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العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اثلالثأ

المقدمة
�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
ا�صغار  من  العر�ية  طاليب  من  اتلعليمية  املراحل  من  األو�  �لمستو�ات  سلسلة  إصدار  ىلع  العزم 
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، و�ضاف إىل ذ�ك لكه تغرّي 
اتلوجه يف تعليم العر�ية لغري انلاطقني بها من االقتصار ىلع تعليم ا�كبار إىل توسيع ادلائرة ل�شمل 
اتلعليم ا�صغار أيضا، حيث أقبلت املراكز واملعاهد ىلع تعليم ا�صغار – وُ�قصد بذ�ك تعليم العر�ية 
لغة تواصل - أما العر�ية �لقراءة فقط أو ما يدور يف فلكها فإّن االهتمام فيما خيص الفئ�ني ا�كبار 

وا�صغار قد بدأ مبكرا.

�لك ما سبق بادرت "العر�ية �لجميع" إىل االستجابة هلذا اإلحلاح من املهتمني، ووضعت خطة خلدمة 
ل�شمل اذلكور  أوالدنا"  العر�ية بني يدي   " بـــ  املوسومة   ا�صغار وأصدرت سلسلتها اجلديدة هذه 
املراحل  يف  مبكًرا؛  والطابلة  الطالب  بها  يبدأ  ألن  مناسبة  وجاءت  وا�شباب،  وا�صغار  واإلناث 
اتلمهيدية أو االبتدائية أو املتوسطة و�ستفيد منها ما بعد املتوسطة فموضواعتـها من اهتمامات ا�صغار 

وا�شباب.

العر�ية  ا�لغة  من  تراكيب  عدة  ادلارسون  فيها  فيتعلم  اتلواصلية؛  ا�لغة  ىلع  ا�سلسلة  هذه  وتر�ز 
ا�وظيفية ا�شائعة، و�تعلمون فيها (١٩٣١) 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. 

تُعّد من أحدث ا�سالسل يف تعليم ا�لغة العر�ية لغري انلاطقني بـها �لصغار.
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.

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.

ومن سمات هذه ا�سلسلة:

اشتملت لك وحدة من  وحدات لك كتاب من ا�كتب ال�سعة األو� ( ١ - ٩ ) ىلع مخسة دروس، 
واشتمل لك درس ىلع عدة تدر�بات.

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 اخلط         - 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.

دَ�ْم انلص املكتوب برسومات توضيحية �لصغار ل�سهل فهم انلص و�شيوق الطالب �لتعلم.
اشتملت ا�كتب ىلع أنواع خمتلفة من املراجعة �لتذكري باملعلومات بعد لك أر�ع وحدات.

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.

اشتمل لّك كتاب ىلع فهرس تفصييل - خر�طة العمل - ملا هو �وجود يف ا�وحدات .
أخراج 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.

جاءت أغلب نصوص هذه ا�سلسلة حتمل يف طياتـها �وقفا فاكهيا، أو لعبة �سلية وتعليمية.
ّياٌت َوَ�واٌدّ َصْوِ�يٌَّة. ِسلََة بَْرجَمِ

ْ
ل تْصَحُب ا�ِسّ

ا�وحدات وادلروس واتلدر�بات؛  املسموعة �لك كتاب يف آخره �رتبة حسب  أدراج 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.

يصحبها 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�ن، 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.

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

َوا�ُمَدرِّسنَي  اخلرَُباِء  اإلْخَوِة  جِلَميِع  ْكِر  ا�شُّ خِبا�ِِص  َم  َ�تََقدَّ ْن 
َ
أ ُهنا  ا 

َ
نل يَطيُب  اخلتاِم  و� 

ثٌَر َكبرٌي 
َ
ا أ

َ
حوظاتِِهُم الَقِيَّمِة اليّت اكَن هل

ْ
َمّدونا بَِمل

َ
يَن راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ

َّ
صنَي اذل الـُمتََخصِّ

ْكِر : ُُصّ با�شُّ ْس�ِنِه حِبَْمِد اَهللا، وخنَ
َ

يف َ�ْطو�ِر الَعَمِل َوحت
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 ...



ب العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اثلالث

المقدمة

تُعّد من أحدث ا�سالسل يف تعليم ا�لغة العر�ية لغري انلاطقني بـها �لصغار.
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.

من  مهارة  يعزز  إضايف  ب�شاط   (  ٩  -  ١  ) األو�  ال�سعة  ا�كتب  وحدات  من  وحدة  لك  ختتم 
املؤلفاناملهارات 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� ( ١ - ٩ ) ىلع مخسة دروس، 
واشتمل لك درس ىلع عدة تدر�بات.

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 اخلط         - 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.

دَ�ْم انلص املكتوب برسومات توضيحية �لصغار ل�سهل فهم انلص و�شيوق الطالب �لتعلم.
اشتملت ا�كتب ىلع أنواع خمتلفة من املراجعة �لتذكري باملعلومات بعد لك أر�ع وحدات.

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.

اشتمل لّك كتاب ىلع فهرس تفصييل - خر�طة العمل - ملا هو �وجود يف ا�وحدات .
أخراج 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.

جاءت أغلب نصوص هذه ا�سلسلة حتمل يف طياتـها �وقفا فاكهيا، أو لعبة �سلية وتعليمية.
ّياٌت َوَ�واٌدّ َصْوِ�يٌَّة. ِسلََة بَْرجَمِ

ْ
ل تْصَحُب ا�ِسّ

ا�وحدات وادلروس واتلدر�بات؛  املسموعة �لك كتاب يف آخره �رتبة حسب  أدراج 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.

يصحبها 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�ن، 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.

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

َوا�ُمَدرِّسنَي  اخلرَُباِء  اإلْخَوِة  جِلَميِع  ْكِر  ا�شُّ خِبا�ِِص  َم  َ�تََقدَّ ْن 
َ
أ ُهنا  ا 

َ
نل يَطيُب  اخلتاِم  و� 

ثٌَر َكبرٌي 
َ
ا أ

َ
حوظاتِِهُم الَقِيَّمِة اليّت اكَن هل

ْ
َمّدونا بَِمل

َ
يَن راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ

َّ
صنَي اذل الـُمتََخصِّ

ْكِر : ُُصّ با�شُّ ْس�ِنِه حِبَْمِد اَهللا، وخنَ
َ

يف َ�ْطو�ِر الَعَمِل َوحت
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 ...



العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اثلالثج

المقدمة

م �سلسلة
ّ
مقدمة كتب املعل

 " العر�ية بني يدي أوالدنا "

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

 ، معه خطوة خطوة  ل�سري   ، �لمعلم  كتابا  الطالب  كتب  من  واحد  �لك   " �لجميع  العر�ية   " أفردت 
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.

وهو  املعلّم،  إيلها  حيتاج  اليت  األساسّية  واملعلومات  اتلوجيهات  من  طّيب  قدر  ىلع  ا�كتاب  �شتمل 
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 
ثنايا ا�كتاب، تلكون خفيفة ىلع انلفس ومقبولة، و� متناول  الفوائد ىلع اختالفها مبثوثة يف  هذه 
املعلّم حيث يقتضيها املقام أحيانا. وقد جاءت لك واحدة حتت �سىّم" فائدة "، وقسمت هذه الفوائد 
الفوائد يف لك جمموعة؛  أدرجت هذه  وتتكّون لك جمموعة من ثالثة كتب، وقد  أر�ع جممواعت،  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. 

واأل�شطة  اتلدر�بات  بإجراءات  اخلاّصة  الفوائد  دون   ، مبارشة  فائدة   ٢٠١  = الفوائد  هذه  وجمموع   
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 ).
إجابة أسئلة االختبارات.

إرشادات يف كيفية إجراء األ�شطة.
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اإلضافية.

م ىلع ما يأيت:
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�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.
تعا�ل ا�وحدة اخلا�سة من لك كتاب 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.
وا�وحدات  عليها،  اتلدر�بات  و�جراء  ادلروس  عرض  حيال  األو�  ا�وحدة  بعد  اثلالث  ا�وحدات 
اثلالث بعد ا�وحدة اخلا�سة حيال عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات عليها، 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.
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.  

اتلعبري ا�شفيه اغبلا ال حيتاج إىل حل.
تدر�ب االستماع ىلع �ستوى املفردات، يغين نص املسموع يف صفحة املعلم عن حل 

اتلدر�ب.
ت�ون الفوائد العامة يف لك صفحة مناسبة ملحتوى ا�صفحة ما أم�ن.

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 يف صفحة املعلم:وفيما ييل طر�قة اتلعا�ل مع املتكرر يف صفحة املعلم:
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www.arabicforall.net/kids مجيع صوتيات السلسلة متوفرة ىلع الرابط اتلايل : 

ــحـمـل أي تطبيق

من متجري جوجل 
أو أبل.
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الزمن اليلك املتوقع تلدريس السلسلة هو )7٨0( ساعة دراسية، مع دروس النشاط ال
واملراجعة، ويمكن توزيعها حبسب لك برنامج وما يتيحه تلدريس اللغة العربية 

من ساعة يف األسبوع، والسلسلة حتتاج إىل:
يف برنامج يُتيح هلا     )25( ساعة أسبـوعـــيـــــا.        )31( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلا    )20( ساعة أسبوعـــيـــــــا.        )39( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلا    )15( ساعة أسبـوعـــيــــــا.        )52( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلا    )10( ساعات أسبوعيا.        )78( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلــا    )5( ساعات أسبوعيـــــا.        )156( أسبوعا، 
يف برنامج يُتيح هلا     )2( ساعتان أسبوعيــــا.        )390( أسبوعا، 
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ْغُظْر َواْسَتِمْع وَأِعْد. 
ُ
1  ا

ْغُظْر َواْسَتِمْع وَأِعْد. 
ُ
٢  ا

َهذا َبْيٌت . د :  ُمـَحمَّ

َهذا باب. صالِح : 

ْحـَمر.
َ
َبْيٌت أْزَرق، َبْيٌت أ د :  ُمـَحمَّ

باٌب أْصَفر، باٌب أْخَض. صالِح : 

َبْيٌت أْصَفر، َبْيٌت أْخَض.  د :  ُمـَحمَّ

ْحـَمر، باٌب أْزَرق.
َ
باٌب أ صالِح : 

واٍن.
ْ
ْرَبَعُة أل

َ
ْرَبَعُة أبْواٍب، وَأ

َ
َهِذهِ أ د :  ُمـَحمَّ

ْحـَمُر.
َ
ْوٌن أ

َ
ْوٌن أْزَرُق، ل

َ
ل صالِح : 

ْوٌن أْخَضـُر.
َ
ْوٌن أْصَفُر، ل

َ
ل د :  ُمـَحمَّ

يْـَن األْبَيُض؟
َ
يْـَن األْسَوُد؟ أ

َ
أ صالِح : 

ْدري.
َ
ْدري، ال أ

َ
ال أ د :  ُمـَحمَّ

باب ْحـَمرأْزَرق
َ
أ أْصَفر أْخَضـر أْسوَد أْبيَض

وان
ْ
أل ْدريلَْون

َ
ال أ بْواب

َ
أ
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ادلرس ) ١ (األلوانالوحدة ) ١ (

خصصت هذه الوحدة تلعليم األلوان األساسية الستة 
يف سياقها املذكر . فتم اختيار ابليت وابلاب ذللك ، 
وقد سبق ورودهما يف الكتاب. الفكرة مشوقة؛ يقوم 

حممد وصالح بطالء ابليوت باأللوان. 
وبينهما  اعمة  حديقة  يف  الودلين  تعرض  الصورة 
ابليوت األربعة وقد هرب القط إىل ابليت اخلامس. 

وهما يبحثان عنه.

هذه يه الفقرة اثلانية يف ادلرس األول ويه خمصصة 
اجلديدة يف لك وحدة، وهنا إحدى  املفردات  لعرض 
عرشة مفردة ست منها لأللوان يه: األزرق، واألمحر 
ومعها  واألبيـض.  واألسـود،  واألخضـر،  واألصفــر، 

مفردات: باب، وأبواب، ولون، وألوان .

الـمفـردات:                                                                  

١ العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب اثلالـث

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:

فائدة :                                           
القراءة وال  يف املستويات األوىل- وخاصة يف األسابيع األوىل من دروس االستماع- ال يستطيع الطالب 
االستماع. ويمكن  اتلدرب ىلع  يستطيعون من خالهلا  يسرية  مواد  نوفر هلم  أن  ينبيغ  ثم  الكتابة. ومن 
استغالل الصور والرسوم واخلرائط وغريها، وما عليك إال أن تعرض- كما هو يف اتلدريبات املوجودة يف 
الصفحتني )السابقة واحلايلة( – صوراً أمام الطالب، ثم تليق عليهم أسئلة تدور حوهلا، ويمكن يف هذه 

احلالة- لقلة ما دليهم من مفردات- أن تقبل منهم اإلجابة باإلشارة، أو باإليماء.
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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.

▪اطلب من الطالب انلظر إىل الصورتني يف الفقرة 
األوىل.

▪اطلب منهم قراءة اللكمة/العبارة املكتوبة حتتهما.
▪اخرت طابلاً لقراءة اللكمة األوىل، وآخر اإلشارة إىل 

صورتها.
استمر بهذه الطريقة مع بقية فقرات اتلدريب.

▪صّحح إجابات الطالب.
اطلب منهم وصل اللكمات بالصور املناسبة.

راجع إجاباتهم، وتأكد من صحتها.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

أمام الطالب صورتان يف لك فقرة، املطلوب منه أن 
يصل بني اللكمة/العبارة والصورة 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 :

ب      حل اتلدريب : وان
ْ
أل

ب ْحـَمر
َ
أ

أ أْخَض
أ باب

ب أْصَفر
ب أْبيَض
أ بْواب

َ
أ

ب لَْون
أ ْدري

َ
ال أ

ب أْزَرق
ب أْسوَد

ح أْزَرق
خ أْخَض
ث بْواب

َ
أ

أ وان
ْ
أل

ج أْصَفر
ب ْحـَمر

َ
أ

ت باب
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وان       3-أْسوَد
ْ
١-لَْون          2-أل

ْحـَمر  
َ
ْدري    5-أْبيَض     6-أ

َ
4-ال أ

ْحـَمر        4-أْصَفر
َ
١ -باب         2-أْزَرق       3-أ

وان       7-لَْون            8-أْسوَد
ْ
5-أْخَض      6-أل

بْواب
َ
ْدري   ١١-أ

َ
9-أْبيَض      ١0-ال أ

بْواب       3-لَْون
َ
١-أْسوَد       2-أ

ْدري   
َ
4-أْبيَض     5-ال أ

        نص االستماع :

        نص االستماع :

        نص االستماع :
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األلوان

 .) ▪     استمع ، وضع عالمة ) 

    استمع ، وضع الرقم الصحيح.

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

  ▪ 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.

▪  ▪ 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 املربع.

▪ ُمّر ىلع الطالب، وتأكد من صحة إجاباتهم.

  ▪▪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.
▪  ▪أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من الطالب   

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

3

٥

٤

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 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. 

    اإلشارة إىل الصورة الصحيحة واحداً واحداً.
▪  ▪اآلن اطلب منهم وضع رقم اللكمة/اجلملة يف املربع. 

▪  ُمّر ىلع الطالب، وتأكد من صحة إجاباتهم.
هذا تدريب استماع ومعىن، وأمام الطالب صورتان 
فيختار  مفردة؛  إىل  فقرة  لك  يف  يستمع  فقرة،  لك  يف 

الصورة الصحيحة للمفردة اليت سمعها.

      حل اتلدريب : 
6 5 4 3 2 ١
أ ب ب ب أ أ

      حل اتلدريب : 

ج ث ت ب أ
2 4 ١ 5 3

ا�ل مطابق للنص ا�سموع.       



         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :
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يْـَن األْبيَض؟
َ
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َ
  ال أ

 باٌب أْصَفر، باٌب أْخَض.

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

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

3

٢

باب – قَلَم – ِحذاء – َجّد – َعّم – خال – َصديق  ...

ُ - ابَليُت - الـُمعلُم  ... ْصَفر - الَولَ
َ
ْزرق - األ

َ
ْحَر – األ

َ
األْسوَد – األ

ما � الِمثاِل:
َ
ًة، ك

َ
هاِت ُجـْمل 1

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

    هات مجلة، كما يف املثال:

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:

بيت أمحر بيت أزرق.  أكمل ىلع هذا املنوال.

ما هذا؟/ هذا باب... وانسج ىلع هذا املنوال ...

املثال،  يف  كما  مجاًل  هات  الكتاب(  )أغلق  قل 
اقرأ املثال، كرر ذلك أكرث من مرة، واطلب من 

الطالب اإلاعدة بعدك.
▪توجه إىل الطالب قائاًل: اقرؤوا اللكمات رسا.

األوىل،  اللكمة  قراءة  الطالب  أحد  من  ▪اطلب 
واطلب من آخر اإلتيان باجلملة كما يف املثال.

▪انتقل إىل بقية لكمات اتلدريب بالطريقة نفسها.
▪توجه إىل أحد الطالب قائاًل: )هات مجلة( اقرأ 
اجلواب.  منه  وانتظر  األوىل،  للجملة  اللكمتني 

أكمل اتلدريب بالطريقة الفردية.
أداء  الطالب  من  واطلب  الكتاب(  )افتح  ▪قل: 

اتلدريب قراءة من الكتاب. 
▪اقرأ اللكمات املساعدة، واطلب من طالب بعد 

آخر تكوين اجلملة .

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

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

 ▪قسم الفصل إىل قسمني واطلب منهما تبادل 
احلوار.

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

خمتلفة.
▪وجه الطالب إىل أداء اتلدريب حتت إرشافك، 

والكتب مفتوحة.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

١

٢

3
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األلوان

أين األسود؟/ ال أدري.  ثم أكمل ىلع هذا املنوال.

        إجراء اتلّدريب: 

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

  ما َهِذهِ ؟ 

وان.
ْ
ْرَبَعُة أل

َ
ْرَبَعُة أبْواب، َوأ

َ
  َهِذهِ أ

4

وَرةِ .  م َعِن الص�
�
تَكل

َخـْمَسُة– ِستَُّة  – َسبَْعُة– 3– 10  – 9  ...

5

12

٥ ٤ 3



         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :
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ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس�

  ما َهِذهِ ؟ 

وان.
ْ
ْرَبَعُة أل

َ
ْرَبَعُة أبْواب، َوأ

َ
  َهِذهِ أ

4

وَرةِ .  م َعِن الص�
�
تَكل

َخـْمَسُة– ِستَُّة  – َسبَْعُة– 3– 10  – 9  ...
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صور  فيه  موجه،  تعبري  عن  عبارة  اتلدريب  هذا 
ا يرونه  بلائعني ألشياء ملونة، يعرب فيه الطالب عمَّ

ويصفون ألوانه.

ما هذه؟/ هذه مخسة أبواب، ومخسة ألوان.
كرر ىلع املنوال نفسه.

اجلواب مفتوح

م عن الصورة .    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:
ّ
٤٥     تكل

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (
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األلوان

▪اطلب من الطالب فتح الكتب.
▪اطلب منهم انلظر إىل الصور اخلمس للبائعني.

▪اطلب منهم اآلن الرتكزي ىلع الصورة األوىل.
اخرت بعض الطالب، ذلكر اسم بعض األشياء أو 

األفعال يف الصورة بصوت اعل.
▪اطلب من أحد الطالب انلجباء أن يقول مجلة 

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

الصورة .
▪اتبع هذا األسلوب يف بقية الصور.

▪عزز يف لك مرة اإلجابة الصحيحة، وال تقاطع 
الطالب وهو يتلكم.

▪ال تصحح أخطاء نطق األصوات وال انلحو . 
فيكيف وصول الفكرة.

▪صحح اخلطأ يف أسماء األشياء أو عددها أو 
األفعال .

كرر ذلك مع مجيع الطالب.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

فائدة :                                           
اختبارات اللغة

اكن  فإذا   : االختبار  نوع  ىلع  ذلك-  غري  أو  للقواعد  أو  للمفردات  اكن  االختبار-سواء  حمتوى  يعتمد 
مقرر  أو  كتاب،  ىلع  االقتصار  اخلطأ  من  فإنه  اللغوية،  للكفاية  اختباراً  أو  املستوى،  تلحديد  اختباراً 
درايس بعينه عند اختيار مادته، فيف ذلك حماباة ملن درسوه وظلم ملن لم يدرسوا هذا املقرر . أما فيما 
يتعلق باالختبارات الصفية التشخيصية واختبارات اتلحصيل، فإنه من الواجب أن يعتمد االختبار أواًل 
وأخرياً ىلع ما يكون قد درسه الطالب من مقررات. وال بأس أن نستفيد من أخطاء ادلارسني تلكون 

مصدراً عالجياً ألخطائهم مستقباًل .
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     استمع والحظ. 

     استمع إىل سورة انلاس، كم شدة فيها ؟    

   ضع عالمة )  ( جبانب اللكمة اليت تسمعها ، 
        ثم انطق اللكمتني.

واإلنصات  الكتب  إغالق  الطالب  من  ▪اطلب 
جيدا. 

منهم  واطلب  اللكمات،  من  األول  الزوج  ▪انطق 
الفرق  ومالحظة  بعدك  اللكمات  إاعدة  مجيعا 

بينهما.
القسم  من  واطلب  قسمني  إىل  الفصل  ▪قسم 
والقسم  األوىل،  اللكمة  خلفك  يردد  أن  األول 

اثلاين اللكمة اثلانية.
زوجاً  اللكمات  نطق  الطالب  أحد  من  ▪اطلب 

زوجاً. ثم بقية الطالب مثل ذلك.
▪كرر ما سبق مع بقية اللكمات زوجا زوجا حسب 

احلاجة .
▪بنّي هلم االختالف بني اللكمتني يف انلطق، وأّن 
ولكن   ، متماثلني  حرفني  يعد  املشّدد  احلرف 
الشّدة عالمة ىلع  ، ووضعت  كتبا حرفا واحدا 

تضعيف احلرف.

▪اطلب من الطالب إغالق الكتب واالستماع.
▪اطلب من الطالب اإلنصات ، الستخراج عدد 

ات يف سورة انلاس. الشدَّ
ىلع  انلاس  سورة  اقرأ  أو  الصوت،  ملف  ▪شغل 

الطالب.
▪اقرأ اآلية األوىل، واطلب من الطالب بيان كم 

شّدة.
▪اطلب من أحدهم بيان الشدة، ويف أي حرف.

▪استمر بهذه الطريقة يف بقية آيات السورة.
▪اطلب من أحد الطالب عّد الشدات وتعيينها. 

ثم اطلب من طالب ثان وثالث وهكذا.
▪عزز يف لك مرة اإلجابة الصحيحة أو اطلب من 

طالب آخر جوابا آخر. الفقرة  يف  املفردتني  قراءة  الطالب  من  اطلب 
األوىل من فقرات هذا اتلدريب قراءة صامتة. 

واتلميزي بينهما.
امللف  ل  وشغِّ االستماع،  الطالب  من  ▪اطلب 
بعده،  يرددوا  أن  الطالب  واطلب من  الصويت، 

ويشريوا إىل اللكمة يف كتبهم.
▪اطلب منهم الرتكزي ىلع اللكمتني يف رقم واحد، 

واطلب من أحدهم قراءة اللكمتني.
▪اطلب من آخر قراءتهما .

▪استمر بهذه الطريقة يف بقية اتلدريب .
أحد  من  واطلب  الصويت،  امللف  تشغيل  ▪أعد 
واحداً  الصحيحة  اللكمة  إىل  اإلشارة  الطالب 

واحداً.

        إجراء اتلّدريب:

١

3

٢

دليهم  مكتوب  هو  كما  انلص  إىل  الطالب  يستمع 
يف كتبهم.

َ ١-قََرَع     2-بَلََّغ     3-َجلََّب     4-قَلََم     5-َكسَّ
6-بَْل      7-َسْل     8-َمن        9-ُصدَّ     ١0-لُكَّ

ِ انلَّاِس * 
َ

ُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس * َمِلِك انلَّاِس * إِل
َ
} قُْل أ

ي يُوَْسوُِس يِف ُصُدوِر  ِ
َّ

َنَّاِس * اذل
ْ
وَْسَواِس اخل

ْ
ِمن رَشِّ ال

نَِّة َو انلَّاِس { ِ
ْ
انلَّاِس * ِمَن اجل

        نص االستماع :

        نص االستماع :

        نص االستماع :
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األلوان

اللكمة  عند  صحيح  عالمة  وضع  منهم  ▪اطلب 
املناسبة ملا سمعوا.

▪مر ىلع كتبهم وتأكد من صحة إجابتهم.

         حل اتلدريب :

عرش شدات :
 -▪ ▪ اخلّناس  ▪رّش  -▪انّلاس-  انّلاس  انّلاس-   -▪ )رّب 

ي -▪ انّلاس ▪- اجلّنة - انّلاس(
ّ

اذل

      حل اتلدريب : 
١0 9 8 7 6 5 4 3 2 ١
ب ب أ أ أ ب أ ب ب أ
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. َشدُّ ُحبًّا هلِل
َ
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ا يَِصُفون  . ِة َعمَّ ِعزَّ
ْ
 ُسبَْحاَن َربَِّك رَبِّ ال

ِعْد. 
َ
اِْسَتِمْع وَأ

1

2

3
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4
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ادلرس ) 4 (الوحدة ) ١ (

     استمع وأعد.

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

▪ قل استمع جيداً، واقرأ اآليات آيًة آيًة )أو شّغل 
ملف الصوت(.

▪أعد تالوة اآليات آيًة آيًة مّرة ثانية .
واطلب  آيًة  آيًة  اآليات  واقرأ  وأعد،  استمع  ▪قل 

منهم إاعدتها بعدك مجاعياً ثم فردياً.
▪اقرأ اللكمات اليت تشتمل ىلع الشدة، مع اإلشارة 

إىل اللكمة.
ثم  مجاعياً  اآليات  تالوة  الطالب  من  اطلب 

فرديّاً.
الشدة،  نطق  يف  خيطئ  بعضهم  أن  الحظت  ▪إذا 
منهم  واطلب  شدة،  فيها  اليت  اللكمات  كرر 

اإلاعدة بعدك.
ابليت  اتلدريبات يف  إىل  االستماع  منهم  ▪اطلب 

عّدة مّرات.

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

▪اطلب منهم حماولة اتلميزي بني الصور، واتلفريق 
بينها.

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

الصورة  مربع  يف  اللكمة  رقم  وضع  منهم  ▪اطلب 
املناسب.

ووضع  الصورة،  عن  للبحث  اكفيا  وقتا  ▪أعطهم 
العالمة.

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

تأّكد من صّحة إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

٤

٥

٦

ِمَك ؟  لَْونُُه أْبيَض.
َ
ل
َ
ْوُن ق

َ
١- ما ل

ْحـَمر.
َ
ْوُن بَيْتَِك ؟  لَْونُه أ

َ
2- ما ل

ْوُن كِتابَِك ؟  لَْونُه أْخَض .
َ
3- ما ل

ْوُن بابَِك ؟  لَْونُه أْزَرق .
َ
4- ما ل

ْوُن ؟  َهذا أْسوَد .
َّ
5- ما َهذا الل

ْوُن ؟  َهذا أْصَفر .
َّ
6- َوما َهذا الل

 َمَعَك ؟ َمعـي لَْوٌن واِحد .
ً
ْونا

َ
١- َكْم ل

وان .
ْ
 َمَعَك ؟ َمعـي ثاَلثَُة أل

ً
ْونا

َ
2- َكْم ل

وان.
ْ
 َمَعَك ؟ َمعـي َخـْمَسُة أل

ً
ْونا

َ
3- َكْم ل

 َمَعَك ؟ َمعـي لَْونان.
ً
ْونا

َ
4- َكْم ل

بْواُب يا أيــخ؟
َ
5- أْيَن األ

        نص االستماع :

        نص االستماع :
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األلوان

دليهم  مكتوب  هو  كما  انلص  إىل  الطالب  يستمع 
يف كتبهم.

        نص االستماع :

      إجراء اتلّدريب: أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      حل اتلدريب : 

      حل اتلدريب : 

ح ج ث ت ب أ
١ 3 5 6 2 4

ج ث ت ب أ
5 3 2 4 ١



         حل اتلدريب :

ما لَوُن الـَحقيبِة ؟

ْصَفر؟
َ
أْيَن الَقلَُم األ

ْحَر؟
َ
َهْل هذا اللَّوُن أ

َكْم بابًا فـي ابليْت؟

وان؟
ْ
ل
َ
َكْم َهِذهِ األ

وان.
ْ
ل
َ
َهِذهِ ِستَُّة أ

فـي ابَليِْت باٌب واِحد.

ْخَض.
َ
لَون الـَحقيبَِة أ

ْصَفر.
َ
ال، َهذا اللَّوُن أ

ْصَفُر يف احلَقيبَة.
َ
الَقلَُم األ

ْزَرق.
َ
ْعِطنـي ابَليَْت األ

َ
 أ

ويل؟ يْـَن الـِحذاُء الطَّ
َ
ْخَضـر. أ

َ
ُخِذ الَقلََم األ

ْحـَمر.
َ
َهذا باٌب أ

ؤاِل َوالـَجواِب.   ، َوِصْل َنْ�َ الس�
ْ
رَأ

ْ
اق

 . 
ْ
ـرَأ

ْ
اق

٨ العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب اثلالث

1

٢

1

٢

3

4

5

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

    اقرأ، وصل بني السؤال واجلواب.    اقرأ.

▪اُطلب من الطالب فتح الكتب، وانلظر إىل اجلمل 
يف اتلدريب.

الطالب  من  واطلب  واضح،  بصوت  اجلمل  ▪ِاقرأ 
اإلنصات، وأرش إىل لك مجلة .

أن  الطالب  واطلب من  أخرى،  مّرة  اجلمل  ▪اقرأ 
يعيدوا خلفك مجلة مجلة مجاعياً .

▪اطلب من الطالب أن يقرؤوا اجلمل مجاعياً، ثم 
فردياً.

▪ِاخرت أحد الطالب لقراءة اجلملة األوىل. ثم طابلا 
آخر للجملة اثلانية حىت تمر ىلع مجيع الطالب.

▪عزز يف لك مرة اإلجابة الصحيحة، أو اطلب من 
طالب آخر إجابة أخرى.

▪اُطلب من الطالب فتح الكتب. 
▪اُطلب من الطالب قراءة العمود األيمن رسا .

▪اطلب منهم قراءة العمود األيس رسا. 
▪اخرت أحد الطالب لقراءة السؤال األول جهرا.

▪اخرت آخر ذلكر اجلواب يف العمود األيس.
▪استمر بهذه الطريقة إىل نهاية األسئلة.

▪اخرت طابلا يف لك مرة لقراءة السؤال ، وآخر ذلكر 
اجلواب.

▪اطلب منهم وصل لك سؤال جبوابه يف كتابهم.
▪مر ىلع الطالب وتأكد من إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

١٢
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األلوان

ما لون احلقيبة؟ / لون احلقيبة أخض.
أين القلم األصفر؟ / القلم األصفر يف احلقيبة.

هل هذا اللون أمحر؟ / ال، هذا اللون أصفر. 
كم بابا يف ابليت؟/ يف ابليت باب واحد.

كم هذه األلوان؟/ هذه ستة ألوان.

فائدة :                                           
مشلكة ابلطء يف القراءة:

والرتاجع   ، القراءة  عند  الشفتني  حتريك  عالماتها:  ومن  املهارة  هذه  يف  الضعف  عالمات  من  ▪تعد 
ابلرصي، واتلثبيت ابلرصي ، والرتايــخ بني لك مدى برصي واذلي يليه إلخ... وكثرياً ما تكون هذه 

املشلكة منقولة من جتربة اتلعلم األوىل اليت تلقاها املتعلم عند تعلم اللغة األم. 
نشاطات لعالج ابلطء القرايئ:

العادات  ▪تدريبات توسيع املدى ابلرصي: تساعد مثل هذه اتلدريبات يف زيادة السعة واتلخيل عن 
القديمة. ويقصد باملدى ابلرصي كمية أو عدد اللكمات اليت تلتقطها العني من نظرة واحدة. 

من الوسائل املعينة تلوسيع املدى ابلرصي:
القراءة املؤقتة: تتم جبعل ادلارسني يقرؤون حتت ضغط الوقت. ويستديع حتقيق ذلك معرفة الوقت  ▪
املدى  زيادة  الطالب ىلع  القراءة يف حتفزي  أن يعني حتديد وقت  املتوقع  القراءة. ومن  املالئم إلنهاء 

ابلرصي ومن ثم رسعة القراءة. 
ابلطاقات الومضية: ويه بطاقات ورقية يكتب عليها لكمة أو جمموعة لكمات تعرض ىلع الطالب  ▪
رسعة  ىلع  العني  يدرب  أن  اتلدريب  هذا  من  ويتوقع  حمتواها.  ذكر  منهم  يطلب  ثم  وجزية  بلمحة 

االتلقاط وتوسيع املدى ابلرصي. 
القراءة بغرض استخراج معلومة أو معلومات حمددة، أو القراءة بغرض حتديد الفكرة أو األفاكر الرئيسية.
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ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

     اقرأ واكتب.     اقرأ، واخرت اللكمة املناسبة.

ىلع  كتبهم  يفتحوا  أن  الطالب  من  ▪اطلب 
املوضوع .

▪اطلب منهم أن يقرؤوا الفقرة قراءة رّسية .
▪اطلب منهم اختيار اللكمة املناسبة يف رقم واحد.

▪اطلب منهم اإلجابة شفهيا .
▪وّجه األسئلة ، واترك هلم اتلفكري يف اإلجابة ، ثّم 

حّدد َمن جييب.
▪ال تكتِف بإجابة طالب واحد .

▪استمر بهذه الطريقة يف بقيةاألرقام.
إجابتهم.اسأهلم  وصحة  فهمهم،  من  تأّكدت  ▪إذا 

عن الصعوبات واللكمات اليت اليعرفونها.
يعرّبون  ودعهم  املناقشة،  طريق  عن  هلم  ▪بيّنها 

عنها هم بأنفسهم.
▪اطلب من لك طالب أن يقرأ جهرا معتمداً ىلع 

نفسه، وصّحح أخطاءه دون مقاطعة ل.
▪اقرأ انلّص هلم قراءة نموذجية إن رأيت احلاجة 

إىل ذلك.
يف  أو  كتبهم  يف  حتريرّيا  اإلجابة  منهم  ▪اطلب 

دفاترهم .

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

3٤
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األلوان

▪اُطلب من الطالب فتح الكتب. 
▪اُطلب من الطـالب أن يقرؤوا اللكمات تـحـت 

) س( جهًرا.
حتت  اللكمات  بقية  يف  الطريقة  بهذه  ▪استمر 

احلروف ) س - ش - ص -ض (.
▪اطلب من لك تلميذ أن يقرأ اللكمات لكها معتمدا 

ىلع نفسه.
بعد أن تتأكد من صحة قراءة الطالب لللكمات، 
بمرور  بدءا  حتتها،  لكمة  لك  كتابة  منهم  اطلب 

القلم ىلع اللكمة الفاحتة.
▪مر ىلع الطالب وتأكد من إجاباتهم.

      حل اتلدريب : 
5 4 3 2 ١
أ ب ب أ ب

فائدة :                                           
عندعرض مهارة الكتابة، ينبيغ ابلدء باجلانب اآليل تدرجيياً، ثم اتلوسع رويداً رويداً، وذلك إلشباع رغبة 
الطالب يف معرفة الشلك املكتوب لللكمة العربية، بعد أن سمعها منك، أو من الرشيط املسجل، أضف إىل 
ذلك أن تعلمه الكتابة يمكنه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الصف واسرتجاعها إذا تطلب األمر؛ 
إذ يستطيع قراءة اللكمات اليت تعلمها منك وحده يف ابليت. وليس هذا فحسب، إنما يستطيع نطق )قراءة( 

لكمات أخرى لم ترد عليه يف الصف، فيشعر بيشء من الرضا ألنه صار مستقاًل حلد ما.
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يكلف املعلم الطالب بالنشاط قبل يوم النشاط. •
 يف يوم النشاط يشلك املعلم جلنة حتكيم من ثالثة طالب متفوقني. •
يقوم ك طالب بالكالم عن جدوهل، وللجنة اتلحكيم طرح سؤال واحد عليه إن أرادت. •
تضع اللجنة للك طالب عالمة، حسب الطالقة يف الكالم أوال ثم حسب صحة اللغة ثانيا. •
يتكرر ذلك للطالب بما يتوافر من وقت. •
يعلن رئيس اللجنة يف انلهاية الطالب الفائز. •

نشــــاطالوحدة ) ١ (

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب اثلالـث١0

األلوان

نشاط )كالم(:
صفوف،  أربعة  به  فاراغ  جدوال  طالب  لك  يعمل 
أسماء  اثلاين  العمود  يف  ويكتب  أعمدة.  وثالثة 
أربعة من زمالئه، ويسأل لك واحد منهم عن  لون 

بيته ولون باب بيته.

فائدة :                                           

مواصفات االختبار اجليد:
اثلبات:عدم اتلذبذب يف االختبار إذا ما قصد به أن يكون بمثابة املقياس؛ حبيث ال يتغري مع 

اختالف الفرتات بل يبىق ثابتا.
الصدق: و يعين إىل أي مدى يقيس االختبار اليشء اذلي وضع من أجله.

املوضوعية : أن يكون هناك تفسري واحد لألسئلة واإلجابات املطلوبة منه، فال تسمح صياغة 
أو  لبس  نتيجة وجود  املضمون  فهم  به؛ ألن االختالف يف  املقصود  آخر غري  بفهم معىن  السؤال 

غموض يف اتلعبري يؤثر يف صدق االختبار، وأيًضا يف ثبات نتاجئه.
كما يعد االختبار موضوعياً إذا اكن يعطي ادلرجة نفسها، بغض انلظر عّمن يصححه، ذللك ينبيغ 

أن تصمم األسئلة حبيث يمكن احلصول ىلع ادلرجة دون تدخل احلكم اذلايت للمصحح. 
سهولة اتلطبيق: قد يتمتع االختبار بدرجيت ثبات وصدق اعيلتني إال أنه ال يمكن تطبيقه لسبب 

من األسباب اليت تتصل بـ  :
- اتلصحيح .

- اإلماكنات املادية.
- عدم توفر الوقت املناسب لالختبار .

- عدم توفر أجهزة بعينها .
اتلميزي  : اتلميزي بني خمتلف ادلارسني من حيث األداء .
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