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العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الرابـعأأ

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 ...



بب العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الرابـع

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 الرابـعجج

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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حّل تدر�بات ا�كتاب ( ما عدا اتلدر�بات االتّصايّلة وتدر�بات اتلعبري ).
إجابة أسئلة االختبارات.

إرشادات يف كيفية إجراء األ�شطة.

�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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الزمن اليلك املتوقع تلدريس السلسلة هو )780( 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

َة يا ُمعاوِيَة؟
َّ
ْرَت إىل َمك

َ
ْيَف ساف

َ
صالِح:  ك

ْرُت بِالّطائَِرةِ .
َ
ُمَعاوِيَة:  ساف

ْرَت ِمَن الَقْريَِة؟
َ
ْيَف ساف

َ
صالِح:  َوك

ْرُت ِمَن الَقْريَِة بِالِقطارِ.
َ
ُمَعاوِيَة:  ساف

ـمَّ ماذا ؟
ُ
صالِح:  ث

َة. ـمَّ َركِْبنا الّطائَِرَة إىل ُجدَّ
ُ
ُمَعاوِيَة:  ث

برَيٌة ؟
َ
َة ك صالِح:  َهْل َمديَنُة ُجدَّ

بيـَرٌة.
َ
ُمَعاوِيَة:  َنَعْم ك

ـمَّ ماذا ؟
ُ
صالِح:  ث

َة،
َّ
ِة إىل َمك

َ
ـمَّ َذَهْبنا بِالـحافِل

ُ
ُمَعاوِيَة:  ث

ّياَرةِ. ـمَّ  َذَهْبنا إىل الـَمديَنِة بِالسَّ
ُ
                ث

ّراَجةِ  سافُِر إىل ِمْصَ بِادلَّ
ُ
صالِح:       َسأ

فيَنِة. َة بِالسَّ ـمَّ إىل ُجدَّ
ُ
                ث

ُمَعاوِيَة:  َسَتِصُل َبْعَد َسَنٍة.

ْغُظْر َواْسَتِمْع وَأِعْد. 
ُ
  ا

يَِصُليُسافِـُر حافِلَةيَْرَكُب َدّراَجة

َمدينَة َسنَةَسفينَة
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صفر
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ادي اا� رجب
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رمضان

شوال

 ذو القعدة
ذو اجة

قِطـار

طائَِرة

َبْعَد

٢

ثُـمََّكيَْف
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ادلرس ) ١ (سافرت من القرية إىل مكةالوحدة ) ١ (

رحلة  يف  انلقل  وسائل  يعرض  الوحدة  هذه  حوار 
معاوية إىل مكة اليت استخدم فيها )الطائرة والقطار 

واحلافلة وادلراجة(. 
فزيارة مكة للحج أو العمرة رضورية للمسلمني ويه 

تشغل باهلم منذ الصغر.
والصورة توضح صاحلًا وهو  ىلع دراجته اليت يفتخر 

بها يسأل صديقه عن رحلته .

هذه يه الفقرة اثلانية يف ادلرس األول ويه خمصصة 
ثالث  وهنا  وحدة،  لك  يف  اجلديدة  املفردات  لعرض 
يه  نقـل  وسائـل  أربـع  منها  جديدة،  مفردة  عرشة 
وَسفيَنـة  والـحافلة،  والقطـار،  والطائرة،  ادلراـجة، 
قبل،  من  تعلمها  هلم  سبق  اليت  السيارة  إىل  تضاف 
يسافر،  يه:  جديدة  أفعال  ثالثة  كذلك  الوحدة  ويف 

ويركب، ويصل. 

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 املفردات:        عرض درس احلوار :

فائدة :                                           
م القدوة  ) 1 ( : 

ّ
املعل

يرى الطالب يف أستاذه املثل األىلع ويتمّن أن يكون نسخة منه ، وحيتذي خطواته يف خلقه ، وعلمه، 
ونبله ، وفضله ، ويف مجيع حراكته وسكناته ، وإذا اكنت هذه نظرة الطالب إىل أساتذتـهم، فإنّه إلزاماً 
وما  مبادئ  من  يقررون  ملا  رفيعة  ونماذج   ، الطالب  ألبنائهم  صاحلة  قدوة  يكونوا  أن  هؤالء  ىلع 
يرشحون من قيم ، وما يصّورون من فضائل ، وما يرسمون من مثايلات نابعة من ماكرم األخالق ، وأن 
بالطالب ىلع رضورة  به، ويهيبون  ينادون  السلوك األمثل اذلي  حّية تعكس حقيقة  يكونوا صوراًُ 

الزتامه كخّط سري يف احلياة، وشعار يرفعونه يف رسهم وعالنيتهم .
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ادلرس ) 2 (الوحدة ) ١ (

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع2

سافرت من القرية إىل مكة

      صل.       صل. 

▪ 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.

تدريبات املفردات:                                                    

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.

        إـجراء اتلّدريب:

        إـجراء اتلّدريب:

1٢
أمام الطالب لكمتان يف لك فقرة، املطلوب منه أن 
يصل الصورة باللكمة املناسبة؛ يلتعرف ىلع معن 

املفردة بعد قراءتها.

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

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

املفردات ولقراءتها. 

      حل اتلدريب :

قِطار أ
طائَِرة ب
يَْرَكُب ت
يُسافُِر ث
َحافِلَة ج
َسفينَة ح
َبْعَد خ

َمدينَة د
يَِصُل ذ
َكيَْف ر

ثُـمَّ ز
َدرَّاَجة س

      حل اتلدريب :

أ يُسافُِر
ح طائَِرة
ث َسنة
ب قِطار
خ َمدينَة
د يَْرَكُب
ت َحافِلَة
ذ يَِصُل
ج َدرَّاَجة
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ادلرس ) 2 (الوحدة ) ١ (

 .) ▪ ٥    استمع، وضع عالمة ) 

١ - َبْعَد  2- يَِصُل  3- َحافِلَة  4-يَْرَكُب  ٥- َسفينَة

١-يَِصُل        2-َسنَة        3-قِطار        4-طائَِرة    
٥-يُسافُِر      6- َمدينَة    7-َحافِلَة     8- َبْعَد

٩-يَْرَكُب    ١0- َكيَْف    ١١-َسنَة      ١2- دراجة

١ - يَِصُل  2-يَْرَكُب  3-َبْعَد  4-َحافِلَة  ٥- َسفينَة

        نص االستماع :

        نص االستماع :

        نص االستماع :
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سافرت من القرية إىل مكة

 .) ▪     استمع ، وضع عالمة ) 

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

3

٤

  ▪ 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 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   

    اإلشارة إىل الصورة الصحيحة واحداً واحداً.

        إـجراء اتلّدريب:

        إـجراء اتلّدريب:

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

الصورة الصحيحة للمفردة اليت سمعها.

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

فيمزي اللكمة عند سماعها ويعرف معناها. 

الطالب جلميع  يستمع  ومعن؛  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. 

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

▪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.

      إـجراء اتلّدريب:

      حل اتلدريب : 
٥ 4 3 2 ١
ب أ أ ب ب

      حل اتلدريب : 

ج ث ت ب أ
٥ 3 ١ 2 4

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

    قل الصورة املشار إيلها.    ضع )  ( ىلع اللكمة املختلفة.

     أرش إىل ما تسمع.

ه الطالب إىل قراءة مجيع اللكمات رساً. وجِّ
▪اخرت طابلاً لقراءة لكمات املجموعة األوىل. 

▪اخرت طابلاً آخر ذلكر اللكمة املختلفة.
▪اتّبع األسلوب السابق يف بقية اتّلدريب.

جبانب   ) ( عالمة  وضع  الطالب  من  ▪اطلب 
اللكمة املختلفة يف لك جمموعة.

▪مّر ىلع كتب الطالب وتأكد من صحة إجابتهم.

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.

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

▪اطلب من أحدهم أن يقول اسم الصورة رقم 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.

      حل اتلدريب : حسب إشارة املعلم

        إـجراء اتلّدريب:        إـجراء اتلّدريب:

        إـجراء اتلّدريب:
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        نص االستماع :
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سافرت من القرية إىل مكة

      حل اتلدريب : 

      حل اتلدريب : 

3 2 ١
ِشمال دّراَجة يُسافِر

3 2 ١
أ ت ب

فائدة :                                           
م القدوة  ) ٢ (: 

ّ
املعل

األستاذ  يرون  حني  الطالب  يلعذر  املرء  إن 
الصدق  بفضيلة  اتلحّل  إىل  يدعوهم  اذلي 
وهو يكذب، وحني يرونه يمّجد اإلخالص، 
بواجبه؛  يستهرت  ذلك  ومع  باألمانة،  ويشيد 
املحّدد  الوقت  يتمّم  وال  ادلروس  حيّض  فال 
الفصل  داخل  يقضيها  اليت  الفرتة  ويقيض 
فيما ال جيدي وال يفيد . فما عىس أن يتوّقع 
من الطالب يف هذه احلال؟  وهل يقتدي بفعل 
األستاذ أم بقوهل؟ ذلك ألن األستاذ املريب يؤثر 
يف الطالب بسلوكه أكرث من تأثريه بإرشاداته. 
يقول اهلل تعاىل:  )يا أيها اذلين آمنوا لم تقولون 
ما ال تفعلون، كرب مقتاً عند اهلل أن تقولوا ما 

ال تفعلون(. ويقول الشاعر :  
ال تنه عن خلق وتأيت مثله 

                    اعر عليك إذا فعلت عظيم
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ُ
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ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس� 1

ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس� ٢

 َكيَْف سافَرَْت ِمَن الَقْرَيِة ؟
  سافَرُْت ِمَن الَقْرَيِة بِالِقطاِر.

َة يا َخدلون؟  َكيَْف سافَرَْت إىل َمكَّ
  سافَرُْت بِالّطائَِرةِ .

ّراَجة( ...  ّياَرة -§ الّطائَِرة §- احلافِلَة- ادلَّ   )السَّ

ّياَرِة(  عوديَِّة - احلافِلَِة( )ِمْصَ §- الّطائَِرِة(  )تُْركيا -§ السَّ  )السُّ
 ) ِدَمْشَق -§ الِقطاِر(  ) الّشاِرقَِة -§ الّطائَِرِة(  )الِهنِْد - احلافِلَِة ( ...

 ثُـمَّ ماذا ؟
َة.   ثُـمَّ َرِكبْنا الّطائَِرَة إىل ُجدَّ

)الِقطاِر - الـَمغرِِب( 
راَجَة §- ابَليِْت(  )احلافِلََة §- الـَمدينَِة(  )ادلَّ

 ثُـمَّ ماذا ؟
َة.   ثُـمَّ َذَهبْنا بِالـحافِلَِة إىل َمكَّ

 )الّطائَِرَة §- جاَكرتا(  )الِقطاِر §- َبْغداَد(  
راَجَة -§الَمتجِر( ... )ادلَّ

ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك.  ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك. تَباَدِل الس� تَباَدِل الس� 34
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         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :
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 )الّطائَِرَة §- جاَكرتا(  )الِقطاِر §- َبْغداَد(  
راَجَة -§الَمتجِر( ... )ادلَّ

ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك.  ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك. تَباَدِل الس� تَباَدِل الس� 34

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك.

القرية  من  القرية؟/ سافرت  من  كيف سافرت 
بالسيارة. ثم انسج ىلع منواهل.

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 تلبادالن احلوار.
أسماء  مستخدما  الطالب  مجيع  مع  ذلك  كرر 

خمتلفة.
▪وجه الطالب إىل أداء اتلدريب حتت إرشافك، 

والكتب مفتوحة.

        إـجراء اتلّدريب:

1

٢

3

٤

سافرت من القرية إىل مكة

      إـجراء اتلّدريب: أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      إـجراء اتلّدريب: أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      إـجراء اتلّدريب: أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

كيف سافرت إىل السعودية يا خدلون؟/سافرت 
باحلافلة. ثم انسج ىلع منواهل.

ثم ماذا؟/ ثم ركبنا القطار إىل املغرب. ثم انسج 
مثله.

ثم ماذا؟/ ثم ذهبنا بالطائرة إىل جاكرتا.

٥ العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع



         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

      حل اتلدريب :
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حاوِْر َزميلَِك َحْوَل الـَجْدَوِل.  

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

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

5

6

7

َة َكبرَيٌة ؟  َهْل َمدينَُة ُجدَّ
  َنَعْم َكبرَيٌة.

)َجـميلَة §- قَريبَة §- بَعيَدة -§ صغرية ( ...

ّراَجِة. َة بِادلَّ سافُِر إىل َمكَّ
ُ
 سأ

  َستَِصُل َبْعَد َسنٍَة.

ّراِجِة(  )الـَمْغرِِب - الّطائَِرِة (   ) تُونَُس - احلافِلَِة(   )َنيْجرِييا - ادلَّ
ّياَرة(  )جاَكْرتا - احلافِلَِة (   َْدَن - السَّ

َ
ياِض - الِقطاِر (  )ل )الَرِ

ّياَرِة( )َعَدْن - احلافِلَِة ( ...  - السَّ
ّ

ّراِجِة(   )مانِل ْمريكا - ادلَّ
َ
)إسَطنْبوَل - الّطائَِرِة(  )أ

) ساعٍة - يَوٍم - أسبوٍع - شْهٍر - َسنٍة ( ...

نَسهند
َ
َسعيدَفتْحيَّةَعبيـرَمهاحاِمدصاحِلَةُعَمرأ

الِقطار

احلافِلَة

ّياَرة السَّ

الّطائَِرة

ّراِجة ادلَّ

ة. َذَهبَت ِهنٌْد بالِقطاِر إىل َمكَّ مثال
ة بـاطَمكَّ اخلُرطومالِرياضالرِّ إسَطنْبوَلُجـّدة القاِهَرةجاَكْرتاِدَمْشَق

َة مَجيلَة ؟ /َنَعْم مَجيلَة. ثم انسج ىلع  َهْل َمدينَُة ُجدَّ
منواهل.

ّراَجِة./ َستَِصُل َبْعَد َسنٍَة. سافَِر إىل نيجرييا بِادلَّ
ُ
سأ

ثم انسج ىلع منواهل.

انسج ىلع  ثم   ، إىل مكة  بالقطار  هند  ذهبت 
هذا املنوال.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:

٥    حاور زميلك حول اجلدول.

6

٧

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

      إـجراء اتلّدريب: أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      إـجراء اتلّدريب: أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.
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سافرت من القرية إىل مكة

اطلب من الطالب انلظر إىل اجلدول.
أىلع  يف  األسماء  لقراءة  الطالب،  بعض  اخرت 

اجلدول. 
اخرت آخر، لقراءة األسماء يف العمود األول.

اخرت آخر، لقراءة األسماء يف الصف األسفل.
اطلب من أحد الطالب انلجباء أن يقول مجلة 

واحدة عن اسم الشخص األول.
اطلب من طالب آخر أن يذكر مجلة أخرى عن 

اثلاين .
استمر بهذه الطريقة يف بقية اتلدريب.

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

أو  عددها  أو  األشياء  أسماء  يف  اخلطأ  صحح 
األفعال .

كرر ذلك مع مجيع الطالب.
اطلب من لك طابلني اتلحاور حول اجلدول.

        إـجراء اتلّدريب:

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.



6 العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الرابـع

حاوِْر َزميلَِك َحْوَل الـَجْدَوِل.  

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

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

5

6

7

َة َكبرَيٌة ؟  َهْل َمدينَُة ُجدَّ
  َنَعْم َكبرَيٌة.

)َجـميلَة §- قَريبَة §- بَعيَدة -§ صغرية ( ...

ّراَجِة. َة بِادلَّ سافُِر إىل َمكَّ
ُ
 سأ

  َستَِصُل َبْعَد َسنٍَة.

ّراِجِة(  )الـَمْغرِِب - الّطائَِرِة (   ) تُونَُس - احلافِلَِة(   )َنيْجرِييا - ادلَّ
ّياَرة(  )جاَكْرتا - احلافِلَِة (   َْدَن - السَّ

َ
ياِض - الِقطاِر (  )ل )الَرِ

ّياَرِة( )َعَدْن - احلافِلَِة ( ...  - السَّ
ّ

ّراِجِة(   )مانِل ْمريكا - ادلَّ
َ
)إسَطنْبوَل - الّطائَِرِة(  )أ

) ساعٍة - يَوٍم - أسبوٍع - شْهٍر - َسنٍة ( ...

نَسهند
َ
َسعيدَفتْحيَّةَعبيـرَمهاحاِمدصاحِلَةُعَمرأ

الِقطار

احلافِلَة

ّياَرة السَّ

الّطائَِرة

ّراِجة ادلَّ

ة. َذَهبَت ِهنٌْد بالِقطاِر إىل َمكَّ مثال
ة بـاطَمكَّ اخلُرطومالِرياضالرِّ إسَطنْبوَلُجـّدة القاِهَرةجاَكْرتاِدَمْشَق



7

َة
َّ
ْرَيِة إلى َمك

َ
رُت ِمَن الق

َ
ساف

العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الرابـع

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق



7

َة
َّ
ْرَيِة إلى َمك

َ
رُت ِمَن الق

َ
ساف

العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الرابـع

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

ادلرس ) 4 (الوحدة ) ١ (

7 العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع

سافرت من القرية إىل مكة

     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  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.

        إـجراء اتلّدريب:

1٢

َة.  ١-  َرِكبْنا الّطائَِرَة ِمَن الـَمدينَِة إىل ُجدَّ
2-  َرِكبُْت َدّراَجيت وََذَهبُْت إىل الـَمْدرََسِة. 

ُل الِقطاَر. فَضِّ
ُ
3-  أنا أ

ُل احلافِلََة. فَضِّ
ُ
4-  َوأنا أ

٥-  أْسُكُن يف َمدينٍَة َكبرَيٍة .

ُت  أْمِس. 
ْ
َت ِمَن الَقْريَِة ؟ وََصل

ْ
١- َمىت َوَصل

2- ثُـمَّ َرِكبوا احلافِلََة إىل ابَليِْت. 
3- َمىت تُسافُِر يا َفيَْصُل؟ 

4- َهْل تَْسُكُن يف َمدينٍَة ؟ 
نََة ، إن شاَء اهلُل.  ٥- َسأْحَفُظ الُقْرآَن  َهِذهِ السَّ

ٌّ َبْعَد أْحـَمَد .  6-  َذَهَب َعِ

        نص االستماع :

        نص االستماع :

      حل اتلدريب : 

ح ج ث ت ب أ
2 4 ١ 6 3 ٥

      حل اتلدريب : 

ج ث ت ب أ
٥ ١ 3 2 4

      إـجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

فائدة :                                           
بني تعليم األصوات وتعليم احلروف :

▪▪   تعليم األصوات يهتم بنطقها ال بطريقة كتابتها .
▪  ▪تعليم كتابة احلروف يهتم بكيفية كتابة احلرف يف مواقعه املختلفة: يف أول اللكمة، ويف وسطها، 

.     ويف آخرها ، ومستقلًّ
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1

5

6

7

8

٢

3

4

َة ؟   َكيَْف سافََر  ُمبارٌَك إىل َمكَّ
بِاحلافِلََةبالَسّياَرِة

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

َة َكبرَيٌة ؟    َهْل َمدينَُة ُجدَّ
الَنَعْم 

 َكيَْف يَْذَهُب  َمْعٌن إىل ابَليِْت ؟  
ّراَجِةبالَسّياَرِة  بِادلَّ

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

 َمىت َسيَِصُل َحبيٌب إىل الَمْدرََسِة ؟  
َبْعَد ساَعتَْيَبْعَد ساَعٍة 

َبْعَد ثَلِث ساَعٍت

َة  ؟    ماذا َرِكبوا إىل َمكَّ
حافِلَةَسّياَرة 

طائَِرًةقِطاًرا

َة ؟   ماذا َرِكبوا إىل ُجدَّ
حافِلَةَسّياَرة

طائَِرةقِطاًرا

 َكيَْف َذَهَب ُعَمُر إىل الَمدينَِة ؟
بِاحلافِلَِةبالَسّياَرِة 

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

 َكيَْف سافََر جابٌِر ِمَن الَقْرَيَة؟  
بِالـحافِلَِةبالَسّياَرِة 

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

ايلَْوَم

م
 أِجْب بَِوْضِع  (    ) � الُمَرَبِع . 
ُ
اِْسَتِمْع إ� ا�ِـوار، ع

ادلرس ) 4 (الوحدة ) ١ (

 ) (  اِْسَتِمْع إىل احلِـوار، ُثمَّ أـِجْب بَِوْضِع     
         يف الُمَرَبِع . 

3

َة يا ُمباَرُك؟
َّ
ْرَت إىل َمك

َ
ْيَف ساف

َ
1- ك

ّياَرِة.       سافَْرُت ِمَن الَقْرَيِة بالسَّ
ـمَّ ماذا ؟

ُ
٢- ث

َة.        ثُـمَّ َرِكبْنا احلافِلََة إىل ُجدَّ
ْيَف َذَهْبَت يا ُعَمُر إىل الَمديَنِة ؟

َ
3- وك

     َذَهبُْت إىل الـَمدينَِة بالِقطاِر.
ْرَت يا ـجابٌِر ِمَن الَقْريََة؟

َ
ْيَف ساف

َ
٤- َوك

     سافَْرُت بِالّطائَِرِة .
برَيٌة ؟

َ
َة ك ٥- َهْل َمديَنُة ـُجدَّ

     َنَعْم َكبرَيٌة.
ْيَف تَْذَهُب إىل ابَلْيِت يا َمْعُن ؟

َ
6-ك

ّراَجِة.      أْذَهُب إىل ابَليِْت بِادلَّ
٧- َمىت َسَتِصُل إىل الَمْدَرَسِة يا َحبيُب ؟

     َسأِصُل َبْعَد ساَعٍة، إن شاء اهلل.
ـمَّ ماذا ؟

ُ
٨ -  ث

َة.        ثُـمَّ َرِكبْنا الّطائَِرَة إىل َمكَّ

        نص االستماع :

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع8

سافرت من القرية إىل مكة

      إـجراء اتلّدريب:

اطلب من الطالب انلظر إىل األسئلة املوجودة 
يف لك فقرة واتلميزي بني اخليارات.

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

ويشريوا إىل اجلواب الصحيح يف كتبهم.
أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من الطالب 
واحداً  الصحيح  اجلواب  إىل  واإلشارة  اخلروج 

واحداً.
اآلن اطلب منهم وضع عالمة ) ( يف املربع 

املناسب حسب احلل الصحيح .
ُمّر ىلع الطالب وتأكد من صحة إجاباتهم.

      حل اتلدريب :

ّياَرِة بالسَّ ١
حافِلََة 2

بالِقطاِر 3
بِالّطائَِرِة 4

َنَعْم ٥
ّراَجِة بِادلَّ 6

7 َبْعَد ساَعٍة
طائرَة 8

فائدة :                                           

ماذا يعلم من أصوات اللغة ؟
تعلّم مجيع أصوات اللغة :

▪▪ األصوات الصعبة نعلمها بطريقة 
    مبارشة، ونفردها بدروس خاصة.

▪▪ األصــوات السهلـة نعلمهـا بطريقـة 
    غري مبارشة، وال نفردها بدروس خاصة، 

    ويكيف ورودها يف السياقات العامة.
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1

5

6

7

8

٢

3

4

َة ؟   َكيَْف سافََر  ُمبارٌَك إىل َمكَّ
بِاحلافِلََةبالَسّياَرِة

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

َة َكبرَيٌة ؟    َهْل َمدينَُة ُجدَّ
الَنَعْم 

 َكيَْف يَْذَهُب  َمْعٌن إىل ابَليِْت ؟  
ّراَجِةبالَسّياَرِة  بِادلَّ

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

 َمىت َسيَِصُل َحبيٌب إىل الَمْدرََسِة ؟  
َبْعَد ساَعتَْيَبْعَد ساَعٍة 

َبْعَد ثَلِث ساَعٍت

َة  ؟    ماذا َرِكبوا إىل َمكَّ
حافِلَةَسّياَرة 

طائَِرًةقِطاًرا

َة ؟   ماذا َرِكبوا إىل ُجدَّ
حافِلَةَسّياَرة

طائَِرةقِطاًرا

 َكيَْف َذَهَب ُعَمُر إىل الَمدينَِة ؟
بِاحلافِلَِةبالَسّياَرِة 

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

 َكيَْف سافََر جابٌِر ِمَن الَقْرَيَة؟  
بِالـحافِلَِةبالَسّياَرِة 

بِالّطائَِرِةبالِقطاِر

ايلَْوَم

م
 أِجْب بَِوْضِع  (    ) � الُمَرَبِع . 
ُ
اِْسَتِمْع إ� ا�ِـوار، ع



9

َة
َّ
ْرَيِة إلى َمك

َ
رُت ِمَن الق

َ
ساف
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ِصْل. 

وَرةِ .  ِة َوالص�
َ
ِصـْل َنْ�َ الـُجْمل

ِجْد َسّياَرًة.
َ
ال، لَْم أ

َسيُسافُِر  َمـْحـُموٌد إِلـى ُعماَن.

َنَعْم َكبرَيٌة.

ال، َسيَِصُل َغًدا.

سافَرُْت ِمَن الَقْرَيِة بِالِقطاِر.

ّياَرةِ . َذَهبُْت إِلـى الـَمدينَِة بِالسَّ

َة َكبرَيٌة ؟ َهْل َمدينَُة ُجدَّ

َكيَْف سافَرَْت ِمَن الَقْرَيِة؟

َكيَف َستَْذَهُب ساَرُة إِلـى تُْركيا؟

َكيَْف َذَهبَْت إىل الـَمدينَِة ؟

ْيَن َسيُسافُِر َمـْحُموٌد بِالـحافِلَِة؟
َ
إىل أ

َهْل َسيَِصُل الِقطاُر ايلَوَم؟

سافَرُْت ِمَن الَقْرَيِة بِالِقطاِر.

َة. َرِكبْنا الّطائَِرَة من الهوَر  إىل ُجدَّ

َذَهبْنا بِالـحافِلَِة ِمَن الـَمدينَِة إلـى الَقْرَيِة.    

َستَْذَهُب ساَرُة بِالطائَِرةِ.َهْل وََجْدَت َسّيارًة إِلـى الَقْرَيِة؟

1

1

3

3

5

5

٢

٢

4

4

6

6

7

ّيارَة إىل املدرََسة. َرِكبُت السَّ

سافُِر ايلوم.
ُ
ْمِس وََسأ

َ
ُت الـَمدينََة أ

ْ
وََصل

راَجَة ِمَن ابَليِت إِلـى الـَمْدرََسِة ْرَكُب ادلَّ
َ
أ

ب

أ

ث

ج

ح

ت

ب

أ

ث

ج

ح

خ

ت
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َة
َّ
ْرَيِة إلى َمك

َ
رُت ِمَن الق

َ
ساف
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ِصْل. 

وَرةِ .  ِة َوالص�
َ
ِصـْل َنْ�َ الـُجْمل

ِجْد َسّياَرًة.
َ
ال، لَْم أ

َسيُسافُِر  َمـْحـُموٌد إِلـى ُعماَن.

َنَعْم َكبرَيٌة.

ال، َسيَِصُل َغًدا.

سافَرُْت ِمَن الَقْرَيِة بِالِقطاِر.

ّياَرةِ . َذَهبُْت إِلـى الـَمدينَِة بِالسَّ

َة َكبرَيٌة ؟ َهْل َمدينَُة ُجدَّ

َكيَْف سافَرَْت ِمَن الَقْرَيِة؟

َكيَف َستَْذَهُب ساَرُة إِلـى تُْركيا؟

َكيَْف َذَهبَْت إىل الـَمدينَِة ؟

ْيَن َسيُسافُِر َمـْحُموٌد بِالـحافِلَِة؟
َ
إىل أ

َهْل َسيَِصُل الِقطاُر ايلَوَم؟

سافَرُْت ِمَن الَقْرَيِة بِالِقطاِر.

َة. َرِكبْنا الّطائَِرَة من الهوَر  إىل ُجدَّ

َذَهبْنا بِالـحافِلَِة ِمَن الـَمدينَِة إلـى الَقْرَيِة.    

َستَْذَهُب ساَرُة بِالطائَِرةِ.َهْل وََجْدَت َسّيارًة إِلـى الَقْرَيِة؟

1

1

3

3

5

5

٢

٢

4

4

6

6

7

ّيارَة إىل املدرََسة. َرِكبُت السَّ

سافُِر ايلوم.
ُ
ْمِس وََسأ

َ
ُت الـَمدينََة أ

ْ
وََصل

راَجَة ِمَن ابَليِت إِلـى الـَمْدرََسِة ْرَكُب ادلَّ
َ
أ

ب

أ

ث

ج

ح

ت

ب

أ

ث

ج

ح

خ

ت

ادلرس ) ٥ (الوحدة ) ١ (

    صل بني اجلملة والصورة.    صـل.

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

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

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

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

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

▪اُطلب من الطالب قراءة اجلمل لكها رسا.
▪اطلب منهم إلقاء نظرة ىلع الصور .

▪اطلب من أحد الطالب قراءة اجلملة األوىل.
▪اُطلب من طالب آخر أن يشري إىل الصورة املناسبة 

للجملة.
▪كرر ما سبق يف مجيع الفقرات. 

▪اطلب إجابة من طالب آخر عند اخلطأ.
▪صحح أخطاء انلطق فقط.

▪اُطلب من الطالب حل اتلدريب يف كتبهم.
▪مر ىلع الطالب وصحح إجاباتهم.

        إـجراء اتلّدريب:        إـجراء اتلّدريب:

1٢

٩ العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع

سافرت من القرية إىل مكة

      حل اتلدريب :       حل اتلدريب : 
7 6 ٥ 4 3 2 ١
أ ث ب ح ج خ ت

6 ٥ 4 3 2 ١
ج ت ث ح أ ب

فائدة :                                           
اللغة للطالب خارج الصف، ويه مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة  القراءة املصدر األسايس تلعلم  تعد 
ومتنوعة . ومواد القراءة املبثوثة يف هذا الكتاب ال حتتوي ▪ يف أي منها ▪ىلع مفردات، أو تراكيب جديدة،فلكها 

مبنية ىلع ما ورد يف صفحات العرض من مفردات وتراكيب.
مت  وحيث إن هذا الكتاب يأخذ بيد الطالب املبتدئ اذلي لم يسبق هل تعلم اللغة العربية من قبل، فقد قُدِّ
هل القراءة ىلع مستوى اللكمة، فاجلملة البسيطة )مبتدأ وخرب اغبلاً( ثم اجلملة املركبة ثم قراءة الفقرة بصورة 

ميرسة .
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ِة. 
َ
، وَأِجْب َعِن األْسئِل

ْ
رَأ

ْ
 اِق

ُتْب . 
ْ
ك

ُ
ا

ّراَجِة،  يَْذَهُب َعبُْد الَعزيِز إِلـى الـَمْدرََسِة بِادلَّ
ُه  وادِلُ َوَيْذَهُب  ابَليِْت،  َمَن  قَريبٌَة  الـَمْدرََسُة 
ّياَرِة َوإِلـى الـَمدينَِة  َعبُْد اهلِل إِلـى الَعَمِل بِالسَّ

بِالـحافِلَِة. الـَمدينَُة َكبيـَرٌة وََجـميلٌَة. 
فِّ  الصَّ فـي  الَعزيِز  َعبِْد  َمَع  يَْدرُُس  حاَمٌد 
َمَع  الـَمْدرََسِة  إِلـى  حاِمٌد  يَْذَهُب  اثلّانـي. 
إِلـى  حامٍد  َجدُّ  َسيُسافُِر   ، ّياَرِة  بِالسَّ وادِلهِ 
إِلـى  جاَكْرتا  من  الطائَِرَة  َسيَـْرَكُب  َة،  َمكَّ
ِعْشيَن  ُهناَك  وََسيَبْقـى  بِْت،  السَّ يَْوَم  َة  ُجدَّ
يَوًما، وََسِيـزوُر الـَمدينََة، ُثمَّ يَعوُد إِلـى قَْرَيِتِه.
 ، َسنٍَة  َبْعَد  َة  َمكَّ إِلـى  حاِمٍد  وادِلُ  َسيَْذَهُب 

وََسيَْذَهُب حاِمٌد َمَعُه.
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َهْل َسيَْذَهُب َعبُْد الَعزيِز وَحاِمٌد إىِل َمكة َبْعَد َشْهٍر؟
راَجِة؟ َمْن يَْذَهُب إِلـى الـَمْدرََسِة بِادلَّ

ما اْسُم َوالـِد َعبِْدالَعزيِز ؟
َهْل يَْذَهُب َعبُْد اهلِل إِلـى الَعَمِل بِالـحافِلَِة؟

َة؟  َمتـى َسيَْذَهَب وادِلُ حاِمٍد إِلـى َمكَّ
َة ؟ َمتـى َسيَـزوُر  حاِمٌد َمكَّ

َة ؟ َمْن َسيَْذَهُب َمَع حاِمٍد إلـى َمكَّ
َمْن يَْذَهُب إِلـى الـَمدينَِة ؟

َهْل َمْدرََسُة حاِمٍد قَريبٌَة ِمْن َبيِْت َعبِْد الَعزيِز ؟
بِْت ؟ َة يَوَم السَّ َمْن َسيُسافُِر إِلـى َمكَّ

نـا
َ
نَْتأ

َ
نِْتأ

َ
اِْســمَهْلَمْنِهـيُهَوأ

نـا
َ
نَْتأ

َ
نِْتأ

َ
اِْســمَهــْلَمْنِهـيُهَوأ

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

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

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

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

ادلرس ) ٥ (الوحدة ) ١ (

     اكتب.     اقرأ، وأـجب عن األسئلة.

اُطلب فتح الكتب ، ثم اطلب من الطالب قراءة 
اللكمات رسا.

▪اطلب منهم قراءة اللكمات جهرا؛ لك واحد يقرأ 
لكمة.

اللكمات  ىلع  أقالمهم  يمروا  أن  منهم  ▪اطلب 
الرمادية.

▪اطلب منهم أن يكتبوا اللكمات حتتها يف كتبهم.

▪راقب الطالب أثناء كتابتهم، وصحح أخطاءهم.

        إـجراء اتلّدريب:

3٤

         حل اتلدريب :
١- ال.

2-عبد العزيز يذهب إىل املدرسة بادلراجة.
3-اسمه عبد اهلل.

4- ال .
٥-بعد سنة.
6-بعد سنة.

7-وادله.
8-عبد اهلل.

٩- ال.
١0- جّد حامد .

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع١0

سافرت من القرية إىل مكة

ىلع  كتبهم  يفتحوا  أن  الطالب  من  ▪اطلب 
املوضوع .

▪اطلب منهم أن يقرؤوا الفقرة قراءة رّسية .
ملا  فهمهم  من  تلتأّكد  استيعابية؛  أسئلة  ▪اسأهلم 

قرؤوا.
▪اطلب منهم اإلجابة شفهيا .

▪وّجه األسئلة ، واترك هلم اتلفكري يف اإلجابة ، ثّم 
حّدد َمن جييب.

▪ال تكتِف بإجابة طالب واحد .
الصعوبات  اسأهلم عن   ، فهمهم  تأّكدت من  ▪إذا 

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.
يف  أو  كتبهم  يف  حتريرّيا  اإلجابة  منهم  ▪اطلب 

دفاترهم .
▪ُمّر عليهم، وتأكد من إجاباتهم.

        إـجراء اتلّدريب:
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ِعْشيَن  ُهناَك  وََسيَبْقـى  بِْت،  السَّ يَْوَم  َة  ُجدَّ
يَوًما، وََسِيـزوُر الـَمدينََة، ُثمَّ يَعوُد إِلـى قَْرَيِتِه.

 ، َسنٍَة  َبْعَد  َة  َمكَّ إِلـى  حاِمٍد  وادِلُ  َسيَْذَهُب 
وََسيَْذَهُب حاِمٌد َمَعُه.
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................................................................................................................................................................................
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ـِل: 
ْ
ك اْضُبْط بِالش� 5

ُتْب . 
ْ
ك

ُ
ا 6

نعممـحـمداسمَكيْف

هلسنةمكةقرية

........................................................................َكيَف حالَُكَكيَف حالَُك

........................................................................ما اْسُمَكما اْسُمَك

........................................................................ُثمَّ ماذاُثمَّ ماذا

........................................................................َذَهبْنا بِالـحافِلَِةَذَهبْنا بِالـحافِلَِة

َة َةَمدينَُة ُجدَّ ........................................................................َمدينَُة ُجدَّ



         حل اتلدريب :
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........................................................................َكيَف حالَُكَكيَف حالَُك

........................................................................ما اْسُمَكما اْسُمَك

........................................................................ُثمَّ ماذاُثمَّ ماذا

........................................................................َذَهبْنا بِالـحافِلَِةَذَهبْنا بِالـحافِلَِة

َة َةَمدينَُة ُجدَّ ........................................................................َمدينَُة ُجدَّ

ادلرس ) ٥ (الوحدة ) ١ (

    اكتب.    اضبط بالشلك.

▪ اطلب من الطالب قراءة اللكمات رسا.
▪اطلب منهم نطق اللكمات.

▪اطلب منهم ضبط اللكمات بالشلك يف كتبهم.
▪مّر ىلع الطالب ، وصحح ما كتبوه أواًل بأول.

▪اطلب من بعضهم نطق اللكمات لكها.

        إـجراء اتلّدريب:

٥6

د   -   َنَعم َكيَْف   -   ِاْسم   -   ُمـَحمَّ
ة   -   َسنَة        -  َهْل قَْرَية     -  َمكَّ

١١ العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع

سافرت من القرية إىل مكة

      إـجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

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 يل من مراحل .

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

١- ربط املعن 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. 

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

١- القدرة ىلع القراءة يف وحدات فكرية.
2- فهم اتلنظيم اذلي اتبعه الاكتب.

3- فهم االجتاهات.
4- اختيار األفاكر الرئيسة وفهمها.

٥- القدرة ىلع االستنتاج ...إلخ .
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نشاط

م عّما تَرى كلَّ تَ
يلعبها فريقان أو شخصان. •
خيتار األول رقما من األوراق بي 1 و 4. •
يتقدم األول حسب الرقم ثّم جييب عن السؤال أو يصف الصورة يف مجلة تامة. •
إن اكنت إجابته صحيحة بيق يف املاكن وإال عد من حيث أىت. •

ما اْسُمَك؟

َك؟ ْيَن وادِلُ
َ
أ

ْيَف تَْذَهُب 
َ
ك

إىل ابَلْيِت؟

َمىت تَزوُر 
َك ؟ َعمَّ

ْوُن 
َ
ما ل

ميِصِك؟
َ
ق

َكْم ُعُمرَُك؟

١

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتـاب الـرابـع١2

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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إن اكنت إجابته صحيحة بيق يف املاكن وإال عد من حيث أىت. •

ما اْسُمَك؟

َك؟ ْيَن وادِلُ
َ
أ

ْيَف تَْذَهُب 
َ
ك

إىل ابَلْيِت؟

َمىت تَزوُر 
َك ؟ َعمَّ

ْوُن 
َ
ما ل

ميِصِك؟
َ
ق

َكْم ُعُمرَُك؟

١
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الُمفردةالُمفردةالُمفردةالُمفردة دة
وح

ال

دة
وح

ال

دة
وح

ال

دة
وح

ال

ـِ ) جارة (1 بـ

َبْعَد1

ُثم1َّ

َحافِلَة1

َدّراَجة1

َرِكَب / يَْرَكُب1

سافََر / يُسافَُر1

َسفينَة1

َسنَة1

طائَِرة1

قِطار1

َكيَْف1

َمدينَة1

وََصَل / يَِصُل1

أْغلََق / ُيْغِلُق2

اآلَن2

2
 َجلََس /

يَـْجـِلُس

ى / يَرى2
َ
َرأ

شاَهَد / يُشاِهُد2

ء2 َشْ

َغزير2

َفتََح / َيْفتَُح2

َمَطٌر2

ُل2 نََزَل / َيْنِ

بَِقَ / َيبْقـى3

تِْسعون3

ثَلثون3

ـَمانون3 ث

ـَخْسون3

ِريال3

َسبْعون3

ِسّتون3

سوق3

طاِولَة3

ِعْشون3

فَـَقْط3

ِقيَمة3

ُكرِْس3ّ

ِمئَة3

اْستَيَْقَظ/ يَْستَيَْقُظ4

َجْري4

َجيِّد4

ـَخلََع / يَـْخلَُع4

ة4 ِصحَّ

ِصغار4

ِكبار4

بَُس4
ْ
لَِبَس / يَل

ر4 ُمبَكِّ

َميْش4

َملبِس4

ناَم / يَناُم4

نَْوم4

ِاثْنا َعَش5

َحَد َعَش5
َ
أ

ْرَبَعَة َعَش5
َ
أ

تِْسَعَة َعَش5

ثَلثََة َعَش5

ـَماِنيََة َعَش5 ث

ـَخَْسَة َعَش5

َسبَْعَة َعَش5

ِستََّة َعَش5

صاَر / يَصُي5

اكَن / يَكوُن5

ما شاَء ال5

ْحَسن6
َ
أ

ْستاذ6
ُ
أ

اْستََمَع / يَْستَِمُع6

أيْضا6

تَعاَل6

ـُْم )خماطبني(6 ت

حاِض6

رََسَم / يَرُْسُم6

فَـ ) اعطفة (6

قاَل / يَقوُل6

6
ُ
 / َيْقَرأ

َ
قََرأ

َكتََب / يَْكتُُب6

إْن شاَء ال7

َحج7ٌّ

ِة7 ذو الـِحجَّ

رََجب7

َرَكَع / يَْرَكُع7

َرَمضان7

َسَجَد/ يَْسُجُد7

َسَكَن/ يَْسُكُن7

َشْعبان7

ة7 َشقَّ

َشْهر7

َشّوال7

ُعْمَرة7

ُفنُْدق7

م7 الـُمَحرَّ

احتاج / يَـْحتاُج8

ٌل8
ْ
أك

َكَل / يَأُكُل8
َ
أ

َبيْض8

ـْز8 ـُخب

ُرّز8

َسـَمك8

َعشاء8

َغداء8

فَطور8

لَـْحم8

ُمْرتَـِفع8

ُمْعتَِدل8

َوْزن8

الـمفردات

حروف العربية كتب املعلم
بني يدي أوالدنا

هذا الكتاب جزء من سلسلة  »العربية بين يدي أوالدنا« واليت تتوي ىلع: 






