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تقدمي

م�سروع العربية للجميع
تقدمي

احلمد لله الذي ختم الرسل مبحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكرمي، وجعل 
العربية لسان هذا الدين اخلامت وبعد:

فإن العربية اليوم لغة تطلبها الشعوب املسلمة، وحترص على تعلمها الرتباطها بدينها وعبادتها، 
وليست كغيرها من لغات املستعمرين التي تفرض على الشعوب فرضاً.

ويتميز مشروع العربية للجميع بالشمول والتكامل ؛ فهو يستعني بجميع الوسائط التعليمية، من 
كتب وبرامج إذاعية، وتلفازية، وحاسوبية وعن طريق الشبكة الدولية »اإلنترنت« حتى يتحقق تعليم 

العربية بأفضل األساليب وأحدثها، وليجد كل دارس مايحقق رغبته، ويلبي حاجته. 
ويهدف املشروع من ناحية أخرى إلى تدريب مدرسي اللغة العربية وِإعدادهم ِإعداداً علمياً أينما 
اللغوية  للرقي مبستوياتهم  بهم،  خاصة  دورات  وعقد  املناسبة،  العلمية  باملواّد  بإمدادهم  كانوا؛ 

والثقافية واملهنية، حتى يتمكنوا من تقدمي اللغة وفقاً ألحدث تقنيات تعليم اللغات.
ومشروع العربية للجميع مشروع غير ربحي، وإمَنا غايته خدمة هذه اللغة اجلليلة، ونشر ثقافتها 
ِإلى كل من يرغب في دعم هذا  الدعوة  الغاية نوجه  اإلسالمية في اآلفاق؛ وانطالقا من هذه 
املشروع، واملساهمة فيه، بأن يكتب لنا، حتى تتضافر اجلهود، ويخرج املشروع في الصورة التي 

تشرف هذه اللغة الكرمية.
ويسّر مشروع العربية للجميع أن يقّدم لعّشاق العربية من غير أبنائها سلسلته التعليمية »العربية 
بني يديك« وهي منهج تعليمي متطور، يعرض العربية عرضاً تربوياً علمياً يالئم مستجدات العصر، 
ويلبي حاجات الدارسني غير الناطقني بالعربية، أّياً كانت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم وبيئاتهم، 

عن طريق توفير املوارد التعليمية، والبرامج املناسبة. 

 
 

                                                              امل�سرف على امل�سروع                
                                                                                                               الدكتور/ ممد بن عبد الرحمن اآل ال�سيخ 
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للّناِس  املَْبعوِث  الَعَرِبِيّ  النَِّبِيّ  َعلى  والّسالُم  والّصالةُ  الّصاحِلاُت،  تَِتُمّ  ِبِنْعَمِتِه  اّلذي  للِه  احلمُد 
أْجَمعنِي. وبَْعُد

ُمها ِللّراِغبنَي في تََعلُِّم  َحُة ِلِسلِْسلَِة »الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يََديْك« نَُقِدّ َرةُ َواملُنََقّ ْبَعُة اجَلديَدةُ املَُطَوّ فَهِذِه ِهَي الَطّ
لَْت في َضْوِء  َحْت وُعِدّ ُمها في ثَْوِبها اجَلديِد، بَْعَد أْن نُِقّ الَعَرِبَيِّة وتَْعليِمها ِمَن املَُعِلّمنَي واملُتََعِلّمنَي، نَُقِدّ
لِْسلَُة إلى التَّْجريِب َواالْخِتباِر َوالتَّْقومِي  نَواِت املاِضَيِة؛ حيث َخَضَعِت الِسّ ْت ِبها َعْبَر الَسّ َتاِرَب َمَرّ
َصٍة ِمْن جاِمعاٍت وَمعاِهَد  َعٍة وُمتََخِصّ ساٍت تَْعليِمَيٍّة ُمتَنَِوّ في َمناِطَق ُمْختَِلَفٍة ِمَن العالَِم، َوفي ُمَؤَسّ
ِمَن  وَغْيُرُهْم  ُمَؤِلّفوها  لِْسلَِة  الِسّ َهِذِه  ِبتَْجريِب  وَقْد قاَم  ِبَغْيِرها.  للّناِطقنَي  الَعَرِبَيِّة  ِلتَْعليِم  وَمراِكَز 
صنَي في تَْعليِم الَعَرِبَيِّة ِلَغْيِر الّناِطقنَي ِبها وِمْن َغْيِرِهم في َشّتى أْرجاِء املَْعموَرِة ِمْن الِفِلّبنَي  املُتََخِصّ

ماِل إلى أْستُراِليا في اجَلنوِب.  ْرِق إلى الِوالياِت املُتَِّحَدِة في الَغْرِب وِمْن روِسيا في الَشّ في الَشّ

َمَع  َهِذِه املَلْحوظاُت  َكَشَفْت  َواخُلَبراِء،  الِب  َوالُطّ املَُدِرّسنَي  ِمَن  أُِخَذْت  َملْحوظاٌت َعديَدةٌ  َوُجِمَعْت 
َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى  تاُج  حَتْ اّلتي  اجَلواِنَب  ِللُْمَؤِلّفنَي  ِربَِة  التَِّجْ نَتيَجِة 
لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها  ْت َعَمِلَيُّة التَّْطويِر؛ َفقاَم املَُؤِلّفون ِبتَنْقيِح ُكتُِب الِسّ التَّْغِذيَِة الّراِجَعِة، َتَّ
َة الَفْجَوِة بنَْيَ الُكتُِب، وَدْعَم َمواِطِن التََّميُِّز فيها،  اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة َوتَْعديٍل َوتَْصحيٍح، َوَقْد َشَمَل التَّطويُر والتَّْغييُر َعناِصَر  َة اجَلواِنَب اّلتي حَتْ وُمعاجَلَ

لِْسلَِة. ا أّدى إلى ِزياَدة ُدروِس الِسّ اللَُّغِة َوَمهاراِتها َونُصوِصها؛ ِمّ
َكما اْقتََضْت َهِذِه املُراَجَعُة ِزياَدةَ ِكتاٍب راِبٍع ِللّطاِلِب وِمثِْلِه ِللُْمَعِلِّم.

نتيجة التطوير: 

أصبحت الكتب أربعة لكلٍّ من الطالب واملعلم بدال عن ثالثة. وقسم كل كتاب من كتب الطالب إلى 
جزأين ،

وأصبح عدد الدروس )576( درسا بدال عن )300( درس. 
ت حلٍدّ كبير الفجوة التي قد يجدها بعض الدارسني للطبعة األولى فيما بني كتب السلسلة.  وُسَدّ

مت تصحيح األخطاء الطباعية وغيرها، ومّت حتسني اإلخراج.

مقدمة الكتابمقدمة الكتاب

َمـة ُمَقِدّ



ني
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

ت

الِب الَّذيَن أََمّدونا  ميِع اإلْخَوِة اخُلَبراِء َواملَُدِرّسنَي َوالُطّ ْكِر جِلَ َم ِبخاِلِص الُشّ َويَطيُب لَنا ُهنا أَْن نَتََقَدّ
ِبِإبداِء  اللَه؛ َسواًء  ِبَحْمِد  سيِنِه  الَعَمِل َوحَتْ َكبيٌر في تَْطويِر  أَثٌَر  لَها  اّلتي كاَن  الَقِيَّمِة  مِبَلْحوظاِتِهُم 
َفِويَِّة أو الِكتاِبَيِّة ِمْن ُزمالِئنا في امِلْهنَِة، وِمْن ُمَدِرّسي الَعَرِبَيِّة، وِمْن ُطالِبها، وِمْن  املَلْحوظاِت الَشّ
َعْبَد  ْكِر األُْستاَذ  ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ونَُخُصّ بالُشّ الَعَرِبَيِّة وِبتَْعليِمها في  ِبنَْشِر  يَْهتَُمّ  ْن  َغْيِرِهْم ِمَّ
اللِه بَْن ظاِفٍرٍ الَقْحطاِنّي، املَُدِرَّس في َمْعَهِد اللَُّغوّياِت الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد، َعلى ما قاَم ِبِه 
ُمُه مِلَْعِهد اللَُّغوّياِت الَعَرِبَيِّة  ِمْن ُمراَجَعٍة ِلَهِذِه الُكتُِب في إْصداِرها اجَلديِد، وُشْكٌر خاٌصّ أيْضا نَُقِدّ
ريِب الُكتُِب في  ُفْرَصَة َتْ لَنا  َفَقْد أتاَح  ِبِعماَدِتِه وَوكالَِتِه وُمَدِرّسيِه وُطالِبِه؛  ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد 
ِة َفصوٍل ِدراِسَيٍّة، أُتيَح ِللُْمَؤِلّفنَي ِمْن  ْت ِتلَْك التَّْجِربَُة ِلِعَدّ ُصفوِفِه مِبُْستََوياِتِه املُْختَِلَفِة، وَقْد اْستََمَرّ
نَي  لِْسلَِة َعلى هذه املُْستََوياِت املُْختَِلَفِة، َكما أُتيَح لَُهْم ُمناَقَشُة التَّْجِربَِة َمَع املُْختَِصّ ِخالِلها تَْطبيُق الِسّ
ْكُر َمْوصوٌل ِلَبِقَيِّة املَعاِهِد واملَراِكِز التي  لِْسلَِة، أْو ِمْن َغْيِرِهْم. والُشّ ريِب الِسّ ْن شاَرَكُهْم في َتْ ِمَّ
لِْسلَِة في ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ولَْم يَْبَخْل أْصحابُها َعلينا مِبَلْحوظاِتِهْم، ِلَهؤالِء  قاَمْت ِبتَْدريِس َهِذِه الِسّ

ْكُر أْجَزلُُه والِعْرفاُن ُكلُُّه، أثابَُهُم اللُه ونََفَعُهْم ونََفَع ِبِهْم َغْيَرُهْم. وَهؤالِء َجميًعا الُشّ

لِْسلَِة شاَء اللُه - ُسْبحانَُه َوتَعالى - لَها أَْن تَنْتَِشَر  َمِة نُشيُر إلى أَنّ َهِذِه الِسّ َوفي ِختاِم َهِذِه املَُقِدّ
ا ال َشَكّ فيِه، أََنّ َسَبَب َهذا  في َهِذِه الَفتَْرِة الَقصيَرِة انِْتشاراً واِسعاً في َكثيٍر ِمْن ِبقاِع العالَِم، َوِمّ
ا يَعوُد إلى لَُغِة الُقْرآِن الَكرمِي، َوَمكانَِتها الَعظيَمِة في نُفوِس املُْسِلمنَي، َوِثَقِة ُعّشاِق  االنِْتشاِر، إمَنّ
ساٍت  ُمَؤَسّ في  ِدراِسًيّا  ُمَقّرراً  يَديَك«  بنَْيَ  »الَعَرِبَيُّة  ِسلِْسلَُة  اْعتُِمَدْت  َوَقْد  لِْسلَِة،  الِسّ ِبَهِذِه  الَغَرِبَيِّة 
ياض - املَْملََكُة الَعَرِبَيُّة  تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد - الِرّ

عوِديَُّة، وَمْرَكِز َفْجٍر ِللَُّغِة الَعَرِبَيِّة - القاِهَرة - ُجْمهوِريَُّة ِمْصَر الَعَرِبَيِّة. الَسّ

والبوْسنَُة،  والّصنُي،  وأْفغاِنْستاُن،  ِمْصُر،  ِمنْها  َكثيَرٍة،  ِبالٍد  في  ًة،  َطَبعاٍت خاَصّ لِْسلَُة  الِسّ وُطِبَعِت 
وأنْدونيْسيا، وتُْرِكيا...  

      
فوَن امُلَؤِلّ

مقدمة الكتابمقدمة الكتاب
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تَلِْبَيًة  العربيِة؛ ّما أّدى إلى تأليِف كتٍب وسالِسَل عديدٍة،  باللغِة  زاد االهتماُم، في هذا العصِر 
حلاجاِت طالِب العربيِة املتعّددِة واملتجّددِة. وبالّرغِم من اجلهوِد التي بُِذلَْت في هذا املجاِل، فما 

. زالِت احلاجُة ماّسًة لسالِسَل جديدٍة، تُثْري هذا احلقَل املهَمّ
وتأتي ِسلِسلُة  العربيُة بني يديك، إسهاماً في هذا امليداِن، ومشاركًة فيه. وفيما يلي تعريٌف موجز 

بأهِمّ مالِمِح هذه السلسلِة: 

أّواًل: أهداُف السلسلِة:
االتصاليِة،  والكفايِة  اللغويِة،  الكفايِة  التاليِة:  الكفاياِت  من  الدارِس  إلى تكنِي  السلسلُة  تهِدُف 

والكفايِة الثقافيِة. وفيما يلي بياٌن موجٌز ِبهذه اجلوانِب الثالثِة.  
الكفايُة اللغويُة: وتضُمّ ما يأتي:
أ- املهاراِت اللغويَة األربَع، وهي:
    1- االستماُع )فهُم املسموِع(.

    2- الكالُم )احلديُث(.
    3- القراءةُ )فهَم املقروِء(. 

    4- الكتابُة )اآلليَة واإلبداعيُة(.
ب- العناصَر اللغويَة الثالثَة، وهي:

     1- األصواُت )والظواهُر الصوتيُة املختلفُة(.
     2- املفرداُت )والتعابيُر السياقيُة واالصطالحيُة(.

     3- قواعِد النحِو والصرِف مع قدٍر مالئٍم من التراكيِب النحويِة واإلمالِء.

الكفايُة االتصاليُة: وترمي إلى إكساِب الدارِس القدرةَ على االتصاِل بأهِل اللغِة، ِمن خالِل السياِق 
وكتابًة، ومن  اللغِة مشافهًة  التفاُعِل مع أصحاِب  الدارُس من  ُن  يتمَكّ املقبوِل، بحيُث  االجتماعِيّ 

التعبيِر عن نفسه بصورٍة مالئمٍة في املواقِف االجتماعيِة املختلفِة.

الكفايُة الثقافيُة: حيُث يِتُمّ تزويُد الدارِس بجوانَب متنوعٍة من ثقافِة اللغِة، وهي هنا الثقافُة العربيُة 
اإلسالمـيُة، يُضاُف إلى ذلَك أمناٌط من الثقافِة العامليِة العامِة، التي ال تخالُف أصوَل اإلسالِم.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ثانيًا: ُجمهوُر السلسلِة:
أو  أكانوا دارسني منتظمني في مؤسساٍت تعليميٍة،  الراشدين، سواًء  للدارسني  هٌة  السلسلُة موَجّ
دارسني غيَر منتظمني، يَُعِلّمون أنفَسهم بأنفِسهم، وسواًء مَتَّ تدريُس السلسلِة في برنامٍج مكّثٍف، 

َصْت له ساعاٌت قليلٌة. َصْت له ساعاٌت كثيرةٌ، أو في برنامٍج غيِر مكثٍف ُخِصّ ُخِصّ
من ناحيٍة أخرى، تخاطُب السلسلُة الدارَس الذي لم يسبْق له تعلُّم العربيـِة. وِبهذا فهي تبدأُ ِمن 
ْفِر، وتنطلُق بالدارِس ُقُدماً، حتى يُتِقَن اللغَة العربيَة، بصورٍة تعله قاِدراً على االتصاِل بالناطقني  الِصّ

نُه من االنخراِط في اجلامعاِت التي تتَِّخُذ العربيَة لغَة تدريٍس. بـها مشافهًة وكتابًة، وتِكّ

ثالثًا: ُلغُة السلسلِة:
تعتمُد السلسلُة على اللغِة العربيِة الفصيحِة، وال تستخدُم أيََّة لهجٍة من اللهجاِت العربيِة العاميِة، 

كما أنَّـها ال تستعني ِبلغٍة وسيطٍة.

ناُت السلسلِة:   رابعًا: ُمكَوّ
تتألَُّف السلسلُة من الكتِب والـموادِّ التاليِة :

* حروف العربية.
* وكتاُب الطالِب )1( جزءان، وكتاُب املعلِم )1( - للـُمْستَوى الـُمْبتَـِدئ .
ط . * كتاُب الطالِب )2( جزءان، وكتاُب املعلِم )2(  - للـُمْستَوى الـُمتََوِسّ
م . * كتاُب الطالِب )3( جزءان، وكتاُب املعلِم )3(  - للـُمْستَوى الـُمتََقــِدّ
* كتاُب الطالِب )4( جزءان، وكتاُب املعلِم )4(  - للـُمْستَوى الـُمتََمِيّـــز .

*  الـمعجِم العربي بني يديك .
*  وتْصَحُب السلسلَة مادة صوتيٌة

هاُت السلسلِة:  خامسا: ُمَوِجّ
اللغاِت األجنبيِة، مع  تعليِم  إليها علُم  َل  توَصّ التي  الطرائِق واألساليِب،  بأحدِث  السلسلُة  تَهتدي 

مراعاِة طبيعِة اللغِة العربيِة بشخصيِتها املتميزِة، وخصائِصها املتفردِة.
هاِت التي أَخَذْت بـها السلسلُة ما يلي: وِمن املَُوِجّ

* الّتكاُمُل بني مهاراِت اللغِة وعناصِرها.
* العنايُة بالنظاِم الصوتّي للغِة العربيِة، تعّرفا وتييزا وإنتاجا.

ِج في عرِض املادِة التعليميِة. * مراعاةُ التدُرّ

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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* مراعاةُ الفروِق الفرديِة بني الدارسني.
* اختياُر نصوٍص متنوعٍة )حوارات، سرد، قصة،…( واعتمَد الكتاُب األَوّل منها على احِلوار، 

والنصوِص القصيرِة، لسهولِتها، ولكوِنـها مثيرا جّيدا للتعلِّم.
* استخداُم تدريباٍت متنوعٍة ومتعددٍة.
* مناسبُة احملتوى ملستوى الدارسني.

* ضبُط النصوِص بالشكِل، كلّما اقتضْت احلاجُة ذلك.

* ضبُط عدِد املفرداِت والتراكيِب في كل وحدٍة وكتاٍب.
* اتباُع نظاِم الوحدِة التعليميِة في عرِض املادة.

ٍة. * عرُض املفرداِت في سياقاٍت تاَمّ
* االهتماُم باجلانِب الوظيفي، عنَد عرِض تراكيِب اللغِة في املَراِحِل األُولى.

* االهتماُم باملهاراِت الشفهيِة في الِكتاِب األّول.
* التواُزُن بني عناصِر اللغِة ومهاراِتها.
* مالَءَمُة السلسلِة مِلَُعِلِّم اللغِة العربيِة.

* وضُع قوائَم باملفرداِت والتعبيراِت اجَلديَدِة الواردِة في كِلّ كتاٍب.
* اإلفادةُ من قوائِم التراكيِب النحويِة الشائعِة.

* وضُع اختباراٍت مرحليٍة في كِلّ كتاٍب.
* عرُض املفاهيِم الثقافيِة بأساليَب شائقٍة.

* االستعانُة بالصورِة، والسيما في الكتابني األّول والثاني.

ُص لتدريِس السلسلة: سادسا: الّزمُن امُلخَصّ
الدروس األساسية = 576 درسا، يضاف إليها دروس لالختبارات 24 درسا = 600 درس.

في برنامج يُتيح له 25 ساعة أسبوعيا = 24 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 20 ساعة أسبوعيا = 30 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 15 ساعة أسبوعيا = 40 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 10 ساعات أسبوعيا = 60 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 8 ساعات أسبوعيا = 75 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 5 ساعات أسبوعيا = 120 أسبوعا.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

الكتاب األول: 144 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

احلوار األول، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثاني، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثالث، ومفرداته وتدريباتـها             
تدريبات املفردات، واملفردات اإلضافية       
التراكيب النحوية وتدريباتـها                             
األصوات وفهم املسموع                      
الكالم وتدريباته                                        
القراءة وتدريباتـها                                        

الكتابة وتدريباتـها  

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
4 َصَفحاٍت

=  25 صفحة

الكتاب الثالث: 112 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ ُمَكثٌَّف َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب      
مفردات وتعبيرات                   
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباتـها            

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموعِ 
اإلمالء                

َفِهّي َوالِكتابّي   تَْدِريباُت التَّْعبيِر الَشّ
َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباتـها  

4 َصَفحاٍت
2 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 َصفحتاِن
2 صفحتان
2 صفحتان
3 َصَفحاٍت
=18صفحة

الكتاب الثاني: 208 دروس أساسية
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

ِحوار )1( وتدريبات استيعاب ومفردات             
أصوات وتدريباتـها                                         
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )1(                                  
فهم املسموع وكالم )1(                           
نٌَصّ ِقرائي )1( واستيعاب ومفردات       
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )2(                                 

حوار )2( وتدريبات استيعاب ومفردات            
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )3(                                 
فهم املسموع وكالم )2(                          
نٌَصّ ِقرائي )2( واستيعاب ومفردات      
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )4(                                 
تعبير موجه                                   

خط وإمالء  

2 صفحتان
1 صفحة
1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
= 20 صفحة

الكتاب الرابع: 112 درسا أساسيا 
 وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب         
ِكتابَة         

َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباٌت 
تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع

َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباٌت
كتابة وبحث

قراءة موسعة

3 َصَفحاٍت
1 صفحة

3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
 3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
6 صفحات

=20 صفحة 

ْلِسَلِة  ساِبعا:  ُدروُس الِسّ
مجموع دروس كتب الطالب األربعة بأجزائها الثمانية )576 درسا أساسيا( ُوِزّعت هذه الدروس كما يلي: 
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َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(

              َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(

َوَحداُت الكتاِب وُدروُسُه:
َيُضّم ِكتاُب الطالِب الثاني ) 16( َوْحَدًة، وقد جاء تصميُم ُكِلّ َوْحّدٍة كما يلي:

2 صفحتان* ِحوار )1( وتدريبات استيعاب ومفردات             
1 صفحة* أصوات وتدريبات عليها                                         
ة )1(                                   1 صفحة* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
1 صفحة* فهم املسموع وكالم )1(                           

2 صفحتان* َنٌصّ ِقرائي )1( واستيعاب ومفردات       
ة )2(                                  2 صفحتان* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
2 صفحتان* حوار )2( وتدريبات استيعاب ومفردات            
ة )3(                                  1 صفحة* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
1 صفحة* فهم املسموع وكالم )2(                          

2 صفحتان* َنٌصّ ِقرائي )2( واستيعاب ومفردات      
ة )4(                                  2 صفحتان* ُمالَحَظة َنْحِوَيّ
2 صفحتان* تعبير موجه                                   

1 صفحة*خط وإمالء

وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:

أّواًل: الُنّصوص
  تضُمّ ُكُلّ َوْحَدِة أربعة نُصوٍص، نَّصاِن ِحواِرياِن، ونصان َسْرِدّيان. وقد جاءْت بهذا الترتيِب: نّص 
حواِرّي فنّص َسرِدّي فنّص حواِرّي فنّص سْرِدّي. ومقارنًة بالِكتاِب األَوّل، يالَحظ أَنّ عدَد احِلواراِت، 
َرْت في  ْرِديََّة تطَوّ ِل، وأَنّ النُّصوَص الَسّ أصَبَح حواَريِن، بعَد أْن كاَن ثالثَة حواراٍت في الِكتاِب األَوّ
ِل. وهذا أمٌر َطبيِعّي، يُساِيُر  الكتاِب الّثاني، فزاَد عدُدها، واتََّسَمت بالّطوِل، مقاَرنًَة بالكتاِب األَوّ



ني
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

ذ

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(

قُه الدارُس، وهو يَنتَِقُل من ُمستوًى إلى ُمستوًى آَخَر. َم الذي يُنتَظُر أن يحِقّ التََّقُدّ
نِي، للتَّدريِب على مهاَرِة  ُن كُلّ َوْحَدٍة نََصّ باإلضافِة إلى النُّصوِص اخَلْمَسِة األساسَيِّة السابقِة، تتضَمّ
، ما عدا الوحداِت األربَع األخيرةَ التي جاءِت  ، واآلَخُر َسْرِدٌيّ َفْهِم املَْسموِع، أحُدهما نٌَصّ ِحواِرٌيّ

الّنصوُص بها سرِديًَّة، وهي نََشراُت أْخباٍر.

ثانيًا: تدريباُت االستيعاِب 
َدٍة،  يَلي ُكَلّ نٍَصّ تدريٌب واِحٌد، أو تدريباِن، أو ثالثٌة لالستيعاِب. وجاءِت التدريباُت في ُصَوٍر متعِدّ

منها:
طِأ. * َصواب، أو َخَطأ.                * َصواب، أو َخَطأ، مع تَصحيِح اخَلَ

* ترتيُب ُجَمٍل، كما ُفِهَم مَن احِلواِر.       * اإلجابة عن األسئلة.
ٍد.                * حَتديُد موضوِع الِفْقَرِة. * اختياٌر ِمن ُمتََعِدّ

* حتديُد الِفْكَرِة الرئيسِة للِفْقَرِة.          * ُمقاَرناٌت.

ثالثًا: تدريباُت املفرداِت
َدت أنواُعها، مسايرًة لكثَرِة  ُعني الكتاُب الّثاني بتدريباِت املفرداِت، فَكثَُر عدُدها في الَوْحَدِة، وتعَدّ
املفرداِت في النُّصوِص )نحو 60 مفَرَدًة في كِلّ َوحدٍة( وألَنّ كثيراً من تلك املفرداِت ذاُت ِدالالٍت 
َمْعنَِويٍَّة. وقد رأينا تَدريَب الطاِلِب على اسِتْخداِم املُعَجِم الَعَربِيّ في هذا املستوى؛ حتى يَستَعنَي 

ِبهِذِه الَوسيلَِة، عنَدما يواِجُه ُمفَرداٍت جديدًة. وقد جاءت تدريبات املفَردات، كما يلي:
* ِصْل بنَي املفرِد وَجمِعِه.            * امأل الفراَغ بالكلمِة املناسبِة من الصندوِق.

ندوِق.                   * هاِت مفَرَد الكلماِت. * َصِنّف كلماِت الُصّ
* هاِت َجْمَع الَكِلماِت.           * ضْع َعالَمَة )( ِبجانِب املعنى املناِسِب للِعبارة.

* ِصْل بنَي الكلمتنِي املتراِدَفتنَِي.          * ِصْل بنَي الكلمتنِي املتناِسَبتنِي.

تنَِي. * امأِل الَفراَغ بكلمٍة مناسبٍة من ِعندَك.       * ِصْل بنَي الكلمتنِي املتَضاَدّ
* ِصْل بنَي الكلمِة والتعريِف املناِسِب.         * ِصْل بنَي كِلّ كلمتنَِي تأتياِن َمعاً مَع االستعمال.

* أِضْف كلمتنِي مناسبتنِي إلى ُكِلّ مجموعٍة.  * ابحْث في معجٍم َعَرِبٍيّ َعن.....
ندوِق.           * استعمِل الكلماِت في جمٍل من إنشائَك. ْن عباراٍت من الُصّ * َكِوّ

* متى نقوُل هذه العباراِت؟            * ضِع الكلمَة املناسبَة في الَفراِغ.
ْن جُملًَة مناِسَبًة من َمجموَعِة الَكِلماِت.   * ضْع َخّطاً حتَت الكلمِة الَغريَبِة. * كِوّ

َة في املكاِن املناِسِب. * ضِع الكلماِت املشتََقّ
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رابعًا:  َمهاَرُة الَكالِم.
وجاءت  ِحواٍر.  كِلّ  بعَد  تدريبنِي  بواقِع  والكالِم،  للمحاَدثَِة  تدريباٍت  أربََعِة  على  وحَدٍة  كُلّ  تشتَِمُل 
، حّتى يكتَِسَب الدارُس الطالقَة في استخداِم اللَغِة. ويالَحُظ أَنّ  تلك التدريباُت في إطاِر اِتّصالِيّ
معظَم تلَك التدريباِت، جاءْت في صوَرِة نَشاٍط ثُنائّي، ونشاِط الَفريق، لتَحقيِق التفاعِل واملشاركِة، 

والتواصِل بنَي الدارسنَي. ومن أنواِع تلَك التدريباِت ما يَلي:
وِر مع زميِلَك.           * قاِرْن بنَي الّصوَرتنَِي. * تبادْل وصَف الُصّ

* تبادْل األسئلَة واألجوبََة مع زميِلَك.           * ماذا تقوُل؟
ُل؟ وملاذا؟ * أجِر حواراٍت مع زمالِئَك.            * ماذا تفِضّ

* ماذا تفعُل في املواِقِف الّتالية؟              * تبادْل مناقشَة املوضوِع مَع زمالِئَك.
* أْجِر املسابََقَة مع زميِلَك.

خامسًا: َمهاَرة َفْهِم املَسموٍع.
عالَج الكتاُب الّثاني َمهاَرةَ َفْهِم املسموِع في صوَرتنَِي، أوالُهما: اسِتماُع الّداِرِس للنصوِص األساسَيِّة 
نِي ِبَفهِم املسموِع في كِلّ َوْحَدٍة. وقد جمعنا  نِي اخلاَصّ في الَوْحَدِة، وثانيِهما: االسِتماُع إلى النََّصّ

نصوَص فهِم املسموِع في نهايِة الكتاِب .

سادسًا: َمهاَرُة الِقراءِة.
ُعنَي الكتاُب بالِقراَءِة عنايًَة َكبيرًة؛ إذ هي إحدى املَهاراِت األساِسَيِّة التي يَسعى دارُس اللغِة العرِبَيِّة 
إلى تََعلُِّمها؛ ُوصوالً إلى حَتقيِق أْغراِضِه من وراِء دراسِة هذه اللَُّغِة. واهتَمّ الِكتاُب بالقراءِة املكثََّفِة، 
ولها نَّصاِن في ُكِلّ وْحَدٍة. والهدُف من الِقراَءِة املكثََّفِة تزويد الّداِرِس ِبَقْدٍر مالِئٍم من عناِصِر اللُّغِة 

)األصواُت واملفرداُت والتراكيُب النحويَُّة والقواِعُد( والتدريُب على َمهاراِت الِقراَءِة. 

عبِير الِكتابّي. سابعًا: مهارُة الَتّ
ذلَك  وألجِل  وُزبَدتُها.  اللَُّغِة  َمهاراِت  ألنَُّه خالَصُة  َكبيراً؛  اهتماماً  الِكتابِيّ  بالتَّعبِير  الكتاُب  يهتُمّ 
ِه، ما  َوْحَدٍة على أربعِة تدريباٍت للتَّعبيِر املَُوَجّ َوْحَدٍة. وتشتمُل كُلّ  َصْت له صفحتاِن في كِلّ  خِصّ
عدا الوحداِت الثالَث األخيَرةَ، فقد أصَبَحت ثالثَة تدريباٍت، حتّى نتيَح للداِرِس الفرَصَة، لينطِلَق 
ِة التي َدَرَسها. ومْن أنواِع  َهًة في إطاِر املاَدّ أكثَر في التَّعبيِر. وجاءت تدريباُت التعبيِر الكتابِيّ موَجّ

تدريباِت التعبيِر الكتاِبِيّ الواردِة في الكتاِب ما يَلي:

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(
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............ و............ * َرِتِّب الكلماِت، لتصبَح ُجَماًل.   * قاِرن بنَيَ
َوِر. * ِصْف ُكَلّ صورٍة في ثالِث جمٍل.   * اكتْب نَصاِئَح مناِسَبًة مستعيناً بالُصّ

. ِل احلواَر إلى نٍَصّ َسْرِدٍيّ * ِصْف ُكَلّ َمكاٍن في ثالِث جمٍل.   * َحِوّ
* اكتب فقرًة عن............    * َرِتِّب اجلمَل، واكتُْب ِفْقَرًة.

* ِصْف............ في ِفْقَرٍة طويلٍَة.   * اكتُْب َموضوعاً.
ٍة. ِل احلواَر إلى ِقَصّ * هل توافق، أو ال توافق؟ وملاذا؟   * حِوّ

* خلِص النَصّ في ِفْقَرٍة.
وقد عرضنا على الدارِس عالماِت التَّرقيِم األساِسَيَّة، وبيّنا له كيَف يستخدُم كَلّ عالمٍة من تلَك 

العالماِت، حتى يتَِّبَع ذلَك في كِلّ ما يَكتُب.

ُة. وِتَيّ ثامنًا: الظواهُر الَصّ
َتّ َعْشَرةَ، ِبتَْقدمِي الظاهرِة  ُعِرَضِت األصواُت والظواِهُر الصوِتَيُّة في كِلّ َوْحَدٍة من الَوَحداِت الِسّ
حيِح لها،  ُف على الظاِهَرِة من ِخالِل األمثلِة وسماِع النُّْطِق الَصّ راَسِة واملالَحَظِة؛ حيُث يَِتُمّ التعُرّ للِدّ

َدًة: ثم يِرُد تدريٌب على هذه الظاهرة. وتأُخُذ هذه التدريباُت أشكاالً متََعِدّ
* استمْع والِحْظ.   

* ضْع عالمَة )( بجانب الكلمة التي تسمعها.
* اكتب )و( إذا كانِت الهمزةُ همَزةَ وْصٍل، و )ق( إذا كانت همزةَ َقْطٍع.

* أشْر إلى الكلمِة التي تَسمُعها. 
َمِة. َقِة، و )خ( أماَم املَُفَخّ * ضع ) ر ( أماَم الّراِء املرَقّ
كِل كما تُنَْطُق. * اضبْط أواخَر الكلماِت األولى بالَشّ

داً. * ضع عالمة )( أمام اجلملِة التي يُنَطُق فيها امِلثاْلِن صوتاً واحداً ُمَشَدّ
داً. * ضع عالمة )( أمام العبارِة التي ينَطُق فيها اجِلنْساِن َصوتاً واِحداً ُمَشَدّ

* ضع عالمة )( أماَم العبارِة التي فيها إْدغاٌم.
ِن في قائَمِة )أ( وبنَي نطِقِه في قاِئَمِة )ب(؟ ر الفرَق بنَي نُطِق الصوِت املُلََوّ * هل تتذَكّ

 وجاءت هذه في الَوْحَدِة األخَيِرة للتدريِب واملُراَجَعِة للظواِهِر التي درست في الَوَحداِت الساِبَقِة.
   

ُة: ْحِوَيّ تاسعًا: املالحظاُت الَنّ
نظرياً،  النَّْحِويَِّة  واِهِر  الَظّ بعِض  إلى  ِف  للتعُرّ للطالِب  الفرصِة  بإتاحِة  الثاني  الكتاب  في  بدأنا 

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(
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ِل. وقد عرضنا هذه املالحظات النحوية بصورة سهلة  فناهُ عليها وظيِفّياً في الكتاِب األَوّ وكنا َعَرّ
وقد  يُسٍر.  في  أكثَر  ليستوعَبها  ُدُفعاٍت  على  النحويََّة  الظاهرةَ  الطالب  يدرُس  بحيث  ومتدِرّجة؛ 
ُف إلى إحدى وستنَي ظاهرًة نحِويًَّة نظرياً، والتدريُب عليها، ثم ُجِعلَت الَوْحَدةُ  أتيَح للطاِلِب التعُرّ
السادسَة عْشَرةَ؛ ملراجعِة الظواهِر النَّحِويَِّة التي ورَدت في الكتاب. وتأتي هذه املالحظات النحويَُّة 

، أربَع مّراٍت في كِلّ وْحَدٍة. بعَد كِلّ ِحواٍر، أو نٍصّ ِقرائٍيّ

هذه  على  أكثُر  أو  تدريبان،  ذلك  يلي  األمثلِة،  من خالِل  اجلديدِة  النحويَِّة  الظاهرِة  عرُض  يتُمّ 
 الظاهرِة. وجاءت هذِه التَّدريباُت بُصَوٍر مختلَفٍة، مثل:

* أجْب عن كِلّ سؤال.............                   * أكمِل الَفراغ بـ............. 
* اجعِل الكلماِت التي حتتها خّط ُمثنى/ َجمع.............      * اربْط بني كِلّ جملتني.............
* أسنِد األفعاَل إلى الضمائِر.          * أشْر لألسماِء التاليِة.............

كل. كل.         * اضِبْط............. بالَشّ * أدخل............. على األفعاِل واضِبْطها بالَشّ
كِل.        * أكمْل كما في املثال.  * أكمِل اجلمَل التاليَة بـ.............، واضبطُه بالَشّ

لُْه.                  * اكتُِب األرقام باحلروف............. * اكتُْب............. مناِسباً وشِكّ

ا بنَي القوسنِي. كِل.     * امأل الفراَغ ِمّ * اجعل األسماَء / األفعاَل............. واضبطها بالَشّ
ا بنَي القوسنِي.         * صْل بنَي............. و.............  * اختر............. املناسَب ِمّ

كِل. ندوِق َحرفاً وَضْعُه في املكاِن املناِسِب.     * بني............. مع الضبِط بالَشّ * اختر من الُصّ
* بنّي عالمَة رْفع /نَصب/جّر/َجْزم ما حَتتَُه خّط.        * هات أسئلًة مناسبًة للجمِل التاليِة.

* حّول كما في املثال.           * حّول............. إلى.............
* ضع............. في جملٍة مفيَدٍة.          * ضع............. في املكاِن اخلالي.

ْحُه. * ضع............. في جمٍل، بحيث تكوُن مجرورًة.............       * ضع خطاً حتَت اخلطِأ وصِحّ
نِي حتَت.............        * ضْع َعالمَة )( أماَم............. * ضع خّطاً حتت.............، وخَطّ

* ضع عالمة )( في املكان املناسب.                * ضْع في............. املربع.
ندوِق في مكانِها املُناِسِب. * ضع كلماِت/ أَدواِت  الُصّ

ْكِل. * َضْع َخطاّ حَتَت............. واضِبْطُه بالَشّ
* هاِت ما يلي............. من............. اآلتية مع ضبطه بالشكل.
* هل تتذكُر هذه القواعَد؟ ضْع ِمثاالً مناِسباً مكاَن النَُّقِط.

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(
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عاشرًا: اخلّط واإلْمالُء:

: أ: اخَلُطّ
ْقَعِة  ي النَّسِخ والُرّ ُل من هِذِه السلسلِة َخَطّ النَّسِخ، أّما الكتاُب الثاني فيُعاِلُج َخَطّ عالَج الكتاُب األَوّ
في  ْقَعِة  الُرّ تدريبات  وتأتي   ،)8-1( الوَحداِت  في  النسِخ  تدريباُت  تِرُد  بحيُث  متواِزنٍَة،  بصوَرٍة 
ْقَعِة بعرٍض للحروِف التي تنِزُل حتَت  الوَحداِت )9-16(. وتبدأُ ُكٌلّ من تدريباِت النَّسِخ وتدريباُت الُرّ
ْطِر، ثّم يتُمّ تدريُب الطاِلِب على اخلِطّ بنَوَعيِه عن َطريِق  ْطِر، واحلروِف التي ال تَنِزُل حتَت الَسّ الَسّ
ها في كتاِبِه  عِريَِّة، يقوُم الطالُب ِبَخِطّ َمجموَعٍة من اآلياِت القرآِنَيِّة، واألحاديِث النبِويَِّة، واألبياِت الِشّ

اٍت. ةَ َمَرّ ودفتِرِه عَدّ

ب: اإلمالء:
اشتمَل الكتاُب على سَتّ َعْشَرةَ قاعدًة إمالِئَيًّة، تُعَرُض قاعدةٌ واحدةٌ منها في كِلّ وحدٍة. وجاءت 
الياِء،   نُْقَطتَي  بوضِع  والياِء  املقصورِة  األلِف  كالتفريِق بني  باألسهِل،  بدءاً  متدِرّجًة  القواعُد  هذه 
القاعدةُ  وتقدم  ورسِمها.  أشكاِلها  اختالِف  مع  َطِة  املتوِسّ الهمَزِة  كتابَِة  مثِل  باألصعِب،  وانتهاًء 
اإلمالئيُة أَوّالً مصحوبًة بأمثلٍة عليها، ويُطلُب من الطالب دراستُها ومالحظتُها، ثم يدَرُّب عليها 

بتدريٍب واحٍد. وجاءت أنواع التدريبات متعّددًة كما يلي:
* أكمل كما في املثال.          * اكتب الكلمة التي تسمعها في املكان املناسب.

* اكتب ما مُيلى عليك.          * صحح اخلطأ اإلمالئي.
* ضع كلمات القائمة في املكان املناسب.

قومُي: االخِتباراُت والَتّ
يتَضّمُن كتاُب الطالِب )8( اختباراٍت َقصيرٍة، يَِرُد ُكُلّ واحٍد منها بعَد ُكِلّ َوْحَدتنَِي، حتَت ُعنواِن: 
َعٍة: أولُها اختباُر حَتديِد املستوى الذي يِرُد في  »اْختَِبْر نَْفَسَك« باإلضاَفِة إلى ثالثَِة اختباراٍت موَسّ
لُه ُمستواهُ لدراَسِتِه، أو أَنّ عليِه دراسَة  ِل الِكتاِب؛ لَيعرَف َمن يُريُد دراَسَة الِكتاِب الثاني، هل يؤِهّ أَوّ
ُمنتَصِف  عنَد  ِنْصفّي  اختباٌر  الثاني:  واالختبار  الّثاني.  الكتاِب  إلى  االنتقاِل  قبَل  األَوّل،  الكتاِب 
َقه  الكتاِب، والثاِلُث اختباٌر ِنهائّي شاِمٌل في آخِر الكتاِب. وهذه االختباراُت ترمي إلى تقييِم ما حَقّ
الطاِلُب ِفعال؛ وتَعّد من ِجهٍة أُخرى، أداًة لتعزيِز عملّيِة التعلِّم، ومن ثََمّ  ِلدفِع الدارِس إلى األماِم. 

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )2(
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ

االأ�سواُت: موا�سع ترقيق �سوت الالم يف لفظ اجلاللة وتفخيمه.
، يليِهما اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب ّ ّ َق�سرييِن َحوَل الربيِد الإِلكرتويِنّ والِكتاِب الإِلكرتويِنِ اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة ـ ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن و�ساِئِل لِتّ�ساِل احَلديَثِة ـ وَن�ساٌط َجماِعّي: الَكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اّت�ساِلَيّ
.                      ُمناَق�َسُة مو�سوعاٌت َعن العاَلِ

. �سئلُة ا�ستيعاٍب ل�ستخال�ِض الفكرِة الرئي�سِة، واأ�سئلٌة للَفهِم العاِمّ
َ
نِي، يليها اأ الـِقـراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

وِل الَفقرَيِة والغِنَيّة  والَعومَلَة ـ َخّط:   قِل قدميًا وحديثًا، ومقاَرَنُة الُدّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت عن و�ساِئِل الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ
ْقَعِة، واحلروِف  طِر واحلروِف التي ل تنِزُل حتَت ال�سطِر يف َخِطّ الُرّ ُف على احُلروف التي ُتنِزُل حتَت ال�َسّ                     التعُرّ

. ُل ما ال�سِتفهاميِة بعَد حروِف اجَلِرّ                    التي بداِخِلها فراٌغ واحُلروِف التي لي�َض بداِخِلها فراٌغ ـ اإمالء:و�سْ

األفاٌظ تتعَلُّق بَو�سائِل الِتّ�ساِل وو�ساِئِل 

قِل احلديثِة والعومَلَِة ودوِل العاَلِ  الَنّ

ِم والّنامي. املتقِدّ

ِة ال�ستف�ساُر  وِلَيّ َبَكِة الَدّ ال�سوؤاُل واحلديُث عن ال�َسّ

ِة عمِل الأ�سياِء وفوائِدها - التعبرُي عن  عن َكيِفَيّ

الإْعجاِب بال�سيِء- احلديُث عن الَعومَلَِة، والتعبرُي 

عن تاأييِد راأٍي ومعار�سِة راأٍي اآخَر.

ِبناُء فعُل الأْمِر - بناُء الفعِل املا�سي - عالماُت 

كوُن-  ُة والَفتحُة والَك�سَرُة وال�ُسّ َمّ ّ الإعراِب الأربُع: ال�سَ

اإعراُب الفعِل امل�ساِرِع.
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ُع َتفخيِمِه وتدريباٌت على ذلك. وِت/ ر/ وموا�سِ ُع ترقيِق ال�سَّ االأ�سوات: موا�سِ
ّ َق�سرييِن َيتناولِن مو�سوعنِي عن النظافِة تليهما اأ�سئلٌة لِقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب  اال�ستماع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر ون�ضٍ

                    الّدار�ِض ملا ا�ستمَع اإليِه.

ٍة عن النظاَفِة باأنواِعها. ٍةـ  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناَق�َسِة مو�سوعاٍت ُمِهَمّ الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلة اِتّ�سالَيّ
 من ِخالِل اأ�سئلِة 

َ
نِي، تعُقُب ذلك اأ�سئلٌة للوقوِف على َمَدى ا�ستيعاِب الدار�ِض ملا َقراأ الِقــراَءة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ٍد، وا�ستخراِج الأفكاِر الرئي�سِة.                     ال�سواِب واخلطاأِ، والختياِر من ُمَتَعِدّ

ْقَعِة ـ اإمالء: موا�سُع  ّ �َسْرِدٍيّ ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت، حتويُل ِحواٍر اإىل َن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ
ُع حذِفها.                     فتِح تاِء التاأنيِث املربوَطِة وموا�سِ

َيّة  خ�سِ األفاٌظ َتَتَعَلُّق بالَنّظاَفِة ال�َسّ

ِة يف املنازِل والأماِكِن  والَنّظافِة العاَمّ

ِة. العاَمّ

يء - ال�سِتف�ساُر  التعبرُي عن الإْعجاِب بال�َسّ

ًث عن الَنّظافِة - طلُب ال�ستي�ساِح ـ طرُح  والَتَّحُدّ

الأفكاِر - تاأييُد الأفكاِر-ال�ستدراُك - 

. التعبرُي عن الأَلِ

ال�سُم املو�سوُل )2(  - اإعراُب املَُثّن -  َمعاين اأدواِت 

ِر ال�ساِلِ  ال�ستفهاِم - َحذُف نوِن املَُثّنى وجمِع املذَكّ

عنَد الإ�سافِة.

ظاَفة الَنّ 10

اختبْر َنْفَسَك )5( اختبْر َنْفَسَك )5(

االأ�سواُت: الِتقاُء ال�ّساِكننِي، وماذا َيحُدُث اإذا الَتَقيا، وتدريباٌت علىذلك.
نِي َق�سرييِن عن الإ�سالِم، تليهما اأ�سئلٌة ِلقيا�ِض َمدى فهِم الدار�ِض ملا �َسِمَع. اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواريِن وَن�سَّ

الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�ساِلَيّة، وَن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت عِن الإ�ْسالم
نِي، يلي كُلُ واِحٍد منها اأ�سِئَلُة ا�ستيعاٍب. الِقـراَءُة: قراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة اإمالء: َمتى ُير�َسُم  ٌه: حتويل حواٍر اإىل َن�ًضّ �َسرِدّي ـ كتابُة ِفْقَرٍة ـ َخّط: التدريُب على خِطّ الُرّ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ
                   تنويُن الَنّ�سِب اأِلفًا ومتى ل ُير�َسم.

األفاٌظ ذاُت �سلٍة بحقائَق جاَء بها 

الإ�سالُم، واأركاُن الإ�سالِم، وَدْح�ُض 

افرتاءاٍت عن الإ�سالِم.

طلُب املزيِد من املعلوماِت - الرتحيُب واإبداُء 

ُد من حدوِث  ال�ستعداِد لإعطاِء املعلوماِت، التاأُكّ

راِت، َطَلُب ا�ستعارِة  ّ يِء - عر�ُض الأ�سباِب واملرَبِ ال�َسّ

الكتِب - اإبداُء املواَفَقِة وال�سعادِة ـ دعوُة �سخ�ضٍ اإىل 

البيِت لتناُوِل الَقهوِة.

حيحُة واملعَتَلُّة- جمُع الَتّك�سرِي -  حروُف الَعَربَيّة ال�سَّ

اإعراُب جمِع املوؤَنِّث ال�ساِل - الأعداُد 3- 10 ومتييُزها.

اإلْسالُم 11

ُلُهما �ساِكنًا؛كيَف ُينَطقاِن، وتدريباٌت علىذلك. اال�سوات: التقاُء ال�سوتنِي املُتماِثَلنِي ويكوُن اأَوّ
واِج، تلي ذلك اأ�سئلٌة لقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب الدار�ض ملا ا�سَتمَع. باِب والَزّ ّ َق�سرييِن عن ال�َسّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة، ومناق�سِة مو�سوعاٍت عن كيفيِة معاملِة اأفراِد الأ�سرِة ـ الكــــــالُم: نَن�ساٌط ُثناِئّي وجماِعّي من ِخالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ
                    مقاَرناٌت ِلَنَمَطنِي من امُلعاَمَلِة.

َعة. ٌة ُمَتَنِوّ ، يلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستعاِبَيّ نِيِ الِقــراَءُة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ
ُع  ْقَعِة - اإمالء: موا�سِ ّ �َسْرِدّي- كتابُة ِفَقراٍت - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه:حتويُل حواٍر اإىل ن�ضٍ الِكتــابـُة: َتعبرٌي مَوَجّ

                    ر�سِم األِف واِو اجلماعِة وموا�سُع حذِفها بعد الواو.

األفاٌظ تتعَلُّق مبرحلِة ال�ّسباِب واملراَهَقِة 

والرتبيِة، وم�سكالِت ال�سباِب،والفْجَوِة 

بنَي الأجياِل.

التعبرُي عِن الَقَلِق واخلوِف ـ َطَلُب الَنّ�سيَحِة - اإبداُء 

املخاَلَفِة يف الراأِْي.

ِكَرُة واملعِرَفُة-   جزُم الفعِل املُ�ساِرِع املعَتِلّ الآِخِر - الَنّ

لُة. اإَنّ واأَنّ وا�سُمُهما وخرُبُهما-  �سماِئُر اجلِرّ املَتّ�سِ

باُب الَشّ 12

اختبْر َنْفَسَك )6( اختبْر َنْفَسَك )6(
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ

االأ�سواُت: موا�سع ترقيق �سوت الالم يف لفظ اجلاللة وتفخيمه.
، يليِهما اأ�سئلٌة لال�ستيعاِب ّ ّ َق�سرييِن َحوَل الربيِد الإِلكرتويِنّ والِكتاِب الإِلكرتويِنِ اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة ـ ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن و�ساِئِل لِتّ�ساِل احَلديَثِة ـ وَن�ساٌط َجماِعّي: الَكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اّت�ساِلَيّ
.                      ُمناَق�َسُة مو�سوعاٌت َعن العاَلِ

. �سئلُة ا�ستيعاٍب ل�ستخال�ِض الفكرِة الرئي�سِة، واأ�سئلٌة للَفهِم العاِمّ
َ
نِي، يليها اأ الـِقـراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ

وِل الَفقرَيِة والغِنَيّة  والَعومَلَة ـ َخّط:   قِل قدميًا وحديثًا، ومقاَرَنُة الُدّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت عن و�ساِئِل الَنّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ
ْقَعِة، واحلروِف  طِر واحلروِف التي ل تنِزُل حتَت ال�سطِر يف َخِطّ الُرّ ُف على احُلروف التي ُتنِزُل حتَت ال�َسّ                     التعُرّ

. ُل ما ال�سِتفهاميِة بعَد حروِف اجَلِرّ                    التي بداِخِلها فراٌغ واحُلروِف التي لي�َض بداِخِلها فراٌغ ـ اإمالء:و�سْ

األفاٌظ تتعَلُّق بَو�سائِل الِتّ�ساِل وو�ساِئِل 

قِل احلديثِة والعومَلَِة ودوِل العاَلِ  الَنّ

ِم والّنامي. املتقِدّ

ِة ال�ستف�ساُر  وِلَيّ َبَكِة الَدّ ال�سوؤاُل واحلديُث عن ال�َسّ

ِة عمِل الأ�سياِء وفوائِدها - التعبرُي عن  عن َكيِفَيّ

الإْعجاِب بال�سيِء- احلديُث عن الَعومَلَِة، والتعبرُي 

عن تاأييِد راأٍي ومعار�سِة راأٍي اآخَر.

ِبناُء فعُل الأْمِر - بناُء الفعِل املا�سي - عالماُت 

كوُن-  ُة والَفتحُة والَك�سَرُة وال�ُسّ َمّ ّ الإعراِب الأربُع: ال�سَ

اإعراُب الفعِل امل�ساِرِع.

العالم 
قريــة 
صغيرة

9

ُع َتفخيِمِه وتدريباٌت على ذلك. وِت/ ر/ وموا�سِ ُع ترقيِق ال�سَّ االأ�سوات: موا�سِ
ّ َق�سرييِن َيتناولِن مو�سوعنِي عن النظافِة تليهما اأ�سئلٌة لِقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب  اال�ستماع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر ون�ضٍ

                    الّدار�ِض ملا ا�ستمَع اإليِه.

ٍة عن النظاَفِة باأنواِعها. ٍةـ  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناَق�َسِة مو�سوعاٍت ُمِهَمّ الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلة اِتّ�سالَيّ
 من ِخالِل اأ�سئلِة 

َ
نِي، تعُقُب ذلك اأ�سئلٌة للوقوِف على َمَدى ا�ستيعاِب الدار�ِض ملا َقراأ الِقــراَءة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ٍد، وا�ستخراِج الأفكاِر الرئي�سِة.                     ال�سواِب واخلطاأِ، والختياِر من ُمَتَعِدّ

ْقَعِة ـ اإمالء: موا�سُع  ّ �َسْرِدٍيّ ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت، حتويُل ِحواٍر اإىل َن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ
ُع حذِفها.                     فتِح تاِء التاأنيِث املربوَطِة وموا�سِ

َيّة  خ�سِ األفاٌظ َتَتَعَلُّق بالَنّظاَفِة ال�َسّ

ِة يف املنازِل والأماِكِن  والَنّظافِة العاَمّ

ِة. العاَمّ

يء - ال�سِتف�ساُر  التعبرُي عن الإْعجاِب بال�َسّ

ًث عن الَنّظافِة - طلُب ال�ستي�ساِح ـ طرُح  والَتَّحُدّ

الأفكاِر - تاأييُد الأفكاِر-ال�ستدراُك - 

. التعبرُي عن الأَلِ

ال�سُم املو�سوُل )2(  - اإعراُب املَُثّن -  َمعاين اأدواِت 

ِر ال�ساِلِ  ال�ستفهاِم - َحذُف نوِن املَُثّنى وجمِع املذَكّ

عنَد الإ�سافِة.

ظاَفة الَنّ 10

اختبْر َنْفَسَك )5( اختبْر َنْفَسَك )5(

االأ�سواُت: الِتقاُء ال�ّساِكننِي، وماذا َيحُدُث اإذا الَتَقيا، وتدريباٌت علىذلك.
نِي َق�سرييِن عن الإ�سالِم، تليهما اأ�سئلٌة ِلقيا�ِض َمدى فهِم الدار�ِض ملا �َسِمَع. اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواريِن وَن�سَّ

الَكــــــالم: َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�ساِلَيّة، وَن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت عِن الإ�ْسالم
نِي، يلي كُلُ واِحٍد منها اأ�سِئَلُة ا�ستيعاٍب. الِقـراَءُة: قراَءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة اإمالء: َمتى ُير�َسُم  ٌه: حتويل حواٍر اإىل َن�ًضّ �َسرِدّي ـ كتابُة ِفْقَرٍة ـ َخّط: التدريُب على خِطّ الُرّ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ
                   تنويُن الَنّ�سِب اأِلفًا ومتى ل ُير�َسم.

األفاٌظ ذاُت �سلٍة بحقائَق جاَء بها 

الإ�سالُم، واأركاُن الإ�سالِم، وَدْح�ُض 

افرتاءاٍت عن الإ�سالِم.

طلُب املزيِد من املعلوماِت - الرتحيُب واإبداُء 

ُد من حدوِث  ال�ستعداِد لإعطاِء املعلوماِت، التاأُكّ

راِت، َطَلُب ا�ستعارِة  ّ يِء - عر�ُض الأ�سباِب واملرَبِ ال�َسّ

الكتِب - اإبداُء املواَفَقِة وال�سعادِة ـ دعوُة �سخ�ضٍ اإىل 

البيِت لتناُوِل الَقهوِة.

حيحُة واملعَتَلُّة- جمُع الَتّك�سرِي -  حروُف الَعَربَيّة ال�سَّ

اإعراُب جمِع املوؤَنِّث ال�ساِل - الأعداُد 3- 10 ومتييُزها.

اإلْسالُم 11

ُلُهما �ساِكنًا؛كيَف ُينَطقاِن، وتدريباٌت علىذلك. اال�سوات: التقاُء ال�سوتنِي املُتماِثَلنِي ويكوُن اأَوّ
واِج، تلي ذلك اأ�سئلٌة لقيا�ِض مدى ا�ستيعاِب الدار�ض ملا ا�سَتمَع. باِب والَزّ ّ َق�سرييِن عن ال�َسّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل ِحواٍر وَن�ضٍ

ٍة، ومناق�سِة مو�سوعاٍت عن كيفيِة معاملِة اأفراِد الأ�سرِة ـ الكــــــالُم: نَن�ساٌط ُثناِئّي وجماِعّي من ِخالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ
                    مقاَرناٌت ِلَنَمَطنِي من امُلعاَمَلِة.

َعة. ٌة ُمَتَنِوّ ، يلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستعاِبَيّ نِيِ الِقــراَءُة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ
ُع  ْقَعِة - اإمالء: موا�سِ ّ �َسْرِدّي- كتابُة ِفَقراٍت - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه:حتويُل حواٍر اإىل ن�ضٍ الِكتــابـُة: َتعبرٌي مَوَجّ

                    ر�سِم األِف واِو اجلماعِة وموا�سُع حذِفها بعد الواو.

األفاٌظ تتعَلُّق مبرحلِة ال�ّسباِب واملراَهَقِة 

والرتبيِة، وم�سكالِت ال�سباِب،والفْجَوِة 

بنَي الأجياِل.

التعبرُي عِن الَقَلِق واخلوِف ـ َطَلُب الَنّ�سيَحِة - اإبداُء 

املخاَلَفِة يف الراأِْي.

ِكَرُة واملعِرَفُة-   جزُم الفعِل املُ�ساِرِع املعَتِلّ الآِخِر - الَنّ

لُة. اإَنّ واأَنّ وا�سُمُهما وخرُبُهما-  �سماِئُر اجلِرّ املَتّ�سِ

باُب الَشّ 12

اختبْر َنْفَسَك )6( اختبْر َنْفَسَك )6(
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األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
ُة ُنطِقها، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سواُت: الِتقاُء الأ�سواِت املُتجاِن�َسِة، وكيفَيّ

يِن، َتعُقُبهما اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل َخرَبَ
الَكــــــالم:  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت خمتلفٍة معظُمها عن امل�سلمني- َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تباُدِل 

ٍة.                      اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

َعُة. نِي َتلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الـِقـراَءة:قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ
ْقَعِة - اإمالء:  الَهمَزُة يف  ّ يف ِفَقراٍت - َخّط: التدريب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت - تلخي�ُض ن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ِل الَكلمِة.                    اأَوّ

ِة العاَلِ  كلماٌت تتَعَلُّق ِبُجغراِفَيّ

ّكاِنَيّة  ، امِل�ساَحة - الَكثاَفُة ال�ُسّ الإ�سالمِيّ

ِة. عِف والُقَوّ - ال�سعوُب - اأ�سباُب ال�سَّ

َحُلّ امل�سابقاِت - ال�سوؤاُل عّما َي�سَغُل الباَل والأ�سباب ـ 

طلُب الُنّ�سِح.

حيُح والفعُل املعتُلّ  -  ُظروُف املكان - الفعُل ال�سَّ

ماِن - الأفعاُل اخَلم�سُة. ُظروُف الَزّ

العاَلُم 
اإلْسالمّي 13

َتِّة ) ي ر م ل ون( كيف ُتنَطق، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سوات: اإِْدغاُم النوِن ال�ّساِكَنِة والَتّْنويِن ِبالأ�سواِت ال�ِسّ
ٌة ِلقيا�ِض َمدى َفهِم ما ا�سَتَمَع اإليه الّطالب. يِن، تليِهما اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ اال�ستماع: ال�ستماُع خلرَبَ

ٍف لل�سوِر، وَن�ساٌط َجماِعّي ملناَق�َسِة  الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تبادِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّة، واآخر من خالِل تبادِل و�سْ
                     مو�سوِع اجَلرميِة يف املجتمِع.

عٌة. نِي، ويلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الِقــراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ
ْقَعِة - اإمالء: الَهمَزُة يف اآخِر الَكلَمِة. ٌه: كتاَبُة ِفَقراٍت ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالأمِن واخلوِف 

واجلرميِة والعقاِب والقانوِن 

وال�ستقراِر والَتّنِمَيِة.

عور بالْطِمئناِن-  طلُب ال�ستي�ساِح - التعبرُي عن ال�ُسّ

تاأييُد الراأِي - التعبرُي عن ال�سعوِر باخَلوِف من 

يِء  ِة ال�َسّ راِت َكْثَ ّ حدوِث �سيٍء ما - ال�سوؤاُل عن مرَبِ

ـ الحِتماُل 

عداِد - املناَدى واأنواُعُه - الأ�سماُء اخَلْم�َسِة 
َ
مَتييُز الأ

-  احلاُل.

اأَلْمُن 14

اختبْر َنْفَسَك )7( اختبْر َنْفَسَك )7(

ُة نطِقها، اإذا انقلبْت مميمًا وتدريباٌت على ذلك. َكِة، وكيفَيّ االأ�سواُت: الإقالُب، التقاُء النوِن ال�ّساِكَنِة والباِء املَُتَحِرّ
ُلهما ا�ستخداَم الغاِز َبدياًل عن الُوقوِد، ويتناَوُل الّثاين ُم�ْسِكَلَة  نِي من َن�ْسَرِة اأخباٍر؛ يتناوُل اأَوّ اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

                    ارتفاِع َدَرَجِة َحراَرِة الأر�ِض، تليهما اأ�سئلٌة  لال�ستيعاِب.

ٍة ـ َن�ساٌط  الَكــــــالم: ن�ساط فردٌيّ من ِخالِل الو�سِف واملقارنة بني �سورتنِي وَن�ساٌط ُثناِئّي من خالل تباُدِل اأ�سئلٍة اَتّ�ساِلَيّ
                    َجماِعّي؛ مقارَنٌة بنَي َعَملنِي.

َعٌة. ّ اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب ُمَتنِوّ نِي، يعُقُب كَلّ َن�ضٍ الِقـراَءُة:  قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ
ْقَعِة ـ  ّ �َسْرِدٍيّ ـ كتابُة مو�سوَعنِي َطويَلنِي- َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: حتويُل ِحواٍر اإىل ن�ضٍ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

َطُة )1(                    اإمالء: اَلَهْمَزُة املَتَو�ِسّ

ِث البيئِة وامل�سكالِت  األفاٌظ َتَتعَلُّق بتلُوّ

التي َتنُجُم عنه، مثل الأمرا�ِض 

والنفاياِت واأنواِع التلوِث وحماية البيئة، 

وو�سائل املحافظة على البيئة.

ال�ستف�ساُر عن حاِل املري�ِض - التعبرُي عن اأَنّ ُكِلّ 

اأمٍر بيِد الِل �سبحاَنُه وتعاىل - التعبرُي عن احلرَيِة - 

التعبرُي عن الرجاِء - حتبيُذ الفكرِة - املواَفقة.

فِع - عالماُت  فعُل الأمِر املعَتُلّ - عالماُت الَرّ

ِب - عالماُت اجَلْزِم. الَنّ�سْ

التلوث 15

اال�سوات: مراجعٌة للفرِق بنَي الظواهِر ال�سوتيِة التي عوجلْت يف الكتاب.
فِط، ويتناَوُل الآَخُر اآثاَر  ارتفاِع النفِط على  ُل تخفي�َض �سعِر الِنّ نِي اإخباِرَيّنِي يتناوُل الأَوّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

فَط، تلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. ُر الَنّ وِل التي ُت�سِدّ                     اإحدى الُدّ

ٍة ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن الّطاَقِة. الكــــــالُم: َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ
ٌة للك�سِف عن الأفكاِر الرئي�َسِة ومدى الَفْهِم ملا قد ُقِرَئ. نِي، َيلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ الِقــراَءُة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة ـ اإمالء:  ٌه: كتابُة ثالثِة مو�سوعاٍت بعَد مناق�ستها يف ال�سِفّ - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ
َطُة )2(                     الَهمَزُة املتَو�ِسّ

األفاٌظ تتعَلُّق بالّطاّقِة واأزمِة الّطاّقِة 

وا�ستهالِك الّطاَقِة والأْجِهَزِة التي تعمُل 

بالَكهَرباِء - اأنواُع الّطاَقِة.

ْه�َسِة - اإبداُء فكرِة ـ الت�سجيُع  التعبرُي عن َعَدِم الَدّ

ٍ - التعبرُي عن الرِتياِح -  اِذ اأ�سلوٍب ُمَعنَيّ على اتِخّ

يِء - ال�سوؤاُل عن  الَتّعبرُي عن َعَدِم ا�ستخداِم ال�َسّ

الأ�سباب - التعبرُي عن ال�سِتياِء.

ْحِو. عالماُت اجَلِرّ - مراجعٌة ملا �َسَبَق من اأبواِب الَنّ

الّطاَقُة 16

اختبْر َنْفَسَك )8( اختبْر َنْفَسَك )8(
االخِتباِر الّنهاِئّي االخِتباِر الّنهاِئّي

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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األصواُت واملَهاراُت املفَرداُت ِة حِوَيّ ِة والَنّ أهُمّ املوضوعاِت الوظيِفَيّ الَوْحَدة ْقُم الَرّ
ُة ُنطِقها، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سواُت: الِتقاُء الأ�سواِت املُتجاِن�َسِة، وكيفَيّ

يِن، َتعُقُبهما اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. اال�ْسِتماُع: ال�ستماُع اإىل َخرَبَ
الَكــــــالم:  َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل مناق�سِة مو�سوعاٍت خمتلفٍة معظُمها عن امل�سلمني- َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تباُدِل 

ٍة.                      اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ

َعُة. نِي َتلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الـِقـراَءة:قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ
ْقَعِة - اإمالء:  الَهمَزُة يف  ّ يف ِفَقراٍت - َخّط: التدريب على َخِطّ الُرّ ٌه: كتابُة ِفَقراٍت - تلخي�ُض ن�ضٍ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ِل الَكلمِة.                    اأَوّ

ِة العاَلِ  كلماٌت تتَعَلُّق ِبُجغراِفَيّ

ّكاِنَيّة  ، امِل�ساَحة - الَكثاَفُة ال�ُسّ الإ�سالمِيّ

ِة. عِف والُقَوّ - ال�سعوُب - اأ�سباُب ال�سَّ

َحُلّ امل�سابقاِت - ال�سوؤاُل عّما َي�سَغُل الباَل والأ�سباب ـ 

طلُب الُنّ�سِح.

حيُح والفعُل املعتُلّ  -  ُظروُف املكان - الفعُل ال�سَّ

ماِن - الأفعاُل اخَلم�سُة. ُظروُف الَزّ

العاَلُم 
اإلْسالمّي 13

َتِّة ) ي ر م ل ون( كيف ُتنَطق، وتدريباٌت على ذلك. االأ�سوات: اإِْدغاُم النوِن ال�ّساِكَنِة والَتّْنويِن ِبالأ�سواِت ال�ِسّ
ٌة ِلقيا�ِض َمدى َفهِم ما ا�سَتَمَع اإليه الّطالب. يِن، تليِهما اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ اال�ستماع: ال�ستماُع خلرَبَ

ٍف لل�سوِر، وَن�ساٌط َجماِعّي ملناَق�َسِة  الكــــــالم:  َن�ساٌط ُثناِئّي من خالِل تبادِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّة، واآخر من خالِل تبادِل و�سْ
                     مو�سوِع اجَلرميِة يف املجتمِع.

عٌة. نِي، ويلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب متنِوّ الِقــراَءة: قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ
ْقَعِة - اإمالء: الَهمَزُة يف اآخِر الَكلَمِة. ٌه: كتاَبُة ِفَقراٍت ـ َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الكتــابـة: تعبرٌي مَوَجّ

ُمفرداٌت تَتَعَلّق  بالأمِن واخلوِف 

واجلرميِة والعقاِب والقانوِن 

وال�ستقراِر والَتّنِمَيِة.

عور بالْطِمئناِن-  طلُب ال�ستي�ساِح - التعبرُي عن ال�ُسّ

تاأييُد الراأِي - التعبرُي عن ال�سعوِر باخَلوِف من 

يِء  ِة ال�َسّ راِت َكْثَ ّ حدوِث �سيٍء ما - ال�سوؤاُل عن مرَبِ

ـ الحِتماُل 

عداِد - املناَدى واأنواُعُه - الأ�سماُء اخَلْم�َسِة 
َ
مَتييُز الأ

-  احلاُل.

اأَلْمُن 14

اختبْر َنْفَسَك )7( اختبْر َنْفَسَك )7(

ُة نطِقها، اإذا انقلبْت مميمًا وتدريباٌت على ذلك. َكِة، وكيفَيّ االأ�سواُت: الإقالُب، التقاُء النوِن ال�ّساِكَنِة والباِء املَُتَحِرّ
ُلهما ا�ستخداَم الغاِز َبدياًل عن الُوقوِد، ويتناَوُل الّثاين ُم�ْسِكَلَة  نِي من َن�ْسَرِة اأخباٍر؛ يتناوُل اأَوّ اال�سِتماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

                    ارتفاِع َدَرَجِة َحراَرِة الأر�ِض، تليهما اأ�سئلٌة  لال�ستيعاِب.

ٍة ـ َن�ساٌط  الَكــــــالم: ن�ساط فردٌيّ من ِخالِل الو�سِف واملقارنة بني �سورتنِي وَن�ساٌط ُثناِئّي من خالل تباُدِل اأ�سئلٍة اَتّ�ساِلَيّ
                    َجماِعّي؛ مقارَنٌة بنَي َعَملنِي.

َعٌة. ّ اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب ُمَتنِوّ نِي، يعُقُب كَلّ َن�ضٍ الِقـراَءُة:  قراءة ِحواَريِن وَن�سَّ
ْقَعِة ـ  ّ �َسْرِدٍيّ ـ كتابُة مو�سوَعنِي َطويَلنِي- َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ ٌه: حتويُل ِحواٍر اإىل ن�ضٍ الكتـابـة: تعبرٌي مَوَجّ

َطُة )1(                    اإمالء: اَلَهْمَزُة املَتَو�ِسّ

ِث البيئِة وامل�سكالِت  األفاٌظ َتَتعَلُّق بتلُوّ

التي َتنُجُم عنه، مثل الأمرا�ِض 

والنفاياِت واأنواِع التلوِث وحماية البيئة، 

وو�سائل املحافظة على البيئة.

ال�ستف�ساُر عن حاِل املري�ِض - التعبرُي عن اأَنّ ُكِلّ 

اأمٍر بيِد الِل �سبحاَنُه وتعاىل - التعبرُي عن احلرَيِة - 

التعبرُي عن الرجاِء - حتبيُذ الفكرِة - املواَفقة.

فِع - عالماُت  فعُل الأمِر املعَتُلّ - عالماُت الَرّ

ِب - عالماُت اجَلْزِم. الَنّ�سْ

التلوث 15

اال�سوات: مراجعٌة للفرِق بنَي الظواهِر ال�سوتيِة التي عوجلْت يف الكتاب.
فِط، ويتناَوُل الآَخُر اآثاَر  ارتفاِع النفِط على  ُل تخفي�َض �سعِر الِنّ نِي اإخباِرَيّنِي يتناوُل الأَوّ اال�ستماُع: ال�ستماُع اإىل َن�سَّ

فَط، تلي ذلك اأ�سئلُة ا�ستيعاٍب. ُر الَنّ وِل التي ُت�سِدّ                     اإحدى الُدّ

ٍة ومناق�سُة مو�سوعاٍت عن الّطاَقِة. الكــــــالُم: َن�ساٌط َجماِعّي من خالِل اأ�سئلٍة اِتّ�سالَيّ
ٌة للك�سِف عن الأفكاِر الرئي�َسِة ومدى الَفْهِم ملا قد ُقِرَئ. نِي، َيلي ذلك اأ�سئلٌة ا�ستيعاِبَيّ الِقــراَءُة: قراءُة ِحواَريِن وَن�سَّ

ْقَعِة ـ اإمالء:  ٌه: كتابُة ثالثِة مو�سوعاٍت بعَد مناق�ستها يف ال�سِفّ - َخّط: التدريُب على َخِطّ الُرّ الِكتــابـُة: تعبرٌي مَوَجّ
َطُة )2(                     الَهمَزُة املتَو�ِسّ

األفاٌظ تتعَلُّق بالّطاّقِة واأزمِة الّطاّقِة 

وا�ستهالِك الّطاَقِة والأْجِهَزِة التي تعمُل 

بالَكهَرباِء - اأنواُع الّطاَقِة.

ْه�َسِة - اإبداُء فكرِة ـ الت�سجيُع  التعبرُي عن َعَدِم الَدّ

ٍ - التعبرُي عن الرِتياِح -  اِذ اأ�سلوٍب ُمَعنَيّ على اتِخّ

يِء - ال�سوؤاُل عن  الَتّعبرُي عن َعَدِم ا�ستخداِم ال�َسّ

الأ�سباب - التعبرُي عن ال�سِتياِء.

ْحِو. عالماُت اجَلِرّ - مراجعٌة ملا �َسَبَق من اأبواِب الَنّ

الّطاَقُة 16

اختبْر َنْفَسَك )8( اختبْر َنْفَسَك )8(
االخِتباِر الّنهاِئّي االخِتباِر الّنهاِئّي

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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َوَحَدات الِكتاِب



الَوْحَدُة الّتاِسَعُة

غرَيٌة العاَلُ َقْرَيٌة �صَ
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ْرُس   »105« الَوْحَدُة   »9«               العاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة                 الدَّ

ُة ْوِليَّ َبَكُة الدَّ الشَّ

أَْحَمُد: ُكنَْت  تَْقضي َوْقتاً َطوياًل أَماَم التِّلْفاِز، َواآلَن تَْقضي َوقتاً أَْطَوَل أَماَم احلاسـوِب. ما َسَبُب 
َذِلَك؟!

َبُب أَنَّ َفواِئَد احلاسوِب، أَْكثَُر ِمْن فواِئِد التِّلْفاِز. َمْحموٌد: السَّ
أْحَمُد: أَرى َرساِئَل َعلى شاَشِة احلاسوِب.

. َمْحموٌد: َهذا ُهَو البَريُد اإلِلْكترونيُّ
؟ ساِئُل ِبالبَريِد اإلِلْكترونيِّ أْحَمُد: َعْفواً، َكْيَف تَِصُل الرَّ

. أَْستطيُع أَْن أَبَْعَث َرسائلي ِإلى  َمْحموٌد: َهِذِه َعناويُن أْصحابَي املُْشتَِركنَي في البَريِد اإلِلْكترونيِّ
أَيِّ َمكاٍن في العالَِم.

أْحَمُد: َهذا أْمٌر َعجيٌب ِفْعاًل!
َمْحموٌد: َهِذِه ِرسالٌَة ِمْن َصديقي ُعَمَر ِمْن ِدَمْشَق.

ْوِليَُّة؟ َبَكُة الدَّ ْوِليَِّة. ما َهِذِه الشَّ َبَكِة الدَّ ُث الّناُس َكثيراً َعِن الشَّ أْحَمُد: يَتََحدَّ
ْوِليَُّة تَْرِبُط َمالينَي احلواسيِب َعْن َطريِق الهاِتِف.  َبَكُة الدَّ َمْحموٌد: الشَّ

ْوِليَِّة؟ َبَكِة الدَّ أْحَمُد: ما فاِئَدةُ الشَّ
تَستَطيُع  البُحوِث.  َوَمراِكِز  َواملَْكتَباِت  اجلاِمعاِت  َعناويُن  َهِذِه  اُنُظْر:  َكثيَرةٌ:  َفواِئُدها  َمْحموٌد: 

احُلصوَل َعلى امْلَْعلوماِت التي تُريُدها، َوأَنَْت في بَْيِتَك، أَْو في َمْكتَِبَك.
أْحَمُد: يا لَُه ِمْن أَْمٍر َعجيٍب!



233

ني
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

ْرُس   »105« الَوْحَدُة   »9«               العاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة                 الدَّ

ِاْستيعاب:
واب ِح اخَلطأَ.                           الصَّ ْدريب )1( َضْع َعالَمَة )( أو )( ُثمَّ َصحِّ * التَّ

.............................................. 1- يَْقضي أْحَمُد َوْقتاً َطوياًل أماَم احلاسوِب.                    

.............................................. 2- َفواِئُد احلاسوِب ِمثُْل َفواِئِد التِّلْفاِز.                           

.............................................. 3- َوَصلَْت ِرسالٌَة إلى َمْحموٍدِ بالْبَريِد اإلِلْكترونِي ِّ.              

.............................................. 4- تَستَطيُع احُلصوَل َعلى املَْعلوماِت اآلَن َوأَنَْت في أيِّ َمكاٍن.  

.............................................. ْوِليَُّة ُمتَِّصلٌَة َعْن َطريِق الهاِتِف.       َبَكُة الدَّ 5- الشَّ

َبة  ِب اجُلَمَل الّتاِلَيَة  كما َوَرَدْت يف احِلوار.                        اجُلَمُل ُمَرتَّ ْدريب )2( َرتِّ * التَّ
..............................................  . 1- تَْظَهُر على الّشاَشِة َعناويُن املُْشتَِركنَي في الَبريِد اإلِلْكترونيِّ
2- كاَن َمْحموٌد يَْقضي َوْقتاً َطوياًل أماَم التِّلْفاِز.                    ..............................................
3- يَنُظُر أْحَمُد إلى الَعناويِن على شاَشِة احلاسوِب.               ..............................................
4- َوَصلَْت ِرسالٌَة بالبريِد اإلِلْكترونيِّ ِمْن ِدَمشَق.                   ..............................................
5- َمْحموٌد يَْقضي اآلَن َوْقتاً َطوياًل أماَم احلاسوِب.                ..............................................

ُمْفَردات:  
، ُثمَّ اْسَتْعِمْلها يف ُجَمٍل ِمْن إْنشاِئَك. صِّ ْدريب )1( هاِت َجْمَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة ِمَن النَّ * التَّ

اجُلْملَُة َجْمُعها الَكِلَمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1- فاِئَدة  
2- ُعنوان
3- ِرسالَة

4- حاسوب
5- َمْرَكز   

6- بَْحث     

جَميُعُهْم
اجلاِمِع
اجلاِمَعِة
َجْمعية
اْجتََمَع
جَماَعِة

1- يَْدُرُس أخي في الـ ……............................… اإلْسالِميَِّة.

2- أَُصلّي في َهذا املَْسِجِد …….......................................….
الُب …….........................................................… 3- َوَصَل الطُّ
4- أنا ُمْشتَِرٌك في……...........................................… الُعلوِم.
5- …….....................................…ُمديُر املدَرَسِة واملَُدرِّسوُن.
6- ما واِجُب الـ …….......................................… على الَفرِد؟

َة ِمْن ماّدِة )ج، م، ع( يف األماِكِن املناِسَبِة. ْدريب )2(  َضِع الَكِلماِت املشَتقَّ التَّ
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ٌة:                     ِبناُء ِفْعِل اأَلْمِر   ُمالَحَظٌة َنْحِويَّ

ُاْدُرْس و الِحْظ.

ْحُه، َكما يف امِلثاِل. طِأ، ُثمَّ َصحِّ َت اخَلَ ا َتْ ْدريب: َضْع َخّطً التَّ

التَّْصحيُح اجُلَمل

حاِفظوا
...............................

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

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

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

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

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

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

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

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

الِة. امِلثال - يا ُمْسِلموَن حاِفظا َعلى الصَّ
1- ادُرُس يا بُنَيَّ َقْبَل االْخِتباِر تَنَْجْح.

2- يا طالباُت اْسَمعوا النَّصيَحَة.
واَء يا فاِطَمُة. 3- ِاْشَرِب الدَّ

راً. 4- أَيُّها الطاِلباِن اْستَْيِقْظ ُمَبكِّ
5- ِاْصنَِع الطاِئراِت يا ُمَهنِْدسوَن.

6- يا عاِئَشُة ُخِذ الِكتاَب.
7- يا ُطالُب أَْحِضْرَن الُكتَُب.

8- يا أْحَمُد اْجِلسي ُهنا.
9- يا َعليُّ َويا َسعيُد شاِركوا في احَلْفِل.
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كوِن أَِو الَفتِْح ِفْعُل األَْمِر َمْبِنيٌّ دائماً، َويُْبنى َعلى الُسّ
 أَْو َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة أَْو َحْذِف الّنوِن.

األْمِثَلة ِفْعُل األْمِر ِلـ...

ْل تََفضَّ اُنُْظْر ِاْرَكْب ُر:  املُْفَرُد املَُذكَّ
لي تََفضَّ اُنُْظري ِاْرَكبي املُْفَرَدةُ املُّؤنَّثَُّة:
ال تََفضَّ اُنُْظرا ِاْرَكبا ُر واملَُؤنَُّث: املُثَّنى املَُذكَّ
لوا تََفضَّ اُنُْظروا ِاْرَكبوا كوِر:  َجماَعُة الذُّ

لَْنَ تََفضَّ اُنُْظْرَنَ ِاْرَكْبَ َجماَعُة اإِلناِث: 
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َفْهُم املَسموِع: 
ِاْسَتـِمْع إلى احِلواِر، ُثمَّ أَِجْب عن األْسِئَلِة.

1- هذا احِلواُر في........................................................................
    أ- َمْدَرَسٍة.                  ب- بَْيٍت.                     ج- جاِمَعٍة.

2- احلياة الَيْوَم..............................................................................
    أ- بَطيئٌَة َوَصْعَبٌة.           ب- َسريَعٌة َوَسْهلٌَة.          ج- َصْعَبٌة ََوسريَعٌة.

3- زاَرْت آِمنَُة َزيْنََب ِلـ ........................................................................
    أ- ُشْرِب الّشاي.           ب- تَناُوِل الَغداِء.           ج- لَْكالِم َعْن ُمْشِكالِت األَْوالِد.

4- تَْشُعُر آِمنَُة َوَزيْنَُب بـ................................................................
عاَدِة.                 ب- احُلْزِن.                  ج- الَقلَِق.     أ- السَّ

ْم: َتَكلَّ
ْدريب )1(  َتباَدِل األْسِئَلَة َواألْجِوَبَة َمَع َزميِلَك. )َنشاٌط ُثنائّي( التَّ

1- َهْل لََديَْك ِتلْفاٌز؟
ِلُس أماَم التِّلْفاِز في الَيْوِم؟ 2- َكْم ساَعًة َتْ

3- ماذا تُشاِهُد في التِّلْفاِز؟
4- َهْل لَديَْك حاسوٌب؟

ِلُس أماَم احلاسوِب؟ 5- َكْم ساَعًة َتْ
6- ملاذا تَستَْخِدُم احلاسوَب؟

7- أيُُّهما أْفَضُل في َرأِْيَك: التِّلْفاُز أِم احلاسوُب؟ َومِلاذا؟

ْدريب )2(  نِاقِش املَْوضوعاِت الّتاِلَيَة َمَع ُزَمالِئَك.  )َنشاُط الَفريِق( التَّ
1- َفواِئَد التِّلْفاِز َوأَْضراَرهُ.

2- َفواِئَد احلاسوِب.
. 3- َفواِئَد البَريِد اإلِلْكترونيِّ

وِلّيِة َوأَْضراَرها. َبَكِة الدَّ 4- َفواِئَد الشَّ
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ْقِل َواالتِّصاِل َقدميًا َوَحديثًا َوساِئُل النَّ
َتْهِيَئٌة: 

ْر يف اإلجاَبِة َعِن اأَلْسِئَلِة الّتاِلَيِة: َفكِّ
1- ما َوساِئُل النَّْقِل في املاضي؟              3- ما َوساِئُل االتِّصاِل في املاضي؟

2- ما َوساِئُل النَّْقِل احَلديثَِة؟                 4- ما َوساِئُل االتِّصاِل احَلديثَِة؟

ِملْياراِت إنْساٍن. َهذا العالَُم  ِمْن ِستَِّة  َويَْبلُُغ َعَدُد ُسّكاِنه أكثََر  ُن العالَُم ِمْن ِستِّ قاّراٍت،  يَتََكوَّ   
النَّْقِل احَلديثَُة،  لُهما: َوساِئُل  َذِلَك؟! ُهناَك َسَبباِن، أوَّ َكْيَف صاَر  َقْريًَة َصغيَرًة.  الواِسُع، أَْصَبَح 

وثانيِهما، َوساِئُل االتِّصاِل احَلديَِثة. 
ا، َوكاَن الّناُس يُساِفروَن َمْشياً َعلى األْقداِم،  كانَْت َوساِئُل النَّْقِل في الُعصوِر الَقدمَيِة بَطيئًَة ِجّدً
َويَْحِملوَن حاجاِتِهْم َعلى ُظهوِرِهم، أَْو ُرؤوِسِهم. ثُمَّ أََخَذ الّناُس يَستَْعِملوَن احَلَيواناِت؛ َكاجِلماِل 
ٍة، َصنََع اإلنْساُن َعَرباٍت َصغيَرًة، لَها أْربَُع َعَجالٍت،  َوالِبغاِل َواحَلميِر في نَْقِل حاجاِتِهم. بَْعَد ُمدَّ

راِعّيُة، اّلتي تَسيُر َعلى املاِء. َك املَراِكُب الشِّ ٍك، ثُمَّ ُصِنَعْت بَْعَد ذلَِ تَسيُر دوَن ُمَحرِّ
النَّْقِل  َوساِئِل  ِمْن  َكثيٌر  َفَظَهَر  كاِت،  باحمُلرِّ تَْعَمُل  َمْرَكباٍت،  احَلديِث  الَعْصِر  في  اإلنْساُن  َصنََع 
َقْريًَة  العالََم  الَوساِئُل  َهِذِه  َجَعلَْت  َوالّطاِئراِت.  ُفِن،  َوالسُّ َوالِقطاراِت،  ّياراِت،  ِمثُْل: السَّ احَلديثَِة؛ 
ٍة. َوَهذا يَْختَِلُف َعّما كاَن  ٍة إلى قارَّ َصغيَرًة؛ َفاإلنْساُن يَنْتَِقُل في ساعاٍت، ِمْن بَلٍَد إلى بَلٍَد، َوِمْن قارَّ

في املاضي، َحيُث كاَن اإلنْساُن يَْحتاُج إلى أّياٍم َوُشهوٍر، ِلَينْتَِقَل ِمْن َمدينٍَة إلى َمدينٍَة.
ُحِف،  َبٌب الّثاني، اّلذي َجَعَل العالََم َقْريًَة َصغيَرًة، َفُهَو َوساِئُل االتِّصاِل احَلديثَُة ِمثُْل: الصُّ أّما السَّ
ٍل،  ْوِلّيِة اّلتي َجَعلَِت اإلنْساَن يَْعِرُف أَّوالً ِبأوَّ َبَكِة الدَّ َوالهاِتِف، َواإلذاَعِة، َوالتِّلْفاِز، َواحلاسوِب، َوالشَّ
ا؛ َفاإلنْساُن  ما يَْحُدُث في َجميِع ِبالِد العالَِم.كانَْت َوسائُل االتِّصاِل في الُعصوِر الَقدمَيِة بَطيئًَة ِجّدً
يُْرِسُل األْخباَر واملَْعلوماِت، َعْن َطريِق َصوٍت، أَْو َعْن َطريِق الَعّدائنَي، أَْو َعْن َطريِق احَلماِم الّزاِجِل. 

ٍة َطويلٍَة، َوَقْد ال تَِصُل في َكثيٍر ِمَن األْحياِن. َوكانَِت األْخباُر تَِصُل بَْعَد ُمدَّ
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ة:                       ِبناُء الِفْعِل املاضي  ُمالَحَظٌة َنْحِويَّ

كوِن، إذا اتََّصلَْت  ، إذا اتََّصلَْت ِبِه )واُو( اجَلماَعِة. َويُْبنَى َعلى السُّ مِّ يُْبنَى الِفْعُل املاضي َعلى الضَّ
ِبِه )تاءُ( الفاِعِل، أَْو )نا(  الفاِعلنَي، أَْو )نوُن( النِّْسَوِة. َويُْبنَى َعلى الَفتِْح فيما َعدا َذِلَك.

ُاْدُرْس َوالِحْظ.
)ج(

الِبناءُ َعلى الَفتِْح
)ب(

كوِن الِبناءُ َعلى السُّ
)أ(

مِّ الِبناءُ َعلى الضَّ

كاَن الناُس يُساِفروَن َمْشياً.
َصنََع اإلنْساُن املَْرَكباِت.

أصَبَح العالَُم َقْريًَة َصغيَرًة.
َدَرسا الَوساِئَل احَلديثََة.

أَخَذْت ِهنُْد ُكتَُبها.

َجلَْسُت ُهنا.
راً. َحَضْرَت ُمتَأخِّ

َقَرأِْْت َكثيراً.
ْرَس. َكتَبْنا الدَّ

الَبناُت َشَكْرَن اللَه.

َصنَُعوا املَراِكَب.
َبَكِة. ثُوا َعِن الشَّ دَّ الّناُس حَتَ
الُب َحَصلُوا َعلى َجواِئَز. الطُّ

فاُزوا في املُسابََقِة.
جنُحوا في االْمِتحاِن.

ثاِل. ْكِل، َكما يف امْلِ ماِئِر يف اجَلْدَوِل، َواْضِبْط آِخَرها ِبالشَّ ْدريب )1( أْسِنِد األْفعاَل املاِضَيَة إلى الضَّ التَّ

واُو اجَلماَعة ْسَوة نوُن النِّ ألُف االثَننِي  نا الفاِعلني تاُء الفاِعِل تاُء الّتأنيِث

َحَضُروا
.................

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

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

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

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

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

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

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

َحَضْرن
.................

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

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

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

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

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

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

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

َحَضَرا
.................

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

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

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

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

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

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

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

َحَضْرنا
.................

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

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

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

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

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

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

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

َحَضْرُت
.................

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

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

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

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

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

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

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

َحَضَرْت
.................

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

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

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

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

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

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

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

َحَضَر
َسِمَع
سافَر
َفَحَص
َشِرَب
أَكَل

َث دَّ حَتَ
ِاستَيَقَظ
َسَكَن
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ثاِل. َبَب، َكما يف امْلِ ِ السَّ ِ الِفْعَل املاضي َوَعالَمَة ِبنائِه َوَبنيِّ ْدريب )2( َعنيِّ التَّ

َبُب                                                              الِفْعـــــل                َعالَمُة ِبنائِه                 السَّ

ُة         اتِّصالُهُ ِبواو اجَلماَعِة  مَّ ْرَس.                                                        َفِهم                    الضَّ الُب َفِهُموا الدَّ  امِلثال: الطُّ

1- املُديراِن اْجتََمعا أَْمِس.           
2- َجَمْعنا َطواِبَع ِمْن ُكلِّ العالَِم.
3- الَبناُت شاَرْكَن في املُسابََقِة.

4- َمنََحِت احُلكوَمُة الُعلَماَء َجوائَز.
5- أَْعلَنُْت النَّتيَجَة أَْمِس.

6- بََعثوا َرسائَل إلى ُكلِّ العالَِم.

، َكما يف امِلثاِل. ا َبنْيَ الَقْوَسنْيِ حيِح، ِمّ ْدريب )3( اْمأل الَفراَغ ِبالِفْعِل املاضي الصَّ التَّ
ثْنا( دَّ ثوا/ حَتَ دَّ ثا / حَتَ دَّ ْوِليَِّة.      )حَتَ َبَكِة الدَّ ثوا................. َعِن الشَّ دَّ امِلثال: النَّاُس حَتَ
ُة.............................. َمالينَي النَّاِس.      )َربََطْت / َربَْطُت / َربَْطَن( ْوِليَّ َبَكُة الدَّ 1- الشَّ

2-..............................  اإلنْساُن احَلَيواناِت في النَّْقِل.      )اْستَْعَملْنا/ اْستَْعَملوا / اْستَْعَمَل(
ْحنا / نََحَجْت(  ْحَن / جَنَ 3- الّطاِلباُت..................................... في االْخِتباراِت.      )جَنَ

4- يا فاِطَمُة، َهْل........................................... املَْغِرَب؟      )َصلَّْت / َصلَّْيُت / َصلَّْيِت(
5- أنا.......................................  َقْبَل يَْوَمنْيِ ِمْن ِمْصَر.      )َوَصلُْت / َوَصَل / َوَصال(
6- نَْحن.....................  لََك ِرسالًَة ِبالبَريِد اإلِلْكتروني.      )أَْرَسَل / أْرَسلوا / أَْرَسلْنا(

َتها َخطٌّ إلى أَْفعاٍل ماِضَيٍة، َكما يف امِلثاِل. ِل اأَلْفعاَل امُلضاِرَعَة اّلتي َتْ ْدريب )4( َحوِّ التَّ
امِلثال: املُْسِلماُت يَْقَرأَْن الُقْرآَن َكثيراً.               املُْسِلماُت َقَرأَْن الُقْرآَن َكثيراً. 

الُب يَْدُرسوَن اللَُّغَة الَعَرِبيََّة.    .......................................................................... 1- الطُّ

واَء.    .......................................................................... 2- املَريضاِن يَتَناَوالِن الدَّ

3- َسنُْرِسُل لََك َرسائَل َكثيَرًة.    ..........................................................................

4- أَبَْعُث َرسائلي ِبالبَريِد.    ..........................................................................
5- الّطاِلباُت يَتََعلَّْمَن اللَُّغَة الَعَرِبيََّة.     ..........................................................................

ْرُس   »110« الَوْحَدُة   »9«               العاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة                 الدَّ
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..................................   ...............................    .................................
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ٌة: ُمالَحَظٌة َنْحِويَّ
ُاْدُرْس و الِحْظ                                 َعالماُت اإلْعراِب األْصِلّيُة

ِع اْسَم الَعالَمِة الواِقَعِة يف آِخِر الَكِلَمِة، كما يف امِلثاِل. ْدريب )1( َضْع يف امُلَربَّ التَّ

امِلثال:   يَْدُرْس                                    
     1- بَْيَت                                          7- يَقوُل
     2- ِعلَْم                                          8- ِبُكلِّ

ُة                                      9- يَْجِلْس حَّ      3- الصِّ
َث      4- يَْكتُْب                                       10- يَُحدِّ

     5- الُقْرآُن                                      11- باملَسجِد
     6- باحلضوِر   

ْكِل، ُثمَّ اْذُكِر اْسَم الَعالَمِة، َتها َخطٌّ ِبالشَّ ْدريب )2( اْضِبْط أَواِخَر الَكِلماِت اّلتي َتْ التَّ
 َكما يف امِلثاِل.

اْسُم الَعالَمِة الَكِلَمُة َمْضبوَطًة
كون السُّ حتضْر ُضر؟ امِلثال: مِلاذا لَْم حَتْ

............................ ............................ ث الُعلَماءُ َعِن الَعْومَلَِة. 1- يَتََحدَّ

............................ ............................ الُب َعِن الَعْومَلَِة. ث الطُّ 2- لَْم يَتََحدَّ

............................ ............................ ث التَّالميُذ َعِن الَعْومَلَِة. 3- لَْن يَتََحدَّ

............................ ............................ َول الَفقيَرةُ. َوُل الَغِنيَُّة َوالدُّ 4- تَتََأثَُّر الدُّ

............................ ............................ َول الَفقيَرةَ. َوُل الَغِنيَُّة الدُّ 5- تُساِعُد الدُّ

............................ ............................ َول الَفقيَرِة. َوُل الَغِنيَُّة َعلى الدُّ 6- تَُهْيِمُن الدُّ

ْرُس   »112« الَوْحَدُة   »9«               العاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة                 الدَّ

كون السُّ

ْ ـ
الَكْسَرة

ـِ
الَفْتَحة

َ ـ
ة الَضمَّ

ُ ـ
ـــ فِل الطِّ فَل الطِّ فُل الطِّ ِاْسم:

لَمْ يْجِلْس ـــ لَْن يْجِلَس يْجِلُس ِفْعل:

السكون
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َفْهُم املَسموِع: 
حيَح ِبَوضِع داِئَرٍة َحْوَل احَلْرِف امُلناِسِب. اسَتـِمْع، ُثمَّ اْخَتِر اجَلواَب الصَّ

1- كانَْت نَْدَوةُ الِكتاِب في....................................................................
ريَعِة.             ج- ُكلِّيَِّة الُعلوِم.     أ- ُكلِّيَِّة اآلداِب.              ب- ُكلِّيَِّة الشَّ

2- كاَن املُتََكلِّموَن ِمن.............................................................................
 أ- اجلاِمَعِة.                     ب- خاِرِج اجلاِمَعِة.            ج- داخِل اجلاِمَعِة وخاِرِجها. 

3- َمْن قاَل إنَّ الِكتاَب َسَينْتَهي َقريباً؟................................................    
يوُف.       ب- امُلَدرِّسوَن ِمْن خاِرِج اجلاِمَعِة.       ج- املَُدرِّسوَن ِمَن اجلاِمَعِة.     أ- الضُّ

4- َمْن َسَيْستَْعِمُل الِكتاَب العاِديَّ َوْقتاً َطوياًل؟...................................
الُب.     أ- الُفَقراءُ.                  ب- األْغِنياءُ.                    ج- الطُّ

5- َمْن قاَل إنَّ الِكتاَب لَْن يَنْتَِهَي َقريباً؟..............................................
يوِف.           ج- املَُدرِّسوَن. يوُف.                 ب- بَْعُض الضُّ     أ- الضُّ

ْم: َتَكلَّ
) ْدريب )1( َتباَدِل اأَلْسِئَلَة َواأَلْجِوَبَة َمَع َزميِلَك. )َنشاٌط ُثنائيٌّ التَّ

ٍة يََقُع بَلَُدَك؟ 1- في أَيِّ قارَّ
َوِل في العالَِم؟ 2- ما أَْغنى الدُّ
َوِل في العالَِم؟ 3- ما أْفَقُر الدُّ

4- مِلاذا ُهناَك ُدَوٌل َفقيَرةٌ، َوأُْخَرى َغِنيٌَّة؟
5- َهْل تُواِفُق َعلى أَْن تَكوَن ُهناَك ثَقاَفٌة َولَُغٌة واِحَدةٌ ِلُكلِّ العالَِم؟ مِلاذا؟

ياَسِة واالْقِتصاِد َوِل في السِّ 6- َهْل تُواِفُق َعلى أْن تَكوَن ُهناَك َدْولٌَة واِحَدةٌ، تَتَْبُعها َجميُع الدُّ
    والثَّقاَفِة؟ مِلاذا؟

7- َهْل تُواِفُق َعلى تَْرِك لَُغِتَك َوثَقاَفِتَك؟ مِلاذا؟

ْدريب )2( ناِقِش املَْوضوعاِت الّتاِلَيَة َمَع ُزَمالِئَك يف َشْكِل َنْدَوٍة. )َنشاُط الَفريِق( التَّ
1- يَِجُب أْن تَكوَن ِللْعالَِم لَُغٌة واِحَدةٌ.

2- يَِجُب أْن تَكوَن ِللْعالَِم ثَقاَفٌة واِحَدة.
3- يَِجُب أْن يَكوَن ِللْعالَِم اْقِتصاٌد واِحٌد.
4- يَِجُب أْن تَكوَن ِللْعالَِم ِسياَسٌة واِحَدةٌ.

ْرُس   »113« الَوْحَدُة   »9«               العاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة                 الدَّ
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ِاْستيعاب:
ماِل أَْو ِلُدَوِل اجَلنوِب. ْدريب )1( َضْع َعالَمَة )( أو )( أَماَم الِعباَرِة امُلناِسَبِة ِلُدَوِل الشَّ التَّ

ماِل               ُدَوُل اجَلنوِب                                                 ُدَوُل الشَّ
1- ُدَوٌل َغِنيٌَّة.                               ......................             ......................
2- ُدَوٌل َفقيَرةٌ.                              ......................             ......................
ةُ َوالِعلُْم َواملاُل.               ......................             ...................... 3- لََديْها الُقوَّ
4- الّناُس فيها ُفَقراءُ َوَمْرضى.            ......................             ......................
......................             ...................... 5- الّناُس فيها أَِصّحاءُ َوفي َرخاٍء.        
......................             ..................... 6- املَدارُس فيها َكثيَرةٌ َوَكَذِلَك اجلاِمعاُت..
7- البُيوُت فيها َصغيَرةٌ َواملَصاِنُع َقليلٌَة.   ......................             ......................

ئيَسِة يف ُكلِّ ِفْقَرٍة. ْدريب )2( َضْع َعالَمَة )( ِبجاِنِب الِفْكَرِة الرَّ  التَّ
ئيَسُة في الِفْقَرِة األولى ِهَي: الِفْكَرةُ الرَّ

أ- العالَُم َقْريٌَة َصغيَرةٌ.         ب- ٌوساِئُل النَّْقِل احَلديثَُة.        ج- َوساِئُل االتِّصاِل احَلديثَُة.
ئيَسُة في الِفْقَرِة الّثاِنَيِة ِهَي: الِفْكَرةُ الرَّ

ةُ َوالِعلُْم َواملاُل. ماِل الَغِنيَُّة.        ج- الُقوَّ ماِل.         ب- ُدَوُل الشَّ أ- املَصاِنُع َواملَزاِرُع في الشَّ
ئيَسُة في الِفْقَرِة الّثاِلثَِة ِهَي: الِفْكَرةُ الرَّ

ْهُل َواملََرُض.       ج-  ُدَوُل اجَلنوِب الَفقيَرِة. أ- يَعيُش الّناُس في بُيوٍت َصغَيَرٍة.    ب- الَفْقُر َواجْلَ
ُمْفَردات:

، ُثمَّ اْسَتْعِمْلها يف ُجَمٍل ِمْن إْنشاِئَك.. صِّ ْدريب )1( هاِت َجْمَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة ِمَن النَّ التَّ

ْرُس   »114« الَوْحَدُة   »9«               العاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة                 الدَّ

َتِْلك   تَلَْبُس
تَدعو   نَتََجّول
تَزوُر    يَعيُش

ندوِق. ْدريب )2( اْمأِل الَفراَغ بالَكِلَمِة امُلناِسَبِة ِمَن الصُّ التَّ
1- هّيا............................... في َهِذِه الَقْريَِة.    2- ماذا........................ ِمَن املاِل؟
3-............... أَْهُل ِبالدي في أْمٍن َوَرخاٍء.   4- َمتى............ َصديَقَك إلى بيِتَك؟
5- ماذا......................... ِمَن الثِّياِب؟           6- َمتى............................... ِبالَدنا؟

اجُلْمَلُة َجْمُعها الَكِلَمة
............................................................................................................ ....................... 1- َفقير
............................................................................................................ ....................... 2- َغِني
............................................................................................................ ....................... 3- ثَْوب
............................................................................................................ ....................... 4- َمْصنَع
............................................................................................................ ....................... 5- َمْزَرَعة
............................................................................................................ ....................... 6- َصحيح
............................................................................................................ ....................... 7- َمريض
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ة:                   إعراُب الِفْعِل امُلضاِرع ُمالَحَظة َنْحِويَّ

يُنَْصُب الِفْعُل املُضاِرُع إذا ُسِبَق بأداِة نَْصٍب ِمثْل: أَْن َولَْن. َويُْجَزُم املُضاِرُع إذا ُسِبَق بأداِة َجْزٍم 
ِمثْل: لَْم َوال الّناِهَيِة. َويُْرَفُع املُضاِرُع إذا لَْم يُْسَبْق بَِأداِة نَْصٍب أَْو ِبَأداِة َجْزٍم.

ُاْدُرْس والِحْظ.
املَْنصوب                                    املَْجزوم                                          املَْرفوع

ٌد الُقْرآَن. أُريُد أْن أَتََعلََّم الَعَرِبيََّة.             لَم أْعَمْل َحتّى اآلَن.                   يَْقرأُ ُمَحمَّ
واَء. سالَُة اليوَم.             ال تُساِفْر َغداً.                     يَْشَرُب املَريُض الدَّ لْن تَِصَل الرِّ

ثاِل. ْكِل، َكما يف امْلِ َتُه َخطٌّ بالشَّ ذي َتْ ْدريب )1(  ِاْضِبِط الِفْعَل امُلضاِرَع الَّ التَّ

    
َسُة املَِلِك َفيَصٍل اخَليِرّيُة    5- َتْنَح ُمَؤسَّ

       َجواِئَز عاملَّيًة.
   6- أُِحّب أْن تَصَحب أوالَدَك في َسَفِرَك.

   7- َسنُعِلن النَّتيَجَة َغداً.

املثال:  جاءَ اإلْسالمُ بأَساليَب لم يَْعِرْف ِمثْلَها الَعَرُب.
1- ال تُساِفر يا بُنَيَّ الَيْوَم.

ِمل َمَعَك يا َولَدي؟ 2- ماذا حَتْ
وِلّيَة َكثيراً. َبَكَة الدَّ 3- يَْستَْخِدم الّناُس الشَّ
4- لَْن أَْذَهب إلى ِبالٍد َغريَبٍة َعْن ثَقاَفتي.

ْكِل، ِل الِفْعَل امْلُضاَرَع امْلَْنصوَب إلى َمْجزوٍم ِبَلم أَْو ِبال الّناِهَيِة، واْضِبْطُه ِبالشَّ ْدريب )2(  َحوِّ التَّ
. ثاَلنْيِ                     َكما يف امْلِ

امْلِثال )1(: أُريُد أَْن أُساِفَر.                  ال تُساِفْر.
امْلِثال )2(: لَْن تَْعَمَل ُهنا.               لَْم تَْعَمْل ُهنا.

ال............................................................ 1- أُريُد أَْن أَتََعلََّم. 

لَْم........................................................... 2- لَْن تَنَْجَح ِبُسهولٍَة. 

ال............................................................ 3- أُريُد أَْن أَْجِلَس. 

لَْم........................................................... 4- لَْن أَْحُصَل َعلى ما أُريُد. 

ال............................................................  . بَّ 5- أُِحبُّ أَْن أَْدُرَس الطِّ

لَْم........................................................... َم أَْوراقي.  6- لَْن أَُقدِّ

ْرُس   »115« الَوْحَدُة   »9«               العاَلُم َقْرَيٌة َصغيَرٌة                 الدَّ
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ثاِل. ْكِل، َكما يف امْلِ ِل الِفْعَل امْلُضاِرَع امْلَْنصوَب وامْلَْجزوَم إلى َمْرفوٍع، وِاْضِبْطُه ِبالشَّ ْدريب )3( َحوِّ التَّ

سائُل ِبالَبريِد اإلِلْكتروني. سائُل ِبالبَريِد اإلِلْكتروني.          تصل الرَّ ثال: لَْم تَِصِل الرَّ امْلِ
................................................................ 1-  لَْن أَبَْعَث َرسائلي إلى أَيِّ َمكاٍن. 
................................................................ وِلّيِة.   َبَكِة الدَّ ِث الّناُس َعِن الشَّ 2- لَْم يَتََحدَّ
................................................................ 3- لَْن تُْربََط احَلواسيُب ِبالهاِتِف. 
................................................................ 4- ال َتْنَِح الّطاِلَب جائَزًة.  
................................................................ 5- لَْم تَْزَدِهِر الُعلوُم ِعنَْدنا. 

. ا َبنْيَ الَقْوَسنْيِ حيَح ِمّ ْدريب )4(  اْخَتِر الِفْعَل امْلُضاِرَع الصَّ التَّ

ْرَس.     )تَتََعلََّم / تَتََعلَّْم / تَتََعلَُّم( 1- لَْم................................................ الدَّ
ُع( ْع / أَُشجِّ َع / أَُشجِّ 2- لَْن............................................... أََحداً َعلى الَكَسِل.     )أَُشجِّ

3- أَخي..............................................  في ُكلِّ األَنِْشَطِة.     )يُشاِرَك / يُشاِرْك / يُشاِرُك(
4- ال................................................. ِمَن الَعَرِبيَِّة إلى لَُغِتَك.     )تُتَْرِجَم / تُتَْرِجْم / تُتَْرِجُم(

5- أُريُد أَْن...................................... خاِرَج الَوَطِن.     )أَْغتَِرَب / أَْغتَِرْب / أَْغتَِرُب(

ْدريب )5(  اْقَرأ  اآلياِت الّتاِلَيَة، َواْذُكْر إْعراَب الِفْعِل امْلُضاِرِع )َمْرفوع / َمْنصوب / َمْجزوم(. التَّ
1- }لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد  َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفواً أََحٌد{. ]اإلخالص: 4-3[.

اِهِديَن{.  2- }َقالُوا نُِريُد أَْن نَْأُكَل ِمنَْها َوتَْطَمِئنَّ ُقلُوبُنَا َونَْعلََم أَْن َقْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعلَْيَها ِمْن الشَّ
]املائدة: 113[.

ْرَك لَُظلٌْم َعِظيٌم{. 3- }َوِإْذ َقاَل لُْقَماُن البِْنِه َوُهَو يَِعُظُه يَا بُنَيَّ ال تُْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّ
     ]لقمان: 13[.

4- }َقاَل ِإنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعي َصْبراً{. ]الكهف: 67[.
5- }َقاَل َربِّ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك الَِّتي أَنَْعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاحِلاً تَْرَضاهُ{. 

]األحقاف: 15[.
6-  }أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك{. ]الشرح:1[.
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ماِل َوُدَوِل اجَلنوِب. ْث يف ِفْقَرٍة َعْن الَفْرِق َبنْيَ ُدَوِل الشَّ دَّ ْدريب )3( َتَ التَّ
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، ُمْبَتِدئًا ِبا َيلي: ِل احِلواَر الثاني الواِرَد يف هذه الوحدة إلى َنصٍّ َسْرِديٍّ ْدريب )4( حوِّ التَّ
ُضْر   كانَْت في اجلاِمَعِة نَْدَوةٌ َعِن الَعْومَلَِة، َحَضَرتْها ُمْعَظُم ُمَدرِّساِت اجلاِمَعِة َوطاِلباِتها. لَْم حَتْ

يوِف زاروها في املَنِْزِل  فاِطَمُة النَّْدَوةَ؛ ألَنَّ بَْعَض الضُّ
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ْقَعِة:  اخَلّط: َخطُّ الرُّ
ْقَعِة. ْطِر دوَن َغْيِرها. اُْكتُْبها ِبَخطِّ الرُّ َت السَّ *   الِحْظ، ُكلُّ َهِذِه احُلروِف يَنِْزُل ُجْزءٌ ِمنْها حَتْ

                                          

........................................................................................……………………………………….....................

............................................................................................……………………………………….................

ْقَعِة.  *  الِحْظ، َهِذِه ُحروٌف ليَس ِبداِخِلها َفراٌغ، اْكتُْبها ِبَخطِّ الرُّ
                       

........................................................................................……………………………………….....................

............................................................................................……………………………………….................

ْقَعِة. *  الِحْظ، َهِذِه ُحروٌف ِبداِخِلها َفراٌغ، اُْكتُْبها ِبَخطِّ الرُّ

........................................................................................……………………………………….....................

............................................................................................……………………………………….................

ِة اإلْمالُء:                       َحْذُف أَِلِف )ما( االْسِتْفهاِميَّ

َذُف أَِلُفها، َوتَْبقى الَفتَْحُة على امليِم. )ما( االْسِتْفهاِميَُّة بَْعَد ُحروِف اجَلرِّ  حُتْ

ـِ ما = ِبَ: ِبَ تُساِفُر؟ 5- ب
6- في ما = فيَم: فيَم تَتَناَقشاِن؟

7- على ما = َعالَم: َعالَم أَنَْت َقِلٌق؟
8- حّتى ما = َحّتاَم: َحّتاَم تَنْتَِظُر ُهنا؟

: عمَّ تَْسَأُل؟ 1- َعن ما = َعمَّ
2- إلى ما = إالَم: إالَم تُساِفُر؟

: ِمَّ أنَت خاِئٌف؟ 3- ِمْن ما = ِمَّ
ـِ ما = ِلَم: ِلَم َحَضْرَت؟ 4- ل

..................................................................-4

..................................................................-5

..................................................................-6

َلى َعَلْيَك. َتْدريب: اكُتْب ما مُيْ
.....................................................................-1
.....................................................................-2
.....................................................................-3
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