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 املقدمة
 

 عد:. أما بملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده دمحم 

فإن الكتاب التعليمي له دور كبري يف العملية التعليمية إذ أنه مصدر حيصل 
تحقق األهداف تالعلوم واملعارف. فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف  على منه الطالب

ات هو الوعاء الذي حيمل املعلومات واالجتاهو . حتقيقها من العملية التعليمية املراد
املراد غرسها يف التالميذ ليس فقط للتالميذ بل للمعلمني وغريهم أيضا، فهو ميدهم 

 .مابخلربات واحلقائق، وهو مصدر ثقايف هل

نظرا إىل أمهية الكتاب التعليمي البالغة وشدة أتثريه يف نفوس الطالب ينبغي 
للمعلم ومن يشتغل يف جمال التعليم أن يهتم إبعداد الكتاب التعليمي اجليد املناسب 

مي لطالهبم. والسيما يف جمال تعليم اللغة العربية، فإنه حيتاج كثريا إىل الكتاب التعلي
واه الثقايف واللغوي وإما من حيث مناسبته مبستوى الطالب اجليد إما من حيث حمت

 اللغوي والعمري.

 باشريانبفبعد أن الحظ املصمم ما وقع يف املدرسة الثانوية احملمدية األوىل 
الموجنان جاوى الشرقية وما واجهه الطالب واملدرس فيها من املشكالت الدراسية 

عبري ما العربية وعدم قدرهتم على ت واللغوية وهي ضعف الطالب على التكلم ابللغة
عليميا ت خطر يف ابهلم من الكالم، اتفق مع مدرس مادة احلوار على أن يعد كتااب

مناسبا، ألن تلك املشكالت منبعها عدم الكتاب التعليمي املناسب لتدريس هذه 
 املادة.
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وحبمد هللا، مت إعداد الكتاب التعليمي لتدريس مادة احلوار يف املدرسة الثانوية 
الموجنان جاوى الشرقية لطالب الصف الثالث، واستغرق  بباشرياناحملمدية األوىل 

أربعة أشهر يف إعداده منذ ختطيطه يف شهر أكتوبر إىل تصحيحه وتعديله وإنتاجه يف 
 مته تتم الصاحلات.شهر يناير. واحلمد هلل الذي بنع

ذان رابه لوالديه العزيزين الالص الشكر خب تام يود املصمم أن يتقدماخلويف 
 تربية إسالمية حسنة مليئة ابحملبة واملودة.

شهري  الفاضل مستعني ستاذألل وعظيم التقدير شكرالص الدم خبتقيمث 
كتاب لم وتصحيح اليسانس الذي قد أعطى كل ما عنده من اجلهد والفرصة لتحكي

 ه. وجزاه هللا خري اجلزاء. الذي أعد

سطر أمجل آايت الشكر والعرفان، والدعاء ابلتوفيق الدائم يأن  هكما ال يفوت
الكرام يف جامعة علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورااباي الذين هلم  ةساتذاألجلميع 

العلم  بجهود كبرية ومحاسة غزيرة يف تربية الطلبة وتشجيعهم على االجتهاد يف طل
 وتعليمهم العلوم الشرعية والعقيدة الصحيحة واملنهج السليم.

وأخص ابلشكر لصديقي احملبوبني األخ فجر الدين مهاوان واألخ خري املكرم 
الذان بذال جمهودمها  يف مساعدة املصمم وأعاانه كثريا يف إعداد هذا الكتاب التعليمي. 

 وجزامها هللا عين أحسن اجلزاء.

 شكرلاتوجه جبزيل يواملساعدة فإليهم  يد العون لمصمممد لوإىل كل من 
 .متناناالو 
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 أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه -جل شأنه–ويبتهل املصمم  إىل املوىل 
الكرمي، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن ينبته نباات حسنا، وأن جيعله إسهاما انفعا يف 

 اجملال الرتبوي، إنه ويّل ذلك والقدير عليه.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله 
 وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم القيامة.

 

 

 

 

 

 

 

 م 2212يناير  22سورااباي، 

 املصمم

 

 إمام روحاين
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 دليل املعلم

 أوال: فكرة عامة عن الكتاب

فهذا الكتاب كتاب أعده الباحث )املصمم( لتنمية مهارة الكالم لدى طالب 
اوى الشرقية. ج الموجنان بباشريان ابملدرسة الثانوية احملمدية األوىلالصف الثالث 

والذي دفع الباحث إىل وضع هذا الكتاب هو ما وجده الباحث أثناء قيامه بعملية 
طالب راسية واللغوية اليت واجهها املدرس والالتعليم يف هذه املدرسة من املشكالت الد

وهي عدم الكتاب املناسب هلم يف تعليم مادة احلوار، وهذه املشكالت تؤدي إىل 
 ضعف هؤالء الطالب يف الكالم والتعبري الشفهي. 

بناء على تلك املشكالت وعلى طلب أحد املدرسني يف املدرسة املذكورة أعد 
كون حال وخمرجا ملا واجهه املدرس والطالب من الباحث هذا الكتاب التعليمي لي

 يف تعليم اللغة العربية عموما ويف تدريس مادة احلواراملشكالت الدراسية واللغوية 
. وهذا الكتاب الذي أعده الباحث يتضمن على بعض احلوارات اليت تناسب خصوصا

ما يتضمن كمواقف الطالب وأحواهلم حىت يستطيعوا تطبيقها يف حماداثهتم اليومية،  
األساليب والتدريبات والتمرينات اليت تدرهبم وتساعدهم على ممارسة  على بعض

 املعلوماتو  املفردات على تويومما ميتاز هذا الكتاب أنه حيالكالم ابللغة العربية. 
احلديثة نظرا إىل أن الطالب يف منتهى املرحلة من املراحل الثانوية فهم يف حاجة ماسة 

                                                                 
  سري األخ داغي مرضان أغي أغين مع تغيري يأخذ املصمم هذه الصيغة )دليل املعلم( من كتاب "تكلم العربية" الذي ألفه

 وزايدة قليلة من املصمم وكتاب "العربية بني يديك".
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ملصطلحات اليت شاع استعماهلا يف هذا العصر والسيما إذا أرادوا أن إىل معرفة بعض ا
  يواصلوا الدراسة إىل املرحلة اجلامعية.

 التدريبات واملصطلحات منو ساليب األوقد أخذ الباحث بعض الرتاكيب و 
 ، فمن الكتب ك "كتاب التعبري" مناإلنرتنيت عدة املراجع كتبا كانت أو مواقع

"دروس و لعربية وكتاب "العربية بني يديك" و"الطريق إىل العربية"سلسلة تعليم اللغة ا
و"املعاين".  ". ومن مواقع اإلنرتنيت كموقع "لسان عريباللغة العربية لغري الناطقني هبا"

الباحث يف هذا الكتاب بعض قواعد النرب الذي هو احملور  إضافة إىل ذلك، وضع
م ستمدة من كتاب "علالقواعد م الرئيسي يف البحث الذي أجراه الباحث. وهذه

ألفه الدكتور نصر الدين إدريس جوهر أحد املدرسني يف اجلامعة اليت  األصوات" الذي
 درس فيها الباحث.

 اثنيا: أهداف الكتاب

 األهداف العامة لتدريس هذا الكتاب هي:

 تدريب الطالب على مهارة الكالم. -1
نرب ال صحيحا معتدريب الطالب على نطق احلروف العربية نطقا  -2

 يم الصحيحني.غوالتن
تدريب الطالب على التعبري عن أفكارهم مستخدما الصيغ النحوية  -3

املناسبة والنظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية، خاصة يف لغة 
 الكالم.
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تزويد الطالب بعض املفردات واملصطلحات احلديثة اليت هلا عالقة  -4
كوهنم واهلم اليومية  والسيما لقوية حبياهتم مع مناسبة مواقفهم وأح

 طالاب من الصف الثالث الثانوي.
 يف الكالم.تزويد الطالب بعض الرتاكيب واألساليب  -5

 اثلثا: الزمن املقرتح لتدريس الكتاب

وكل حصة حصص  4 إىلإن كل درس من الدروس يف هذا الكتاب حيتاج 
  دقيقة. 42تعدل 

 رابعا: املستوى العمري

 ابملدرسة الثانوية احملمدية األوىلالب الصف الثالث هذا الكتاب يقدم لط
الموجنان جاوى الشرقية، وهم يف املرحلة املتوسطة يف تعليم اللغة العربية  بباشريان

 خاصة يف تعليم مهارة الكالم.

 خامسا: طريقة التدريس

 فيما يلي طريقة تدريس هذا الكتاب اليت حددها املصمم:

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة (أ
لكلمات اجلديدة اليت سيتم تعليمها يف الدرس مقدمة يف أول الدرس، ويسري ا

 تدريس الكلمات اجلديدة على وفق اخلطوات اآلتية:
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ينطق املعلم الكلمة مرة ويستمع إليه الطالب، مث ينطق املعلم الكلمة  -1
مرة أخرى ويرددها الطالب، وإن احتاج إىل التكرار أكثر من مرة 

 يكررها مرة أخرى.

 يكتب املعلم الكلمة على السبورة. -2

 يشرح املعلم معىن الكلمة بطريقة يراها املعلم مناسبا. -3

يضع املعلم الكلمة يف مجلة مفيدة يف حدود الثروة اللغوية للطالب،  -4
دد معىن املراد، وإن صعب على ألن وضع الكلمة يف مجلة مفيدة حي

للمعلم أن  زالطالب فهم الكلمة اليت تتعلق ابملصطلحات احلديثة جا
 يعرض هلم الصورة املبينة للكلمة املراد شرحها.

 طريقة تدريس احلوار (ب
يكون احلوار يف مقدمة كل درس بعد الكلمات اجلديدة يف شكل احملادثة بني 

 شخضني أو أشخاص، ويسري تدريس احلوار وفقا للخطوات اآلتية:

 من الطالب إغالق الكتب قائال: استمع جيدا. املعلميطلب  -1

 احلوار مرتني. املعلمي يؤد -2

 من الطالب فتح الكتب واالستماع جيدا. املعلميطلب  -3

 احلوار مرتني. املعلميؤدي  -4

من الطالب إغالق الكتب، ويؤدي احلوار عبارة عبارة  املعلميطلب  -5
 مرتني، ويطلب من الطالب اإلعادة اجلماعية بعده يف كل مرة.

 الب أداءه بعده يفاحلوار عبارة عبارة ويطلب من الط املعلميؤدي  -6
 جمموعات.
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 من بعض الطالب أداء عبارات احلوار بعده فرداي. املعلميطلب  -2

 بعض الطالب ألداء احلوار ثنائيا.املعلم خيتار  -8

 عابيةياالست طريقة تدريس األسئلة (ج
األسئلة االستعابية تشرتط أن تكون اإلجاابت عنها مأخوذة من احلوار، ويسري 

 :تدريسها على النحو التايل

 يقرأ املعلم السؤال. -1

 إلجابة على السؤال.لخيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية  -2

 أيمر املعلم الطالب بتكرار السؤال مث جييبه شفهيا. -3

 ن خيتار الطالبإذا أخطأ الطالب األول ال يصححه املعلم مباشرة لك -4
إذا أخطأ ثالثة طالب يف اإلجابة، طرح و السؤال.  اآلخر لإلجابة عن

 السؤال إىل اجلميع. املعلم

 وتدريباهتا طريقة تدريس القواعد )قواعد النرب( (د
القواعد املراد تعليمها يف هذا الكتاب هي قواعد النرب، ، ويسري تدريسها على 

 النحو التايل:

 يقرأ املعلم القواعد والطالب يستمعون إليه. -1

 يكتب املعلم القواعد على السبورة. -2

ا مع إعطاء بعض األمثلة مساعدا هلم يشرح املعلم القواعد شرحا وافي -3
 يف فهم القواعد.

يعطي املعلم اجملال للطالب للسؤال عما يشكلهم يف القواعد اليت مت  -4
 تعليمها.
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خيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية لإلجابة على تدريبات القواعد  -5
 وذلك بعد أن تتم اخلطوات اليت قبلها.

لم مباشرة لكن خيتار الطالب إذا أخطأ الطالب األول ال يصححه املع -6
اآلخر لإلجابة. وإذا أخطأ ثالثة طالب يف اإلجابة، طرح املعلم السؤال 

 إىل اجلميع.

 تدريبات األساليبطريقة تدريس  (ه
األساليب املراد تدريباهتا هي األساليب املوجودة يف احلوار لتسهيل الطالب يف 

 تايل:التعبري على وجه صحيح. ويسري تدريسها على النحو ال

 يشرح املعلم النموذج أمام الطالب شرحا واضحا. -1

مراعاة  معأيمر املعلم الطالب مبالحظة أنواع التغيري يف األساليب  -2
 العوامل املغرية اليت تدخل فيها.

 خيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية ألداء التدريبات. -3

ب لإذا أخطأ الطالب األول ال يصححه املعلم مباشرة لكن خيتار الطا -4
اآلخر ألداء التدريبات. وإذا أخطأ ثالثة طالب يف اإلجابة، طرح املعلم 

 السؤال إىل اجلميع.

عند تطوير األساليب بكلمات  قليال الطالب ساعدجاز للمعلم أن ي -5
إاثرة عليهم لغرس التفاؤل يف نفوسهم عند التكلم ابللغة من عندهم 

 العربية.
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 طريقة تدريس تدريبات األمناط (و
بات األمناط أبن يتبادل الطالب السؤال واجلواب مع زمالئهم وفقا تكون تدري

 لألمثلة املوجودة. ويسري تدريسها على النحو التايل:

 يقرأ املعلم النموذج ويشرحه شرحا وافيا مع بيان أنواع التغيري فيه. -1

 يطلب املعلم الطالب أداء التدريبات مثىن مثىن -2

ال املبادرة بطريقة عشوائية، فعند أداء التدريبات جيب أن يتم نداء  -3
يعتمد إىل نداء  كل طالب ابمسه حسب ترتيب جلوسهم يف الفصل، 

ينصرفون عن الدرس أو حيصرون دورهم  ألن ذلك جيعل من يف املؤخرة
فيما سيجيبون عنه. وهكذا يف مجيع التدريبات أن يكون اختيار 

يف غرفة  يالطالب اجمليب بطريقة عشوائية حىت يتنبه اجلميع مبا جير 
 الدراسة.

 طريقة تدريس الرتاكيب وتدريباهتا (ز
تدريبات الرتاكيب يف هذا الكتاب هي عبارة عن تطبيقات للرتاكيب النحوية، 

ب املراد تعليمها. الرتاكي صيغ أو رموزا يف وضع املصمم يف تدريس الرتاكيب طريقةوقد 
 ويسري تدريسها على النحو التايل:

التغيري  ح طريقة صيغه شرحا وافيا مع بيان أنواعيقرأ املعلم الرتكيب ويشر  -1
 فيه.

يعطي املعلم اجملال للطالب للسؤال عما يشكلهم يف الرتكيب وطريقة  -2
 صيغه اليت مت شرحها.

 خيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية ألداء التدريبات. -3
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إذا أخطأ الطالب األول ال يصححه املعلم مباشرة لكن خيتار الطالب  -4
اء التدريبات. وإذا أخطأ ثالثة طالب يف اإلجابة، طرح املعلم اآلخر ألد

 السؤال إىل اجلميع.

 طريقة تدريس تدريبات صيغ األسئلة (ح
وضعت هذه التدريبات لتدريب الطالب على صيغ األسئلة لألجوبة املوجودة. 

 ويسري تدريسها على النحو التايل:

 تها.يبني املعلم مراد التدريبات اليت يريد الطالب إجاب -1

سئلة صيغ األ اأيمر املعلم الطالب مبالحظة األجوبة حىت يستطيعو  -2
 املناسبة لألجوبة املوجودة.

 خيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية ألداء التدريبات. -3

إذا أخطأ الطالب األول ال يصححه املعلم مباشرة لكن خيتار الطالب  -4
ملعلم جابة، طرح ااآلخر ألداء التدريبات. وإذا أخطأ ثالثة طالب يف اإل

 السؤال إىل اجلميع.

م سؤال املعل قد يكون السؤال إلجابة واحدة سؤالني أو أكثر فال خيطئ -5
 لألجوبة املوجودة. الطالب اجمليب ما دام مناسبا

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة (ط
يف هذه التدريبات حاول الطالب أن يكّون مجلة مفيدة من عندهم ابلكلمات 

ديدة اليت مت تعليمها، لذا جتد أن هذه التدريبات تكون يف هناية كل درس ملعرفة اجل
مدى فهمهم وقدرهتم على تطبيق الكلمات يف اجلملة. ويسري تدريسها على النحو 

 التايل:
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 خيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية لتكوين اجلملة املفيدة. -1

يعطي املعلم اجملال للطالب للتفكري يف تكوين اجلملة املفيدة بشرط  -2
 تارخي جتاوز عن الوقت احملدودوإن  على أن ال يتجاوز عن دقيقتني،

يف  البانط مل يستطع. وإذا لتكوين اجلملة املفيدةالطالب اآلخر  املعلم
 ، طرح املعلم السؤال إىل اجلميع.تكوينها

جوابه أو مل يكن مناسبا أو أخطأ يف إجابته، إذا أجاب الطالب ومل يتم  -3
جاز للمعلم أن يساعده قليال حىت ال ييأس وال يستسلم يف تكوين 

 اجلملة املفيدة.

 طريقة تدريس التدريبات املتعلقة ابلصور (ي
تكون التدريبات املتعلقة ابلصور يف هذا الكتاب إما أن جييب الطالب بعض 

يسري تدريسها و  فوا الصورة إبتيان اجلملة املفيدة.األسئلة مستعينا ابلصور وإما أن يص
 على النحو التايل:

 أيمر املعلم الطالب مبالحظة الصور املوجودة.  -1

 خيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية ألداء التدريبات. -2

يعطي املعلم اجملال للطالب للتفكري يف اإلجابة على األسئلة أو تكوين  -3
بشرط على أن ال يتجاوز عن  جودةالصور املو اجلملة املفيدة من 

دقيقتني، وإن جتاوز عن الوقت احملدود خيتار املعلم الطالب اآلخر ألداء 
التدريبات. وإذا مل يستطع طالبان يف أداءها، طرح املعلم السؤال إىل 

 اجلميع.
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، مل يكن مناسبا أو أخطأ يف إجابتهذا أجاب الطالب ومل يتم جوابه أو إ -4
ه قليال حىت ال ييأس وال يستسلم يف أداء جاز للمعلم أن يساعد

 التدريبات.

 طريقة تدريس تدريبات بيان املوقف (ك
يهدف هذه التدريبات إىل تدريب الطالب على التعبري عن موقفهم عند حادثة 

 ما. ويسري تدريسها على النحو التايل:

أيمر املعلم الطالب مبالحظة األحوال أو احلوادث املوجودة يف  -1
 التدريبات.

يطلب املعلم الطالب أبداء التدريبات وطريقتها مثل طريقة تدريس   -2
 التدريبات املتعلقة ابلصور السابقة.

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية (ل
يهدف هذه التدريبات إىل تدريب الطالب على إجابة بعض األسئلة املوجهة 

يسري تدريسها و إليهم اليت تتعلق ابملوضوع. وتكون اإلجابة حرة أي من عند أنفسهم. 
 على النحو التايل:

 خيتار املعلم الطالب بطريقة عشوائية إلجابة األسئلة. -1

 يلقي املعلم السؤال إىل الطالب املختار. -2

تكون اإلجابة حرة فال خيطىء املعلم إجابة الطالب إال إذا كان اخلطأ  -3
 من جهة الرتكيب أو النحو أو الصرف.
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 دليل املعلم لكل درسسادسا: 

 األولالدرس 
 جهاز العرض 

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

ملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل: ابتزويد الطالب  -1
 .(... إخل )شغل/يشغل، الزرّ 

 تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: -2

 حنتاج إىل جهاز العرض.  (أ

 أمران األستاذ حبراجعة الدروس.  (ب

 هذا هو الزر.   (ج

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )مفهوم النرب وإحدى قواعد  -3
 .النرب على مستوى الكلمة(

 : طريقة التدريساثنيا

 يف هذا الدرس كما يلي: املتبعةطرق التدريس 

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2
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 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 القواعد.طريقة تدريس  -4

 طريقة تدريس تدريبات األساليب. -5

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -6

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -2

 الوسائل املعينةاثلثا:  

 الوسائل املعينة يف هذا الدرس هي:

 القلم -1

 السبورة -2

 الصورة -3

 جهاز العرض -4

 درس.س هذا الوللمعلم أن يستخدم أية وسيلة أخرى يراها مناسبة يف تدري

 رابعا: التقومي

يقوم الطالب عن طريق االختبار الشفهي داخل الفصل أو خارجه )الواجبات 
 ، ويتم التصحيح فورا ومباشرة حتقيقا ملبدأ التعزيز الفوري.املنزلية(
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 الدرس الثاين
  الربيد اإللكرتوين )إمييل( 

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

، ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل: )ملف تزويد الطالب -1
 إنشاء، حساب ... إخل(.

 تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -2

  ؟ هل عندك بريد إلكرتوين  (أ

 .بعض امللفات أريد أن أرسل  (ب

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -3
 .مستوى الكلمة(

 اثنيا: طريقة التدريس

 يف هذا الدرس كما يلي: املتبعةطرق التدريس 

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2

 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 طريقة تدريس القواعد. -4

 طريقة تدريس تدريبات األمناط. -5
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 طريقة تدريس تدريبات األساليب. -6

 املفيدة. طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة -2

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -8

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 الوسائل املعينة يف هذا الدرس هي:

 القلم -1

 السبورة -2

 الصورة -3

 جهاز العرض -4

 احلاسوب -5

 وللمعلم أن يستخدم أية وسيلة أخرى يراها مناسبة يف تدريس هذا الدرس.

 رابعا: التقومي

ذا األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هيتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس 
 الكتاب.
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 الدرس الثالث
 جملة حائطية 

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

 تدريب الطالب على مهارة الكالم. -1

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل: )أعد،  -2
 ... إخل(. موقعمسابقة، 

صل حن)تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -3
 (.املراجع على

تزويد الطالب ببعض الرتاكيب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: )هيا  -4
 نفتح(.

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -5
 مستوى الكلمة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

 يف هذا الدرس كما يلي: املتبعةطرق التدريس 

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2

 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3
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 طريقة تدريس القواعد. -4

 .الرتاكيب وتدريباهتاطريقة تدريس  -5

 طريقة تدريس تدريبات األساليب. -6

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -2

 االتصالية.طريقة تدريس التدريبات  -8

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 الوسائل املعينة يف هذا الدرس هي:

 القلم -1

 السبورة -2

 الصورة -3

 جهاز العرض -4

 احلاسوب -5

 وللمعلم أن يستخدم أية وسيلة أخرى يراها مناسبة يف تدريس هذا الدرس.

 رابعا: التقومي

ذا ه يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من
 الكتاب.
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 الدرس الرابع
 النقود ةاستعار  

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

، راءشتزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل: ) -1
 ... إخل(. التوفري ، حسابحوائج

 تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -2

 ؟ كم روبية تريد  (أ

 .يف الصراف اآليل غدا رمبا آخذها  (ب

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -3
 مستوى الكلمة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

يتبع يف تدريسه الطريقة اليت اتبعت يف الدرس األول، الفقرة )اثنيا: طريقة 
 التدريس(.

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. ميكن االستفادة من الوسائل
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 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.

 الدرس اخلامس 
 اهلاتف )اجلوال( اجلديد

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

مثل:  هبذا الدرس. تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق -1
 )دكان، مليون، اهلواتف الذكية ... إخل(.

 تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -2

 .اشرتيته قبل أسبوع  (أ

 اشرتيته مبليون روبية.  (ب

ا متزويد الطالب ببعض الرتاكيب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: ) -3
 (.هذا اهلاتف أمجل

النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  تزويد الطالب ببعض قواعد -4
 مستوى الكلمة(.
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 اثنيا: طريقة التدريس

 يف هذا الدرس كما يلي: املتبعةطرق التدريس 

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2

 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 طريقة تدريس القواعد. -4

 طريقة تدريس الرتاكيب وتدريباهتا. -5

 ريس تدريبات األمناط.طريقة تد -6

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -2

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -8

 اثلثا:  الوسائل املعينة

ما ك  ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة.
 ميكن أن حيمل املعلم اهلاتف ويعرضه أمام الطالب للوقوف عليه مباشرة.

 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.
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 الدرس السادس
 اهلاتف ةاستعار  

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل:  -1
 إخل(.)رصيد، رسالة قصرية، إرسال ... 

ان أتزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: ) -2
 (.أتصل أبيب هاتفيا

كنك ميتزويد الطالب ببعض الرتاكيب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: ) -3
 (.أن تستعري اهلاتف

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -4
 (.اجلملةمستوى 

 ريساثنيا: طريقة التد

 يف هذا الدرس كما يلي: املتبعةطرق التدريس 

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2

 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 طريقة تدريس القواعد. -4
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 طريقة تدريس الرتاكيب وتدريباهتا. -5

 .طريقة تدريس تدريبات صيغ األسئلة -6

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -2

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -8

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. 

 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.

 الدرس السابع
 احلاسوب

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل:  -1
 )مّحل/حيّمل، مقالة، ... إخل(.

تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -2
 )أعملت أنت أم مل تعمل(.
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 دتكتزويد الطالب ببعض الرتاكيب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: ) -3
 (.أن أنسى

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -4
 مستوى اجلملة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

 يف هذا الدرس كما يلي: املتبعةطرق التدريس 

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2

 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 طريقة تدريس القواعد. -4

 تدريس الرتاكيب وتدريباهتا.طريقة  -5

 طريقة تدريس تدريبات األساليب. -6

 .املتعلقة ابلصورتدريبات الطريقة تدريس  -2

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -8

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -9

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 . ةميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابق
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 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.

 الثامن الدرس
 النشاطات اإلضافية 

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل:  -1
 عقد/يعقد، اختار/خيتار ... إخل(.)اشرتك/يشرتك، 

 تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -2

 أي نشاط اشرتكت ؟  (أ

 .اط خبمس دقائق على األقلعليك أن حتضر قبل بداية النش  (ب

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -3
 مستوى اجلملة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

ع يف تدريسه الطريقة اليت اتبعت يف الدرس األول، الفقرة )اثنيا: طريقة يتب
 التدريس(.
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 اثلثا:  الوسائل املعينة

 ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. 

 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 كتاب.ال

 الدرس التاسع 
 تصوير الكتاب

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل: )حمل  -1
 التصوير، صّور/يصّور، طابعة ... إخل(.

طلب أتزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: ) -2
 .(مسحتلو منك املساعدة 

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -3
 مستوى اجلملة(.
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 اثنيا: طريقة التدريس

 طرق التدريس املتبعة يف هذا الدرس كما يلي:

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2

 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 طريقة تدريس القواعد. -4

 تدريبات األساليب.طريقة تدريس  -5

 طريقة تدريس التدريبات املتعلقة ابلصور. -6

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -2

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -8

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. 

 رابعا: التقومي

كر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا يتبع يف التقومي ما ذ 
 الكتاب.
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 الدرس العاشر 
 يف الطريق

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل:  -1
 )خوذة، إشارة املرور، رخصة القيادة ... إخل(.

ظن أاألساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: )تزويد الطالب ببعض  -2
 .تركت رخصة القيادةأنين قد 

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -3
 مستوى اجلملة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

 طرق التدريس املتبعة يف هذا الدرس كما يلي:

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2

 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 طريقة تدريس القواعد. -4

 طريقة تدريس تدريبات األساليب. -5

 .بيان املوقفطريقة تدريس تدريبات  -6
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 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -2

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -8

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 ة. تدريس الدروس السابق ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف

 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.

 الدرس احلادي عشر 
 إىل حمطة الوقود

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل: )خزان  -1
 ... إخل(.التربول الوقود، 

 تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -2

  .أفضل شراء البرتول يف الدكان الذي جبانب املسجد  (أ

 .أخشى أن ينتهي البرتول وأان مل أصل إىل حمطة الوقود  (ب



 أحب اللغة العربية   

  31 

 

الطالب ببعض الرتاكيب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: )ميكننا تزويد  -3
 الوصول إىل احملطة بعد ساعتني(

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -4
 مستوى اجلملة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

 يتبع يف تدريسه الطريقة اليت اتبعت يف الدرس الثالث، الفقرة )اثنيا: طريقة
 دريس(.الت

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. 

 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.

 الدرس الثاين عشر 
 املنحة الدراسية

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 الدرس إىل:يهدف هذا 
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تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل:  -1
 ... إخل(. اجلامعة، خترج/يتخرج، واصل/يواصل)

لين دتزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: ) -2
 (.على منحة دراسية أستطيع احلصول عليها

بقي الدرس. مثل: )تزويد الطالب ببعض الرتاكيب املوجودة يف هذا  -3
 أن تسجل(.

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -4
 مستوى اجلملة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

 يتبع يف تدريسه الطريقة اليت اتبعت يف الدرس الثالث، الفقرة )اثنيا: طريقة
 التدريس(.

 اثلثا:  الوسائل املعينة

  استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. ميكن االستفادة من الوسائل اليت

 رابعا: التقومي

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.
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 الدرس الثالث عشر 
 من أضرار التدخني

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

. مثل: )رئة، الدرس تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا -1
 مدّخن، ضر/يضر ... إخل(.

 تزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل:  -2

 .عاجال كان أو آجالسيفسد جسم املدخن   (أ

 .ال شك يف أن التدخني عمل يضر الصحة  (ب

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -3
 مستوى اجلملة(.

 ة التدريساثنيا: طريق

يتبع يف تدريسه الطريقة اليت اتبعت يف الدرس األول، الفقرة )اثنيا: طريقة 
 التدريس(.

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. 
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 رابعا: التقومي

مي( من هذا التقو يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: 
 الكتاب.

 الدرس الرابع عشر 
 االلتحاق ابجلامعة

 

 اخلاصة أوال: األهداف

 يهدف هذا الدرس إىل:

تزويد الطالب ابملفردات الضرورية اليت تتعلق هبذا الدرس. مثل: )كلية،  -1
 احلكومية، األهلية ... إخل(.

د ريأتزويد الطالب ببعض األساليب املوجودة يف هذا الدرس. مثل: ) -2
 (.لتحاق ابجلامعة احملمدية مباالنجاال

تزويد الطالب ببعض قواعد النرب. مثل: )إحدى قواعد النرب على  -3
 مستوى اجلملة(.

 اثنيا: طريقة التدريس

 طرق التدريس املتبعة يف هذا الدرس كما يلي:

 طريقة شرح الكلمات اجلديدة. -1

 طريقة تدريس احلوار. -2
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 طريقة تدريس األسئلة االستعابية. -3

 طريقة تدريس القواعد. -4

 طريقة تدريس تدريبات األساليب. -5

 طريقة تدريس تدريبات األمناط. -6

 طريقة تدريس تدريبات تكوين اجلملة املفيدة. -2

 طريقة تدريس التدريبات االتصالية. -8

 اثلثا:  الوسائل املعينة

 ميكن االستفادة من الوسائل اليت استخدمت يف تدريس الدروس السابقة. 

 ميرابعا: التقو 

يتبع يف التقومي ما ذكر يف الدرس األول من الفقرة )رابعا: التقومي( من هذا 
 الكتاب.
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 الموجنان جاوى الشرقية بباشريان
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 ض  رْ ع  اْل از  ه  ج  
 

 

 

 

 

 

 

 : َماَذا َدْرُسنَا اآْلَن اَي َصاَلُح ؟ ِهَشام  

  اآْلَن اْلبِيُ ْولُْوِجيَا.: َدْرُسنَا  َصاَلح  

 : اْلبِيُ ْولُْوِجيَا ؟ ِإَذْن نَ ْحتَاُج ِإىَل ِجَهاِز اْلَعْرِض. ِهَشام  

 : َصِحْيح ، لََقْد أََمَراَن اأْلُْستَاُذ بِ ِإْعَداِدِه قَ ْبَل ُدُخْوِل اْلَفْصِل. َصاَلح  

، َسآُخُذُه يِف َمْكَتِب اأَلَساِتذَ  ِهَشام     اآْلَن.ةِ : طَيِّب 

 ()بَ ْعَد لَ ْحَظة  

  َصاَلُح ؟ْرِض ايَ َف ُنَشغُِّل َهَذا ِجَهاَز اْلعَ : َكيْ  ِهَشام  

 : ِاْضَغِط الزِّرَّ الَِّذْي لَْوُنُه َأمْحَُر. َصاَلح  

. ِهَشام     : فَِهْمُت، َهَذا ُهَو الزِّرُّ

أََمَر/أَيُْمُر )ِب(  –ِجَهاُز اْلَعْرِض  –اْحتَاَج/يَ ْحتَاُج )ِإىَل(  –اْلبِيُ ْولُْوِجيَا 
ْيء   -َجاِهز   – ِزر   –َضَغَط/َيْضَغُط  –َشغََّل/ُيَشغُِّل  –َمْكَتب   –ِإْعَداد   –  جمَِ

 الدرس ألاول 

 ِزر  

 َمْكَتُب اأَلَساِتَذةِ 
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ْيِء اأْلُْستَاِذ.: احْلَْمُد هلل، ِجَهاُز  َصاَلح    اْلَعْرِض َجاِهز  قَ ْبَل جمَِ

 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َماَذا َدْرُسُهُم اآلَن ؟ -1
 ْيِه ؟َما الَِّذْي يَ ْحتَاُجْوَن إِلَ  -2
 ب َِماَذا أََمَرُهُم اأْلُْستَاُذ قَ ْبَل ُدُخْوِل اْلَفْصِل ؟ -3
 أَْيَن أَيُْخُذ ِهَشام  ِجَهاَز اْلَعْرِض ؟ -4
 َكْيَف ُيَشغُِّل ِهَشام  ِجَهاَز الَعْرِض ؟ -5
ْيِء اأْلُْستَاِذ ؟ -6  َهْل ِجَهاُز اْلَعْرِض َجاِهز  قَ ْبَل جمَِ
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.اِْنِطْق َهِذِه اْلَكِلَماِت 

 

 

 َشِربَ  -3 َضَغطَ  -2 أََمرَ  -1
  َأَكلَ  -5 َأَخذَ  -4

 ة ْد اعْ ق ْال ْ

 (Stressالن َّرْبِ )َمْفُهْوُم 

ْسبِيًّا الن َّبْ ُر ُهَو ُنْطُق َمْقَطع  ِمْن َمَقاِطِع اْلَكِلَمِة ِبُصْورَة  أَْوَضَح َوَأْجَلى نِ 
 ِمْن بَِقيَِّة اْلَمَقاِطِع الَّيِت جُتَاِورُهُ 

 ةِ مَ لِ كَ ى الْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 رُ ب ْ الن َّ عُ قَ ، ي َ ة  رَ ي ْ صِ قَ  عَ اطِ قَ مَ  نْ مِ  نُ وَّ كَ تَ ت َ  ةُ مَ لِ كَ الْ  تِ انَ ا كَ ذَ إِ  -1
 :كَ لِ ذَ  لُ ثْ ، مِ لِ وَّ ا اأْلَ هَ عِ طَ قْ ى مَ لَ عَ 

  َ(سَ -لَ -جَ ) سَ لَ ج 
  َ(سَ -رَ -دَ ) سَ رَ د 
  َ(بَ -تَ -كَ ) بَ تَ ك 

 

 

  ترجع 
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 :ع  اب  الرَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

دْ  (أ  .ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 الطََّعامِ ْحتَاُج ِإىَل َأاَن أَ  -1
 اْلَماءِ ْحتَاُج ِإىَل أَْنَت تَ  -2
 اْلَقَلمِ ْحتَاُج ِإىَل ُهَو يَ  -3
 ِجَهاِز اْلَعْرضِ ْحتَاُج ِإىَل حَنُْن نَ  -4
 اْلِقْرطَاسِ ْحتَاُج ِإىَل َأاَن أَ  -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج. (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

   اْلَماُء( –................................................  )أَْنَت  -1
 اْلَقَلُم( – ..................................................  )َأانَ  -2
 الطََّعاُم( –................................................  )ُهَو  -3
 اْلُعلُْوُم( –)حَنُْن   ................................................ -4
 الدََّواُء( –)َأاَن   ................................................. -5

 

 

 ِجَهاُز اْلَعْرِض( -)حَنُْن 

 ِجَهاِز اْلَعْرضِ ْحتَاُج ِإىَل نَ  حَنْنُ 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف ِاْستَ ْعِمِل  (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

:  التَّْدر ْيب  اخْل ام س 

دْ  (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ِإْعَداِد ِجَهاِز اْلَعْرضِ اأْلُْستَاُذ ب ِ  ينْ أََمرَ  -1
  ِقرَاءَِة اْلُقْرآنِ اأْلُْستَاُذ ب ِ  كَ أََمرَ  -2
  ُمرَاَجَعِة الدُُّرْوسِ اأْلُْستَاُذ ب ِ  هُ أََمرَ  -3
 َصالَِة اجْلََماَعةِ اأْلُْستَاُذ ب ِ  انَ أََمرَ  -4
 ِحْفِظ اْلُقْرآنِ اأْلُْستَاُذ ب ِ  ينْ أََمرَ  -5

 

 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج. (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 
 ِإْعَداُد ِجَهاِز اْلَعْرِض( –)حَنُْن 

 َعْرضِ ِإْعَداِد ِجَهاِز الْ اأْلُْستَاُذ ب ِ  انَ أََمرَ 
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   (ُمرَاَجَعُة الدُُّرْوسِ  –.....................................  )أَْنَت  -1
 َغْسُل اْلَوْجِه( –..........................................  )َأاَن  -2
 ِقرَاءَُة اْلُقْرآِن( –..........................................  )ُهَو  -3
 َصاَلُة اجْلََماَعِة( –)حَنُْن  .......................................  -4
 َمْسُح السَّب ُّْورَِة( –.........................................  )َأاَن  -5

 
 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5السَّاِبَق يِف ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب  (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

:  التَّْدر ْيب  اخْل ام س 

دْ  (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 َهَذا ُهَو الزِّرُّ  -1
 َهَذا ُهَو اْلِكتَابُ  -2
 َهَذا ُهَو اْلَقِمْيصُ  -3
 َهِذِه ِهَي احْلَِقيْ َبةُ  -4
 الدَّرَّاَجةُ َهِذِه ِهَي  -5
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 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج. (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

   .....................................................  )اْلَقَلُم( -1
 .................................................  )اْلِمْكَنَسُة( -2
 .............................................  )ِجَهاُز اْلَعْرِض( -3
َسُة(  .................................................. -4  )الطَّالَّ
 ْلِقْرطَاُس()ا .......... ........................................ -5

 
 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج

1- ...............................................................   
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 
 
 
 

 )الزُِّر(

 الزِّرُّ َهَذا ُهَو 

 

 )احْلَِقيْ َبُة(

 احْلَِقيْ َبةُ َهِذِه ِهَي 
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 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 

 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َهْل يِف َمْدَرَسِتَك ِجَهاُز اْلَعْرِض ؟  -1

 اْلَعْرِض ؟َمىَت حَتْتَاُج ِإىَل ِجَهاِز  -2

 أَْيَن أَتُْخُذ ِجَهاَز اْلَعْرِض  ِإَذا اْحَتْجَت إِلَْيِه ؟ -3

 َهْل َتْسَتِطْيُع َتْشغِْيَل ِجَهاِز اْلَعْرِض ؟ -4

 َما فَاِئَدُة ِجَهاِز اْلَعْرِض ؟ -5

  

 َمْكَتب   -4 ِإْعَداد   -3 ِجَهاُز اْلَعْرضِ  -2 ااْلبِيُ ْولُْوِجيَ  -1

ْيء   -8 َجاِهز   -2 َضَغَط/َيْضَغطُ  -6 لُ َشغََّل/ُيَشغِّ  -5  جمَِ
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وين  )إ مْي ْيل( ل ْكرت   اْلرب  ْيد  اإْل 
  

 

 

 

 

 

 ُعَمُر ؟: َهْل ِعْنَدَك َبرِْيد  إِِلْكرُتْوين  اَي  َأمْحَدُ 

 : نَ َعْم، ِعْنِدْي. َوِلَماَذا ؟ ُعَمرُ 

ا َأِخْي يِف : ُأرِْيُد َأْن ُأْرِسَل بَ ْعَض اْلَملَفَّاِت الَّيِت حَيْتَاُج إِلَيْ هَ  َأمْحَدُ 
 ُسْورَااَباَي.

 ىتَّ َتْسَتِطْيَع َأنْ ؟ حَ  اإِلِلْكرُتوينَ  تُ ْنِشُئ اْلرَبِْيدَ : ِلَماَذا اَل  ُعَمرُ 
  تُ ْرِسلََها بِنَ ْفِسَك.

 ؟ أُْنِشُئهُ َوَلِكْن َكْيَف  ِفْكرَة  َجيَِّدة ،:  َأمْحَدُ 

ْنِشَئ ِحَسااًب يِفْ ت ُ  تَ ْفَتَح الشََّبَكَة الدَّْولِيََّة وَ  َأنْ  فَ َقطْ  كَ َعلَيْ :  ُعَمرُ 
 .(Yahoo mail( أَْو اَيُهْوِمْيل )Gmailِجْيِميل )

 ِمْن َفْضِلَك.، َساِعْدين يِف إِْنَشاِئِه ِجّداً : َسْهل   َأمْحَدُ 

َطرِيْ َقة   –اَع/َيْسَتِطْيُع اْسَتطَ  –َمَلف  ج َملَفَّات   –الرَبِْيُد اإِلِلْكرُتْوين )إِيْ ِمْيل( 
 اَعَد/ُيَساِعدُ سَ  –الشََّبَكُة الدَّْولِيَُّة  –ِحَساب   –إِْنَشاء   –أَْنَشَأ/يُ ْنِشُئ  –

 َمَلف  

 ِحَساب  

 الدرس الثاني
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 : َخرْياً ِإْن َشاَء هللُا. َمرُ عُ 

 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َشَفِهيًّا.َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة 

ِلْكرُتْوين ؟ -1  َهْل ِعْنَد ُعَمَر اْلرَبِْيُد اإْلِ
 َأمْحَُد َأْن يُ ْرِسَلُه ؟ دُ يْ رِ ي يُ ذِ ا الَّ مَ  -2
 أَْيَن َأُخْو َأمْحََد ؟ -3
ِلْكرُتْوين ؟ َما ِهيَ  -4  الطَّرِيْ َقُة يِف إِْنَشاِء اْلرَبِْيِد اإْلِ
ِلْكرُتوْ  ُعَمُر َأْن ُيَساِعَد َأمْحَدَ  َهْل َأرَادَ  -5  ين ؟يِف إِْنَشاِء اْلرَبِْيِد اإْلِ

 

 

 

 

 الشََّبَكُة الدَّْولِيَّةُ 
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اْلَكِلَماِت ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 

 

 

 

 تِْيَجان   -3 طَاُوْوس   -2 َجاُمْوس   -1
  ُمَقاِتاَلنِ  -5 ُمنَافُِقْونَ  -4

 ةِ مَ لِ كَ ى الْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

ى لَ عَ  رُ ب ْ الن َّ عُ قَ ، ي َ ة  لَ ي ْ وِ طَ  عَ اطِ قَ مَ  نْ مِ  نُ وَّ كَ تَ ت َ  ةُ مَ لِ كَ الْ  تِ انَ ا كَ ذَ إِ  -2
 :لُ ثْ ، مِ رْيِ خِ ا اأْلَ هَ عِ طَ قْ مَ 

  َ(س  ُموْ -ا)قَ  س  وْ امُ ق 

  َ(نَ  قِيْ -)ابَ  نْيَ قِ اب 

  ُْ(نَ ُعوْ -نُ وْ -نُ ْوُعْوَن )ُممْ مم 

 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 الرَّاب ع :التَّْدر ْيب  

 تَ بَاَدِل الُسَؤاُل َواجْلََواَب َمَع زَِمْيِلَك َكَما يِف اْلِمثَاِل. (أ

 اْلِمثَاُل:

 

 

1- )  )ِإزَار 
2- )  )ُكْوب 
3- )  )ِمَقص 
 )قَ لَْنُسَوة ( -4
 )َدرَّاَجة ( -5
 

 تَ بَاَدِل الُسَؤاُل َواجْلََواَب َمَع زَِمْيِلَك َكَما يِف اْلِمثَاِل. (ب

 اْلِمثَاُل:

 

 

 ()َصْحن   -1
 (َسيَّارَة  ) -2

 )َبرِْيد  إِِلْكرُتْوين (

 ؟ ين  َبرِْيد  إِِلْكرُتوْ : َهْل ِعْنَدَك  1ط 

 : نَ َعْم، ِعْنِدْي  2ط 

 )َبرِْيد  إِِلْكرُتْوين (

 ؟ ين  َبرِْيد  إِِلْكرُتوْ : َهْل ِعْنَدَك  1ط 

 : اَل، َما ِعْنِديْ  2ط 
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 (َدرَّاَجة  اَنرِيَّة  ) -3
 (ُسكَّر  ) -4
 (ِطْيب  ) -5

 

 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج. (أ

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

   َب(يْ ..............................................  )َأْشرتَِي الطِّ  -1
 )َأَضُع الصُّْنُدْوَق(  .............................................. -2
 ..  )أَفْ َتُح اْلبَاَب(............................................... -3
 )أَُنظُِّف اْلَفْصَل(  .............................................. -4
 )أُْنِشَئ احلَِْساَب(  ............................................. -5

 
 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف   (ب

1- ...............................................................   
2- ............................................................... 

ِلْكرُتْوينَّ )ُأْرِسُل   (اْلرَبِْيَد اإْلِ

ِلْكرتُ ُأْرِسَل ُأرِْيُد َأْن   ْوينَّ اْلرَبِْيَد اإْلِ
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3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 

 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ِعْنَدَك َبرِْيد  إِِلْكرُتْوين  ؟َهْل  -1
ِلْكرُتْوينُّ ؟ -2  َما َبرِْيُدَك اإْلِ
ِلْكرُتْوينِّ ؟ -3  َهْل َسَبَق َأْن َأْرَسْلَت اْلَمَلفَّ َعبْ َر الرَبِْيِد اإْلِ
ِلْكرُتْوينَّ ؟ -4  َمىَت تُ ْنِشُئ اْلرَبِْيَد اإْلِ
ِلْكرُتْوينَّ ؟ -5  ِلَماَذا تُ ْنِشُئ اْلرَبِْيَد اإْلِ

  

 عُ اْسَتطَاَع/َيْسَتِطيْ  -4 َجرََّب/يُ َجرِّبُ  -3 َملَفَّات   -2 ْوين الرَبِْيُد اإِلِلْكرتُ  -1

 ةُ الشََّبَكُة الدَّْولِيَّ  -8 ِحَساب   -2 أَْنَشَأ/يُ ْنِشئُ  -6 َطرِيْ َقة   -5



 أحب اللغة العربية   

  51 

 

  ة  يَّ ط  ائ  ح   ة  لَّ جم   
 

 

 

 

 

 

 

َعْن ُمَسابَ َقِة اْلَمَجلَِّة  دَّثُ ْواحتََ َجَلَس َسلِْيم  َوُسلَْيَماُن َوفَاِرس  يِف الَفْصِل ِعْنَد ااِلْسرِتَاَحِة 
 احْلَِواُر التَّايِل : مْ احْلَاِئِطيَِّة. َفَجَرى بَ يْ نَ هُ 

َها بَ تًَّة، َماَذا   نُِعدَّ لَ  مْ  َحاِئِطيَِّة َولَ   ابَ َقِة اْلَمَجلَِّة الْ      ِد ُمسَ  : َقد قَ ُرَب آِخُر َمْوعِ  َسلِْيم  
 َسنَ ْفَعُل ؟

 ؟  فَاِرسُ ايَ  َما رَْأُيكَ ، وَ  اِْقرِتَاَحة    َأيُّ  : َما ِعْنِدْي  ُسلَْيَمانُ 

 ِة َوَمزَااَيَها ؟اللَُّغِة اْلَعرَبِيَّ  يِف : َكْيَف ِإَذا بَ َحثْ نَا  فَاِرس  

ى طَيَِّبة ، َوَلِكْن ِمْن أَْيَن نَ ْحُصُل َعلَ  : ِفْكرَة   َسلِْيم  
 اْلَمرَاِجِع َعنْ َها ؟

 –رَْأي   –اِْقرِتَاَحة   –ًة بَ تَّ  – َأَعدَّ/يُِعدُّ  – َمْوِعد   – ُمَسابَ َقة   – َحاِئِطيَّة   جَمَلَّة  
 رَاِئع   –َمْوِقع   –َمْرَجع  ج َمرَاِجُع  –َحَصَل/حَيُْصُل )َعَلى(  –حَبََث/يَ ْبَحُث 

 َمْوِقع  

 الثالثالدرس 
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ِن اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة َويَ ْهَتمُّ بِ َها  يَ َتَكلَُّم عَ  ْنرِتْنِْيتاإْلِ  َشَبَكةِ : َعرَْفُت َمْوقِعًا َجيِّدًا يِف  فَاِرس  
 َكِثرْياً.

 ؟. َوَما ُهَو اْلَمْوِقُع إِنَُّه رَاِئع  :  ُسلَْيَمانُ 

 Lisanarabi.net: َمْوِقُع  فَاِرس  

. َهيَّا نَ ْفَتْح َذاَك اْلَمْوِقَع بَ ْعَد اْنتَِهاِء الدِّرَاَسِة. َسلِْيم    : طَيِّب 

 : َونَ ْبَدُأ يِف ِكتَاَبِة اْلَمَجلَِّة احْلَاِئِطيَِّة َغداً ِإْن َشاَء هللُا. ُسلَْيَمانُ 

 

:التَّْدر ْيب    اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ؟ َسلِْيم  َوُسلَْيَماُن َوفَاِرس   حَتَدَّثَ  َعمَّ  -1
 ؟ َوأَْيَن ؟ دَّثُ ْواحتََ َمىَت  -2
 ؟ اْلَمَجلَّةِ احْلَاِئِطيَّةِ َسابَ َقِة  ُ مَما رَْأُي فَاِرس  لِ  -3
 ِمْن أَْيَن َحَصلُْوا َعَلى اْلَمرَاِجِع ؟ -4
 َمىَت َسيَ ْفَتُحْوَن اْلَمْوِقَع ؟ -5
 ؟ اْلَمَجلَِّة احْلَاِئِطيَّةِ َمىَت َسيَ ْبَدُؤْوَن يِف ِكتَاَبِة  -6
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اْلَكِلَماِت ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 

 

 نَ ثُ وْ يَ َتَحدَّ  -3 ُسلَْيَمانُ  -2 ُمَسابَ َقة   -1
  َحاِئِطيَّة   -5 جَمَلَّة   -4

 ةِ مَ لِ كَ ى الْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

(، ة  لَ ي ْ وِ طَ وَ  ة  رَ ي ْ صِ )قَ  ة  عَ وِّ ن َ ت َ مُ  عَ اطِ قَ مَ  نْ مِ  نُ وَّ كَ تَ ت َ  ةُ مَ لِ كَ الْ  تِ انَ ا كَ ذَ إِ  -3
 :لُ ثْ ا، مِ هَ ي ْ فِ  ل  يْ وِ طَ  ع  طَ قْ مَ  رِ ى آخِ لَ عَ  رُ ب ْ الن َّ عُ قَ ي َ 

  َ(م  -ءِ -َصا) م  ائِ ص 
  َ(نَ -ُموْ -ءِ -ا)صَ  نَ وْ مُ ائِ ص 
  ُ(نَ -ِريْ -فِ -غْ تَ -سْ )مُ  نَ يْ رِ فِ غْ ت َ سْ م 
  ُ(م  -لِ -َعلْ -)مُ  م  لِّ عَ م 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 :الرَّاب ع   التَّْدر ْيب  

دْ  (أ  .ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ْنرِتْنِْيتاإْلِ  َشَبَكةِ اْلَمرَاِجِع ِمْن ْحُصُل َعَلى أَ  -1
 الطََّعاِم ِمَن اْلَمْطَعمِ  ْحُصُل َعَلى تَ  -2
 اْلَماَلِبِس ِمَن السُّْوِق  ْحُصُل َعَلى يَ  -3
 اْلُعلُْوِم ِمَن اْلَمْدَرَسةِ ْحُصُل َعَلى  نَ  -4
 الصَّْيَدلِيَّةِ  نَ مِ  اءِ وَ الدَّ  ْحُصُل َعَلىأَ  -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج. (ب

 النَُّمْوَذُج: 
 
 
 
   اْلُعلُْوُم ِمَن اْلَمْدَرَسِة( –..........................  )أَْنَت ......... -1
 ِمَن اْلَمْطَعِم( مُ الطََّعا –...................................  )ُهَو . -2
 اهْلَِديَُّة ِمَن اأْلُْستَاِذ( –..............................  )َأاَن ........ -3
 الَسَمُك ِمَن اْلَبْحِر( –)حَنُْن  ... ................................. -4
 (السُّْوِق اْلَفَواِكُه ِمَن  –)َأاَن   ...................................... -5

 
 

 (ْيتْنرِتْنِ اإْلِ  َشَبَكةِ اْلَمرَاِجُع ِمْن  –)َأاَن 

 ْنرِتْنِْيتاإْلِ  َشَبَكةِ اْلَمرَاِجِع ِمْن ْحُصُل َعَلى أَ 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 

 

 

 

 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

دْ  (أ  .ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 اْلُقْرآنَ  حَنَْفظْ َهيَّا  -1
 الدُُّرْوسَ  نُ رَاِجعْ َهيَّا  -2
 احْلُْجرَةَ  نُ َنظِّفْ َهيَّا  -3
 يِف اْلَفْصلِ  نَ تَ َعلَّمْ َهيَّا  -4
 َعِن اْلَمرَاِجعِ  نَ ْبَحثْ َهيَّا  -5

 

يبْ  ك   التَّر 

 اْلَمْجُزْومُ  عُ اِر ضَ مُ الْ  لُ عْ الفِ   –ه يَّا 

   الدِّرَاَسةِ اْنتَِهاءِ َذاَك اْلَمْوِقَع بَ ْعَد نَ ْفَتْح َهيَّا 
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  .النَُّمْوَذجِ َحوِّْل َكَما يِف  (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

   ِإىَل اْلَمْكتَ َبِة( –............................  )َذَهَب ........... -1
 يِف اْلَفْصِل( –....................................  )تَ َعلََّم ..... -2
 اْلُقْرآَن( –...............................................  )قَ رَأَ  -3
 (اِبللَُّغِة اْلَعرَبِيَّةِ  –)َتَكلََّم   ....................................... -4
 يِف اْلَمْطَعِم( –)َأَكلَ   ......................................... -5

 
 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5غَِوي السَّاِبَق يِف ِاْستَ ْعِمِل الت َّرِْكْيَب اللُّ  (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 

 

 (َذاَك اْلَمْوِقعَ  -)فَ َتَح 

  َذاَك اْلَمْوِقعَ  نَ ْفَتحْ َهيَّا 
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 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 َضْع َهِذِه الَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 

 

 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ؟ ةً يَّ طِ ائِ حَ  ةً لَّ جمََ  تَ بْ ت َ كَ   نْ أَ  قَ بَ سَ  لْ هَ  -1

 َكتَ ْبَت ؟ مَ يْ فِ  -2

 َكتَ ْبَت ؟ِمْن أَْيَن َحَصْلَت َعَلى اْلَمرَاِجِع َعمَّا   -3

 َمىَت تُ ْعَقُد ُمَسابَ َقُة اْلَمَجلَِّة احْلَاِئِطيَِّة َعاَدًة ؟ -4

 َما اْلُمْشِكاَلُت الَّيِت تُ َواِجُهَها ِعْنَد ِكتَاَبِة اْلَمَجلَِّة احَلاِئِطيَِّة ؟  -5

 بَ تَّةً  -4 َأَعدَّ/يُِعدُّ  -3 ِطيَّة  َحائِ  جَمَلَّة   -2 ُمَسابَ َقة   -1

 رَْأي   -8 َمْوِقع   -2 َمرَاِجعُ  -6 حَبََث/يَ ْبَحثُ  -5
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 الن ُّق ْود   ا ْست ع ار ة  
 

 

 

 

 

 

 : اَي َخاِلُد ! َهْل َلَدْيَك نُ ُقْود  َأْستَعِيْ ُرَها ؟ ُعْثَمانُ 

 ُترِْيُد ؟: نَ َعْم، َكْم ُرْوبِيًَّة  َخاِلد  

 : ِماَئَة أَْلِف ُرْوبِيَّة . نُ ُعْثَما

. أِلَيِّ َشْيء  َهَذا ؟ َخاِلد    : َهَذا َمبْ َلغ  َكبِيْ ر 

َقِة، َلَديَّ : ِلِشرَاِء بَ ْعِض احْلََواِئِج اْليَ ْوِميَِّة. يِف احْلَِقي ْ  ُعْثَمانُ 
 َوَلِكنَّيِنْ َنِسْيُت يِف َأْخِذَها.نُ ُقْود    يِف ِحَساِب الت َّْوِفرْيِ 

 َمىَت َستَ ُردُّ نُ ُقْوِدْي اَي ُعْثَماُن ؟: وَ  َخاِلد  

َا آُخُذَها َعبْ رَ اْليَ ْوَم، رُ : َسَأُردَُّها ِبُسْرَعة ، َولِكْن اَل َأْسَتِطْيُع َأْن َأُردََّها  ُعْثَمانُ  الصَّرَّاِف  مبَّ
 اآْلِيل َغداً ِإْن َشاَء هللِا.

 –َواِئُج يَ ْوِميَّة  َحاَجة  يَ ْوِميَّة  ج حَ  –ِشرَاء   –َمبْ َلغ   – اْستَ َعاَر/َيْستَعِيْ رُ 
 ُمَساَعَدة   –الصَّرَّاُف اآْليِل  –رُب ََّما  –َردَّ/يَ ُردُّ  –ِحَساُب الت َّْوِفرْيِ 

 رْيِ ِحَساُب الت َّْوفِ 

 الدرس الرابع
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 : َحَسنًا، اَل أَبَْس ِبِه. َخاِلد  

      : ُشْكراً َعَلى ُحْسِن ُمَساَعَدِتَك اَي َصِدْيِقْي ! ُعْثَمانُ 
    َوَجزَاَك هللُا َخرْياً 

كَ  .: َعْفواً  َخاِلد    َوِإايَّ

 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 زَِمْيِلَك.َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َها ؟ت َ َكْم ُرْوبِيًَّة ُيرِْيُد ُعْثَماُن اْستَِعارَ  -1
 أِلَيِّ َشْيء  ِاْستَ َعاَر ُعْثَماُن الن ُُّقْوَد ؟ -2
 َمىَت َسيَ ُردُّ ُعْثَماُن الن ُُّقْوَد ؟ -3
 َماُن الن ُُّقْوَد ؟ َوَمىَت ؟أَْيَن َسيَْأُخُذ ُعثْ  -4

 
 
 

 الصَّرَّاُف اآْلِيل
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اْلَكِلَماِت ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 

 

 الرَّاب ع :التَّْدر ْيب  

دْ  (أ  .ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ؟ ُترِْيدُ  ُرْوبِيَّةً َكْم  -1
 ؟ تَ ْغِسلُ  َصْحناً َكْم  -2

 ِاْستَ َلمَ  -3 ِاْشتَ َركَ  -2 ِاْختَ َتمَ  -1
  اِْنَكَسرَ  -5 اِنْ َتَصرَ  -4

 ةِ مَ لِ كَ ى الْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 رُ ب ْ الن َّ عُ قَ "، ي َ لَ عَ فَ ان ْ  وِ أَ  لَ عَ ت َ ف ْ "اِ  نِ زْ ى وَ لَ عَ  ةُ مَ لِ كَ الْ  تِ انَ ا كَ ذَ إِ  -4
 :لُ ثْ ، مِ اين ا الثَّ هَ عِ طَ قْ ى مَ لَ عَ 

  ِ(لَ -مَ -تَ -شْ )اِ  لَ مَ تَ شْ ا 
  ِ(بَ -كَ -تَ -رْ )اِ  بَ كَ تَ رْ ا 
  ِ(لَ -قَ -تَ -نْ )اِ  لَ قَ ت َ ن ْ ا 
  ِ(عَ -طَ -قَ -نْ )اِ  عَ طَ قَ ن ْ ا 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 ؟ تُ َنظِّفُ  َفْصالً َكْم  -3
 ؟ أَتُْكلُ  ُحْبزاً َكْم  -4
 ؟ تَ َعلَّمُ ت َ  َساَعةً َكْم  -5

 
 َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  ِاْسَألْ   (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

 تَ ْحَفُظ( –..............................................  )ُجْزء   -1
 تَ ْقرَُأ( –...............................................  )ِكتَاب   -2
 تَ ْحِمُل( –..  )قَ َلم  ............................................. -3
 تَ ْغِسُل( –.............................................  )َقِمْيص   -4
 َتْكُتُب( –..............................................  )ِرَساَلة   -5

 
 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5السَّاِبَق يِف اأُلْسلُْوَب ِاْستَ ْعِمِل  (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 

 ُترِْيُد( -)ُرْوبِيَّة  

 ؟  ُترِْيدُ  ُرْوبِيَّةً َكْم 
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5- ............................................................... 
 

 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

دْ  (أ  .ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 آُخُذ الن ُُّقْوَد َعبْ َر الصَّرَّاِف اآْليِل َغداً رُبَّ َما  -1
 ُأَصلِّي اْلَمْغِرَب يِف َمْسِجِد اْلَمنَاِر رُبَّ َما  -2
 ِإىَل اْلبَ ْيِت يَ ْوَم اجْلُْمَعةِ  عُ َأْرج  رُبَّ َما  -3
 َمَع حُمَمَّد   َأْذَهُب ِإىَل اْلَمْكتَ َبةِ رُبَّ َما  -4
 ُأَساِفُر ِإىَل ُسْورَااَباَي اِبلْ َحافَِلةِ رُبَّ َما  -5

 
 َكَما يِف النَُّمْوَذِج.   َحوِّلْ   (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

   .....  )َأْغِسلُ َماَلِبِسْي بَ ْعَد اْلَعْصِر(............................... -1
 ..  )َأْذَهُب ِإىَل اْلَمْكتَ َبِة يِف السَّاَعِة السَّابَِعِة(........................ -2
 اْلَفْصِل( .................  )أَتَ َعلَُّم يِف ............................ -3
 (س  فَارِ  عَ ِإىَل اْلبَ ْيِت مَ  عُ َأْرجِ .......  )............................. -4
 (َأْشرتَِي الصَّابُ ْوَن يِف ِشرَْكِة الطَّلََبةِ ..............................  ). -5

 (آُخُذ الن ُُّقْوَد َعبْ َر الصَّرَّاِف اآْليِل َغداً )

 َغداً  آُخُذ الن ُُّقْوَد َعبْ َر الصَّرَّاِف اآْليِل رُبَّ َما 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأُلْسلُْوَب السَّاِبَق يِف   (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 ُمِفْيَدة .َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  

 

 التَّْدر ْيب  السَّاب ع :

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ْحيَااًن ؟أَ  كَ بِ احِ صَ  ِمنْ  دَ وْ قُ الن ُّ رُ ي ْ عِ تَ سْ تَ  لْ هَ  -1

 ِلَماَذا َتْستَعِيْ ُر الن ُُّقْوَد ِمْنُه ؟ -2

 ممَّْن َتْستَعِيْ ُر الن ُُّقْوَد َعاَدًة ؟ -3

 َصاِحِبَك ؟ َمىَت تَ ُردُّ نُ ُقْودَ  -4

 َهْل ِعْنَدَك ِحَساُب الت َّْوِفرْيِ ؟ -5

 َحَواِئجُ  -4 ِشرَاء   -3 َمبْ َلغ   -2 يْ رُ اْستَ َعاَر/َيْستَعِ  -1

 ُمَساَعَدة   -8 الصَّرَّاُف اآْليِل  -2 َردَّ/يَ ُردُّ  -6 ِحَساب الت َّْوِفرْيِ  -5
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( اجلْ د ْيد    اهْل ات ف  )اجل  وَّال 
 

 

 

 

 

 
 

 َواُر التَّايِل :َجِدْيداً، فَ َعَرَف َعْبُد هللِا َذِلَك، مُثَّ َجَرى بَ يْ نَ ُهَما احلِْ  َهاتِفاً ِاْشتَ َرى ُمَعاذ  

 َجِدْيد  اَي ُمَعاُذ ! َهاِتف  : َما َشاَء هللُا !  َعْبُد هللاِ 

 .احْلَْمُد هلِل َكَما تَ َرى : ُمَعاذ  

 ؟ فَ اتِ اهلَْ  اْشتَ رَْيتَ : َمىَت  هللاِ  َعْبدُ 

. ُمَعاذ     : اْشتَ رَيْ ُتُه قَ ْبَل ُأْسبُ ْوع 

 : َوأَْيَن اْشتَ رَيْ َتُه ؟ َعْبُد هللاِ 

  اْلَمَحطَِّة.دُكَّان   أََمامَ  : ِاْشتَ رَيْ ُتُه يِف  ُمَعاذ  

 ؟  Rudy Cell: أَتَ ْعيِن دُكَّاَن  َعْبُد هللاِ 

( َهاِتف    –دَُع َودََع/يَ  –ِمْليُ ْون   –حَمَطَّة   –دُكَّان   –)َجوَّال 
 َعَسى –ِصحُّ َصحَّ/يَ  –الْ َهَواِتُف الذَِّكيَُّة  –ِسْعر   –مسَََح/َيْسَمُح 

 حَمَطَّة  

 الخامسالدرس 
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 : نَ َعْم. ُمَعاذ  

 ؟  ِبَكِم اْشتَ رَيْ َتهُ :  هللاِ  َعْبدُ 

 : ِاْشتَ رَيْ ُتُه مبِْليُ ْوِن ُرْوبِيَّة . ُمَعاذ  

 ْنُظُر إِلَْيهِ ! َدْعيِن أَ  اِتفَ َهَذا اهلَْ  : َما َأمْجَلَ  َعْبُد هللاِ 
 لَْو مسََْحَت.

  اِتفُ : تَ َفضَّْل، َهَذا ُهَو اهلَْ  ُمَعاذ  

 نَُّه ِمَن ال َْهَواِتِف الذَِّكيَِّة.أِلَ  ،اذُ عَ  مُ ايَ  مَجِيل  إِنَُّه :  هللاِ َعْبُد 

 : َقْد َصحَّ َما قُ ْلَت اَي َعْبَد هللِا ! ُمَعاذ  

  َك اجْلَِدْيِد اَي َصِدْيِقْي !َهاتِفِ : َعَسى َأْن يَ نْ َفَعَك هللُا بِ  َعْبُد هللاِ 

 ! يْ خِ  أَ ايَ  راً كْ ، شُ آِمنْي :  ُمَعاذ  
 

 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.
 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 اجْلَِدْيُد ؟ اِتفُ ِلَمِن اهلَْ  -1

 الْ َهَواِتُف الذَِّكيَّةُ 
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 ؟ اِتفَ َمىَت اْشتَ َرى َذاَك اهلَْ  -2
 أَْيَن اْشتَ رَاُه ؟ -3
 ِبَكِم اْشتَ رَاُه ؟ -4
 ُدَعاءُ َعْبِد هللِا ِلُمَعاذ  ؟ َما -5

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اْلَكِلَماِت ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 َكتَ بْ نَاهُ  -3 َأَخْذتُ َها -2 َأَخْذاَنَها -1 
  ِاْشتَ رَيْ تُ َها -5 ِاْستَ َلَمَها -4

 ةِ مَ لِ كَ ى الْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 عِ طَ قْ مَ ى الْ لَ عَ  رُ ب ْ الن َّ عُ قَ ، ي َ لِ صِ تَّ مُ الْ  بِ صْ النَّ  رْيِ مِ ضَ بِ  ةُ مَ لِ كَ الْ  تِ هَ ت َ ا ان ْ ذَ إِ  -5
ى لَ عَ  رُ ب ْ الن َّ عُ قَ ي َ ف َ  اً ريْ صِ قَ  انَ ا كَ ذَ ا إِ مَّ . أَ الً يْ وِ طَ  انَ ا كَ ذَ إِ  رْيِ خِ اأْلَ  لَ بْ ق َ 
 :ةِ مَ لِ كَ الْ  ةِ ايَ هنَِ  نْ مِ  ثِ الِ الثَّ  عِ طَ قْ مَ الْ 

  ِا(هَ -َبتْ -كَ -تَ -رْ ا )اِ تْ هَ ب َ كَ تَ رْ ا 
 ا(هَ -انَ -بْ تَ -ا )كَ هَ َكتَ بْ نَا 
  ِا( هَ -بَ -كَ -تَ -رْ ا )اِ هَ ب َ كَ تَ رْ ا 
 ها(-ب-ت-كتبها )ك 

 ها(-ت-تب-كتبتُها )ك 

 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 التَّْدر ْيب  الرَّاب ع :

 َواجْلََواَب َمَع زَِمْيِلَك َكَما يِف اْلِمثَاِل. الُسَؤالُ تَ بَاَدِل 

 اْلِمثَاُل:

 

 

 يَ ْوَماِن( -)اْلِكتَاُب  -1
( -)الدَّرَّاَجُة  -2 م   َثاَلَثُة َأايَّ
( -)اْلُمْعَجُم  -3  َشْهر 
 ُأْسبُ ْوَعاِن( -)احْلَِقيْ َبُة  -4
 قَلِْيل ( -)اْلَقَلُم  -5

 

 :التَّْدر ْيب  اخْل ام س  

 َواجْلََواَب َمَع زَِمْيِلَك َكَما يِف اْلِمثَاِل. الُسَؤالُ تَ بَاَدِل 

 اْلِمثَاُل:

 

 

 

 ُأْسبُ ْوع ( -)اهْلَاِتُف 

 ؟ فَ اهْلَاتِ : َمىَت اْشتَ رَْيَت َذاَك  1ط 

 ع  ُأْسبُ وْ : ِاْشتَ رَيْ ُتُه قَ ْبَل  2ط 

 ِماَئُة أَْلِف ُرْوبِيَّة ( –)اْلَقِمْيُص 

 ؟ ِمْيصَ اْلقَ : ِبَكِم اْشتَ رَْيَت َهَذا  1ط 

 ُرْوبِيَّة   ِماَئِة أَْلفِ : ِاْشتَ رَيْ َتُه ب ِ  2ط 
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 َأْربَ َعُة آاَلِف ُرْوبِيَّة ( –)الصَِّحيْ َفُة  -1
 أَْلَفاِن َوَخَُْسِماَئِة ُرْوبِيَّة( –)الصَّابُ ْوُن  -2
 أَْلُف ُرْوبِيَّة ( –)اللَََّبُ  -3
 ِعْشُرْوَن أَْلَف ُرْوبِيَّة ( –)اْلَمَجلَُّة  -4
 (ِماَئِة ُرْوبِيَّة  َسبْ عُ  – الطََّعامُ ) -5

 

 

 

 

 

 

:  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

دْ  (أ  .ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 َما َأْكبَ َر َهَذا اْلَفْصلَ  -1
 َما أَْوَسَع َهَذا اْلَمْيَدانَ  -2
 َهِذِه السَّيَّارَةَ َما َأْسرََع  -3
 َما َأْصَغَر َهِذِه الدَّرَّاَجةَ  -4
 ْحَسَن َهَذا الرَُّجلَ ا أَ مَ  -5

يبْ  ك   التَّر 

 ااِلْسمُ  – اْسُم الت َّْفِضْيلِ  – م ا

 اِتفَ ا اهلَْ ذَ هَ  مْجَلَ أَ َما 

ْيل             َأمْجَلُ  مجَِ

 َأْكثَ رُ     َكِثيْ ر  
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 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.   (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

 َهَذا اْلَمْنَظُر( –......................................  )مجَِْيل   -1
 َذِلَك اْلَمْسِجُد( –...................................  )َكبِيْ ر   -2
 تِْلَك اْلُكرَُة( –......................................  )َصغِيْ ر   -3
 َهَذِه اْلَعَصا( –......................................  )طَوِْيل   -4
 َهَذا اْلُغاَلُم( –.......................................  )َماِهر   -5

 
 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل الت َّرِْكْيَب اللُّغَِوي السَّاِبَق يِف  (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 
 

 (َهَذا اهْلَاِتفُ  –)مجَِْيل  

 َهَذا اهْلَاِتفَ  َأمْجَلَ َما 



 أحب اللغة العربية

22 

 

 

 : التَّْدر ْيب  السَّاب ع  

 َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة . َضعْ 

 حَمَطَّة   -3 دُكَّان   -2 َجوَّال   -1

  ِسْعر   -5 ِمْليُ ْون   -4

 

 :الثَّام ن   التَّْدر ْيب  

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َهْل ِعْنَدَك َهاْتف  ؟ -1

 أَْيَن اْشتَ رَيْ َتُه ؟ -2

 َمىَت اْشتَ رَيْ َتُه ؟ -3

 اْشتَ رَيْ َتُه ؟ِبَكِم  -4

 َهْل حَتِْمُل اهْلَاِتَف ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ؟ -5
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 اهْل ات ف   ة  ار  ع  ت  سْ ا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 اُن ؟َك اَي ِإْحسَ َهاتِفَ : ميُِْكُنيِنْ َأْن َأْستَعِيْ َر  مَجَال  

  : طَبْ ًعا، أِلَيِّ َشْيء  اَي مَجَاُل ؟ ِإْحَسان  

ْي َهاتِِفيًّا. مَجَال    : أِلَتَِّصَل أِبُمِّ

 .اِتفُ اهلَْ : َهَذا ُهَو  ِإْحَسان  

  )بَ ْعَد حلََْظة (

َا َقِد انْ تَ َهى َرِصْيُدَك.  مَجَال    : اَل يَ تَِّصُل اَي ِإْحَساُن، ُرمبَّ

ِكنَُّه اَل َيْكِفي أَْنُظُر إِلَْيِه. َعْفًوا اَي مَجَاُل، الرَِّصْيُد َمْوُجْود  َولَ  اِتفَ : َأْعِطيِن اهلَْ  ِإْحَسان  
 اآْلَخرِْيَن. َهاِتفَ ِلاِلتَِّصاِل. ميُِْكُنَك َأْن َتْستَعِيْ َر 

  –َأْعَطى/يُ ْعِطْي  –حلََْظة   –َرِصْيد   –ِب( (اتََّصَل/يَ تَِّصُل  –أَْمَكَن/ميُِْكُن 
 َحرَج   –َل/َيْستَ ْعِمُل اْستَ ْعمَ  –ُمْشِكَلة   –ِرَساَلة  َقِصيْ رَة   –ِإْرَسال   –َكَفى/َيْكِفي 

 ِرَساَلة  َقِصيْ رَة  

 السادسالدرس 
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ْرَساِل الرَِّساَلِة :  مَجَال   أََواَل َيْكِفي إلِِ
 اْلَقِصيْ رَِة فَ َقْط ؟

 .اَل َيْكِفي : َأُظنُّ أَنَّهُ  ِإْحَسان  

، َمايِف ُمْشِكَلة. مَجَال    : طَيِّب 

ِمْلُه اي مَجَاُل ! ِاْستَ عْ  َهاتِِفي: َهَذا  ِإْسَحاقُ 
 َواَل َحرََج.

 : َأْشُكُرَك ُشْكراً َجزِْياًل اَي ِإْسَحاُق ! مَجَال  

 .: َعْفًوا ِإْسَحاقُ 
 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ؟ اِتفَ َمِن الَِّذي َيْستَعِيْ ُر اهلَْ  -1
 ؟ اِتفَ ِلَماَذا َيْستَعِيْ ُر اهلَْ  -2
 ؟ اِتفَ ممَّْن َيْستَعِيْ ُر اهلَْ  -3

 ِب((اتََّصَل/يَ تَِّصُل 
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 َمْوُجْود  ؟َهِل الرَِّصْيُد  -4
 َماَذا يَ ْفَعُل مَجَال  بَ ْعَد َذِلَك ؟ -5

 
 

 

 

 

 

 
 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 

 

 ِمْن أَْيَن ِجْئَت ؟ -3 َماَذا تَ ْقرَُأ ؟ -2 َكْيَف َحاُلَك ؟ -1
  أَْيَن َتْسُكُن ؟ -5 َمْن َيْذَهُب َمَعَك ؟ -4

 ةِ لَ مْ اجلُْ ى وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 :لُ ثْ مِ  ،يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى َأَدَواِت ااِلْستِْفَهامِ  -1

  ََتْدُرُس ؟ أَْين 

 أَتُْكُل ؟ َماَذا 

  ْقَ رَْأَت اْلُقْرآَن ؟ َهل 

 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 التَّْدر ْيب  الرَّاب ع :

 :َشَفِوايًّ  اأَلْجوَِبِة التَّالَِيةِ َهاِت ُسَؤااًل ِلُكلِّ ِإَجاَبة  ِمَن 

 : ....................................... ؟ الُسَؤالُ  -1
 ِمْن َأمْحََد. اِتفَ : َأْستَعِيْ ُر اهلَْ  اإِلَجاَبةُ 

 : ....................................... ؟ الُسَؤالُ  -2
 : َأْشرتَِْي الرَِّصْيَد بَ ْعَد اْلَغَداِء. اإِلَجاَبةُ 

 : ....................................... ؟ الُسَؤالُ  -3
 َعَلى اْلَمْكَتِب. اِتفُ : اهلَْ  اإِلَجاَبةُ 

 : ....................................... ؟ الُسَؤالُ  -4
 ب ِِمْليُ ْوِن ُرْوبِيَّة .  اِتفَ : ِاْشتَ رَْيُت اهلَْ  اإِلَجاَبةُ 

 ............. ؟: .......................... الُسَؤالُ  -5
 : ُأْرِسُل الرَِّساَلةَ اْلَقِصيْ رََة. اإِلَجاَبةُ 

 

 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 بَ ْعَد الصَّاَلةِ َهاتِِفيًا  َأيب تَِّصُل بِ َأاَن أَ  -1
 اءِ شَ عَ الْ  دَ عْ ب َ  اً يّ فِ اتِ هَ  كَ مِّ أبُِ  لُ صِ تَّ ت َ  تَ نْ أَ  -2
 اءً سَ مَ  اً يّ فِ اتِ هَ  هِ اذِ تَ سْ أبُِ  لُ صِ تَّ ي َ  وَ هُ  -3
 بَ ْعَد الدِّرَاَسةِ َهاتِِفيًّا  ْختَِهاتَِّصُل أبُِ ت َ  يَ هِ  -4
 َصبَاحاً َهاتِِفيًّا  َصِدْيِقهِ تَِّصُل بِ حُمَمَّد  ي َ  -5
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 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

 َصبَاحًا( –أُم   –)أَْنَت   ........................................ -1
 َمَساًء( –ُأْستَاذ   –........................................  )ُهَو  -2
 (يِف السَّاَعِة السَّابَِعةِ  –َصِديْ َقة   –..........................  )ِهَي  -3
 (نَ َهاراً  –َصاِحب   – َأمْحَدُ ) .......... .......................... -4
 (بَ ْعَد اْلَغَداءِ  –َجد   –)َأاَن   ..................................... -5

 
 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 بَ ْعَد الصَّاَلِة( –َأب   –)َأاَن 

 الصَّاَلةِ ْعَد ب َ َهاتِِفيًا  َأيب تَِّصُل بِ َأاَن أَ 
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 :السَّاد س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 أَتُْخَذ ِجَهاَز اْلَعْرِض يِف اْلَمْكَتبِ َأْن  كَ ميُِْكنُ  -1
 يَ ْرِجَع ِإىَل اْلبَ ْيِت بَ ْعَد الظُّْهرِ َأْن  هُ ميُِْكنُ  -2
 َتْشرتََِي الطََّعاَم يِف اْلَمْقَصفِ َأْن  َهاميُِْكنُ  -3
 تَ ْقرََأ اْلُقْرآَن يِف اْلَمْسِجدِ َأْن  كَ ميُِْكنُ  -4
 تُ رَاِجَع الدُُّرْوَس يِف اْلَفْصلِ َأْن  هُ ميُِْكنُ  -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 
 

 ِم(بَ ْعَد الت ََّعلُّ  –ِاْستَ رَاَح  –)أَْنَت ..................  ............... -1
 (الرَِّصْيَد يِف الدُّكَّانِ  –ِاْشتَ َرى  –............................  )ُهَو  -2
 الدََّواَء بَ ْعَد اأْلَْكِل( –َشِرَب  –.............................  )ِهَي  -3

يبْ  ك   التَّر 

 عُ اِر ضَ مُ الْ  لُ عْ فِ الْ  – نْ أ   – الضَِّميْ رُ  –مي ْك ن  

  عَ جِ رْ ت َ َأْن  كَ ميُِْكنُ 

 

 (ِجَهاَز اْلَعْرِض يِف اْلَمْكَتبِ  –َأَخَذ   –)أَْنَت 

 َتبِ أَتُْخَذ ِجَهاَز اْلَعْرِض يِف اْلَمكْ َأْن  كَ ميُِْكنُ 
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 َنِة(احْلَِقيْ َبَة يِف اخلِْزَا –َوَضَع  –أَْنَت )..............................  -4
 (ةِ اْلِكتَاَب يِف اْلَمْكتَ بَ  – ِاْستَ َعارَ  – ُهوَ )  ........................... -5

 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5السَّاِبَق يِف  ِاْستَ ْعِمِل الت َّرِْكْيبَ  (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 
 

 : التَّْدر ْيب  السَّاب ع  

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 

 

 

 َكَفى/َيْكِفي -4 َأْعَطى/يُ ْعِطيْ  -3 َرِصْيد   -2 بِ  اتََّصَل/يَ تَِّصلُ  -1

  لُ اْستَ ْعَمَل/َيْستَ ْعمِ  -2 رَة  ِرَساَلة  َقِصي ْ  -6 ِإْرَسال   -5
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 :الثَّام ن   التَّْدر ْيب  

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َهاتِِفيًّا َعاَدًة ؟مبَِن اتََّصْلَت  -1
 أَْيَن اْشتَ رَْيَت الرَِّصْيَد َعاَدًة ؟ -2
 ؟ م  وْ ي َ  لَّ َكْم ِرَساَلًة َقِصيْ رًَة تُ ْرِسُل كُ  -3
 ؟ هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حتَْ  تَ نْ أَ وَ  كَ دُ يْ صِ رَ  يَ هِ تَ ن ْ ي َ  نْ أَ  قَ بَ سَ  لْ هَ  -4
 ؟ ة  دَ احِ وَ  ة  رَ ي ْ صِ قَ  ة  الَ سَ رِ  الِ سَ رْ ا إِلِ هَ ي ْ لَ إِ  اجُ تَ حتَْ  ةً يَّ بِ وْ رُ  مْ كَ  -5
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 احلْ اس ْوب  
 

 

 

 

 
 

 : َأَهَذا َحاُسْوُبَك اَي َسعِْيُد ؟ فَِقْيه  

. َسعِْيد    : نَ َعْم، َهَذا َحاُسْويبْ

 : َماَذا تَ ْفَعُل ِبِه ؟ فَِقْيه  

َا : اَل َشْيَء،  َسعِْيد   ُل اأَلْخبَاَر َعِن الّراَِيَضِة وَ  أُ رَ ق ْ أَ ِإمنَّ ُأَح مِّ
 بَ ْعَض ِتاَلَواِت اْلُقْرآِن ِبَصْوِت الشَّْيِخ اْلغَاِمِدي.

 : ِإَذْن، َحاُسْوُبَك ُمتَِّصل  اِبلشََّبَكِة الدَّْولِيَِّة اآْلَن ؟ فَِقْيه  

 : نَ َعْم. َسعِْيد  

، َأَعمِ  ِ ْنزِل: َلَديْ نَا َواِجب  مَ  فَِقْيه     ملَْ تَ ْعَمْل ؟ْلَت أَْنَت أَمْ ي 

 : َأيُّ َواِجب  َهَذا ؟ َسعِْيد  

 َعرَبِيَِّة.اِئِل اللَُّغِة الْ : اْلَبْحُث َعِن اْلَمَقاَلِة الَّيِت تَ تَ َعلَُّق بَِفضَ  فَِقْيه  

ُل  –الّراَِيَضُة  –َخبَ ر  ج َأْخبَار   – َحاُسْوب   َواِجب  َمْنِزيِل   – بَ ْعضُ  –مَحََّل/يُ َحمِّ
َر/ُيذَكُِّر َذ  –َفِضيْ َلة  ج َفَضاِئُل  –تَ َعلََّق/يَ تَ َعلَُّق )ِب(  –َمَقاَلة   –  َكاَد/َيَكاُد   –كَّ

 الّراَِيَضةُ 

لُ   مَحََّل/يُ َحمِّ

 الدرس السابع
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ْرَتيِنْ اَيفَِقْيُه ! ِكْدُت َأْن أَنْ  َسعِْيد   َسى : لََقْد ذَكَّ
 اْلَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ.َهَذا 

  !: َهيَّا نَ ْبَحْث َمعًا بِ َحاُسْوِبَك اَي َسعِْيدُ  فَِقْيه  

 : ِبُكلِّ ُسُرْور . َسعِْيد  

 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 التَّالَِيِة َشَفِهيًّا. َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلةِ 

 ِلَمِن احْلَاُسْوُب ؟ -1
ُل ؟ -2  َماَذا يَ ْقرَُأ َسعِْيد  ؟ َوَماَذا حُيَمِّ
 َهِل احْلَاُسْوُب ُمتَِّصل  اِبلشََّبَكِة الدَّْولِيَِّة ؟ -3
 َما اْلَواِجُب اْلَمْنِزيِلُّ َلَدْيِهَما ؟ -4
 مبَاَذا يَ ْبَحثَاِن َعِن اْلَواِجِب اْلَمْنِزيلِِّ ؟ -5

 

 

 َمَقاَلة  
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ. 

 

 

 

 َما َحِفْظُت َهِذِه الُسْورَةَ  -3 فَِهْمُت َهَذا الدَّْرسَ  َما -2 اَل ُأِحبُّ الدََّجاجَ  -1
  ملَْ َأْعَمْل الَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ  -5 اَل أَفْ َتُح اْلبَابَ  -4

 ةِ لَ مْ اجلُْ ى وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 :لُ ثْ ، مِ يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى َأَدَواِت النَ ْفيِ  -2

 مَحَْلُت الن ُُّقْودَ  َما 

  َأْشَرُب اْلَقْهَوةَ  اَل 

  ُأِحبُّ  َماَهَذا 

 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ



 أحب اللغة العربية

82 

 

 التَّْدر ْيب  الرَّاب ع :

 ُمْستَعِيْ نًا اِبلصَُّوِر.َيِة َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالِ 

 أَْيَن احْلَاُسْوُب ؟ -1
 َما لَْوُن احْلَاُسُوِب ؟ -2
 َماَذا جِبَاِنِب احْلَاُسْوِب ؟ -3
 أَي ُُّهَما َأْكبَ ُر ؟ -4
ُل ؟ َوِلَماَذا ؟ -5  أَي ُُّهَما تُ َفضِّ

 

:  التَّْدر ْيب  اخْل ام س 

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 َأَعِمْلَت أَْنَت أَْم ملَْ تَ ْعَمْل ؟ -1
 َأَدَرْسَت أَْنَت أَْم ملَْ َتْدُرْس ؟ -2
 َأَجرَّْبَت أَْنَت أَْم ملَْ جُتَرِّْب ؟ -3
 َأَشرِْبَت أَْنَت أَْم ملَْ َتْشَرْب ؟ -4
 أََأَكْلَت أَْنَت أَْم ملَْ أَتُْكْل ؟ -5

 
 ْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.ِاْسأَ   (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 )َعِمَل(

 َأَعِمْلَت أَْنَت أَْم ملَْ تَ ْعَمْل ؟
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 )قَ رََأ(................................................   -1
 ..............................................  )َحِفَظ( -2
 ...............................................  )َخرََج( -3
 ............................................... )َجرََّب( -4
 .  )َشِرَب(............................................. -5

 
 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج

1- ...............................................................   
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 

 

 

 

يبْ  ك   التَّر 

/ِاْسم  )فَاِعل ( – ك اد    ْلُمَضارِعُ اْلِفْعُل ا –أ ْن  – َضِميْ ر 

  َهَذا اْلَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ  أَْنَسىَأْن  تُ ِكدْ 

 يِف احْلَمَّامِ  طَ قُ سْ يَ َأْن  د  مَّ حمَُ َكاَد 
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 :السَّاد س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 َهَذا اْلَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ  أَْنَسىَأْن  تُ ِكدْ  -1
 َأْسُقَط يِف احْلَمَّامِ  َأنْ  تُ ِكدْ  -2
 ِكْدَت َأْن تَ تْ ُرَك اْلِكتَاَب يِف احْلُْجرَةِ  -3
 َكاَد َعِلي  َأْن يَ نَاَم ِعْنَد الدِّرَاَسةِ  -4
َر َعْن ُحُضْوِر اْلَفْصِل  -5   ِكْداَن َأْن نَ تََأخَّ

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج. (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

 َعْن ُحُضْوِر اْلَفْصِل( –أَتَخََّر  – حَنْنُ )............................   -1
 اْلِكتَاَب يِف احْلُْجرَِة( –تَ َرَك  –...............................  )َأاَن  -2
 ِعْنَد الدِّرَاَسِة( –اَنَم  –...................................  )َأمْحَُد  -3
 (َما لَْيَس يِل  –َأَخَذ  –َأانَ ...................................... ) -4
 (لَ َهَذا اجْلَوَّاَل اجْلَِميْ  –اَبَع  –أَْنَت .  )............................ -5

 
 

 (َهَذا اْلَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ  –َنِسَي  –)َأاَن 

 َهَذا اْلَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ  أَْنَسىَأْن  تُ ِكدْ 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5السَّاِبَق يِف  ِاْستَ ْعِمِل الت َّرِْكْيبَ   (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 التَّْدر ْيب  السَّاب ع : 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة . 

 

 :الثَّام ن   التَّْدر ْيب  

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َهْل ِعْنَدَك َحاُسْوب  ؟ -1

 أَْيَن َحاُسْوُبَك ؟ -2

 ِبِه ؟َماَذا تَ ْفَعُل  -3

ُل ِإَذا َكاَن َحاُسْوُبَك ُمتَِّصاًل اِبلشََّبَكِة الدَّْولِيَِّة ؟ -4  َماَذا حُتَمِّ

  َماَذا تَ ْفَعُل ِإَذا َكاَن َحاُسْوُبَك ُمتَِّصاًل اِبلشََّبَكِة الدَّْولِيَِّة ؟ -5

 َمَقاَلة   -5 مَحََّل/يُ َحمِّلُ  -4 َواِجب  َمْنِزيِل   -3 اأْلَْخبَارُ  -2 َحاُسْوب   -1

َر/ُيذَكِّرُ  -9  )ِب(تَ َعلََّق/يَ تَ َعلَّقُ  -8  الّراَِيَضةُ  -2 بَ ْعضُ  -6   ذَكَّ
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 ة  يَّ اف  ض  اإْل   ات  اط  ش  النَّ 
 

 

 

 

 

 
 

 لَ أَ سْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ . أَ بباشريان وىَل األُ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ  ةِ يَّ وِ انَ الثَّ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  يِف  د  يْ دِ جَ  ب  الِ َشرِْيف  طَ 
 :ايِل التَّ  ارُ وَ ا احلِْ مَ هُ ن َ ي ْ ب َ  ارَ دَ ا، فَ هَ ي ْ فِ  ةِ يَّ افِ ضَ اإْلِ  اتِ اطَ شَ النَّ  نِ عَ  إِبْ رَاِهْيمَ 

  ؟ إِبْ رَاِهْيمُ ايَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  هِ ذِ  هَ يِف  ةُ يَّ افِ ضَ اإْلِ  اتُ اطَ شَ ا النَّ : مَ  َشرِْيف  

 ةُ غَ اللُّ وَ  ةُ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةُ غَ ا اللُّ هَ ن ْ مِ  ة  رَ ي ْ ثِ كَ   ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  يِف  ةُ يَّ افِ ضَ اإْلِ  اتُ اطَ شَ : النَّ  إِبْ رَاِهْيمُ 
 رُ ي ْ غَ وَ  يبُّ رَ عَ الْ  طُّ اخلَْ وَ  ةُ يَّ عِ يْ بِ الطَّ  مُ وْ لُ عُ الْ وَ  ةُ يَّ زِ يْ لِ جِ  نْ اإْلِ 
 .كَ لِ ذَ 

  إِبْ رَاِهْيُم ؟ايَ  تَ كْ َر  تَ اشْ  اط  شَ نَ  يَّ أَ : فَ  َشرِْيف  

 .ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  اطَ شَ نَ  تُ كْ َر ت َ شْ : اِ  إِبْ رَاِهْيمُ 

 ؟ اطُ شَ ا النَّ ذَ هَ  دُ قَ عْ  ي ُ ىَت مَ : وَ  َشرِْيف  

 –َعَقَد/يَ ْعِقُد  –ُك ِاْشتَ َرَك/َيْشرتَِ  –ُعلُْوم  طَبِْيعِيَّة   – ة  يَّ افِ ضَ إِ  ات  اطَ شَ نَ 
 تَاَر/يَ ْختَارُ ِاخْ  –َظنَّ/َيُظنُّ   –ِاْستَ َفاَد/َيْستَِفْيُد )ِمْن(  –َنَشاط  

 ةُ يَّ عِ يْ بِ الطَّ  مُ وْ لُ عُ الْ 

 الثامنالدرس 
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 .رِ صْ عَ الْ  دَ عْ ا ب َ  مَ ىَل إِ  ةِ يَ انِ الثَّ  ةِ اعَ السَّ  نَ مِ  اءِ عَ بِ رْ اأْلَ  مِ وْ ي َ  اءِ سَ  مَ يِف  دُ قَ عْ : ي ُ  إِبْ رَاِهْيمُ 

 ؟ اطِ شَ ا النَّ ذَ هَ  نْ مِ  تَ دْ فَ ت َ اسْ  لْ : هَ  َشرِْيف  

 !  َشرِْيفُ ايَ  اً ريْ ثِ كَ   هُ نْ مِ  تُ دْ فَ ت َ سْ ، اِ عِ بْ لطَّ إِبْ رَاِهْيُم : ابِ 

 .د  يِّ جَ  اطَ شَ ا النَّ ذَ هَ  نَّ أَ  نُّ ظُ َشرِْيف  : أَ 

 ؟ نْ ذَ إِ  ارُ تَ ختَْ  اط  شَ نَ  يَّ أَ : فَ  إِبْ رَاِهْيمُ 

 .هللاِ  اءَ شَ  نْ إِ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  اطَ شَ نَ  : َشرِْيف  

 .لِّ قَ ى اأْلَ لَ عَ  قَ ائِ قَ دَ  سِ مْ  خَ بِ  اطِ شَ النَّ  ةِ ايَ دَ بِ  لَ بْ ق َ  رَ ضُ حتَْ  نْ أَ  كَ يْ ، َعلَ د  يِّ : جَ  إِبْ رَاِهْيمُ 

  إِبْ رَاِهْيُم !ايَ  كَ لِ ذَ  لُ عَ ف ْ أَ : سَ  َشرِْيف  
 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.
 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ؟ ريانبباش املدرسة الثانوية احملمدية األوىل يِف  د  يْ دِ جَ  ب  الِ طَ َمْن  -1
 ؟ إِبْ رَاِهْيمُ  َشرِْيف   لُ أَ سْ يَ َعمَّا  -2
 .بباشريان ألوىلااملدرسة الثانوية احملمدية  يِف  ةَ يَّ افِ ضَ اإْلِ  اتِ اطَ شَ النَّ  ُأذُْكرِ  -3
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 ؟ إِبْ رَاِهْيمُ  كَ رَ  تَ شْ اِ  اط  شَ نَ  يَّ أَ  -4
 ؟ ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  اطُ شَ نَ  دُ قَ عْ  ي ُ ىَت مَ  -5
 َشرِْيف  ؟ ارُ تَ خْ ي َ  اط  شَ نَ  يَّ أَ  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل  

 

 اَل َتْشرتَِ َهَذا الشَّرَابَ  -3 اَل تَ ْلَعْب اْلُكرَةَ  -2 اَل أَتُْكْل َهَذا الطََّعامَ  -1
تَ ْفَتْح اْلبَابَ  -4   َة اَل تُ ْغِلْق النَّاِفذَ  -5 اَل َ

 ْمَلةِ ى اجلُْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 :لُ ثْ مِ ، يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى َأَداِة الن َّْهيِ  -3

  َتْشَرْب اخْلَْمرَ  اَل 

  تَ َنْم ِعْنَد الدَّْرسِ  اَل 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 :الرَّاب ع   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ؟ َتْشرتَِكُ  اط  شَ نَ  يَّ أَ  -1
 ؟ ِكتَاب  تَ ْقرَأُ َأيَّ   -2
 ؟ لِبَاس  ُترِْيدُ َأيَّ  -3
 ؟ ُجْزء  حَتَْفظُ َأيَّ  -4
 ؟ قَ َلم  خَتْتَارُ َأيَّ  -5

 
 ْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.ِاْسأَ  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

   قَ رََأ( –)ِكتَاب  ......  ......................................... -1
 َأرَاَد( –...............................................  )َحِقيْ َبة   -2
 رَِكَب( –..............................................  )َسيَّارَة   -3
 َحِفَظ( –ُجْزء  ) . .............................................. -4
 (َدَرسَ  – َمادَّة  .  ).............................................. -5

 
 

 ِاْشتَ َرَك( -)َنَشاط  

   ؟ َتْشرتَِكُ  اط  شَ نَ  يَّ أَ 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف   (ج

1- ...............................................................  
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 
 

 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 قَ ْبَل اْلَمْغِربِ ا  مَ ىَل إِ  لَِثةِ اثَّ ال ةِ اعَ السَّ  نَ مِ  اءِ عَ بِ رْ اأْلَ  مِ وْ ي َ  اءِ سَ مَ  يِف  النََّشاطُ  دُ قَ عْ ي ُ  -1
 قَ ْبَل الظُّْهرِ ا  مَ ىَل إِ  ِمَنةِ االثَّ  ةِ اعَ السَّ  نَ مِ  َحدِ اأْلَ  مِ وْ ي َ  َصبَاحِ  يِف  النََّشاطُ  دُ قَ عْ ي ُ  -2
 رِ صْ عَ الْ  قَ ْبلَ ا  مَ ىَل إِ  َواِحَدةِ ال ةِ اعَ السَّ  نَ مِ  لثُّاَلاَثءِ ا مِ وْ ي َ  نَ َهارِ  يِف  النََّشاطُ  دُ قَ عْ ي ُ  -3
قَ ْبَل ا  مَ ىَل إِ  سَّاِدَسِة لا ةِ اعَ السَّ  نَ مِ  ِمْيسِ اخلَْ  مِ وْ ي َ  لَيْ َلةِ  يِف  النََّشاطُ  دُ قَ عْ ي ُ  -4

 اْلِعَشاءِ 
طُلُْوِع  دَ عْ ب َ ا  مَ ىَل إِ  رَّابَِعةِ ال ةِ اعَ السَّ  نَ مِ  ْمَعةِ اجلُْ  مِ وْ ي َ  َصبَاحِ  يِف  النََّشاطُ  دُ قَ عْ ي ُ  -5

 الشَّْمسِ 
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 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج: 

 

 

  

1- .............................................................. 
 قَ ْبَل الظُّْهِر( –السَّاَعُة السَّابَِعُة  –اأْلََحُد  –)َصبَاح  

2- ..............................................................  
 قَ ْبَل اْلَعْصِر( –السَّاَعُة اْلَواِحَدُة  –السَّْبُت  –)ن ََهار  

3- ..............................................................  
ثْ نَ نْيِ  –)َمَساء    قَ ْبَل اْلَمْغِرِب( –السَّاَعُة الرَّابَِعُة  –اإْلِ

4- ..............................................................  
 (ْمسِ طُلُْوِع الشَّ  دَ عْ ب َ  – رَّابَِعةِ ال ةِ اعَ السَّ  – ْمَعةِ اجلُْ  – َصبَاح  )

5- ..............................................................  
 (قَ ْبَل اْلِعَشاءِ  –سَّاِدَسةِ ال ةِ اعَ السَّ  – ِمْيسِ اخلَْ  – لَيْ َلةِ )

 
 

 (رِ صْ عَ الْ  دَ عْ ب َ  – ةِ يَ انِ الثَّ السَّاَعُة  – اءُ عَ بِ رْ اأْلَ  –)َمَساء  

 رِ صْ عَ الْ  دَ عْ ب َ ا  مَ ىَل إِ  ةِ يَ انِ ثَّ ال ةِ اعَ السَّ  نَ مِ  اءِ عَ بِ رْ اأْلَ  مِ وْ ي َ  اءِ سَ مَ  يِف  النََّشاطُ  دُ قَ عْ ي ُ 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف   (ج
1- ...............................................................  
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 :السَّاد س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 لِّ قَ ى اأْلَ لَ عَ  قَ ائِ قَ دَ  سِ مْ خَ  بِ  اطِ شَ النَّ  ةِ ايَ دَ بِ  لَ بْ ق َ  رَ ضُ حتَْ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  -1
 لِّ قَ ى اأْلَ لَ عَ  قَ ائِ قَ دَ  َعْشرِ بِ  سِ رَ اجلَْ  نْيِ رَنِ  لَ بْ ق َ  رَ ضُ حتَْ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  -2
 لِّ قَ اأْلَ  ىلَ عَ  رُْبِع السَّاَعةِ  بِ  الصَّاَلةِ  لَ بْ ق َ  رَ ضُ حتَْ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  -3
 لِّ قَ اأْلَ  ىلَ عَ  قَ ائِ قَ دَ  َسْبعِ  بِ  اْلَغَذاءِ  لَ بْ ق َ  رَ ضُ حتَْ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  -4
 لِّ قَ ى اأْلَ لَ عَ  ةِ السَّاعَ ِنْصِف  بِ  ُدُخْوِل اْلَفْصلِ  لَ بْ ق َ  رَ ضُ حتَْ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

 (قَ ائِ قَ دَ  سُ َخَْ  – اطِ شَ النَّ  ةُ ايَ دَ بِ )

 لِّ قَ ى اأْلَ لَ عَ  قَ ائِ قَ دَ  سِ مْ خَ  بِ  اطِ شَ النَّ  ةِ ايَ دَ بِ  لَ بْ ق َ  رَ ضُ حتَْ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ 
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 (قَ ائِ قَ دَ َعْشُر  –.................................  )ُدُخْوُل اْلَفْصِل  -1
ْيءُ اأْلُْستَاذِ ................................. -2  (َعةِ اسَّ الرُْبُع  – .  )جمَِ
 (السَّاَعةِ ِنْصُف  –................................  )َصاَلُة اْلَعْصِر  -3
  (قَ ائِ قَ دَ ِستُّ  – اْلَعَشاءُ ....  ).................................... -4
 (َساَعة   – ااِلْمِتَحانُ )  ........................................... -5

 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج
1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 التَّْدر ْيب  السَّاب ع : 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 

 

 ِاْشتَ َرَك/َيْشرتَِكُ  -3 ُعلُْوم  طَبِْيعِيَّة   -2 ة  يَّ افِ ضَ إِ  ات  اطَ شَ نَ  -1
 ِاْختَاَر/يَ ْختَارُ  -6 َظنَّ/َيُظنُّ  -5 (ِاْستَ َفاَد/َيْستَِفْيُد )ِمنْ  -4



 أحب اللغة العربية

94 

 

 

 :الثَّام ن   التَّْدر ْيب  

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ا.هَ رْ كُ ذْ ؟ أُ  كَ تِ سَ رَ دْ  مَ يِف  ياًّ افِ ضَ إِ  اطاً شَ نَ  مْ كَ  -1
 ؟ تَ كْ َر ت َ شْ اِ  اط  شَ نَ  يَّ أَ  -2
 ؟ اطَ شَ النَّ  كَ لِ ذَ  تَ كْ َر ت َ شْ ا اِ اذَ مَ لِ  -3
 ؟ اطُ شَ النَّ  كَ لِ ذَ  دُ قَ عْ  ي ُ ىَت مَ  -4
 َهْل ِاْستَ َفْدَت ِمْنُه ؟  -5
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 اب  ت  ك  اْل ر  ي ْ و  صْ ت  
 

 

 

 

 

 

 نَ يْ  أَ ىَل إِ     َسْلَماُن، ايَ اًل جِ عْ ت َ سْ مُ  اكَ رَ : أَ  مَحْزَة  
 ؟ هُ جِ تَّ ت َ سَ 

 .رِ يْ وِ صْ التَّ  لِّ  حمََ ىَل إِ  هُ جِ  َّ تأَ : سَ  َسْلَمانُ 

 ؟ رُ وِّ صَ تُ ا سَ اذَ : مَ  مَحْزَة  

 .اتِ قَ رَ وَ الْ  ضَ عْ ب َ وَ  وِ حْ النَّ  ابَ تَ كِ   رُ وِّ صَ أُ : سَ  َسْلَمانُ 

 ؟ا ذَ هبَِ  كَ رَ مَ أَ  نْ : مَ  مَحْزَة  

 ص.لِ خمُْ  اذُ تَ سْ اأْلُ  ِبهِ  ين رَ مَ : أَ  َسْلَمانُ 

 .تَ حْ مسََ  وْ  َسْلَماُن، لَ ايَ  ةَ دَ اعَ سَ مُ الْ  كَ نْ مِ  بُ لُ طْ : أَ  مَحْزَة  

 ؟  مَحْزَةُ ايَ  دُ يْ رِ ا تُ اذَ : مَ  َسْلَمانُ 

َورََقة   –َصوََّر/ُيَصوُِّر  –حَمَلُّ التَّْصوِْيِر  –اِتَّ َجَه/يَ تَِّجُه  – ُمْستَ ْعِجل  
/أَْورَاق    َفاَلش   –طَابَِعة   –طََبَع/َيْطَبُع   –رََجا/يَ ْرُجْو  –ج َورَقَات 

 حَمَلُّ التَّْصوِْيرِ 

 طَابَِعة  

 التاسعالدرس 
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ا ذَ  هَ ا يِف هَ ت ُ عْ ضَ  وَ يِت  الَّ يِت الَ قَ مَ  عَ بَ طْ تَ  نْ أَ  كَ نْ مِ  وْ جُ رْ أَ ِإَذا َكاَن ُهنَاَك طَابَِعة ، :  مَحْزَة  
  اْلَفاَلشِ 

 .َهاِت اْلَمَقاَلةَ :  َسْلَمانُ 

 ! َسْلَماُن ا ايَ رً ي ْ خَ  هللاُ  اكَ زَ : جَ  مَحْزَة  

 !  مَحْزَةُ ايَ  كَ ايَّ إِ : وَ  َسْلَمانُ 

 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.َأْجِر 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َسْلَماُن ؟ هُ جِ تَّ ي َ سَ  نَ يْ  أَ ىَل إِ  -1
 ؟ رُ وِّ صَ يُ ا سَ اذَ مَ  -2
 لتَّْصوِْيِر ؟ابِ  َسْلَمانَ  رَ مَ أَ  نْ مَ  -3
 َماَذا َيْطُلُب مَحْزَُة ِمْن َسْلَماَن ؟ -4
 مَحْزَُة اْلَمَقاَلَة ؟أَْيَن َوَضَع  -5

 

 َفاَلش  
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل  

 

 :الرَّاب ع   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 تَ حْ مسََ  وْ ، لَ  َسْلَمانُ ايَ  ةَ دَ اعَ سَ مُ الْ  كَ نْ مِ  بُ لُ طْ أَ  -1
 تَ حْ مسََ  وْ ، لَ اَي إَِمامُ  َأْستَعِيْ ُر ِكتَاَبكَ  -2
 تَ حْ مسََ  وْ ، لَ اَي َشرِْيفُ  َأْجِلُس جِبَانِِبكَ  -3

 ِإْن تَ ْقرَْأ َكِثرْياً تَ ْفَهمْ  -3 ِإْن َتْذَهْب َأْذَهْب َمَعكَ  -2 َمْن يَ تَ َعلَّْم يَ ْنَجحْ  -1
  ِإْن تَ َنْم جتَِْد رَاَحةً  -5 َمْن أَيُْكْل َيْشَبعْ  -4

 ْمَلةِ ى اجلُْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 :لُ ثْ ، مِ يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى َأَدَواِت الشَّْرطِ  -4

  َْكتَ ْبَت َدْرساً َلَكاَن َخرْياً   ِإن 

  ْيَ ْزرَْع حَيُْصدْ  َمن 

 تُ َقدِّْم ِمْن َخرْي  جتَِْدُه ثَ َواَبهُ  َما 

 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 تَ حْ مسََ  وْ ، لَ اَي محَِْيدُ  ِإىَل اْلَمْسِجدِ َأْذَهُب َمَعَك  -4
 تَ حْ مسََ  وْ ، لَ اَي ُعَمرُ  َأْستَ ْعِمُل َدرَّاَجَتكَ  -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

   )َأْستَعِيْ ُر قَ َلَمَك اَي محَِْيُد(............  ........................... -1
 ......................................  )َأْجِلُس جِبَانِِبَك اَي َحاِفُظ( -2
 ....................................  )أَْنُظُر ِإىَل ُكرَّاَسِتَك اَي َحَسُن( -3
  (أَقْ رَُأ ِكتَاَبَك اَي َصاَلحُ .........................................  ) -4
 (َأْستَ ْعِملُ قَ لَْنُسَوَتَك اَي َكِرمْيُ )  .................................... -5

 
 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف   (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 ( َسْلَمانُ ايَ  ةَ دَ اعَ سَ مُ الْ  كَ نْ مِ  بُ لُ طْ أَ )

 تَ حْ مسََ  وْ ، لَ  َسْلَمانُ ايَ  ةَ دَ اعَ سَ مُ الْ  كَ نْ مِ  بُ لُ طْ أَ 
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 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

 نًا اِبلصُّْورَِة التَّالَِيِة.مُجَل  ُمِفْيَدة  ُمْستَعِيْ  5َكوِّْن 
1- .................................... 
2- .................................... 
3- .................................... 
4- .................................... 
5- .................................... 

 

 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 

 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ؟ رِ يْ وِ صْ التَّ  لِّ  حمََ يِف  ئاً يْ شَ  تَ رْ وَّ صَ  نْ أَ  قَ بَ سَ  لْ هَ  -1
 ؟ تَ رْ وَّ ا صَ اذَ مَ  -2
 ؟ تَ رْ وَّ صَ  ل  حمََ  يِّ  أَ يِف  -3
 ؟ ة  عَ ابِ طَ  كَ تِ سَ رَ دْ  مَ يِف  لْ هَ  -4
  ؟ ئ  يْ شَ  عِ بْ  طَ ىَل إِ  تَ جْ تَ ا احْ ذَ إِ  عُ بَ طْ تَ  نَ يْ أَ  -5

 َصوََّر/ُيَصوِّرُ  -4 حَمَلُّ التَّْصوِْيرِ  -3 اِتَّ َجَه/يَ تَِّجهُ  -2 ُمْستَ ْعِجل   -1

 اْلَفاَلشُ  -8 طَابَِعة   -2 طََبَع/َيْطَبعُ  -6 رََجا/يَ ْرُجوْ  -5
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 ق  يْ ر   الطَّ يف  
 

 

 

 

 

 

 

 ؟  اَنِفعُ ايَ  ب  اهِ ذَ  تَ نْ أَ  نَ يْ  أَ ىَل : إِ  فُ َؤاد  

 .فِ رِ صْ مَ  الْ ىَل إِ  ب  اهِ  ذَ انَ : أَ  اَنِفع  

 لُ زِ نْ أَ ! سَ  ِفعُ  انَ ايَ  كَ عَ مَ  كَ رتَِ شْ أَ  نْ  أَ يِل  حْ مسَْ : اِ  فُ َؤاد  
 اتِ اسَ رَّ كُ الْ وَ  بِ تُ كُ الْ  ضِ عْ ب َ  اءِ رَ شِ لِ  ةِ بَ ت َ كْ مَ  الْ يِف 
 .مِ لَ قَ الْ وَ 

 ؟ ةُ ذَ وْ اخلُْ  كَ عَ مَ  لْ . هَ ساً أبَْ  هِ يْ ى فِ رَ  أَ : اَل  اَنِفع  

 .اهَ ذُ آخُ سَ  ةً ظَ حلَْ  ينْ رْ ظِ تَ ن ْ . اِ ةُ ذَ وْ اخلُْ  يَ عِ ، مَ مْ عَ : ن َ  فُ َؤاد  

 ،قِ يْ رِ الطَّ  اءِ نَ ث ْ أَ  يفِ وَ  .فِ رِ صْ مَ  الْ ىَل اَنِفع  إِ فُ َؤاد  وَ  قَ لَ طَ انْ  )مُثَّ 
 (ارُ وَ ا احلِْ مَ هُ ن َ ي ْ ب َ  ارَ دَ ، فَ رِ وْ رُ مُ الْ  ةِ ارَ شَ إِ  بَ رْ ا ق ُ فَ ق َ وَ 

 ةُ ارَ شَ إِ  – اءُ نَ ث ْ أَ  – قُ لِ طَ نْ /ي َ قَ لَ طَ انْ  –اِنْ َتَظَر/يَ نْ َتِظُر  – ة  ذَ وْ خُ  – ف  رِ صْ مَ 
 – ر  ي ْ سِ مَ  – رِ وْ رُ مُ الْ  يُّ طِ رْ شُ  – ر  ي ْ طِ خَ  – ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةُ صَ خْ رُ  – رِ وْ رُ مُ الْ 

 كُ رُ ت ْ /ي َ كَ رَ ت َ  – رُ كَّ ذَ تَ /ي َ رَ كَّ ذَ تَ 

 ف  رِ صْ مَ 

 ة  ذَ وْ خُ 

 الدرس العاشر
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 ؟  اَنِفعُ ايَ  فُ قِ ا نَ اذَ مَ : لِ  فُ َؤاد  

 .ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةَ صَ خْ رُ تَ رَْكُت  دْ  قَ يِن نَّ أَ  نُّ ظُ : أَ  اَنِفع  

 رِ وْ رُ مُ الْ  يُّ طِ رْ شُ  نَ وْ كُ يَ  نْ ى أَ شَ خْ ، أَ ر  ي ْ طِ خَ  ر  ا أمْ ذَ : هَ  فُ َؤاد  
 .انَ ريِْ سِ مَ  اءِ نَ ث ْ  أَ يِف 

 .ةِ انَ زَ  اخلِْ ا يِف هَ ت ُ كْ َر ، ت َ اآلنَ  تُ رْ كَّ ذَ : تَ  اَنِفع  

 ا مُثَّ هَ ذَ خُ أْ نَ لِ  دِ هَ عْ مَ  الْ ىَل إِ  دَ وْ عُ ن َ  نْ أَ  َحَسنِ اأْلَ  نَ : مِ  فُ َؤاد  
  .كَ لِ ذَ  دَ عْ ب َ  فِ رِ صْ مَ  الْ ىَل إِ  بُ هَ ذْ نَ 

 .نَ اآْل  دِ هَ عْ مَ  الْ ىَل إِ  دُ وْ عُ ، ن َ كَ يُ أْ رَ  يُ أْ : الرَّ  اَنِفع  
 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ؟ اَنِفع   بَ هَ ذَ  نَ يْ  أَ ىَل إِ  -1
 ُه ؟عَ مَ  كَ رتَِ شْ يَ  نْ أَ َمْن ُيرِْيُد  -2
 ؟ َوِلَماَذا ؟ فُ َؤاد   لُ زِ نْ ي َ سَ  نَ يْ أَ  -3

 رِ وْ رُ مُ الْ  ةُ ارَ شَ إِ 

 ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةُ صَ خْ رُ 

 رِ وْ رُ مُ الْ  يُّ طِ رْ شُ 
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 مِهَا ؟ريِْ سِ مَ  اءِ نَ ث ْ  أَ يِف  فُ َؤاد  وَ  اَنِفع  َوَقَف  نَ يْ أَ  -4
 ؟ ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةَ صَ خْ رُ  اَنِفع  تَ َرَك  نَ يْ أَ  -5
 ِإىَل اْلَمْعَهِد بَ ْعَد َذِلَك ؟ فُ َؤاد  وَ  اَنِفع  َهْل يَ ُعْوُد  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 لَْيَس َهَذا اْلِكتَاُب ِكتَاَب اْلِقرَاءَِة َفَحْسبُ  -1
َعاءً  -2  َفَحْسبُ لَْيَسْت حَمَبَُّة هللِا َوَرُسْوِلِه ِادِّ
 اَل خَيْلُُقنَا هللُا ِلأْلَْكِل َوالشُّْرِب َفَحْسبُ  -3

 ْمَلةِ ى اجلُْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى اْلُمَكمِّاَلِت ِمْثُل: َفَحْسُب. مثال  -5
 ذلك:

  بُ سْ حَ فَ لَْيَس َهَذا 

  َحْسبُ فَ لَْيَسِت الت َّْربِيَُّة إِْيَصاَل اْلَمْعلُْوَماِت 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 :الرَّاب ع   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةَ صَ خْ رُ  تَ رَْكتُ  دْ  قَ يِن نَّ أَ  نُّ ظُ أَ  -1
 َعِمْلُت اْلَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ  دْ  قَ يِن نَّ أَ  نُّ ظُ أَ  -2
 َدْرَس اأْلَْمسِ قَ رَْأُت  دْ  قَ يِن نَّ أَ  نُّ ظُ أَ  -3
 َحِفْظُت َهِذِه السُّْورَةَ  دْ  قَ يِن نَّ أَ  نُّ ظُ أَ  -4
 أَتَخَّْرُت َعْن ُحُضْوِر اْلَفْصلِ  دْ  قَ يِن نَّ أَ  نُّ ظُ أَ  -5

 
 

 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

   ....................................  )أَتَخَّْرُت َعْن ُحُضْوِر اْلَفْصِل( -1
 .........................................  )َغَسْلُت َهَذا الصَّْحَن( -2
 .......................................  )َعِمْلُت اْلَواِجَب اْلَمْنِزيِلَّ( -3
  (قَ رَْأُت َهَذا اْلِكتَابَ ................................  )........... -4
 َدفَ ْعُت الدَّْيَن()  ................................................ -5

 

 (ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةَ صَ خْ رُ  تَ رَْكتُ )

 ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةَ صَ خْ رُ  تَ رَْكتُ  دْ  قَ يِن نَّ أَ  نُّ ظُ أَ 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

ْ َمْوقَِفَك يِف اأْلَْحَواِل التَّالَِيِة.  بَ نيِّ

 ؟ يِف اْلبَ ْيتَ  ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةَ صَ خْ رُ تَ رَْكَت َماَذا تَ ْفَعُل ِإَذا  -1
 َماَذا تَ ْفَعُل ِإَذا رَأَْيَت َأَحًدا َيْسُقُط ِمَن الدَّرَّاَجِة ؟ -2
 تَ ْفَعُل ِإَذا ملَْ تَ ْفَهْم َدْرًسا ِمْن ُدُرْوِسَك ؟َماَذا  -3
 َماَذا تَ ْفَعُل ِإَذا َوَجْدَت حَمَْفَظَة اجْلَْيِب يِف الطَّرِْيِق ؟ -4
 َماَذا تَ ْفَعُل ِإَذا لَِقْيَت أبُِْستَاِذَك يِف الطَّرِْيِق ؟ -5

 

 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .
 كُ رُ ت ْ /ي َ كَ رَ ت َ  -5 رِ وْ رُ مُ الْ  ةُ ارَ شَ إِ  -4 رُ اِنْ َتَظَر/يَ نْ َتظِ  -3 ة  ذَ وْ خُ  -2 ف  رِ صْ مَ  -1

  رِ وْ رُ مُ الْ  يُّ طِ رْ شُ  -9 ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةُ صَ خْ رُ  -8  اءُ نَ ث ْ أَ  -2 بَ ْعضُ  -6
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 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 ا ؟مَ  ر  فَ  سَ يِف  كَ بَ احِ صَ  تَ كْ َر ت َ اشْ  نِ أَ  قَ بَ سَ  لْ هَ  -1

 ا ؟اذَ مبَِ ؟ وَ  رُ افِ سَ يُ  نَ يْ  أَ ىَل إِ  -2

 ؟ ةِ يَّ ارِ النَّ  ةِ اجَ رَّ لدَّ ابِ  رِ فَ السَّ  دَ نْ عِ  كَ سِ أْ  رَ يِف  هُ لَ مِ عْ ت َ سْ تَ  نْ أَ  بُ ي جيَِ ذِ ا الَّ مَ  -3

 ؟ ةِ ادَ يَ قِ الْ  ةُ صَ خْ رُ  كَ دَ نْ عِ  لْ هَ  -4

َشارَِة اْلُمُرْوِر يِف  -5  إِْنُدْونِْيِسيَا ؟ ُأذُْكْرَها.َكْم لَْواًن إلِِ
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 د  وْ ق   و  اْل ة  طَّ  حم   ىل  إ  
 

 

 

 

 
 

ُب ِمَن الُفُصْوِل. َوَقَف حُمَمَّد  َوَعِلي  يِف  َحاَن َوْقُت الرُُّجْوِع، َفَخرَجَ   َمْوِقِف الطُّالَّ
 ايِلْ:الدَّرَّاَجاِت مثَُّ َجَرى بَ يْ نَ ُهَما احْلَِواُر التَّ 

اً.ُد ؟ رَأَيْ ُتَك مُ : َماَذا ِبَك اَي حُمَمَّ  َعِلي    َتَحريِّ

اِن ِء َخزَّ : آِسف، َنِسْيُت يِف َملْ  حُمَمَّد  
 ل .اْلَوقُ ْوِد، َوَما بَِقَي فِْيِه ِإالَّ قَلِيْ 

ة  ِمْن : اَل تَ ْقَلْق، حَمَطَُّة اْلَوقُ ْوِد َقرِيْ بَ  َعِلي  
 ُهنَا.

ُل ِشرَاَء اْلبِتْ ُرْوِل يِف الدُّكَّاِن الَّ  حُمَمَّد   ِذي : اَل، أَُفضِّ
  جِبَاِنِب اْلَمْسِجِد.

ْعُر : ِلَماَذا اَل َتْشرَتِْيِه يِف حَمَطَِّة الَوقُ ْوِد ؟ وَ  ِلي  عَ  السِّ
 فِيْ َها َأْرَخُص ِمَن الدُّكَّاِن.

قَِلَق/يَ ْقَلُق  – بَِقيَ  –َخزَّاُن اْلَوقُ ْوِد  –ُمَتَحريِّ   –َمْوِقف   –َحاَن 
 اْلبِتْ ُرْولُ  –حَمَطَُّة اْلَوقُ ْوِد  –

 َمْوِقُف الدَّرَّاَجاتِ 

 َخزَّاُن اْلَوقُ ْودِ 

 الحادي عشر الدرس
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 َوَأاَن مَلْ َأِصْل إِلَيْ َها. : َأْخَشى َأْن يَ نْ تَِهَي البِتْ ُرْولُ  حُمَمَّد  

 قَاِئَق تَ ْقرِْيبًا.إِلَيْ َها ُمدََّة َعْشِر دَ : إِن ََّها لَْيَسْت بَعِْيَدًة، ميُِْكنُ نَا الُوُصْوُل  َعِلي  

  : ُشْكراً َعَلى ُحْسِن َنِصْيَحِتَك اَي حُمَمَُّد ! َسَأْذَهُب ِإىَل حَمَطَِّة اْلَوقُ ْوِد اآْلنَ  حُمَمَّد  

 : َعْفواً َوَمَع السَّاَلَمِة. َعِلي  

 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 زَِمْيِلَك. َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمعَ 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

اً ؟ َوِلَماَذا ؟ -1  َمْن َكاَن ُمَتَحريِّ
ُل حُمَمَّد  ِشرَاءَ اْلبِتْ ُرْوِل ؟ -2  أَْيَن يُ َفضِّ
 ِلَماَذا اَل َيْذَهُب حُمَمَّد  ِإىَل حَمَطَِّة اْلَوقُ ْوِد ؟ -3
 اْلَوقُ ْوِد بَعِْيَدة  ؟ َهْل حَمَطَّةُ  -4
 َكْم َدقِيْ َقًة ميُِْكُن حُمَمَّد  َأْن َيِصَل ِإىَل حَمَطَِّة اْلَوقُ ْوِد ؟ -5
 َهْل َيْذَهُب حُمَمَّد  ِإىَل حَمَطَِّة اْلَوقُ ْوِد بَ ْعَد َذِلَك ؟ -6
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 َحِفْظُت ُجْزئَ نْيِ فَ َقطْ  -1
 ِعْشُرْوَن أَْلَف ُرْوبِيَّة  فَ َقطْ ِعْنِدْي  -2
 ِاْشتَ رَْيُت قَ َلمًا َواِحداً فَ َقطْ  -3
 مَحَْلُت ِكتَابَ نْيِ فَ َقطْ  -4
 َأَجْبُت َخََْسَة َأْسئَِلة  فَ َقطْ  -5

 
 
 

 ْمَلةِ ى اجلُْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 ك:الن َّبْ ُر َعَلى اْلُمَكمِّاَلِت ِمْثُل: فَ َقْط. مثال ذليَ َقُع  -6

  ًفَ َقطْ َواِحداً   َكتَ ْبُت َدْرسا 

  طْ قَ ف َ َسَكْنُت ُهنَاَك َشْهرَْيِن. 

 

 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 التَّْدر ْيب  الرَّاب ع :

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
ُل  -1  َمْسِجدِ الْ جِبَاِنِب الَِّذي  الدُّكَّانِ يِف  ِشرَاَء اْلبِتْ ُرْولِ أَُفضِّ
ُل  -2  جِبَاِنِب اْلَمْكَتبِ الَِّذي  َفْصلِ الْ يِف  الت ََّعلُّمَ أَُفضِّ
ُل  -3  أََماَم اْلَمْدَرَسةِ الَِّذي  َمْسِجدِ الْ يِف  َصاَلَة اْلِعَشاءِ أَُفضِّ
ُل  -4  َورَاَء اْلَمْعَهدِ الَِّذي  الن َّْهرِ يِف  َصْيَد السََّمكِ أَُفضِّ
ُل  -5  ةِ ْزَرعَ اْلمَ  ميَِنْيَ الَِّذي  َمْيَدانِ الْ يِف  لَْعَب اْلُكرَةِ أَُفضِّ

 

 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

 

   أََماَم اْلَمْدَرَسِة( –اْلَمْطَعُم  –)اْلَغَداءُ .............  ................ -1
 َخْلَف اْلَقاَعِة( –احْلَمَّاُم  –...........................  )ااِلْغِتَساُل  -2
 ِة(قُ ْرَب النَّاِفذَ  –السَّرِيْ ُر  –................................  )الن َّْوُم  -3
 تَ َبِة(جِبَاِنِب اْلَمكْ  –اْلَفْصِل  –.  )الت ََّعُلُم ........................... -4
 أََماَم اأُلْستَاِذ( –ال َمْقَعُد  –.............................  )اجْلُلُْوُس  -5

 
 

 (جِبَاِنِب اْلَمْسِجدِ  –الدُّكَّاُن  –)ِشرَاُء اْلبِتْ ُرْوِل 

ُل   ِنِب اْلَمْسِجدِ جِبَاالَِّذي  الدُّكَّانِ يِف  ِشرَاَء اْلبِتْ ُرْولِ أَُفضِّ
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج

1- ...............................................................  
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 :خل ام س  التَّْدر ْيب  ا

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ْودِ مَلْ َأِصْل ِإىَل حَمَطَِّة الَوق ُ َوَأاَن  يَ نْ تَِهَي البِتْ ُرْولُ َأْخَشى َأْن  -1
ْيُء اأُلْستَاذُ َأْخَشى َأْن  -2   ملَْ َأْحُضْر يِف اْلَفْصلِ َوَأاَن  جيَِ
 ملَْ آُخْذ َماَلِبِسْي يِف اْلُمَجفَّفِ َوَأاَن  اْلَمَطرُ  يَ ْنزِلُ َأْخَشى َأْن  -3
 ملَْ ُأَصلِّ الضَُّحىَوَأاَن  أَيِْت الظُّْهرُ َأْخَشى َأْن  -4
 ملَْ َأْحَفْظ مجَِْيَع اْلَمَوادِّ َوَأاَن  أَيِْت الن َُّعاسُ َأْخَشى َأْن  -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

 (دِ مَلْ َأِصْل ِإىَل حَمَطَِّة الَوقُ وْ  –يَ نْ تَِهي البِتْ ُرْوُل )

 ىَل حَمَطَِّة الَوقُ ْودِ مَلْ َأِصْل إِ َوَأاَن  يَ نْ تَِهَي البِتْ ُرْولُ َأْخَشى َأْن 
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1- ..................................................... 
(ملَْ –)أَيِْت الن َُّعاُس     َأْحَفْظ مجَِْيَع اْلَمَوادِّ

2- ..................................................... 
ْيءُ اأُلْستَاُذ   ملَْ َأْحُضْر يِف اْلَفْصِل( –)جيَِ

3-  ..................................................... 
( –)يَ نْ تَِهي الرُّزُّ   ملَْ آُخْذ َنِصْييِبْ

4- ................ ..................................... 
 ملَْ آُخْذ َماَلِبِسْي يِف اْلُمَجفَِّف( –)يَ ْنزُِل اْلَمَطُر 

5-  ..................................................... 
 ملَْ ُأَصلِّ الضَُّحى( –)أَيِْت الظُّْهُر 

 
 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف   (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 
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 :السَّاد س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ِإىَل اْلَمْكتَ َبِة بَ ْعَد َساَعتَ نْيِ  نَا الُوُصْولُ ميُِْكنُ    -1
 ِإىَل اْلَمَحطَِّة بَ ْعَد الظُّْهرِ  الذََّهابُ  كَ ميُِْكنُ    -2
 ِإىَل اْلبَ ْيِت يَ ْوَم اجْلُْمَعةِ  الرُُّجْوعُ  ُكَماميُِْكنُ    -3
 َعَلى اْلِبطَاَقِة يِف َمْكَتِب اأَلَساِتَذةِ  ُصْولُ احلُْ  ُكمْ ميُِْكنُ    -4
 يِف اْلَمْسِجِد بَ ْعَد الدِّرَاَسِة  الصَّاَلةُ نَا ميُِْكنُ    -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 
 

1- .................................................... 
   الذََّهاُب ِإىَل السُّْوِق بَ ْعَد الَعْصِر( –)أَْنَت 

يبْ  ك   التَّر 

 رُ دَ صْ مَ الْ  – َضِميْ ر   – مي ْك ن  

  نْيِ ِإىَل اْلَمَحطَِّة بَ ْعَد َساَعت َ  الُوُصْولُ  نَاميُِْكن ُ 
 

 تَ نْيِ(ِإىَل اْلَمَحطَِّة بَ ْعَد َساعَ الُوُصْوُل  –)حَنُْن 

 َعتَ نْيِ ِإىَل اْلَمَحطَِّة بَ ْعَد َسا نَا الُوُصْولُ ميُِْكنُ   
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2-  .................................................... 
 اخلُُرْوُج ِمَن الَفْصِل بَ ْعَد َخَِْس َدقَاِئَق( –)أَنْ ُتْم 

3-  .................................................... 
 الن َّْوُم بَ ْعَد الت ََّعلُِّم( –)أَنْ ُتَما 

4- .......................................... .......... 
 (ُمرَاَجَعةُ الدُُّرْوِس يِف اْلَفْصلِ  – أَنْ ُتمْ )

5-  .................................................... 
 (السََّفُر ِإىَل َمااَلنج يِف اْلُعْطَلةِ  – حَنْنُ )
 
 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5السَّاِبَق يِف  التَّ رِْكْيَب اللُّغَِويَّ ِاْستَ ْعِمِل   (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 
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 التَّْدر ْيب  السَّاب ع : 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 َخزَّاُن اْلَوقُ ْودِ  -4 ُمَتَحريِّ   -3 َمْوِقف   -2 َحانَ  -1

 بَِقيَ  -8 لُ اْلبِتْ ُروْ  -2 حَمَطَُّة اْلَوقُ ْودِ  -6 قُ قَِلَق/يَ ْقلَ  -5

 

 :الثَّام ن   التَّْدر ْيب  

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َهْل َسَبَق َأْن َنِسْيَت يِف َمْلِء َخزَّاِن اْلَوقُ ْوِد ؟ -1
ُل ِشرَاَء اْلبِتْ ُرْوِل ، يِف حَمَطَِّة اْلَوقُ ْوِد أَِو الدُّكَّاِن ؟ َوِلَماذَ  -2   ا ؟أَْيَن تُ َفضِّ
 ؟ ةً ادَ عَ  دِ وْ ق ُ وَ الْ  انَ زَّ خَ  تَ أَلْ مَ  اً رتْ لِ  مْ كَ  -3
 َكْم ِسْعُر ِلرْت  ؟ -4
 َهْل حَمَطَُّة اْلَوقُ ْوِد َقرِيْ َبة  ِمْن ُهنَا ؟ -5
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يَّة    اْلم ْنح ة  الد  ر اس 
 

 

 

 

 

 

ِه : أَْيَن َستُ َواِصُل الدِّرَاَسَة بَ ْعَد َأْن خَتَرَّْجَت ِمْن َهذِ  َفرِْيد  
 اْلَمْدَرَسِة اَي محَِْيُد ؟

 . اْلَمْرَحَلِة اجْلَاِمعِيَّةِ : اَل أَُواِصُل الدِّرَاَسَة ِإىَل  محَِْيد  

  جُمْتَِهد .وَ  َتَميِّز  : ِلَماَذا اَي محَِْيُد ؟ َمَع أَنََّك طَاِلب  مُ  َفرِْيد  

 يِف اجْلَاِمَعِة. ةَ دِّرَاِسيَّ ال َتِطْيُع َأيب َأْن َيْدَفَع الرُُّسْومَ : اَل َيسْ  محَِْيد  

        تَ َوفِّرَة  : اَل حَتَْزْن َواَل تَ ْيَأْس. ِإنَّ اْلِمَنَح الدِّرَاِسيََّة َكثِيْ رَة  مُ  ْيد  َفرِ 
 يِف َعْصراَِن احْلَاِضِر.

             َهاْوَل َعلَي ْ َأْسَتِطْيُع احْلُصُ : ُدلَّيِن َعَلى ِمْنَحة  ِدرَاِسيَّة   محَِْيد  
 اَي َفرِْيُد !

 – اجْلَاِمَعةُ  –الرُُّسْوُم الدِّرَاِسيَُّة  –خَتَرََّج/يَ َتَخرَُّج  –َواَصَل/يُ َواِصُل 
ُل  –ِإْجرَاءَات   – احْلُُكْوِميَّةُ  –ِمْنَحة  ِدرَاِسيَّة   –أَِيَس/يَ ْيَأُس  َسجََّل/ُيَسجِّ

 اِْقرِتَاح   – ِاْسِتَمارَة   –

 اجْلَاِمَعةُ 

 ااِلْسِتَمارَةُ 

 الثاني عشر الدرس
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ِمَن ، فَ "BIDIK MISI": ُهنَاَك ِمْنَحة  ِدرَاِسيَّة  ِمَن احْلُُكْوِميَِّة َما ُيَسمَّى ِب  َفرِْيد  
لَ   َهِذِه اْلِمْنَحَة. اْلُمْمِكِن َأْن ُتَسجِّ

 : َحَسنًا، َسُأَجرِّبُ َها، َفَكْيَف إبِِْجرَاءَاهِتَا ؟ محَِْيد  

َل َعبْ َر اإْلِ  َفرِْيد    ، مُثَّ َتَْأَلُ ااِلْسِتَمارََة "BIDIK MISI"ْنرِتْنِْيت يِف َمْوِقِع : بَِقَي َأْن ُتَسجِّ
إِلَيْ َها يِف َذِلَك  اْلَمْوُجْوَدَة فِيْ َها، فَأَمَّا اخْلُطَُواُت الَّيِت تَلِيْ َها فَ َتْسَتِطْيُع َأْن تَ ْنُظرَ 

 اْلَمْوِقِع.

 َواَبَرَك هللُا فِْيَك.: ُشْكرًا َعَلى اْقرِتَاِحَك اَي َفرِْيُد،  محَِْيد  

كَ  َفرِْيد    .: َوِإايَّ
 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.
 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 اْلَمْرَحَلِة اجْلَاِمعِيَِّة ؟ملَِاَذا اَل يُ َواِصُل محَِْيد  الدِّرَاَسَة ِإىَل  -1
 َما اْلِمْنَحُة الدِّرَاِسيَُّة الَّيِت قَاَل َعنْ َها َفرِْيد  ؟ -2
 رِْيد  ؟َكْيَف اإِلْجرَاءَاُت لِْلُحُصْوِل َعَلى اْلِمْنَحِة الدِّرَاِسيَِّة الَّيِت قَاَل َعنْ َها فَ  -3
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:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 

 التَّْدر ْيب  الرَّاب ع :

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ! َفرِْيدُ ا اَي هَ احْلُُصْوَل َعلَي ْ َأْسَتِطْيُع  ِمْنَحة  ِدرَاِسيَّة  ُدلَّيِن َعَلى  -1
 ! َسلِْيمُ َها اَي ي ْ الصَّاَلَة فِ َأْسَتِطْيُع  َمْسِجد  ُدلَّيِن َعَلى  -2
 ! مَحْزَةُ ا اَي هَ ِاْستَِعارََة اْلِكتَاَب فِي ْ َأْسَتِطْيُع  َمْكتَ َبة  ُدلَّيِن َعَلى  -3
 ! ُمَعاذُ اَي  ِقرَاءََتهُ َأْسَتِطْيُع  ِكتَاب  ُدلَّيِن َعَلى   -4
 ! َحَسنُ َها اَي رُُكْوب َ َأْسَتِطْيُع  َسيَّارَة  ُدلَّيِن َعَلى  -5

 َهَذا الطََّعاَم َقط  ملَْ آُكْل  -3  َقط  ملَْ َأْغِسْل َهِذِه احْلَِقيْ َبةَ  -2 َما َجرَّْبُت َهَذا َقط   -1
  ملَْ َأْشَرْب اخْلَْمَر َقط   -5 َما رَأَْيُت َهَذا اْلَمْنَظَر َقط   -4

 ْمَلةِ اجلُْ ى وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

. مثال ذلك: -2  يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى اْلُمَكمِّاَلِت ِمْثُل: َقط 

  ط  قَ َما ُزْرُتُه. 
  َقط  ملَْ َأْدُخْل َهِذِه اْلُغْرَفَة. 

 

 

  ترجع 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

 

 
 

( –اأْلَْكُل يِف  –)َمْطَعم  .........  ........................ -1    َحنِْيف 
( –الصَّاَلُة يِف  –................................  )َمْسِجد   -2  َجاَلل 
 ْيه (فَقِ  –ِاْستَِعار   –......................................  )َحِقيْ َبة   -3
 (َصاِلح   –ِاْستِْعَمال   – َدرَّاَجة  ...............  )................... -4
 (َخاِلد   –يف  امِ عَ الطَّ  اءُ رَ شِ  – ان  كَّ ُد ..............................  ) -5

 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف   (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 (َفرِْيد   – احْلُُصْوُل َعَلى – ِمْنَحة  ِدرَاِسيَّة  )

 ! َفرِْيدُ َها اَي لَي ْ احْلُُصْوَل عَ َأْسَتِطْيُع  ِمْنَحة  ِدرَاِسيَّة  ُدلَّيِن َعَلى 

 محَِْيد ( -ُشْرب   –)َشرَاب  

 ! محَِْيدُ ُه اَي ُشْربَ َأْسَتِطْيُع  َشرَاب  ُدلَّيِن َعَلى 
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 :اخْل ام س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
ْنرِتْنِْيتبَِقَي َأْن  -1 َل َعبْ َر اإْلِ  رَةَ َتَْأَلُ ااِلْسِتَما مُثَّ  ُتَسجِّ
 ِتَحانِ جتُِْيُب َأْسئَِلَة ااِلمْ  مُثَّ  َعَلى اْلُكْرِسيِّ  جَتِْلسَ بَِقَي َأْن  -2
 حَتِْجُز التَّذِْكرَةَ  مُثَّ  ِإىَل اْلَمَحطَّةِ  َتْذَهبَ بَِقَي َأْن  -3
 جَتِْلُس َعَلى اْلُكْرِسيِّ  مُثَّ  اْلَفْصلَ  َتْدُخلَ بَِقَي َأْن  -4
 ُتَصلِّي رَْكَعتَ نْيِ  مُثَّ  َتْدُخَل اْلَمْسِجدَ بَِقَي َأْن  -5

 
 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 
1- ..............................................   

( –)َتْدُخُل اْلَفْصَل     جَتِْلُس َعَلى اْلُكْرِسيِّ

يبْ  ك   التَّر 

 الفعل املضارع – أ نْ  – ب ق ي  

لَ بَِقَي َأْن  ْنرِتْنِْيت ُتَسجِّ  َعبْ َر اإْلِ
 

ْنرِتْنِْيت ) ُل َعبْ َر اإْلِ  (ِتَمارَةَ َتَْأَلُ ااِلسْ  -ُتَسجِّ

َل َعبْ َر بَِقَي َأْن  ْنرِتْنِْيتُتَسجِّ  َتَْأَلُ ااِلْسِتَمارَةَ  مُثَّ  اإْلِ
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2-   .............................................. 
 حَتِْجُز التَّذِْكرََة( –)َتْذَهُب ِإىَل اْلَمَحطَّةِ 

3-   .............................................. 
 جتُِْيُب َأْسئَِلَة ااِلْمِتَحاِن( –)جَتِْلُس َعَلى اْلُكْرِسيِّ 

4-   .............................................. 
 (َعتَ نْيِ ُتَصلِّي رَكْ  – اْلَمْسِجدَ  َتْدُخلُ )

5-   .............................................. 
 (َتْشرتَِي الدََّواءَ  – َهُب ِإىَل الصَّْيَدلِيَّةِ ذْ )تَ 

 

 
 

 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5السَّاِبَق يِف  اللُّغَِويَّ  ِاْستَ ْعِمِل الت َّرِْكْيبَ  (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 
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 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 ُمِفْيَدة .َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  

 

 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َستُ َواِصُل الدِّرَاَسَة بَ ْعَد َأْن خَتَرَّْجَت ِمْن َهِذِه اْلَمْدَرَسِة ؟ أين ؟َهْل  -1
لدِّرَاِسيََّة يِف اجْلَاِمَعةِ َوأَْنَت اَماَذا تَ ْفَعُل ِإَذا اَل َيْسَتِطْيُع أَبُ ْوَك َأْن َيْدَفَع الرُُّسْوَم  -2

 ُترِْيُد َأْن تُ َواِصَل الدِّرَاَسَة فِيْ َها ؟
 ا ؟هَ ت َ ف ْ رَ  عَ يِت الَّ  ةُ يَّ سِ ارَ الدِّ  ةُ حَ نْ مِ ا الْ مَ  -3
 َهْل َجرَّْبَت يِف َتْسِجْيِل ِإْحَدى اْلِمَنِح الدِّرَاِسيَِّة ؟ -4

  

 اجْلَاِمَعةُ  -4 اْلِقْسُط الدِّرَاِسيُّ  -3 رَّجُ خَتَرََّج/يَ َتخَ  -2 َواَصَل/يُ َواِصلُ  -1

لُ  -2 احْلُُكْوِميَّةُ  -6 ِمْنَحة  ِدرَاِسيَّة   -5  ِاْسِتَمارَة   -8 َسجََّل/ُيَسجِّ
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 نْي  خ  دْ التَّ  ار  ر  ضْ أ   نْ م  
 

 

 

 

 

 

 

 .م  ايَّ أَ  ذُ نْ مُ  هُ تُ ي ْ أَ ا رَ ؟ مَ  ل  اَل جَ  نَ يْ : أَ  أَِمنْي  

 ؟  ض  يْ رِ مَ  هُ نَّ أَ  عْ مَ سْ تَ  ملَْ : أَ  َعاِمر  

  ؟ هُ ابَ صَ ا أَ اذَ ، مَ نَ يْ زِ احلَ  رَ ب َ خَ  ا الْ ذَ هَ  عْ مسَْ أَ  : ملَْ  أَِمنْي  

 ذُ نْ ى مُ فَ شْ تَ سْ مُ الْ  رَ ي ْ رِ سَ  مَ زِ لَ  دْ قَ ، وَ هِ تِ ئَ  رِ يِف  م   لَ أَ  هُ ابَ صَ : أَ  َحَسن  
  .سِ مْ أَ  هُ تُ رْ زُ  َأانَ ، وَ م  ايَّ أَ  ةِ ثَ اَل ثَ 

 .الً اجِ عَ  اءً فَ شِ  هللاُ  اهُ فَ : شَ  أَِمنْي  

 ؟  َحَسنُ ايَ  هِ ضِ رَ مَ  بَ بَ سَ  تَ فْ رَ عَ  لْ : هَ  َعاِمر  

  .نْيَ خِ دْ التَّ  بُّ حِ  يُ  هُ نَّ أَ  هِ يْ دَ الِ وَ  نْ مِ  تُ عْ : مسَِ  َحَسن  

/ضَ  –ة  ئَ رِ  – م   لَ أَ  – ن  يْ زِ حَ  – نْيُ خِ دْ التَّ  –َضَرر  ج َأْضرَار    – رُّ ضُ يَ رَّ
 –يوِ ئَ الرِّ  ابُ هَ تِ لْ ااِل  – ةِ ئَ الرِّ  انُ طَ رَ سَ  –نَ بََّه/يُ نَ بُِّه  – دُ سُ فْ ي َ َفَسَد/ – ن  خِّ دَ مُ 

 ة  كَ لِ هْ مُ  - رُ ذِّ حَ َحذََّر/ي ُ  – ف  يْ خمُِ  –َأدَّى/يُ َؤدِّي  – بِ لْ قَ الْ  اضُ رَ مْ أَ 

 ة  ئَ رِ 

 الثالث عشر الدرس
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 .ةَ حَّ الصِّ  رُّ ضُ يَ  ل  مَ عَ  نْيَ خِ دْ التَّ  نَّ  أَ يِف  كَّ  شَ : اَل  أَِمنْي  

   الً اجِ عَ  دُ سُ فْ ي َ سَ  نِ خِّ دَ مُ الْ  مَ سْ جِ  نَّ ، أَ ضاً يْ أَ : وَ  َعاِمر  
 .الً آجِ  وْ أَ  انَ كَ 

 ةِ دَّ عِ لِ  ب  بَ سَ  نْيَ خِ دْ التَّ  نَّ أبَِ  اءُ بَّ طِ ا اأْلَ نَ هَ ب َّ ن َ  دْ قَ وَ  : َحَسن  
ي وِ ئَ الرِّ  ابِ هَ تِ لْ ااِل وَ  ةِ ئَ الرِّ  انِ طَ رَ سَ كَ   اضِ رَ مْ اأْلَ 
 .كَ لِ ذَ  رْيِ غَ وَ  بِ لْ قَ الْ  اضِ رَ مْ أَ وَ 

 .تِ وْ مَ  الْ ىَل ي إِ دِّ ؤَ ي ُ  هُ نَّ أَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  دُّ شَ ا أَ مَ : وَ  َعاِمر  

 .هُ نْ  مِ انَ ءَ اقَ دِ صْ أَ ا وَ نَ ب َ ارِ قَ أَ  رُ ذِّ حَ  ُ نوَ  هُ بَ نِ تَ جْ  نَ  نْ ا أَ نَ لَ  دَّ  بُ . اَل ف  يْ خمُِ  ر  مْ ا أَ ذَ : هَ  أَِمنْي  

 .ةِ كَ لِ هْ مُ الْ  اضِ رَ مْ اأْلَ  هِ ذِ هَ وَ  بِْيثِ اخلَْ  لِ مَ العَ  ذَ هَ  نْ مِ  ةَ يَ افِ عَ الْ وَ  ةَ مَ اَل السَّ  هللاَ  لُ أَ سْ : نَ  َعاِمر  
 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.

 

:التَّْدر ْيب    الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َماَذا َأَصاَب َجاَلاًل ؟ -1
 َما َسَبُب َمَرِضِه ؟ -2

 بِ لْ قَ الْ  اضُ رَ مْ أَ 
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 ُأذُْكْر بَ ْعَض اأْلَْمرَاِض الَّيِت ُيَسبِّبُ َها التَّْدِخنْيُ ؟ -3
َرِر ِمَن التَّْدِخنْيِ ؟ -4  َما َأَشدُّ الضَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل ُمرَاِعيًا ِصحََّة الن َّرْبِ.

 

 

 َما مسَِْعُت َكاَلَمَك بَ تَّةً  -3 بَ تَّةَ ُأِعدَّ ِلاِلْمِتَحاِن الْ ملَْ  -2 ةً َما َشَعْرُت اِبلت ََّعِب بَ تَّ  -1
  ةً ُهَو اَل ُيَساِعُدين بَ تَّ  -5 تَّةَ ملَْ أَقْ رَْأ َهَذا الدَّْرَس اْلب َ  -4

 ْمَلةِ ى اجلُْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

 ال ذلك:يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى اْلُمَكمِّاَلِت ِمْثُل: البَ تَُّة/بَ تَّة . مث -8

  اْلبَ تَّةَ َهَذا اَل يَ نْ َفُعنَا. 
  بَ تَّةً َما فَِهْمُت َهَذا الدَّْرَس. 

 

 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 :الرَّاب ع   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 الً آجِ  وْ أَ  انَ كَ   الً اجِ عَ  نِ خِّ دَ مُ الْ  مُ سْ جِ  دُ سُ فْ ي َ سَ  -1
 الً آجِ  وْ أَ  انَ كَ   الً اجِ عَ  َسَيْظَهُر احْلَقُّ  -2
 الً آجِ  وْ أَ  انَ كَ   الً اجِ عَ  َسيَ ْعِرُف النَّاُس َهَذا اخْلَبَ رَ  -3
 الً آجِ  وْ أَ  انَ كَ   الً اجِ عَ  َسَأْحَفُظ اْلُقْرآَن َكاِمالً  -4
 الً آجِ  وْ أَ  انَ كَ  الً اجِ عَ  نَ وْ مُ لِ سْ مُ الْ َسيَ نْ َتِصُر  -5

 
 

 َحوِّْل َكَما يِف النَُّمْوَذِج.  (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

   (َسيَ ْعِرُف النَّاُس َهَذا اخْلَبَ رَ .....................................  ) -1
2- )  ................................................  )َسَيْظَهُر احْلَقُّ
 ........................................  )َسَأْحَفُظ اْلُقْرآَن َكاِماًل( -3
 (َسيَ نْ َتِصُر اْلُمْسِلُمْونَ ..........................................  ) -4
5- ..................................)  ............  )َسيَ نْ َهزُِم اْلَعُدوُّ

 

 (نِ خِّ دَ مُ الْ  مُ سْ جِ  دُ سُ فْ ي َ سَ )

 الً آجِ  وْ أَ  انَ كَ   الً اجِ عَ  نِ خِّ دَ مُ الْ  مُ سْ جِ  دُ سُ فْ ي َ سَ 
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 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج

1- ............................................................... 
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 :اخل ام س   التَّْدر ْيب  

ْد. (أ  ِاْسَتِمْع َوَردِّ
 ةَ حَّ الصِّ  رُّ ضُ يَ  ل  مَ عَ  نْيَ خِ دْ التَّ  نَّ  أَ يِف  كَّ  شَ اَل  -1
مْيَانِ  نَّ  أَ يِف  كَّ  شَ اَل  -2  الطَُّهْوَر َشْطُر اإْلِ
 اْلُقْرآَن َكاَلُم هللاِ  نَّ  أَ يِف  كَّ  شَ اَل  -3
 حُمَمَّداً َرُسْوُل هللاِ  نَّ  أَ يِف  كَّ  شَ اَل  -4
 ت ََّعلَُّم َسبِْيُل النََّجاحِ ال نَّ  أَ يِف  كَّ  شَ اَل  -5

 
 يِف النَُّمْوَذِج.َحوِّْل َكَما   (ب

 النَُّمْوَذُج:  

 

 

 (ةَ حَّ الصِّ  رُّ ضُ يَ  ل  مَ عَ  نْيُ خِ دْ التَّ )

 ةَ حَّ الصِّ  رُّ ضُ يَ  ل  مَ عَ  نْيَ خِ دْ التَّ  نَّ  أَ يِف  كَّ  شَ اَل 
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   (اضِ رَ مْ اأْلَ  ةِ دَّ عِ لِ  ب  بَ سَ  نْيُ خِ دْ التَّ .................................  ) -1
 .........................................  )الت ََّعلُُّم َسَبب  لِلنََّجاِح( -2
 ........................................  )اْلَمْوُت أَْمر  اَل ُبدَّ ِمْنُه( -3
مْيَانِ  الطَُّهْورُ .........................................  ) -4  (َشْطُر اإْلِ
 (َكاَلُم هللاِ   اْلُقْرآنُ .....................  )........................ -5

 
 مُجَل  ِمْن إِْنَشاِئكَ  5ِاْستَ ْعِمِل اأْلُْسلُْوَب السَّاِبَق يِف  (ج

1- ...............................................................   
2- ............................................................... 
3- ............................................................... 
4- ............................................................... 
5- ............................................................... 

 

 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة .

 

 هُ نَ بََّه/يُ نَ بِّ  -4 ن  يْ زِ حَ  -3 نْيُ خِ دْ التَّ  -2 َأْضرَار   -1

/ -2 رُ ذِّ حَ َحذََّر/ي ُ  -6 ةِ ئَ الرِّ  انُ طَ رَ سَ  -5  ة  ئَ رِ  -8 رُّ ضُ يَ َضرَّ
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 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 اْلُمْسَتْشَفى ِبَسَبِب َمَرض  َما ؟َهْل َسَبَق َأْن َلزِْمَت َسرِيْ َر  -1
 َما رَْأُيَك يِف التَّْدِخنْيِ ؟ -2
 َهْل أَْنَت ُمَواِفق  ِبرَْأِي اْلُعَلَماِء الَِّذْيَن حُيَرُِّمْوَن التَّْدِخنْيَ ؟ ِلَماَذا ؟ -3
 ُأذُْكْر بَ ْعَض َأْضرَاِر التَّْدِخنْيِ ؟ -4
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 ة  ع  ام  جلْ  اب   اق  ح  ت  ْلاال  
 

 

 

 

 

 

 ُد ؟: َهْل َستُ َواِصُل ِدرَاَسَتَك اجْلَاِمعِيََّة اَي زَيْ  ُحَسنْي  

            : نَ َعْم، َسأَُواِصُل ِدرَاَسيِت اجْلَاِمعِيََّة  زَْيد  
 ِإْن َشاَء هللُا.

 : فََأيُّ َجاِمَعة  ُترِْيُد ااِلْلِتَحاَق هِبَا ؟ ُحَسنْي  

 نج.ِة اإِلْساَلِميَِّة مبَااَل : ُأرِْيُد ااِلْلِتَحاَق اِبجْلَاِمَعِة اْلُمَحمَّد يَّ  زَْيد  

 : َوَأيَّ ُكلِّيَّة  خَتْتَاُر ؟ ُحَسنْي  

 : َأْختَاُر ُكلِّيََّة الت َّْربِيَِّة. زَْيد  

 : َأْحَسْنَت اَي زَْيُد ! َسَتُكْوُن ُمَدرِّسًا يِف اْلُمْستَ ْقَبِل ِإْن َشاَء هللُا. ُحَسنْي  

 ؟: آمني، إبِِْذِن هللِا تَ َعاىَل. وََكْيَف ِبَك اَي ُحَسنْيُ  زَْيد  

 –اأْلَْهلِيَُّة  – احْلُُكْوِميَّةُ  –تَ ْربِيَّة   –ااِلْلِتَحاُق )ِب(  –ُكلِّيَّة  
ُن  – َواَفَق/يُ َواِفقُ – اْمتَاَز/مَيْتَازُ   اَوَل/حُيَاِولُ حَ  –َضمََّن/ُيَضمِّ

 ُكلِّيََّة الت َّْربِيَّةِ 

 الرابع عشر الدرس
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ًا يِف اْختِيَاِر اجْلَاِمَعِة، َهِل اجْلَاِمَعُة احْلُُكْوِميَُّة أَِو اأْلَهْ  ُحَسنْي    لِيَُّة.: َما زِْلُت ُمَتَحريِّ

ْيء  اِْمتَاَز : اَل يَ ُهمُّنَا َهَذا اَي ُحَسنْيُ ! فَِلُكلّ  َمزَااَيُه َوُعيُ ْوُبُه، ِإِن اْمتَاَز َهَذا ِبشَ  زَْيد  
 آَخَر. َذاَك ِبَشْيء  

 : أَُواِفُق َعَلى َما قُ ْلَت اي زَْيُد ! ُحَسنْي  

ِح، : َوأَْيًضا، ُكلُّ َجاِمَعة  ُحُكْوِميًَّة َكاَنْت أَْو َأْهلِيًَّة اَل ُيَضمِّنُ نَا َعَلى النََّجا  زَْيد  
 فَالنََّجاُح بَِقْدِر َما َحاَوْلنَا.  

 مِحَُه هللُا :ذَكَّْرُت َما قَاَل اإِلَماُم الشَّافِِعي رَ : أَْنَت َصِحْيح  اَي زَْيُد، لََقْد تَ  ُحَسنْي  

 َوَمْن طََلَب اْلُعاَل َسِهَر اللَّيَايِل  # بَِقْدِر اْلَكدِّ ُتْكَتَسُب اْلَمَعايِل  

 َأَضاَع اْلُعْمَر يِف طََلِب اْلُمَحالِ  # وَمْن رَاَم اْلُعاَل  ِمْن َغرْيِ َكدّ   
 

:  التَّْدر ْيب  اأْل وَّل 

 َأْجِر احْلَِواَر السَّاِبَق َمَع زَِمْيِلَك.
 

:  التَّْدر ْيب  الثَّاين 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َهْل َسيُ َواِصُل زَْيد  ِدرَاَسَتُه اجْلَاِمعِيََّة ؟ -1
 َأيُّ َجاِمَعة  ُيرِْيُد ااِلْلِتَحاَق هِبَا ؟ -2
 َوَأيَّ ُكلِّيَّة  خَيْتَاُر ؟ -3
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 فِْيَما يَ َتَحي َُّر ُحَسنْي  ؟ -4
 َهْل َواَفَق ُحَسنْي  َعَلى َما قَاَل زَْيد  ؟ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

:  التَّْدر ْيب  الثَّال ث 

 ِصحََّة الن َّرْبِ.اِْنِطْق َهِذِه اجْلَُمَل ُمرَاِعيًا 

 

 

 ِاْستَ ْعِمْل َهَذا احْلَاُسْوبَ  -3 َشغِّْل اْلِمْرَوَحةَ  -2 َصوِّْر َهِذِه اْلَورَقَاتِ  -1
  ُخُرْوجًا ِمَن اْلَفْصلِ  -5 ُجلُْوسًا َعَلى اْلُكْرِسيِّ  -4

 ْمَلةِ ى اجلُْ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  رْبِ الن َّ دُ اعِ وَ ق َ 

، يَ َقُع الن َّبْ ُر َعَلى اْلَكِلَماِت الطَلَبِيَِّة أَفْ َعااًل أَْم َأمسَْ  -9 اَء أَفْ َعال 
 ِمثَاُل َذِلَك:

  ِهللَا. قِ تَّ ا 

  َاتِ رَ ذِّ حَ مُ الْ  نَ مِ  راً ذَ ح. 

 

 

 

 ة ْد اعْ ق ْال ْ
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 التَّْدر ْيب  الرَّاب ع :

 َواجْلََواَب َمَع زَِمْيِلَك َكَما يِف اْلِمثَاِل. الُسَؤالُ تَ بَاَدِل 

 اْلِمثَاُل:

 

 

 
 

 

 اهْلَْنَدَسُة( -)َجاِمَعُة َغاَجاه َماَدا بِيُوغيَاَكْراَت  -1
 الطُِّب( -أَْيرلَْنَكا ِبُسورَااَباَي  )َجاِمَعُة  -2
 الشَّرِيْ َعُة( -)َجاِمَعُة ُسوَنن أَْمبِيل اإِلْساَلِميَُّة احْلُُكْوِميَُّة ِبُسورَااَباَي  -3
 (اْلُعلُْومُ  -)اجلَاِمَعُة احْلُُكْوِميَُّة مبَااَلنج  -4
 (الت َّْربِيَّةُ  – َجاِمَعُة َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلب  اإِلْساَلِميَُّة ِبُسورَااَبايَ ) -5

 

:  التَّْدر ْيب  اخل ام س 

. لَ اِْنِطْق َهِذِه اجْلُمَ   بِتَ ْنغِْيم  َسلِْيم 

 َسَنِصُل ِإىَل ُسْورَااَباَي َعاِجاًل َكاَن أَْو آِجاًل.   -1
 ُكلُّ َجاِمَعة  ُحُكْوِميًَّة َكاَنْت أَْو َأْهلِيًَّة اَل ُيَضمِّنُ نَا َعَلى النََّجاِح. -2

 ُة(الت َّْربِيَّ  -)اجْلَاِمَعُة اْلُمَحمَِّديَُّة اإِلْساَلِميَُّة مبَااَلنج 

 : َأيُّ َجاِمَعة  ُترِْيُد ااِلْلِتَحاَق هِبَا ؟ 1ط 

 . مبَااَلنجةِ اجْلَاِمَعِة اْلُمَحمَِّديَِّة اإِلْساَلِميَّ : ُأرِْيُد ااِلْلِتَحاَق بِ  2ط 

 : َوَأيَّ ُكلِّيَّة  خَتْتَاُر ؟ 1ط 

 .الت َّْربِيَّةِ : َأْختَاُر ُكلِّيََّة  2ط 
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 َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم  رَُجاًل َكاَن أَِو اْمرَأًَة َأْن َيْطُلَب اْلعِْلَم.  -3
ْيَء اأُلْستَاذُ َأْخَشى َأْن  -4  ملَْ َأْحُضْر يِف اْلَفْصِل.َوَأانَ جيَِ
م  تَ ْقرِْيبًا. -5  َسأَْمُكُث يِف َهَذا اْلُفْنُدِق َثاَلَثَة َأايَّ

 

 :  التَّْدر ْيب  السَّاد س 

 َضْع َهِذِه اْلَكِلَماِت يِف مُجَْلة  ُمِفْيَدة . 

 

 :ع  اب  السَّ  ب  يْ ر  دْ التَّ 

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة َشَفِهيًّا.

 َستُ َواِصُل ِدرَاَسَتَك اجْلَاِمعِيََّة ؟ َهلْ  -1
 َأيُّ َجاِمَعة  ُترِْيُد ااِلْلِتَحاَق هِبَا ؟ َوِلَماَذا ؟ -2
 َأيَّ ُكلِّيَّة  خَتْتَاُر ؟ َوِلَماَذا ؟ -3
ُل، ااِلْلِتَحاق اِبجْلَاِمَعِة احْلُُكْوِميَِّة أَِو اأْلَْهلِيَِّة ؟ َوِلمَ  -4  اَذا ؟أَي ُُّهَما تُ َفضِّ

  

 احْلُُكْوِميَّةُ  -4 تَ ْربِيَّة   -3 ااِلْلِتَحاُق )ِب( -2 ُكلِّيَّة   -1

نُ  -2 َواَفَق/يُ َواِفقُ  -6 اْمتَاَز/مَيْتَازُ  -5  َحاَوَل/حُيَاِولُ  -8 َضمََّن/ُيَضمِّ



 أحب اللغة العربية

134 

 

الكتابفهرس   

 

 2............................................................... املقدمة

 4........................................................... املعلم دليل

 4.................................... الكتاب عن عامة فكرة: أوال

 5...........................................الكتاب أهداف: اثنيا

 6.............................. الكتاب لتدريس املقرتح الزمن: اثلثا

 6..........................................العمري املستوى: رابعا

 6.........................................التدريس طريقة: خامسا

 6............................ اجلديدة الكلمات شرح ةطريق (أ

 2.................................... احلوار تدريس طريقة (ب

 8......................... االستيعابية األسئلة تدريس طريقة (ج

 8............... وتدريباهتا( النرب قواعد) القواعد تدريس طريقة (د

 9......................... األساليب تدريبات تدريس طريقة (ه

 12 ......................... األمناط تدريبات تدريس طريقة (و

 12 ....................... وتدريباهتا الرتاكيب تدريس طريقة (ز

 11 .................... األسئلة صيغ تدريبات تدريس طريقة (ح

 11 ..............املفيدة اجلملة تكوين تدريبات تدريس طريقة (ط



 أحب اللغة العربية   

  135 

 

 12 ................. ابلصور املتعلقة التدريبات تدريس طريقة (ي

 13 ..................... املوقف بيان تدريبات تدريس طريقة (ك

 13 ...................... االتصالية التدريبات تدريس طريقة (ل

 14 ................................ درس لكل املعلم دليل: سادسا

 14 .................................. العرض جهاز  األول الدرس

 16 ..........................(إمييل) اإللكرتوين الربيد  الثاين الدرس

 18 .................................. حائطية جملة  الثالث الدرس

 22 .................................. النقود استعارة  الرابع الدرس

 21 ........................ اجلديد( اجلوال) اهلاتف  اخلامس الدرس

 23 ...............................اهلاتف استعارة  السادس الدرس

 24 ..................................... احلاسوب السابع الدرس

 26 ............................ اإلضافية النشاطات  الثامن الدرس

 22 ................................ الكتاب تصوير  التاسع الدرس

 29 .................................... الطريق يف  العاشر الدرس

 32 .......................... الوقود حمطة إىل  عشر احلادي سالدر 

 31 ............................ الدراسية املنحة  عشر الثاين الدرس

 33 ........................التدخني أضرار من  عشر الثالث الدرس

 34 ..........................ابجلامعة االلتحاق  عشر الرابع الدرس



 أحب اللغة العربية

136 

 

 36 .................................................... احلوار ملادة مقرر

 32 ........................................................ اْلَعْرضِ  ِجَهازُ 

ِلْكرُتوين  اْلرَبِْيدُ   45 ............................................... (ِإمْيِْيل) اإْلِ

 51 ......................................................... َحاِئِطيَّة   جَمَلَّة  

 58 ....................................................... الن ُُّقْودِ  ِاْستَِعارَةُ 

 64 ................................................اجْلَِدْيدُ ( اجَلَوَّالُ ) اِتفُ اهلَْ 

 21 ....................................................... اهْلَاِتفِ  ِاْستَِعارَةُ 

 29 ........................................................... اُسْوبُ احلَْ 

َضافِيَّةُ  النََّشاطَاتُ   86 ...................................................اإْلِ

 95 .......................................................اْلِكتَابِ  َتْصِويْ رُ 

 122 ......................................................... طَّرِْيقِ ال يِف 

 126 .................................................... اْلَوقُ ْودِ  حَمَطَّةِ  ِإىَل 

 115 .................................................... الدِّرَاِسيَّةُ  اْلِمْنَحةُ 

 122 ................................................. التَّْدِخنْيِ  َأْضرَارِ  ِمنْ 

 129 .................................................. اِبجْلَاِمَعةِ  ااِلْلِتَحاقُ 

 134 ...................................................  الكتاب فهرس

 

 



 أحب اللغة العربية   

  132 

 

 


