


«نرسم الفصحى على كل الشفاه»

اإلصدار األول  ١٤٤١  ـه- ٢٠٢٠ م
طبع يف اململكة العربية السعودية

دار الرشكة العربية للجميع للنرش واتلوزيع ، ١٤٤١ـه 

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

الفوزان، عبدالرمحن ابراـهيم

العربية بني يدي أوالدنا - كتاب املعلم ١١ . / عبدالرمحن ابراـهيم الفوزان ؛

حممد عبد الرمحن آل الشيخ - الرياض ، ١٤٤١ـه

٤٦8 ص ؛ ٢١ / ٢٩سم

ردمك:  ٢-٩١٤٥3-3-٦٠3-٩78

١- اللغة العربية - تعليم  أ. آل الشيخ، حممد عبد الرمحن )مؤلف مشارك( ب.العنوان

ديوي ٢،٤١8                     ١٤٤١/١٠٠٢١

رقم اإليداع: ١٤٤١/١٠٠٢١
ردمك:  ٢-٩١٤٥3-3-٦٠3-٩78

ح





العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب احلادي عشـر أ

�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 
اتلعليم ا�صغار أيضا، حيث أقبلت املراكز واملعاهد ىلع تعليم ا�صغار – وُ�قصد بذ�ك تعليم العر�ية 
ا�كبار  الفئ�ني  بها خيص  االهتمام  فإّن  فلكها  يدور يف  ما  أو  فقط  �لقراءة  العر�ية  أما  تواصل-  لغة 

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 ...

المقدمة
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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 ...

المقدمة
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المقدمة

م �سلسلة
ّ
مقدمة كتب املعل

 " العر�ية بني يدي أوالدنا "

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

    أفردت " العر�ية �لجميع " �لك واحد من كتب الطالب كتابا �لمعلم ، ل�سري معه خطوة خطوة ، 
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. 
باإلضافة إىل جمموعة من املقرتحات اخلاّصة بإدارة ا�صّف ا�لغوي، واتلعا�ل مع الطالب. وقد جاءت 
هذه الفوائد ىلع اختالفها مبثوثة يف ثنايا ا�كتاب، تلكون خفيفة ىلع انلفس ومقبولة، و� متناول 
املعلّم حيث يقتضيها املقام أحيانا. وقد جاءت لك واحدة حتت �سىّم" فائدة "، وقسمت هذه الفوائد 
الفوائد يف لك جمموعة؛  أر�ع جممواعت، وتتكّون لك جمموعة من ثالثة كتب، وقد أعيدت هذه  إىل 
حتّسبا تلغري املرحلة اتلعليمية، وما قد يصاحبها من تغري املعلمني، 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 
ا�كتب بمراحل خمتلفة، �لك �رحلة معلموها، دون  ا�كتب، ىلع افرتاض أن ي�ون تعليم هذه  من 

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� اإلساليم يف تعليم العر�ية.  
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المقدمة

�لك حوار وصفه اخلاص.
ا�وحدة األو� يف لك كتاب ت�ون اك�لة، يف عرض ادلروس و� إجراء اتلدر�بات، وال حيال إىل 

كتاب سابق.
ا�وحدة  ا�وحدة اخلا�سة من لك كتاب مثل  يعا�ل  أن  املعلم  ال�سعة األو� صممنا ىلع  ا�كتب  يف 
األو� منه؛  و� ا�كتب اثلالثة األخرية يعا�ل ا�وحدة ا�سابعة مثل ا�وحدة األو� منه، حبيث ي�ون 
عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات اكمال، ىلع افرتاض أن ا�كتاب قد يقسم إىل قسمني ؛ يتو� لك 

قسم معلم.
ا�وحدات اثلالث بعد ا�وحدة األو� - يف ا�كتب (١ - ٩ ) - و ا�وحدات اخلمس بعد ا�وحدة األو� يف 
ا�كتب ( ١٠- ١٢ ) حيال عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات ىلع ما �ّر، وا�وحدات اثلالث بعد ا�وحدة 
اخلا�سة- يف ا�كتب (١ - ٩ ) - و ا�وحدات اخلمس بعد ا�وحدة ا�سابعة يف ا�كتب ( ١٠- ١٢ ) حيال 
عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات ىلع ما �ّر، إال يف ادلروس اجلديدة أو اتلدر�بات اجلديدة اليت �م 

يمر مثيل هلا،
اتلدر�ب  (أجر   : باإلحالة  و��تىف  هلا،  اإلجراء  كتابة  يعاد  ال  درس  لك  يف  املتماثلة  اتلدر�بات 

بالطر�قة املعهودة).
ت�ون الفوائد العامة يف لك صفحة مناسبة ملحتوى ا�صفحة ما أم�ن.

يف تدر�ب االستماع ىلع �ستوى املفردات، يغين نص املسموع يف صفحة املعلم عن حل اتلدر�ب.

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

وفيما ييل طر�قة اتلعا�ل مع املتكرر من عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات يف صفحة املعلم:وفيما ييل طر�قة اتلعا�ل مع املتكرر من عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات يف صفحة املعلم:
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المحتوى

كود الصوتيات

المفردات
الجديدة

رقم الوحدة

 رقم
الصفحة

عنوان الوحدة

مجيع صوتيات السلسلة متوفرة 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

3١    أسبــــوعـــــا ٢٥ ساعة ١

3٩     أسبــــوعـــــا ٢٠ ساعة ٢

٥٢    أسبــــوعـــــا ١٥ ساعة 3

78    أسبــــوعـــــا ١٠ سااعت ٤

١٥٦   أسبــــوعـــــا ٥ سااعت ٥

3٩٠   أسبــــوعـــــا ساعتان ٦

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:

ــه
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الفهرس

وحدات الكتاب احلادي عرش 

19 1

55 37
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الفهرس

وحدات الكتاب احلادي عرش 

133

91

115

73
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الفهرس

وحدات الكتاب احلادي عرش 

٢05

169

187

151
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4 العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـحادي عـشـر كــتــاب الـمـعـلـم

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  َكَسبْتَُه  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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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  َكَسبْتَُه  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

َعْرُض انلَّصِّ :  تمهيد:                                                          

انلصــوص يف ــهــذا الكتــاب، ويف الكتــاب اتلــايل 
ــن  ــف ع ــي ختتل ــة؛ ف ــراءة متقدم ــوص لق نص
القــراءة املكثفــة مــن حيــث أنهــا تشــتمل 
ىلع مفــردات جديــدة ، لــم يســبق للطالــب 
دراســتها، وختتلــف عــن القــراءة املوســعة، مــن 
ــا  ــت، وأيض ــل ال بابلي ــرأ بالفص ــا تق ــث أنه حي
قــد بينــت معــاين مفرداتهــا بعــد اإلجابــة 
ــا فخطــوات  عــن أســئلة االســتيعاب؛ ومــن ــهن
ــابقني. ــني الس ــن كال انلوع ــة ع ــا خمتلف تعليمه

اطلــب مــن الطــالب عــدم انلظــر إىل  	
اآلن. انلــص 

ــة  	 ــورة املركب ــر إىل الص ــم انلظ ــب منه واطل
للنــص يف ــهــذه الصفحــة ويف الصفحــة 

ــة. اتّلايل
ــا،  	 ــول حمتوياته ــاور ح ــم اتلح ــب منه اطل

ــه. ــرِّ عن ــا تع وم
اطلــب منهــم حماولــة اتلنبــؤ عــن أحــداث  	

انلــص. 
اطلب منهم قراءة انلص قراءة رّسية. 	
أرشــدــهم إىل عــدم اتلوقــف عنــد اللكمــات  	

الــي ال يعرفونهــا، وأرشــدــهم إىل حماولــة 
ــياق. ــن الس ــا م فهمه

أعطهم وقتا اكفيا للقراءة. 	
أّد انلــص عبــارة عبــارة واطلــب مــن  	

جممــواعت. يف  بعــدك  أداءه  الطــالب 
ــوار  	 ــالب أداء احل ــض الط ــن بع ــب م اطل

ــاً. ــدك فردي بع
اخرت بعض الطالب ألداء احلوار ثنائياً. 	
ــص  	 ــرأ انل ــب أن يق ــن لك طال ــب م اطل

ــم. ــوب أخطاءــه ــرا، وص جه
عوّدــهــم ىلع القــراءة الرسيعــة بمــا يناســب  	

ــهم. مستوا
ــة  	 ــدوا حاكي ــرا أن يعي ــم أخ ــب منه اطل

ــفهيا.  ــص ش انل

1

فائدة :                                           

خطوات درس القراءة احلّرة / املوّسعة
أعط الطالب فكرة اعمة مشوقة عن موضوع النشاط القرايئ .	 
Qوجه الطالب إىل قراءة انلص وفهم معانيه العامة.	 
Qاسأل الطالب عن الصعوبات الي واجهوــها.	 
Qناقش الطالب يف الفهم العام واألفاكر الرئيسية.	 
-Qإن أمكن- شجع الطالب ىلع أداء بعض األنشطة مثل اتللخيص.	 
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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
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حول الصورة :                                                          
العمــل يف اإلســالم هل أحاكمــه وضوابطــه وحــالهل 
وحرامــه، وأــهــم قيــم اإلســالم يف ذلــك أنــه ال كســب 
ــل  ــال عم ــال ب ــاءك م ــإن ج ــل . ف ــال عم ــال ب وال م
فــال تفــرح كثــرا إال الــورث واهلديــة، لكــن اهلديــة 
ــرص ىلع  ــبب فاح ــا س ــون هل ــد أن يك ــها  الب نفس
ــا عــن عمــل يك تكســب مــاال  تغــي  ابلحــث دائم
ــم  ــد واجلس ــون بايل ــال تك ــض األعم ــك. وبع نفس
وبعضهــا بالفكــر واالبتــاكر وبعضهــا بالعلم والشــهادة 
واخلــرة. واإلســالم لــم يضــع ضوابــط لكســب املــال 
فقــط بــل وضــع ضوابــط لرصفــه. فعليــك أن تأخــذ 
املــال مــن حملــه وأن تضعــه يف حملــه. و اآليــات 
واألحاديــث انلبويــة يف ــهــذا كثــرة . وــهــذا انلــص فيه 
فائــدة أخــرى أن قيمــة املــال عنــد اإلنســان اعيلــة إذا 
تعــب فيــه أمــا مــا جــاء بســهولة فســيضيعه بســهولة، 
وكذلــك حــب األم الزائــد ألبنائهــا يفســدــهم.  وينبــي 

حســن إعــداد األبنــاء للمســتقبل

1

         حل اتلدريب :
نَّ اْبنَُه ُمْهِمٌل َوَغْرُ

َ
الَحَظ أ

جادٍّ يِف َحياتِِه 1

ابن اخلليفة ٢
ُيِبُّ اللَّْهَو والَعبََث 3

مُّ
ُ
األ ٤

َْت وِساَدتِِه
َ

حت 5
يَْرميِه يِف انلَّْهِر 6

ألنه َكِسبَُه ِمْن َعَرِق َجبيِنِه 7
ــها ادّليناَر ِ

َ
ْن تََضَع لَِودل

َ
أ 8

ِة اتلّاِلَِة :
َ
ِجْب َعْن األْسئِل

َ
أ

فائدة :                                           
خطوات تقديم درس القراءة إىل:

ما قبل القراءة )يف ابليت(:  	

ــف  ــني لك ــؤال أو اثن ــن س ــة ع ــاوال اإلجاب ــه حم ــص وقراءت ــالع ىلع انل ــم باالط ــوم املتعل يق
ــدد  ــه ألي ع ــة يف قراءت ــل احلري ــم اكم ــاًل، وللمتعل ــص اكم ــراءة انل ــم ىلع ق ــران املتعل ــا، جي بهم
ــة.  ــذه القص ــرى هل ــة أخ ــات نهاي ــؤال: ــه ــون الس ــه. كأن يك ــوس أو بدون ــتخدماً القام ــاء مس ش
ىلع الرغــم مــن كــون الواجــب اتلحضــري للنــص ســؤاال واحــداً، إال أنــه جيــر املتعلــم ىلع قــراءة 

ــل مناســب. انلــص اكمــاًل يلــأيت ببدي

ما بعد القراءة: 	

اســتثمار انلـّـص: النّشــاط اإلبــدايع )إاعدة إنتــاج انّلــص حمادثــًة وكتابــًة( يف موقــف شــبيه كمقابلة 
أو إجــراء نــدوة أو مؤتمــر أو موقــف تمثيــيل إلخ.



معناـهاالـمفـردة

َويَل / ييَل
ً

صاَر وايِلاً، ومسؤال

ْ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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ــرة ىلع لك  	 ــاء نظ ــالب إلق ــن الط ــب م اطل
ــور. الص

اطلب منهم قراءة اللكمات رسا. 	
اطلــب منهــم اآلن الرتكــز ىلع الصــورة  	

فقــط. األوىل 
اخــرت بعــض الطــالب نلطــق اللكمــة األوىل،  	

وصــوب أخطاءــهــم.
ــدت  	 ــاً، إن وج ــاً واضح ــة نطق ــق اللكم انط

ــا. ــة يف نطقه ــم صعوب منه
ــاً  	 ــرات نطق ــالث م ــة ث ــق اللكم ــد نط أع

واضحــاً، واطلــب منهــم اإلاعدة مجاعّيــاً 
بعــدك يف لك مــّرة.

اطلــب منهــم انلظــر إىل اللكمــة وصورتهــا،  	
ــوه  واســأهلم عــن معــى اللكمــة، وــهــل عرف

مــن خــالل الصــورة.
اخــرت جمموعــة مــن الطــالب نلطــق اللكمــة  	

بعــدك.

Qاخرت طابلاً لقراءة اللكمات. 	
Qاطلــب منهــم اآلن الرتكــز ىلع اللكمــة األوىل  	

ــة املقابلة. فقــط، واللكم
Qاذكــر إحــدى لكمــات املجموعــة األوىل،  	

واخــرت طابلــاً، ذلكــر معناــهــا مــن املجموعــة 
ــة. اثلاني

Qاسأهلم عن أي اللكمتني يعرفونها. 	
ــي  	 ــى تنت ــابق، ح ــلوب الس ــتمر باألس اس

ــات. ــع اللكم مجي

َعْرُض الـُمْفَرداِت ومعناـها:        َعْرُض الـُمْفَرداِت َوُصَورـِها :

اْنُظْر والِحْظ.     ١

معناـهاالـمفـردة

َويَل / ييَل
ً

صاَر وايِلاً، ومسؤال

ْ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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فائدة :                                           
ال بّد أن يكون لالسرتاتيجيات القرائية ماكنها يف تعليم ادلارسني القراءة وتعويدــهم ىلع ذلك، 

واملراوحة بني القراءة اتلحليلية الي تبدأ من ابليت وتتعدد وتنتي يف الفصل، وبني اتلخمينية الي 
تبدأ وتنتي يف الفصول ادلراسية.



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

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

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

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

َ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، ومسؤال

٤   لَِعٌبِانَْكَشَف  

3 ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومعناـها.

ْمر
َ
أ

ِانَْكَشَف

لَْهو

َمِْلس

يأُمر 

َنْهَر

وَِساَدة

َويَل 
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ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة َوصوَرتِها. ٢

ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة وَمعناـها. 3

َعْرُض تَْدريباِت الـُمْفَرداِت :                              

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

Qاطلب من الطالب انلظر إىل الّصور. 	
Qاطلب منهم قراءة اللكمات رسا. 	
Qوّجههم إىل وصل اللكمات والصور. 	
Qصّحح إجابات الطالب. 	
Qاخــرت طابلا لقــراءة اللكمــة األوىل، واإلشــارة  	

صورتها. إىل 
Qاتّبــع األســلوب الســابق يف بقيــة اتلدريــب،  	

واخــرت طابلــايف لّك مــّرة.

Q اخرت طابلاً لقراءة لكمات املجموعة األوىل. 	
املجموعة  	 لكمات  لقراءة  آخر  طابلاً  اخرت   Q

اثلانية.
األوىل  	 اللكمة  ىلع  الرتكز  اآلن  منهم  اطلب   Q

فقط، ومعناــها املقابل.
Q اذكر إحدى لكمات املجموعة األوىل، واخرت  	

طابلاً، ذلكر معناــها من املجموعة اثلانية.
من  	 عرفوه  وــهل  اللكمة،  معى  عن  اسأهلم   Q

خالل املعى.
مجيع  	 تنتي  حى  السابق،  باألسلوب  استمر   Q

اللكمات.

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

جَمِْلس َنْهَر وَِساَدة لَْهو
ت أ ث ب

٤ 3 ٢ 1
ب أ ث ت

        إجراء اتلّدريب:

Qاخرت طابلاً، لقراءة اللكمات. 	
اللكمة األوىل، ووضعها يف  	 Qاخرت طابلاً؛ لقراءة 

مجلة من إنشائه.
Qأعط الفرصة آلخرين. 	
Qاستمر بالطريقة السابقة إىل آخر اتلدريب . 	
الكتاب،  	 اجلمل يف  الطالب كتابة  Qاطلب من 

وصحح ما كتبوه.
Qاكتب بعض اجلمل، الي أىت بها الطالب ىلع  	

السبورة.

شائَِك.
ْ
ٍة ِمْن إِن

َ
َضْع ما ييَل يف ُجْل ٤

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

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

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

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

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

َ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، ومسؤال

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 ـهو ِ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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1

ـُمْعطاة. 
ْ
َ�ِماِت ال

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

ْ
ان ٥

ْهَو والَعَبَث
َّ
ُيِبُّ الل
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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 (
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َ

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 ـهو ِ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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ّاَلِة ُمْسَتْخِدًما ٥
ْ

َُمِل اتل ِسْج َع ِمْنواِل الْ
ْ
ان

ـُمْعطاة.
ْ
َكِماِت ال

ْ
ال

         حل اتلدريب : 
     انسج ىلع ضوء اجلملة مستخدًما اللكمات املعطاة.

٢

فائدة :                                           
األصوات:

يعد اكتساب انلطق اجليد للغة اهلدف، من أصعب عنارص اللغة اكتساباً ؛ ويعود ذلك إىل ناحية 
عضوية. وأصعب األصوات ىلع ادلارس تلك األصوات الي ال مثيل لـها يف لغته األم ؛ فاجلهاز 

انلطيق للغة األم، وما يرتبط به من العادات انلطقية يشلك صعوبة كبرة للمتعلم غر انلاطق باللغة، 
مما يتطلب كثراً من العناية واتلدريب.

        إجراء اتلّدريب:

Qاخـرت طابلـاً لقـراءة العبـارة األوىل، ثم ناقش  	
الطـالب يف معناــها.

وضح للطالب أن ما كتب باللون األسود ــهو  	
باللون األمحر ــهو  اثلابتة، وما كتب  اللكمات 

اللكمات املتغرة؛كما يرد يف املبادالت.
ــطر  	 ــات الس ــراءة لكم ــر لق ــاً آخ ــرت طابل Qاخ

ــارة. ــت العب األول حت
Qاخـرت طابلـاً ثاثلـا يلنسـج ىلع منـوال العبارة  	

مسـتخدما اللكمـات املعطاة .
Qأعـط الفرصـة ملزيـد مـن الطـالب؛ لإلتيان  	

مماثلة. بعبـارات 
Qاستمر باألسلوب السـابق، حتـى تنتي مجيع  	

العبارات.
Qُعـْد مـن جديـد إىل اخليـارات، واطلـب من  	

الطـالب اذليـن لم يشـاركوا أن ينسـجوا ىلع 
. هلا منوا

Qأعـط الفرصـة ملزيـد مـن الطـالب؛ لإلتيان  	
بعبـارات مماثلة غر السـابقة، ودّون املناسـب 

. منها
Qاسـتمر بهـذا األسـلوب ، حـى تنتـي مجيـع  	

العبـارات اجلُّمـل وخياراتهـا .
Qاطلـب مـن الطـالب حـل اتلدريـب كتابة،  	

إجاباتهم. وصحـح 
أخـرى،  	 مجـل  القـرتاح  هلـم؛  الفرصـة  Qأتِـح 

وحمااكتهـا. منواهلـا  ىلع  والنسـج 



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
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وََعنّيْ  لِلَمْجهوِل،  الـمْبينَّ  الِفْعَل  استْخِرْج 
نائَِب الفاِعِل فِيما ييَِل

7
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..................................................................................................................................................................ُكرِسَ الُكوُْب1
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قيَْم احلَْفُل ـُهنا3
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..................................................................................................................................................................أ
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رِْض ﴾  7
َ ْ
ْدَن األ

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

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

ْخُدوِد ﴾  9
ُ ْ
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..................................................................................................................................................................﴿ 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
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Qاسأل بعضهم عن الفاعل وبعض أحاكمه. 	
Qاسأل آخرين عن املفعول به وبعض أحاكمه. 	
Qاطلب من الطالب قراءة مجل العمودين قراءة  	

رسية.
Qاطلب من بعض الطالب قراءة اجلملة األوىل  	

يف العمود األول.
Qاسأل آخر: أين الفاعل، وأين املفعول به. 	
Qاطلب من آخر قراءة اجلملة األوىل يف العمود  	

اثلاين.
Qاسأل آخر : أين الفاعل، وأين املفعول به. 	
Qناقش معهم ) ادلرُس ( وــهل أخَذ مفعوال به أم  	

ال، والفت أنظارــهم إىل حركته.
Qتوصل معهم إىل أنه ليس مفعوال به، واسأهلم:  	

ماذا نسمية.
Qعد ، واسأهلم عن الفعلني ) َكتََب ( و ) ُكِتَب(  	

وما الفرق بينهما.
Qتوصل معهم إىل تسمية اآلول وتسمية اثلاين. 	
	  ، Qاستمر بهذه الطريقة يف بقية مجل اتلدريب 

ويف لك مرة اسأل طالبا  آخرين..
Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
Qإذا لم يعرفوا ساعدــهم.  	
توصل معهم إىل استخالص القاعدة. 	

Qاطلب من الطالب قراءة القاعدة قراءة رسية. 	
Qاطلب من بعضهم قراءة القاعدة. 	
Qناقش الطالب يف القاعدة. 	
Qاطلب منهم أخرا غلق الكتب، واسأهلم عما  	

فهموا من ادلرس.
Qاطلب منهم استظهار القاعدة، واسأل بعضهم  	

عن ذلك.

Qاطلب من الطالب قراءة الفقرات قراءة رسية. 	
ومن  	 األوىل،  الفقرة  قراءة  أحدــهم  من  Qاطلب 

آخر حتديد الفعل املبي للمجهول، ومن ثالث 
تعيني نائب الفاعل.

Qإذا أخطأ الطالب، أعط الفرصة لغره. 	
اتلدريب،  	 آخر  إىل  السابقة  بالطريقة  Qاستمر 

واخرت ثالثة طالب يف لك مرة.
Qوجه الطالب إىل حل اتلدريب كتابة. 	
Qساعد من يتاج إىل مساعدة. 	
Qراجع ما كتبوا، وصححه. 	

ْرِس :         إْجراُء ادلَّ

ْرِس :         إْجراُء ادلَّ

ْرِس :         إْجراُء ادلَّ

اُدُرْس والِحْظ.     ١

اُدُرْس والِحْظ.     ٢

3

         حل اتلدريب :

3

ه / نائُب الفاعِل
ُ
ْم يَُسمَّ فاِعل

َ
ما ل

نائب الفاعل الفعل املبي للمجهول
الُكوُْب ُكرِسَ 1
ابلاُب يُفتَُح ٢
احلَْفُل قيَْم

ُ
أ 3

الـُمْجِرُم َم قُدِّ ٤
الـُمْخِطُئ يُعاقَُب 5

انلِّْفُط اْستُْخِرُج 6
وُم الرُّ ُغِلبَِت 7

يِّبَاُت الطَّ ِحلَّ
ُ
أ 8

ْصَحاُب
َ
أ قُِتَل 9

َماُء السَّ فُِتَحِت 10
نَساُن ِ

ْ
اإل قُِتَل 11



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
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يف  َوَضْعها  لِلَمْجهوِل،  اتلّاَلَة  عاَل 
ْ
ف
َ
األ ابِْن 

شائِك.
ْ
ُجٍَل ِمْن إِن

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

ْ
لِل

٤٥

مجل  	 ىلع  نظرة  إلقاء  الطالب  من  Qاطلب 
اتلدريب.

Qاطلب من أحدــهم قراءة اجلملة األوىل. 	
Qاطلب من آخر حتويل الفعل املبي للمعلوم إىل  	

مبي للمجهول.
Qاطلب من ثالث بيان ما حدث يف اجلملة من  	

تغير.
Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
Qإذا لم يعرفوا ساعدــهم.  	
Qاستمر بهذه الطريقة يف بقية مجل اتلدريب. 	
Qاطلب منهم أخرا أن جييبوا يف كتبهم بكتابة  	

اجلمل بعد حتويل الفعل إىل مبي للمجهول.
Qمرَّ عليهم وصحح إجاباتهم. 	

لكمات  	 ىلع  نظرة  إلقاء  الطالب  من  Qاطلب 
اتلدريب.

Qاسأهلم عن نوع ــهذه اللكمات. 	
Qاسأهلم ــهل يه مبنية للمعلوم أو للمجهول. 	
Qاطلب من أحدــهم قراءة اللكمة األوىل. 	
Qاطلب من آخر بناء الفعل للمجهول. 	
Qاطلب من ثالث وضعه يف مجلة مفيدة. 	
Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
Qإذا لم يعرفوا ساعدــهم.  	
Qاستمر بهذه الطريقة يف بقية مجل اتلدريب. 	
Qاطلب منهم أخرا أن جييبوا يف كتبهم بكتابة  	

اجلمل بعد حتويل الفعل إىل مبي للمجهول.
Qمرَّ عليهم وصحح إجاباتهم. 	

إْجراُء اتلَّْدريِب : إْجراُء اتلَّْدريِب : 

         حل اتلدريب :                    حل اتلدريب :           
ة.                  إجابٌَة ُحرَّ

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

3

اجلمل مع الفعل املبي للمجهول
صيم رمضاُن 1
قوتل األْعداُء ٢
كرَم الطالُب

ُ
أ 3

ُيرتُم املوعُد ٤
لقيت لكمٌة

ٌ
أ 5

يثاب املؤمنون 6
ُيىش اهلُل 7

ُوقف أمام انلاس 8
ُدخَل الفصُل 9

خيف من األسد 10
قرئ القرآُن 11
ديت الصالُة

ُ
أ 1٢



ُ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
ْن 

َ
ْخصيَِّة بُِطُرٍق َصحيَحٍة. فالـماُل –َكَغرِيهِ – نِْعَمٌة ِمَن اهلِل، وََعَ اجلَميِْع ِكباًرا وَِصغاًرا أ ْموالِِهُم الشَّ

َ
أ

َمَر اهلُل.
َ
ُينِْفَقُه َكما 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، فاَل 
َ
ْ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

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

٦٧٨٩ ١
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تمهيد:                                                          

انلصــوص يف ــهــذا الكتــاب، ويف الكتــاب اتلــايل 
نصــوص لقــراءة متقدمــة؛ فــي ختتلــف عــن 
القــراءة املكثفــة مــن حيــث أنهــا تشــتمل ىلع 
ــتها،  ــب دراس ــبق للطال ــم يس ــدة ، ل ــردات جدي مف
ــا  ــث أنه ــن حي ــعة، م ــراءة املوس ــن الق ــف ع وختتل
ــوات  ــا فخط ــن ــهن ــت. وم ــل ال بابلي ــرأ بالفص تق

ــابقني. ــني الس ــن كال انلوع ــة ع ــا خمتلف تعليمه

اطلب من الطالب فتح الكتب ىلع انلص. 	
اطلب منهم قراءة انلص قراءة رّسية. 	
الي ال  	 اللكمات  أرشدــهم إىل عدم اتلوقف عند 

يعرفونها، وأرشدــهم إىل حماولة فهمها من السياق.
أعطهم وقتا اكفيا للقراءة. 	
اطلب منهم اإلجابة عن األسئلة شفهيا. 	
اطلب منهم اإلجابة عن األسئلة كتابيا. 	
اطلب من لك طالب أن يقرأ انلص جهرا، وصوب  	

أخطاءــهم.
عوّدــهم ىلع القراءة الرسيعة بما يناسب مستواــهم. 	
اطلب منهم أخرا أن يعيدوا حاكية انلص شفهيا.  	

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

اخرت الواب الصحيح ٢

اقرأ ١

         حل اتلدريب :

املال 1
ْوالُد

َ
األ ٢
ال 3

يف الُقْرآِن الَكريِم ٤
الصدقة 5

ألن ديننا ِدْيُن االْعِتداِل والوََسطيَِّة 6

ُ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
ْن 

َ
ْخصيَِّة بُِطُرٍق َصحيَحٍة. فالـماُل –َكَغرِيهِ – نِْعَمٌة ِمَن اهلِل، وََعَ اجلَميِْع ِكباًرا وَِصغاًرا أ ْموالِِهُم الشَّ

َ
أ

َمَر اهلُل.
َ
ُينِْفَقُه َكما 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 إِىل 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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فائدة :                                           
يف القراءة الصامتة يوجه املعلم الطالب إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، ثم يناقشهم للوصول إىل معاين 

املفردات، والفهم العام )والفهم الضمي يف املرحلة املتقدمة(.
  أما القراءة الهرية، فيبدأ فيها الطالب بعد أن يكون قد وضح دليهم اهلدف اذلي يدفعهم إىل 

القراءة اجلهرية.
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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
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      َعْرُض الـُمْفَرداِت وصورـها:

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  اْعرِِض الـُمْفَرداِت بِالطَّ

      َعْرُض الـُمْفَرداِت ومرادفتها:

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  اْعرِِض الـُمْفَرداِت بِالطَّ

      َعْرُض الـُمْفَرداِت ومعناـها:

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  اْعرِِض الـُمْفَرداِت بِالطَّ

اْنُظْر والِحْظ.     3 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
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فائدة :                                           
األصوات:

ألن متعلم اللغة العربية قد تعود ىلع سماع لغته األم، ومنذ صغره، لم تكن أذنه تسمع إال تلك 
األصوات، ذلا وجب أن يدرب مثل ــهذا الطالب ىلع اتلميز السميع - بصورة مكثفة- بني األصوات 
اتلميز  بمقدوره  يصبح  وحى  قبل،  من  يدركها  يكن  لم  الي  االختالفات،  تلك  يدرك  ليك  العربية، 

السميع بني ــهذه االختالفات.



جأ خت حب ث

ِصْل َنْ�َ الَ�َِمِة وصوَرتِها.  ٤

شائَِك 
ْ
ٍة ِمْن إِن

َ
َضْع ما يَ � ُ�ْل 7

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

.........................................................................................................................................................................
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ّاَلِة ُمْسَتْخِدًما 8
ْ

َُمِل اتل ِسْج َع ِمْنواِل الْ
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ان

ـُمْعطاة.
ْ
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ْ
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      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

         حل اتلدريب : 
     انسج ىلع ضوء اجلملة مستخدًما اللكمات املعطاة.

٤

فائدة :                                           
األصوات: 

يتعلمه من أصوات، خمالف  العربية؛ يدرك أن بعض ما  الطالب ىلع نطق األصوات  حينما يدرَّب 
ملا يف لغته. فيحاول تقليده غر أنه جيد مشقة يف ذلك أول األمر. وباملمارسة وكرثة املران سيدرك أن 
ــهذا الصوت اجلديد ليس مطابقاً للصوت اذلي يعرفه يف لغته، وــهذه خطوة تقود إىل مزيد من احلرص 

واتلدريب يلصل إىل األداء اجليد .
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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
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ْ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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٢
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َمِن ال
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ُة َبْعَد أ

َ
ماذا قالَِت الـَمْرأ
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َ
ٍ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

َ
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. ِهْمَت ِمَن انلَّصِّ
َ
.اْسَتِمْع،  وأِجْب ِّما ف ِهْمَت ِمَن انلَّصِّ

َ
اْسَتِمْع، وأِجْب ِّما ف ١٢

واالستماع  	 الكتب،  إغالق  الطالب  من  Qاطلب 
جيداً إىل انلص.

Qأدر التسجيل، أو اقرأ انلص قراءة واضحة، دون  	
إرساع، أو إبطاء.

الكتب،  	 فتح  إىل  الطالب  قراءة انلص، وجه  Qبعد 
واإلجابَِة َعِن األْسئِلَِة.

االْسِتماِع  	 أثْناَء  انلَّصِّ  بِِقراَءِة  للطالب  تسمح  Qال 
ِْه َوال َقبْلَُه.

َ
إيل

Qبعد أن يقوم الطالب حبل اتلدريب، أدر  	
التسجيل، أو اقرأ انلص مرة ثانية.

Qصحح إجابات الطالب. 	
Qوجه الطالب إىل قراءة نص فهم املسموع يف آخر  	

الكتاب.

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

بائُِع الفاكَِهِة
 : َل صاِحــَب الـــَمَحلِّ

َ
ــأ ــلَّ فاِكَهــٍة، وََس َدَخــل رَُجــٌل حَمَ

بَِكــْم كيلو الـــَمْوِز؟ فَقــاَل: بـــ 19 رياال. قــاَل: َوبَِكْم 
ٌة، 

َ
كيلــو اللَّيْمــوِن؟ قــاَل بـــ 15 ريــاال. ُثــمَّ َدَخلـَـِت اْمــَرأ

ــاال،  ــاَل: بـــ 15 ري ــَمْوِز؟ فَق ــو الـ ــْم كيل ــْت: بَِك َوقالَ
َوقالَــْت: بَِكــْم كيلــو اللَّيْمــوِن؟ فَقــاَل: بــــ 1٢ريــاال، 
ُ صاِحــُب الـــَمَحلِّ 

َ
شــاَر هل

َ
فاْســتَْغَرَب الرَُّجــُل األّوُل، فَأ

َخــَذِت 
َ
ُة، َوأ

َ
ــَم الرَُّجــُل، فَرَِحــِت الـــَمْرأ ِن اْنتَِظــْر، َفَفِه

َ
أ

ــّما  ــايئ املــوز. َولـ بْن
َ
ُكُل أ

ْ
ــأ ــْوَم يَ ــِت: ايلَ ــَة، َوقالَ الفاِكَه

ــْم  َ : واهلِل ل ــَمَحلِّ ــُب الـ ــاَل صاِح ُة، ق
َ
ــَمْرأ ــِت الـ َذــَهبَ

ــا؛  َة يف َحياتِه
َ
ــَمْرأ ــِذهِ الـ ــاِعُد ــَه س

ُ
ــّي أ ــَك، َولَِك ُغشَّ

َ
أ

ــَرٌة  ــٌت، َويَه فَق ــا َميِّ ــاٍل، َوَزوُْجه ْطف
َ
ــَة أ ْرَبَع

َ
ــا أ نَّ هل

َ
أل

َحــٌد. َوــَهــِذهِ يِه 
َ
َق َعلَيْهــا أ ْن َيتََصــدَّ

َ
ــُل أ لَِكنَّهــا ال َتْقبَ

ُق َعلَيْهــا بِـــها، َوواهلِل  تََصــدُّ
َ
ــُة الوَحيــَدُة الَّــي أ ريَْق الطَّ

ْرَبــُح فيــِه َكثــًرا.
َ
ُق َعلَيْهــا فيــِه أ تََصــدُّ

َ
ي أ

َّ
إِنَّ ايلَــْوَم اذل

ْسِب يَِده
َ
ُل اإلنساِن ِمْن ك

ْ
ك

َ
أ

ُخــَذ 
ْ
ْن يَأ

َ َ
قــاَل انلَّــيُّ َصــّى اهلُل َعلَيْــِه وََســلََّم: )أل

ْزَمــٍة ِمــْن  يت حِبِ
ْ
يت اجلَبَــَل َفيَــأ

َ
ْحبُلَــُه ُثــمَّ يـَـأ

َ
َحُدُكــْم أ

َ
أ

َحَطــٍب ىلَع َظْهــِرهِ َفيَبيَعهــا؛ َفيَُكــفَّ بِهــا وَْجَهــُه َخــْرٌ 
حابـَـُة  ْو َمنَُعــوُه(. الصَّ

َ
ْعَطــوُْه أ

َ
َل انّلــاَس أ

َ
ْن يَْســأ

َ
ُ ِمــْن أ

َ
هل

ــلِّ  قَ
َ
ــْن أ ــِب ِم ــِع احلََط ــُة مَجْ ــنَي، َوِمْهنَ ــوا َحّطابِ مــا اكنُ

ْن 
َ
ــْن أ ــُل ِم فَْض

َ
ــَي أ ــْت فَ الـــِمَهِن، َولَِكــْن َمْهمــا اكنَ

ــاُر  ــْم اتلُّج ــُة ِمنُْه حابَ ــْرَُه، فالصَّ ــاُن َغ َل اإلنْس
َ
ــأ يَْس

ــْهُل الـــَمدينَِة اكنــوا ُمتََعوِّديَن ىلَع 
َ
َوِمنُْهــْم الـــُمزاِرُع، َوأ

راَعــِة، والـــُمهاِجروَن اكنــوا ُمتََعوِّديــَن ىلَع اتلِّجــاَرِة،  الزِّ
َولَِكــْن ال َيْقُعــُد اإلنْســاُن ِمــْن َغــْرِ َعَمــٍل. وَســؤاُل 
ْعَطــوَْك، فَتوَجــُد ِمنَّــٌة ِمــَن 

َ
، َحــّى لـَـْو أ انّلــاِس فيــِه ُذلُّ

ــْث  ــًدا ، احْبَ َح
َ
َل أ

َ
ــأ ْن ال تَْس

َ
ــُل أ فَْض

َ
ْعطــاَك، فاأل

َ
ي أ

َّ
اذل

ــاِل،  ْعم
َ
ــلِّ األ قَ

َ
ــْن أ ــْو اكَن ِم َ ــالِل َول ــِل احلَ ــِن الَعَم َع

نَّــَك تَُكــفَّ بـِـِه َنْفَســَك َعــْن ســؤاِل انّلــاِس، 
َ
مــاداَم أ

ــَرُة  ْج
ُ
ــِت األ َــْو اكنَ ــُل، َحــّى َول فَْض

َ
َــَك َوأ ــْرٌ ل ــذا َخ َفَه

ــًة. فيــِه قَليلَ

        نص االستماع :

        نص االستماع :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

رجل 1
امرأة ٢

املوز والليمون 3
ال ٤

بْنايئ الفاِكَهَة
َ
ُكُل أ

ْ
ايلَْوَم يَأ 5

ال 6
ْطفاٍل

َ
ْرَبَعَة أ

َ
أ 7

ال 8

راَعِة ىلَع الزِّ 1
ىلَع اتلِّجاَرِة ٢

ىلَع َظْهِرهِ 3
ىلع العمل ٤
إجابة حرة 5

5

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.      إجراء اتلّدريب:   أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ



َ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.
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َورِ.  َك َحْوَل الص�
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حاوِْر َزميل ١

٢

3

٤

١

٣

٢

٤
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َورِ. َك َحْوَل الصُّ
َ
حاوِْر َزميل ١

اطلب من الطالب فتح الكتب، وإلقاء نظرة  	
ىلع الصور.

قسم الطالب إىل فرق بعدد الصور. 	
من  	 صورة  تصف  أن  جمموعة  لك  من  اطلب 

الصور.
وجه لك جمموعة إىل تبادل وصف الصورة. 	
وتبادل  	 املشاركة،  ىلع  فريق  لك  أفراد  شجع 

اآلراء.
اطلب من الطالب أن يتلكموا بصوت مسموع. 	
إيلهم،  	 واستمع  أماكنهم،  يف  الطالب  ىلع  مر 

وساعد من يتاج منهم إىل مساعدة.
حسب  	 املجمواعت  ىلع  الصور  توزيع  أعد 

احلاجة، حبيث تصف لك جمموعة لك الصور.
اختم اتلدريب حبفز املجمواعت ىلع اتلنافس  	

يف جودة الوصف واتلعبر عن لك صورة.
قّيم أداء املجمواعت، واخرت الفائزين؛ للحديث  	

عن الصورة أمام زمالئهم.

Qوجه الطالب إىل قراءة انلص. 	
انلص،  	 عن  للكالم  الطالب؛  بعض  Qاخرت 

واخرت آخرين لإلضافة ىلع ما قيل.
Qوزع الطالب إىل جممواعت من اثنني، واطلب  	

من لك جمموعة اتلحاور بينهما حول حمتويات 
املوضوع.

Qاطلب من لك طالب أن يتحدث عن حمتويات  	
انلص أمام زمالئه.

وأجِر  	 الفائزين،  واخرت  املجمواعت،  أداء  Qقّيم 
منافسة بينهم، وأعلن نتيجة اتلصفيات.

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

      إجراء اتلّدريب: 

أْجِر اتلَّْدريَب َكما َسبََق يف اتلَّْدريِب الّسابِِق.

      إجراء اتلّدريب: 

أْجِر اتلَّْدريَب َكما َسبََق يف اتلَّْدريِب الّسابِِق.

َ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.
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َورِ.  َك َحْوَل الص�
َ
حاوِْر َزميل ١

٢

3

٤

١

٣

٢

٤

6

3

٤

٢

ْسُب الـماِل 
َ
ْوالُد َوك

َ
َك َحْوَل نَصِّ »األ

َ
حاوِْر َزميل

ُه«.
ُ
ف َوَصْ

حاوِْر ُزمالَءَك حوَل الكتاِب الوريِق أوِ الكتاِب 
اإللكرتويِن .

يَْكَسُب  »ااِلْبُن  نَصِّ  َحْوَل  َك 
َ
َزميل حاوِْر 

ديناًرا«.



َمَة . َ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
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ْيَك.
َ
ـُْمىل َعل ُتْب ما ي

ْ
اُك 3

ِة )ُمراَجَعٌة(
َ
ف كتابُة األلِف الـُمَتَطرِّ

Qاطلب من الطالب إلقاء نظرة ىلع اجلُمل. 	
ملء  	 بعد  األوىل  اجلملة  قراءة  أحدــهم  من  Qاطلب 

الفراغ باحلرف أو األداة املناسبة.
Qأعط الفرصة لغره إن أخطأ. 	
Qاستمر بالطريقة السابقة إىل آخر اتلدريب. 	
Qاطلب من الطالب كتابة احلروف واألدوات  	

املناسبة يف الفرااغت.
Qتقبل إجابات الطالب، ما دامت صحيحة، وإن  	

اختلفت عن إجابة الكتاب.
Qمر عليهم ، وصحح إجاباتهم. 	

احلُروَف  	 ىلع  نظرة  إلقاء  الطالب  من  Qاطلب 
َدواِت.

َ
واأل

احلرف  	 مستخدما  مجلة  قول  أحدــهم  من  Qاطلب 
)ما(.

Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
اجلر  	 Qاطلب من آخر قول مجلة مستخدما حرف 

)إىل(.
Qاستمر بهذه الطريقة يف بقية اتلدريب. 	
Qإذا لم يعرفوا ساعدــهم.  	
بكتابة  	 كتبهم  يف  جييبوا  أن  أخرا  منهم  Qاطلب 

مجلة عن لك حرف وأداة.
Qمرَّ عليهم وصحح إجاباتهم. 	

Qاطلب من الطالب االستماع جيداً، وال تسمح  	
هلم بالكتابة .

Qاطلب من الطالب الكتابة، وأمِل عليهم لك  	
عبارة مرتني .

Qبعد أن يكتب الطالب العبارات، اقرأــها هلم  	
للمراجعة.

من  	 واطلب  السبورة،  ىلع  العبارات  Qاكتب 
الطالب تصحيح ما كتبوه.

Qراجع ما كتبه الطالب . 	
يطئ  	 الي  اإلمالئية،  املشكالت  Qاعلج 

الطالب فيها كثراً.

ْرِس :  إْجراُء ادلَّ

ْرِس :  إْجراُء ادلَّ

إْجراُء اتلَّْدريِب :

      نَصُّ اإلِمالء : 
ـمانيا.

ْ
ل
َ
1- قىَض موىس الُعْطلََة يف ُبارى ال يف أ

ُ الُهدى واتلُّىق.
َ

هل
َ
٢- داع َيىْي َربَُّه وََسأ

ُ الَعفاَف والِغى.
َ

هل
َ
ْلَُه وََداع َربَُّه وََسأ

َ
ْحيا يل

َ
3- أ

٤- اعىن ِمْن ُصداٍع َفَمىش إىِل الـُمْستَْشىف.
َت ابَليَْت.

ْ
ى ال ــُهدى إِذا وََصل

َ
5- لَكِّْم يل

6- َضِع الَعصا ىلَع َمْكتَِب عيىس. 
ىلْع.           

َ
ُب الـُمْستَوى األ

ّ
تَىق ُطال

ْ
7- َيُْضُ الـُمل

نا وــََهذا الَفَى.
َ
 أ

ّ
8- ما َحَضَ إال

         حل اتلدريب :  نص اإلمالء نفسه.

         حل اتلدريب :  

َمَة . َ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 إىِل 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
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7

١

٢

وِ 
َ
أ بِاحَلْرِف  اتلّاَلِة  اُلَمِل  يف  الَفرااغِت  اْمإِل 

لٍِف.
َ
يت تَنَْتِه بِأ

َّ
داةِ ال

َ
األ

ِمْن  ُجٍَل  يف  َدواِت 
َ
واأل  

َ
احُلروف ـَهِذهِ  اْسَتْخِدْم 

ـّى m ال -  بىل -  شائَِك.  )ما - إلـى m ع - حت
ْ
إِن

متـى- دلى- m يا m- ماذا m- أّما m- إال (

حى  ٢ إىل 1
ــهذا ٤ ما  3
دلى 6 ما  5
إال  8 مى 7

ال 10 أنا  9
أنتما 1٢ أما 11

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ
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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
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ُتْب فِْقَرةً تَِصُف فيها الّصوَرَة.
ْ
اُك ١

اطلب من الطالب فتح الكتب، وإلقاء نظرة  	
ىلع الصورة.

شفهياً،  	 الصورة  لوصف  الطالب،  بعض  اخرت 
إىل  حاجة  يف  اكنوا  إن  باألسئلة،  وساعدــهم 

ذلك.
فيها  	 يصفون  فقرة،  كتابة  إىل  الطالب  وجه 

الصورة.
مر ىلع الطالب يف أماكنهم، وساعد من يتاج  	

إىل املساعدة.
صحح ما يكتبه الطالب. 	
راع يف اتلصحيح ما ييل : 	

أ -  سالمة األفاكر ووضوحها .
ب-  األخطاء اللغوية  . 

ج -  األخطاء اإلمالئية .
 د- االلزتام بقواعد الرتقيم .

اخرت بعض الطالب لقراءة ما كتبوه. 	

Qاطلب من الطالب فتح الكتب، وقراءة انلص. 	
املوضوع  	 يف  للحديث  الطالب؛  بعض  Qاخرت 

شفهياً، واخرت آخرين لإلضافة ىلع ما قيل.
Qاطلب من الطالب أن يكتبوا تلخيصا للنص  	

يف فقرة.
Qمر ىلع الطالب يف أماكنهم، وساعد من يتاج  	

إىل املساعدة.
ثنائياً،  	 ما يكتبون  تقويم  الطالب ىلع  Qشجع 

ويف فريق.
Qصحح ما يكتبه الطالب، وراِع يف اتلصحيح  	

ما سبق 
Qراع يف اتلصحيح ما ييل : 	

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ
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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

8

٢

3

»ااِلْبُن  َمْوضوَع  فيها  ّخُص 
َ
تُل فِْقَرةً  ُتْب 

ْ
اُك

يَْكَسُب ديناًرا«.

ْوالُد 
َ
»األ َمْوضوَع  فيها  ّخُص 

َ
تُل فِْقَرةً  ُتْب 

ْ
اُك

ُه«.
ُ
ف ْسُب الـماِل َوَصْ

َ
َوك

أ -  سالمة األفاكر ووضوحها .
ب-  األخطاء اللغوية  . 

ج -  األخطاء اإلمالئية .
 د- االلزتام بقواعد الرتقيم .

Qاخرت بعض الطالب لقراءة ما كتبوه. 	
وأجِر  	 الفائزين،  واخرت  املجمواعت،  أداء  Qقّيم 

منافسة بينهم، وأعلن نتيجة اتلصفيات.
م ما يكتبه الطالب بالطريقة املعهودة. 	 Qقوِّ

      إجراء اتلّدريب: 

أْجِر اتلَّْدريَب َكما َسبََق يف اتلَّْدريِب الّسابِِق.



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
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ْحواِلِ
َ
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ْبل

َ
ُه، ويَتَْبُع ما ق

َ
ْبل

َ
ْفٌظ يَُدلُّ َع ِصَفٍة يف اْسٍم ق

َ
ّفة: ل انلَّْعت / الصِّ

ْدُرْس والِحْظ. 
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ا ١

ـّفـة الـنَّـْعـت / الـصِّ
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m اُْدُرْس والِحْظ. m اُْدُرْس والِحْظ.١ ٢

Qاطلب من الطالب قراءة مجل العمودين قراءة  	
رسية.

Qاطلب من بعض الطالب قراءة اجلملة األوىل  	
يف العمود األول.

Qاسأل آخر : ما صفة ) طالب (. 	
Qاسأهلم عن الفرق بني اللكمات باللون األزرق  	

واللكمات باللون األمحر ) صفة وموصوف (.
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Qتوصل معهم إىل استخالص القاعدة. 	
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Qاطلب منهم استظهار القاعدة، واسأل بعضهم  	
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ّفة انلَّْعت / الصِّ

فائدة :                                           
األصوات:

تعد اتلدريبات ىلع اثلنائيات الصغرى من أــهم تدريبات اتلميز واإلنتاج ؛ حيث يكون الصوت 
اهلدف يف ــهذه القوائم، اذلي ال يماثل صوتاً من أصوات لغة ادلارس مقابال للصوت القديم واملعلوم يف 
لغة ادلارس، أو اذلي سبق لدلارس تعلمه، وىلع املدرس القراءة عر قوائم ــهذه اثلنائيات الصغرى، مثل : 
سار / صار، مسر / مصر، مبتدئا بالقراءة لكمة لكمة أوال، ثم زوجاً زوجاً، والطالب يرددون بعده مجاعة 

أوال، ثم أفرادا، ويتوقع أن يطئ بعض الطالب يف انلطق، وىلع املدرس تصحيح ذلك لـهم.



 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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ْ
َ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
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 فيما ييل. 
َ

َفَة والـمْوصوف ِ الصِّ
.َبنيِّ ِ

ْ
ك  بِِصَفٍة ًمناِسَبٍة، واْضبِْطها بالشَّ

َ
اِمأل الَفراغ 3٤

Qاطلب من الطالب قراءة الفقرات قراءة  	
رسية.

الفقرة األوىل، واطلب من  	 لقراءة  Qاخرت طابلا 
آخر أن يبني الصفة واملوصوف.

Qإذا أخطأ الطالب أعِط الفرصة لغره. 	
Qساعد الطالب إن لزم األمر. 	
Qاستمر بالطريقة السابقة يف بقّية الفقرات. 	
Qوّجه الطالب إىل حّل اتلدريب يف كتبهم. 	
Qصّحح إجابات الطالب. 	

Qاطلب من الطالب إلقاء نظرة ىلع اجلُمل. 	
بعد  	 األوىل  اجلملة  قراءة  أحدــهم  من  Qاطلب 

ملء الفراغ بصفة مناسبة.
Qأعط الفرصة لغره إن أخطأ. 	
Qاطلب من الطالب كتابة الصفات املناسبة يف  	

الفرااغت.
كتابة  	 بعد  األوىل،  اجلملة  لقراءة  طابلاً،  Qاخرت 

اللكمة يف الفراغ.
Qأعط الفرصة لطالب آخر لقراءة اجلملة  	

األوىل.
Qاستمر بالطريقة السابقة إىل آخر اتلدريب. 	
صحيحة،  	 دامت  ما  الطالب،  إجابات  Qتقبل 

وإن اختلفت عن إجابة الكتاب.
Qوّجه الطالب إىل حّل اتلدريب يف كتبهم. 	
Qمر عليهم، وصحح إجاباتهم. 	

إْجراُء اتلَّْدريِب : إْجراُء اتلَّْدريِب : 

         حل اتلدريب : 
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         حل اتلدريب :           
ة.                  إجابٌَة ُحرَّ

َفة الصِّ املوصوف
ًة َكثْرَ ُصُحًفا 1

َمْشهوَرٌة َعنْيٌ ٢
الَعْذَب املاَء 3

اجلَميُْل / احلََسنَِة فاِت ْرُ /  الصِّ الصَّ ٤
الَكريِْم الُقْرآِن 5
ثَقياًْل مِحْاًل 6
َحكيٍْم قَراٍر 7
الُكرى خت

ُ
األ 8

مَجيٍْل َخطٍّ 9
اجلَيِِّد ْعِر الشِّ 10
ُكوٍل

ْ
أ مَّ َعْصٍف 11

َمبْثُوِث
ْ
ال َفَراِش

ْ
ال 1٢

َرًة َطهَّ مُّ ُصُحًفا 13
َجاِرَيٌة َعنْيٌ 1٤
َكِريٍم رَُسوٍل 15
ِكنٍي مَّ قََراٍر 16
ياًل مَجِ َصْرًا 17
َشِديًدا ِحَسابًا 18
َعِظيِم

ْ
ال َفْضِل

ْ
ال 19

رُْصوٌص مَّ بُنيَاٌن ٢0



كتب املعلم

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

حروف العربية 
بني يدي أوالدنا






