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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

م�سروع العربية للجميع

تقدمي

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

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

من لغات الـمستعمرين التي تفرض على الشعوب فرضاً.
جاء مشروع العربية للجميع ليدعم تعليم العربية لغير الناطقني ِبها، وهو مشروع يتمّيز بالشمول والتكامل؛ فهو 
 « الدولية  الشبكة  ، وحاسوبية، وعن طريق  وتلفازية  إذاعية،  وبرامج  التعليمية، من كتب  الوسائط  يستعني بجميع 

االنترنت«. حتى يتحقق تعليم العربية بأفضل األساليب وأحدثها، وليجد كل دارس ما يحقق رغبته، ويلبي حاجته.

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

يتمكنوا من تقدمي اللغة وفقاً ألحدث تقنيات تعليم اللغات.

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

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

ويسّر مشروع العربية للجميع أن يقّدم لعّشاق العربية من غير أبنائها سلسلته التعليمية »العربية بني يديك، يعرض 
العربية عرضاً تربوياً علمياً يالئم مستجدات العصر، ويلبي حاجات الدارسني غير الناطقني بالعربية، أياً كانت لغاتُهم 

وثقافاتُهم وأعمارهم وبيئاتُهم، عن طريق توفـير الـمواد التعليمية والبرامج الـمناسبة.                           

 
                                                              امل�سرف على امل�سروع                

                                                                                                               الدكتور/ ممد بن عبد الرحمن اآل ال�سيخ 
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والّسالُم َعلى النَِّبِيّ الَعَرِبِيّ املَْبعوِث للّناِس أْجَمعني.  ِبِنْعَمِتِه تَِتُمّ الّصاحِلاُت، والّصالةُ  احلمُد للِه اّلذي 
وبَْعُد،

ُمها ِللّراِغبنَي في تََعلُِّم الَعَرِبَيِّة  َحُة ِلِسلِْسلَِة »الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يََديْك« نَُقِدّ َرةُ َواملُنََقّ ْبَعُة اجَلديَدةُ املَُطَوّ فَهِذِه ِهَي الَطّ
ْت  لَْت في َضْوِء َتاِرَب َمَرّ َحْت وُعِدّ ُمها في ثَْوِبها اجَلديِد، بَْعَد أْن نُِقّ وتَْعليِمها ِمَن املَُعِلّمنَي واملُتََعِلّمنَي، نَُقِدّ
لِْسلَُة إلى التَّْجريِب َواالْخِتباِر َوالتَّْقومِي في َمناِطَق ُمْختَِلَفٍة  نَواِت املاِضَيِة؛ حيث َخَضَعِت الِسّ ِبها َعْبَر الَسّ
الَعَرِبَيِّة  ِلتَْعليِم  وَمراِكَز  وَمعاِهَد  جاِمعاٍت  ِمْن  َصٍة  وُمتََخِصّ َعٍة  ُمتَنَِوّ تَْعليِمَيٍّة  ساٍت  ُمَؤَسّ َوفي  العالَِم،  ِمَن 
صنَي في تَْعليِم الَعَرِبَيِّة  لِْسلَِة ُمَؤِلّفوها وَغْيُرُهْم ِمَن املُتََخِصّ للّناِطقنَي ِبَغْيِرها. وَقْد قاَم ِبتَْجريِب َهِذِه الِسّ
املُتَِّحَدِة  الِوالياِت  إلى  ْرِق  الَشّ الِفِلّبنَي في  ِمْن  املَْعموَرِة  أْرجاِء  َشّتى  َغْيِرِهم في  وِمْن  ِبها  الّناِطقنَي  ِلَغْيِر 
ِمَن  أُِخَذْت  َملْحوظاٌت َعديَدةٌ  َوُجِمَعْت  أْستُراِليا في اجَلنوِب.  إلى  ماِل  الَشّ الَغْرِب، وِمْن روِسيا في  في 
تاُج  ِربَِة ِللُْمَؤِلّفنَي اجَلواِنَب اّلتي حَتْ الِب َواخُلبَراِء، َكَشَفْت َهِذِه املَلْحوظاُت َمَع نَتيَجِة التَِّجْ املَُدِرّسنَي َوالُطّ
املَُؤِلّفون  َفقاَم  التَّْطويِر؛  َعَمِلَيُّة  ْت  َتَّ الّراِجَعِة،  التَّْغِذيَِة  َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى 
َة الَفْجَوِة  لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ ِبتَنْقيِح ُكتُِب الِسّ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة َوتَْعديٍل َوتَْصحيٍح، َوَقْد  َة اجَلواِنَب اّلتي حَتْ بنَْيَ الُكتُِب، وَدْعَم َمواِطِن التََّميُِّز فيها، وُمعاجَلَ

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

نتيجة التطوير: 

أصبحت الكتب أربعة لكٍلّ من الطالب واملعلم بدال عن ثالثة، وقسم كل كتاب من كتب الطالب إلى جزأين. 
وأصبح عدد الدروس )576( درسا بدال عن )300( درس. 

ت، حلٍدّ كبير، الفجوة التي قد يجدها بعض الدارسني للطبعة األولى فيما بني كتب السلسلة.  وُسَدّ
مت تصحيح األخطاء الطباعية وغيرها، ومّت حتسني اإلخراج.

أََمّدونا  الَّذيَن  الِب  َوالُطّ َواملَُدِرّسنَي  اخُلَبراِء  اإلْخَوِة  ميِع  جِلَ ْكِر  الُشّ ِبخاِلِص  َم  نَتََقَدّ أَْن  ُهنا  لَنا  َويَطيُب 
سيِنِه ِبَحْمِد اللَه؛ َسواًء ِبِإبداِء املَلْحوظاِت  مِبَلْحوظاِتِهُم الَقِيَّمِة اّلتي كاَن لَها أَثٌَر َكبيٌر في تَْطويِر الَعَمِل َوحَتْ
ْن يَْهتَُمّ  َفِويَِّة أو الِكتاِبَيِّة ِمْن ُزمالِئنا في امِلْهنَِة، وِمْن ُمَدِرّسي الَعَرِبَيِّة، وِمْن ُطالِبها، وِمْن َغْيِرِهْم ِمَّ الَشّ

ُة َبنْيَ َيَدْيك " َحِة ِمْن ِسْلِسَلِة " الَعَرِبَيّ ْبَعِة امُلَنَقّ َمـة الَطّ ُمَقِدّ
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ْكِر األُْستاَذ َعْبَد اللِه بَْن ظاِفٍرٍ الَقْحطاِنّي،  ِبنَْشِر الَعَرِبَيِّة وِبتَْعليِمها في ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ونَُخُصّ بالُشّ
الُكتُِب في  ِلَهِذِه  ُمراَجَعٍة  ِمْن  ِبِه  َعلى ما قاَم  املَِلِك ُسعوٍد،  ِبجاِمَعِة  الَعَرِبَيِّة  اللَُّغوياِت  َمْعَهِد  املَُدِرَّس في 
ُمُه مِلَْعِهد اللَُّغوياِت الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد ِبِعماَدِتِه وَوكالَِتِه  إْصداِرها اجَلديِد، وُشْكٌر خاٌصّ أيْضا نَُقِدّ
ْت ِتلَْك  ريِب الُكتُِب في ُصفوِفِه مِبُْستََوياِتِه املُْختَِلَفِة، وَقْد اْستََمَرّ وُمَدِرّسيِه وُطالِبِه؛ َفَقْد أتاَح لَنا ُفْرَصَة َتْ
لِْسلَِة َعلى هذه املُْستََوياِت املُْختَِلَفِة،  ِة َفصوٍل ِدراِسَيٍّة، أُتيَح ِللُْمَؤِلّفنَي ِمْن ِخالِلها تَْطبيُق الِسّ التَّْجِربَُة ِلِعَدّ
ْكُر  لِْسلَِة، أْو ِمْن َغْيِرِهْم. والُشّ ريِب الِسّ ْن شاَرَكُهْم في َتْ نَي ِمَّ َكما أُتيَح لَُهْم ُمناَقَشُة التَّْجِربَِة َمَع املُْختَِصّ
يَْبَخْل  ولَْم  املَْعموَرِة،  أْرجاِء  ُكِلّ  في  لِْسلَِة  الِسّ َهِذِه  ِبتَْدريِس  قاَمْت  التي  واملَراِكِز  املَعاِهِد  ِلَبِقَيِّة  َمْوصوٌل 
ْكُر أْجَزلُُه والِعْرفاُن ُكلُُّه، أثابَُهُم اللُه ونََفَعُهْم ونََفَع  أْصحابُها َعلينا مِبَلْحوظاِتِهْم، ِلَهؤالِء وَهؤالِء َجميًعا الُشّ

ِبِهْم َغْيَرُهْم.
لِْسلََةَ شاَء اللُه - ُسْبحانَُه َوتَعالى - لَها أَْن تَنْتَِشَر في َهِذِه  َمِة نُشيُر إلى أَنّ َهِذِه الِسّ َوفي ِختاِم َهِذِه املَُقِدّ
ا  ا ال َشَكّ فيِه، أََنّ َسَبَب َهذا االنِْتشاِر، إمَنّ الَفتَْرِة الَقصيَرِة انِْتشاراً واِسعاً في َكثيٍر ِمْن ِبقاِع العالَِم، َوِمّ
لِْسلَِة،  يَعوُد إلى لَُغِة الُقْرآِن الَكرمِي، َوَمكانَِتها الَعظيَمِة في نُفوِس املُْسِلمنَي، َوِثَقِة ُعّشاِق الَغَرِبَيِّة ِبَهِذِه الِسّ
ساٍت تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهِد  َوَقْد اْعتُِمَدْت ِسلِْسلَُة » الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يَديَك » ُمَقّرراً ِدراِسًيّا في ُمَؤَسّ
الَعَرِبَيِّة  ِللَُّغِة  َفْجٍر  عوِديَُّة، وَمْرَكِز  الَسّ الَعَرِبَيُّة  املَْملََكُة  ـ  ياض  الِرّ ـ  املَِلِك ُسعوٍد  الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة  اللَُّغوياِت 
ِمْصُر،  ِمنْها  َكثيَرٍة،  ِبالٍد  في  ًة،  خاَصّ َطبَعاٍت  لِْسلَُة  الِسّ وُطِبَعِت  الَعَرِبَيِّة.  ِمْصَر  ُجْمهوِريَُّة   - القاِهَرة   -

وأْفغاِنْستاُن، والّصنُي، والبوْسنَُة، وأنْدونيْسيا، وتُْرِكيا...  
 

      

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

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

مالِمِح هذه السلسلِة: 

أّواًل: أهداُف السلسلِة:

تهِدُف السلسلُة إلى تكنِي الدارِس من الكفاياِت التاليِة: الكفايِة اللغويِة، والكفايِة االتصاليِة، والكفايِة 
الثقافيِة. وفيما يلي بياٌن موجٌز ِبهذه اجلوانِب الثالثِة.  

الكفايُة اللغويُة: وتضُمّ ما يأتي:
أ- املهاراِت اللغويَة األربَع، وهي:
    1- االستماُع )فهُم املسموِع(.

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

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

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

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

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

نفسه بصورٍة مالئمٍة في املواقِف االجتماعيِة املختلفِة.

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

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ثانيًا: ُجمهوُر السلسلِة:

هٌة للدارسني الراشدين، سواًء أكانوا دارسني منتظمني في مؤسساٍت تعليميٍة، أو دارسني  السلسلُة موَجّ
َصْت له  مَتَّ تدريُس السلسلِة في برنامٍج مكّثٍف، ُخِصّ يَُعِلّمون أنفَسهم بأنفِسهم، وسواًء  غيِر منتظمني، 

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

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

ثالثًا: ُلغُة السلسلِة:

تعتمُد السلسلُة على اللغِة العربيِة الفصيحِة، وال تستخدُم أيََّة لهجٍة من اللهجاِت العربيِة العاميِة، كما 
أنَّـها ال تستعني ِبلغٍة وسيطٍة.

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

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

*  الـمعجِم العربي بني يديك .
*  وتْصَحُب السلسلَة مادة صوتيٌة

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

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

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

ِج في عرِض املادِة التعليميِة. * مراعاةُ التدُرّ
* مراعاةُ الفروِق الفرديِة بني الدارسني.
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* اختياُر نصوٍص متنوعٍة )حوارات، سرد، قصة،…( واعتمَد الكتاُب األَوّل منها على احِلوار، والنصوِص 
القصيرِة، لسهولِتها، ولكوِنـها مثيرا جّيدا للتعلِّم.

* استخداُم تدريباٍت متنوعٍة ومتعددٍة.
* مناسبُة احملتوى ملستوى الدارسني.

* ضبُط النصوِص بالشكِل، كلّما اقتضْت احلاجُة ذلك.

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

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

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

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

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

* االستعانُة بالصورِة، والسيما في الكتابني األّول والثاني.

ُص لتدريِس السلسلة: سادسا: الّزمُن امُلخَصّ

الدروس األساسية = 576 درسا، يضاف إليها دروس لالختبارات 24 درسا = 600 درس.
في برنامج يُتيح له 25 ساعة أسبوعيا = 24 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 20 ساعة أسبوعيا = 30 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 15 ساعة أسبوعيا = 40 أسبوعا.

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

في برنامج يُتيح له 5 ساعات أسبوعيا = 120 أسبوعا.
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الكتاب األول: 144 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

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

الكتابة وتدريباتـها  

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

=  25 صفحة

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

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

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموعِ 
اإلمالء                

َفِهّي َوالِكتابّي   تَْدِريباُت التَّْعبيِر الَشّ
َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباتـها  

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

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

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

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

خط وإمالء  

2 صفحتان
1 صفحة
1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
= 20 صفحة

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

نٌَصّ ِقرائٌيّ َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب         
ِكتابَة         

َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباٌت 
تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع

َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباٌت
كتابة وبحث

قراءة موسعة

3 َصَفحاٍت
1 صفحة

3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
 3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
6 صفحات

=20 صفحة 

ْلِسَلِة  ساِبعا:  ُدروُس الِسّ

مجموع دروس كتب الطالب األربعة بأجزائها الثمانية )576 درسا أساسيا( ُوِزّعت هذه الدروس كما يلي: 
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َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )3(

 َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )3(

َوَحداُت الكتاِب وُدروُسُه:
َيُضمُّ ِكتاُب الطاِلِب الّثاِلُث 16 َوْحَدًة، َتَتأّلُف ُكلُّ َوْحَدٍة ِمْن 7 ُدروٍس، َوَقْد جاَء َتْصميُم الَوْحداِت َكما َيلي:

ٌف َوَتْدِريباُت اْستيعاٍب             3 َصَفحاٍت* َنصٌّ ِقرائيٌّ ُمَكثَّ
3 َصَفحاٍت* مفردات وتعبيرات                                        
َغِة )1( َوَتْدِريباتـها                                   3 َصَفحاٍت* َقواِعُد اللُّ
2 َصفحتاِن* َتْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع                           

َفِهّي َوالِكتابّي        ْعبيِر الشَّ 2 صفحتان* َتْدِريباُت التَّ
2 صفحتان* إمالء                                

َغِة )2( َوَتْدِريباتـها             3 َصَفحاٍت* َقواِعُد اللُّ

اًل: الُنّصوص أَوّ
ُل ِللِقراَءِة املَُكثََّفِة، َوالنَُّصّ الّثاني ِلَفْهِم املَْسموِع. َوَقْد ُروِعَي في  نْي، النَُّصّ األََوّ تَُضُمّ ُكُلّ َوْحَدٍة نََصّ
نَِصّ َفْهِم املَْسموِع، أَْن يَْرتَِبَط مِبَْوضوِع نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة إلى َحٍدّ َكبيٍر، إْذ في َذِلَك تَْيسيٌر ِلَهِذِه 
م كلُّ نصٍّ من نصوِص فهِم املسموِع إلى قسمني ، ويأتي  املَهاَرِة، الَّتي ال تَْخلو ِمْن ُصعوبٍَةِ ، وقد ُقسِّ

القسماِن في موضوٍع واحٍد في معظم األحياِن ، ويأتياِن في موضوعني مختلفني أحياناً .

ثاِنيًا: َتْدريباُت االْسِتيعاِب.
، ُهما:  جاءْت تَْدريباُت االْستيعاِب في َمْوِضَعنْيِ

- تَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة.
ي َفْهِم املَْسموِع. - تَْدِريباُت اْستيعاِب نََصّ
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدريباِت، ما يَلي:

َبِب في )أ( َوالنَِّتيَجِة في )ب(.  ِح اخَلَطَأ.         * واِئْم بنَْيَ الَسّ ( ثَُمّ َصِحّ ( أَْو ) * َضْع َعالَمَة )

وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:
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ئيَسِة في )أ( َوالِفْقَرِة في )ب(. * أَِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما يلي. * واِئْم بنَْيَ الِفْكَرِة الَرّ
* أَِجْب ِبَصواٍب أَْو َخَطٍأ.                               * اْختَِر اجَلواَب املُناِسَب.

* اْمأْل الَفراَغ مِبا ُهَو ُمناِسٌب.                         * ِصْل بنَْيَ العباَرِة َواملَْوضوِع املُناِسِب.
* َمِن القاِئُل؟ َوما املُناَسَبُة؟     . * َرِتِّب األَْحداَث الّتاِلَيَة َحَسَب ُوروِدها في النَِّصّ

( ِبجاِنِب املَْعنى املُناِسِب ِللِعباَرِة.    * اْذُكْر ُمناَسَبَة ُكِلّ آيٍَة ِمْن اآلياِت الّتاِلَيِة. * َضْع َعالَمَة )

ثاِلثًا: َتْدِريباُت امُلْفرداِت.
اْشتََمَل الِكتاُب َعلى َعديٍد ِمْن تَْدريباِت املُْفَرداِت، َوَقْد جاَءْت في تَْدِريباِت ُمْفرداِت نَِصّ الِقراَءِة 

املَُكثََّفِة.
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدِريباِت ما يلي: 

* هاْت ِمَن النَِّصّ َكِلماٍت تَُؤِدّي َمعاني الَكِلماِت الّتاِليِة.      * ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي تَْأتياِن َمعاً.
* اْختَْر ِمَن الَكِلماِت الّتاِلَيِة ما يُناِسُب ُكَلّ ِفْعٍل، َوأَْكِمِل اجُلْملََة.          * هاِت ُجموَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة.

* هاْت ِمَن النَِّصّ الَكِلماِت الَّتي تُشيُر إليها التَّْعريفاُت اآلِتَيُة. * ِصْل بنَْيَ التَّعبيِر َواملَْعنى املُناِسِب.
* اْشتَْق الَكِلماِت املُناِسَبَة ِمْن ماَدِّة )............( َوَضْعها في الَفراغاِت.  * ِصْل بنَْيَ الَكِلَمتنِي املُتَراِدَفتنِي.

.                      * هاْت ِمَن النَِّصّ الِعباراِت املَْطلوبََة. * هاِت ُمْفَرَد اجُلموِع الّتاِلَيِة ِمْن النَِّصّ
* ابَْحْث َعْن َمعاني الَكِلماِت / التَّْعبيراِت الّتاِلَيِة في ُمْعَجٍم َعَربي.       * ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي ُمتَضاَدتنَِي.

ْرِف. ْحِو َوالَصّ راِبعًا: َقواِعُد الَنّ
َص ِلُكِلّ  ْرِف، ُخِصّ تَوي ُكُلّ َوْحَدٍة ِمْن َوَحداِت الِكتاِب الّثاِلِث َعلى َدْرسنِي ِمْن ُدروِس النَّْحِو َوالَصّ حَتْ
ْفَحِة األُولى ِمنْها أَْمِثلٌَة َعلى القاِعَدِة، َويَليها َشْرٌح ُموَجٌز  َدْرٍس ثاَلُث َصَفحاٍت: ُعِرَضْت في الَصّ
ْرِفَيِّة.  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة النَّْحويَِّة أَْو الَصّ َوتَلِْخيٍص  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة ِمْن ِخالِل األَْمِثلَِة، َوُخِتَمْت ِبقاِعَدٍة 

ْفَحِة الّثاِنَيِة والّثاِلثَِة تَْدِريباٍت َعلى ِتلَْك الّظاِهَرِة.  َوُعِرَض في الَصّ
ُقْرآٍن  ْرِعَيُّة ِمْن  ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب النُّصوُص الَشّ َوالَصّ أَْمِثلَِة الَقواِعِد النَّْحِويَِّة  َوَقْد َغلََب َعلى 
ِحْفِظها  َوِلثباِت  َوُمْستَْخَدَمٌة،  َحَيٌّة  نُصوٌص  ْرِعَيَّة  الَشّ النُّصوَص  أََنّ  ِمنْها:  ْسباٍب  ألَِ َوَذِلَك  َوُسنٍَّة؛ 
َنّ اللَُّغَة الَعَرِبَيَّة لَُغٌة ثاِبتٌَة يَِقُلّ التَّْغييُر فيها؛ َوِمْن ثَّم َفلَْيَس فيها  في الّذاِكَرِة، َوِلوضوِح َداللَِتها، َوألَِ
نُصوُص تُراٍث َمْعزولٌَة َعْن الواِقِع، َوِلُقْرِبها ِمْن ذاِكَرِة َكثيٍر ِمْن الّدارسنَي، َوِلَرْغَبِة َكثيٍر ِمنُْهْم فيها 

َوتَْفِضيِلِهْم إّياها.
ْرِفَيِّة في الِكتاِب الّثاِلِث، ِلتَكوَن تَْكِملًَة ِللُمالَحظاِت النَّحويَِّة  روِس النَّْحويَِّة َوالَصّ َوَقْد مَتَّ اْختياُر الُدّ

موِلَيِّة َوَشيٍء  الَّتي َسَبَق أَْن ُعِرَضْت في الِكتاِب الّثاني، َولَِكِن اّتَسَمْت َظواِهُر الِكتاِب الّثاِلِث ِبالُشّ
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ْرِفَيِّة الّناِدَرِة، َوُدوَن اإلْغراِق في اجُلْزئياِت. خوِل في الَقضايا النَّْحويَِّة والَصّ ِمَن التَّْفصيِل ُدوَن الُدّ
ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب اجلاِنُب التَّْطبيقي َعلى اجَلواِنِب النَّْحويَِّة  َوَغلََب َعلى التَّْدريباِت النَّْحويَِّة َوالَصّ

ْرفَيِّة. َوِمْن أَنْواِع َهِذِه التَّْدريباِت ما يَلي: والَصّ
.... في اجُلَمِل الّتاِلَيِة.                        * أَْدِخْل.... َعلى اجُلَمِل الّتاِلَية. ْ * َعنِيّ

َرًة أُْخرى. ًة َوُمَؤَخّ َمًة َمَرّ َت.... في اجُلَمِل الّتاِلَيِة.            * اْجَعْل.... أَْخباراً ُمَقَدّ * َضْع َخّطاً حَتْ
ْ َسَبَب.... ِفيما يَلي. * اْستَْعِمْل.... في ُجَمٍل ِمْن إنْشاِئَك.                * بنَِيّ

* َمِثّْل ِلـ.... ِبُجَمٍل ِمْن إنْشاِئَك.                     * ابِْن األَْفعاَل الّتاِلَيَة ِللَمْجهوِل/ ِللَمْعلوِم.
ياَدِة.         * اْجَعِل األَْفعاَل الّتاِلَيَة َمزيَدًة. ِد األَْفعاَل الّتاِلَيَة ِمْن ُحروِف الِزّ * َجِرّ
* ِزِن الَكِلماِت الّتاِلَيَة.                               * هاِت.... ِبُجَمٍل ِمْن إنْشاِئَك.
* اْجَعِل األَلْفاَظ الّتاِلَيَة....                           * ُصْغ.... ِمْن الَكِلماِت الّتاِلَيِة.

خاِمسًا: َفْهُم املَْسموِع.
َيٍة َوفاِئَدٍة ِللّطاِلِب،  يُواِصُل الِكتاُب الّثاِلُث تَْدريَب الّطاِلِب َعلى َمهاَرِة َفْهِم املُْسموِع، مِلا لَها ِمْن أََهِمّ
ى ِبها احمُلاَضراِت، إذا الْتََحَق ِبجاِمَعٍة َعَرِبَيٍّة، َكما أَنَّها األداةُ الَّتي يَتَواَصُل  َفْهَي الَوسيلَُة الَّتي يَتَلََقّ
ِبها َمَع َوساِئِل االِتّصاِل الَعَرِبَيِّة املَْسموَعِة ِمْن إذاَعٍة َوِتلْفاٍز َوَغْيِر َذِلَك. واْشتََملَْت ُكُلّ ِوْحَدٍة َعلى 

ما في َدْرٍس واِحٍد، َوَقْد يَكوُن َمْوضوُعُهما واِحداً َوَقْد يَكوُن ُمْختَِلفاً. نْي ُمنَْفِصلنَْيِ ُقِدّ نََصّ
بَْعَد  ِبِقراَءِتها،  الّطاِلُب  ِلَيقوَم  الِكتاِب،  ِنهايَِة  املَْسموِع في  َفْهِم  ِبنُصوِص  ِجئْنا  الفاِئَدِة،  ِمَن  َومِلَزيٍد 
أَْن يَْستَِمَع إليها، ويُحلَّ تَْدِريباِتها، ولتكوَن أماَم املعلِم الذي لم يصل إليه كتاُب املعلم؛ ليستفاد من 

دروس فهِم املسموع . 

ساِدسًا: اإِلْمالُء.
، َوجاَءِت ُمراَجَعٌة إْمالِئَيٌّة ِفي الَوْحَدِة  ُعِرَض ِفي ُكِلّ َوْحَدٍة َمْوضوع إْمالِئّي َمَع تَْدريباِتِه ِفي ًصْفَحتنَْيِ

األخيَرِة.

ْعبيُر. ساِبعًا: الَتّ
ِمنُْهما  ِلُكٍلّ  َص  ُخِصّ َوَقْد   ، الِكتابيِّ َوالتَّْعبيِر  الشَفهيِّ  التَّْعبيِر  التَّْعبيِر:  ي  ِبِشَقّ الّثاِلُث  الِكتاُب  ُعِنَي 
ّفهِيّ َعلى ثاَلثَِة تَْدريباٍت. ُروِعَي في تَْدريباِت  تَوي ًصْفَحُة التَّْدريِب الَشّ َصْفَحٌة في ُكِلّ َوْحَدٍة. حَتْ
الِب. َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع تَْدِريباِت  َفهي، أَْن يَُؤَدّى ُمْعَظُمها، ثُنائياً، أَْو في َشْكِل َفريٍق ِمَن الُطّ التَّْعبيِر الَشّ

َفهي ما يلي:  التَّْعبيِر الَشّ
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* تَباَدِل األَْسِئلََة َواألَْجِوبََة َمَع َزميِلَك.                                        * أَيُُّهما أَْفَضُل؟ َومِلاذا؟
  .... * ُقْم َمَع َفريٍق ِمْن ُزمالِئَك مِبُناَقَشِة املُْشِكالِت / املَْوضوعاِت الّتاِلَيِة.     * قاِرْن بنَْيَ

* تَباَدْل َشْرَح األَحاديِث الّتاِلَيِة َمَع َزميِلَك.                                  * ِبَ تَنَْصُح َهؤالِء؟
* َهْل تُواِفُق أَْو ال تُواِفُق؟ َومِلاذا؟                        * تَباَدْل َوْصَف.... َمَع َزميِلَك.

* ماذا تَْفَعُل في املَواِقِف الّتاِلَيِة؟                       * ماذا يَْحُدُث لَْو....؟
* ماذا تَقوُل في املَواِقِف الّتاِلَيِة؟                       * ناِقْش َمَع َفريٍق ِمْن ُزمالئَك....

* تَباَدْل ِحكايََة.... َمَع َزميِلَك.

ْفَحُة تَْدِريبنِي ِللِكتابَِة، َوِمْن أََهِمّ تَْدريباِت التَّْعبيِر الِكتابي  أّما ِبالِنّْسَبِة ِللتَّْعبيِر الِكتابي، َفتَُضُمّ الَصّ
ما يلي:

صاً.... * اْكتُْب في َدْفتَِرَك َمْوضوعاً ِبُعنواِن....                 * اُْكتُْب في َدْفتَِرَك ُملََخّ
* اُْكتُِب املَْسَرِحَيَّة في َشْكِل نَِصّ َمنْثُوٍر.                * اُْكتُْب َخْمَس ُطَرٍف َسِمْعتَها، أَْو َقَرأْتَها.

ًة ِبُعنواِن... * اُْكتُْب ِقَصّ
        

ثاِمنًا: الِقراَءُة.
نَّها أََهُمّ َمهاَرٍة لََدى ُمْعَظِم دارسي اللَُّغِة الَعَرِبَيِّة،  َجَعَل الِكتاُب الّثاِلُث ِمْن الِقراَءِة َهَدفاً َمْرَكِزّياً، ألَِ
ُن الّطاِلَب ِمْن اإلمْلاِم ِبجواِنَب أَْكثََر  ِكّ ِمْن َغْيِر الّناِطقنَي ِبها، َكما أَنَّها ِمْن ناِحَيٍة أُْخرى، املَهاَرةُ الَّتي ُتَ

ُعْمقاً ِباللَُّغِة الَعَرِبَيِّة َوثَقاَفِتها.
َوَكما أََشْرنا -ساِبقاً- َفإَنّ الّطاِلَب يَقوُم في ُكِلّ َوْحَدٍة ِبِقراَءِة ثاَلثَِة نُصوٍص، ِهَي:

نَُصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة )َصْفحتاِن تَْقريباً(.
نَّصا َفْهِم املَْسموِع )بَْعَد االْسِتماِع إليِهما( )َصْفحتاِن تَْقريباً( 

ْقومُي: االْخِتباراُت َوالَتّ
ِل الِكتاِب؛  ديِد املُْستَوى الَّذي يَِرُد في أََوّ لُها، اْخِتباُر حَتْ يَتََضّمُن ِكتاُب الّطاِلِب َخْمَسَة اْخِتباراٍت: أََوّ
لُُه ُمْستَواهُ ِلِدراَسِتِه، أَْو َعليِه ِدراَسُة الِكتاِب الّثاني،  ِلَيْعِرَف َمْن يُريُد ِدراَسَة الِكتاِب الّثاِلِث، َهْل يَُؤِهّ
ٌر بَْعَد انِْتهاِء ُربْــِع الِكتــاِب )5  َقْبَل االنِْتقاِل إلى الِكتاِب الّثاِلِث )7 َصَفحاٍت(، َوالّثاني: اْخِتباٌر ُمَصَغّ
ٌر بَْعَد  َصَفحاٍت(، َوالّثاِلُث: اْختباٌر ِنْصفٌيّ ِعنَْد ُمنْتََصِف الِكتاِب )7 َصَفحاٍت(، َوالّراِبُع: اْخِتباٌر ُمَصَغّ
انِْتهاِء ثاَلثَِة أَْرباِع الِكتاِب )5 َصَفحاٍت(، َواخلاِمُس: اْخِتباٌر ِنهائٌيّ شاِمٌل في آِخـِر الِكتــاِب )12 
َقُه الّطاِلُب ِفْعاًل؛ َوتَُعُدّ ِمْن ِجَهٍة أُْخرى، أَداًة  َصْفَحًة(. َوَهِذِه االْخِتباراُت تَْرمي إلى تَْقومِي ما َحَقّ

ِلتَْعزيِز َعَمِلَيِّة التََّعلُِّم، َوِمْن ثََمّ ِلَدْفِع الّداِرِس إلى األماِم.
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التي   ، واالقتراحات  واإلجراءات  األساليب  من  املعلّم مبجموعة  تزويد  إلى  الكتاب  هذا  يهدف 
املعلّم  كتاب  تضّمن  وقد  النتائج.  أفضل  فّعالة، حتّقق  بطريقة  الطالب  كتاب  تدريس  من  تّكنه 
كتاب الطالب الذي جاءت صفحاته مصّغرة، حّتى يسهل على املعلّم متابعة املاّدة التعليمية اخلاّصة 

بالطالب دون احلاجة إلى حمل كتاب الطالب منفصال.
ويحتوي كتاب املعلّم هذا على ما يأتي :
*  أساليب عرض النصوص القرائية .

*  مقترحات بكيفية إجراء تدريبات الكتاب.
*  مقترحات بأنشطة إضافية.

*  نصوص فهم املسموع.
*  حّل تدريبات الكتاب ) ما عدا التدريبات االّتصالّية وتدريبات التعبير (.

*  إجابة أسئلة االختبارات.
*  تعريف املعلّم بجوانب مهّمة من اختبارات اللغة.

*  مالحظات ثقافّية .
*  مالحظات لغوّية .

توجيهات عاّمة للمعّلم :

* استخدْم جميع الطرائق واألساليب والوسائل التي تساعد طالبك على تعلّم اللغة العربية.
* اجعْل دورك األساسي في غرفة الدراسة تيسير العملية التعليمية .

* شّجع الطالب على القيام بدور فّعال في الدرس ، وحّثهم على التفاعل واملشاركة في جميع 
األنشطة.

* ال تلجأ إلى أساليب اإللقاء والتلقني واحملاضرة.
* اجعل مدخلك إلى تعليم اللغة األنشطة الثنائية وأنشطة الفريق.

* ليس الهدف من تعليم اللغة نقل املعلومات ، وإمّنا الهدف استخدامها وسيلة تواصل وتفاهم.
* اهتّم بأساليب التعلّم ، دون إهمال ألساليب التعليم.

* نّظم قاعة الدرس، بحيث تسّهل إجراء األنشطة املختلفة.
* عليك بحسن معاملة الطالب ، واحلرص على املساواة بينهم، وإشاعة جٍوّ من احملّبة واإلخاء 

في غرفة الدراسة.

َتْعريٌف بكتاِب املعّلم ) 3 (
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تقومي املدّر�س لأدائه:

لكي يصل املدّرس إلى هدفه من عملية تعليم اللغة، ال بّد له من أن يسأل نفسه بعد نهاية كّل درس 
أسئلة ، منها :

1 – هل حّقق الدرس أهدافه؟
2 – هل تاوب الطالب مع الدرس ؟

3 – هل حتتاج بعض األجزاء إلى مراجعة؟ 
4 – هل املاّدة مناسبة للطالب ؟

5 – هل أنا راٍض عن أدائي عموما ؟
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ْقُم القواعد الَوْحَدةالَرّ
) أ (

فهم املسموع
القسم األّول

فهم املسموع
القسم الّثاِني

القواعد
)ب(

َخواُتهاامُلْعِجَزُة اخلاِلَدُة                           1
َ
َخواُتهاالقراآن الكرمي جمعه وترجمتهالقراآن الكرميكاَن َواأ

َ
اإّن واأ

ْنواُع اخَلَبَِيْوٌم في َحياِة ناِشٍئ2
َ
َتْقدمُي َخَبِ املُْبَتَداأكيف نعامل املراهقالأمهات و�سن املراهقةاأ

ّياُتنا في العاَلِم                     3 ْرِط اجلاِزَمُةأََقلِّ َدواُت ال�سَّ
َ
ْرِط َغرْيُ اجلاِزَمِةالأقلية امل�سلمة يف الغربالنه�سة العلمية عند امل�سلمنياأ َدواُت ال�سَّ

َ
اأ

ُة                                 4 َبِويَّ ُة النَّ نَّ ْرِط ِبالفاِءالسُّ ناِئُب الفاِعِلكتابة حديث امل�سطفى -#-�سنة الر�سول -#-اْقِتاُن َجواِب ال�سَّ

َخواِتهااأَلْطفاُل َوالِقراَءُة                            5
َ
باب َك�َسا واأعطىالأطفال والقراءةالأطفال والقراءةباب ّظنَّ َواأ

ْفعاِلهجرة العقول اإىل الغربالهجرة وم�سكالتهاباب اأْعَلَم واأرىِهْجَرُة الُعقوِل                      6
َ
َتْعِدَيُة الأ

ْرِف )1(طاَب َنْوُمُكْم طاَب َيْوُمُكْم                  7 ْرِف )2(النوم وم�سكالتهالنوم وال�سخريامَلْمُنوُع ِمَن ال�سَّ امَلْمُنوُع ِمَن ال�سَّ

التَّْوكيُدجحا وثوبهجحا وثوبهالَبَدُلَنواِدُر َوُطَرٌف                          8

ُة                     9 امَلْفعوُلِ لأْجِلِهمن �سور العدل يف الإ�سالمامل�ساواة احلقةامَلْفعوُل املُْطَلُقامُلساواُة احَلقَّ

ْفُق باحَلَيواِن                             10 )ل( الّناِفَيُة ِلْلِجْن�ِضاختالف احليواناتاأنواع احليواناتالتَّْمييُزالرِّ

ُة                        11 ْريفالأمثال العربيةالأمثال العربيةاملُ�ْسَتْثَنى ِباإّلاأَلْمثاُل الَعَرِبيَّ امِليزاُن ال�سَّ

ُة                          12 وِجيَّ ُداخِلالفاُت الزَّ الِفْعُل امَلزيُدامل�سكالت الزوجيةالأ�سرةالِفْعُل املَُجرَّ

ِةال�سداقة يف مرحلة املراهقةالأ�سرة واختيار ال�سديقَنوُن الِوقاَيِةالَعالَقُة َبنْيَ اآلباِء واأَلْبناِء                  13 ْفعاِل الُثالِثيَّ
َ
َم�ساِدُر الأ

ها                     14 ِةاملاُء أَْصُل احَلياِة َوِسرُّ باِعيَّ ْفعاِل الرُّ
َ
ِةكمية املاء يف الأر�ضاملاء اأ�سل احلياةَم�ساِدُر الأ دا�ِسيَّ ِة َوال�سُّ ْفعاِل اخُلما�ِسيَّ

َ
َم�ساِدُر الأ

ُة أٍَب                           15 ا�ْسُم امَلْفعوِلو�سية اأب لبنه املغتبر�سالة اأب لبنه املغتبا�ْسُم الفاِعِلَوِصيَّ

َعَمُل ا�ْسِم امَلْفعولواجب الوالدين نحو اأطفالهمالطفولةَعَمُل ا�ْسِم الفاِعِلِمْن َيْومّياِت َوليٍد                         16

ْفصيلُيّ                للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ



ض

لث
لثا

م ا
عل

 امل
اب

كت
   

  
ك  

دي
ني ي

ة ب
ربي

لع
ا

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

ْقُم القواعد الَوْحَدةالَرّ
) أ (

فهم املسموع
القسم األّول

فهم املسموع
القسم الّثاِني

القواعد
)ب(

َخواُتهاامُلْعِجَزُة اخلاِلَدُة                           1
َ
َخواُتهاالقراآن الكرمي جمعه وترجمتهالقراآن الكرميكاَن َواأ

َ
اإّن واأ

ْنواُع اخَلَبَِيْوٌم في َحياِة ناِشٍئ2
َ
َتْقدمُي َخَبِ املُْبَتَداأكيف نعامل املراهقالأمهات و�سن املراهقةاأ

ّياُتنا في العاَلِم                     3 ْرِط اجلاِزَمُةأََقلِّ َدواُت ال�سَّ
َ
ْرِط َغرْيُ اجلاِزَمِةالأقلية امل�سلمة يف الغربالنه�سة العلمية عند امل�سلمنياأ َدواُت ال�سَّ

َ
اأ

ُة                                 4 َبِويَّ ُة النَّ نَّ ْرِط ِبالفاِءالسُّ ناِئُب الفاِعِلكتابة حديث امل�سطفى -#-�سنة الر�سول -#-اْقِتاُن َجواِب ال�سَّ

َخواِتهااأَلْطفاُل َوالِقراَءُة                            5
َ
باب َك�َسا واأعطىالأطفال والقراءةالأطفال والقراءةباب ّظنَّ َواأ

ْفعاِلهجرة العقول اإىل الغربالهجرة وم�سكالتهاباب اأْعَلَم واأرىِهْجَرُة الُعقوِل                      6
َ
َتْعِدَيُة الأ

ْرِف )1(طاَب َنْوُمُكْم طاَب َيْوُمُكْم                  7 ْرِف )2(النوم وم�سكالتهالنوم وال�سخريامَلْمُنوُع ِمَن ال�سَّ امَلْمُنوُع ِمَن ال�سَّ

التَّْوكيُدجحا وثوبهجحا وثوبهالَبَدُلَنواِدُر َوُطَرٌف                          8

ُة                     9 امَلْفعوُلِ لأْجِلِهمن �سور العدل يف الإ�سالمامل�ساواة احلقةامَلْفعوُل املُْطَلُقامُلساواُة احَلقَّ

ْفُق باحَلَيواِن                             10 )ل( الّناِفَيُة ِلْلِجْن�ِضاختالف احليواناتاأنواع احليواناتالتَّْمييُزالرِّ

ُة                        11 ْريفالأمثال العربيةالأمثال العربيةاملُ�ْسَتْثَنى ِباإّلاأَلْمثاُل الَعَرِبيَّ امِليزاُن ال�سَّ

ُة                          12 وِجيَّ ُداخِلالفاُت الزَّ الِفْعُل امَلزيُدامل�سكالت الزوجيةالأ�سرةالِفْعُل املَُجرَّ

ِةال�سداقة يف مرحلة املراهقةالأ�سرة واختيار ال�سديقَنوُن الِوقاَيِةالَعالَقُة َبنْيَ اآلباِء واأَلْبناِء                  13 ْفعاِل الُثالِثيَّ
َ
َم�ساِدُر الأ

ها                     14 ِةاملاُء أَْصُل احَلياِة َوِسرُّ باِعيَّ ْفعاِل الرُّ
َ
ِةكمية املاء يف الأر�ضاملاء اأ�سل احلياةَم�ساِدُر الأ دا�ِسيَّ ِة َوال�سُّ ْفعاِل اخُلما�ِسيَّ

َ
َم�ساِدُر الأ

ُة أٍَب                           15 ا�ْسُم امَلْفعوِلو�سية اأب لبنه املغتبر�سالة اأب لبنه املغتبا�ْسُم الفاِعِلَوِصيَّ

َعَمُل ا�ْسِم امَلْفعولواجب الوالدين نحو اأطفالهمالطفولةَعَمُل ا�ْسِم الفاِعِلِمْن َيْومّياِت َوليٍد                         16

ْفصيلُيّ                للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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اختبار حتديد املستوى للبدء بالكتاب الّثاِلِث

 أواًل: املفردات
َتها َخٌط. أ - أَكِمْل ِبَوْضِع امُلقاِبِل ِلْلَكِلَمِة التي حَتْ

1- َهْل التَّْرويُح َحراٌم؟ ال ُهَو....................................................
2- الّناُس فيهم الَفقيُر وفيهم...................................................
3- اإلسالُم ال يَْدعو إلى احَلرِب، إنَُّه يَْدعو إلى.....................
4- املَْوُت و.................................................................... ِبَيِد اللِه
5- يَْوُم الِقياَمِة، يَكوُن الّناُس بنَْيَ َشقيٍّ و................................

ُر َعْن ُكلِّ َمْجموَعٍة. ب - اْكُتْب َكِلَمًة واِحَدًة ُتَعبِّ
1- َكْهَرباء - َوقود - ِنْفط - بُخار=.......................................................
2- َغّسالَة - حاسوب - ِمْكنََسه - ِمْذياع=............................................
ى=.......................................................... 3- ُصداع - ُزكام - أَلَم - ُحمَّ
4- َزواج - َطالق - ِنساء - ِرجال=.......................................................
5- َجرمَية - ِعقاب - ُشرَطة - َسِرَقة=................................................

جـ. ِصْل َبنْيَ الَكِلَمتنِي املتقاربتني في املَْعنى

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ

5

5

5

املَْعنىالَكِلَمة
َطعامأَوَطن1
واِلدبَفتَْرة2
أْصِدقاءجـأَْكل3
أمدبََعَث4
َزَرَعهـأَب5
بَلَدوأَْصحاب6
َكثَُرزعاَد7
َرَجَعحوالدة8
أَْرَسَلطاْزداَد9
ةيَغَرَس10 ُمدَّ

�صعيــد

طاقة

اأجهزة

مر�س

عالقة زوجية
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ـلـم ال�سِّ

احليــاة
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ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ

. َتها َخطٌّ ح األْخطاَء في الَكِلماِت اّلتي حَتْ ب - َصحِّ
1- انُْظْر إلى َهِذِه الِكتاِب.          ...................................
................................... 2- أُريُد الِكتاَب الِقراَءةَ.    
................................... بيَبُة اّلذي َحَضَرْت الَيْوَم.   3- َهِذِه ِهَي الطَّ
................................... 4- في املَْدَرَسِة َعَشَرةُ ُمَدرِّس.    
5- َوَجْدُت الَعَمَل املُناِسَبَة.          ...................................
................................... 6- َصلّى  الّطاِلبنِي في املَْدَرَسِة.   
واَء يا فاِطَمُة.          ................................... 7- اْشَرب الدَّ
8- هل تكتب الدرس باألمس يا سعيد.         ...................................

................................... 9- لَْم أَُصلّي في الَبْيِت.    

................................... 10- َستَكوُن الُعْطلَُة ثاَلثَُة َشْهر.   
11- لي ثاَلُث أَبْناٍء.           ................................... 
12- الّطاِلباُت نَشيَطٌة.           ...................................
ٌة واِحد.              ................................... ُة اإلْسالِميَُّة أُمَّ 13- األُمَّ

................................... داً عائَشَة.     َج ُمَحمَّ 14- تََزوَّ

................................... 15- َهذاِن ُمَدرِّسوَن نَشيطاِن.    

................................... 16- َخَرَج املَُصلنَّي ِمن املَْسِجِد.    

حيَح بوضع دائرة حول احلرف الصحيح. جـ. اْخَتر اجَلواَب الصَّ
1- تر األسماء اخلمسة بـ :             أ- بالفتحة       ب- باأللف    جـ- بالياء

2- ينصب املثنى بـ :        أ- باأللف        ب- بالياء     جـ- بالفتحة
3- تزم األفعال اخلمسة بـ :              أ- بحذف النون  ب- بالسكون  جـ- بحذف حرف العلة

4- يرفع جمع املذكر السالم بـ :           أ- بالواو         ب- بالضمة   جـ- باأللف
5- احلال اسم نكرة:                   أ- منصوب      ب- مجرور    جـ- مرفوع 

6- يجر جمع املذكر السالم بـ :        أ- بالكسرة     ب- بالياء     جـ- بحذف النون
7- الفعل املضارع إذا سبق بأن أو لن:    أ- يجزم        ب- يرفع      جـ- ينصب
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هـــــذا

كتـــــــــاب

التــــي

مدر�سيـن

الـمنا�سب

الطالبان

ا�صربــــــي

كتـــــــب

اأ�ســـلِّ

�سهــور

ثالثة

ن�سيطات

واحـــدة

حممــٌد

مدر�ســان

الـم�سلــون
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كان أول ما يهتم املسلمون الفاحتون به، بعد دخولهم أي بلد، هو إنشاء املسجد اجلامع، ألن قيام 
املساجد معناه امتداد اجلماعة اإلسالمية إلى ذلك البلد، ودخوله في دولة اإلسالم، وليعلنوا بذلك 
أن ذلك البلد صار جزءاً من دار اإلسالم ومركزاً من مراكزه، وليعلنوا انتصار دين الله، وليس 

انتصار الفاحتني.

8- يهتم املسلمون بأطراف بالد اإلسالم.
9- يدخل اإلسالم اليوم معركة مفروضة عليه. 

10- املعاهد واجلامعات لها دور كبير في تثبيت اإلسالم. 
11- أول عمل يقوم به املسلمون بعد الفتح بناء املسجد اجلامع.  

12- بناء مسجد في بلد ما في املاضي يعني دخوله في دولة اإلسالم.
13- إذا انتصر املسلمون فهذا يعني انتصار الفاحتني.

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي واحد من كبار مفكري العالم، وأحد األئمة األربعة بني 
فقهاء املسلمني. ولد في مدينة غزة في فلسطني سنة 150هجرية، وربته أمه بعد وفاة والده، 
فعاش يتيماً. حملته أمه إلى مكة، وكان عمره سنتني، ونشأ فيها، وتلقى فيها العلم، وحفظ القرآن 

وكان عمره سبع سنوات، ودرس اللغة والشعر، ثم الفقه واحلديث.
أخذ فقه الكتاب والسنة في بالد احلجاز، وحفظ موطأ اإلمام مالك، ثم سافر إلى املدينة وتعلم 
من مالك الفقه، ثم سافر إلى العراق وسماه أهل مكة “ناصر احلديث”. وعاش مع مالك تسع 
سنوات. وملا مات مالك سنة 179هجرية، عاد الشافعي إلى مكة، ثم سافر إلى جنران ثم العراق، 

ثم مصر عام 199هـ، ومات فيها عام 204هجرية.

14- رباه أبوه تربية حسنة.
15- عاش يتيماً بعد وفاة أمه. 

16- نشأ في مكة وتلقى علمه فيها.
17- درس الفقه قبل أن يدرس اللغة.

18- حفظ موطأ مالك قبل أن يرى مالكاً.
19- عندما توفي مالك كان عمر الشافعي 29 سنة.

20- توفي الشافعي وعمره خمسون سنة.

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ
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اجلمل مرتبة الكلمات

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

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

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

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

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

1- العالم - كثرت - السرطان - أمراض - في 
2- بالدنا - أن تنتقل - أخاف - إلى - العدوى 

3- عند - الشباب - ثروة - أغلى - األمة
4- صغيرة - أصبح - اليوم - قرية - العالم 

5- األسرة - في - تسكن - واحد - بيت 

فقرة اجلمل

..................................................................................-1

..................................................................................-2

..................................................................................-3

..................................................................................-4

..................................................................................-5

أما اآلن فقد رجعوا إلى دينهم.  
وذلك بأن تعلموا اللغة العربية. 

في املاضي القريب، ترك املسلمون دينهم.
وبدؤوا يعرفون اإلسالم احلقيقي. 
وأخذوا ثقافات اآلخرين فضعفوا. 

الصواب اجلمل التي فيها اخلطأ
.............................................................................

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

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

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

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

1- نبدأ فنقول باسم الله الرحمن الرحيم. 
2- جاء اآلباؤ قبل األبناء. 

3- أشعر باالطمأنان في مكة. 
4- حلقنا رأوسنا في مكة. 

5- جاءت املهندساة اليوم. 

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ
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رابعًا: الكتابة
أ- رتب الكلمات التالية لتصير جماًل:

ب- رتب اجلمل التالية لتصير فقرة 

جـ- الكلمات التي حتتها خط، كتبت خطأ فصححها.

كثرت أمراض السرطان في العالم
أخــاف أن تنتقل العدوى إلي بالدنا

الشباب أغلـى ثروة عند األمة
أصبح العالم اليوم قرية صغيرة

تسكن األسرة اليوم في بيت واحد

بسم
اآلباء

باالطمئنان
رؤوسنا

املهندسات

3
5
1
4
2



1
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نشاط ما قبل القراءة . 

الهدف من نشاط ما قبل القراءة ما يلي :
أ – أن يهّيأ الطالب للنص اجلديد .

ب – أن يقرأ الطالب، لتحقيق هدف حمدد .

ج – أن يستوعبوا األفكار الرئيسة للنص .

•  وجه الطالب إىل مناقشة األسئلة اليت ترد يف نشاط ما قبل القراءة.

توجد  فأكثرها  القراءة،  قبل  ما  نشاط  ترد يف  اليت  األسئلة  •  ختتلف 

إجاباته يف النص نفسه، وبعضها يعتمد على ثقافة الطالب، ومعلوماته 

عن املوضوع.

•  إذا كانت األسئلة من النوع األول، فوجِّه الطالب إىل البحث عن 

اإلجابات بسرعة يف النص، وأثن على الطالب الذي جييب قبل زمالئه.

لقراءة السؤال األول / العبارة األوىل يف نشاط ما قبل  •  اخرت طالباً 

القراءة، وطالباً آخر لإلجابة، وإذا أخطأ، فأعط الفرصة لغريه.

عدة  وأشرك  األسئلة،  تنتهي مجيع  السابقة، حىت  بالطريقة  استمر    •

طالب يف مناقشتها .

من  تنبثق  اليت  واملعلومات،  األفكار  لذكر  الطالب،  بعض  اخرت    •

النشاط بعد املناقشة .

للقراءة المكثفة ثالث مراحل هي :
1 – ما قبل القراءة : ويف هذه املرحلة، يتم التمهيد لدرس القراءة 

والثانية  للنص،  املصاحبة  الصورة  مناقشة  األوىل:   : بطريقتني  اجلديد 

اليت  التالية(  األسئلة  عن  اإلجابة  يف  )فكر  أسئلة  عن  الطالب  إجابة 

تسبق النص .

سراً،  النص  بقراءة  الطالب  يقوم  حيث   : الصامتة  القراءة   –  2

بغرض الفهم واالستيعاب .

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

الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 1 (

تدريس نص القراءة المكثفة .
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 1 (

خطوات درس القراءة المكثفة

1 – التحية: حي الطالب بتحية اإلسالم، وتلق ردودهم عنها.

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

ورقم الصفحة .

3 – المراجعة : وتشمل مراجعة الواجب املنزيل ، إن وجد، ومراجعة 

 ، اللغوية  املهارات  املراجعة  تتضمن  السابق.  الدرس  أو  الوحدة 

واحملتوى الثقايف.

4 – التمهيد للدرس: ناقش الطالب يف الصور املصاحبة للنص، عن 

طريق األسئلة ، مث اطرح عليهم األسئلة اليت تسبق النص؛ ليجيبوا 

عنها مستعينني بالنص القرائي .

تعتقد  ما  اجلديدة  املفردات  من  اخرت   : الجديدة  المفردات   –  5

على  وسجلها  السياق،  طريق  عن  معانيه  يفهموا  لن  الطالب  أن 

السبورة، وناقش الطالب يف معانيها .

للفهم  سراً،  النص  لقراءة  الطالب  وجه  الصامتة:  القراءة   –  6

واالستيعاب.

القراءة  بعد  والتعبيرات:  والمفردات  االستيعاب  تدريبات   –  7

الصامتة، انتقل إىل تدريبات االستيعاب، مث املفردات والتعبريات.

8 – القراءة الجهرية : اخرت بعض الطالب، لقراءة أجزاء من النص 

قراءة جهرية .

9 – بقية تدريبات الدرس : انتقل إىل بقية تدريبات الدرس .

10 – كلف الطالب بواجب منزلي .
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تدريب ) 1 (

تدريب ) 2 (

استيعاب ومفردات وتعبيرات
أوَّاًل: االستيعاب:

ضع عالمة )( أو )r( مث صحح اخلطأ.

إجراء التدريب :
• اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.

• اخرت طالباً آخر لإلجابة، بقول صحيح، إذا كانت اجلملة صحيحة، 

أو خطأ، إذا كانت اجلملة خطأ.

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

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

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

حلُّ التدريب :
2 – د 1 – هـ   
4 – جـ 3 – و   
6 – ز 5 – ب  

7 - أ

حلُّ التدريب :
-1 انتهت بانتهاء األمم اليت ظهرت فيها.

 -2
-3
 -4

-5 السور املكية.
 -6 يف عهد أيب بكر 

-7

إجراء التدريب :
•  اخرت طالباً لقراءة األسباب.

•  اخرت طالباً آخر، لقراءة النتائج .
•  اخرت طالباً، ليوائم بني السبب األول، والنتيجة املناسبة.

الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 1 (

واِئْم بَين السََّبِب في )أ( والنَّتيَجِة في )ب(.

•  إذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغريه .
•  انتقل إىل بقية التدريب متبعاً األسلوب السابق، وذلك بأن يقرأ 

الطالب األول السبب، ويذكر الثاين النتيجة.
•  اطلب من الطالب حل التدريب كتابة، وصحح إجاباهتم .
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 2 (

تدريب ) 3 (

تدريب ) 4 (

وائم بني الفكرة الرئيسة يف ) أ( ورقم الفقرة يف )ب(
إجراء التدريب :

•  اخرت طالباً لقراءة الفكرة الرئيسة األوىل.
•  اخرت طالباً آخر، لذكر رقم الفقرة املناسبة .

•  إذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغريه .
•  انتقل إىل بقية التدريب، متبعاً األسلوب السابق، وذلك بأن 

يقرأ الطالب األول الفكرة، ويذكر الثاين رقم الفقرة.
•  اطلب من الطالب حل التدريب كتابة، وصحح إجاباهتم .

حلُّ التدريب :
1 – جـ                2 – و            3 – هـ 
 4- ب                5 – أ             6 - د 

أجب باختصار عما يلي.  
إجراء التدريب :

• اخرت طالباً، لقراءة السؤال األول .

• اخرت طالباً آخر لإلجابة .

•  إذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغريه .

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

•  وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة.

•  صحح إجابات الطالب .

•  اخرت طالباً، لقول اإلجابات فقط.

•  أعط الفرصة لطالب آخر .

حلُّ التدريب :
1 – الناقة لصاحل – العصا ملوسى

2 – العلوم واملعارف / اجلنني...إخل
3 – جربيل عليه السالم .

4 – املكي  ما نزل قبل اهلجرة – املدين ما نزل بعد اهلجرة .
5 – املكي
6 – املدين

7 – 23 عامًا
8 – اليمامة

9 – حفصة بنت عمر/ حفظت القرآن مث سلمته لعثمان.
10 – املصحف اإلمام .
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تدريب ) 1 (

تدريب )2(

هات مرادف الكلمات التالية من النص .
إجراء التدريب :

القراءة  على  الطالب  لتدريب  التدريب،  هذا  استعمل    •
اخلاطفة.

•  اذكر إحدى الكلمات، دون ترتيب .
•  اطلب من الطالب البحث عن مرادف الكلمة املطلوبة يف 

النص.
الكلمة يف  مرادف  يعثرون على  الذين  الطالب  أثن على    •
النص، قبل غريهم، بشرط أن يضع الطالب إصبعه على الكلمة 

املطلوبة .
•  استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

•  وجه الطالب إىل كتابة الكلمات املرادفة يف الكتاب.
•  صحح ما كتبه الطالب .

حلُّ التدريب :
1 – انـْتـََقَل إىل          2 – َحِفَظ ِعْنَد  

3 – حَبََث َعن                    4 – َيُدلُّ على

5 – أََمَر بِـ                  6 – يـََقُع يف

َع بـنَْيَ 7 – يَقوُل لـ              8 – مجُِ
9 – طََلَب ِمن         10 – َيْدعو إىل 

- ويمكن قبول إجابات أخرى ، مثل :

انتقل إىل مكة – انتقل بالطائرة – انتقل من بيته – انتقل يف الليل .

•  اخرت بعض الطالب ، لقراءة اجلمل اليت أتوا هبا .
•  صحح إجابات الطالب . حلُّ التدريب :

1 – رسل – ناقة – ذهاب – اإلنس

2 – جاء – السابقة – صور – َقْدر

3 – داخل – قصري – حنو – عديدة

4 – مدة – عاماً – عهد– موقعة– تويف– سلَّم

ثانيا : المفردات والتعبيرات.

اختر من الكلمات التالية ما يناسب كل فعل ، وأكمل 
الجملة .

إجراء التدريب :
•  اخرت بعض الطالب لقراءة احلروف.
•  اخرت بعض الطالب لقراءة األفعال .

•  اخرت بعض الطالب، لذكر الفعل واحلرف الذي يناسبه .
•  وجه الطالب إىل تكملة اجلمل مبا هو مناسب. 

الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 2 (
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 2 (

تدريب ) 3 (

تدريب ) 4 (

هات من النص الكلمات التي تشير إليها التعريفات اآلتية .
إجراء التدريب :

•  استعمل هذا التدريب، لتدريب الطالب على القراءة اخلاطفة.

•  قل أحد التعريفات، دون ترتيب .

التعريف  إىل  تشري  اليت  الكلمة  عن  البحث  الطالب  من  اطلب    •

املذكور يف النص.

•  أثن على الطالب الذين يعثرون على الكلمة يف النص، قبل غريهم، 

بشرط أن يضع الطالب إصبعه على الكلمة املطلوبة .

•  استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

•  وجه الطالب إىل كتابة الكلمات يف الكتاب.

•  صحح ما كتبه الطالب .

اقرأ كّل عبارة ، ثم انسج على منوالها. 
إجراء التدريب :

•  اخرت طالباً لقراءة العبارة األوىل، مث ناقش الطالب يف معناها.

•  اخرت طالباً لينسج على منوال العبارة األوىل.

•  أعط الفرصة ملزيد من الطالب، لإلتيان بعبارات مماثلة.

•  استمر باألسلوب السابق، حىت تنتهي مجيع العبارات.

•  اطلب من الطالب حل التدريب كتابة، وصحح إجاباهتم .

حلُّ التدريب :
ب – رسول . أ – معجزة .  

د – مكي . جـ – منجَّم.  

و – يوم القيامة . هـ - هجرة.  

ح- مصحف . ز – جهاد.  

ي- آية.  ط- مرتد.  

حلُّ التدريب :
حسب إجابة الطالب.
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 3 (

عرض قواعد اللغة  
حتت  خطوطاً  وضع  إضافية،  سبورة  على  الدرس  أمثلة  اكتب 

الكلمات حمور الدرس .

مراحل درس القواعد :
يتألف درس القواعد من عدة مراحل ، نستعرضها فيما يلي :

المرحلة األولى : المراجعة والربط والتهيئة .
    قبل أن تبدأ يف عرض درس القواعد اجلديد، قم مبراجعة دروس 

القواعد السابقة، لتطمئن إىل أن الطالب، ما زالوا يذكرون تلك القواعد 

من ناحية، ولربطها بدرس القواعد اجلديد ، وهتيئة الطالب له.

المرحلة الثانية : المناقشة
    اخرت بعض الطالب لقراءة األمثلة من السبورة مث قم مبناقشة 

على  الطالب  شجع  وتذوقوها.  معانيها،  فهموا  أهنم  لتتأكد  األمثلة، 

احلوار  طريق  عن  ذلك،  على  وساعدهم  الدرس،  قواعد  استنباط 

استنتاج  إىل  الطالب  يتوصل  وعندما  اإلضافية،  واألمثلة  واألسئلة، 

القاعدة املطلوبة، سجلها على السبورة .

المرحلة الثالثة : الشرح 
الطالب  وشجع  واضحة،  بطريقة  الدرس  بشرح  قم      
على طرح أسئلتهم، وأجب عنها إجابات دقيقة؛ واخرت بعض 
الطالب لقراءة الشرح، مث أعط الفرصة جلماعة منهم، للتناوب 

يف شرح الدرس، والكتب مغلقة .

المرحلة الرابعة : القاعدة 
القواعد اليت سجلتها على السبورة ،  اخرت بعض الطالب، لقراءة 

مث ناقشهم فيها عن طريق األسئلة. اخرت بعد ذلك بعضاً منهم لقراءة 

القاعدة يف الكتاب، مث وجه بعضهم لذكر قواعد الدرس والكتب مغلقة.

المرحلة الخامسة : التدريبات
    انتقل إىل مرحلة التدريبات، متبعاً أساليب إجرائها.
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 3 (

التدريب  1  

التدريب  2  

عين اسم كان، أو إحدى أخواتها وخبرها في الجمل التالية .
إجراء التدريب :

•  اكتب مثاال على السبورة .
•  بني للطالب الفعل الناسخ وامسه وخربه يف املثال .

•  اخرت طالباً، لقراءة اآلية األوىل، وذكر الفعل الناسخ وامسه وخربه.
•  إذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغريه .

•  استمر باألسلوب السابق إىل هناية التدريب .
•  وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .

•  صحح إجابات الطالب .

أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل التالية، واضبط 
اسمها وخبرها بالشكل ما أمكن ذلك.

إجراء التدريب :
•  اكتب املثال على السبورة .

وبعد  الناسخ،  الفعل  دخول  قبل  اجلملة  بني  الفرق  للطالب  بني    •
دخوله .

مث  الناسخ،  الفعل  دخول  قبل  األوىل،  اجلملة  لقراءة  طالباً،  اخرت    •

اطلب منه أن يدخل عليها أحد األفعال الناسخة، مبيناً التغيري الذي 
طرأ عليها .•  استمر باألسلوب السابق إىل هناية التدريب .

•  وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .
•  صحح إجابات الطالب .

وبعد  الناسخ،  دخول  قبل  اجلمل  لقراءة   ، الطالب  بعض  اخرت    •
دخوله .

حلُّ التدريب :
1 – االسم وجهه، اخلرب مسودا. 
2 - االسم عطاء، اخلرب حمظورا. 

3 - االسم الضمري)ُت (، اخلرب خري.
4– االسم ماء ، اخلرب غوراً. 

 5 – االسم الضمري)ت(، اخلرب إخواناً.
 6 – االسم الضمري )َت(، اخلرب مرسلها.

 7 – االسم الضمري )وا( ، اخلرب جامثني.   
 8 - االسم الضمري )وا( ، اخلرب قردة. 

 9 – االسم القوم، اخلرب مسافرين .
حلُّ التدريب :10 – االسم الضمري املسترت يف أزال، اخلرب حمافظاً.

تقبل اإلجابات الصحيحة ، وهذا نموذج :
أْصَبَح احُلّجاُج قاِدمنَي .- 1
ساِفراُت ُمغاِدراٍت .- 2

ُ
لَْيَسِت امل

صاَر أَبوَك َسريَع املْشي .- 3
َظلَّ املْسِلموَن ُمَوحَّديَن .- 4
أْمَسِت الطَّبيباُت َنشيطاٍت .- 5
ما زال حُمَمٌَّد َكرمَي النَـّْفِس .- 6
كاَنِت األْشجاُر ُمْثِمَرًة .- 7
أْضَحْت فاِطَمُة َسعيَدًة .- 8
ما زاَل الِعْلُم نوراً .- 9
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التدريب  3

التدريب  4

احذف الّناسخ، واضبط الجملة بالّشكل ما أمكن ذلك.
إجراء التدريب :

•  اخرت طالباً، لقراءة اجلملة األوىل.

• اخرت طالباً آخر، لقراءة اجلملة بعد حذف الناسخ.

• إذا أخطأ، فأعط الفرصة لغريه.

• اتّبع األسلوب السابق يف بقّية التدريب.

• اطلب منهم حّل التدريِب كتابًة.

• راجع ما كتبوه.

اضبط الُجمل التالية بالّشكل.
إجراء التدريب :

• وجِّه الطُّالب إىل ضبط أواِخر الكلمات.
• راجع ما قاموا به.

• اخرت بعضهم، لقراءة اجُلَمل فرديّاً، بعد ضبطها بالشكل.

حلُّ التدريب :
1 –  الَعَدوُّ ناِقٌم.

ْؤِمُن طَيُِّب الَقْلِب .
ُ
2 –  امل

3 –  اجَلوُّ َصْحٌو .

4 –  ال قيَمَة لِْلَحياِة فهي زائلٌة .

ريُض ساِهٌر .
َ
5 – امل

6 –  اجلُنوُد ُمْسَتِعدوَن .

7 – َ  الُعلماُء َمْشغولوَن بِالِعْلِم .

8 –  الَبناُت َمْشغوالٌت ِبواِجباهِتِنَّ .

اِن . جاِهداِن ُمْسَتِعدَّ
ُ
9 –  امل

10 – أنَت هاِدٌئ وأَبوَك نائٌم .

حلُّ التدريب :
1 -  كانت األرُض خضراَء .

2 – ما زالت السماُء صافيًة .

3 – ال خترج ما دامت الرياُح شديدًة .

4 – كن خاشَع القلب يف صالتك .

5 – صار التنُي حلَو الطعم .

6 – ظلت الغيوُم سوداَء اللون .

7 – أمست الطالباُت مشغوالٍت بالدرس .

8 – بعد نزول املطر صارت العصافرُي مغردًة .

9 - كوين حريصًة على التعاون مع أخواتِك.

الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 3 (
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 4 (

عرض نص فهم المسموع . ) القسم األوَّل (
• اطلب من الطالب إغالق الكتب، واالستماع جيداً.

• شغِّل جهاز التسجيل، أو اقرأ النص قراءة واضحة، دون َعَجلة أو 

إبطاء .

• بعد أن جُييب الُطاّلب عن األسئلة، اطلب منهم االستماع إىل الّنصِّ 

مرَّة ثانية.

• شّغل جهاز التسجيل، أو اقرأ الّنّص مرَّة ثانية.

• اطلب من الّطاّلب تصحيح إجاباهتم.

• راِجع إجابات الّطاّلب.

التدريب  1  

التدريب  2  

التدريب  3  

أجب مما سمعت بوضع عالمة )( أو )( في المربع.

 -3                 -2                 -1
 -5                -4

أجب مما سمعت عن األسئلة الّتالية باختصار.

1- أنزله ليهدي الّناس إىل الطَّريق املستقيم.
2- الذِكر، الكتاب، الفرقان.

على  حفظه  وليسهل  قلبه،  وليطمئن  الرسول،  فؤاد  لتثبيت   -3
الرَّسول والصَّحابة، ومراعاة للتَّدرُّج يف التَّشريع.

4- األحكام واحِلَكم، واألمثال والِعرَب والقصص والعظات والرباهني.
5- )حسب إجابة الّطالب(

حل التدريب :   
3 – جـ 2 – أ   1 – جـ  

نشاط إضافي: تلخيص النَّص:
• اطلب من الّطالب االستماع إىل نصِّ فهم املسموع مرَّة ثانية.

• اخرت بعضهم لتلخيص النَّصِّ َشَفهّياً.
• اطلب منهم تلخيص النَّصِّ كتابًَة يف دفاترهم. 

ِاْختـَْر الَجواَب الصَّحيَح ِبَوْضِع دائَِرٍة َحوَل الَحْرِف الُمناِسب.

حلُّ التَّدريب:

حلُّ التَّدريب:
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عرض نص فهم المسموع . ) القسم الثاني (
• اتّبع اخلطوات الواردة يف القسم األّول.

الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 4 (

التدريب  1

التدريب  2

أجب مما سمعت بوضع عالمة )( أو )(في المربع.

 -3                -2                 -1

 -5                  -4

أجب مما سمعت عن األسئلة الّتالية باختصار.

1 – َزيٌد بن ثاِبٍت، وَعِليٌّ بن طاِلٍب، وُعثماُن بُن َعّفاَن، وَعبُد الّله 

ِبُن َمسعوٍد.

2 – حِلفِظِه من الّضياع، لكثرة موت الصحابة يف حروب الرِّدَّة.

قراءة  يف  املسلمون  خيتلف  ال  حىّت  الُقرآين،  النَّصِّ  لتوحيد   –  3

القرآن.

4 – ألنَّ أكثر املسلمني، ال يعرفون اللُّغة العربيَّة.

رَتَجِم إليها.
ُ
5 – فهم كالم اهلل، واللُّغة العربيَّة، واللُّغة امل

التدريب  3

اختر الجواب الّصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب .

3 – ب 2 – ب   1 – جـ  

نشاط إضافي: تلخص النَّص:
• اطلب من الّطاّلب االستماع إىل نصِّ فهم املسموع مرَّة ثانية.

• اخرت بعضهم لتلخيص النَّصِّ َشَفهّياً.
• اطلب منهم تلخيص النَّصِّ كتابًَة يف دفاترهم. 

حلُّ التَّدريب:

حلُّ التَّدريب:

حلُّ التَّدريب:
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 5 (

التدريب  1  

التدريب  3  التدريب  2  

التعبير الشفهي والكتابي
أواًل: التعبير الشفهي .

تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك )نشاط ثنائي( 
إجراء التدريب :

•  وجه الطالب للقيام بالتدريب ثنائياً، وامسح لكل طالب بأن خيتار 
زميله.

•  يقرأ الطالب األول السؤال األول، ويقوم الطالب الثاين باإلجابة.
الثاين، ويقوم الطالب األول باإلجابة،  الثاين السؤال  •  يقرأ الطالب 

وهكذا .
•  اطلب من الطالب الكالم بصوت مسموع.

إليهم، وساعد من حيتاج  •  مر على الطالب يف أماكنهم، واستمع 
إىل املساعدة .

أيّهما أفضل ؟ ولماذا ؟ ) نشاط ثنائي (
إجراء التدريب :

•  وجه الطالب إىل أداء التدريب ثنائياً .
•  يذكر الطالب األول رأيه يف املوضوع األول ، ويؤيده بذكر السبب 

املؤيد لرأيه.
•  يذكر الطالب الثاين رأيه يف املوضوع األول ، ويؤيده بذكر السبب 

املؤيد لرأيه.
•  وجه الطالب إىل اتباع األسلوب السابق يف بقية املوضوعات .

على  وشجعهم  إليهم،  واستمع  أماكنهم،  يف  الطالب  على  مر    •
احلديث، وساعد من حيتاج إىل املساعدة .

قارن بين ... ) نشاط ثنائي (.
إجراء التدريب :

•  اكتب على السبورة املوضوعات ، اليت سيقارن الطالب بينها .
•  وجه الطالب إىل أداء التدريب ثنائياً .

•  شجع كل طالبني على املقارنة بني املوضوع األول من عدة زوايا، 
وشجعهم على ذلك عن طريق األسئلة .

•  تأكد أن كل طالب يديل بدلوه يف املوضوع، ويشارك يف احلديث .
متبعني  األخرى،  املوضوعات  إىل  االنتقال  الطالب  من  اطلب    •

األسلوب السابق. 
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التدريب  1

التدريب  2

ثانيا : التعبير الكتابي :

: )المعجزة الخالدة( الوارد في أول الوحدة  أِعد قراءة نصِّ
ثمَّ اكتب في دفترك ملّخصاً له، مستعيناً بالعناصر التالية .

إجراء التدريب :
•  اخرت بعض الطالب، لقراءة نص )املعجزة اخلالدة(

•  وجه الطالب إىل مناقشة عناصر املوضوع.
•  اخرت بعض الطالب، لتلخيص أجزاء من النص شفهياً .

•  اطلب من الطالب تلخيص النص كتابة يف دفاترهم.
ثنائياً، أو يف شكل فريق من  تقييم ما كتبوه  •  شجع الطالب على 

3 - 4 طالب .
•  قم بتصحيح ما كتبه الطالب، مراعياً يف ذلك :

أ – سالمة األفكار ووضوحها .
ب – قلة األخطاء اللغوية .

ج – قلة األخطاء اإلمالئية .
د – االلتزام بعالمات الرتقيم .

اكتب في دفترك موضوعاً بعنوان : القرآن الكريم. •  اخرت بعض الطالب، لقراءة ما كتبوه .
إجراء التدريب : 

•  وجه الطالب إىل قراءة النصوص املتعلقة باملوضوع.
•  اطلب منهم مناقشة األسئلة .

•  اخرت بعض الطالب، للحديث يف املوضوع شفهياً.
•  اطلب من الطالب كتابة املوضوع يف دفاترهم.

•  مر على الطالب وهم يكتبون، وساعد من حيتاج منهم إىل املساعدة 
•  شجع الطالب على تقومي ما يكتبون ثنائياً، ويف فريق.

•  قوم ما يكتبه الطالب بالطريقة املعهودة .

الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 5 (
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 6 (

فائدة إمالئية ) 1 (

اإلمالء : كتابة األلف اللينة المتطرفة في األفعال :
إجراء الدرس :

* وضح للطالب موضوع القاعدة اإلمالئية .
* اقرأ األمثلة مبيناً هلم، طريقة تطبيق القاعدة اإلمالئية.

* اخرت بعض الطالب لقراءة األمثلة)كل طالب يقرأ مثااًل(.
أعط  أخطأ  وإذا  اإلمالئية،  القاعدة  الطالب ذكر  أحد  اطلب من   *

الفرصة لغريه.
* اطلب من الطالب إغالق الكتب ، واخترب معرفتهم للقاعدة اإلمالئية 

عن طريق األمثلة .

معرفة الواوي واليائي :
يعرف ذلك بواحد أو أكثر من األمور اآلتية:

1- اإلتيان باملفرد مثل )ُذراً وُذروة( و )ُزىب وزُبية(.
2- التثنية مثل )عصوان يف عصا( و )فتيان يف فىت(.

3- اجلمع مثل )مهاوات يف مها( و )حبليات يف حبلى(.
4- الفعل املضارع مثل )يرنو يف رنا( و )يهمي يف مهى(.

5- املصدر مثل )الغزو يف غزا( و )الرمي يف رمى(.
والرِّمية يف  )والرَّمية  غزا(  يف  والِغزوة  )الَغزوة  مثل  واهليئة  املرة  امسا   -6

رمى(.
7- اإلسناد لضمري الفاعل مثل )علوت يف عال( و)رمينا يف رمى(.

8- صفة املؤنث مثل )عشواء، ملياء(.
هذا، ويعتمد يف ذلك كثرياً على سعة االطالع، وصحة الطبع، واملرجع 

فيه إىل كتب اللغة ومعامجها.

إجراء عرض الفائدة :
* اكتب على السبورة بعض اجلموع املنتهية بألف ، مثل : ُذرا ، وزىب .

* اخرت طالبا ؛ لقراءة الكلمات .
* اخرت طالبا آخر ؛ لكتابة مجع الكلمات على السبورة .

* اخرت طالبا ثالثا ؛ لبيان ما حدث لأللف .
* اخرت طالبا رابعا ؛ لبيان السبب .

* استمر بالطريقة السابقة إىل هناية الكلمات ، مع مراعاة التغري من 
مفرد إىل مثىن ومجع ومصدر ...
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 6 (

التدريب  1

التدريب  3

التدريب  2

التدريب  4

حّول األفعال المضارعة التي تحتها خط فيما يلي إلى الماضي ،واكتبها 
بصورتها الصحيحة.
إجراء التدريب :

* اخرت طالبني، يقرأ أحدمها اآلية األوىل، وحيّول الثاين ما حتته خط إىل املاضي ، 
ويكتبه على السبورة .

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

* وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .
* راجع ما كتبه طالبك .

بين سبب كتابة األلف في آخر األفعال التالية بهذه الصور.
إجراء التدريب :

* اخرت طالبني، يقرأ أحدمها الفعل األول، ويبني الثاين سبب كتابة األلف مقصورة.
* استمر بالطريقة السابقة إىل هناية األفعال .

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

* راجع ما كتبه طالبك .

حل التدريب : 
1 – وشى: أصلها ياء

2 – استلقى: أكثر من ثالثية
3 – ابتلى: أكثر من ثالثية

4 – هوى: أصلها ياء
5 – غدا: أصلها واو

اكتب ما يملى عليك.
إجراء التدريب :

* اطلب من الطالب االستماع جيداً، وال تسمح هلم بالكتابة .
* اطلب من الطالب الكتابة، وأمِل عليهم كل عبارة مرتني .

* بعد أن يكتب الطالب العبارات، اقرأها هلم للمراجعة.
* اكتب العبارات على السبورة، واطلب من الطالب تصحيح ما كتبوه.

* راجع ما كتبه الطالب .
* عاجل املشكالت اإلمالئية، اليت خيطئ الطالب فيها كثرياً.

نّص اإلمالء :
1 – ﴿ َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه ﴾

2 - ﴿ َفَسَقى هَلَُما مُثَّ تـََوىلَّ ِإىَل الظِّلِّ ﴾
3 - ﴿ ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا َربَُّه ﴾

4 – ﴿ َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتـََقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن الّلِه ﴾
5 - ﴿ وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإىَل بـَْعٍض ﴾

6 - ﴿ قَاَل يَا بـَُنَّ ِإينِّ أََرى يف اْلَمَناِم َأينِّ أَْذحَبَُك فَانظُْر َماَذا تـََرى ﴾

حل التدريب :
1 – َجرى    2- رَأى    3-  تـََوىّل    4- َتال    5- اِبـَْتلى
6 – أْوصى   7- َغال    8- عفا      9- دعا  10- أحىي

حل التدريب :
1 – يرى    2- سقى    3- هنى    4-اسرتضى    5- رمى

6 – هدى   7- استجلى    8- كفى      9- وّصى  

أعد كتابة األفعال التالية بعد حذف ما اتصل بها من ضمائر.
إجراء التدريب :

* اخرت طالبني، يقرأ أحدمها الفعل األول، ويكتب الثاين الفعل بعد حذف الضمري 
على السبورة .

* استمر بالطريقة السابقة إىل هناية األفعال .
* اخرت طالبني يف كل مرة .

* وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .
* راجع ما كتبه طالبك .
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 7 (

عرض قواعد اللغة .
   

حتت  خطوطاً  وضع  إضافية،  سبورة  على  الدرس  أمثلة  اكتب 
الكلمات حمور الدرس .

مراحل درس القواعد :

يتألف درس القواعد من عدة مراحل ، نستعرضها فيما يلي :

المرحلة األولى : المراجعة والربط والتهيئة .

    قبل أن تبدأ يف عرض درس القواعد اجلديد، قم مبراجعة دروس 
القواعد السابقة، لتطمئن إىل أن الطالب، ما زالوا يذكرون تلك 

القواعد من ناحية، ولربطها بدرس القواعد اجلديد ، وهتيئة الطالب 
له.

المرحلة الثانية : المناقشة
    اخرت بعض الطالب لقراءة األمثلة من السبورة مث قم مبناقشة 
على  الطالب  شجع  وتذوقوها.  معانيها،  فهموا  أهنم  لتتأكد  األمثلة، 
احلوار  طريق  عن  ذلك،  على  وساعدهم  الدرس،  قواعد  استنباط 
استنتاج  إىل  الطالب  يتوصل  وعندما  اإلضافية.  واألمثلة  واألسئلة، 

القاعدة املطلوبة، سجلها على السبورة .

المرحلة الثالثة : الشرح 
على  الطالب  وشجع  واضحة،  بطريقة  الدرس  بشرح  قم 
بعض  واخرت  دقيقة؛  إجابات  عنها  وأجب  أسئلتهم،  طرح 
الطالب لقراءة الشرح، مث أعط الفرصة جلماعة منهم، للتناوب 

يف شرح الدرس، والكتب مغلقة .

المرحلة الرابعة : القاعدة 
القواعد اليت سجلتها على السبورة ،  اخرت بعض الطالب، لقراءة 
مث ناقشهم فيها عن طريق األسئلة. اخرت بعد ذلك بعضاً منهم لقراءة 
القاعدة يف الكتاب، مث وجه بعضهم لذكر قواعد الدرس والكتب مغلقة.

المرحلة الخامسة : التدريبات
    انتقل إىل مرحلة التدريبات، متبعاً أساليب إجرائها.
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تدريب )1(

عين اسم إنَّ أو إحدى أخواتها وخبرها في الجمل التالية .
إجراء التدريب :

•  اكتب مثاال على السبورة .
•  بني للطالب احلرف الناسخ وامسه وخربه يف املثال.

•  اخرت طالباً لقراءة اآلية األوىل، وذكر احلرف الناسخ وامسه وخربه.
•  إذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغريه .

•  استمر باألسلوب السابق إىل هناية التدريب .
•  وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .

•  صحح إجابات الطالب .
حل التدريب :

الُجْمَلةاالْسمالَخَبر

سكنصالة ﴿ ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن هلَُّْم ﴾
فعالرب﴿  ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل لَِّما يُرِيُد ﴾

باخع)ك( ﴿ فـََلَعلََّك بَاِخٌع نَـّْفَسَك َعَلى آثَارِِهْم ﴾
ذواهلل ﴿ َوَلِكنَّ الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنَي ﴾

أعجاز)هم( ﴿ َكأنَـُّهم أْعجاُز َنٍْل خاِويٍَة  ﴾
الصبحموعد ﴿ ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح ﴾

نشيطالطالبيـُْعِجُبن أّن الطّاِلَب َنشيٌط .
بيل) هـ(ساِلٌ َغنٌّ ، وَلِكنَُّه َبيٌل .

قريبأباَلَعلَّّ أبا املِْغواِر ِمْنَك َقريٌب . 
دائمةأيام لْيَت أَيّاَم الرَّخاِء دائَمٌة . 

الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 7 (

التدريب  2

التالية،  الجمل  على  الناسخة  الحروف  من  حرفاً  أدخل 
واضبط اسمه وخبره بالشكل.

إجراء التدريب :
•  اكتب املثال على السبورة .

وبعد  الناسخ،  احلرف  قبل دخول  اجلملة  بني  الفرق  للطالب  بني    •
دخوله .

•  اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل، قبل دخول احلرف الناسخ،مث اطلب 
الذي طرأ  التغيري،  مبيناً  الناسخة،  احلروف  أحد  عليها  أن يدخل  منه 

عليها. 
•  استمر باألسلوب السابق إىل هناية التدريب .

•  وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .
•  صحح إجابات الطالب .

•  اخرت بعض الطالب، لقراءة اجلمل بعد دخول الناسخ .
حل التدريب :

تقبل اإلجابات الصحيحة ، وهذا نموذج :
 1- إنَّ حُمَمَّداً َغٌن، َوَلِكنَّ َأخاُه َفقرٌي .

ساِفريَن قاِدموَن .
ُ
 2- َلَعلَّ امل

 3- َكأنَّ أَباَك َأَسٌد .
 4- لَْيَت َزيـَْنَب طَبيَبٌة .

 5- إنَّ الطّالَِبتنِي ناِجَحتاِن .
 6- إنَّ الطُّالَب غائبوَن .

 7- إنَّ الشَّْمَس أْكبـَُر ِمَن الَقَمِر .
ْسِلمنَي ُمَوحَّدوَن .

ُ
 8- لَْيَت امل
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الوحدة ) 1 (      المعجزة الخالدة      الدرس  ) 7 (

التدريب  3  

التدريب  4

احذف الّناسخ ) إن أو إحدى أخواتها ( من الجمل 
التالية ، واضبط الجملة بالشَّكل.

إجراء التدريب :
•  اخرت بعض الّطاّلب، لذكر احلروف الّناسخة.

• اخرت طالباً لقراءة اجلملة مضبوطة بالّشكل.
• اخرت طالباً آخر، لقراءة اجلملة مضبوطة بالّشكل، بعد حذف احلرف 

الّناسخ.
• اتّبع األسلوب السابق يف بقّية التدريب.

• اطلب منهم حّل التدريِب كتابًة.
• راجع ما كتبوه.

حل التدريب :
1 –  اهللُ َلطيٌف ِبِعباِدِه .

2 –  الِعْلُم نوٌر ، واجَلْهُل َظالٌم .
ْسِلموَن ُمْلَتزِموَن ِبديِنِهْم.

ُ
3 –  امل

4 –  أيَاُم الرَّخاِء تعوُد َعَلْيِهْم.
5 –  بَناتُنا يـَْلَتزِْمَن بِاخلُُلِق اإلْسالِميِّ .

6 –  أخوَك َمْن يَِقُف َمَعَك َوْقَت الّضيِق .
7 –  َجناَحا الطّائِر َمْكسوراِن .

8 –  الطّائُر حُمَلٌِّق ، وأَْفراُخُه يف الُعشِّ .
9 –  األْمُر كلَُّه هلِل .

10 –الَعْدُل أساُس احُلْكِم الصاحِل .

اضبط الُجمل التالية بالشَّكل، وعيِّن النَّاسخ واسمه 
وخبره.

إجراء التدريب :
• اسأل: أين الّناسخ؟ وامسه؟ وخربه؟

• اخرت طالباً لإلجابة.
• اخرت بعضهم، لقراءة اجُلَمل فرديّاً، بعد ضبطها بالشكل.

• اتّبع األسلوب السابق يف بقّية التدريب.

حلُّ التَّدريب:

َخبـًَرهاْسُمهالّناِسخالُجَمل

دائماملالأن1َّ -  حيسب املسكني أّن املاَل دائٌم .
ديناإلسالمأن2َّ –  أعرف أنَّ اإلسالَم ديُن احلق .

جبالناطحاتكأن3َّ –  كأّن ناطحاِت السحاب جباٌل .
خالقربإن4َّ –  إنَّ ربَّكم خالُق كل شيء .

يف  أخي  إىل  واصلٌة  الرسالَة  ليت   –  5
وقتها.

واصلةالرسالةليت

ممسوحالدجالإن6َّ –  " إنَّ الدجاَل ممسوُح العني اليسرى "
النصيحةالدينإن7َّ –  " إنَّ الديَن النصيحُة هلل "

طهورالصعيدإن8َّ – " إّن الصعيَد الطيب طهوٌر "
ظلماتالظلمإن9َّ – " إّن الظلَم ظلماٌت يوم القيامة "
أولالقربإن10َّ -  " إنَّ القرَب أوُل منازل اآلخرة "




