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�سم اهللا ا�رمحن ا�رحيم

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

عنَا انلجاُح ا�كبرُي �سلسلتنا "العر�ية بني يديك" - واليت اكنت �ستهدف ا�راشدين- ىلع      فقد شجَّ
العزم ىلع إصدار سلسلة �لمستو�ات األو� من املراحل اتلعليمية من متعليم العر�ية من ا�صغار 
وا�شباب، وَدَ�َم ذ�ك اتلوجه ما رأينا من إحلاح كثري من �راكز تعليم العر�ية لغري انلاطقني بها علينا 
إلنتاج سلسلة ختدم هذه الفئة، وقلة املادة العلمية املناسبة يف هذا املجال، يضاف إىل ذ�ك لكه تغرّي 
اتلوجه يف تعليم العر�ية لغري انلاطقني بها من االقتصار ىلع تعليم ا�كبار إىل توسيع ادلائرة ل�شمل 
تعليم ا�صغار أيضا، حيث أقبلت املراكز واملعاهد ىلع تعليم ا�صغار – وُ�قصد بذ�ك تعليم العر�ية لغة 
تواصل- أما العر�ية �لقراءة فقط أو ما يدور يف فلكها فإّن االهتمام بها خيص الفئ�ني ا�كبار وا�صغار 

فبدأ مبكرا.

    �لك ما سبق بادرت "العر�ية �لجميع" إىل االستجابة هلذا اإلحلاح من املهتمني، ووضعت خطة خلدمة 
ا�صغار وأصدرت سلسلتها اجلديدة هذه املوسومة بـ "العر�ية بني يدي أوالدنا" ل�شمل اذلكور واإلناث 
أو  اتلمهيدية  املراحل  يف  مبكًرا؛  والطابلة  الطالب  بها  يبدأ  ألن  مناسبة  تلكون  وا�شباب،  وا�صغار 

االبتدائية أو املتوسطة و�ستفيد منها ما بعد املتوسطة فموضواعتـها من اهتمامات ا�صغار وا�شباب.

العر�ية  ا�لغة  تراكيب من  فيها ادلارسون عدة  فيتعلم  ا�لغة اتلواصلية؛  ا�سلسلة ىلع     وتر�ز هذه 
ا�وظيفية ا�شائعة، و�تعلمون فيها ما يقارب (٢٠٠٠) مفردة شائعة من مفردات ا�لغة العر�ية، وال سيما 
ما يدور يف �واقف احلياة ايلومية ا�شائعة، وما يدور يف حميط اهتمامات ا�صغار من �واقف ومفردات. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ومن سمات هذه ا�سلسلة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�لغة باحلياة.

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

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

ثر كبري 
َ
ا أ

َ
حوظاتهُم القّيمة اليت اكَن هل

ْ
مّدونا بَِمل

َ
صنَي اذلين راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ الـمتََخصِّ

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

واألستاذ: إبراهيم بن مهنا العزاز، واألستاذ: حليم املظلوم ...
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م �سلسلة
ّ
مقدمة كتب املعل

 " العر�ية بني يدي أوالدنا "

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

    أفردت " العر�ية �لجميع " �لك واحد من كتب الطالب كتابا �لمعلم ، ل�سري معه خطوة خطوة ، 
و�هدف لك كتاب من كتب املعلم إىل تزو�د املعلّم بمجموعة من األسايلب واإلجراءات، اليت تمّكنه 
من تعليم كتاب الطالب بطر�قة فّعالة، حتّقق أفضل انلتائج. وقد تضّمن كتاب املعلّم كتاب الطالب؛ 
املاّدة  متابعة  املعلّم  ىلع  �سهل  حىّت  �لطالب،  تقابلها  أخرى  وصفحة  �لمعلم  صفحة  جاءت  حيث 
اتلعليمية اخلاّصة بالطالب دون احلاجة إىل محل كتاب الطالب منفصال، وصار حجم كتاب املعلم 

ضعف حجم كتاب الطالب؛ ومع ذ�ك أصبح مقبوال لقلة صفحات كتاب الطالب أساسا.
    �شتمل ا�كتاب ىلع قدر طّيب من اتلوجيهات واملعلومات األساسّية اليت حيتاج إيلها املعلّم، وهو 
ذت تلك اتلوجيهات واملعلومات صورا خمتلفة، يتعلّق بعضها با�لغة 

ّ
يمارس عملية اتلدر�س. وقد اخت

العر�ية، وطرائق تعليم ا�لغة لغري انلاطقني بها، وأسايلب عرض مهارات ا�لغة وعنارصها املختلفة. 
باإلضافة إىل جمموعة من املقرتحات اخلاّصة بإدارة ا�صّف ا�لغوي، واتلعا�ل مع الطالب. وقد جاءت 
هذه الفوائد ىلع اختالفها مبثوثة يف ثنايا ا�كتاب، تلكون خفيفة ىلع انلفس ومقبولة، و� متناول 
املعلّم حيث يقتضيها املقام أحيانا. وقد جاءت لك واحدة حتت �سىّم" فائدة "، وقسمت هذه الفوائد 
الفوائد يف لك جمموعة؛  أر�ع جممواعت، وتتكّون لك جمموعة من ثالثة كتب، وقد أعيدت هذه  إىل 
حتّسبا تلغري املرحلة اتلعليمية، وما قد يصاحبها من تغري املعلمني، و�ذا اكنت الفائدة هلا عالقة بما 
قبلها أو ما بعدها رقمت ؛ ل�سهل ىلع من يرغب يف استكماهلا  يف وقت واحد، كما أنها جاءت مبثوثة 
يف كتب املعلم من هذه ا�سلسلة. وسيجد املعلّم املستجّد نفعا كثريا – إن شاء اهللا – كما س�نتفع بها 

املعلّمون ذوو اخلربة من باب اتلذكرة. 
    ومـجموع هذه الفوائد ير�و ىلع ٣٥٠ فائدة مبـاشـرة، دون اتلكرار، فبعض الفوائد يعاد بعد جمموعة 
ا�كتب بمراحل خمتلفة، �لك �رحلة معلموها، دون  ا�كتب، ىلع افرتاض أن ي�ون تعليم هذه  من 

الفوائد الـخاّصـة بإجراءات اتلدر�بات واأل�شطة اإلضافية. 

م ىلع ما يأيت:
ّ
وحيتوي كتاب املعل

إرشادات اعّمة �لمعلّم.  
مقرتحات ب�يفية عرض ادلروس.  

مقرتحات ب�يفية إجراء تدر�بات ا�كتاب.  
نصوص فهم املسموع.  

حّل تدر�بات ا�كتاب (ما عدا اتلدر�بات االتّصايّلة وتدر�بات اتلعبري).  
إرشادات يف كيفية إجراء األ�شطة.  

فوائد يف ما تمتاز به العر�ية، و� عالقاتها بالقرآن وادلين اإلساليم.  
فوائد يف أهمية املحتوى اثلقايف العر� اإلساليم يف تعليم العر�ية.  

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

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

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

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

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

اتلعبري ا�شفيه اغبلا ال حيتاج إىل حل.
إذا اكن رأس اتلدر�ب مماثال �سابقه مع اختالف يف املحتوى، يعاد اإلجراء وال ينظر تلماثل ا�رأس؛ 

الختالف اإلجراء. مثال : 
صل.   واملقصود بني ا�صورة وا�لكمة ( عدد من ا�لكمات وعدد من ا�صور )  

صل.   واملقصود بني ا�صوت وا�لكمة ( ا�لكمة وخيتار بني صورتني )  
صل.   واملقصود بني ا�لكمة واألخرى، أو بني ا�لكمة واجلملة أو الفقرة.  

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

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

وفيما ييل طر�قة اتلعا�ل مع املتكرر من عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات يف صفحة املعلم:وفيما ييل طر�قة اتلعا�ل مع املتكرر من عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات يف صفحة املعلم:
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www.arabicforall.net/kids مجيع صوتيات السلسلة متوافرة ىلع الرابط اتلايل : 

لة
لس

لس
ِس ا

دري
ُص تل

َّ خص
الُم

ُن 
ّزم

ال

ُص الّزمُن الُمخصَّ عدد السااعت يف األسبوع

31    أسبــــوعـــــا 25 ساعة 1

3٩     أسبــــوعـــــا 20 ساعة 2

52    أسبــــوعـــــا 15 ساعة 3

78    أسبــــوعـــــا 10 سااعت 4

156   أسبــــوعـــــا 5 سااعت 5

3٩0   أسبــــوعـــــا ساعتان 6

عنوان 
الوحدة

كود الصوتيات المفردات
الجديدة

رقم التدريب

المدخل
الحواري 

رقم الدرس

رقم الوحدة

QR Q يقرأ بأي برنامج

رشح تصميم املحتوى

الزمن الكـيل املتوقع تلدريس السلسلة هـو )٧80( ساعة دراسية، مع دروس النشاط واملراجعة، ويمكن 
توزيعها حبسب لك برنامج وما ينتج تلدريس اللغة العربية من ساعة يف األسبوع، والسلسلة حتتاج إىل:
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في َحديق
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ار : َهْل نَْذَهُب إىل َحديَقِة الـَحَيواناِت ؟ عمَّ
َسٌد ؟   

َ
صالِح : َهْل يوَجُد فيها أ

ار : َنَعْم. عمَّ
َسِد.

َ
 ِمَن األ

ُ
خاف

َ
نا أ

َ
أ
َ
صالِح : ال ، ف

َفٍص.
َ
ار : ال تَـَخْف ، ُكُّ َحَيواٍن فـي ق عمَّ

صالِح : ماذا َسَنـرى ُهناَك ؟
ِمَر َوالفيَل. ار : َسَنـرى انلَـّ عمَّ
َة ؟

َ
راف صالِح : َهْل َسَنـرى الزَّ

َب.
َ
َب َواثلَّْعل

ْ
ئ ار : َنَعْم، َوَسَنى اذلِّ عمَّ

َسَد فـي الَقَفص ؟
َ
نَّ األ

َ
ٌد أ

ِّ
ك

َ
نَْت ُمَتأ

َ
صالِح : َهْل أ

ار : َنَعْم .   عمَّ
صالِح : نَْذَهُب،  إِْن َشاَء اهلل. 

خوُل ؟ َوَمىت الـُخروُج ؟             َمىت ادلُّ
عمار : ِمَن الَعْصـِر إلـى الَمْغرِِب.

ْغُظْر َواْسَتِمْع وَأِعْد. 
ُ
1  ا

نَـِمر َسد      َحديَقُة الـَحيَوانات
َ
أّنفيل     أ

يَـخاُف الَعْصـرُخروجُدخولَقَفص

َثْعلَبِذئْب  

كِّدَحيَوانات   
َ
ُمتَأ َحيَوان

ْغُظْر َواْسَتِمْع وَأِعْد. 
ُ
٢  ا

َزرافَة  

ادلرس ) ١ (يف حديقة احليوانالوحدة ) ١ (

تعرض هذه الوحدة حليوانات الغابة غري األيلفة اليت 
يراها انلاس يف اتللفاز وحديقة احليوانات والغابات. 
تلنمية  رضورية  وابلعيدة  القريبة  ابليئة  فمعرفة 
لتشاركنا  اهلل  خلق  مما  ويه  الصغر.  منذ  اثلقافة 

املعيشة ىلع هذه األرض.
عن   ابلداية  يف  الطالب  يسأل  أن  للمعلم  ويمكن 

حديقة احليوانات ومن زارها منهم .

هذه يه الفقرة اثلانية يف ادلرس األول ويه خمصصة 
ست  وهنا  وحدة،  لك  يف  اجلديدة  املفردات  لعرض 
ألسماء  مفردات  ست  فيها  جديدة،  مفردة  عرشة 
وفيل  ونمر  أسد  يه:  الغابة  حيوانات  من  حيوانات 
ذات  أخرى  مفردات  وأربع  وثعلب.  وذئب  وزرافة 
عالقة بالـحيوانات هـي: حديقة احليوانات وقفص 
وأداة  يـخاف،  هو  واحد  وفعل  وحيوان.  وحيوانات 

اتلوكيد أّن، والَعْص – وُدخول وُخروج.

الـمفـردات:                                                                  
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الـحــوار:                                                           

يستمع الطالب إىل انلص كما هو مكتوب دليهم يف 
كتبهم.

يستمع الطالب إىل انلص كما هو مكتوب دليهم يف 
كتبهم.

        نص االستماع :

        نص االستماع :

–  اطلب من الطالب إغالق الكتب، وقل هلم: 
     استمعوا جيداً.

–  شّغل ملف الصوت، أو أّد احلوار مرتني بنفسك.
–  اطلب من الطالب فتح الكتب واالستماع جيداً.
–  شّغل ملف الصوت، أو أّد احلوار مرتني والكتب 

    مفتوحة.
–  اطلب من الطالب إغالق الكتب، وأد احلوار   
   مجلة مجلة مرتني، واطلب من الطالب اإلاعدة 

   اجلماعية بعدك يف لك مّرة.
–  أّد احلوار عبارة عبارة واطلب من الطالب أداءه 

    بعدك يف جممواعت.
–  اطلب من بعض الطالب أداء احلوار بعدك فردياً.

–  اخرت بعض الطالب ألداء ادلور وإجراء احلوار 
    ثنائياً أمام زمالئهم.

–  شجع الطالب يف نهاية ادلرس ىلع تطبيق احلوار 
    مع زمالئهم وأهلهم.

–  اطلب من الطالب إلقاء نظرة ىلع لك الصور.
–  اطلب منهم اآلن الرتكزي ىلع الصورة األوىل فقط.
–  شّغل ملف الصوت، أو انطق اللكمة ثالث مرات 

    نطقاً واضحاً، والطالب يستمعون للمفردات.
–  أعد نطق اللكمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب 

    منهم اإلاعدة مجاعّياً بعدك يف لك مّرة.
– اخرت جمموعة من الطالب نلطق اللكمة بعدك.

–  اخرت بعض الطالب نلطق اللكمة فرديّاً، وصوب 
    أخطاءهم.

–  واصل اتلدريب بهذه الطريقة مع بقية املفردات.

        عرض درس احلوار :
        عرض املفردات:
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تدريبات املفردات:                                                    
١٢

2

يف حديقة احليوان

– اطلب من الطالب انلظر إىل الصور.
– اطلب منهم قراءة املفردات رساً.

–– اطلب من أحدهم قراءة املفردة األوىل، ومن آخر  
    حتديد الصورة املناسبة.

–– استمر بهذه الطريقة مع بقية فقرات اتلدريب.    
   واخرت طابلا يف لك مرة.

– صّحح إجابات الطالب. –
–– اطلب منهم وصل املفردات بالصور املناسبة.

–– راجع إجاباتهم، وتأكد من صحتها.

الفقرة  الصورة يف  –اطلب من الطالب انلظر إىل 
األوىل.

–اطلب منهم قراءة اللكمتني املكتوبتني رساً.
لإلشارة  وآخر  األوىل،  اللكمة  لقراءة  طابلاً  –اخرت 

إىل صورتها.
استمر بهذه الطريقة مع بقية فقرات اتلدريب.

ة. واخرت طابًلا آخر يف لكِّ مرَّ
–صّحح إجابات الطالب.

يف  املناسبة  باللكمات  الصور  وصل  منهم  ––اطلب 
كتبهم.

راجع إجاباتهم، وتأكد من صحتها.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

أمام الطالب لكمتان يف لك فقرة، املطلوب منه أن 
يصل الصورة باللكمة املناسبة؛ يلتعرف ىلع معىن 

املفردة بعد قراءتها.

خيتلف هذا اتلدريب عن األول بأنه يعرض الصور 
واملفردات لكها معا.

اللكمة وصورتها  أن يصل بني  الطالب  املطلوب من 
ملعىن  الطالب  ملعرفة  تعزيز  واتلدريب  الصحيحة. 

املفردات ولقراءتها. 

      حل اتلدريب :

ـَخاُف ي أ
َحديَقُة الـَحيَوانات ب

َحيَوان ت
نَـِمر ث

َحيَوانات ج
َقَفص ح
َزرافَة خ
َثْعلَب د
فيل ذ

العرص ر
َسد

َ
أ ز

كِّد
َ
ُمتَأ س

ِذئْب ش
دخول ص
خروج ض

      حل اتلدريب :

د َقَفص
ث َسد

َ
أ

خ َحيَوانات
ح َحديَقُة الـَحيَوانات
أ ِذئْب

ت كِّد
َ
ُمتَأ

ذ َثْعلَب
ب ـَخاُف ي
ج َزرافَة
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12345
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ِصــْل. 

َحديَقُة
 الـحيَوانات

يَـخاُف

َزرافَة 
َسد

َ
أ

نَـِمر  
َبْعض

فيل 
َحيَوان

َثْعلَب
فيل

أّن 
الَعْصـر

َحديَقُة
 الـحيَوانات

 فيل 

َقَفص 
ِذئْب

ُدخول 
ِذئْب

َقَفص 
ُخروج

َقَفص 
ِذئْب

فيل
كِّد

َ
ُمتَأ

نَـِمر 
َحيَوانات

سد
َ
 أ

َزرافَة

َثْعلَب 
َبْعض

٢

ِصــْل.  1

َحيَوانات   

كِّد
َ
ُمتَأ

َسد      
َ
أ

َزرافَة  يَـخاُف

َقَفص

َثْعلَبِذئْب  

َحديَقُة 
الـَحيَوانات

ب أ

حجث

ذدخ

ت

ب أ

حجث

ذدخ

سزر

ضصش
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ِة الَحَيواَنات
َ

في َحديق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

يَـخاُف 

َسد 
َ
أ

َسد   
َ
أ

َزرافَة   

َزرافَة   

فيل   

َسد   
َ
أ

َسد 
َ
أ

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

فيل   

نَـِمر   
نَـِمر   

َحديَقُة  الـَحيَوانات   
َحديَقُة  الـَحيَوانات   

َزرافَة   

َحيَوانات
كِّد

َ
ُمتَأ

أّن

َقَفص

َقَفص

َبْعض

ِذئْب

ِذئْب َحيَوانات  

َحيَوان
يَـخاُف  
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٢

1٢

1
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7

6

8

4
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نَـِمر

َحديَقُة احلَيَوانات

َسد      
َ
فيل     أ

5
أّن َياُف

َزرافَة   َقَفص

َحيَوانات   َثْعلَبِذئْب   كِّد
َ
ُمتَأ

َحيَوان

اْسَتِمْع، َوَضْع  (      ).  3

ُدخول

ُخروج

الَعْص

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ادلرس ) 2 (الوحدة ) ١ (

 .) –     استمع ، وضع عالمة ) 

    استمع، وضع الرقم الصحيح.

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

3

٥

٤

١-ِذئْب    2-أنَّ    3-َحديَقُة الـَحيَوانات    4 -َقَفص
كِّد    6- َحيَوانات    7- فيل    8- َثْعلَب

َ
5-ُمتَأ

ـَخاُف    ١2- نَـِمر َسد    ١0- َحيَوان    ١١- ي
َ
9- أ

١3- َزرافَة

ـَخاُف     َسد      4-ي
َ
١-َحديَقُة الـَحيَوانات   2-–أنَّ      3-أ

5-–َقَفص    6-نَـِمر    7-–فيل    8-َزرافَة    9-ِذئْب
كِّد    ١2-َحيَوانات     ١3-َحيَوان

َ
١0-َثْعلَب    ١١-–ُمتَأ

١4- دخول   ١5- خروج   ١6- العرص

ـَخاُف َسد 4-ي
َ
١-َحديَقُة الـَحيَوانات  2-–خروج  3-أ

5-–َقَفص    6-نَـِمر     7-–دخول    8-َزرافَة   9-ِذئْب     
كِّد    ١2-َحيَوانات     ١3-العرص

َ
١0-َثْعلَب    ١١-–ُمتَأ

        نص االستماع :

        نص االستماع :

        نص االستماع :
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يف حديقة احليوان

  ––اطلب من الطالب انلظر إىل الصور املوجودة يف 
    اتلدريب واتلميزي بينها.

ل امللف الصويت،   – اطلب من الطالب االستماع، وشغِّ –
   واطلب من الطالب أن يرددوا بعده ويشريوا إىل 

   الصورة يف كتبهم.

        إجراء اتلّدريب:

الطالب جلميع  يستمع  ومعىن؛  استماع  تدريب  هذا 
يتعرف  أن  منه  واملطلوب  صورها،  وأمامه  املفردات 
ىلع اللكمة ويضع رقم اللكمة/اجلملة اليت سمعها يف 

املربع؛ يلمزي اللكمة عند سماعها ويعرف معناها. 

–  –أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من الطالب   
    اإلشارة إىل الصورة الصحيحة واحداً واحداً.

–  –اآلن اطلب منهم وضع رقم اللكمة/اجلملة يف املربع. 
–  ُمّر ىلع الطالب، وتأكد من صحة إجاباتهم.

–  – اطلب من الطالب انلظر إىل اللكمات/ اتلعبريات/
     اجلمل املوجودة يف اتلدريب واتلميزي بينها.

ل امللف    – – اطلب من الطالب االستماع، وشغِّ
      الصويت، واطلب من الطالب أن يرددوا بعده 
     ويشريوا إىل اللكمة/ اتلعبري/ اجلمل يف كتبهم.

–  – أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من الطالب 
     اإلشارة إىل اتلعبري الصحيح واحداً واحداً.

–  – اآلن اطلب منهم وضع رقم اللكمة/ اتلعبري/ اجلمل
      يف ادلائرة.

– ُمّر ىلع الطالب، وتأكد من صحة إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

هذا تدريب استماع ومعىن ؛ يستمع الطالب جلميع 
اللكمات/ اتلعبريات وأمامه مجيع اتلعبريات مكتوبة، 
واملطلوب منه أن يتعرف ىلع اللكمة/ اتلعبري ويضع 
عند  اللكمة  يلمزي  املربع؛  فــي  سمعه  الـذي  الرقم 

سماعها ويعرف معناها. 

الطالب يف لك  يستمع  ومعىن؛  استماع  تدريب  هذا 
فقرة إىل إحدى املفردتني؛ يلختار اللكمة الصحيحة؛ 

فيمزي اللكمة عند سماعها ويعرف معناها. 

–اطلب من الطالب انلظر إىل اللكمات املوجودة يف 
اتلدريب واتلميزي بينها.

امللف  ل  وشغِّ االستماع،  الطالب  من  –اطلب 
خلفه  يرددوا  أن  الطالب  من  واطلب  الصويت، 

ويشريوا إىل اللكمة يف كتبهم.
–أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من الطالب 

اإلشارة إىل اتلعبري الصحيح واحداً واحداً.
– ( جبانب اللكمة   –اآلن اطلب منهم وضع عالمة )– 

   الصحيحة يف ادلائرة . 
ُمّر ىلع الطالب، وتأكد من إجاباتهم.

      إجراء اتلّدريب:

      حل اتلدريب : 
١3 ١2 ١١ ١0 9 8 7 6 5 4 3 2 ١
ب أ أ ب أ ب أ ب ب ب أ ب ب

      حل اتلدريب : 
ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ
7 4 ١١ ١0 ١2 5 ١ 6 3 9 8 2 ١3

ا�ل مطابق للنص ا�سموع.       
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ادلرس ) 2 (الوحدة ) ١ (

    رتّب احليوانات حسب طوهلا.

    قل الصورة املشار إيلها.

    اخرت اللكمة املناسبة.

   أرش إىل ما تسمع.

ه الطالب إىل قراءة اللكمات رساً. –وجِّ
–اطلب من أحد الطالب قراءة املفردة األوىل. 

–اطلب من طالب آخر أن يشري إىل صورة األسد.
–كرر ما سبق يف مجيع املفردات.

أطول  اسم  يذكر  أن  الطالب  أحد  من  اُطلب 
حيوان.

عزز جوابه إن اكن صحيحا، أو اطلب من طالب 
آخر إجابة أخرى.

–كرر ذلك يف مجيع  املفردات حىت يكتمل احلل.
–اطلب من الطالب حل اتلدريب يف دفاترهم.

–ُمّر عليهم، وصحح إجاباتهم.

–وجه الطالب إىل انلظر يف اللكمات لكها، وحماولة 
اتلعرف عليها.

–اطلب من أحدهم أن يقرأ اللكمات.
يف  اللكمة  وانطق  االستماع،  الطالب  من  –اطلب 

املجموعة األوىل.
اليت  اللكمات  إىل  اإلشارة  بعضهم  من  –اطلب 

سمعها.
–استمر بهذه الطريقة يف بقية اتلدريب.

اللكمة  إىل  يشريوا  أن  الطالب أخريا  –واطلب من 
املطلوبة يف كتبهم.

وحماولة  لكها،  الصور  يف  انلظر  إىل  الطالب  –وجه 
اتلعرف عليها.

رقم  الصورة  اسم  يقول  أن  أحدهم  من  –اطلب 
واحد؛ مثاال هلم.

الطالب  من  واطلب  عشوائياً  الصور  إىل  –أرش 
اإلجابة مجاعياً.

اليت  الصورة  اسم  يلذكر  منهم  واحد  لك  –أخرج 
حتددها أنت .

–اطلب منهم تبااع أن يقولوا اسم الصور مجيعا؛ لك 
واحد يقول اسم صورة ، ويقول زميله اسم الصورة 

اليت تليها، وهكذا إىل نهاية الصور.

–تأكد من إجاباتهم، وعزز الصحيح.
–إذا أخطأ الطالب يف اإلجابة انقل ادلور إىل زميله.

–اطلب من الطالب قراءة اجلمل واللكمات رساً.
–اطلب من أحد اتلالميذ اإلجابة عن الفقرة األوىل 

بقراءة اجلملة اكملة وصحيحة.
وإال  الصواب،  عزز  صواباً  الطالب  أجاب  –إذا 

فأعط فرصة لطالب آخر.
–استمر بهذه الطريقة إىل آخر اتلدريب.

كتبهم،  يف  اتلدريب  حل  الطالب  من  –اطلب 
وصحح أخطاءهم .

      حل اتلدريب :

      حل اتلدريب : حسب إشارة املعلم

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

6

٩

٨

٧

هذا اتلدريب خاص لفهم املعىن، به مخس  مفردات 
الطالب  من  ومطلوب  الوحدة،  يف  درسها  حليوانات 
الطالب  من  يوجد  وقد  الطول،  يف  بينها  اتلفريق 
املعلم  فعىل  احلقيقية،  احليوانات  أطوال  يعرف  من 
أن يسهل هلم حل اتلدريب ، فالقصد من اتلدريب 

معرفة املعىن.    

َسد       3-  َزرافَة
َ
١- فيل          2-  أ

        نص االستماع :

4

يف حديقة احليوان

١-زرافة    2- فيل    3-أسد     4-نمر      5-ذئب

ا�ل مطابق للنص ا�سموع.       

      حل اتلدريب : 
4 3 2 ١

حيوان انلمر الفيل القفص
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َرت�ْب َهِذهِ الـَحَيواناِت َحْسَب ُطوِ�ا.  6

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب السـابـع



كــتــاب الـمـعـلـم

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :
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ِة الَحَيواَنات
َ

في َحديق

ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك.  ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك. تَباَدِل الس� تَباَدِل الس�

ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الُسّ 3

َسٌد ؟
َ
 َهْل يوَجُد فيها أ

  َنَعْم.

َة ؟
َ
راف  َهْل َسَنى الزَّ

  َنَعْم.

خوُل ؟ َوَمىت اخلُروُج ؟   َمىت ادلُّ
  ِمْن الَعْصِ إِىل الَمْغرِِب.

1٢

َزرافٌَة - نَـِمٌر - فيٌل - ذئٌْب - ماٌء 
َطعاٌم - َمالبُِس - ِدراَسٌة ...

َسَد 
َ
َمَك - انلَّـِمر - الفيَل - األ  السَّ

َب
َ
ئَْب - اثلَّْعلََب - الِقّط - األ - اذلِّ

الِكتاَب - الـَمريَض - اثلَّوَب - 
الُكَرة - الـَحقيبََة ...

)فَْجر –- ُظْهر( )ُظْهر -– َعْص( )َمْغِرب– - ِعشاء( )َصباح  -– َمساء(
)8 -– 1 ( )11 –- 9( )10 -– 7( )6 –- 5(

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك.    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك.

اطلب من الطالب إغالق الكتب.
–اكتب املثال ىلع السبورة.

من  واطلب  مرتني،  واجلواب  السؤال  اقرأ 
الطالب اإلاعدة بعدك مجاعياً يف لك مرة. –

تبادل  منهما  واطلب  قسمني  إىل  الفصل  –قسم 
احلوار.

–اخرت طابلني تلبادل احلوار.
أسماء  مستخدما  الطالب  مجيع  مع  ذلك  كرر 

خمتلفة.
–وجه الطالب إىل أداء اتلدريب حتت إرشافك، 

والكتب مفتوحة.

        إجراء اتلّدريب:

١٢

3

يف حديقة احليوان

هل سرنى السمك؟/نعم. ثم انسج ىلع هذا 
املنوال.

خوُل ؟ َوَمىت اخلُروُج ؟ / ِمْن الَفْجِر  إِىل  َمىت ادلُّ
الُظهِر. ثم انسج ىلع هذا املنوال.

هل يوجد فيها زرافة؟ / نعم.  ثم انسج ىلع هذا 
املنوال.
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      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

فائدة :                                           
الرتاكيب انلحوية:

اكن االجتاه السائد ألمد طويل أن تكون دلروس القواعد سااعت طويلة، يقضيها املعلّم يف الرشح واتلفصيل، 
أثناء جلوس طالبه وكأن ىلع رؤوسهم الطري، وقد أخدل بعضهم إىل انلوم. أما انلابهون منهم، فاكنوا يتابعون 
رشح املعلّم وهو يصول وجيول يف أشتات قواعد اللغة، ويورد اتلفصيل للك ما هو شاذ وغريب. وبعد أن 
ينتيه املعلم من بذل اجلهد اذلي يرصف فيه جل وقت ادلرس، يطلب من الطالب أن يأتوا بأمثلة متناثرة 

ملا رُشح هلم.
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         حل اتلدريب :         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

ماذا سرنى هناك؟ / سرنى انلمر والقط.  ثم انسج 
ىلع هذا املنوال.

هل أنت متأكد أن الزرافة يف قفص؟/ نعم/ نذهب 
إن شاء اهلل. ثم انسج ىلع هذا املنوال

اجلواب مفتوح

هل نذهب إىل حديقة احليوانات؟/ أنا أخاف من 
هذا  ىلع  انسج  ثم  قفص.  يف  حيوان  الزارفة./لك 

املنوال.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك.    حاور زميلك حول األسئلة.

٤6

٧ ٥

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

6

يف حديقة احليوان

–اطلب من الطالب انلظر إىل األسئلة وقراءتها 
رسا.

–اطلب من طالب قراءة السؤال األول .
–اطلب من آخر اإلجابة.

أخرى  مجلة  يذكر  أن  آخر  طالب  من  –اطلب 
جوابا عن السؤال.

–استمر يف هذه الطريقة إىل نهاية األسئلة.
–اطلب من لك طابلني أن يتحاورا حول األسئلة.

السائل  يصري  حبيث  ادلور،  تغيري  منهما  اطلب 
جميبا، واملجيب سائال.

–راقب الطالب وتأكد من سريهم.
تقاطع  وال  الصحيحة،  اإلجابة  مرة  –عزز يف لك 

الطالب وهو يتلكم.

        إجراء اتلّدريب:

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.
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ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك.  ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك. تَباَدِل الس� تَباَدِل الس�

ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الُسّ 6

َهْل ُزرَْت َحديَقَة الـَحيَواناِت ؟ 

َسَد ؟
َ
َهْل َتْعرُِف األ

يَْت الفيَل ؟   
َ
َهْل َرأ

رافَُة َطويلٌَة ؟ َهِل الزَّ

1 

٢

3

4

 ماذا َسنَـرى ُهناَك ؟

ِمَر والفيَل.   َسنى انلَـّ

 َهْل نَْذَهُب إىل َحديَقِة 
       الـَحيَواناِت ؟ 

َسِد.
َ
خاُف ِمَن األ

َ
نا أ

َ
  أ

 ُكُّ َحيَواٍن فـي َقَفٍص.

َسَد فـي الَقَفِص ؟
َ
نَّ األ

َ
ٌد أ كِّ

َ
نَْت ُمتَأ

َ
 َهْل أ
  َنَعْم.

 نَْذَهُب، إِْن َشاَء اهلل. 

45

جاَج َواثلَّْعلََب ( ( - ) ادلَّ ) انلَّـِمَر  َو الِقطَّ
الَب ( مَّ ( - ) الـُمعلَم و الطُّ

ُ
َب َواأل

َ
) األ

رافَِة - انلَّـِمِر - الفيِل)ابَليَْت َوالـَمْدرََسَة (  ..... الزَّ
ئِْب - اثلَّْعلَِب - الِقطِّ ... اذلِّ

رافََة– - انلَّـِمَر - الفيَل -  الزَّ
ئَْب - اثلَّْعلََب - الِقطَّ ... اذلِّ

ئِْب ؟ َهْل تَـخاُف ِمَن اذلِّ

َهْل تُـِحبُّ ِزياَرَة َحديَقِة الـَحيَواناِت ؟

يَْت فـي َحديَقِة الـَحيَواناِت ؟
َ
ماذا َرأ

ي تُـِحبُُّه ؟
َّ

ما الـَحيَواُن اذل

5

 

6

7

8

ِة: 
َ
ْسئِل

َ
َك َحْوَل األ

َ
حاوِْر َزميل 7
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ِة الَحَيواَنات
َ

في َحديق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

1

٢

10 - 7

ادلرس ) 4 (الوحدة ) ١ (
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يف حديقة احليوان

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

– اطلب من الطالب فتح الكتب.
– اطلب منهم انلظر إىل صور اتلدريب.

– اطلب منهم حماولة اتلميزي بني الصور، واتلفريق 
بينها.

– اطلب منهم االستماع ثم شغل ملف الصوت، أو 
انطق اللكمات مرقمة.

الصورة  اللكمة يف مربع  – اطلب منهم وضع رقم 
املناسب.

الصورة، ووضع  للبحث عن  وقتا اكفيا  أعطهم   –
العالمة.

– وهكذا إىل نهاية اتلدريب.
– اطلب منهم االستماع إىل اإلاعدة من جديد.

– تأّكد من صّحة إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

١٢

ٌد أنَُّه يف الَقَفِص؟  كِّ
َ
١-–  َهْل أنَْت ُمتَأ

2-   َسأْذَهُب ايلَْوَم إىل َحديَقِة الـَحيَوانات.
3-–  أنا أخاُف ِمْن َهذا. 
4-   َهذا َحيَواٌن َصغرٌي.

خوُل؟ َوَمىت اخلُروُج؟ ِمَن الّسابَِعِة إىل  5- َمىت ادلُّ
ِة.        العارِشَ

١- ماذا ُيْعِجُبَك ِمَن الـَحَيوانات؟ ُيْعِجبُين األَسد.
2-ماذا ُيْعِجُبَك ِمَن الـَحَيوانات ؟ ُيْعِجبُين انلَّـِمر. 

َْف لُكُّ َحيَواٍن يف َقَفٍص. 3- ال تَ
4-ماذا ُيْعِجُبَك ِمَن الـَحَيوانات ؟ ُيْعِجبُين اثلَّْعلَب.  

ئْب.  5- ماذا ُيْعِجُبَك ِمَن الـَحَيوانات ؟ ُيْعِجبُين اذلِّ
رافَة.  رافَة،  ُتْعِجبيُن الزَّ 6- أنا ال أخاُف ِمَن الزَّ

7- الفيُل َحيواٌن َكبري ، وأنا ال أخاُف ِمنْه

        نص االستماع :

        نص االستماع :

      حل اتلدريب : 

خ ح ج ث ت ب أ
2 3 6 4 5 ١ 7

      حل اتلدريب : 

ج ث ت ب أ
4 5 ١ 3 2

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.
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يف حديقة احليوان

– ( عند       اِْسَتِمْع إىل انلص ، ُثمَّ ضع عالمة  ) 
         اجلواب الصحيح.

– ( عند       اِْسَتِمْع إىل انلص ، ُثمَّ ضع عالمة  ) 
         اجلواب الصحيح.

واالستماع  الكتب،  غلق  الطالب  من  –اُطلب 
جيداً إىل انلص.

–أدر التسجيل، أو اقرأ انلص قراءة واضحة، دون 
إرساع، أو إبطاء.

–بعد قراءة انلص، وجه الطالب إىل فتح الكتب، 
وحل اتلدريب.

فهم  نص  إىل  بالرجوع  اآلن  للطالب  تسمح  –ال 
املسموع يف آخر الكتاب.

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

–صحح إجابات الطالب.
وجه الطالب إىل قراءة نص فهم املسموع يف آخر 

الكتاب.

        إجراء اتلّدريب:

3٤

يف َحديَقِة الـَحيواناِت ١
ٍب إىل َحديَقِة الـَحيواناِت ، وَِعنَْد 

ّ
َذَهَب أْرَبَعُة ُطال

فَلَْم  َزيٌْد  أما  ِمنُْهْم،  ثاَلثٌَة  َدَخَل  الـَحديَقِة  باِب 
يَْدُخْل ، َوقاَل: ماذا يف الـَحديَقِة ؟ قاَل صاِلٌح : فيها 
أنا   : فَقاَل  لرَِتاها،  اُْدُخْل  َوَزرافٌَة.  َوفيٌل  َونَِمٌر  َسٌد 

َ
أ

ريُد أْن أرى الفيَل 
ُ
خاُف ِمَن انلَِّمِر َوِمَن األَسِد ، أ

َ
أ

رافََة َفَقْط . والزَّ
١- َكْم طابِلًا  َذَهَب إىل الـَحديَقة ؟ 

ب ؟ 
ّ

ال يِّ َحديَقٍة َذَهَب الطُّ
َ
2- إىل أ

ي يَـخاف ُهَو . 
ّ

3- اذل
4- ِلـماذا ال يُريُد الّطاِلُب أْن  يَْدُخل ؟ 

5- الّطاِلُب يَـخاُف ِمْن  .....  .
6- يُريُد الّطاِلُب أن يَرى  .....  .

يف َحديَقِة الـَحيواناِت ٢
قاَل ُسلَيْماُن : تَعاَل يا َزيُْد ، وال تَـَخْف؛ فانلَِّمُر فـي 
فيها  َوَهْل  َزيٌْد:  فَقاَل  َقَفٍص،  فـي  واألَسُد  َقَفٍص، 
ئُْب يف الَقَفِص. قاَل َزيٌْد : َهْل  ِذئٌْب ؟ قالوا : َنَعْم ، اذلِّ
ئَْب فـي الَقَفِص؟ اَْدُخُل ، إِْن َشاَء  نَّ اذلِّ

َ
ٌد أ كِّ

َ
نَْت ُمتَأ

َ
أ

اهلُل ، َوكونوا َمعـي ، أنا ال أخاُف ِمَن الفيِل.
١-   تَعاَل يا َزيُْد ، قالَـها  .... 
َْف  ؟   2-   ِلـماذا قاَل : ال تَ

3-  َزيٌْد يَـخاُف ِمَن ......
ا ....

َ
ٌد ، قاهل كِّ

َ
نَْت ُمتَأ

َ
4-   َهْل أ

5-    َمْن قاَل : أْدُخُل ، إِْن َشاَء اهلل  ........
6-   َمن قال إنه ال يَـخاُف ِمَن الفيِل  ......

ي َطلََب أْن يَكونوا َمَعُه ؟  .........
ّ

7-   َمِن اذل

        نص االستماع :

        نص االستماع :

      حل اتلدريب : 

      حل اتلدريب : 

6 5 4 3 2 ١
 الفيل

والزرافة األسد
 خياف

 من بعض
احليوانات

زيد  حديقة
احليوانات أربعة

7 6 5 4 3 2 ١

زيد زيد زيد زيد اذلئب
 ألن انلمر يف

 قفص، واألسد
يف قفص

سليمان

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.
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َكْم طابِلاً َذَهَب إىل الـَحديَقِة ؟            واِحد                 أرَبَعة                 ثاَلثَة    

ُب ؟             َحديَقِة الَمْدرََسِة               َحديَقِة الـَحيواناِت
ّ

ال يِّ َحديَقٍة َذَهَب الطُّ
َ
إىل أ

              َحديَقِة الَقْرَيِة

َزيْد                    ُسلَيْماُن  صاِلح    ي يَـخاُف ُهَو ..........  .   
ّ

اذل

يَـخاُف ِمْن َبْعِض الـحَيَواناِت ِلـماذا ال يُريُد الّطاِلُب أْن  يَْدُخَل ؟ 
ال يُـِحبُّ الـَحديَقَة            

يَـخاُف ِمَن الفيِل     

الفيِل                األَسِد                اثلَّْعلَِب   الّطاِلُب يَـخاُف ِمْن  ..........  .  

رافََة                األَسَد َواثلَّْعلََب الفيَل َوالزَّ يُريُد الّطاِلُب أن يَرى  ..........  .  
األَسَد َوانلَِّمَر        

حيِح.  م� َضْع  (     ) ِعْنَد الـَجوَاِب الص�
ُ
اِْسَتِمْع إ� ا��ص، ع 3

حيِح.  م� َضْع  (     ) ِعْنَد الـَجوَاِب الص�
ُ
اِْسَتِمْع إ� ا��ص، ع 4

صاِلٌح  َزيٌْد   ُسليْماُن   تَعاَل يا َزيُْد. قالَـها ...   

ألنَّ انلَِمُر فـي َقَفٍص ، واألَسُد فـي َقَفٍص ِلـماذا قاَل : ال تَـَخْف ....  
ألنَّ الـَحديَقَة لَيَْس فيها نَِمٌر َوال أَسٌد     

                ألنَّ الفيَل فـي َقَفٍص

ئِْب اذلِّ الفيِل   رافَِة   َزيٌْد يَـخاُف ِمن ....               الزَّ

َزيٌْد  ُسلَيْماُن   ُب 
ّ

ال ٌد ؟ قالَـها ....              الطُّ كِّ
َ
نَْت ُمتَأ

َ
َهْل أ

صاِلٌح  َزيٌْد   َمْن قاَل : اَْدُخُل ، إِْن َشاَء اهلُل ....              ُسليْماُن  

صاِلٌح  َزيٌْد   َمن قَاَل إنّه ال يَـخاُف ِمَن الفيِل ....         ُسليْمانُ 

صاِلٌح َزيٌْد   ُسليْماُن   ي َطلََب أْن يَكونوا َمَعُه .... 
ّ

َمِن اذل

1 

٢

3

4 

5 

6 

7 

1 

٢

3  

4

5 

6 
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ِة الَحَيواَنات
َ

في َحديق

ِة: 
َ
ْسئِل

َ
ِجْب َعِن األ

َ
م� أ

ُ
ْخِص، ع ُتِب اْسَم الش�

ْ
م� اك

ُ
، ع

ْ
رَأ

ْ
اِق

اَعَة  السَّ بْوابَها 
َ
أ الـَحديَقُة  َتْفتَُح  الـَحيَواناِت.  َحديَقِة  إلـى  الـَمْدرََسِة  َمَع  ُب 

ّ
ال الطُّ َذَهَب 

َوُيـِحـبُّ  َسَد، 
َ
األ يَرى  ْن 

َ
أ َشوقـي  يُريُد  َمساًء.  الـخاِمَسَة  الّساَعَة  َوُتْغِلُقها  َصباًحا،  اتّلاِسَعَة 

َعلَيِْهْم  يَـخاُف  َوالـُمَعلُِّم  ٍء،  َشْ ُكَّ  يَرى  ْن 
َ
أ يُريُد  وَِعْمراُن  َتتََكَُّم،  ال  نَّها 

َ
أِل الَزرافََة؛  ِعيسـى 

ابَليِْت. إلـى  رََجعوا  ُثمَّ  الّشاَي  الـَجميُع  َشَِب  خيـِر 
َ
األ َوفـي  ٍء.  َشْ ُكِّ  ِمْن 

نَزوُرها..ِستََّة..  الـَمدينَِة،  َشماَل  الـَحيَواناِت  َحديَقُة 
َكثيـًرا.   ......... َو  غاُر  الصَّ يَزورها  ْسبوِع. 

ُ
األ فـي  يّاٍم 

َ
أ

َحديَقَة   ......... ال  َبْعُضنا  َكثيـَرًة.   ......... فيها  نَرى 
فـي  الَكبيـَرِة  الـَحديَقِة  إلـى  يَْذَهبوَن  الـَحيَواناِت، 

َجنوِب  ..........  . 

الُعُمرُ      8 َسنواٍت
فُّ اثلّاِلُث راَسةُ    الصَّ ادلِّ

يُشاِهدُ     الفيَل
َسَد

َ
يَـخاُف     األ

بِْت َعُب     يَْوَم السَّ
ْ
يَل

الُعُمرُ      9 َسنواٍت
فُّ الّرابُِع راَسةُ    الصَّ ادلِّ

يُشاِهدُ     الفيَل
يَـخاُف     ال يَـخاُف
َحِد

َ
َعُب     يَْوَم األ

ْ
يَل

فِّ ............. ، ُعُمُرُه ثَمانـي َسنَواٍت،  يْدرُُس آَدُم فـي الصَّ
ْن يُشاِهَد 

َ
ْصِدقائِِه يَْوَم ............. ، َوُيـِحبُّ آَدُم أ

َ
َعُب َمَع أ

ْ
يَل

ِمَن  يَـخاُف  َوُهَو  الـَحيَواناِت،   َحديَقِة  فـي   .............
َسِد .

َ
األ

فِّ  الصَّ فـي  َوَيْدرُُس  َسنَواٍت،   ............. ُعُمُرُه  َوإبْراهيُم 
َوُيـِحبُّ   .  ............. يَْوَم  ْصِدقائِِه 

َ
أ َمَع  َعُب 

ْ
يَل الّرابِِع، 

الـَحيَواناِت.  َحديَقِة  فـي   ............. يُشاِهَد  ْن 
َ
أ إبْراهيُم 

َوُهَو  ال يَـخاُف ِمَن الـَحيواناِت.

الِكباُر
الـَمديَنِة

ِستََّة
يُـِحبُّ

َحيواناٍت

رَأِ الِقْطَعَة ، وَاْمألِ اَ�ياناِت . 
ْ
اِق

اِْخَ�ِ الَ�َِمَة الـُمناِسَبَة:  1

1

234

آَدُم

إبْراهيُم

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

    اِخرت اللكمة املناسبة.

    اِقرأ القطعة وامأل ابليانات.

ِجْب
َ
ْخِص، ُثمَّ أ ُتِب اْسَم الشَّ

ْ
، ُثمَّ اك

ْ
رَأ

ْ
    اِق

ِة:
َ
ْسئِل

َ
        َعِن األ

–اُطلب فتح الكتب ، وقراءة الفقرة رسا .
–اُطلب من أحد الطالب اختيار اللكمة املناسبة يف 

الفراغ األول وقراءة العبارة .
–اتبع ما سبق يف مجيع اتلدريب.

–اُطلب من الطالب حل اتلدريب يف كتبهم.
–مر ىلع الطالب، وتأكد من كتابتهم، ومن صحة 

االختيار.

العمودين  يف  ابليانات  قراءة  الطالب  من  –اطلب 
ىلع ايلمني رسا.

–اطلب منهم قراءة الفقرة ىلع اليسار رسا.
–اطلب من أحدهم قراءة اجلملة األوىل من الفقرة.

–اطلب من آخر ملء الفراغ من ابليانات.
–استمر بهذه الطريق إىل نهاية الفقرة.

–اطلب من أحدهم قراءة الفقرة اكملة.
–اطلب منهم ملء ابليانات يف كتبهم.

–مّر عليهم، وتأكد من أجوبتهم.

الفقرة  وقراءة  الكتب،  فتح  الطالب  من  –اُطلب 
رسا.

–اطلب من أحدهم أن يذكر اسم الشخص األول.
اثلاين،  الشخص  اسم  يذكر  أن  آخر  من  –اطلب 

ومن آخر أن يذكر اسم الشخص اثلالث. 
–اُطلب منهم اإلجابة عن األسئلة شفويا.
–اُطلب منهم اإلجابة عن األسئلة كتابيا.

–مر عليهم، وتأكد من إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

١

٢

3
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يف حديقة احليوان

       حل اتلدريب :

ستة   - الكبار  -  حيوانات  - حيب  - املدينة.

       حل اتلدريب :
آدم :

اثلالث - السبت - الفيل.
إبراهيم:

 9 - األحد - الفيل.

      حل اتلدريب : 
4 3 2 ١

عيىس شويق املعلم عمران

فائدة :                                           
اللغة  تلعلم  األسايس  الـمصدر  القـراءة  تعـد 
حتتاج  مهارة  ويه  الصف،  خارج  للطالب 
القراءة  ومواد  ومتنوعة.  خاصة  تدريبات  إىل 
– يف أي منها  املبثوثة يف هذا الكتاب ال حتتوي 
مبنية  جديدة،فلكها  تراكيب  أو  مفردات،  –ىلع 
مفردات  من  العرض  صفحات  يف  ورد  ما  ىلع 

وتراكيب.
الطالب  بيد  يأخذ  الكتاب  هذا  إن  وحيث 
املبتدئ اذلي لم يسبق هل تعلم اللغة العربية من 
مت هل القراءة ىلع مستوى اللكمة،  قبل، فقد قُدِّ
فاجلملة البسيطة )مبتدأ وخرب اغبلاً( ثم اجلملة 

املركبة ثم قراءة الفقرة بصورة ميرسة .



كــتــاب الـمـعـلـم

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

     اقرأ، ثم اكتب اللكمة املناسبة.

     أكمل اجلمل مستعينا بالصور.

ىلع  كتبهـم  يفتحـوا  أن  الطالب  مـن  –اطلب 
املوضوع.

قراءة  السابقة  الفقرة  يقرؤوا  أن  منهم  –اطلب 
رّسية .

ومن   ، األول  السؤال  قراءة  أحدهم  من  –اطلب 
آخر اإلجابة.

–استمر بهذه الطريقة إىل نهاية األسئلة.
عن  اسأهلم  وفهمهم،  إجاباتهم  من  تأّكدت  –إذا 

الصعوبات واللكمات اليت ال يعرفونها.
يعرّبون  ودعهم  املناقشة،  طريق  عن  هلم  –بيّنها 

عنها هم بأنفسهم.
–اطلب من لك طالب أن يقرأ معتمداً ىلع نفسه، 

وصّحح أخطاءه دون مقاطعة هل.
–اقرأ انلّص هلم قراءة نموذجية إن رأيت احلاجة 

إىل ذلك.

–اُطلب فتح الكتب ، وقراءة اجلمل رسا .
–اُطلب من أحد الطالب قراءة اجلملة ، ومن آخر 
وقراءة  األول  الفراغ  يف  املناسبة  اللكمة  اختيار 

العبارة .
–اتبع ما سبق يف مجيع اتلدريب.

–اُطلب من الطالب حل اتلدريب يف كتبهم.
–مر ىلع الطالب وتأكد من كتابتهم، ومن صحة 

االختيار.

إىل  وانلظر  الكتب  فتح  الطالب  من  –اُطلب 
الصور.

–اطلب منهم قراءة اجلمل رسا.
–اُطلب من طالب قراءة اجلملة األوىل، وإكماهلا 

مستعينا بالصورة.
–استمر بهذه الطريقة إىل نهاية اتلدريب.

–اطلب من أحدهم قراءة اجلمل.
–اطلب منهم اإلجابه حتريريا يف كتبهم.

–مر عليهم، وتأكد من إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

٤

٥

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

١- ذهب الطالب إىل حديقة الـحيوانات.
2-تفتح احلديقة أبوابها اتلاسعة صباحا، وتغلقها 

     الساعة اخلامسة مساء.
3-يريد شويق أن يرى األسد.

4-حيب عيىس الزرافة.
5-يريد عمران أن يرى لك يشء.

6- حيبها ألنها ال تتلكم.
7- إجابة مفتوحة )ألنه أستاذهم(.

8-رشب اجلميع الشاي.
9-إجابة مفتوحة.
١0-إجابة مفتوحة.

هذا اتلدريب تابع للتدريب السابق.

١- احليوانات.
2- قفص.

3-الطائرة  
4- الفيل.

5- الزرافة.
6- السيارة.

١0

يف حديقة احليوان

5 4 3 2 ١
متأكد سرنى قفص أسد ذهبَْت
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ُتِب الَ�َِمَة الـُمناِسَبَة. 
ْ
ك

ُ
ا  َّ ُ

،
ْ َ ْ

ِ

ُكُّ َحيَواٍن فـي ................. .

رى ..................... .
َ
ْن أ

َ
ريُد أ

ُ
أ

ذَْهُب إىل الـَحديَقِة بِـ .............. .
َ
أ

َورِ.  ِمِل الـُجَمَل ُمْسَتعيًنا بِالص�
ْ
ك

َ
أ

الُب ؟ .....................................................................................  أْيَن َذَهَب الطُّ

بْوابَها، َوَمتـى ُتْغِلُقها؟ ....................................................
َ
َمتـى َتْفتَُح الـَحديَقُة أ

ماذا يُريُد َشْوقـي ؟ .......................................................................................

 ماذا يُـِحـبُّ ِعيىس ؟  ..................................................................................

ماذا يُريُد ِعْمراُن ؟  .......................................................................................

رافََة ؟ ........................................................................ ِلـماذا يُـِحـبُّ عيىَس الزَّ

ِلـماذا يَـخاُف َعلَيِْهم الـُمَعلُِّم ؟ .....................................................................

ماذا َفَعَل الـَجميُع أخيـًرا ؟ ..........................................................................

ما فائَِدُة َحديَقِة الـَحيَواناِت ؟ .......................................................................

َهِل الـَخوُْف َجيٌِّد ؟ وِلـماذا ؟ ........................................................................

َهْل نَْذَهُب إىل َحديَقِة  ................. ؟

خاُف ِمَن ....................... .
َ
أ

ـَرى ..................... ؟ َهْل َسن

َذَهبَْت /  ذاِهٌب  /  ِاْذَهْب

َسٌد
َ
ُهناَك /  نَْذَهُب  /  أ

الـَماكِن  /  قَِصٍص  /  َقَفٍص

ُكُّ /   َسنـرى / صاِلٌح

ُد كَّ
َ
كيٌد  /  َيتَأ

َ
ٌد  /  أ كِّ

َ
ُمتَأ

 َهْل ..َذَهبَْت.. إىل َحديَقِة الـَحيَواناِت ؟

َهْل يوَجُد فيها  ................................. ؟

ُكُّ َحيَواٍن فـي ................................. .

...................................  انلَّـِمَر َوالفيَل.

نَْت .......................................... ؟
َ
َهْل أ

1

2

3

4

5

4

5

1 

٢

3

4

5

6

7

8

9

10

1٢
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ِة الَحَيواَنات
َ

في َحديق

ما فـي الـِمثاِل: 
َ
 َشْخٍص ُمْسَتعيًنا بالـَجْدَوِل، ك

ّ
َتْ�ِ َقْن ُ�ِ

َ
ُتْب ُجـْمل

ْ
ك

ُ
ا 6

نٍَس
َ
 وادِلُ أ

 وادِلُ ِعْمراَن

 وادِلُ اعِصٍم

وادِلُ َصالٍح

نٍَس
َ
 وادِلُ أ

 وادِلُ ِعْمراَن

 وادِلُ اعِصٍم

وادِلُ َصالٍح

الَعَمُل

ُكُلالُعُمُرالَعَمُلاالسم
ْ
يَْشَُبيَأ

1

2

1

2

1

2

1

2

30

40 

30

49

ُل
ُ
ك

ْ
يَأ ُب الُعُمُر يَْشَ

ِربائِِه. 
ْ
ق
َ
َل َنْعَض أ

َ
نشاط للطالب لِيَْسأ 7

نٍَس ُمَعلًِّما، ُعُمُرُه ثاَلثوَن اعًما.
َ
َيْعَمُل وادِلُ أ

َمَك، َويَْشَُب الّشاَي. نٍَس السَّ
َ
ُكُل وادِلُ أ

ْ
يَأ

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

    اُكتب مجلتني عن لك شخص مستعينا 
         باجلدول، كما يف املثال.

    نشاط للطالب ليسأل بعض أقربائه.

–اُطلب من الطالب فتح الكتب، وقراءة اتلدريب 
رسا .

–اخرت طابلاً، يلقرأ املثال يف أسفل اجلدول.
–اخرت طابلاً آخر، يلتحدث عن وادل عمران.

الطالب، يلتحدثوا عن  من  ملزيد  الفرصة  –أعط 
بقية اتلدريب.

–وّجه الطالب بعد ذلك إىل كتابة مجلتني عن لك 
وادل يف الكتاب .

–صحح ما كتبه الطالب.
–راع يف اتلصحيح ما ييل :

أ- سالمة األفاكر ووضوحها.
ب - قلة األخطاء اللغوية.

ج - قلة األخطاء اإلمالئية.
د - االلزتام بقواعد الرتقيم .  

–اخرت بعض الطالب، لقراءة اجلمل اليت كتبوها.

–اهلدف من اتلدريب نقل اللغة إىل احلياة ايلومية 
خارج املدرسة.

أهله وزمالئه  مع  اتلواصل  الطالب  –املطلوب من 
مللء اجلدول باللغة العربية.

–اسأل الطالب يف أول درس بعد هذا النشاط عنه، 
وناقشه معهم.

–اُطلب من بعض الطالب املتمزيين قراءة ما كتبوا.
–اشكر اجلميع ىلع تعاونهم.

        إجراء اتلّدريب:
        إجراء اتلّدريب:

6٧
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يف حديقة احليوان

فائدة :                                           

أهملت  وإذا  املناسب،  وقتها  يف  منها  واحدة  بكل  العناية  ينبيغ  بالقراءة  خاصة  مهارات  هناك 
معاجلتها يف حينها، تؤدي إىل ضعف يف تعلم القراءة فيما ييل من مراحل .

وللقراءة مهارتان أساسيتان هما :اتلعرف، والفهم. 
واملهارات األساسية للتعرف يه :

١- ربط املعىن املناسب بالرمز )احلرف( الكتايب.
2- اتلعرف إىل أجزاء اللكمات من خالل القدرة ىلع اتلحليل ابلرصي.

3- اتلميزي بني أسماء احلروف وأصواتها.
4- ربط الصوت بالرمز املكتوب. 

5- اتلعرف إىل معاين اللكمات من خالل السياقات.
وأهم املهارات األساسية للفهم يه :

2- فهم اتلنظيم اذلي اتبعه الاكتب. ١- القدرة ىلع القراءة يف وحدات فكرية. 
4- اختيار األفاكر الرئيسة وفهمها. 3- فهم االجتاهات.    

5- القدرة ىلع االستنتاج ...إلخ .
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نشــــاطالوحدة ) ١ ( يف حديقة احليوان

١2

فائدة :                                           
األلعاب اللغوية:

إذا وضعنا يف  ، وخباصة  االتصايل  اتلعليم  أنشطة  من  مهم  ونشاط  اتلعليمية،  الوسائل  أنواع  من  نوع 
االعتبار أن الصف ماكن مصطنع تلعليم اللغة . وتظهر أهمية األلعاب اللغوية يف أنها تقلل من ظاهرة 
االصطناع ، اليت حتيط بالعملية اتلعليمية داخل الصف . وحتقق األلعاب قدراً كبرياً من الواقعية ، اليت 
البد منها عند االتصال . وتستخدم األلعاب اللغوية مع الصغار والكبار ىلع حد سواء ، غري أننا جيب 
أن خنتار األلعاب اليت تناسب كال منهم . وقد أدى االهتمام باأللعاب اللغوية يف املدخل االتصايل إىل 

ظهور أنواع كثرية منها .
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يقسم املعلم الطالب اثنني اثنني. ويعطي ك واحد منهما لونا خمتلفا. 	
تبدأ اللعبة بأن يذكر الطالب األول اسم أحد احليوانات ويشطبه ثم يلونه  	

باللون اذلي معه.
ثم يذكر الطالب اثلاين اسم حيوان آخر ويشطبه ويلونه باللون اذلي معه. 	
والفائز من يلون ثالثة حيوانات متوايلة يف صف أو عمود ، ويقول بعد  	

إكمال اتللوين اسم احليوانات يلفوز.
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