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العربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر

�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 ...
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العربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�لغة باحلياة.

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

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

ثر كبري 
َ
ا أ

َ
حوظاتهُم القّيمة اليت اكَن هل

ْ
مّدونا بَِمل

َ
صنَي اذلين راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ الـمتََخصِّ

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

واألستاذ: إبراهيم بن مهنا العزاز، واألستاذ: حليم املظلوم ...
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العربية بني يدي أوالدنا    الكتـاب اثلانـي عشـر

المقدمة

ج

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

د

�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

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

َعْرُض انلَّصِّ : 

تمهيد:                                                          

ــراءة  ــوص لق ــاب، نص ــذا الكت ــوص يف ـه انلص
متقدمــة؛ فــي ختتلــف عــن القــراءة املكثفــة مــن 
حيــث أنهــا تشــتمل ىلع مفــردات جيــدة ، لــم يســبق 
للطالــب دراســتها، وختتلــف عــن القــراءة املوســعة، 
مــن حيــث أنهــا تقــرأ بالفصــل ال بابليــت، وأيضــا 
ــن  ــة ع ــد اإلجاب ــا بع ــاين مفرداته ــت مع ــد بين ق
ــا فخطــوات تعليمهــا  أســئلة االســتيعاب؛ ومــن ـهن

ــابقني. ــني الس ــن كال انلوع ــة ع خمتلف

اطلــب مــن الطــالب عــدم انلظــر إىل  	
اآلن. انلــص 

ــة  	 ــورة املركب ــر إىل الص ــم انلظ ــب منه واطل
للنــص يف ـهــذه 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. 	
أرشــدـهم إىل عــدم اتلوقــف عنــد اللكمــات  	

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

أعطهم وقتا اكفيا للقراءة. 	
ــص  	 ــرأ انل ــب أن يق ــن لك طال ــب م اطل

ــم. ــوب أخطاءـه ــرا، وص جه
عوّدـهــم ىلع القــراءة الرسيعــة بمــا يناســب  	

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

ــفهيا.  ــص ش انل

1



العربية بني يدي أوالدنا  |||||||||||||   الكتـاب اثلانـي عشـر

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
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حول الصورة :                                                          

ديلــل  لســانك  القلــب  عنــوان  اللســان 
ــول  ــا تق ــه مل ــك. فانتب ــا يف قلب ــن ىلع م لآلخري
ــن  ــاءك حبس ــذب أصدق ــد جت ــب. فق ــا الطال أيه
كالمــك. وقــد جيعلهــم أعــداءك بســهولة وأنــت 

ال تــدري.
ــن  ــوا م ــة أن يطلب ــم واملعلم ــن للمعل ويمك
ــم  ــت هل ــة حدث ــة واعي ــوا قص ــالب أن يقول الط
الشــفوي  اتلعبــر  املوضــوع. يف درس  يف ـهــذا 
ــات  ــاك لكم ــرى ـهن ــة أخ ــن جه ــن، وم إن أمك
ــا  ــا. فم ــا عظيم ــا ثواب ــل اهلل عليه ــات جع عظيم
ــا  ــات ىلع بعضه ــالب والطابل ــه الط ــل تنبي أمج
ــروا  ــة أن حي ــرات القادم ــم يف امل ــب منه والطل
بعضهــا، وأن يتخلقــوا بقــوهل عليــه الصــالة 
والســالم »ال يــزال لســانك رطبــا مــن ذكــر اهلل«.

1

         حل اتلدريب :

الي معناـها طيب 1
ال ٢

ُب
ْ
ْذُن َوُمْستََقرُّـها الَقل

ُ
َمْدَخلُها األ 3
اهلل ورسوهل ٤

ْوُر الِغيْبَُة َوالَكِذُب وََشهاَدُة الزُّ 5
أنصحه 6

ٌد رَُسوُل اهلِل  اهلُل حُمَمَّ
َّ
َ إال

َ
ال إهل 7

إجابة حرة 8

ِة اتلّاِلَِة :
َ
ِجْب َعْن األْسئِل

َ
أ

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

فائدة :                                           
مقرتحات تساعد ىلع استثارة دوافع ادلارسني للتعلم :

ويع الطالب باألـهداف.	 
تنمية اجلانب الرويح للتعلم.	 
املشاركة اإلجيابية لدلارسني.	 
مهارة واحدة يف املرة الواحدة.	 
اتلعزيز.	 
الرتويح.	 
العالقات اإلنسانية يف الفصل.	 
 تقديم املهارات واملعلومات يف سياقات ذات معىن.	 
ابلناء ىلع خرات ادلارسني.	 
تعزيز املشاراكت اإلجيابية لدلارسني.	 
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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
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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 أخطاءـهــم.
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 معــىن اللكمــة، وـهــل عرف

مــن خــالل الصــورة.
اخــرت جمموعــة مــن الطــالب نلطــق اللكمــة  	

بعــدك.

ــة  	 ــات املجموع ــراءة لكم ــاً لق ــرت طابل Q اخ
األوىل.

Q اخــرت طابلــاً آخــر لقــراءة لكمــات املجموعة  	
. نية اثلا

Q اطلــب منهــم اآلن الرتكــز ىلع اللكمــة  	
املقابلــة. واللكمــة  فقــط،  األوىل 

Q اذكــر إحــدى لكمــات املجموعــة األوىل،  	
ـهــا مــن املجموعــة  واخــرت طابلــاً، ذلكــر ِضدِّ

ــة. اثلاني
Q اسأهلم عن أي اللكمتني يعرفونها. 	
ــي  	 ــى تنت ــابق، ح ــلوب الس ــتمر باألس Q اس

ــات. ــع اللكم مجي

Qاخــرت طابلــاً لقــراءة لكمــات املجموعــة  	
األوىل.

Qاخــرت طابلــاً آخــر لقــراءة لكمــات املجموعــة  	
. نية ثلا ا

Qاطلــب منهــم اآلن الرتكــز ىلع اللكمــة األوىل  	
فقــط، ومعناـهــا املقابل.

Qاذكــر إحــدى لكمــات املجموعــة األوىل،  	
واخــرت طابلــاً، ذلكــر معناـهــا مــن املجموعــة 

ــة. اثلاني
ــوه  	 ــل عرف ــة، وـه ــىن اللكم ــن مع ــأهلم ع Qاس

ــىن. ــالل املع ــن خ م
ــي  	 ــى تنت ــابق، ح ــلوب الس ــتمر باألس Qاس

ــات. ــع اللكم مجي

Qاخــرت طابلــاً لقــراءة لكمــات املجموعــة  	
األوىل.

Q اخــرت طابلــاً آخــر لقــراءة لكمــات املجموعة  	
. نية اثلا

Qاطلــب منهــم اآلن الرتكــز ىلع اللكمــة األوىل  	
ــة املقابلة. فقــط، واللكم

Qاذكــر إحــدى لكمــات املجموعــة األوىل،  	
واخــرت طابلــاً، ذلكــر مرادفهــا مــن املجموعة 

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

ــات. ــع اللكم مجي

َعْرُض الـُمْفَرداِت mmmmmmومضادـها:        َعْرُض الـُمْفَرداِت َوُصَورـِها :

َعْرُض الـُمْفَرداِت ومعناـها:

َعْرُض الـُمْفَرداِت َوُمراِدفاتِها:

اْنُظْر والِحْظ.     ١
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َماكن / َموِضعُمْسَتَقر

س ُم ، ُمَنَُّهُمَقدَّ ُمَعظَّ

تََكلََّمَنَطَق

مضادـهاالـمفـردة

َق َبَصدَّ َكذَّ

صاِدقَكِذب

ِذُب
َ
ِصدقك

َحَسنٍَةسيَِّئة

٢
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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.
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ِصْل َنْ�َ الَ�َِمِة وصوَرتِها.  2
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ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة َوصوَرتِها. ٢

تِها.
َ
ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة وُمراِدف 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.

األوىل  	 املجموعة  لكمات  لقراءة  طابلاً  Qاخرت 
األول.

املجموعة  	 لكمات  لقراءة  آخر  طابلاً  Qاخرت 
اثلانية.

، واخرت  	 Qاذكر إحدى لكمات املجموعة األوىل 
طابلاً، ذلكر مرادفتها من املجموعة اثلانية.

Qإذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغره. 	
مجيع  	 تنتي  حى  السابق،  باألسلوب  استمر 

اللكمات.
وصحح  	 اللكمات،  وصل  الطالب  من  Qاطلب 

إجاباتهم.

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :
         حل اتلدريب :

َرَفَع َقاء
ْ
إِل ُرؤََساء َمْدَخل أراكن نَار

ث أ ب ح ت ٤ج 3 ٢ 1

ت أ ث ب

10 9 8 7 6 5 ٤ 3 ٢ 1
ذ د ح ر ث خ ب أ ج j7ت 6 5 ٤ 3 ٢ 1

ب ت ج أ خ ح ث

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

Qاخرت طابلاً، لقراءة اللكمات/ العبارات. 	
Qاخرت طابلاً آخر، لقراءة اتلعريفات . 	
Qاخرت طابلاً، لقراءة اللكمة األوىل، واملعىن  	

املناسب.
Qإذا أخطأ الطالب، أعط الفرصة لغره. 	
Qاستمر بالطريقة السابقة إىل آخر اتلدريب . 	
أحدـهما  	 ثنائياً،  اتلدريب  ألداء  طابلني،  Qاخرت 

يقرأ اللكمات، واثلاين يقرأ معناـها.
بمعناـهـا،  	 اللكمة  وصل  الطالب  من  Qاطلب 

وصحح إجاباتهم.

Qاخرت طابلاً، لقراءة اللكمات/ العبارات. 	
Qاخرت طابلاً آخر، لقراءة اتلعريفات . 	
واتلعريف  	 األوىل،  اللكمة  لقراءة  طابلاً،  Qاخرت 

املناسب.
Qإذا أخطأ الطالب، أعط الفرصة لغره. 	
Qاستمر بالطريقة السابقة إىل آخر اتلدريب . 	
أحدـهما  	 ثنائياً،  اتلدريب  ألداء  طابلني،  Qاخرت 

يقرأ اللكمات، واثلاين يقرأ اتلعريفات.
بتعريفها،  	 اللكمة  وصل  الطالب  من  Qاطلب 

وصحح إجاباتهم.

ـها. ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة َوِضدِّ

ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة َوَمْعناـها.

٤

٥
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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
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............................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................

 ُ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-
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        إجراء اتلّدريب:
        إجراء اتلّدريب:

٦7 شائَِك.
ْ
ٍة ِمْن إن

َ
ّاَلِة ُمْسَتْخِدًما َضْع ما ييَل ُجْل

ْ
َُمِل اتل ِسْج ىلَع ِمْنواِل الْ

ْ
ان

ـُمْعطاة.
ْ
َكِماِت ال

ْ
ال

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.
اكتب بعض اجلمل، الي أىت بها الطالب ىلع  	

السبورة.

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

وضـح للطـالب أن مـا كتـب باللون األسـود  	
باللـون  ، ومـا كتـب  اثلابتـة  اللكمـات  ـهـو 
يف  يـرد  املتغرة؛كمـا  اللكمـات  ـهـو  األمحـر 

املبـادالت.
Qاخـرت طابلاً آخـر لقراءة لكمات السـطر األول  	

العبارة. حتت 
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 
Qاطلـب مـن الطـالب حـل اتلدريـب كتابة،  	

إجاباتهم. وصحـح 
أخـرى،  	 مجـل  القـرتاح  هلـم؛  الفرصـة  Qأتِـح 

وحمااكتهـا. منواهلـا  ىلع  والنسـج 

         حل اتلدريب : 
     انسج ىلع ضوء اجلملة مستخدًما اللكمات املعطاة.

٢

         حل اتلدريب :           
ة.                  إجابٌَة ُحرَّ



ِْ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
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قراءة  	 ادلرس  مجل  قراءة  الطالب  من  Qاطلب 
رسية.

Qاطلب من بعض الطالب قراءة اجلملة األوىل  	
يف املجموعة األوىل.

Qاسأل آخر : أين املبتدأ واخلر. 	
Qاطلب من آخر قراءة اجلملة األوىل يف العمود  	

اثلاين
Qاسأهلم : مالفرق بني اجلملة األوىل يف العمود  	

األيمن، واجلملة األوىل يف العمود األيرس.
Qتلصلوا إىل أن ) باب ( يف األوىل نكرة ، وغر  	

حمدد، أما )باب ( يف اجلملة اثلانية فهو حمدد 
ومعرفة إلضافته إىل الفصل.

Qاستمر بهذه الطريقة مع املجموعتني، وناقش  	
مع طالبك االسم يف املجموعة األوىل واالسم 

يف املجموعة اثلانية املقابلة.
تلتوصلوا  	 إيله؛  املضاف  إعراب  عن   : Qاسأهلم 

إىل أنه جمرور باإلضافة.
Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
Qإذا لم يعرفوا ساعدـهم.  	
Qتوصل 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 اجلمل قراءة رسية. 	
Qاطلب من أحد الطالب قراءة اجلملة األوىل،  	

مضبوطا  إيله  املضاف  يقول  أن  آخر  ومن 
بالشلك.

Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
Qإذا لم يعرفوا بني هلم أنت.  	
Qاستمر بهذه الطريقة يف بقية مجل اتلدريب. 	
Qاطلب منهم أخرا أن جييبوا يف كتبهم بوضع  	

اخلط حتت املضاف إيله مع ضبطه بالشلك.  
Qمرَّ عليهم وصحح إجاباتهم. 	

ْرِس :         إْجراُء ادلَّ

ْرِس :         إْجراُء ادلَّ

ْرِس :         إْجراُء ادلَّ

اُدُرْس والِحْظ.     ١

اُدُرْس والِحْظ.     ٢

3

         حل اتلدريب :

3

 إْلِه
ُ

 والـُمضاف
ُ

الـُمضاف

رشيٍف 1
امللِك ٢
القوِم 3

بكٍر / اهلِل ٤
الصديِق 5
ابنِتها 6

اإلسعاِف 7
اإلسالِم 8
املدرسِة 9
الّسبورِة 10

القواعِد 11
القراءِة 1٢
ْقَعِة الرُّ 13

الرياضِة 1٤
الِفْطِر 15
املعلَِّمِة 16
املدرسِة 17

اهلِل 18
ابِنه 19

ابلاِب ٢0



 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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٦٧٨٩ ١

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

ُ
َفتََحْت 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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ِْه،   إلَ
ٌ

 َوُمضاف
ٌ

ـهاِت ُجالً فيها ُمضاف
مستفيدا من المل واتلعبريات املعطاة ، 

واضبِْطُهما بالشلِك،m كما يف املثاِل.

 إله. 
َ

 واملضاف
َ

ْ فِيما ييل املضاف َعنيِّ ٤٥

الفقرات قراءة  	 Qاطــلب مــن الطالب قراءة 
رسية.

ومن  	 األوىل،  الفقرة  قراءة  أحدـهم  من  Qاطلب 
آخر تعيني املضاف واملضاف إيله.

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

واخرت طابلني يف لك مرة.
Qوجه الطالب إىل حل اتلدريب كتابة. 	
Qساعد من حيتاج إىل مساعدة. 	
Qراجع ما كتبوا، وصححه. 	

العمود األول قراءة  	 Qاطلب من الطالب قراءة 
رسية.

Qاطلب من أحدـهم أن يقرأ املثال،وناقشهم فيه. 	
Qقسم الطالب إىل جممواعت ثنائية، واطلب من  	

لك طابلني أن بعمال كفريق.
Qيذكر أحدـهما مضاف ومضاف إيله، ويضعه  	

اثلاين يف مجلة مضبوطا بالشلك.
Qوـهكذا إىل نهاية اتلدريب. 	
من  	 وساعد  إيلهم،  واستمع  الطالب،  ىلع  Qمّر 

حيتاج إىل مساعدة.
Qاطلب منهم فرادى أن يعودوا ويؤدوا اتلدريب  	

كتابة يف كتبهم.
Qمرَّ عليهم وصحح إجاباتهم. 	

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

         حل اتلدريب :           

         حل اتلدريب :    
ة.          إجابٌَة ُحرَّ  
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   واضبِْطُهما بالشلِك، كما يف املثاِل.
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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

3

املضاف إيله املضاف
بََكِة الشَّ َطريِق 1
َماكٍن لُكِّ ٢

الِعراِق اعِصَمُة 3
ابَليِْت نوافَِذ ٤
احلَراَرِة َدرََجَة 5

َصدْيَقِتها َزواَج 6
تُقاِل الُرْ َعصْرَ 7
يَديْها ظافَِر

َ
أ 8

اهلِل نَْصُ 9
َقْدِر

ْ
ال ْلَِة

َ
يل 10

َميَْمنَِة
ْ
ال ْصَحاُب

َ
أ 11

ْخُدوِد
ُ ْ
األ ْصَحاُب

َ
أ 1٢

َربَِّك اْسَم 13
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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

اقـرأ .  1

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



ادلرس )     (الوحدة ) ١ ( يِّبَُة الَكَِمُة الطَّ
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تمهيد:                                                          

انلصــوص يف ـهــذا الكتــاب نصــوص لقــراءة 
متقدمــة؛ فــي ختتلــف عــن القــراءة املكثفــة مــن 
ــم  ــدة ، ل ــردات جدي ــتمل ىلع مف ــا تش ــث أنه حي
ــراءة  ــن الق ــف ع ــتها، وختتل ــب دراس ــبق للطال يس
املوســعة، مــن حيــث أنهــا تقــرأ بالفصــل ال بابليــت. 
ــن كال  ــة ع ــا خمتلف ــوات تعليمه ــا فخط ــن ـهن وم

ــابقني. ــني الس انلوع

ِجْب عِن األسئلِة اتلالِة:
َ
أ ٢

اقرأ ١

         حل اتلدريب :

َخْرٌ إِْن شاَء اهلُل 1

من شدة صره، ال ٢
انقطع إصبع امللك وخرج منه دم 

كثر 3

اكن يف نزـهة ٤

أن يقدموه قربانا للصنم 5

ألن إصبعه مقطوع وـهذا عيب 6

ألن امللك جنا من املوت 7
لو لم يكن يف السجن لاكن مع 

امللك 8

ال، ألن اإلنسان ال يعرف أين اخلر 9

إجابة حرة 10
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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

اقـرأ .  1

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

٤

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ
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َ
الك
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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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اْنُظْر والِحْظ.     3
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ُم - قُْربـان - قَْص - ُمـزِْعـج - َمْقطـْوع - َمِلـك - َمْملََكـة - َوزيْـر َم / ُيَقدِّ اغبَة - َغِضَب - قَدَّ

٤

فائدة :                                           
البّد من : 

Qاتلنوع يف أوجه النشاط الصيف.	 
Qاتلدرج يف عرض اللغة وثقافتها.	 
Qادلور األكر للطالب ودور املعلم اتلوجيه.	 
Qتعليم اللغة منظومة متاكملة ، خيدم لك منها بقية األجزاء .	 
Qال بد من حتديد أـهداف لك درس.	 
Qالرتكز ىلع اجلانب الوظييف يف تعليم لك عنص ولك مهارة.	 
Qال تعلم القواعد انلظرية للمبتدئني.	 
Qتؤّدى اتلدريبات أداء صحيحا، وال جتعل اتلدريبات تتحول إىل اختبارات.	 
Qتنمية مهارة احلديث دلى الطالب أكرث من زيادة معلوماتِهم.	 
Qاتلحفز والتشجيع للطالب مهمان.	 
Qتنمية اتلفكر باللغة اهلدف دلى الطالب.	 
Qحماولة صنع ابليئة اللغوية العربّية.	 
Qفرض اللغة العربية يف الفصول ، واملعاـهد واملراكز ...	 
توزيع الطالب إىل جممواعت صغرة .	 
Qاملحافظة ىلع املكتسبات باتلدريب املستمر.	 
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ِ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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ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومرادفتها.

ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة ومعناـها.

٥

٦ ِصْل َبنْيَ الَكَِمِة َوصوَرتِها. ٤

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

شائَِك.
ْ
ٍة ِمْن إِن

َ
َضْع ما ييَل يف ُجْل 7

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

ْطلََق
َ
أ ِظل َمْقطْوع اغبَة

أ ح ث ت

7 6 5 ٤ 3 ٢ 1

أ ب ت ث ج ح خ

5 ٤ 3 ٢ 1

ت د ذ ج jjjjخ

9 8 7

أ ح ث

َصنَم اْعتََذَر ِسْجن قَْص
خ د خ ب

         حل اتلدريب :           
ة.                  إجابٌَة ُحرَّ
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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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َ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

ّاَلِة ُمْسَتْخِدًما 8
ْ

َُمِل اتل ِسْج ىلَع ِمْنواِل الْ
ْ
ان

ـُمْعطاة.
ْ
َكِماِت ال

ْ
ال

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ

         حل اتلدريب : 
     انسج ىلع ضوء اجلملة مستخدًما اللكمات املعطاة.

٤

فائدة :                                           
وحىت يكون للطالب دور كبري:

يقسم الطالب إىل جممواعت صغرة.	 

يسند للك جمموعة نشاط يؤدونه.	 

يتجول املعلم بني املجمواعت تلوزيع األدوار واملساعدة.	 

تدور األنشطة بني املجمواعت.	 

التشجيع واتلحفز بأنواعه املختلفة.	 
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ِ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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ــهْل أنَت قليُل الكلِم أ

ــهْل حتبُّ الكلَم القليَل أِم الكثرَي؟ 7

. ِ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

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

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

الكتاب.

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

فضُل قوِل ال هلإَ إال اهلُل
فَِيَ  الرشِك،  ِمَن  الراءُة  تَِتُم  اهلُل  إال  هلإَ  ال  بقوِل 
اجلَنَِّة،  ومفتاُح  واتلوحيِد،  واإلخالِص  اتلقوى  لكمُة 
ودعوُة الرُُسِل، وَمْن  اكنْت آخَر كالِمِه يف ادلنيا دخَل 
وانتفْت موانُِعها. ويه  استوفْت رشوَطها،  إذا  اجلنَة، 
أّوُل ما داع إيلِه الرُُّسُل الكراُم عليهُم السالُم، وأّوُل 
ما داع إيله خاتُم األنبياِء حممدٌّ صلَّ اهلُل عليِه وسلََّم.

خرُي الكالِم ما قلَّ ودلَّ
أطلَق العرُب ـهذهِ احلكمَة بعَد العديِد من املواضِع 
الي يُِطيُل فيها انلاُس ِمْن حديِثِهْم ُدْوَن جدوى وال 
فائدٍة، وأيضاً استخدمْت يف إعطاِء انلصائِح لألبناِء 
حلكمِتنا  ونعوُد  والرزانِة.  اخلطابِة  أصوَل  وتعليِمِهم 
فنقوُل إنه لو أراَد شخٌص أْن يتحدَث فليعرِْف معىن 
حديِثه ومقصِده وحدوِده حى ال يُزِعَج وال يزنعَج، 
ِمْن   ُ

ُ
تقوهل جديت  مَع  حصَل  قصًرا  مشهًدا  وأتذكُر 

فتقوُل:  إحدى حفيداتِها  وتُوِص  احلياِة،  ِخرتِها يف 
َتِين كالَمِك بمزاٍن، فإْن اكَن 

ْ
»إْن أردِت اتلحدَث فَل

 ال معىن 
ً
ثقياًل ذا قيمٍة فلتتحديث بِه، وإن اكَن ركياك

هُل فاتركيِه فإنَّه ال فائدَة ِمنُْه«.

        نص االستماع :

        نص االستماع :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

ال هلإَ إال اهلُل 1

لكمُة اتلقوى واإلخالِص واتلوحيِد، 
ومفتاُح اجلَنَِّة، ودعوُة الرُُسِل ٢

إجابة حرة 3

إجابة حرة ٤

ال هلإَ إال اهلُل 5

أربع لكمات 6

قلتها 1

إجابة حرة ٢

َتِين كالَمِك بمزاٍن
ْ
فَل 3

حفيدتها ٤

يف تعليم أبنائهم اخلطابة 5

إجابة حرة 6

إجابة حرة 7

5

      إجراء اتلّدريب: 

ريَقِة الـَمْعهوَدِة.  أْجِر اتلَّْدريَب بِالطَّ
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َ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 َوــِهبــاٌت والسَّ انّلاُس بانّلاِس ماداَم الَياُء بِــِهــمُ 
فَضُل انّلاِس ما َبنْيَ الَورى رَُجــٌل    تُقضـى َعلـى يَِدهِ لِلّنـاَس حاجـاٌت

َ
َوأ

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

َْك ال لََك ِعنَْد انّلـاِس حــاجـاٌت
َ

إِل واْشُكْر فَضائَِل ُصنِْع اهلِل إِْذ ُجِعلَـْت 
ْمـواٌت

َ
وَعـاَش قَوٌم َوــُهـْم يف انّلـاِس أ قَْد ماَت قَوٌم َوما ماتَْت َماكِرُمُهـــمْ 
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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 حيتاج 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.

Qاطلب من الطالب اتلحضر لإللقاء قبل موعد  	
ادلرس بوقت اكف.

وـهم  	 واألدب  الشعر  عمالقة  بمشاـهدة  Qانصحهم 
يلقون قصائدـهم.

الشعر بصوتك  	 إلقاء  Qأسمعهم بعض انلماذج من 
أو من تسجيل.

Qأرشدـهم إىل فّن إلقاء الشعر، ـهو: 	
Qقراءة انلصوص الشعرّية بشلٍك جّيد.	 
انفعاالتك 	  إرسال  ىلع  القدرة  Qامتالك 

العاطفّية من خالل انلص الشعري.
Qمرااعت تفاعيل األوزان عند قراءة الشعر.	 
Qمرااعت حراكت اجلسم أثناء اإللقاء.	 
احلزين 	  فانلص  انلفسّية،  انلص  حالة  Qتمثيل 

احلمايس.أو  الشعر  عن  خمتلفة  بطريقة  يقرأ 
عن قصائد احلب...

Qاتلدرب ىلع اتلنّفس بطريقة صحيحة.	 
Qالشجاعة يف اإللقاء دون ارتباك أو خوف.	 

Qاطلب من الطالب قراءة القصيدة قراءة رسية. 	
Qاطلب من أحدـهم قراءتها قراءة اعدية. 	
Qاطلب منه إلقاءـها إلقاء شعريا. 	
Qاستمر بهذه الطريقة ، واخرت طابلا؛ لاللقاء، حى  	

تمر ىلع الطالب مجيعهم.
Qعزز وشجع املجيدين. 	
القصيدة  	 إنشاد  منهم  تطلب  أن  Qويمكن 

وتلحينها. 

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 زمالئهم.

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

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

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.
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4
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َ
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 ألِق أماَم ُزَمالئِك ـَهِذهِ األبْياَت لِـ
 ) اإلمام الشافيع (. 

ِقها أماَم ُزَمالئِك.
ْ
ْعريَِّة، وَأل اْخرَتْ َبْعَض األبياِت الشِّ

َك َحْوَل نَصِّ » الَكَِمُة الّطيَِّبُة «.
َ
حاوِْر َزميل
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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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عالماُت الرتقيِم

Qاطلب من الطالب قراءة ما يف اجلدول رسا. 	
Qاسأهلم عما يعرفون من عالمات الرتقيم. 	
Qناقش معهم رموز عالمات الرتقيم وأسماءـها. 	
عالمة  	 من  اجلملة  داللة  يعرفون  ـهل  Qناقشهم 

الرتقيم.
واطلب  	 ثالثية،  جممواعت  إىل  الطالب  Qقسم 

منهم أن يعملوا كفريق.
هلا،  	 املثال  اثلاين  ويذكر  العالمة،  أحدـهم  Qيذكر 

ويذكر اثلالث موضع العالمة.
Qابدأ بعالمة الرتقيم األوىل، واطلب من لك فريق  	

أن يبني املطلوب.
Qاستمر بهذه الطريقة إىل نهاية العالمات. 	
من  	 وساعد  إيلهم،  واستمع  الطالب،  ىلع  Qمّر 

حيتاج إىل مساعدة.

ْرِس :  إْجراُء ادلَّ
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7

اُْدُرْس والِحْظ.١

فائدة :                                           
فائدة لغوية إمالئية:

قاعدة وهلا فائدة يف اإلمالء.	 

  حرفا )ط  و ظ (.	 

ال جيتمعان يف لكمة أبداً.	 

 ضابط ،  ضغط.	 

 يعين بمجرد ما يكون  يف اللكمة ط تعرف أن معها ضاد وليس ظاء !!	 

 مثاًل لكمة مضطر.	 

 ال يمكن أن تكتب مظطر.	 
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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
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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،  وساعدـهم 

ذلك.
فيها  	 يصفون  فقرة،  كتابة  إىل  الطالب  وجه 

الصورة.
مر ىلع الطالب يف أماكنهم، وساعد من حيتاج  	

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

أ -  سالمة األفاكر ووضوحها .
ب-  األخطاء اللغوية  . 

ج -  األخطاء اإلمالئية .
د-  االلتام بقواعد الرتقيم .

Qاطلب من الطالب اتلفكر يف املوضوع. 	اخرت بعض الطالب لقراءة ما كتبوه. 	
Qتدوين عنارص املوضوع . 	
املوضوع  	 يف  احلديث  الطالب  من  Qاطلب 

شفهياً، قبل الكتابة.
Qساعد الطالب باألسئلة، أو وجههم إىل بعض  	

عنارص املوضوع.
Qاطلب من الطالب الكتابة يف املوضوع. 	
من  	 يكتبون،وساعد  الطالب،وـهو  ىلع  Qمر 

حيتاج إىل مساعدة.
Qبعد أن ينتي الطالب من الكتابة، صحح ما  	

كتبوه.
Qراِع يف اتلصحيح ما ييل  	

أ- سالمة األفاكر ووضوحها.
ب- األخطاء اللغوية.

ج-Q األخطاء اإلمالئية.
د- االلتام بقواعد الرتقيم.

Qاخرت بعض الطالب،لقراءة ما كتبوه. 	
Qقّيم أداء الطالب.  	
Qأجِر منافسة بينهم، وأعلن نتيجة اتلصفيات. 	
م ما يكتبه الطالب بالطريقة املعهودة. 	 Qقوِّ

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 حيتاج  	

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 : 	

أ -  سالمة األفاكر ووضوحها .
ب- األخطاء اللغوية  . 

ج -  األخطاء اإلمالئية .

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ

ة.          حل اتلدريب :  إجابٌَة ُحرَّ
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٢

3

٤

ّخُص فيها َمْوضوَع »الَكَِمُة الّطيَِّبُة«
َ
ُتْب فِْقَرةً تُل

ْ
اُك

إِْن  »َخرْيٌ  َمْوضوَع  فيها  ّخُص 
َ
تُل فِْقَرةً  ُتْب 

ْ
اُك

شاَء اهلُل «.

ُتْب فِْقَرةً تبنُي فيها قيمَة الكالِم الطيِِّب.
ْ
اُك

 د- االلتام 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.
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ْ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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m اُْدُرْس والِحْظ. ١

m اُْدُرْس والِحْظ. ٢

املضاف واملضاف  	 Qراجع مع طالبك موضوع 
إيله السابق.

قراءة  	 ادلرس  مجل  قراءة  الطالب  من  Qاطلب 
رسية.

Qاطلــب منهــم الرتكيـز ىلع اللكمـات امللونة  	
باألمحر.

أم  	 مثىن  أم  أمفردة  األسماء،  ـهذه  عن  Qاسأهلم 
مجع.

Qاطلب من بعض الطالب قراءة اجلملة األوىل  	
يف املجموعة األوىل.

Qاسأهلم ـهل ـهناك مضاف ومضاف إيله. 	
Qاطلب من آخر قراءة اجلملة األوىل يف العمود  	

اثلاين.
Qاسأل آخر : أين املضاف وأين املضاف إيله. 	
أنه  	 إىل  تلتوصلوا  املضاف؛  نوع  ما  Qاسأهلم: 

مثىن.
Qاسأهلم ماذا حدث للمضاف املثىن، تلتوصلوا  	

إىل : ) حذفت نونه (
Qاستمر بهذه الطريقة مع املجموعتني، وناقش  	

مع طالبك ماذاحدث نلون املثىن واجلمع عند 
اإلضافة.

Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
Qإذا لم يعرفوا ساعدـهم.  	
Qتوصل معهم إىل استخالص القاعدة. 	

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

مجلة من إنشائه حبيث تكون مضافة.
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.

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.

ْرِس : ْرِس :إْجراُء ادلَّ إْجراُء ادلَّ

ْرِس : إْجراُء ادلَّ
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9

ِة
َ
ِر الّسالِِم ِعْنَد اإِلضاف

َّ
 نوِن الُمَثّن وََجِْع الُمَذك

ُ
َحْذف

         حل اتلدريب :           
ة.                  إجابٌَة ُحرَّ

اجعِل الكماِت اتلالَة مضافًة يف جٍل مفيدٍة.3



18

َبُة يِّ ِلَمُة الطَّ
َ
الك

العربية بني يدي أوالدنا  |||||||||||||   الكتـاب اثلانـي عشـر

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 كريَم 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



ادلرس )     (الوحدة ) ١ ( يِّبَُة الَكَِمُة الطَّ

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب اثلـانـي عـشـر 18كــتــاب الـمـعـلـم 18

َبُة يِّ ِلَمُة الطَّ
َ
الك

العربية بني يدي أوالدنا  |||||||||||||   الكتـاب اثلانـي عشـر

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 كريَم اخلُلُِق. 5
اكتُِب الرِّسالَِة ــُهنا. 6
ِم ــُهنا. 7

ْ
طالُب الِعل

رُْض ِلاكتِِب ابَلدَلِ . 8
َ
ــَهِذهِ األ
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ُمثّن 
ْ
ةً لِل َْتها َخطٌّ َمرَّ يت حتَ

ّ
اِْجَعِل الَكِماِت ال

ما يف الِمثاِل.
َ
ِر السالِم، ك

َّ
     َوَمّرةً ِلَْمِع الُمَذك

٥

مجل  	 ىلع  نظرة  إلقاء  الطالب  من  Qاطلب 
اتلدريب.

Qاطلب من أحدـهم قراءة املثال. 	
Qاطلب من آخر بيان ما حدث للمثىن وللجمع. 	
Qإذا أخطأ الطالب فاطلب من آخر اتلصحيح. 	
Qاطلب من أحدـهم قراءة اجلملة رقم )1(، ومن  	

يف  ووضعه  املثىن  إىل  خط  حتته  ما  آخرحتويل 
مجع،  إىل  حتويله  ثالث  من  واطلب  مجلة، 
املثىن  نلون  حدث  ما  قول  رابع  من  واطلب 

واجلمع.
Qإذا لم يعرفوا ساعدـهم.  	
Qاستمر بهذه الطريقة يف بقية مجل اتلدريب. 	
Qاطلب منهم أخرا أن جييبوا يف كتبهم بكتابة  	

اجلمل بعد حتويل ما حتته خط إىل مثىن ومجع.
Qمرَّ عليهم وصحح إجاباتهم. 	

إْجراُء اتلَّْدريِب : 

         حل اتلدريب : 
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         حل اتلدريب :           

املضاف إيله املضاف
ُشْكٍر رِسالَي 1

ـها ْخَيْ
ُ
أ ٢

ـها بِزائِرْي 3
الّصنِي ُمْسِلمو ٤
الَفريِْق الِعبا 5

الـَمْدرََسِة ُمَعلِّمو 6
الـَمْكتَبَِة قاريئ 7
َكِة ِ

الرشَّ حُماِسبو 8
الَقْرَيِة ساِكنو 9

ـهاء الغائب صانَِعْ 10
َربِِّهْم الَقُو مُّ 11
ـْهِل

َ
أ ُمْهِلُكو 1٢

َعَذاِب
ْ
ال اَكِشُفو 13

انلَّاقَِة ُمرِْسلُو 1٤
َِحيِم

ْ
اجل لََصالُو 15

آَدَم اْبيَنْ 16
آَدَم بيَِن 17
اهلل ُمْعِجِزي 18

مجع املذكر السالم مثىن

وََصَل ُمَعلِّمو الَمْدرََسِة. وََصَل ُمَعلِّما الَمْدرََسِة. 1

أركب مع سائيق السيارة أركب مع سائيَق السيارة ٢

أعرف مدريس القرآن أعرف مدريَس القرآن 3

بائعو اتلمر نظيفون بائعا اتلمر نظيفان ٤

صاحب كرييم اخللق صاحب كرييَم اخللق 5

اكتبو الرسالة ـهنا اكتبا الرسالة ـهنا 6

كثرو العلم ـهنا كثرا العلم ـهنا 7

ـهذه األرض لاكتيب ابلدل ـهذه األرض لاكتيَب ابلدل 8
يكره انلاس قلييل 

احلياء
يكره انلاس قلييَل 

احلياء 9

 إله. 
َ

 واملضاف
َ

ْ فِيما ييل املضاف َعنيِّ ٤

قراءة  	 الفقرات  قراءة  الطالب  من  Qاطلب 
رسية.

ومن  	 األوىل،   Qالفقرة قراءة  أحدـهم  من  Qاطلب 
آخر تعيني املضاف واملضاف إيله.

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

واخرت طابلني يف لك مرة.
Qوجه الطالب إىل حل اتلدريب كتابة. 	
Qساعد من حيتاج إىل مساعدة. 	
Qراجع ما كتبوا، وصححه. 	

ْرِس : إْجراُء ادلَّ



كتب املعلم

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

حروف العربية 
بني يدي أوالدنا








