم رَُسوِل اهلِل فَُكُُّه َحقٌّ 
َ
َولَِكْن ِمنُْهْم الّصاِدُق َوِمنُْهْم الاكِذُب. أ

وَِصْدٌق.

الَكِماِت  َوِاْجِتناُب  ا، 
ُ
قَْول ُثمَّ  الَكِماِت  ْحَسِن 

َ
أ ِاْخِتياُر  إنساٍن  لُكِّ  ُب ىلَعَ  َيِ لَِك  ِلَ

يِف  ِم  الـُمْحرَّ الَكلِم  ِمْن  ْوِر  الزُّ وََشهاَدُة  َوالَكِذُب  فَالِغيْبَُة  بِها؛  َينِْطُق  فَل  يِّئَِة  السَّ

ْسباِب ُدُخوِل انّلاِر يَْوَم الِقياَمِة. فَاللِّساُن َحْجُمُه َصِغرٌي لَِكنَّ 
َ
اإلِْسلِم؛ َوــُهَو ِمْن أ

ثََرُه َكِبرٌي.
َ
أ

٢

٦٧٨٩

َبُة يِّ ِلَمُة الطَّ
َ
الك

َعَماء - ُزور   - بِإِْذِن اهلِل - َدْوًما - َرَفَع / يََرَفَع - ُرؤََساء - زُّ
َ

َقاء - إل
ْ
 - إِل

َّ
ْراَكن - إال

َ
ِاْجِتنَاب - أ

ُق - ِغيْبَُة - ِقيَاَمة - َكـاِذب - َكـِذُب -َمْدَخـُل َق / يَُصدِّ ُسنَّة - سيِّئَة - َصاِدُق - َصاِلـٌح - َصدَّ
ٌس - نَـار - َنَطـَق / َينِْطـُق ـَرة - ُمَقـدَّ ُمْستََقـرُّ - ُمَطهِّ
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ما الكمُة الطيبُة؟
ــهْل لكُّ كلِم الزعماِء كلٌم طيٌب؟

ِمْن أيَن تدخُل الكمُة الطيبُة وأيَن تستقُر؟
 للكمِة الطيبِة؟

ً
َمْن أصدُق قوال

ــَهْل يف مكتبِتَك كتاٌب فيِه كلٌم طيٌب؟
ما الكماُت السيئُة؟

إذا سمعَت أحداً يقوُل كماٍت سيئًة ماذا تقوُل ُل؟
.ُ

ُ
ــهاِت أمثلًة ىلع الكلِم الطيِب الي نقول

1
٢
3
4
5
6
7
8

ِة اتلّاِلَِة :
َ
ِجْب َعْن األْسئِل

َ
أ

3

٦٧٨٩
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معناـهاالـمفـردة

ْرَكن
َ
 مَجُع ُرْكٍن، وــَهَو واِحٌد ِمْن أ

ِء ْ ِو الشَّ
َ
َجوانِِب الَماكِن أ

َّ
ِْرُج ما َبْعَدــها إال داُة ِاستِثْناٍء ) تُ

َ
أ

َعْن ُحْكِم ما َقبْلَها (.

َقاء
ْ
َماَم مَجُْهوٍرإِل

َ
ُث يِف َموُْضوٍع أ  اتلَحدُّ

  ِذكُر الُمؤِمِن بَِعيٍب وقَت غيابهِغْيَبة

 يَوُم ابَلعِث والنُّشوِرقَِياَمة

َرة  نَقيٌَّة ِمْن انلَّجاَسِةُمَطهِّ

خوِلَمْدَخل  َموِضُع ادلُّ

اْغُظْر والِحْظ.  1

٦٧٨٩ ١

نَار

َرَفَع َمْدَخلُرؤََساء

َقاء
ْ
إِل أراكن

ُمراِدَفُتهاالـمفـردة

 تَْركاِْجتَِناب
َ

 َمعبودإل

ِن اهللِ
ْ
 بَعَد إِراَدِة اهلِلبِإِذ

 بِاسِتمرارَدْوًما

 َكِذبُزور

َطريَقٌة َونَهٌجُسنَّة

 َحَسٌن َوفَضيٌلَصالح

َماكن / َموِضعُمْسَتَقر

س ُم ، ُمَنَُّهُمَقدَّ ُمَعظَّ

تََكلََّمَنَطَق

مضادـهاالـمفـردة

َق َبَصدَّ َكذَّ

صاِدقَكِذب

ِذُب
َ
ِصدقك

َحَسنٍَةسيَِّئة



5 العربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر

أ

٦٧٨٩ ١

َرَفَعنَار ُرؤََساء َقاءَمْدَخل
ْ
إِل أراكن

َماكن / َموِضعِاْجِتنَاب
َمعبودَصالح 
 تَْركُمْستََقر
 

َ
بِاسِتمرارإل
َحَسٌن َوفَضيٌلبِإِْذِن اهلِل 
َطريَقٌة َونَهٌجَدْوًما 
بَعَد إِراَدِة اهلِلُزور
ُم ، ُمَنَُّهُسنَّة ُمَعظَّ
ٌس تََكلََّمُمَقدَّ
َكِذبَنَطَق

ْراَكن  
َ
ِذكُر الُمؤِمِن بَِعيٍب وقَت غيابهأ

َّ
خوِلإال َموِضُع ادلُّ

َقاء  
ْ
نَقيٌَّة ِمْن انلَّجاَسِةإِل

ِءِغيْبَة  ْ ِو الشَّ
َ
مَجُع ُرْكٍن، وــَهَو واِحٌد ِمْن َجوانِِب الَماكِن أ

يَوُم ابَلعِث والنُّشوِرِقيَاَمة

َرة داُة ِاستِثناٍءُمَطهِّ
َ
أ

َماَم مَجُْهوٍرَمْدَخل
َ
ُث يِف َموُْضوٍع أ اتلَحدُّ

َق  َحَسنٍَةَصدَّ

َباَكِذب  َكذَّ

ِصدقسيِّئَة 

صاِدقَكِذب

ـها. ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة وِضدِّ ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومرادفتها.

 ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومعناـها.

4 3

٥

ِصْل َنْ�َ الَ�َِمِة وصوَرتِها.  2

حجثتب

1

1
1

أ

أ
أ

ج

ج

ذ

ت

ت

ت

خ

خ

ب

ب

ب

ح

ح

ر

ث

ث

ث

د

٥

٥

٩

3

3

3

7

7

2

2

2

6

6

10

4

4

4

8
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َ
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ـُمْعطاة. 
ْ
َ�ِماِت ال

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

ْ
ان 7

٦٧٨٩ ١

ِغيْبَُة  

َرة  ُمَطهِّ

ْراَكن  
َ
أ

ُمْستََقرُّ 

َصاِدُق 

شائَِك 
ْ
ٍة ِمْن إِن

َ
َضْع ما يَ � ُ�ْل 6

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

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

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

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

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

 ُسنَّة 

ُزور

ٌس ُمَقدَّ

َنَطَق

َعَماء      زُّ

٢

ها.  3 ـَهمُّ
َ
ْركِن وَأ

َ
ُل األ وَّ

َ
َوِهَ أ

) أمجل / سيارات( ... ث- )أوسط/صفحات( ت- ) أول / حقائب( ب- )آخر/ سنوات( أ-

ٍء يِف الَكَِمِة. ـَهمُّ َشْ
َ
الـَمْعَن ـُهَو أ

)األخلق / املسلم( ... ث- )الوزن / اللحم( ت- )الدف / اللعب( ب- )القلم / اخلط( أ-

لِلَكَِمِة َصْوٌت نَْسَمُعُه.
)السيارة/ مفتاح / نعرفه( ب- )املسجد/ منارة/ نراه( أ-

)الرجل /جار /نكرمه( ث- ) اللباس /لون /نراه( ت-

يَِّبُة َمْعناـها َطيٌِّب. الَكَِمُة الطَّ
)شجرة/ قديمة/ ارتفاع/ اعيل( ب- )كمة/ خبيثة/ معن / سيئ( أ-

)شجرة/ مثمرة / ثمر/ طيب( ث- )بنت/ مجيلة /  خلق/ مجيل( ت-

 صاِلا.
ً

ُتْثِمُر الكمُة َعَمل
) كتب / طابلة/ رسالة/ طويل( ب- )تدل / مرأة/ بنت/ مجيلة( أ-

) رشح / معلمة / درس / جديد ( ث- )طبخ / طباخ/ طعام/ ليذ( ت-

تَْرَفُع الكمُة صاِحَبها َدرَجاٍت.
) منح/ رشكة/ أموال( ب- )رفع/ صلة/ درجات( أ-

) رفع / مقالة / درجات( ث- )أعطى/ مدرسة / شهادات( ت-

ساُن ُمْسلًِما.
ْ
بِهذه الكمِة يُْصبُِح اإِلن

) الطوابق / مبن /كبري( ب- ) األموال / اتلاجر/ غنيا( أ-
) األكلت /سفرة /جاــهزة( ث- ) العلمة/ طالب / ناجح( ت-

قاءِ َكِماٍت.
ْ
ماُء َوالزَُّعماُء َعَ إِل

َ
َيْرُِص الُعل

)آباء / أمهات / حضور / اجتمااعت( ب- ) طلب/ طابلات /كتابة / واجبات( أ-
)أبناء / بنات / بر / أمهات( ث- )جتار/ تاجرات/ كسب/ أموال( ت-

1

4

5

6

7

8



ِْه. ُمضاِف إلَ
ْ
 حتَت ال

ً
َضْع َخّطا
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٦٧٨٩ ١

بيُت رشيٍف كبرٌي.  1

جامعُة امللِك سعوٍد جيدٌة.  ٢

كتبُه أمرُي القوِم. 3

أبو بكٍر خليفُة رسوِل اهلِل. 4

اعئشُة بنُت الصديِق. 5

مُّ حقيبَة ابنِتها. 6
ُ
أحرضِت األ

رأيُت سيارَة اإلسعاِف. 7

أراكُن اإلسلِم مخسٌة. 8

أطفاُل املدرسِة يلعبوَن. 9

 أيَن أقلُم الّسبورِة؟ 10

3

ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا 1

ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا 2

افتحوا كتاَب القواعِد. 11

 نصَّ القراءِة. 1٢
ْ
اقرأ

ْقَعِة. 13 اكتبوا اجلُْملَة خَبطِّ الرُّ

َعبُوا. 14
ْ
لَِبَس الطلُب ملبَس الرياضِة ِلَل

احتفلِت املدرسُة بِِعيِْد الِفْطِر. 15

بلَِّت الطابلاُت دعوَة املعلَِّمِة. 16

ُب حافِلََة املدرسِة. 17
َّ

ل َرِكَب الطُّ

ــهْل حتفُظ كتاَب اهلِل يا يلعُّ ؟ 18

َحلََق األُب َشْعَر ابِنه. 19

ــهْل وجدَت مفتاَح ابلاِب؟ ٢0

بــــــاُب الفــصــِل كبـيـٌر
أخذُت كتــــاَب مـحــمــٍد
كتـبــُت بـقـلـِم الـمـعـلـِم
ــِم مـفـيـٌد

ْ
طــلـــُب الـِعـل

ــثــيــٌر
َ
ِب ك

ّ
ــل َعـــَدُد الطُّ

ــغـــُة الـطـالــِب جـيِّـدٌة
ُ
ل

1

3
2

4
٥
6

بــــاٌب كـبـيـٌر
ً
أخـذُت كتــابـا
كتبـُت بقـلـــٍم
ـــُم مفيـٌد

ْ
الِعـل

ثيـٌر
َ
َعـــــَدٌد ك

غــــــٌة جيِّدٌة
ُ
ل

 إْلِه
ُ

 والـُمضاف
ُ

الـُمضاف

ـيءِ الواِحـِد،  االْسـُم إىل اْسـٍم آَخـَر، َفَيصيـراِن َكلشَّ
ُ

يُضـاف

ِْه.  إلَ
ً
، َويَُسّم اثّلاين ُمضافا

ً
ُل ُمضافا وَّ

َ
َويَُسّم األ

.
ً
 إلِه َمْروٌر دائِما

ُ
َوالـُمضاف



 إله. 
َ

 واملضاف
َ

ْ فِيما ييل املضاف َعنيِّ

ِْه، مستفيدا من اجلمل واتلعبريات املعطاة ،   إلَ
ٌ

 َوُمضاف
ٌ

ـهاِت ُجلً فيها ُمضاف
   واضبِْطُهما بالشلِك، كما يف املثاِل.

8

َبُة يِّ ِلَمُة الطَّ
َ
الك
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4

٥

ْوِلَِّة. 1 بََكِة ادلَّ َتَعلَّْمُت َعْن َطريِق الشَّ
ِانْتََشَ اتلَّْعليُم يف لُكِّ َماكٍن. ٢
َبْغداد اعِصَمُة الِعراِق. 3
مُّ نوافَِذ ابَليِْت تِلَْهِوَيِتِه. 4

ُ
َفتََحِت األ

تَقيُْس الـُمَمرَِّضُة َدرََجَة الَراَرِة. 5
َحرَضَْت َسليَْمُة َزواَج َصدْيَقِتها . 6
تُقاِل. 7 يَْشَُب نَّواٌف َعصرْيَ الُبْ
ْحَِر. 8

َ
ظافَِر يَديْها بِاللَّْوِن األ

َ
َصبََغِت ابَلتْوُل أ

َفتُْح ﴾ 9
ْ
﴿ إَِذا َجاء نَْصُ اهلِل َوال

َقْدِر ﴾    10
ْ
ْلَِة ال

َ
َاُه يِف ل

ْ
نَزنل

َ
﴿ إِنَّا أ

َميَْمنَِة ﴾ 11
ْ
ْصَحاُب ال

َ
َِك أ

َ
ْول

ُ
﴿ أ

ْخُدوِد ﴾ 1٢
ُ ْ
ْصَحاُب األ

َ
﴿ قُِتَل أ

ىلْعَ ﴾ 13
َ ْ
﴿ َسبِِّح اْسَم َربَِّك األ

 إله
ُ

املضاف
ُ

املضاف

صلٌة قبَل طلوِع الشمِس. 1
غرفٌة يناُم بها انلاُس. ٢
كتاٌب لسعيٍد. 3
لعبٌة يلعُب بها الطفُل. 4
رجٌل يرُس املدرسَة. 5
لُب فيها الاسوِب. 6 ُكيٌَّة يَْدرُُس الطُّ
يدرُسوَن يف الفصِل. 7
يديُر الكيَة. 8
يَْسُكنوَن يف الّريِف . 9
ُمُدِن . 10

ْ
يَْسُكنوَن يف ال

يطلبوَن العلَم. 11
ُيَعِلُّم يف الفصِل. 1٢

اجُلَمُل َمَع اإلضافِة
صلةُ الفجِر واجبٌة
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»َخرْيٌ إِْن شاَء اهلُل«
بًَدا، َواكَن ــَهذا 

َ
ُكُه أ اكَن ــُهناَك َمِلٌك َعظيٌْم يَعيُْش يف َمْملََكِتِه، َواكَن ِعنَْدُه َوزيٌْر ال َيْتُ

َمِلُك 
ْ
َوزيُْر َحكيًْما َوتَقيًّا َواكَن يَقْوُل دائًِما يف لُكِّ ما َيُْصُل: »َخرْيٌ إِْن شاَء اهلُل«. َواكَن ال

ْ
ال

َحُد 
َ
يّاِم ِاْنَقَطَع أ

َ ْ
َوزيِْر. َويف يَْوٍم ِمْن األ

ْ
ِة َصْبِ ال ِعباَرِة َوِمْن ِشدَّ

ْ
ُب ِمْن ــَهِذهِ ال دائًِما ما َيتََعجَّ

ُ: »َخرْيٌ إِْن شاَء اهلُل«، ِعنَْدــها 
َ

َوزيُْر قاَل ل
ْ
َمِلِك وََخَرَج ِمنُْه َدٌم َكثرْيٌ وَِعنَْدما َرآُه ال

ْ
صابِِع ال

َ
أ

ِمْن  َيُْرُج  َم  َّ ادلْ تَرى  نَْت 
َ
َوأ اآلَن  رَْيُ 

ْ
اخل ْيَن 

َ
َوأ  :ُ

َ
ل َوقاَل  َوزيِْر 

ْ
ال َكثرْيًا ىلَع  َمِلُك 

ْ
ال َغِضَب 

َوزيُْر ىلَع قَْوِلِ َكعاَدتِِه »َخرْيٌ إِْن شاَء اهلُل !«.
ْ
َوزيِْر. فََردَّ ال

ْ
َمِلُك بَِسْجِن ال

ْ
َمَر ال

َ
إِْصبيَع؟. َوأ

َقريْبَِة ِمْن قَْصـِرهِ، 
ْ
غابَِة ال

ْ
ٍة إِىل ال ْن َيُْرَج يف نُْزــَهٍة قَصرْيَ

َ
َمِلِك لُكَّ يَْوِم مُجَُعٍة أ

ْ
َوِمْن اعَدِة ال

َمِلُك 
ْ
ًة وََجَد ال

َ
ٍة َوفَْجأ ْشجاِر؛ ِاْسَتاَح يف ِظلِّ َشَجَرٍة َكبرْيَ

َ ْ
َمْشِ َبنْيَ األ

ْ
ْن تَِعَب ِمْن ال

َ
َوَبْعَد أ

الَصنِم؛ ولِسوِْء  لَُهْم، وَمن الَعجيِبِ أْن واَفَق ــَهذا الَوُم عيَد ــهذا  َيْعبُدوَن َصنًَما  ناًسا 
ُ
أ

موا  ْن ُيَقدِّ
َ
روا أ َمِلِك َوقَرَّ

ْ
ّاُس َحْوَل ال

ْ
َمِلِك أن وافق ــهذا الوم، فاْجتََمَع ــَهُؤالِء انل

ْ
َحظِّ ال

َمِلَك قُْربانًا لَِصنَِمِهْم، َولَِكْن ِعنَْدما وََجدوا إِْصبََعُه َمْقطواًع قالوا: إِنَّ ــَهذا َعيٌْب فيِْه، 
ْ
ال

َوزيِْر: » َخرْيٌ  إِْن 
ْ
َمِلُك َمْعن ِعباَرِة ال

ْ
ْطلَُقوُه. حيْنَها َعَرَف ال

َ
وال ُيْمِكُن َتْقدْيُمُه لَِصنَِمنا َوأ

َمِلُك إِىل 
ْ
َع ال ْسَ

َ
َمِلُك َميْتًا اآلَن. فَأ

ْ
َمْقطْوُع لاَكَن ال

ْ
شاَء اهلُل«، فَلَْوال اهلُل ُثمَّ ــَهذا اإلْصبَُع ال

ْجِن  سِّ
ْ
نَْت ذاــِهٌب إِىل ال

َ
ُد ِعباَرتََك َوأ ُ: َسِمْعتَُك تَُردِّ

َ
ل

َ
ُ ُثمَّ َسأ

َ
ْجِن واْعتََذَر ل سِّ

ْ
َوزيِْر يف ال

ْ
ال

َسيِّدى،  يا  َوزيُْرَك  نا 
َ
أ كُّ:  َّ الْ َوزيُْر 

ْ
ال فَقاَل  ُمزِْعِج؟! 

ْ
ْجِن ال سِّ

ْ
ال إِىل  َذــهابَِك  يف  رَْيُ 

ْ
اخل ْيَن 

َ
فأ

مْوين  غابَِة، َولاَكَن ــَهْؤالِء انّلاُس قَدَّ
ْ
ْجَن لَُكنُْت َمَعْك يف ال سِّ

ْ
ْدُخِل ال

َ
وَدائًِما َمَعَك َولَو لَْم أ

َْوِم اكَن  ْجَن يِف َذلَِك الْ سَّ
ْ
إِنَّ ُدخويل ال

لَِك فَ نَُّه ال يُوَْجُد يَب َعيٌْب؛ َوِلَ
َ
نَِم قُْربانًا؛ ِأل صَّ

ْ
إىِل ال

ا يِل. َخرْيً

٦٧٨٩ ١

ا الوزيُر؟ 1
ُ
ما أكرُث كمٍة اكَن يقول

ملاذا اكَن امللُك يغضُب من الوزيِر؟ وــهْل تُوافُِقُه ىلع َغَضِبه؟ ٢
ماذا حدَث للملِك قبَل أن يسجَن الوزيَر؟ 3
ماذا يعمُل امللُك يف الغابِة؟ 4
ماذا اكَن يريُد انلاُس بامللِك؟ 5
ملاذا لْم يقتِل انلاُس امللَك؟ 6
كيَف خرَج الوزيُر ِمَن السجِن؟ 7
كيَف استفاَد الوزيُر ِمَن السجِن؟ 8
ــهْل تُوافُِق امللَك ىلع َسْجِن الوزيِر؟  وملاذا؟ 9
ماذا تعلَّمَت من ــهذه القصِة؟ 10

ِجْب عِن األسئلِة اتلالِة:
َ
أ 2

اقـرأ .  1
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اْغُظْر والِحْظ.  3

ُمراِدَفُتهاالـمفـردة

نَصيبَحظ

َد َرَردَّ  َكرَّ

 رَشُّ َوفَساُد وََعيٌبُسْوء

طاَعَعَبَد
َ
 ِانقاَد وََخَضَع َوأ

 ُمقِلٌق َوُمضِجٌرُمْزِعج

َم دَّ
َ
 قَرََّبق

معناـهاالـمفـردة
 وََجَد الّراَحَة بَعَد َتَعٍباِْسَتاَح

  َمن َيتَِّق اهلَل تَعاىلتيَق
 ِعباَرٌة تَبشرٍي بِاخلرَِي، أي: ــهَو َخرْيَخرْيٌ إْن شاَء اهلُل

 اسم فاِعٌل ِمْن َذــَهَبذاـِهٌب
ة

َ
ك

َ
ولَُة َيُكُمها َمِلٌكَمْمل  ادلَّ

يهَوزْير
ْ
ُة امللك الي يمل ثِْقله وُيعينُه برأ   خاصَّ

  لكُّ من افُتَِضْت طاعتُهَسيِّد
ْربان

ُ
ْو َغرْيِــَهاق

َ
ِ ِمْن َذبِيَحٍة أ  اهللَّ

َ
  لُكُّ َما ُيتََقرَُّب بِِه إِىل

َمَتْقديٌم  َمصَدُر قَدَّ

٦٧٨٩ ١

اْعتََذَر

ْطلََق
َ
أ

ِسْجن ِظّل اغبَة

قَْص َصنَمَغِضَب

َمْقطْوع يستيح

إصبع

ُب - َتْقديٌم - تَق َب / َيتََعجَّ ناس - َتَعجَّ
ُ
ْطلََق - اْعتََذَر - أ

َ
صابِع - إْصبَع - أ

َ
ِاْسَتاَح / يستيُح  - أ

ُد - ِسْجن - ُسوْء - َسيِّد - َصنَم - ِظّل - َعبََد / َيْعبُُد  َد / يَُردِّ َحظ - َخرْيٌ إْن شاَء اهلُل - ذاــِهٌب - رَدَّ
ُم - قُْربـان - قَْص - ُمـزِْعـج - َمْقطـْوع - َمِلـك - َمْملََكـة - َوزيْـر َم / ُيَقدِّ اغبَة - َغِضَب - قَدَّ
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٦٧٨٩ ١

ِصْل َنْ�َ الَ�َِمِة وصوَرتِها.  4

اْعتََذَر ْطلََق
َ
ِسْجٌنأ ِظّل َصنَمقَْصٌاغبٌَة َمْقطْوٌع

َمِاْسَتاَح َمصَدُر قَدَّ

ُة امللك الي يمل تَق خاصَّ
يه

ْ
ثِْقله وُيعينُه برأ

ولَُة َيُكُمها َمِلٌكَخرْيٌ إْن شاَء اهلُل ادلَّ
لكُّ من افُتَِضْت طاعتُهذاــِهب

َمن َيتَِّق اهلَل تَعاىلَمْملََكة

ِ َوزيْر  اهللَّ
َ

لُكُّ َما ُيتََقرَُّب بِِه إِىل
ْو َغرْيِــَها

َ
ِمْن َذبِيَحٍة أ

وََجَد الّراَحَة بَعَد َتَعٍبَسيٌِّد  
فاِعٌل ِمْن َذــَهَبقُْربان  
ِعباَرٌة تَبشرٍي بِاخلرَِيَتْقديٌم

ذاــِهب  

َمْملََكة   

ْطلََق
َ
أ

َمْقطْوع

َغِضَب  

شائَِك 
ْ
ٍة ِمْن إِن

َ
َضْع ما يَ � ُ�ْل 7

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

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

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

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

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

َحُد 
َ
ِانقاَد وََخَضَع أ

طاَع
َ
َوأ

رَشُّ َوفَساُد وََعيٌبَحظ

قَرََّبُمزِْعج

َد  َررَدَّ َكرَّ

َم  ُمقِلٌق َوُمضِجٌرقَدَّ

نَصيبُسوْء

واِحدَعبََد 

ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومعناـها. 6ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومرادفتها. ٥

جأ خت حب دث

1 أ1
أ

ج

ج

ذ

ت
ت

خ

خ

ب ب

ح

ح

ث

ث

د

٥

٥

٩

3
3

7

7

2
2

6

6

4

4

8

َحظ

َب   َتَعجَّ

ِظل

َوزيْر 

َم قَدَّ
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٦٧٨٩ ١

4

ِعباَرةِ.
ْ
َملُِك ُيِبُّ ـَهِذهِ ال

ْ
كَن ال

)املعلم/يشح/ املسألة( ب- )الزوج / يب / األكة( أ-
)السائق /يقود/ السيارة( ... ث- )الشيط /يب/ العادة( ت-

َوزْيُر َحكْيًما.
ْ
كَن ـَهذا ال

الكريس /جديد ب- الصيب / ذك أ-
القارب / مريح ... ث- الغلم / مجيل ت-

بًَدا.
َ
ُه أ

ُ
ك كَن ِعْنَدهُ َوزْيٌر ال َيْتُ

ابن ب- كتاب أ-
طالب ... ث- صاحب  ت-

َملِِك.
ْ
يّاِم اِْنَقَطَع إصبُع ال

َ ْ
ويف يَْوٍم ِمْن األ

)سقط/ كأس الوزير( ب- )توقف/ قطار الشحن( أ-
)سافر / سفري ادلولة( ... ث- ) مات / وزير ادلولة( ت-

َوزْيِر.
ْ
َملُِك بَِسْجِن ال

ْ
َمَر ال

َ
أ

ب- )القايض / رفع / اجللسة( )الوزير / رضب / الرجل( أ-
)القايض / سجن / السارق( ... ث- )األب / طبخ / الطعام( ت-

ْن َيُْرَج.
َ
َملِِك ُكَّ يَْوِم ُجَُعٍة أ

ْ
ِمْن اعَدةِ ال

)ابلائع/ يكسب( ب- )اإلمام / يقرأ( أ-
)الشيخ / يـخُطب(  ... ث- )األم /تعمل( ت-

َمْشِ اِْسَتاَح.
ْ
ْن تَِعَب ِمْن ال

َ
َوَبْعَد أ

)ملَّ من العمل/ نــاَم ( ب- )انتىه من األلك / جلَس( أ-
)استاح من العمِل/سافر( ... ت-

3

٢

1

5

6

7

ـُمْعطاة. 
ْ
َ�ِماِت ال

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

ْ
ان 8
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٦٧٨٩ ١

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

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

1

2

ما كمُة اتلقوى واإلخلِص واتلوحيِد؟ 1
اذُكْر ثلَث فضائَل لكمِة اتلوحيِد. ٢
ا؟ 3

ُ
َمْن آِخُر إنساٍن سمعتَه يقول

اذكْر ثلثَة مواضَع تُقاُل فيها كمُة اتلوحيِد. 4
ما أوُل ما داع إله الرسُل الكراُم؟ 5
كم عدُد كماِت وأحرِف كمِة اتلوحيِد؟ 6

أيَّهما أفضُل قِلَُّة انلصائِح أْم قَِصُــها؟ 1
اذكْر بعَض أصوِل اخلطابِة. ٢
ما نصيحُة اجلدِة؟ 3
َمْن اكنِت اجلدُة تنصُح؟ 4
اذُكْر أحَد املواضِع اليت استخدَم فيها العرُب ــهذه الكمَة. 5
ْم كثرُي الكلِم؟ 6

َ
ــهْل أنَت قليُل الكلِم أ

ــهْل حتبُّ الكلَم القليَل أِم الكثرَي؟ 7
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٦٧٨٩ ١

َورِ.  َك َحْوَل الص�
َ
حاوِْر َزميل 1

َك َحْوَل نَصِّ » الَكَِمُة الّطيَِّبُة « 
َ
حاوِْر َزميل 2

ِقها أماَم ُزَملئِك.
ْ
ْعريَِّة، وَأل اْخَتْ َبْعَض األبياِت الشِّ ٥

َك َحْوَل نَصِّ »َخرْيٌ إِْن شاَء اهلُل « 
َ
3 حاوِْر َزميل

4 ألِق أماَم ُزَملئِك ـَهِذهِ األبْياَت لِــــ ) اإلمام الشافيع (. 

١

3

2

4

ـــْعُد ال َشـكَّ تـاراٌت َوــِهبــات والسَّ انّلاُس بانّلاِس ماداَم الَياُء بِــِهــمُ 
فَضُل انّلاِس ما َبنْيَ الَورى رَُجــٌل    تُقضـى َعلـى يَِدهِ لِلّنـاِس حاجـات

َ
َوأ

ـْعـُد تـارات ما ُدْمـَت ُمْقتَــِدًرا فالسَّ َحـدٍ 
َ
ال تَمنََعنَّ يََد الـَمعروِف َعــْن أ

َْك ال لََك ِعنَْد الـّنـاِس حــاجـات
َ

إِل واْشُكْر فَضائَِل ُصنِْع اهلِل إِْذ ُجِعلَـْت 
ْمـوات

َ
وَعـاَش قَوٌم َوــُهـْم يف انّلـاِس أ قَْد ماَت قَوٌم َوما ماتَْت َماكِرُمُهـــمْ 
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ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا 1

٦٧٨٩ ١

املثاُلمىت توضُعاسُمهاالعلمُة

العلُم نوٌر.يف نـهايِة اجلملِة اليت تمَّ معناــها.انلُّقطُة.

الفاصلُة،

يا أيخ، تََكلَّْم.بعَد لفِظ املناَدى.
ر جيِّداً، ثم اكتُِب املوضوَع.بنَي مجلتني بينَُهما حرُف عطٍف. فكِّ

ْعرُِف ذلك. بىل،  أعرفُه.بعَد حرِف اجلواِب .
َ
نعم،  أ

أقساُم الكمِة: اسٌم، وفعٌل، وحرٌف.بنَي أنواِع الشِء أو أقساِمه.
أنَت، ال مموُد، َمْن َكتََب.بنَي الكماِت أِو اجلمِل املتضادِة.

ِرمنَّك.بنَي الَقَسِم وجوابِِه.
ْ
ك

ُ
واهلِل، أل

الفاصلُة ؛
املنقوطُة

بنَي اجلملتنِي اللتنِي إحداــُهما سبٌب 
يف األخرى.

موُه إماما. ِلِْفِظِه القرآَن؛ قدَّ
لْم أفهْم كلَمُه؛ ألنُه حتّدَث بغرِي العربيِة.

انلُّقطتاِن:
قاَل عبُد اهلِل : إنِّ أحبُّ الصالنَي.بعَد لفِظ القوِل وِشبِْهِه.

أنواُع املثلِث : حادُّ الزاويِة، ...بنَي الشِء وأقساِمِه.
الفعُل ما دلَّ ىلع َحَدٍث يف زمٍن، مثُل: قام.بعَد لفِظ ِمثِل.

علمُة ؟
؟يف نهايِة السؤاِل املبدوِء بأداِة استفهاٍم.االستفهاِم ــهْل سافرَت إىل مكَة للحجِّ

علمُة !
ِب اتلعُجّ

يف نهايِة اجلملِة اليت فيها تعجٌب، أو 
ما أمجَل الربيَع !  حزٌن، أو تأثٌر، أو دــهشٌة.

َطُة- ْ 1-        ٢-         -3بنَي العدِد واملعدوِد يف أولِّ السطِر.الَشّ

طتاِن- - قاَل ُل يلعٌّ -واكن قْد استشارُه-: اصْب.يوَضُع بينهما الكلُم املعتُض.الشَّ
قاَل - رحُه اهلُل - لم :" صلٌوا فرَضكم".

علمُة "   "
اتلنصيِص 

يوَضُع بينهما الكلُم املنقوُل ِمْن 
ه. كلِم اآلخريَن بنصِّ

قاَل الرسوُل - صىلَّ اهلُل عليه وسلََّم - : "َمْن 
َعِمِل عمًل ليس عليِه أْمُرنا فُهو رَدٌّ ".

ح ملا قبْلُه.الَقوساِن)   ( الــهُب األسوُد ) ابلتول ( يكرُث ــهنا.يوضُع بينهما الكلُم املوضِّ

القوساِن ] [
املستقيماِن

توضُع بينهما الزيادُة من الاكتِب ىلع 
اجلملِة املقتبسِة من كلِم اآلَخريَن.

أصدرْت جامعُة الرياِض ]جامعُة امللِك 
ُم قبوَل  سعوٍد حالاً [ قراراً مهماً ُينَظِّ

الطلِب.

القوساِن ﴿  ﴾
اَكَة  توضُع بينهما اآلياُت القرآنيُة.املزخَرفاِن  الزَّ

ْ
َلَة َوآتُوا  الصَّ

ْ
ِقيُموا

َ
 : ﴿ َوأ

َ
قاَل تعاىل

اِكِعنَي ﴾  َمَع الرَّ
ْ
َواْرَكُعوا

علمُة ...
أراكُن اإلسلِم مخسٌة ه: الشهادتاِن، توضُع ماكَن الكلِم املحذوِف.الذِف

وإقامُة الصلِة، و ...

علماُت التقيِم
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٦٧٨٩ ١
ُتْب فِْقَرةً تَِصُف فيها الّصوَرَة. 

ْ
ك

ُ
ا 1

ّخُص فيها َمْوضوَع  » الَكَِمُة الّطيَِّبُة «
َ
ُتْب فِْقَرةً تُل

ْ
اُك 2

ّخُص فيها َمْوضوَع »َخرْيٌ إِْن شاَء اهلُل « 
َ
ُتْب فِْقَرةً تُل

ْ
اُك 3

ُتْب فِْقَرةً تبنُي فيها قيمَة الكلِم الطيِِّب.
ْ
اُك 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



17 العربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر

ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا

ْدُرْس والِحْظ. 
ُ
ا

٦٧٨٩ ١

1

2

 »ال«
ُ

ّْذف ِر الّسالِِم ِمَن الـُمضاِف ، وحتُ
َّ
 نوُن الـُمَثّن َونوُن َجِْع الـُمَذك

ُ
َْذف حتُ

1

3
2

4
٥
6

3 اجعِل الكماِت اتلالَة مضافًة يف جٍل مفيدٍة .
مسلموَن 1
مستمعوَن ٢
مسافراِن 3
اكتِبنَي 4
اكتبنَِي  5
قارئوَن 6
مستخدموَن 7
حافظاِن 8
العبوَن 9
ماسباِن 10
مراقبنَي 11
منارَصيِْن 1٢

ِة
َ
ِر الّسالِِم ِعْنَد اإِلضاف

َّ
 نوِن الُمَثّن وََجـْمـِع الُمَذك

ُ
َحْذف

بابا الفصِل كبرياِن
سبورتا فصلِنا جديدتاِن

َضِع األقلَم يف حقيبَت أِمَك
مو مدرستِنا حارضوَن

ِّ
ُمَعل

أِحبُّ معلِم جامعتِنا
قِة

ْ
ِم  اَلل

ِّ
سمعُت ذلَك من ُمَعل

ابلاباِن كبرياِن
السبورتاِن جديدتاِن

َضِع األقلَم يف القيبتنِي
موَن حارضوَن

ِّ
الـُمَعل

أِحبُّ الـُمعلمنَي
سمعُت ذلَك من الـُمعلمنَي
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٦٧٨٩ ١

ما يف الِمثاِل.
َ
ِر السالِم، ك

َّ
ُمثّن َوَمّرةً جِلَْمِع الُمَذك

ْ
ةً لِل َْتها َخطٌّ َمرَّ ت حتَ

ّ
اِْجَعِل الَكِماِت ال ٥

يخ. 1
َ
َبَعثُْت رِساليَت ُشْكٍر ِأل

ْختَيْها إِىل الـَمْدرََسِة. ٢
ُ
تَْذــَهُب َزيْنَُب َمَع أ

ــْهراماِت بِزائِريْها . 3
َ
تَْشتَِهُر األ

ة. 4 سافََر ُمْسِلمو الّصنِي إىل َمكَّ
ــَهبيَِّة. 5 ِس الَّ

ْ
فاَز الِعبا الَفريِْق بِالَكأ

 ُمَعلِّمو الـَمْدرََسِة ُمديَْرــُهْم اجلَديَْد. 6
َ
ــَهنَّأ

َوزَّْعُت الُكتَُب ىلَع قاريئ الـَمْكتَبَِة. 7
َكِة لـُمراَجَعِة اِلساباِت. 8 ِ

َيْتَِمُع ُماِسبو الشَّ
9 . يَْشَُب ساِكنو الَقْرَيِة ِمْن ابِلْئِ
يَْصُدُر القراُر َعْن صانَِعيِْه. 10
لَقُو َربِِّهْم ﴾ 11 نَُّهم مُّ

َ
يَن َيُظنُّوَن أ ِ

َّ
﴿ ال

َقْرَيِة ﴾    1٢
ْ
ــْهِل ــَهِذهِ ال

َ
﴿ إِنَّا ُمْهِلُكو أ

َعَذاِب قَِليًل إِنَُّكْم اَعئُِدوَن ﴾ 13
ْ
﴿ إِنَّا اَكِشُفو ال

َُّهْم ﴾                    14 ﴿ إِنَّا ُمرِْسلُو انلَّاقَِة فِتْنًَة ل
َِحيِم ﴾ 15

ْ
ُهْم لََصالُو اجل ﴿ ُثمَّ إِنَّ

َقِّ ﴾ 16
ْ
 اْبَنْ آَدَم بِال

َ
﴿ َواتُْل َعلَيِْهْم َنبَأ

 ِزينَتَُكْم ِعنَد لُكِّ َمْسِجٍد ﴾ 17
ْ
﴿ يَا بَِن آَدَم ُخُذوا

نَُّكْم َغرْيُ ُمْعِجِزي اهلِل ﴾ 18
َ
 أ

ْ
﴿ َواْعلَُموا

 إله
ُ

املضاف
ُ

املضاف  إله. 
َ

 واملضاف
َ

ْ فِيما ييل املضاف َعنيِّ 4

وََصَل ُمَعلِّمو الَمْدرََسِة.وََصَل ُمَعلِّما الَمْدرََسِة. وََصَل ُمَعلُِّم الَمْدرََسِة. 1
اركْب مَع سائِق السيارِة. ٢
ْعرُِف ُمَدرَِّس الُقْرآِن. 3

َ
أ

بائُع اتلْمِر نظيٌف. 4
صاحُب أحَد كريُم اخلُلُِق. 5
اكتُِب الرِّسالَِة ــُهنا. 6
ِم ــُهنا. 7

ْ
طالُب الِعل

رُْض ِلاكتِِب ابَلدَلِ . 8
َ
ــَهِذهِ األ

يَْكَرُه انّلاُس قَليَل الَياِء. 9

ِر السالِممـثـنـى
َّ
َجـْمـِع الُمَذك



ِة  ِفي الَحضاَرِة اإِلْسالِميَّ
ُ

ف
ْ

الَوق 12
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