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المقدمةالمقدمة

�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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حرصت انلصوص وا�رسومات ىلع إظهار ثقافة أهل ا�لغة قدر اإل�اكن باستخدام أسماء عر�ية 
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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 
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احتوت ا�كتب ال�سعة األو� –يف جمملها- �وقفا فاكهيا أو لعبة �سلية وتعليمية.
تصحب ا�سلسلة برجميات َوَ�واُد صوتيَّة.
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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 
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المقدمةالمقدمة

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:



و العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اتلاسع العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اتلاسع ه

الوحدة األوىل

الوحدة الرابعة

الوحدة السابعة

الوحدة اثلانية

الوحدة اخلامسة

الوحدة اثلامنة

الوحدة اثلاثلة

الوحدة السادسة

صفحة 1

صفحة 37

صفحة 7٥

صفحة 13

صفحة ٥1

  صفحة 87

صفحة ٢٥

صفحة ٦3

وحدات الكتاب اتلاسع 

المحتوىالمقدمة

www.arabicforall.net/kids مجيع صوتيات السلسلة متوفرة 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 2٥ ساعة 1

3٩     أسبــــوعـــــا 20 ساعة 2

٥2    أسبــــوعـــــا 1٥ ساعة 3

78    أسبــــوعـــــا 10 سااعت 4

1٥6   أسبــــوعـــــا ٥ سااعت ٥

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



كــتــاب الـمـعـلـم

12345

12345

في السوق

العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اتلاسع1

ْغُظْر َواْسَتِمْع وَأِعْد. 
ُ
  ا

ْغُظْر َواْسَتِمْع وَأِعْد. 
ُ
  ا

د:    َكْم ِسْعُر الـِحذاءِ َوالـَحقيَبِة ؟ ُمـَحمَّ

ابلائع:       الـِحذاُء بَِسْبعنَي ،َوالـَحِقيَبُة بَِثالثنَِي.

د:    الـِحذاُء اغٍل، َوالـَحِقيَبُة َرخيَصٌة. ُمـَحمَّ

ِكنَّ ابلَِضاَعَة َجيَِّدٌة.
َ
ابلائع:     ل

ِخـي ِمْثَل َهذا الـِحذاءِ 
َ
د:    اْشَتـرى أ ُمـَحمَّ

                بِـَخْمسيـَن.

بيُعُه بِِستِّيـَن. 
َ
ابلائع:     َسأ

َقْد نَسيُتها!
َ
د:    ل ُمـَحمَّ

ابلائِع:      ماذا نَسيَت ؟

د:     نَسيُت الـِمْحَفَظَة فـي ابَلْيـِت. ُمـَحمَّ

رَخيص

ْحَفَظة ـِ قَْدم

بَِضاَعة اغٍل

يَنىْس يَبيُع

ِسْعر

ادلرس ) ١ (يف الســوقالوحدة ) ١ (

والرشاء.   وابليع  السوق  عن  الوحدة  هذه  تتحدث 
ورخيص  واغل  سعر  مثل  جديدة  مفردات  وتعرض 
احلياة  من  جانبا  تعكس  ويه   . ويشرتي  وبضاعة 

ايلومية ألهل املدن ، وحبهم املستمر  للتبضع . 
ويمكن للمعلم أن يناقش الطالب يف بداية ادلرس 
وعن  السوق  من  اشرتوه  اذلي  األخري  اليشء  عن 

سعره؛ يك يكون ذلك مدخال لدلرس. 
باحلقائب  املمتلئ  املحل  يف  وابلائع  حممد  واملشهد 

واألحذية.

هذه يه الفقرة اثلانية يف ادلرس األول ويه خمصصة 
ثماين   وهنا  وحدة،  لك  يف  اجلديدة  املفردات  لعرض 
مفردات جديدة، مخس منها عن ابليع والرشاء ويه: 
سعر، واغٍل، ورخيص، وبضاعة، ويبيع. وفعالن هما: 

يبيع، وينىس. ومفردتان  هما: مـحفظة، وقد.

الـمفـردات:                                                                  

١ العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اتلاسـع

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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      صل.       صل. 

تدريبات املفردات:                                                    
١٢

▪ 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 :

بَِضاَعة أ
يَنىْس ب
اغٍل ت
ِسْعر ث

رَخيص ج
يَبيُع ح
قَْد خ

ْحَفَظة ـِ م د

      حل اتلدريب :

خ اغٍل
ب ِسْعر
ج ْحَفَظة ـِ م
د يَنىْس
ح يَبيُع
أ بَِضاَعة

ت رَخيص
ث قَْد
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12345
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ِصــْل. 

ِصــْل.  1|

يَبيُع 

اغٍل ِسْعر 

بَِضاَعة 

  رَخيص

  قَْد 

يَنىْس 

ْحَفَظة  ـِ م

ِسْعر 

ِسْعر 

بَِضاَعة 

ْحَفَظة  ـِ م

اغٍل 

ْحَفَظة  ـِ م

قَْد 

يَنىْس 
اغٍل 

رَخيص 
يَنىْس 

اغٍل 

اغٍل 

بَِضاَعة 

يَبيُع 
رَخيص 

ب

ب

أ

أ

ث

ث

ج

ج

ح

ح

خ

خ

د

د

ت

ت
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حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

اْسَتِمْع، َوَضْع  (      ). 

اْسَتِمْع، َوَضْع  (      ). 

٣
1

5

2

6

٣

7٨

4

1
رَخيص  

يَنىْس  

5
اغٍل  

يَبيُع  

٨
قَْد  

اغٍل  

2
اغٍل  

رَخيص  

6
ْحَفَظة   ـِ م

اغٍل  

٣
بَِضاَعة  

ِسْعر  

7
يَنىْس  

ْحَفَظة   ـِ م

4
اغٍل  

ِسْعر  

ادلرس ) 2 (الوحدة ) ١ (

 .) ▪     استمع ، وضع عالمة ) 

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

٥

٤

ْحَفَظة ـِ ١-▪ يَبيُع        2- اغٍل        3- ِسْعر        4- م
5- رَخيص   6- بَِضاَعة   7- يَنىْس      8- قَْد

١- ▪رَخيص           2-▪بَِضاَعة           3-▪يَنىْس
ْحَفَظة          5-▪يَبيُع               6-ِسْعر ـِ 4-م

7-▪اغٍل                  8- قَْد   

١-رَخيص        2- اغٍل         3- بَِضاَعة       4- ِسْعر
ْحَفَظة    7- يَنىْس      8- قَْد   ـِ 5- يَبيُع          6- م

        نص االستماع :

        نص االستماع :

        نص االستماع :

3 العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اتلاسـع

يف الســوق

 .) ▪ 3    استمع ، وضع عالمة ) 

  ▪▪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 
أن  منه  واملطلوب  صورها،  مجيع  وأمامه  املفردات 
اليت  اللكمة/اجلملة  رقم  ويضع  اللكمة  ىلع  يتعرف 
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 الصورتني يف لك 
      فقرة واتلميزي بينهما.

ل امللف  ▪  اطلب من الطالب االستماع، وشغِّ
   الصويت، واطلب من الطالب أن يرددوا بعدك 

   ويشريوا إىل الصورة يف كتبهم.
  ▪أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من بعض 
    الطالب اإلشارة إىل الصورة الصحيحة واحداً 

      واحداً.
▪ ( جبانب اللكمة   ▪ ▪اآلن اطلب منهم وضع عالمة )▪ 

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

        إجراء اتلّدريب:

هذا تدريب استماع ومعىن، وأمام الطالب صورتان 
فيختار  مفردة؛  إىل  فقرة  لك  يف  يستمع  فقرة،  لك  يف 

الصورة الصحيحة للمفردة اليت سمعها.

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   )  ▪  ▪( عالمة  وضع  منهم  اطلب  ▪اآلن 

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

      إجراء اتلّدريب:
      حل اتلدريب : 

      حل اتلدريب : 

8 7 6 5 4 3 2 ١
ب أ أ ب أ أ ب ب

د خ ح ج ث ت ب أ
8 7 6 2 4 ١ 5 3

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

    أرش إىل ما تسمع.    استمع، وضع الرقم الصحيح.

    اخرت اللكمة املناسبة مما بني القوسني.

▪اطلب من الطالب قراءة اجلمل واللكمات رساً.
اجلملة  عن  اإلجابة  اتلالميذ  أحد  من  ▪اطلب 

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 .

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

يف  الصور  ىلع  يتعرف  أن  أحدهم  من  ▪اطلب 
املجموعة األوىل.

▪اطلب من آخرين اتلعرف ىلع بقية املجمواعت.
يف  اللكمة  وانطق  االستماع،  الطالب  من  ▪اطلب 

املجموعة األوىل.
▪اطلب من بعضهم اإلشارة إىل الصورة .
▪استمر بهذه الطريقة يف بقية اتلدريب.

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

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.
        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

6٨

٧

3- رَخيص ١ - يَبيُع     2- ِسْعر     

١- ▪رَخيص       2▪-بَِضاَعة       3-▪يَبيُع         4-ِسْعر
ْحَفَظة    8- قَْد   ـِ 5-▪اغٍل            6-▪يَنىْس        7-م

        نص االستماع :

        نص االستماع :

4

يف الســوق

       
ا�ل مطابق للنص ا�سموع.

      حل اتلدريب : 

      حل اتلدريب : 

4 3 2 ١
سأبيع نسيت اغٍل سعر

3 2 ١
أ ت ت

فائدة :                                           
اللغة العربية بني املايض واحلارض:

نزل القرآن الكريم باللغة العربية، فأحياها، وضمن بقاءها ونرشها يف لك ماكن وصلت إيله ادلعوة، وأقبل 
انلاس ىلع تعلم اللغة العربية حبماسٍة يف العصور اإلسالمية األوىل، ثم احنرس تعليمها، وقلَّ اإلقبال عليها يف 
العصور املتأخرة، حىت أطلَّ القرن العرشون ▪-وخباصة انلصف اثلاين منه-  فعادت للعربية سريتَها األوىل، 
فأصبحت اللغة اثلانية، اليت تعلم إجبارياً يف كثري من ابلالد اإلسالمية: يف إفريقيا، وجنوب رشق آسيا، كما 

أنها إحدى اللغات اليت يقبل ىلع تعلمها الكثريون يف أوروبا و األمريكيتني.
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حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

أِ�ْ إلـى ما تَْسَمُع. 

اِْخَ�ِ الَ	َِمَة الـُمناِسَبَة ِمّما َنْيـَن الَقوَسْيـِن:

٨

6

7

رَخيصاغٍلِسْعر

يَبيُعقَْد ْحَفَظةيَنىْس ـِ م

بَِضاَعة

ِسْعُر الِكتاِب )اغٍل/ِمَْفَظٍة(.

الـِمْحَفَظَة. )نَِسيُت/َسِمْعُت( 

بِثَالِثيـَن. الـِحَذاَء  ْشَُب( 
َ
بيُع/َسأ

َ
)َسأ

َكـْم )ِسْعُر /اغٍل( الَقلَـِم؟

4

٣

2

1

1

2

٣
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         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اتلاسع55

في السوق

 َكْم ِسْعُر الـِحذاِء َوالـَحقيبَِة ؟

 الـِحذاُء بَِسبْعنَي ، َوالـَحِقيبَُة بِثَالِثنَي .

 الـِحذاُء اغٍل، َوالـَحِقيبَُة رَخيَصٌة.

  لَِكنَّ ابِلَضاَعَة َجيَِّدٌة .

 لََقْد نَسيتُها!

 ماذا نَسيَت ؟ 

 نَسيُت الـِمْحَفَظَة فـي ابَليِْت.

ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس�

ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس�

1

2

) الـِمْرآِة - الَطاِولَِة  - 40 –- 80 ( ) الُكرْسـيِّ - الـِمْرآِة –- 60 –- 40(
َعَقِة –- 20 -– 30 ( )الـِمْرآِة –- انّلظاَرِة –- 50 –- 90 (

ْ
كنِي -– الـِمل ) السِّ

) الـحقيبَِة – - الَقلَِم -– 60 -– 30 ( ) الُكَرِة - اثلَّوِب –- 30 -80 ( 

)الَقلَُم - انّلظاَرُة - َجديَدٌة( )الِكتاُب - الـِمْسَطَرُة– - َجيلٌَة( )اثلَّوُْب –- الِمْرآٌة –- َجيلٌَة(  
)اثلَّوُْب - الـِمْرآُة –- َجيَِّدٌة ( )الَقلَُم - الـحقيبَُة - َجديَدٌة( )احِلذاُء-الُكَرُة - َجـميلٌَة( 

ّياَرِة (  )الـِمْرآَة – - ابَليِْت(  )الُكَرَة  - الـَحديَقِة (  )الَوَرقََة - السَّ

َة -  الَقَفِص( )الـِمْسَطَرَة – - الـَحقيبَِة(  )الـِمْحَفَظَة  -  الـَمْدرََسِة(  )الِقطَّ

ما � الِمثاِل: 
َ
تَباَدلِ الـِحواَر َمَع  َزميلَِك، ك ٣

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال.

    تبادل احلوار مع زميلك، كما يف املثال.

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.

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

مرة  املثال  وأّد  االستماع  الطالب  من  ▪اطلب 
واحدة.

مجاعياً  اإلاعدة  الطالب  من  واطلب  املثال،  ▪أّد 
بعدك.

اخرت طابلني ألداء املثال.
▪اخرت طابلني ألداء احلوار .

مرة  لك  يف  واخرت  السابقة،  بالطريقة  ▪استمر 
طابلني.

▪شّجع بعض الطالب ىلع أداء احلوار ثنائياً أمام 
زمالئهم مشافهة.

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

١

٢

3

يف الســوق

بأربعني،  املرآة  والطاولة؟/  املرآة  سعر  كم 
والطاولة بثمانني. ثم انسج ىلع هذا املنوال.

يف  الورقة  نسيت  نسيت؟/  ماذا  نسيتها!/  لقد 
السيارة. ثم انسج ىلع هذا املنوال.

القلم اغٍل ، وانلظارة رخيصة/ لكن ابلضاعة 
جديدة . ثم انسج ىلع هذا املنوال.
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        إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.
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         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

سأبيعه  بأربعني./  القلم  هذا  مثل  أيخ  اشرتى 
بثالثني. ثم انسج ىلع هذا املنوال.

اجلواب مفتوح

٤٥    حاور زميلك حول الصورة.    تبادل احلوار مع زميلك، كما يف املثال.

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

6

يف الســوق

▪اطلب من الطالب انلظر إىل الصور.
▪اخرت بعض الطالب، ذلكر اسم بعض األشياء يف 

الصورة بصوت مسموع.
▪اطلب من أحد الطالب انلجباء أن يقول مجلة 

واحدة عن الصورة.
اطلب من طالب آخر أن يذكر مجلة أخرى عن 

الصورة .
تقاطع  وال  الصحيحة،  اإلجابة  مرة  عزز يف لك 

الطالب وهو يتلكم.
أو  عددها  أو  األشياء  أسماء  يف  اخلطأ  صحح 

األفعال .
كرر ذلك مع مجيع الطالب.

▪اطلب من لك طابلني اتلحاور حول الصورة.

        إجراء اتلّدريب:         إجراء اتلّدريب:

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

فائدة :                                           
بني تعليم اللغة ألهلها وتعليمها لغري أهلها:

▪ابن اللغة يكتسبها اكتسابا تلقائيا من أبويه وابليئة قبل املدرسة. وغريه جيهلها.
▪ابن اللغة يعيش ثقافتها، أما غريه جيهلها .

▪ابن اللغة يتعلم يف املدرسة القراءة والكتابة، أما ما سواهما من عنارص اللغة ومهاراتها فقد سيطر ىلع 
أساسياتها، أما غري ابن اللغة فيحتاج إىل مجيع العنارص واملهارات.

▪الكتب املعدة تلعليم اللغة ألهلها ختتلف عن الكتب املعدة تلعليمها لغري أهلها .
▪معلم  اللغة لغري أهلها خيتلف عن معلم اللغة ألهلها .
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َك َحْوَل الّصوَرةِِ : 
َ
حاوِْر َزميل

ِخـي ِمثَْل َهذا الـِحذاِء بِـَخْمسنَي.
َ
 اْشتَـرى أ

بيُعه بِِستِّيـَن.
َ
  َسأ

  )الَقلَِم - 40 –/ 30(  ) ابَليِْت - – 60/ – 50 (  ) الُكرْسـيِّ - ٧0 – /80 (

ْفتَـِر - 30 –/ 40 (  ) الَقَفِص - 30 –/ 40(  بِق - 10 –/ 20 (  ) ادلَّ ) الطَّ

ما � الِمثاِل: 
َ
تَباَدلِ الـِحواَر َمَع  َزميلَِك، ك 4

5

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اتلاسـع



كــتــاب الـمـعـلـم العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اتلاسع٧٧

في السوق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

1

2

ادلرس ) 4 (الوحدة ) ١ (
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يف الســوق

     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

١-  أْيَن حِمَْفَظيت يا أبْنائـي ؟ 
2-  ال أحبُّ َهِذهِ ابِلضاَعَة . 

ْعِر .  يَر بَِهذا السِّ 3 -  ال أريد َهذا الرسَّ

١ - نَسيُت ِكتابـي يف الَفْصل يا أّمـي .
2-  بَِكْم تَبيُع ّهذا الَقلََم ؟

3-  الـَحقيبَُة رَخيَصٌة . 
4 -  ابَليُْت اغٍل .  

        نص االستماع :

        نص االستماع :

        إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      حل اتلدريب : 

ت ب أ
١ 3 2

      حل اتلدريب : 

ث ت ب أ
4 3 ١ 2

فائدة :                                           
اجلهل بالفرق الكبري بني أهل اللغة وغريهم أاعق اتلعليم العريب خارج الوطن العريب بدرجة كبرية، 

ونتيجة ذللك:
▪ُتَعلَُّم العربية لغري أهلها بالطريقة اليت ُتَعلَُّم بها ألهلها.

▪يُستخدم يف تعليم العربية لغري أهلها نفس الكتب املستخدمة يف تعليم أهلها.
▪ُيَعلِّم العربية غري خمتصني بتعليمها لغري أهلها ، بل غري خمتصني باللغة العربية أحيانا، ويندر املختص.

▪تستخدم كتب الصغار املعدة للعرب يف تعليم غري العرب صغارا وكبارا.
▪يُركز ىلع طريقة القواعد والرتمجة.

يُهمل تعليم األصوات واالستماع والكالم.
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8

يف الســوق

ِجْب ِمّما َسِمْعَت
َ
     اِْسَتِمْع إىل الِفْقَرةِ ، ُثمَّ أ

▪اطلب من الطالب فتح الكتب.
▪اطلب منهم انلظر إىل أسئلة اتلدريب.

▪اطلب منهم االستماع ثم شغل ملف الصوت، أو 
اقرأ الفقرة.

▪اطلب منهم اإلجابة عن لك سؤال، واخرت طابلا 
يلجيب عن السؤال.

▪أعطهم وقتا اكفيا لإلجابة.
▪وهكذا إىل نهاية اتلدريب.

جديد،  من  اإلاعدة  إىل  االستماع  منهم  ▪اطلب 
وكتابة األجوبة يف كتبهم.

▪ تأّكد من صّحة إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

3

َذَهَب ُمْصَعٌب إىل الّسوِق الَقريِب ؛ يُريُد أْن يَْشرَتَِي ِكتاباً َوقَلَماً وََحقيبًَة، وََجَد الِكتاَب خِبَْمسنَي ريااًل، ووََجَد 
رَخيٌص،  َوالَقلَُم   ، اغيِلٌَة  احلَقيبَُة  ِريااًل.  بِتِْسعنَي  لُكُّها  ريااًل.  بِثَالثنَي  احلَقيبََة  َووََجَد   ، ِرياالٍت  ِة  بَِعرَشَ الَقلََم 
نَُّه نَِسيَها يف َسّياَرِة َزميِلِه. رََجَع ِمَن الّسوِق 

َ
َر أ ْحَفَظِتِه فَلَْم يَـِجْدها؛ تََذكَّ ـِ ـََحَث ُمْصَعٌب َعْن م َوالِكتاُب َجيٌِّد. ب

َولَيَْس َمَعُه ِكتاٌب َوال قَلٌَم َوال َحقيبٌَة .

        نص االستماع :

       حل اتلدريب : 

إىل السوق القريب. يْـَن َذَهَب ُمْصَعٌب ؟   
َ
١-  إلـى أ

أن يشرتي كتابا وقلما وحقيبة. 2 ▪ ماذا يُريُد ُمْصَعٌب ؟     
بـخمسني رياال. 3 ▪ بَِكِم الِكتاُب ؟     
بعرشة رياالت. 4 -  بَِكِم الَقلَُم ؟   
بثالثني رياال. 5 - بَِكِم الـَحقيبَُة ؟   

احلقيبة اغيلة ، والقلم رخيص. 6 ▪ ما الغالـي ؟ َوما الرَّخيُص ؟  
ال. 7 ▪ َهْل حِمَْفَظُة ُمْصَعٌب َمَعُه ؟   

يف السيارة. يْـَن حِمَْفَظُة ِمْصَعٍب ؟    
َ
8 -  أ

ال. 9- ▪ َهِل اْشرَتى ُمْصَعٌب ما يُريُد ؟  
ألن حمفظته ليست معه. ١0- ▪ ِلـماذا لَم يَْشرَتِ ُمْصَعٌب ما يُريُد ؟  
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ِجْب ِمّما َسِمْعَت . 
َ
م� أ

ُ
اِْسَتِمْع إ� الِفْقَرةِ ، ع  ٣

يْـَن َذَهَب ُمْصَعٌب ؟  ........................................................................
َ
إلـى أ

ماذا يُريُد ُمْصَعٌب ؟  ..................................................................................

بَِكِم الِكتاُب ؟  ..........................................................................................

ُم ؟  .............................................................................................
َ
بَِكِم الَقل

بَِكِم الـَحقيَبُة ؟  .......................................................................................

ما الغالـي ؟ َوما الرَّخيُص ؟ .......................................................................

َهْل ِمـْحَفَظُة ُمْصَعٍب َمَعُه ؟  ......................................................................

يْـَن ِمـْحَفَظُة ُمْصَعٍب ؟ ...........................................................................
َ
 أ

َهِل اْشَتى ُمْصَعٌب ما يُريُد ؟  .....................................................................

م يَْشَتِ ُمْصَعٌب ما يُريُد ؟  ................................................................
َ
لِـماذا ل

1

2

3

4

5

6

٧

8

9

10
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في السوق

 بِالَ�َِمِة الـُمناِسَبِة.  
َ
، َواْمألِ الَفراغ

ْ
رَأ

ْ
اِق

عيِد، وََجَدْت ِحذاًء َجـمياًل لَِكنَُّه ...................، 
ْ
ْن ...تَْشتَـرَي... ِحذاًء لِل

َ
تَريُد الـَجوَْهَرُة أ

تََرَكتُْه َوبـَحثَْت َعْن ثاٍن، وََجَدتُْه  ....................... لَِكنَُّه َصغيـٌر، تََرَكتْـُه َوَبـَحثَـْت َعـْن 

ِل َولَْم تَـِجْده، رََجَعـْت  وَّ
َ
ثاِلٍث، لَْم ُيْعِجبْها .............................. اثلّاِلِث، رََجَعـْت إلـى األ

إلـى اثلاِلِث َو .........................

ُمنَوََّعٌة،  َحقائِبُُه  اغٍل،  ِسْعَرها  لَِكنَّ  َجيَِّدٌة،  ُكُّها  َوَبضاَعتُُه  الـَحقائَب،  إْسماعيُل  يَبيُع 
َوَيْعَمُل تِْسَع سااعٍت فـي ايلَْوِم. َعَملُُه بَعيٌد َعْن بَيِْتِه. إْسماعيُل َمْسوٌر فـي َعَمِلِه.

ْسعاُر بِضاَعِتِه 
َ
َوأ َوَبْعُضها َغْيُ َجيٍِّد،  َبْعُضها َجيٌِّد  َوَيبيُع إْسحاُق الـَمالبَِس، َوبِضاَعتُُه 

َوُهَو  بَيِْتِه،  ِمْن  قَريٌب   َعَملُُه  ايلَْوِم،  فـي  سااعٍت  َعْشَ  إْسحاُق  َيْعَمُل  واَغيلٌَة.  رَخيَصٌة 
َمسوٌر فـي َعَمِلِه . 

1

رَأِ الِقْطَعَة، َواِْمألِ اَ�ياناِت. 
ْ
اِق

يَبيُع

ابِلضاَعُة

ْعُر السِّ

سااعُت َعَمِلِه

ابَليُْت

َمْسوٌر

يَبيُع

ابِلضاَعُة

ْعُر السِّ

سااعُت َعَمِلِه

ابَليُْت

َمْسوٌر

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

ُكُّها َجّيَدٌة

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

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

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

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

َمالبِس

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

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

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

قَريٌب

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

َعَمُل إْسحاَقَعَمُل إْسماعيَل

وُن - َرخيًصا
َ
- ل - اغٍل – تَْشَتـرَي - اْشَتـَرتُْه –

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

    اِقرأ القطعة، وامأل ابليانات.    اقرأ، وامأل الفراغ باللكمة املناسبة.

▪اُطلب منهم فتح الكتب، وقراءة الفقرة رسا .
▪اُطلب من أحد الطالب قراءة اللكمات يف الصف 

األىلع.
▪اُطلب من أحدهم قراءة اجلملة األوىل من الفقرة.
تليها واختيار  اليت  ▪اُطلب من آخر قراءة اجلملة 

اللكمة املناسبة.
▪استمر بهذه الطريقة إىل نهاية الفقرة.
▪اطلب منهم أداء اتلدريب يف كتبهم.

▪مر ىلع الطالب، وتأكد من كتابتهم، ومن صحة 
االختيار.

▪اطلب من الطالب قراءة ابليانات يف العمودين 
ىلع ايلمني واليسار رسا.

▪اطلب منهم قراءة الفقرة رسا.
من  األول  الفراغ  ملء  طالب  من  ▪اطلب 

ابليانات.
▪استمر بهذه الطريق إىل نهاية اتلدريب.

▪اطلب من أحدهم قراءة ابليانات اكملة.
▪اطلب منهم ملء ابليانات يف كتبهم.

▪مّر عليهم، وتأكد من أجوبتهم.

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

١٢
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يف الســوق

       حل اتلدريب :       حل اتلدريب :

عمل إسماعيلتشرتي   - اغٍل  -  رخيًصا   - لون  - اشرتته.
احلقائب يَبيُع

ابِلضاَعُة لكها جيدة
اغٍل ْعُر السِّ

تسع  سااعت سااعُت َعَمِلِه
ابَليُْت بعيد عن العمل

َمرْسوٌر نعم 

عمل إسحاق
املالبس يَبيُع

بعضها جيد وبعضها غري 
جيد ابِلضاَعُة

رخيصة واغيلة ْعُر السِّ
عرش سااعت سااعُت َعَمِلِه

ابَليُْت قريب
نعم َمرْسوٌر
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     اكتب ما يمىل عليك.    اِقرأ، واكتب اسم الشخص، ثم أجب عن األسئلة.

▪اطلب من الطالب فتح الكتب، وقراءة القطعة 
رساً.

الصورة  إىل  اإلشارة  الطالب  أحد  من  ▪اُطلب 
األوىل ، ومن طالب آخر  معرفة اسمه.

▪كرر ما سبق بلقية الشخصيات.
▪اُطلب بعد ذلك من أحد الطالب قراءة السؤال 

األول، ومن آخر  اإلجابة.
▪عّزز الصواب، وإذا أخطأ اطلب من طالب آخر 

اتلكملة.
▪كرر ذلك جلميع األسئلة.

▪اُطلب منهم حل اتلدريب يف دفاترهم أو كتبهم.

        إجراء اتلّدريب:

3٤

         حل اتلدريب :
١-يف حمل كبري.

2- احلقائب واملالبس.
3-حيب احلقائب كثريا.

4-يشرتي أحسن احلقائب.
5- يريد األلعاب اإللكرتونية.

6-يريد أن يعرف من أين تأيت؟.
7- يف مـحل للهاتف اخللوي.

8-يريد أن يدرس اهلاتف اخللوي.
9- جواب مفتوح.

١0

يف الســوق

        إجراء اتلّدريب:

اطلب من الطالب االستماع جيداً، وال تسمح 
هلم بالكتابة .

لك  عليهم  وأمل  الكتابة،  الطالب  من  اطلب 
عبارة مرتني .

هلم  اقرأها  العبارات،  الطالب  يكتب  أن  بعد 
للمراجعة.

واطلــب  السبورة،  علــى  العبارات  اكتــب 
مــن الطالب تصحيح ما كتبوه.

راجع ما كتبه الطالب .
اعلج املشكالت اإلمالئية، اليت خيطئ الطالب 

فيها كثرياً.

      نَصُّ اإلِمالء : 
١- يَبيُع إْسحاُق الـَمالبَِس َواحلَقائَِب.
وِق َولَيَْس َمَعُه ِكتاٌب. 2- رََجَع ِمَن السُّ

ِه. 3- نَِسَ َعْدناُن حِمَْفَظتَُه وحاِسبَُه ِعنَْد َعمِّ
ِه. مِّ

ُ
4- اْشرَتى يُوُسُف َنّظاَرًة َسوْداَء أِل

5- اَكَن حَمَلُّ اتلََّذاِكر ُمزَْدِحاً فاْشرَتى تَْذِكَرًة 
      َواِحَدًة.

فائدة :                                           
أسباب اتللخيص

ضيُق الَوقِْت .   ▪
ضيُق الَمساَحِة الَّيت نَوَدُّ الِكتابََة فيها .   ▪

الَمْوقَِف َيتََطلَُّب ذلَِك .   ▪
أْو أنَُّه قَْد ُطِلَب ِمّنا فِْعُل ذلَِك يف ُدروِس  اتلَّْعبرِي الِكتاِبِّ .  ▪
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1

2

3

4

5

ُتْب ما ُفْملـى َعليَك . 
ْ
ك

ُ
ا

ة.   
َ
سئل

َ
ِجْب َعِن األ

َ
م� أ

ُ
ْخِص، ع ُتِب اْسَم الش�

ْ
، َواك

ْ
رَأ

ْ
اِق ٣

4

ْن َيْعَمَل يوُسُف ؟
َ
أْيَن يُـريُد أ

ـي يُريُد بيَعها ؟
َّ

ما ابِلضاَعُة ال
ْن َيْعَمَل فـي الـحقائِِب ؟

َ
ِلـماذا يُـريُد يوُسُف أ

ماذا يَْشتَـري يوُسُف دائًِما ؟
ـي يُريُدها َيْعقوُب؟

َّ
عاُب ال

ْ
ل
َ
ما األ

ْن َيْعَمَل فـي 
َ
ِلـماذا يُـريُد َيْعقوُب أ

عاِب اإلِلْكِتـرونيَِّة ؟
ْ
ل
َ
األ

ْن َيْعَمَل يَـْحيـى ؟
َ
أْيَن يُـريُد أ

ْن َيْعَمَل فـي 
َ
ِلـماذا يُـريُد يَـْحيـى أ

اهلاتِِف اخلَلَوِيِّ ؟
قاِرْن َبنْيَ َعَمِل يوُسَف َوَيْعقوَب َوَيىْي.

1

2

3

4

6

5

٧

8

9

يِْف فـي َمـَحلٍّ َكبيـٍر، يَبيُع الـَحقائَِب َوالَمالبَِس، فيِه  ْن َيْعَمَل فـي الصَّ
َ
يُريُد يوُسُف أ

ْحَسنَها.
َ
بِضاَعٌة َجيَِّدٌة واَغيِلٌَة؛ فَيوُسُف يُـِحبُّ الـَحقائَِب َكثيـًرا، ويَْشَتي دائًِما أ

عاَب 
ْ
ل
َ
عاِب اإلِلْكِتـرونيَِّة، يَـِجُد فيِه األ

ْ
ل
َ
يِْف فـي بَـيِْع األ ْن َيْعَمَل فـي الصَّ

َ
َوُيريُد َيْعقوُب أ

تـي ، َوَكْم ِسْعُر اللُّْعبَِة الواِحَدِة. 
ْ
يْـَن تَأ

َ
ْن َيْعرَِف ِمْن أ

َ
الـَجديَدَة دائًِما، َفُهَو يَريُد أ

ن يَْدرَُس 
َ
، َفُهَو يُريُد أ ـهاتِِف الـَخلَويِّ

ْ
يِْف فـي َمـَحلٍّ لِل ْن َيْعَمَل فـي الصَّ

َ
َوُيريُد يَـْحيـى أ

. الـهاتَِف الـَخلَوِيَّ
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في السوق

ما فـي الـِمثاِل: 
َ
 واِحٍد، ك

ّ
ِ
الَث ُجـَمٍل َقْن ُ

َ
ُتْب ث

ْ
ك

ُ
ا

َورِ.  ِمِل الـُجَمَل ُمْسَتعيًنا بِالص�
ْ
ك

َ
أ

ناِصـٌر
ناِصٌ ِعنَْدُه َمـَحٌل بِلَيِْع الّسااعِت، يَْشَتي الّساَعَة الواِحَدَة بِثَالثنَي، 
ْخرى،

ُ
ـَري أ َوَيبيُعهابِـَخْمسنَي، يَبيُع بِضاعتََه فـي َشْهَريِن، ُثمَّ يِْشت

 َوَيْعَمُل َمَعُه فـي الـَمَحلِّ اعِمٌل واِحٌد. 

قاِسٌم

فائٌِز
اعرٌِف

َكْم ِسْعُر  ................................ . 

َهذا الـِحذاِء بـ  ............................. .

 نَسيُت   ................................. فـي ابَليِْت.

يَبيُع َعّمـي  ................................  الـَجيَِّدَة  .

ـََريُت َهذا ................................ َقبَْل َشْهٍر. ِاْشت
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   اُكتب ثالث مجل عن لك واحد ، كما يف املثال.  

▪اُطلب من الطالب فتح الكتب، وقراءة اتلدريب 
رسا، وأعطهم وقتا اكفيا ذللك .

▪اخرت طابلاً يلقرأ املثال يف أسفل اجلدول.
▪اخرت طابلاً آخر، يلتحدث عن املوضوع.

عن  يلتحدثوا  الطالب،  من  ملزيد  الفرصة  ▪أعط 
املوضوع.

مجل  ثالث  كتابة  إىل  ذلك  بعد  الطالب  ▪وّجه 
خمتلفة عن لك واحد يف الكتاب .

▪صحح ما كتبه الطالب.
▪راع يف اتلصحيح ما سبق يف هذه الوحدة.

▪اخرت بعض الطالب لقراءة اجلمل اليت كتبوها .
▪مّر عليهم وتأكد من إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

6
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يف الســوق

     أكمل اجلمل مستعينا بالصور.

إىل  وانلظر  الكتب  فتح  الطالب  من  ▪اُطلب 
اتلدريب.

▪اطلب منهم انلظر إىل الصور.
▪اطلب من أحدهم إكمال اجلملة األوىل وقراءتها.

▪اطلب من آخر إكمال اجلملة اثلانية وقراءتها.
▪استمر بهذه الطريقة إىل نهاية اجلمل، واطلب يف 

لك مرة طابلا آخر.
▪اطلب من طالب قراءة اجلمل.

▪اطلب منهم حل اتلدريب يف كتبهم.
▪مّر عليهم ، وتأكد من صحة إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :
١-احلذاء.

2- مخسني.
3- املحفظة  .

4- احلقائب 
5- احلجاب .

ىلع ضوء املثال.

٥

فائدة :                                           
ما يتضمنه اتللخيص

ُن - بِأّي حاٍل ِمَن األْحواِل - اقِْتباساٍت أْو اْستِْشهاداٍت .  خيُص ال َيتََضمَّ
ْ
اتلَّل  ▪

ِخَذْت ِمَن انلَّصِّ األْصِلّ َحْرِفّياً. 
ُ
ُن ِعباراٍت أو مُجَاًل أ َرَّ أنَُّه ال َيتََضمَّ خيِص، حتَ

ْ
               ِعنَْد ُمراَجَعِتَك لِلتَّل

فاٍظ ِمْن ِعنِْدَك .
ْ
إْن وََجْدَت َشيْئاً ِمْن َذلَِك أِعْد ِصياَغتَُه بِِعباراتَِك وبِأل  ▪



كــتــاب الـمـعـلـم

نشــــاطالوحدة ) ١ ( يف الســوق

١2

فائدة :                                           

اكتساب اللغة :
ذلك  األم،  اللغة  تعلم  بها  يتم  اليت  املقصودة،  وغري  الشعورية،  غري  العملية  اللغة:  باكتساب  يقصد 
أن الفرد يكتسب لغته األم، يف مواقف طبيعية، وهو غري واع بذلك، ودون أن يكون هناك تعليم 
منتظمة  دروساً  يتلقون  ال  فهم  األوىل،  لغتهم  يكتسبون  وهم  لألطفال،  حيدث  ما  وهذا  هل،  خمطط 
اللغة، وطرائق استعماهلا، وإنما يعتمدون ىلع أنفسهم، يف عملية اتلعلم، مستعينني بتلك  يف قواعد 

القدرة، اليت زودهم بها اهلل تعاىل، واليت تمكنهم من اكتساب اللغة يف فرتة قصرية، وبمستوى رفيع .
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نشاط

ما ...؟

يقسم املعلم الفصل إىل فريقني. ويطلب من الفريق األول توجيه سؤال إىل الفريق 
اثلاين، فإن أجاب حصل ىلع نقطة وانتقل السؤال إيله ليسأل الفريق األول. وإن لم 

جيب استمر الفريق األول يف األسئلة.

مثل: ما سعر الربتقال؟  ما لون قميص ابلائع؟ ماذا يوجد جبوار ابلصل؟
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