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تقدمي

بسم الله الرحمن الرحيم

م�صروع 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 املسلمة، وحترص على تعلمها الرتباطها بدينها وعبادتها، 
وليست كغيرها من لغات املستعمرين التي تفرض على الشعوب فرضاً.

ويتميز مشروع العربية للجميع بالشمول والتكامل ؛ فهو يستعني بجميع الوسائط التعليمية، من 
كتب وبرامج إذاعية، وتلفازية، وحاسوبية وعن طريق الشبكة الدولية »اإلنترنت« حتى يتحقق تعليم 

العربية بأفضل األساليب وأحدثها، وليجد كل دارس مايحقق رغبته، ويلبي حاجته. 
ويهدف املشروع من ناحية أخرى إلى تدريب مدرسي اللغة العربية وِإعدادهم ِإعداداً علمياً أينما 
اللغوية  للرقي مبستوياتهم  بهم،  خاصة  دورات  وعقد  املناسبة،  العلمية  باملواّد  بإمدادهم  كانوا؛ 

والثقافية واملهنية، حتى يتمكنوا من تقدمي اللغة وفقاً ألحدث تقنيات تعليم اللغات.
ومشروع العربية للجميع مشروع غير ربحي، وإمنا غايته خدمة هذه اللغة اجلليلة، ونشر ثقافتها 
ِإلى كل من يرغب في دعم هذا  الدعوة  الغاية نوجه  اإلسالمية في اآلفاق؛ وانطالقا من هذه 
املشروع، واملساهمة فيه، بأن يكتب لنا، حتى تتضافر اجلهود، ويخرج املشروع في الصورة التي 

تشرف هذه اللغة الكرمية.
ويسّر مشروع العربية للجميع أن يقّدم لعّشاق العربية من غير أبنائها سلسلته التعليمية »العربية 
بني يديك« وهي منهج تعليمي متطور، يعرض العربية عرضاً تربوياً علمياً يالئم مستجدات العصر، 
ويلبي حاجات الدارسني غير الناطقني بالعربية، أّياً كانت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم وبيئاتهم، 

عن طريق توفير املوارد التعليمية، والبرامج املناسبة. 

 
 

                                                              امل�صرف على امل�صروع                
                                                                                                               الدكتور/ ممد بن عبد الرحمن اآل ال�صيخ 
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مقدمة الكتاب

للّناِس  املَبْعوِث  الَعَرِبِيّ  النَِّبِيّ  َعلى  والّسالُم  والّصالةُ  الّصاحِلاُت،  تَِتُمّ  ِبِنْعَمِتِه  اّلذي  للِه  احلمُد 
أْجَمعنِي. وبَْعُد

ُمها ِللّراِغبنَي في تََعلُِّم  َحُة ِلِسلِْسلَِة »الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يََديْك« نَُقِدّ َرةُ َواملُنََقّ ْبَعُة اجَلديَدةُ املَُطَوّ فَهِذِه ِهَي الَطّ
لَْت في َضْوِء  َحْت وُعِدّ ُمها في ثَْوِبها اجَلديِد، بَْعَد أْن نُِقّ الَعَرِبَيِّة وتَْعليِمها ِمَن املَُعِلّمنَي واملُتََعِلّمنَي، نَُقِدّ
لِْسلَُة إلى التَّْجريِب َواالْخِتباِر َوالتَّْقومِي  نَواِت املاِضَيِة؛ حيث َخَضَعِت الِسّ ْت ِبها َعْبَر الَسّ َتاِرَب َمَرّ
َصٍة ِمْن جاِمعاٍت وَمعاِهَد  َعٍة وُمتََخِصّ ساٍت تَْعليِمَيٍّة ُمتَنَِوّ في َمناِطَق ُمْختَِلَفٍة ِمَن العالَِم، َوفي ُمَؤَسّ
ِمَن  وَغْيُرُهْم  ُمَؤِلّفوها  لِْسلَِة  الِسّ َهِذِه  ِبتَْجريِب  وَقْد قاَم  ِبَغْيِرها.  للّناِطقنَي  الَعَرِبَيِّة  ِلتَْعليِم  وَمراِكَز 
صنَي في تَْعليِم الَعَرِبَيِّة ِلَغْيِر الّناِطقنَي ِبها وِمْن َغْيِرِهم في َشّتى أْرجاِء املَْعموَرِة ِمْن الِفِلّبنَي  املُتََخِصّ

ماِل إلى أْستُراِليا في اجَلنوِب.  ْرِق إلى الِوالياِت املُتَِّحَدِة في الَغْرِب وِمْن روِسيا في الَشّ في الَشّ

َمَع  َهِذِه املَلْحوظاُت  َكَشَفْت  َواخُلَبراِء،  الِب  َوالُطّ املَُدِرّسنَي  ِمَن  أُِخَذْت  َملْحوظاٌت َعديَدةٌ  َوُجِمَعْت 
َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى  تاُج  حَتْ اّلتي  اجَلواِنَب  ِللُْمَؤِلّفنَي  ِربَِة  التَِّجْ نَتيَجِة 
لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها  ْت َعَمِلَيُّة التَّْطويِر؛ َفقاَم املَُؤِلّفون ِبتَنْقيِح ُكتُِب الِسّ التَّْغِذيَِة الّراِجَعِة، َتَّ
َة الَفْجَوِة بنَْيَ الُكتُِب، وَدْعَم َمواِطِن التََّميُِّز فيها،  اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة َوتَْعديٍل َوتَْصحيٍح، َوَقْد َشَمَل التَّطويُر والتَّْغييُر َعناِصَر  َة اجَلواِنَب اّلتي حَتْ وُمعاجَلَ

لِْسلَِة. ا أّدى إلى ِزياَدة ُدروِس الِسّ 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.

َمـة الطبعة املنقحة من سلسلة ُمَقِدّ
" العربية بني يديك "
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مقدمة الكتاب

الِب الَّذيَن أََمّدونا  ميِع اإلْخَوِة اخُلَبراِء َواملَُدِرّسنَي َوالُطّ ْكِر جِلَ َم ِبخاِلِص الُشّ َويَطيُب لَنا ُهنا أَْن نَتََقَدّ
ِبِإبداِء  اللَه؛ َسواًء  ِبَحْمِد  سيِنِه  الَعَمِل َوحَتْ َكبيٌر في تَْطويِر  أَثٌَر  لَها  اّلتي كاَن  الَقِيَّمِة  مِبَلْحوظاِتِهُم 
َفِويَِّة أو الِكتاِبَيِّة ِمْن ُزمالِئنا في امِلْهنَِة، وِمْن ُمَدِرّسي الَعَرِبَيِّة، وِمْن ُطالِبها، وِمْن  املَلْحوظاِت الَشّ
َعْبَد  ْكِر األُْستاَذ  ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ونَُخُصّ بالُشّ الَعَرِبَيِّة وِبتَْعليِمها في  ِبنَْشِر  يَْهتَُمّ  ْن  َغْيِرِهْم ِمَّ
اللِه بَْن ظاِفٍرٍ الَقْحطاِنّي، املَُدِرَّس في َمْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد، َعلى ما قاَم ِبِه 
ُمُه مِلَْعِهد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة  ِمْن ُمراَجَعٍة ِلَهِذِه الُكتُِب في إْصداِرها اجَلديِد، وُشْكٌر خاٌصّ أيْضا نَُقِدّ
ريِب الُكتُِب في  ُفْرَصَة َتْ لَنا  َفَقْد أتاَح  ِبِعماَدِتِه وَوكالَِتِه وُمَدِرّسيِه وُطالِبِه؛  ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد 
ِة َفصوٍل ِدراِسَيٍّة، أُتيَح ِللُْمَؤِلّفنَي ِمْن  ْت ِتلَْك التَّْجِربَُة ِلِعَدّ ُصفوِفِه مِبُْستََوياِتِه املُْختَِلَفِة، وَقْد اْستََمَرّ
نَي  لِْسلَِة َعلى هذه املُْستََوياِت املُْختَِلَفِة، َكما أُتيَح لَُهْم ُمناَقَشُة التَّْجِربَِة َمَع املُْختَِصّ ِخالِلها تَْطبيُق الِسّ
ْكُر َمْوصوٌل ِلَبِقَيِّة املَعاِهِد واملَراِكِز التي  لِْسلَِة، أْو ِمْن َغْيِرِهْم. والُشّ ريِب الِسّ ْن شاَرَكُهْم في َتْ ِمَّ
لِْسلَِة في ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ولَْم يَْبَخْل أْصحابُها َعلينا مِبَلْحوظاِتِهْم، ِلَهؤالِء  قاَمْت ِبتَْدريِس َهِذِه الِسّ

ْكُر أْجَزلُُه والِعْرفاُن ُكلُُّه، أثابَُهُم اللُه ونََفَعُهْم ونََفَع ِبِهْم َغْيَرُهْم. وَهؤالِء َجميًعا الُشّ

لِْسلَِة شاَء اللُه - ُسْبحانَُه َوتَعالى - لَها أَْن تَنْتَِشَر  َمِة نُشيُر إلى أَنّ َهِذِه الِسّ َوفي ِختاِم َهِذِه املَُقِدّ
ا ال َشَكّ فيِه، أََنّ َسَبَب َهذا  في َهِذِه الَفتَْرِة الَقصيَرِة انِْتشاراً واِسعاً في َكثيٍر ِمْن ِبقاِع العالَِم، َوِمّ
ا يَعوُد إلى لَُغِة الُقْرآِن الَكرمِي، َوَمكانَِتها الَعظيَمِة في نُفوِس املُْسِلمنَي، َوِثَقِة ُعّشاِق  االنِْتشاِر، إمَنّ
ساٍت  ُمَؤَسّ في  ِدراِسًيّا  ُمَقّرراً  يَديَك«  بنَْيَ  »الَعَرِبَيُّة  ِسلِْسلَُة  اْعتُِمَدْت  َوَقْد  لِْسلَِة،  الِسّ ِبَهِذِه  الَغَرِبَيِّة 
ياض - املَْملََكُة الَعَرِبَيُّة  تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد - الِرّ

عوِديَُّة، وَمْرَكِز َفْجٍر ِللَُّغِة الَعَرِبَيِّة - القاِهَرة - ُجْمهوِريَُّة ِمْصَر الَعَرِبَيِّة. الَسّ

والبوْسنَُة،  والّصنُي،  وأْفغاِنْستاُن،  ِمْصُر،  ِمنْها  َكثيَرٍة،  ِبالٍد  في  ًة،  َطَبعاٍت خاَصّ لِْسلَُة  الِسّ وُطِبَعِت 
وأنْدونيْسيا، وتُْرِكيا...  

      
فوَن امُلَؤِلّ
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القراءة املوسعة القواعد
(ب)

فهم  املسموع  
القسم الثاني 

فهم  املسموع  
القسم األّول 

القواعد
(أ) القراءة املكثفة الوحدة

ٌد �سلى اهلل عليه و�سلم َمّ َ حمحُ َهةحُ َفةحُ املحُ�َسَبّ ّ
ال�سِ ن�سائح لنوم بال م�سكالت ن�سائح لنوم �سحي �سليم َيغحُ املحُباَلَغِة �سِ ْدخنِي ِمْن أَْضراِر الَتّ 1

) لحُ َوّ
َ
الَقِوّي الأمني )امَل�ْسَهدحُ الأ ا�سم التف�سيل فن اإدارة الوقت ) 2 ( فن اإدارة الوقت ) 1 ( ا�سما الزمان واملكان رويُح عن النفس 2 الَتّ

الَقِوّي الأمني )امَل�ْسَهدحُ الثاين( توكيد الأفعال زواج مي�سر ليلة عر�ض عجيبة عمل امل�سدر ْوَجة ِاْخِتياُر الَزّ 3
هحُ يوفحُ  َو�سحُ

حُّ
الَنّجا�سي تقدمي املفعول به و�سيتان اأ�سحاب الفيل تاأنيث الفعل للفاعل َسٌة ُمُدٌن ُمَقَدّ 4

ةحُ اإْبراهيَم عليه ال�سالم ِق�سّ املق�سور الَدْعَوةحُ اإىل الِقراءة اإىل املعلم املنقو�ض
 املَداِرُس واملعاِهُد

ُة الِعْلِمَيّ 5
نحُ َر�سوِل اهلِل وؤَِذّ ِباللحُ ْبنحُ َرباٍح محُ جزم امل�سارع يف جواب الطلب كيف يحب الأطفال القراءة  كيف يحب اأطفالنا القراءة املمدود َكيَف َتختاُر ِمْهَنَتَك ؟ 6

�ساِحبحُ اجَلّنتنِي الن�سب خ�سائ�ض الر�سالة املحمدية ق�سة الوحي الت�سغري ِة والُقْرآِن بنَي الَعَرِبَيّ 7
ٌة �ٌض َعَرِبَيّ ِق�سَ كف اإن واأخواتها عن العمل هجرة العقول يف اأرقام هجرة العقول زيادة الباء يف خرب لي�ض وما

ُعَلماُء نالوا جاِئَزَة
املَِلِك َفيَصٍل  8

حيَحِة  ّنِة ال�سَّ ِمَن ال�سحُّ
ٌ
رو�ض  دحُ اأ�سلوب التعجب ق�س�ض عمرية ) 2 ( ق�س�ض عمرية ) 1 ( ا�سم الفعل الَعْومَلَُة 9

َة َمَيّ
حُ
َدٌة ِمْن َبني اأ �َسِيّ اأ�سلوب املدح والذم اأبو �سفيان وهرقل النمل واحللوى اأ�سلوب النفي ظاَفُة الَنّ 10

قا�سي اجلرياِن ا�ستعمالت " ل " مثالن عربيان الطفيل بن عمرو ا�ستعمالت " ما " الباِحُث َعِن احَلقيَقِة 11
�َسِة ْر�ِض املحَُقَدّ

َ
يف الأ اجلمع طرفتان اإىل ال�سباب كاد واأخواتها  َطبقاُت اأَلْصِدقاِء 12

امَلجاننيحُ

اجلمل التي لها حمل من 

الإعراب

اأقلياتنا يف العامل ) 2 ( اأقلياتنا يف العامل ) 1 ( امل�ستقات
قاَفِة  آثاُر الَثّ
ِة اإلْسالِمَيّ 13

امِلْليون الأ�سماء املرفوعة  ملاذا التجاهل ؟  هل اأ�سئلة طفلك تقلقك ؟ اجلمل التي ل حمل لها َمْفهوُم اأَلْمِن 14
ّيادحُ ّ ال�سَ الأ�سماء املجرورة  اآثار اخلالفات الزوجية اأ�سباب اخلالفات الزوجية الأ�سماء املن�سوبة ِث َلُوّ احلماَيُة ِمَن الَتّ 15

جاِبرحُ َعَثاِت الِكراِم مراجعات نحوية ا�ستعمالت املاء املاء اإعراب الفعل امل�سارع أْنواُع الّطاَقِة 16
 

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

ْفصيلُيّ                           للَوَحداِت ومُحتواها   الِفْهِرُس الَتّ
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تَلِْبَيًة  العربيِة؛ ّما أّدى إلى تأليِف كتٍب وسالِسَل عديدٍة،  باللغِة  زاد االهتماُم، في هذا العصِر 
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:
االتصاليِة،  والكفايِة  اللغويِة،  الكفايِة  التاليِة:  الكفاياِت  من  الدارِس  إلى تكنِي  السلسلُة  تهِدُف 

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 الصوتيِة املختلفُة(.
     2- املفرداُت )والتعابيُر السياقيُة واالصطالحيُة(.

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

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

التعبيِر عن 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

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ثانيًا: ُجمهوُر السلسلِة:
أو  أكانوا دارسني منتظمني في مؤسساٍت تعليميٍة،  الراشدين، سواًء  للدارسني  هٌة  السلسلُة موَجّ
دارسني غيِر منتظمني، يَُعِلّمون أنفَسهم بأنفِسهم، وسواًء مَتَّ تدريُس السلسلِة في برنامٍج مكّثٍف، 

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

نُه من االنخراِط في اجلامعاِت التي تتَِّخُذ العربيَة لغَة تدريٍس. بـها 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: ُمَوِجّ
اللغاِت األجنبيِة، مع  تعليِم  إليها علُم  َل  توَصّ التي  الطرائِق واألساليِب،  بأحدِث  السلسلُة  تَهتدي 

مراعاِة 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

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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* مراعاةُ الفروِق الفرديِة بني الدارسني.
* 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.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

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(                                 
ه                                    تَْعبيٌر ُمَوجَّ

َخّط وِإْمالء  

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 وتلخيص        
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباٌت 

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع
م تَْعبيٌر ُمتََقدِّ

َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباٌت
َعٌة ِقراَءةٌ ُمَوَسّ
ِكتابٌَة وبَْحٌث

4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 صفحتان

1 صفحة
3 َصَفحاٍت
6 صفحات
2 صفحتان

=21 صفحة 

ْلِسَلِة  ساِبعا:  ُدروُس الِسّ
مجموع دروس كتب الطالب األربعة بأجزائها الثمانية )576 درسا أساسيا( ُوِزّعت هذه الدروس كما يلي: 
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وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:

أّواًل: الُنّصوص
ُل ِللِقراَءِة املَُكثََّفِة، َوالنَُّصّ الّثاني ِلَفْهِم املَْسموِع؛ وَقْد  تَُضُمّ ُكُلّ َوْحَدٍة ثالثَة نُصوٍص  : النَُّصّ األََوّ
ُمْعَظِم  واِحٍد في  َمْوضوٍع  الِقْسماِن في  ويأتي   ، ِقْسَمنْيِ إلى  املَْسموِع  نُصوِص  ِمْن  نٍَصّ  كُلّ  َم  ُقِسّ
األْحياِن، ويأِتياِن في َمْوضوَعنْيِ ُمْختَِلَفنْيِ أْحيانا. وَقْد ُوِضَعت نُصوُص َفْهِم املَْسموِع في ِنهايَِة ِكتاِب 

عِة . املَُعِلِّم. والنَّصُّ الّثاِلُث ِللِقراَءة الـُموسَّ

ثانيًا: تدريباُت االستيعاِب 
جاءْت تَْدريباُت االْستيعاِب في ثالثِة مواضع ، هي: 

تَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة ، وتَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ َفْهِم املَْسموِع.
عِة . وتدريباٌت على نصِّ الِقراءِة الـُموسَّ
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدريباِت، ما يَلي:

َبِب في )أ( َوالنَِّتيَجِة في )ب(. ِح اخَلَطَأ.     * واِئْم بنَْيَ الَسّ * َضْع َعالَمَة )( أَْو )( ثَُمّ َصِحّ
ئيَسِة في )أ( َوالِفْقَرِة في )ب(.    * أَِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما يلي. * واِئْم بنَْيَ الِفْكَرِة الَرّ

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب (4)

              َتْعريٌف بكتاِب الطالِب (4)

َوَحداُت الكتاِب وُدروُسُه:
َيُضُمّ ِكتاُب الطاِلِب الّراِبِع (16) َوْحَدًة، َوَقْد جاَء َتْصميُم ُكِلّ َوْحَدٍة َكما َيلي:

4 صفحات* َنٌصّ ِقرائٌيّ َوَتْدِريباُت اْستيعاٍب وتلخيص
َغِة (1) َوَتْدِريباٌت        3 صفحات* َقواِعُد الُلّ

2 صفحتان* َتْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع
1 صفحة* تعبير متقدم

َغِة (2) َوَتْدِريباٌت 3 صفحات* َقواِعُد الُلّ
َعٌة 6 صفحات* ِقراَءٌة ُمَوَسّ
2 صفحتان* ِكتاَبٌة وَبْحٌث



بع
لرا

م ا
عل

لـمـ
ب ا

كتا
   

  
ك  

دي
ني ي

ة ب
ربي

لع
ا

ز

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب (4)

* أَِجْب ِبَصواٍب أَْو َخَطٍأ.                                * اْختَِر اجَلواَب املُناِسَب.
* اْمأْل الَفراَغ مِبا ُهَو ُمناِسٌب.                          * ِصْل بنَْيَ العباَرِة َواملَْوضوِع املُناِسِب.

.      * َمِن القاِئُل؟ َوما املُناَسَبُة؟ * َرتِِّب األَْحداَث الّتاِلَيَة َحَسَب ُوروِدها في النَِّصّ
* َضْع َعالَمَة )( ِبجاِنِب املَْعنى املُناِسِب ِللِعباَرِة.     * اْذُكْر ُمناَسَبَة ُكِلّ آيٍَة ِمْن اآلياِت الّتاِلَيِة.

ثالثًا: تدريباُت املفرداِت
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدِريباِت ما يلي :

* هاِت ِمَن النَِّصّ َكِلماٍت تَُؤِدّي َمعاني الَكِلماِت الّتاِليِة.
* اْختَْر ِمَن الَكِلماِت الّتاِلَيِة ما يُناِسُب ُكَلّ ِفْعٍل، َوأَْكِمِل اجُلْملََة.
* هاِت ِمَن النَِّصّ الَكِلماِت الَّتي تُشيُر إليها التَّْعريفاُت اآلِتَيُة.

* هاِت ِمَن النَِّصّ الِعباراِت املَْطلوبََة.
ِة )......( َوَضْعها في الَفراغاِت. * اْشتَْق الَكِلماِت املُناِسَبَة ِمْن ماَدّ

* ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي تَْأتياِن َمعاً.
* ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي ُمتَضاَدتنَِي.

* هاِت ُجموَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة.
* ابَْحْث َعْن َمعاني الَكِلماِت / التَّْعبيراِت الّتاِلَيِة في ُمْعَجٍم َعَربي.

* ِصْل بنَْيَ التَّعبيِر َواملَْعنى املُناِسِب.
* ِصْل بنَْيَ الَكِلَمتنِي املُتَراِدَفتنِي.

. * هاِت ُمْفَرَد اجُلموِع الّتاِلَيِة ِمْن النَِّصّ

ْرِف  ْحِو َوالَصّ راِبعًا : َقواِعُد الَنّ
َص ِلُكِلّ  ْرِف، ُخِصّ حْتتَوي ُكُلّ َوْحَدٍة ِمْن َوَحداِت الِكتاِب الّراِبِع َعلى َدْرَسنْيِ ِمْن ُدروِس النَّْحِو َوالَصّ
ْفَحِة األُولى لكلٍّ ِمنُْهما أَْمِثلٌَة َعلى القاِعَدِة، َويَليها َشْرٌح ُموَجٌز  َدْرٍس 3 َصَفحاٍت: ُعِرَضْت في الَصّ
ْرِفَيِّة.  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة النَّْحويَِّة أَْو الَصّ َوتَلِْخيٍص  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة ِمْن ِخالِل األَْمِثلَِة، َوُخِتَمْت ِبقاِعَدٍة 

ْفَحتنَْيِ الّتاِلَيتنَْيِ تَْدِريباٌت َعلى ِتلَْك الّظاِهَرِة.  َوُعِرَض في الَصّ
ْرِعَيُّة ِمْن ُقْرآٍن َوُسنٍَّة؛  ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب النُّصوُص الَشّ َوَقْد َغلََب َعلى أَْمِثلَِة الَقواِعِد النَّْحِويَِّة َوالَصّ
ْرِعَيَّة نُصوٌص َحَيٌّة َوُمْستَْخَدَمٌة، َوِلثباِت ِحْفِظها في الّذاِكَرِة،  ْسباٍب ِمنْها: أََنّ النُّصوَص الَشّ َوَذِلَك ألَِ
َنّ اللَُّغَة الَعَرِبَيَّة لَُغٌة ثاِبتٌَة يَِقُلّ التَّْغييُر فيها؛ َوِمْن ثَّم َفلَْيَس فيها نُصوُص تُراٍث  َوِلوضوِح َداللَِتها، َوألَِ

َمْعزولٌَة َعْن الواِقِع، َوِلُقْرِبها ِمْن ذاِكَرِة َكثيٍر ِمْن الّدارسنَي، َوِلَرْغَبِتِهْم فيها َوتَْفِضيِلِهْم إّياها.
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خوِل  موِلَيِّة، َوَشيٍء ِمَن التَّْفصيِل ُدوَن الُدّ َوِمثُْل الِكتاِب الّثاِلِث، اّتَسَمْت َظواِهُر الِكتاِب الّراِبِع ِبالُشّ
ْرِفَيِّة الّناِدَرِة، َوُدوَن اإلْغراِق في اجُلْزئياِت. في الَقضايا النَّْحويَِّة والَصّ

ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب اجلاِنُب التَّْطبيقي. َوَغلََب َعلى التَّْدريباِت النَّْحويَِّة َوالَصّ

خاِمسًا : َفْهُم املَْسموِع.
َيٍة َوفاِئَدٍة ِللّطاِلِب،  يُواِصُل الِكتاُب الّراِبِع 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 : الِكتابة
نَِصّ  تَلْخيُص  الّداِرِس فيها  ِمَن  ُطِلَب  أو أقل،  لَها ثاَلُث َصَفحاٍت : َصْفَحٌة واِحَدةٌ  َص  َوّقْد ُخِصّ
الّتلْخيِص،  َفِنّ  وِباألَخِصّ  الِكتابَِة،  على  ِلتَْدريِبِه  ؛  الَوْحَدِة  ِل  أَوّ في  َدَرَسُه  اّلذي  املَُكثَّّفِة  الِقراَءِة 

َوَصْفَحتاِن ُطِلَب ِمَن الّداِرِس ِكتابََة َمْوضوٍع ِفي َصْفَحٍة، َوِكتابََة بَْحٍث في الباِقي.

ساِبعًا : الِقراَءُة. 
نَّها أََهُمّ َمهاَرٍة لََدى ُمْعَظِم دارسي اللَُّغِة الَعَرِبَيِّة،  َجَعَل الِكتاُب الّراِبُع ِ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.
: نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة )َصْفحتاِن تَْقريباً( وَحِلّ تَْدريباِت  َويَقوُم الّطاِلُب في ُكِلّ َوْحَدٍة ِبِقراَءِة نَصنيَّ

ـَعِة ، وحّل التديبات الّتاليِة له . االْستيعاِب الّتاِلَيِة لَه ، ونَصِّ الِقراءِة الـُمـوسَّ

قومُي: االخِتباراُت والَتّ
يَتََضّمُن ِكتاُب الّطاِلِب أْربََعَة اْخِتباراٍت: اْخِتباٌر واِحٌد بَْعَد ُكِلّ أْربَِع َوَحداٍت، َوَهِذِه االْخِتباراُت تَْرمي 
َقُه الّطاِلُب ِفْعاًل؛ َوتَُعُدّ ِمْن ِجَهٍة أُْخرى، أَداًة ِلتَْعزيِز َعَمِلَيِّة التََّعلُِّم، َوِمْن ثََمّ ِلَدْفِع  إلى تَْقومِي ما َحَقّ

الّداِرِس إلى األماِم.

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب (4)
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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 ( 4 )
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 تقومي املدّرس ألدائه:

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 ؟ 



1
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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 .

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

•  ختتلف األسئلة اليت ترد يف نشاط ما قبل القراءة، فأكثرها 
توجد إجاباته يف النص نفسه، وبعضها يعتمد على ثقافة 

الطالب، ومعلوماته عن املوضوع.
إىل  الطالب  فوجِّه  األول،  النوع  من  األسئلة  إذا كانت    •
البحث عن اإلجابات بسرعة يف النص، وأثن على الطالب 

الذي جييب قبل زمالئه.
•  اخرت طالباً لقراءة السؤال األول يف نشاط ما قبل القراءة، 

وطالباً آخر لإلجابة، وإذا أخطأ، فأعط الفرصة لغريه.
•  استمر بالطريقة السابقة، حىت تنتهي مجيع األسئلة، وأشرك 

عدة طالب يف مناقشتها .
•  اخرت بعض الطالب، لذكر األفكار واملعلومات، اليت تنبثق 

من النشاط بعد املناقشة .

نشاط ما قبل القراءة . 

الوحدة ) 1 (       القراءة المكثفة        الدرس  ) 1 (
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الوحدة ) 1 (       القراءة المكثفة        الدرس  ) 1 (

1 – التحية: حيِّ الطالب بتحية اإلسالم، وتلق ردودهم 
 ) َوِإَذا ُحيِـّْيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّواْ بَِأْحَسَن ِمنـَْها أَْو ُردُّوَها (

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

3 – المراجعة : وتشمل مراجعة الواجب املنزيل ، إن وجد، 
املراجعة  تتضمن  السابق.  الدرس  أو  الوحدة  ومراجعة 

املهارات اللغوية ، واحملتوى الثقايف.
املصاحبة  الصور  الطالب يف  ناقش  للدرس:  التمهيد   – 4
للنص، عن طريق األسئلة ، مث اطرح عليهم األسئلة اليت 

تسبق النص؛ ليجيبوا عنها مستعينني بالنص القرائي .
ما  اجلديدة  املفردات  : اخرت من  الجديدة  المفردات   – 5
تعتقد أن الطالب لن يفهموا معانيها عن طريق السياق، 

وسجلها على السبورة، وناقش الطالب يف معانيها .

للقراءة المكثفة ثالث مراحل هي :
1 - ما قبل القراءة : ويف هذه املرحلة، يتم التمهيد لدرس 
الصورة  مناقشة  األوىل:   : بطريقتني  اجلديد  القراءة 
املصاحبة للنص، والثانية إجابة الطالب عن أسئلة )فكر 

يف اإلجابة عن األسئلة التالية( اليت تسبق النص .
2 - القراءة الصامتة : حيث يقوم الطالب بقراءة النص سراً، 

بغرض الفهم واالستيعاب .
تدريبات  حبل  الطالب  يقوم  وفيها   : القراءة  بعد  ما   -  3
االستيعاب واملفردات، باإلضافة لقراءة الطالب اجلهرية 

للنص.

خطوات درس القراءة المكثفة 

تدريس نص القراءة المكثفة .

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

7 – تدريبات االستيعاب والمفردات: بعد القراءة الصامتة، 
انتقل إىل تدريبات االستيعاب واملفردات.

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 منزيل .
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أجب باختصار عما يلي .
إجراء التدريب :

*اخرت طالباً، لقراءة السؤال األول .
*وآخر لإلجابة .

*استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب، واخرت يف كل مرة طالبني.
*اخرت طالباً، لقول اإلجابات فقط.

*وأعط الفرصة آلخر .

صل بين )الكلمة/العبارة( والتعريف المناسب.
إجراء التدريب :

*اخرت طالباً، لقراءة الكلمات/ العبارات.
*اخرت طالباً آخر، لقراءة التعريفات .

*اخرت طالباً، لقراءة الكلمة األوىل، والتعريف املناسب.
*إذا أخطأ الطالب، أعط الفرصة لغريه.

*استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .
*اخرت طالبني، ألداء التدريب ثنائياً، أحدمها يقرأ الكلمات/ التعريفات ، 

والثاين يقرأ التعريفات .

صل بين الكلمتين المتضادتين.
إجراء التدريب :

*اخرت طالباً، لقراءة كلمات القائمة األوىل .
*وآخر للثانية .

*اخرت طالباً ثالثاً، لذكر كلمة من القائمة األوىل، ومقابلها من القائمة الثانية.
*استمر بالطريقة السابقة، واخرت طالباً يف كل مرة .

تدريب  3 

مفردات : تدريب 1

تدريب 2

الوحدة ) 1 (       القراءة المكثفة        الدرس  ) 1 (

حل التدريب :
1 – أّن التدخني يعرض الصحة لكثري من املخاطر.

2 – تقبل اإلجابات الصحيحة.
3 – إن التدخني أخطر وباء عرفته البشرية.

4 – أن ضرره ال يتوقف على املدخن، ولكن يتعداه إىل آخرين.
5 – ألنه ليس من الطيبات، بل هو من اخلبائث احملرمة.

حل التدريب :
1 - ب    2 – هـ     3 - أ    4 - ج         5 - د   

حل التدريب :
5 – هـ    4 - أ  3 - ب  2 - د  1 - ج 

اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب .
إجراء التدريب :

*اخرت طالباً، لقراءة العبارة األوىل، واخليارات الثالثة.
* وآخر للجواب.

*إذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغريه.
*واستمر هبذه الطريقة.

*اطلب من الطالب رسم دوائر حول اإلجابات املناسبة.
*اخرت طالباً، لقراءة ما كتبه.

*وأعط الفرصة لغريه.
*صحح إجابات الطالب .

تدريب 2

حل التدريب :
1 - ب       2 - أ       3 - ج       4 - أ   

ضع عالمة )  ( أو )  ( ثم صحح الخطأ .
إجراء التدريب :

*اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.
*اخرت طالباً آخر لإلجابة، بقول صحيح، أو خطأ .

*إذا كانت اجلملة خطأ، فاطلب تصحيحة.
*استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب.

*يف النهاية وجه الطالب إىل وضع العالمات .

استيعاب : تدريب  1  

حل التدريب :
( – 3( عدد املدخنني من    )( – 2   )( - 1

 )( – 4 األمريكيني 60 مليون شخص  
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الوحدة ) 1 (       القراءة المكثفة        الدرس  ) 2 (

َأِعْد ِقراَءَة الَنصِّ الّساِبِق ، واْكُتْب ُمَلخَّصاً َلُه.
إجراء التدريب :

•  وجه الطالب إىل قراءة النص.
•  اطلب منهم مناقشة أفكار النص .

•  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.
•  قوِّم ما يكتبه الطالب بالطريقة املعهودة .

ميكن  نشاط   – هنا   – التلخيص  إّن  حيث 
مبثابة واجب  الصّف –  الطالب خارج  به  ُيكلَّف  أن 
منزيل – نوصي املعلم بعد االنتهاء من تصحيح أعمال 
 ، األساسية  الفكرة  طالبه  مع  يناقش  أن   ، الطالب 
واألفكار الرئيسة ، ويعرض عليهم أفضل تلخيص قام 

به الطالب .

ابحث عن الكلمات التالية في المعجم العربي بين 
يديك، وسجل معانيها.

إجراء التدريب :
*وضح للطالب طريقة البحث يف املعجم العريب.
*اكتب الكلمة األوىل على السبورة، مع جذرها .

*وجه الطالب إىل البحث عن مادة الكلمة، وكتابة املعىن 
املطلوب للكلمة .

*استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .
*مر على الطالب، وساعد من حيتاج منهم إىل مساعدة .

تدريب 3

تلخيص النص

ملحوظة :
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صيغ المبالغة :
عرض قواعد اللغة .   

اكتب أمثلة الدرس على سبورة إضافية أو أية وسيلة أخرى، 
وضع خطوطاً حتت 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 الطاب له.

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

سجلها على السبورة .

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

للتناوب يف شرح الدرس، والكتب مغلقة .

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

بعضهم لذكر قواعد الدرس والكتب مغلقة.

المرحلة الخامسة : التدريبات
    انتقل إىل مرحلة التدريبات، متبعاً أساليب إجرائها.

قواعد اللغة )أ( :

الوحدة ) 1 (         قواعد اللغة        الدرس  ) 2 (
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الوحدة ) 1 (         قواعد اللغة        الدرس  ) 2 (

استخرج صيغ المبالغة، وبيِّن وزنها.
إجراء التدريب :

اسم  واستخراج  رقم)1(،  يف  اآلية  لقراءة  طالباً،  اخرت    •
املبالغة، وبيان وزنه.

• اتَّبع الطَّريقة السَّابقة يف بقّية التَّدريب.
• اطلب منهم حلَّ التَّدريِب كتابة.

• راجع ما كتبوه.

حوِّل ما تحته خّط في الجمل اآلتية إلى صيغ المبالغة، 
وبيِّن وزنها. 

إجراء التدريب :
• وجِّه الطُّالب إىل حلِّ التدريب كتابة. 

• راجع ما كَتبه الطالب.  
اخرت بعضهم لقراءة ما كتبوه. 	 

تدريب )1(

تدريب )2(

باَلَغِةم
ُ
َوْزنُُهاْسُم امل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حاّلف
مهّاز / مّشاء

مّناع
مسيع/ بصري

منحار
محّال
حِذر
فِطن

متالف
طّماع

فـَّعال
فـَّعال
فـَّعال
َفعيل
ِمْفعال
فـَّعال
َفِعل
َفِعل

ِمْفعال
فـَّعال

َوْزنُُهحَتْويـُُلُهم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ِمْعطاء
تـَرّاك
َفهيم
َشكور
ِمْهذار
َجّوال
بّناؤون
صبور
َمّناع
دفّاع

ِمْفعال
فـَّعال
َفعيل
َفعول
ِمْفعال
فـَّعال
فـَّعالون
َفعول
فـَّعال
فـَّعال

حلُّ التَّدريب:

حلُّ التَّدريب:
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حوِّل اسماء الفاعلين التي تحتها خطوط إلى صيغ مبالغة، 
وبين وزنّها. 

إجراء التدريب :
•  اخرت طالباً لتحويل اسم الفاعل إىل صيغة مبالغة،وبيان 

وزنه.
• إذا أخطأ،أعط الفرصة لغريه.

• اتّبع الطريقة السابقة يف بقية التدريب. 
• اطلب منهم حّل التدريِب كتابًة.

• راجع ما كتبه الطالب.

حّول صيغ المبالغة التي تحتها خطوط إلى أسماء فاعلين.
إجراء التدريب :

• أجر التَّدريب بالطريقة املعهودة.

تدريب )3(  

تدريب )4(  

الوحدة ) 1 (         قواعد اللغة        الدرس  ) 2 (

َوْزنُُهحَتْويـُُلُهم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مسّاع
َشكور
َكّشاف
صدوق
صبور
وقّاف
حِذر
َقطّاع
َسّباق
قـَّوام

فـَّعال
َفعول
فـَّعال
َفعول
َفعول
فـَّعال
َفِعل
فـَّعال
فـَّعال
فـَّعال

حلُّ التَّدريب:

حلُّ التَّدريب:

اسم الفاعلصيغة املبالغة
َسّباٌق / تـَرّاٌك   -1

َبّذال  -2
ِمْقدام  -3
َصّناٍع   -4

َصّواٍم قـَّواٍم  -5
ِمْصياد  -6

َلّوام  -7
َصدوق  -8

َمّناع  -9
َحِذر  -10

سابق/ تارك
باذال
قادما
صانع

صائم قائم
صائدا
الئما

صادق
مانعني
حاذر
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الوحدة ) 1 (      فهم المسموع  ) 1 (      الدرس  ) 3 (

إجراء التدريب :
• اطلب من الطالب إغالق الكتب، واالستماع جيداً إىل 

النص.
• أدر التسجيل، أو اقرأ النص قراءة واضحة، دون إسراع أو 

إبطاء .
• بعد استماع الطالب للنص، وجههم إىل فتح الكتب، 

وحل التدريبات .
• بعد استماع الطالب للنص، وحل مجيع التدريبات، اطلب 
منهم قراءة نص فهم املسموع املوجود يف آخر الكتاب، 

وتصحيح إجاباهتم.

عرض نص فهم المسموع .   

أجب بوضع عالمة )( أو )( مما سمعت.   
إجراء التدريب :

• بعد أن يستمع الطالب إىل نص فهم املسموع، اطلب 
منهم فتح الكتب، وحّل التدريب األول.

• وجه الطالب إىل وضع عالمة )  (  يف املربع، إذا 
كانت اجلملة صحيحة، وعالمة ) r( إذا كانت 

خاطئة.
• بعد أن ينتهي الطالب من حل التدريب، اذكر هلم 

اإلجابات الصحيحة، واطلب منهم تصحيح إجاباهتم.
• راجع تصحيح الطالب .

اختر الجواب المناسب بوضع دائرة حول الحرف. 

التدريب ) 1 (

التدريب ) 2 (

حّل التدريب 
  -3      -2        -1
  -6       -5         -4

        -7

حّل التدريب 
1-  ب      2-  ب      3-  أ
4-  ج      5-  أ        6-ج
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إجراء التدريب :
• اطلب من الطالب إغالق الكتب، واالستماع جيداً إىل النص .
• أدر التسجيل، أو اقرأ النص قراءة واضحة، دون إسراع أو إبطاء .

• بعد استماع الطالب للنص، وجههم إىل فتح الكتب، وحل 
التدريبات .

• بعد استماع الطالب للنص، وحل مجيع التدريبات، اطلب منهم 
قراءة نص فهم املسموع املوجود يف آخر الكتاب، وتصحيح 

إجاباهتم.

أجب بوضع عالمة ) ( أو )( مما سمعت.   
إجراء التدريب :

• بعد أن يستمع الطالب إىل نص فهم املسموع، اطلب 
منهم فتح الكتب، وحّل التدريب األول.

• وجه الطالب إىل وضع عالمة )  (  يف املربع، إذا 
كانت اجلملة صحيحة، وعالمة ) ( إذا كانت 

خاطئة.
• بعد أن ينتهي الطالب من حل التدريب، اذكر هلم 

اإلجابات الصحيحة، واطلب منهم تصحيح إجاباهتم.
• راجع تصحيح الطالب .

اختر الجواب المناسب بوضع دائرة حول الحرف الصحيح مما 
سمعت. 

عرض نص فهم المسموع .   

التدريب ) 1 (

التدريب ) 2 (

الوحدة ) 1 (        فهم المسموع  ) 2 (      الدرس  ) 3 (

حّل التدريب 
  -3      -2        -1
  -6       -5        -4

        -7

حّل التدريب 
1-  ب      2-  ب    3-  ج
4-  ب      5-  ب     6-ب

7-  ب      8- ج     
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الوحدة ) 1 (           التعبير المتقدم          ) 4 (

إجراء المحاورة أو المناظرة :

•  بني لطالبك معىن احملاورة واملناظرة.

•  شجعهم على التفاعل مع املوضوع .

•  شجعهم على اجلرأة يف الكالم دون خوف أو خجل.

•  تناول ضوابط احلوار اجليد بالتفصيل.

•  ناقشهم يف هذه الضوابط مع التمثيل لكل ضابط ما أمكن.

•  شجعهم على تطبيق هذه الضوابط يف حماوراهتم.
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الوحدة ) 1 (             قواعد اللغة            الدرس  ) 5 (

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

السبورة ، مث ناقشهم فيها عن طريق األسئلة. اخرت بعد ذلك 
الكتاب، مث وجه بعضهم  القاعدة يف  لقراءة  منهم  بعضاً 

لذكر قواعد الدرس والكتب مغلقة.

المرحلة الخامسة : التدريبات
    انتقل إىل مرحلة التدريبات، متبعاً أساليب إجرائها

 

الصفة المشبهة :
ادرس وتأمَّل:

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

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

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

سجلها على السبورة .
المرحلة الثالثة : الشرح 

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

للتناوب يف شرح الدرس، والكتب مغلقة. 

قواعد اللغة )ب(:
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الوحدة ) 1 (             قواعد اللغة            الدرس  ) 5 (

زِن الصفات المَشبَهة التالية، واذكر أفعالها وأبوابها
إجراء التدريب :

•  اخرت طالباً، لوزن الكلمة األوىل،وذكر فعلها وباهبا.
• اتّبع األسلوب السابق يف بقّية التدريب.

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

 بّين باب ُكلِّ فعل مما يلي، واذكر الصفة المَشبـَّهة له، 
ووزنها. 

إجراء التدريب :
• أجر التدريب بالطريقة املعهودة. 

تدريب )1( 

تدريب )2( 

باهُباِفْعُلهاَوْزهُناالصِّفاُت
َكُرَمَشُهمفـَْعل1- َشْهم

َنَصرجاعفـَْعالن2- َجْوعان
َفرِحَحِوَرأفـَْعل3- َأْحَور
َنَصَرَشدََّفعيل4- َشديد
َكُرَمَلُطَفَفعيل5- َلطيف
َكُرَمَبُطلفـََعل6- َبَطل
َفرِحهنَِمَفِعل7- هنَِم
َفرَِحَشرَِهَفِعل8- َشرِه
َفرَِحَقِوَيَفعيل9- َقوّي

َكُرمَضُعَفَفعيل10- َضعيف
َكُرممَحَُقأفـَْعل11- َأمْحَق

حّل التدريب 

حّل التدريب 

َوْزهُناالصَِّفُةبابُهالِفْعُل
فعيلعفيفَضَرب1- َعفَّ
فـََعلَهَوجَفرِح2- َهوَِج
َفعيلمريضَفرِح3- َمِرَض
َفعيلذَِكّيَفرِح4- ذَِكَي
َفعيلمجيلَكُرم5- مَجَُل
فُعالشجاعَكُرم6- َشُجَع
فـَْعلَضْخمَكُرم7- َضُخَم
أفـَْعلأْهيفَفرِح8- َهِيَف
فـَْعلَذْربَكُرم9- َعُذَب
َفِعلَلِسنَكُرم10- َلُسَن
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القراءة الموسعة :             قواعد اللغة              الدرس  ) 6 (

هاِت الصِّفة المشبهة من كلِّ فعٍل مما يأتي، وضعها في 
جملة مفيدة . 

إجراء التدريب:  
• اطلب منهم حّل التدريِب كتابًة.

• راجع ما كتبوه.
• اخرت بعض الّطالب، لقراءة ما كتبوه.

ميِّز الصِّفة المشبَّهة من اسم الفاعل فيما يلي.
إجراء التدريب :

•  أجر التدريب بالطريقة املعهودة.

تدريب )3( 

تدريب )4( 

حّل التدريب 

حّل التدريب 

َُشبَـَّهُة
اجُلْمَلُةالصَِّفُة امل

1 - دقيق

إجابة حرة

      2 - َسِخيّ 
3 - َميِّت
4 - َسْهل
5 - َسيِّد
6 - َقِوّي

7 - خفيف
8 - رشيق
9 - ضعيف
10 - أشقر

الصَِّفُة الِعباراتم
الـُمَشبَـَّهُة

اْسُم الفاِعِل

َعظيُم الشَّْأِن  1

َقَمٌر ُمنرٌي  2

َسِلُس الطِّباِع  3

َسْهُل اأَلْخالِق  4

فاِقُد احِلسِّ  5

ْعَشِر
َ
َلطيُف امل  6

صاِدُق الَوْعِد  7

َأمْسَُر اللَّْوِن  8

َشديُد االْنِفعاِل  9

َريّاُن العوِد  10
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الوحدة ) 1 (       قراءة موسعة        الدرس  ) 6 (

  املقصود بالقراءة املوسعة، قراءة نصوص تتسم بالطول النسيب، 
كاملقالة، أو القصة، أو املسرحية، أو الكتاب الكامل . وقد رأينا 
أن تشمل نصوص القراءة املوسعة يف هذا الكتاب املقاالت، 
والقصة واملسرحية . وال ترتبط نصوص القراءة املوسعة يف هذا 
الكتاب، مبوضوع الوحدة نفسها ، خبالف الكتاب الثاين؛ إذ 
الغرض هنا تطوير مهارات الطالب القرائية، وليس جمرد معاجلة 

موضوع من املوضوعات، أو قضية من القضايا .
     اهلدف من القراءة احلرة، تعويد الطالب االعتماد على 
نفسه، عند قراءة نصوص طويلة، ال ختلو من الصعوبة ، وصواًل 
به إىل قراءة الكتاب العريب. وقد جاءت نصوص القراءة املوسعة 
للطالب،  الفرصة  نتيح  حىت  التصرف،  من  قليل  مع  أصيلة، 

لقراءة نصوص طبيعية غري مصطنعة.
يقوم الطالب بقراءة نصوص القراءة املوسعة يف البيت، 
الصف  يف  الطالب  ويقوم  تصحبها.  اليت  التدريبات  وحل 
مبناقشة ما قرؤوه يف البيت، حتت توجيه املدرس. ودور املدرس 
حتبيب الطالب يف قراءة النص، ومن مث عليه تزويدهم مبقدمة 
موجزة، للتعريف بالنص، الذي سيقرؤونه يف البيت. والغرض 
وعلى  باملوضوع.  الطالب  اهتمام  إثارة  املقدمة،  تلك  من 
املدرس أن ينبه الطالب، إىل أهنم سيواجهون مفردات جديدة، 
ال يعرفون معانيها، وعليهم أن يواصلوا القراءة ، وإن مل يفهموا 
معاين تلك املفردات؛ إذ اهلدف الرئيس للقراءة فهم األفكار 

العامة للنص، ال التفاصيل .

•  أعط الطالب فكرة عامة عن موضوع النص، حتببهم يف 
قراءته، وال تتطرق إىل التفاصيل.

•  وجه الطالب إىل قراءة النص يف البيت، وحل التدريبات، 
واجهوا  إذا  عريب،  معجم  استخدام  على  وشجعهم 

مشكالت يف الفهم .
اليت  الصعوبات  عن  الطالب  اسأل  القراءة،  •  يف حصة 

واجهوها، واعمل على تذليلها.
•  اطلب من الطالب حل تدريبات االستيعاب واملفردات 

يف الصف بالطريقة املشار إليها يف كتاب املعلم.
•  شجع الطالب على تلخيص أجزاء من النص .

 •  اخرت بعض الطالب لقراءة فقرات النص قراءة جهرية، كّل   
    طالب يقرأ فقرة واحدة.

تدريس نص القراءة الموسعة :

خطوات درس القراءة الموسعة . 
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الوحدة ) 1 (       قراءة موسعة        الدرس  ) 6 (

 الرسول والنبي 
      وردت اإلشارة إىل حممد  مرة بأنه نيب، وأخرى أنه 
رسول. إذن هل هناك فرق بني نيب ورسول؟ نعم، فالرسول 
هو من يبعثه اهلل بشرع يعمل به، ويبلغه بأمر من اهلل . أما 
النيب فهو الذي ال يبعث بشرع جديد، وإمنا يبعثه اهلل ليحكم 

بشرع من قبله من رسل، ويصحح ما اختلف فيه الناس.

 عام الفيل 
األحداث  ببعض  اهلجرة  قبل  تؤرخ  العرب        كانت 
العظيمة اليت تقع،  ومن ذلك: تأريخ بناء الكعبة زمن إبراهيم 
، وزعامة  السالم حنو عام 1855 ق.م  عليهما  وإمساعيل 
عمرو بن حلَُّي حنو عام 260م، ووفاة كعب بن لؤي حنو 
عام 60م ، وعام الغدر، وعام الفيل وهو أشهرها حنو سنة 
العام  وهو  الرسول   فيه  ولد  الذي  العام  وهو  571م، 
الذي هاجم فيه أبرهة مكة بالفيلة، ولكن اهلل هزمه وجنوده، 
وسجل ذلك يف سورة تقرأ إىل يوم القيامة وهي سورة الفيل 

) أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ...(

رحمًة للعالمين 
     يؤمن املسلمون بأن الرسول  مل يبعث للمسلمني 
لإلنس  بعث رمحة  وأنه  واجلن كاّفة،  للناس  وإمنا  فحسب، 
قوله سبحانه  واجلن والطري واحليوان ...إخل ومصداق ذلك 
وتعاىل: )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني( لذا جتد يف النص 

. إشارات إىل سجود الشجر واحلجر للرسول 

رغبت خديجة رضي اهلل عنها الزواج من محمد 
يف هذه اجلملة حقيقة فقهية ، وهي أن خدجية هي 
اليت تقدمت إىل حممد  ليتزوجها؛ فقد أرسلت إليه صديقتها 
نفيسة بنت منية، فوافق. وهذا يدلنا على أنه كما ميكن أن 
خيطب الرجل املرأة ، فإن للمرأة حقاً مماثاًل يف ذلك، وقد فعل 
عمر بن اخلطاب ذلك حينما تقدم لعثمان وأليب بكر للزواج 

من ابنته حفصة.
المهاجرون :

يف الثقافة اإلسالمية ال تعين كلمة املهاجرون ما ترمي 
إليه اآلن من اهلجرة من بلد إىل آخر من أجل غرض دنيوي، 
وإمنا كانت اهلجرة إىل اهلل ورسوله وترك كل ملذات ومباهج 

الدنيا .

مالحظات ثقافية :
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نبه طالبك إىل البدل، وإىل تبعيته يف اإلعراب للمبدل 	 
منه، كما هو الشأن يف هذه األمثلة من هذا النص :

ومات والُده عبُد اهلل وهو جنني .	 
كفله جدُه عبُد املطلب .	 
فكفله عمه أبو طالب .	 
وكان أول من استجاب صاحبه أبو بكر .	 
ومن النساء زوجه خدجية .	 
ومن الصبيان ابن عمه علي .	 
ومن املوايل مواله زيد.	 
سافر مع عمه أيب طالب .	 
فأمَُّه آمنُة بنُت وهب كانت منهم .	 
والتقى يف هذه الرحلة الراهب حبريا .	 

 ) ابن وبنت ( صفتان تتبعان ما قبلهما يف إعراهبما 	 
األمثلة من  باإلضافة، كما يف هذه  بعدمها  ما  ، وجير 

النص:
حممٌد بُن عبِد اهلل بن عبد املطلب .	 
من بين إمساعيل بن إبراهيم .	 
ألن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم .	 
وأخذته إىل قريبها النصراين ورقة بن نوفل .	 
منهم عثمان بن عفان، واألرقم بن أيب األرقم .	 

األعداد الرتكيبية من 11 – 19 مبا فيها الرتتيبية تبىن 	 
اثنا عشر وثنتا عشرة فيبىن اجلزء  على فتح اجلزأين، إال 

الثاين على الفتح ، وأما األول فيعرب إعراب املثىن. 
يف يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األول .	 
يف العام احلادي عشر .	 

مالحظات لغوية
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ضع عالمة )( أو عالمة )( ثم صحح الخطأ 
• اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.

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

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

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

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

• صحح إجابات الطالب .

أجب عن األسئلة التالية باختصار.  
إجراء التدريب :

• اخرت طالباً، لقراءة السؤال األول .
• اخرت طالباً آخر لإلجابة .

• إذا أخطأ الطالب فأعط الفرصة لغرية .

أوال : االستيعاب والمناقشة

التدريب )1(

التدريب ) 2 (

حّل التدريب 
- 1 ماتت بعده.

. – 2
 – 3

– 4 يف غار حراء. 
– 5 بعد احلبشة. 

 –  6
– 7 األبواء

- 8 يف غار ثور
 -9 الثامنة للهجرة .

 -10 املشركني

حّل التدريب 
1 – أّمه ، جّده، وعّمه.

2 – ال، ألن الراهب حبريا حذر عمه من أخذه إىل أرض 
الروم.

3 – ملا رأت من صدقه وأمانته .
4 – آمنت به وناصرته...

5 – بالصد عنها، وتعذيب أتباعها ..
6 – ليسلموا على دينهم عند ملكها العادل النجاشي.

7 – ألن الرسول  أمرهم بذلك بعد بيعيت العقبة.
8- ألّن الرماة خالفوا أمر الرسول  ونزلوا من اجلبل .

9- أرسل اهلل رحيا شديدة فّرقت الكّفار.
10 - إجابة حرة .

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

•  اخرت طالباً، لذكر اإلجابات فقط.
•  أعط الفرصة لطالب آخر .

• وجه الطالب إىل حل التدريب كتابة .
• صحح إجابات الطالب .
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صل بين العبارة والعنوان المناسب . 
إجراء التدريب :

•  اخرت طالباً لقراءة العبارات.
•  اخرت طالباً آخر، لقراءة العناوين .

•  اخرت طالباً لقراءة العبارة األوىل، وذكر العنوان املناسب.
•  إذا أخطأ الطالب فأعط الفرصة لغريه.

•  استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .
•  اخرت طالبني، ألداء التدريب ثنائياً، يذكر أحدمها العبارات ، و يذكر 

الثاين العناوين .
• وجه الطالب إىل وصل العبارات بالعناوين .

• صحح إجابات الطالب .

رتب األحداث التالية حسب ورودها في النص . 
إجراء التدريب :

•  اخرت طالباً لقراءة اجلملة األوىل.
•  اخرت طالباً آخر لقراءة اجلملة الثانية.

•  استمر بالطريقة السابقة، حىت تنتهي مجيع اجلمل.
•  اخرت طالباً، لذكر اجلملة اليت تأيت أواًل، وإذا أخطأ فأعط الفرصة 

لطالب آخر.
• اخرت طالباً لذكر اجلملة اليت تأيت ثانياً، وإذا أخطأ فأعط الفرصة 

لغريه .
•  استمر بالطريقة السابقة، حىت تنتهي مجيع اجلمل .

•  اخرت طالباً لقراءة مجيع اجلمل مرتبة .
•  أعط الفرصة لطالب آخر .

تدريب ) 3 (

تدريب ) 4 (

حّل التدريب
 

1 – بيعتا العقبة.
2 – اإلسراء واملعراج.

3 – يف املدينة.
4 – بالء املسلمني.

5 – وفاته.
6 – عالمات النبوة.
7 – نسب الرسول .

8 – اهلجرة إىل املدينة .

حّل التدريب
 

أ( 1 – 3 .               2 – 7 .
.1 – 4               .6 – 3    
.4 – 6               .9 – 5    
.2 – 8            . 10 – 7    

.5 – 10              .8 – 9    

ب( 1 – 6.              2 – 5.

.1 – 4             .2 – 3      

.3 – 6            . 4 – 5      
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هات من النص العبارات المطلوبة.  
إجراء التدريب :

•  استعمل هذا التدريب، لتدريب الطالب على القراءة اخلاطفة.
•  اذكر معىن إحدى العبارات، دون ترتيب .

•  اطلب من الطالب البحث عن العبارة املطلوبة يف النص.
النص، قبل  العبارة يف  يعثرون على  الذين  الطالب  أثن على    •
غريهم، بشرط أن يضع الطالب إصبعه على العبارة املطلوبة .

•  استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .
•  وجه الطالب إىل كتابة العبارات يف الكتاب.

•  صحح ما كتبه الطالب .

 صل بين كل كلمتين تأتيان معاً، واستعملهما في جملة 
مفيدة .

إجراء التدريب :
•  اخرت طالباً لقراءة كلمات الصندوق األول .

•  اخرت طالباً آخر لقراءة كلمات الصندوق الثاين .
•  اخرت طالباً ليصل بني كلمة من الصندوق األول، وكلمة من 

الصندوق الثاين.
•  استمر بالطريقة السابقة إىل آخر التدريب .

•  وجه الطالب إىل استعمال كل كلمتني يف مجلة مفيدة.

صل بين كل كلمتين متضادتين 
إجراء التدريب :

•  اخرت طالباً، لقراءة كلمات الصندوق األول .
•  اخرت طالباً، لقراءة كلمات الصندوق الثاين .

األول،  الصندوق  من  لذكر كلمة  ثالثاً،  طالباً  اخرت    •
ومضادها من الصندوق الثاين.

•  استمر بالطريقة السابقة، واخرت طالباً يف كل مرة.
•  وجه الطالب إىل وصل الكلمات يف الصندوقني .

•  صحح إجابات الطالب .

حّل التدريب
 

1 – تواسيه. 2 – يرتبصون به. 3 – آمن. 4 – غزوة. 

حّل التدريب
 

خامت – الرسل/  قطع – خلوته/ يعود – املرضى/ بيعة 
الضعفاء/  رمحة –  يرحم –  يغضب – هلل/  العقبة/   –

للعاملني .

حّل التدريب
 

اخلري – الشر/ الدنيا – اآلخرة/ السر – اجلهر/
الضعفاء – األقوياء/ الروح – اجلسد/ 

املولد – الوفاة/ أسفل – أعلى/ الصعود – النزول/
ظاهرة – خفية/ خامت – أّول.

ثانيا :مفردات وتعبيرات :

التدريب )1(

التدريب )2(
التدريب )3(
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: )أضرار التَّدخني( الوارد يف  • وجِّه الّطاّلب إىل قراءة نصِّ
القراءة املكثفة يف أول الوحدة .

• سجِّل العنصر األوَّل على السَّبُّورة.
• شجِّع الطاّلب على مناقشة العنصر األوَّل.

• انتقل بعد ذلك إىل بقيَّة العناصر، متَّبعاً أسلوب املناقشة.
• اخرت بعض الّطاّلب للحديث عن املوضوع شفهيَّاً.

• اطلب من الّطاّلب كتابة املوضوع يف دفاترهم.
• راجع ما كتبه الّطاّلب.

• اخرت املوضوعات اجلّيدة، واطلب من كّتاهبا قراءهتا.

• راع يف التصحيح املعايري التالية:
األفكار	 
األسلوب	 
القواعد	 
اإلمالء والّتهجي	 
الرتقيم	 
اخلّط	 
التنظيم	 
األلفاظ 	 
صحَّة احملتوى واملعلومات	 

-   استعمال أدوات الرَّبط
أشرك اّلطاّلب - أحياناً - يف تصحيح ما يكتبه    	 

زمالؤهم.
وجِّه الّطاّلب - أحياناً - إىل تصحيح ما يكتبونه.	 

أواًل: الكتابة

أسلوب الَعَمل

معايير تصحيح الكتابة :
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• وجِّه الّطاّلب إىل قراءة النصِّ الوارد يف القراءة املوسعة يف 
آخر الوحدة .

• سجِّل العنصر األوَّل على السَّبُّورة.
• شجِّع الطاّلب على مناقشة العنصر األوَّل.

• انتقل بعد ذلك إىل بقيَّة العناصر، متَّبعاً أسلوب املناقشة.

• اطلب من الّطاّلب دراسة مراجع البحث ومجع املعلومات.
عن  غريها  أو  الّدوليَّة  الشَّبكة  يف  البحث  منهم  اطلب   •

املعلومات ذات العالقة بالبحث.
• اعرض عليهم خطَّة البحث، واشرح هلم عناصرها.

أوَّاًل: مقّدمة البحث
ثانياً: حمتويات البحث

ثالثاً: مادة البحث
رابعاً: اخلامتة

خامساً: قائمة املراجع

• وفِّر للّطاّلب مراجع البحث، أو ُدهلَّم على مكان وجودها.
• امنح الّطاّلب وقتاً كافياً للبحث.
• تابع معهم البحث خطوة خطوة.

• بعد أن ينهي الّطاّلب كتابة البحث، أعطهم الفرصة 
لعرضه شفهيَّاً أما زمالئهم، والرَّدِّ على تساؤالهتم 

واستفساراهتم.
• احفظ البحوث اجلّيدة يف املكتبة، لتكون مرجعاً لزمالئهم.

ثانياً: البحث

أسلوب الَعَمل

خطَّة البحث

توجيهات




