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العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـخامسأ

المقدمة

�سم اهللا ا�رمحن ا�رحيم

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

عنَا انلجاُح ا�كبرُي �سلسلتنا " العر�ية بني يديك " - واليت اكنت �ستهدف ا�راشدين- ىلع  فقد شجَّ
ا�صغار  من  العر�ية  طاليب  من  اتلعليمية  املراحل  من  األو�  �لمستو�ات  سلسلة  إصدار  ىلع  العزم 
وا�شباب، وَدَ�َم ذ�ك اتلوجه ما رأينا من إحلاح كثري من �راكز تعليم العر�ية لغري انلاطقني بها علينا 
إلنتاج سلسلة ختدم هذه الفئة، وقلة املادة العلمية املناسبة يف هذا املجال، و�ضاف إىل ذ�ك لكه تغرّي 
اتلوجه يف تعليم العر�ية لغري انلاطقني بها من االقتصار ىلع تعليم ا�كبار إىل توسيع ادلائرة ل�شمل 
اتلعليم ا�صغار أيضا، حيث أقبلت املراكز واملعاهد ىلع تعليم ا�صغار – وُ�قصد بذ�ك تعليم العر�ية 
لغة تواصل - أما العر�ية �لقراءة فقط أو ما يدور يف فلكها فإّن االهتمام فيما خيص الفئ�ني ا�كبار 

وا�صغار قد بدأ مبكرا.

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

وا�شباب.

العر�ية  ا�لغة  من  تراكيب  عدة  ادلارسون  فيها  فيتعلم  اتلواصلية؛  ا�لغة  ىلع  ا�سلسلة  هذه  وتر�ز 
ا�وظيفية ا�شائعة، و�تعلمون فيها (١٩٣١) مفردة شائعة من مفردات ا�لغة العر�ية، وال سيما ما يدور يف 

�واقف احلياة ايلومية ا�شائعة، وما يدور يف حميط اهتمامات ا�صغار من �واقف ومفردات. 

تُعّد من أحدث ا�سالسل يف تعليم ا�لغة العر�ية لغري انلاطقني بـها �لصغار.
املحور األسايس هو انلص اذلي تدور حوهل اتلدر�بات وتعليم املهارات والعنارص.

حرصت انلصوص وا�رسومات ىلع إظهار ثقافة أهل ا�لغة قدر اإل�اكن باستخدام أسماء عر�ية 
ومال�س عر�ية؛ وذ�ك تلعز�ز اثلقافة ا�لغو�ة يف ا�سلسلة.

ُضّم كتاب اتلدر�بات وال�شاط إىل كتاب الطالب ألسباب عملية.
ا�ضبط اتلام با�شلك ملفردات ا�سلسلة ونصوصها.

ضبط تام �لمفردات وا�رتاكيب يف لّك وحدة.
اتلاك�ل بني ا�كفايات اثلالث : ا�لغو�ة واالتصايلة واثلقافية.

�رااعة اتلدرج يف عرض املادة العلمية.
اتّباع نظام ا�وحدة اتلعليمية يف عرض املادة.

اشتمل لك كتاب من ا�كتب ال�سعة األول ىلع ثماين وحدات، و� كتاب من اثلالثة ابلاقية ىلع 
اث�يت عرشة وحدة تعليمية.

من  مهارة  يعزز  إضايف  ب�شاط   (  ٩  -  ١  ) األو�  ال�سعة  ا�كتب  وحدات  من  وحدة  لك  ختتم 
املهارات ا�لغو�ة؛ عبارة عن لعبة تعليمية أو أ�شودة �شوقة تناسب ا�صغار.

ومن سمات هذه ا�سلسلة:

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

اشتملت لك وحدة من وحدات ا�كتب اثلالثة األخرية ( ١٠ - ١٢ ) ىلع:
- نّصني؛ مدخل، ونص آخر.                -  تعبري شفيه       - درس استماع

- �وضوعني من �وضواعت القواعد    -  تعبري كتايب
- درس خاص يف اإلمالء أو اخلط         - تدر�ب ىلع ا�رتاكيب

االنتظام اهلنديس ابلنايئ �لوحدات؛ حيث وضع خمطط ا�كتاب قبل إعداده.
معاجلة األصوات والظواهر ا�صوتية بطرائق خمتلفة تقليدية ومبتكرة.

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

تتاك�ل هذه ا�سلسلة مع ا�سلسلة األو�: العر�ية بني يديك، فمن أ�مل دراسة هذه ا�سلسلة 
يمكنه االسزتادة يف تعلم ا�لغة العر�ية من العر�ية بني يديك.

اشتمل لّك كتاب ىلع فهرس تفصييل - خر�طة العمل - ملا هو �وجود يف ا�وحدات .
أخراج ا�كتب إخراجا فنيا فر�دا.

اعتمدت ىلع ا�صورة بدرجة كبرية إليضاح املعىن، وتلجنب ا�لغة ا�وسيطة.
تهتّم ا�سلسلة باجل�سني معاً؛ فتوّجه اخلطاب �لّك منهما.

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

ْ
ل تْصَحُب ا�ِسّ

ا�وحدات وادلروس واتلدر�بات؛  املسموعة �لك كتاب يف آخره �رتبة حسب  أدراج انلصوص 
ل�ستفيد منها املعلم اذلي ل�س معه كتاب املعلم. وهذه انلصوص �وجودة يف �واضعها يف كتب 

املعلم.
انلصوص املسموعة يف آخر ا�كتاب ال �شمل نصوص احلوارات وعرض املفردات وعرض األصوات.

يصحبها كتب �لمعلم؛ فيها توجيهات لطر�قة تقديم لك درس وإلجراء لك تدر�ب، وفيها كذ�ك 
حلول اتلدر�بات؛ وذلا حُيّث املعلمون ىلع اقتناء كتب املعلم.

وا�سلسلة ايلوم صارت بني يدي�م وقد بُذل فيها جهد عليم وفين كبري�ن، ل�سهيل تعلم ا�لغة 
العر�ية ىلع الطالب وحتب�بها هل. و�يق دور املعلم واملؤسسة اتلعليمية يف إكمال اجلهد باحلرص 
ىلع استخدام أفضل ا�وسائل يف إيصال املادة �لطالب، فعليهم االهتمام باتلعليم اتلعاو�، ور�ط 

ا�لغة باحلياة.

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

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

َ
نل يَطيُب  اخلتاِم  و� 

ثٌَر َكبرٌي 
َ
ا أ

َ
حوظاتِِهُم الَقِيَّمِة اليّت اكَن هل

ْ
َمّدونا بَِمل

َ
يَن راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ

َّ
صنَي اذل الـُمتََخصِّ

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

يف َ�ْطو�ِر الَعَمِل َوحت
ادلكتور : حممد عبد اخلالق حممد فضل، وادلكتور: عطا املنان عبد اهللا، وادلكتور: سعد بن يلع 
الغامدي، وادلكتور: مجعان بن سعيد القحطاين، وادلكتور: رفيق بن محودة، واألستاذ: عبد ا�رمحن 
القحطاين،  ظافر  بن  اهللا  عبد  واألستاذ:  اجلمعة،  يلع  بن  عوض  واألستاذ:  ا�رصايم،  سعد  بن 

واألستاذ: إبراهيم بن مهنا العزاز واألستاذ: حليم املظلوم ...



ببب العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـخامس

المقدمة

تُعّد من أحدث ا�سالسل يف تعليم ا�لغة العر�ية لغري انلاطقني بـها �لصغار.
املحور األسايس هو انلص اذلي تدور حوهل اتلدر�بات وتعليم املهارات والعنارص.

حرصت انلصوص وا�رسومات ىلع إظهار ثقافة أهل ا�لغة قدر اإل�اكن باستخدام أسماء عر�ية 
ومال�س عر�ية؛ وذ�ك تلعز�ز اثلقافة ا�لغو�ة يف ا�سلسلة.

ُضّم كتاب اتلدر�بات وال�شاط إىل كتاب الطالب ألسباب عملية.
ا�ضبط اتلام با�شلك ملفردات ا�سلسلة ونصوصها.

ضبط تام �لمفردات وا�رتاكيب يف لّك وحدة.
اتلاك�ل بني ا�كفايات اثلالث : ا�لغو�ة واالتصايلة واثلقافية.

�رااعة اتلدرج يف عرض املادة العلمية.
اتّباع نظام ا�وحدة اتلعليمية يف عرض املادة.

اشتمل لك كتاب من ا�كتب ال�سعة األول ىلع ثماين وحدات، و� كتاب من اثلالثة ابلاقية ىلع 
اث�يت عرشة وحدة تعليمية.

من  مهارة  يعزز  إضايف  ب�شاط   (  ٩  -  ١  ) األو�  ال�سعة  ا�كتب  وحدات  من  وحدة  لك  ختتم 
املؤلفاناملهارات ا�لغو�ة؛ عبارة عن لعبة تعليمية أو أ�شودة �شوقة تناسب ا�صغار.

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

اشتملت لك وحدة من وحدات ا�كتب اثلالثة األخرية ( ١٠ - ١٢ ) ىلع:
- نّصني؛ مدخل، ونص آخر.                -  تعبري شفيه       - درس استماع

- �وضوعني من �وضواعت القواعد    -  تعبري كتايب
- درس خاص يف اإلمالء أو اخلط         - تدر�ب ىلع ا�رتاكيب

االنتظام اهلنديس ابلنايئ �لوحدات؛ حيث وضع خمطط ا�كتاب قبل إعداده.
معاجلة األصوات والظواهر ا�صوتية بطرائق خمتلفة تقليدية ومبتكرة.

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

تتاك�ل هذه ا�سلسلة مع ا�سلسلة األو�: العر�ية بني يديك، فمن أ�مل دراسة هذه ا�سلسلة 
يمكنه االسزتادة يف تعلم ا�لغة العر�ية من العر�ية بني يديك.

اشتمل لّك كتاب ىلع فهرس تفصييل - خر�طة العمل - ملا هو �وجود يف ا�وحدات .
أخراج ا�كتب إخراجا فنيا فر�دا.

اعتمدت ىلع ا�صورة بدرجة كبرية إليضاح املعىن، وتلجنب ا�لغة ا�وسيطة.
تهتّم ا�سلسلة باجل�سني معاً؛ فتوّجه اخلطاب �لّك منهما.

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

ْ
ل تْصَحُب ا�ِسّ

ا�وحدات وادلروس واتلدر�بات؛  املسموعة �لك كتاب يف آخره �رتبة حسب  أدراج انلصوص 
ل�ستفيد منها املعلم اذلي ل�س معه كتاب املعلم. وهذه انلصوص �وجودة يف �واضعها يف كتب 

املعلم.
انلصوص املسموعة يف آخر ا�كتاب ال �شمل نصوص احلوارات وعرض املفردات وعرض األصوات.

يصحبها كتب �لمعلم؛ فيها توجيهات لطر�قة تقديم لك درس وإلجراء لك تدر�ب، وفيها كذ�ك 
حلول اتلدر�بات؛ وذلا حُيّث املعلمون ىلع اقتناء كتب املعلم.

وا�سلسلة ايلوم صارت بني يدي�م وقد بُذل فيها جهد عليم وفين كبري�ن، ل�سهيل تعلم ا�لغة 
العر�ية ىلع الطالب وحتب�بها هل. و�يق دور املعلم واملؤسسة اتلعليمية يف إكمال اجلهد باحلرص 
ىلع استخدام أفضل ا�وسائل يف إيصال املادة �لطالب، فعليهم االهتمام باتلعليم اتلعاو�، ور�ط 

ا�لغة باحلياة.

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

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

َ
نل يَطيُب  اخلتاِم  و� 

ثٌَر َكبرٌي 
َ
ا أ

َ
حوظاتِِهُم الَقِيَّمِة اليّت اكَن هل

ْ
َمّدونا بَِمل

َ
يَن راجعوا هذه ا�سلسلة، وأ

َّ
صنَي اذل الـُمتََخصِّ

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

يف َ�ْطو�ِر الَعَمِل َوحت
ادلكتور : حممد عبد اخلالق حممد فضل، وادلكتور: عطا املنان عبد اهللا، وادلكتور: سعد بن يلع 
الغامدي، وادلكتور: مجعان بن سعيد القحطاين، وادلكتور: رفيق بن محودة، واألستاذ: عبد ا�رمحن 
القحطاين،  ظافر  بن  اهللا  عبد  واألستاذ:  اجلمعة،  يلع  بن  عوض  واألستاذ:  ا�رصايم،  سعد  بن 

واألستاذ: إبراهيم بن مهنا العزاز واألستاذ: حليم املظلوم ...



العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـخامسج

المقدمة

م �سلسلة
ّ
مقدمة كتب املعل

 " العر�ية بني يدي أوالدنا "

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

 ، معه خطوة خطوة  ل�سري   ، �لمعلم  كتابا  الطالب  كتب  من  واحد  �لك   " �لجميع  العر�ية   " أفردت 
و�هدف لك كتاب من كتب املعلم إىل تزو�د املعلّم بمجموعة من األسايلب واإلجراءات، اليت تمّكنه 
من تعليم كتاب الطالب بطر�قة فّعالة، حتّقق أفضل انلتائج. وقد تضّمن كتاب املعلّم كتاب الطالب؛ 
املاّدة  متابعة  املعلّم  ىلع  �سهل  حىّت  �لطالب،  تقابلها  أخرى  وصفحة  �لمعلم  صفحة  جاءت  حيث 
اتلعليمية اخلاّصة بالطالب دون احلاجة إىل محل كتاب الطالب منفصال، وصار حجم كتاب املعلم 

ضعف حجم كتاب الطالب؛ ومع ذ�ك أصبح مقبوال لقلة صفحات كتاب الطالب أساسا.

وهو  املعلّم،  إيلها  حيتاج  اليت  األساسّية  واملعلومات  اتلوجيهات  من  طّيب  قدر  ىلع  ا�كتاب  �شتمل 
ذت تلك اتلوجيهات واملعلومات صورا خمتلفة، يتعلّق بعضها با�لغة 

ّ
يمارس عملية اتلدر�س. وقد اخت

العر�ية، وطرائق تعليم ا�لغة لغري انلاطقني بها، وأسايلب عرض مهارات ا�لغة وعنارصها املختلفة. 
باإلضافة إىل جمموعة من املقرتحات اخلاّصة بإدارة ا�صّف ا�لغوي، واتلعا�ل مع الطالب. وقد جاءت 
ثنايا ا�كتاب، تلكون خفيفة ىلع انلفس ومقبولة، و� متناول  الفوائد ىلع اختالفها مبثوثة يف  هذه 
املعلّم حيث يقتضيها املقام أحيانا. وقد جاءت لك واحدة حتت �سىّم" فائدة "، وقسمت هذه الفوائد 
الفوائد يف لك جمموعة؛  أدرجت هذه  وتتكّون لك جمموعة من ثالثة كتب، وقد  أر�ع جممواعت،  إىل 
حتّسبا تلغري املرحلة اتلعليمية، وما قد يصاحبها من تغري املعلمني، و�ذا اكنت الفائدة هلا عالقة بما 
قبلها أو ما بعدها رقمت ؛ ل�سهل ىلع من يرغب يف استكماهلا  يف وقت واحد، كما أنها جاءت مبثوثة 
يف كتب املعلم من هذه ا�سلسلة. وسيجد املعلّم املستجّد نفعا كثريا – إن شاء اهللا – كما س�نتفع بها 

املعلّمون ذوو اخلربة من باب اتلذكرة. 

واأل�شطة  اتلدر�بات  بإجراءات  اخلاّصة  الفوائد  دون   ، مبارشة  فائدة   ٢٠١  = الفوائد  هذه  وجمموع   
اإلضافية.

م ىلع ما يأيت:
ّ
وحيتوي كتاب املعل

إرشادات اعّمة �لمعلّم.
مقرتحات ب�يفية عرض ادلروس.

مقرتحات ب�يفية إجراء تدر�بات ا�كتاب.
نصوص فهم املسموع.

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

إرشادات يف كيفية إجراء األ�شطة.
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�لك حوار وصفه اخلاص.
ا�وحدة األو� يف لك كتاب ت�ون اك�لة، يف عرض ادلروس و� إجراء اتلدر�بات، وال حيال إىل 

كتاب سابق.
تعا�ل ا�وحدة اخلا�سة من لك كتاب مثل ا�وحدة األو� منه؛ حبيث ي�ون عرض ادلروس و�جراء 

اتلدر�بات اكمال، ىلع افرتاض أن ا�كتاب قد يقسم إىل قسمني ؛ يتو� لك قسم معلم.
وا�وحدات  عليها،  اتلدر�بات  و�جراء  ادلروس  عرض  حيال  األو�  ا�وحدة  بعد  اثلالث  ا�وحدات 
اثلالث بعد ا�وحدة اخلا�سة حيال عرض ادلروس و�جراء اتلدر�بات عليها، إال يف ادلروس اجلديدة 

أو اتلدر�بات اجلديدة اليت �م يمر مثيل هلا. 
اتلدر�ب  أجر   : باإلحالة  و��تىف  هلا،  اإلجراء  كتابة  يعاد  ال  درس  لك  يف  املتماثلة  اتلدر�بات 

بالطر�قة املعهودة.
إذا اكن رأس اتلدر�ب مماثال �سابقه مع اختالف يف املحتوى، يعاد اإلجراء وال ينظر تلماثل ا�رأس؛ 

الختالف اإلجراء. مثال : 
صل.   واملقصود بني ا�صورة وا�لكمة ( عدد من ا�لكمات وعدد من ا�صور )  

صل.   واملقصود بني ا�صوت وا�لكمة ( ا�لكمة وخيتار بني صورتني )  
صل.   واملقصود بني ا�لكمة واألخرى، أو بني ا�لكمة واجلملة أو الفقرة.  

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

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

املؤلفان
د. عبد ا�رمحن بن إبراهيم الفـوزان
د.مـحمد بن عبد ا�رمحن آل ا�شيخ

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

ــحـمـل أي تطبيق

من متجري جوجل 
أو أبل.

امسح الكود 
باستخدام 

اتلطبيق لفتح 
رابط الصوتيات
اخلاصة بادلرس.

المقدمة

الزمن اليلك املتوقع تلدريس السلسلة هو )780( ساعة دراسية، مع دروس النشاط 
واملراجعة، ويمكن توزيعها حبسب لك برنامج وما يتيحه تلدريس اللغة العربية 

من ساعة يف األسبوع، والسلسلة حتتاج إىل:
يف برنامج يُتيح هلا     )25( ساعة أسبـوعـــيـــــا.        )31( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلا    )20( ساعة أسبوعـــيـــــــا.        )39( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلا    )15( ساعة أسبـوعـــيــــــا.        )52( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلا    )10( ساعات أسبوعيا.        )78( أسبــــوعـــــا، 
يف برنامج يُتيح هلــا    )5( ساعات أسبوعيـــــا.        )156( أسبوعا، 
يف برنامج يُتيح هلا     )2( ساعتان أسبوعيــــا.        )390( أسبوعا، 
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ادلرس ) ١ (الــشــرابالوحدة ) ١ (الش

ُخصصت هذه الوحدة للكالم عن املرشوبات املعتادة 
والعصري  واحلليب  املاء  مثل  وغريهم،  العرب  عند 
املشهورة.  األوقات  بعض  ذكر  مع  والشاي،  والقهوة 
املرشوبات  ببعض  إكرام ضيوفهم  العرب  ومن اعدة 

أو املأكوالت اخلفيفة يف الزيارات املزنيلة. 
املرشوبات  أنواع  أمامهما  توضح شخصني  والصورة 

الساخنة وابلاردة ، وأحدهما يشري لآلخر أن تفضل.

هذه يه الفقرة اثلانية يف ادلرس األول ويه خمصصة 
ثالث  وهنا  وحدة،  لك  يف  اجلديدة  املفردات  لعرض 
عرشة مفردة؛ ست منها ألنواع الـمرشوبـات ويه: 
وثالثة  ورشاب،  وقهوة  وعصري  وماء  وحليب  شاي 
أوقات يه: يلل وصباح ومساء، وفعالن هما يرشب 

ر.   
َّ
وتفضل، وحرف أو، وُسك

الـمفـردات:                                                                  

١ العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس

الـحــوار:                                                           

يستمع الطالب إىل انلص كما هو مكتوب دليهم يف 
كتبهم.

يستمع الطالب إىل انلص كما هو مكتوب دليهم يف 
كتبهم.

        نص االستماع :

        نص االستماع :

▪  اطلب من الطالب إغالق الكتب، وقل هلم: 
     استمعوا جيداً.

▪  شّغل ملف الصوت، أو أّد احلوار مرتني بنفسك.
▪  اطلب من الطالب فتح الكتب واالستماع جيداً.
▪  شّغل ملف الصوت، أو أّد احلوار مرتني والكتب 

    مفتوحة.
▪  اطلب من الطالب إغالق الكتب، وأد احلوار   
   مجلة مجلة مرتني، واطلب من الطالب اإلاعدة 

   اجلماعية بعدك يف لك مّرة.
▪  أّد احلوار عبارة عبارة واطلب من الطالب أداءه 

    بعدك يف جممواعت.
▪  اطلب من بعض الطالب أداء احلوار بعدك فردياً.

▪  اخرت بعض الطالب ألداء ادلور وإجراء احلوار 
    ثنائياً أمام زمالئهم.

▪  شجع الطالب يف نهاية ادلرس ىلع تطبيق احلوار 
    مع زمالئهم وأهلهم.

▪  اطلب من الطالب إلقاء نظرة ىلع لك الصور.
▪  اطلب منهم اآلن الرتكزي ىلع الصورة األوىل فقط.
▪  شّغل ملف الصوت، أو انطق اللكمة ثالث مرات 

    نطقاً واضحاً، والطالب يستمعون للمفردات.
▪  أعد نطق اللكمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب 

    منهم اإلاعدة مجاعّياً بعدك يف لك مّرة.
▪ اخرت جمموعة من الطالب نلطق اللكمة بعدك.

▪  اخرت بعض الطالب نلطق اللكمة فرديّاً، وصوب 
    أخطاءهم.

▪  واصل اتلدريب بهذه الطريقة مع بقية املفردات.

        عرض درس احلوار :
        عرض املفردات:
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ادلرس ) 2 (الوحدة ) ١ (

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس2

الــشــراب

      صل.       صل. 

تدريبات املفردات:                                                    
١٢

▪ اطلب من الطالب انلظر إىل الصور.
▪ اطلب منهم قراءة املفردات رساً.

▪▪ اطلب من أحدهم قراءة املفردة األوىل، ومن آخر  
    حتديد الصورة املناسبة.

▪▪ استمر بهذه الطريقة مع بقية فقرات اتلدريب.    
   واخرت طابلا يف لك مرة.

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

▪▪ راجع إجاباتهم، وتأكد من صحتها.

الفقرة  الصورة يف  ▪اطلب من الطالب انلظر إىل 
األوىل.

▪اطلب منهم قراءة اللكمتني املكتوبتني رساً.
لإلشارة  وآخر  األوىل،  اللكمة  لقراءة  طابلاً  ▪اخرت 

إىل صورتها.
استمر بهذه الطريقة مع بقية فقرات اتلدريب.

ة. واخرت طابًلا آخر يف لكِّ مرَّ
▪صّحح إجابات الطالب.

يف  املناسبة  باللكمات  الصور  وصل  منهم  ▪▪اطلب 
كتبهم.

راجع إجاباتهم، وتأكد من صحتها.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

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

املفردة بعد قراءتها.

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

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

املفردات ولقراءتها. 

      حل اتلدريب :

ماء أ
رشاب ب
قهوة ت
مساء ث
يلل ج

يرشب ح
شاي خ

حليب د
صباح ذ
عصري ر

أو ز
تفضل س
سكر ش

      حل اتلدريب :

ت يلل
خ قهوة
ذ شاي
د يرشب
ب عصري
ج ماء
ح مساء
أ صباح

ث حليب
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ْل   
َ

ْل    4-َمساء    5-يل ١- َصباح    2-رَشاب    3-َتَفضَّ

١-يلل         2- حليب         3-مساء         4-شاي
5-ماء         6-يرشب         7-عصري         8-تفضل

9-رشاب   ١0-صباح          ١١-قهوة           ١2-أو
١3- سكر

ْل           3-َصباح       
َ

ْل          2-يل ١-▪ َتَفضَّ
4-▪َمساء            5-َعصري       6- سكر

        نص االستماع :

        نص االستماع :

        نص االستماع :

3 العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس

الــشــراب

 .) ▪ ٥    استمع، وضع عالمة ) 

 .) ▪     استمع ، وضع عالمة ) 

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

3

٤

  ▪ اطلب من الطالب انلظر إىل الصورتني يف لك 
      فقرة واتلميزي بينهما.

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

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

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

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

  ▪▪اطلب من الطالب انلظر إىل الصور املوجودة يف 
    اتلدريب واتلميزي بينها.

ل امللف الصويت،   ▪ اطلب من الطالب االستماع، وشغِّ ▪
   واطلب من الطالب أن يرددوا بعده ويشريوا إىل 

   الصورة يف كتبهم.
▪  ▪أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من الطالب   

    اإلشارة إىل الصورة الصحيحة واحداً واحداً.

        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

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

الصورة الصحيحة للمفردة اليت سمعها.

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

فيمزي اللكمة عند سماعها ويعرف معناها. 

الطالب جلميع  يستمع  ومعىن؛  استماع  تدريب  هذا 
يتعرف  أن  منه  واملطلوب  صورها،  وأمامه  املفردات 
ىلع اللكمة ويضع رقم اللكمة/اجلملة اليت سمعها يف 

املربع؛ يلمزي اللكمة عند سماعها ويعرف معناها. 

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

▪اطلب من الطالب انلظر إىل اللكمات املوجودة يف 
اتلدريب واتلميزي بينها.

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

ويشريوا إىل اللكمة يف كتبهم.
▪أعد تشغيل امللف الصويت، واطلب من الطالب 

اإلشارة إىل اتلعبري الصحيح واحداً واحداً.
جبانب   )  ▪  ▪( عالمة  وضع  منهم  اطلب  ▪اآلن 

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

      إجراء اتلّدريب:

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

      حل اتلدريب : 

ح ج ث ت ب أ
6 2 3 5 ١ 4

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

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

     أرش إىل ما تسمع.

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

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

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

▪مّر ىلع كتب الطالب وتأكد من صحة إجابتهم.

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

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

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

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

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

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

رقم  الصورة  اسم  يذكر  أن  أحدهم  من  ▪اطلب 
واحد؛ مثاال هلم.

الطالب  من  واطلب  عشوائياً  الصور  إىل  ▪أرش 
اإلجابة مجاعياً.

اليت  الصورة  اسم  يلذكر  منهم  واحد  لك  ▪أخرج 
حتددها أنت .

▪اطلب منهم تبااع أن يقولوا اسم الصور مجيعا؛ لك 
واحد يقول اسم صورة ، ويقول زميله اسم الصورة 

اليت تليها، وهكذا إىل نهاية الصور.

▪تأكد من إجاباتهم، وعزز الصحيح.
▪إذا أخطأ الطالب يف اإلجابة انقل ادلور إىل زميله.

      حل اتلدريب : حسب إشارة املعلم

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

        إجراء اتلّدريب:

6٨

٧

١- َقْهَوة         2- َمـاَء         3-َعصيـر
        نص االستماع :

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس4

الــشــراب

      حل اتلدريب : 

      حل اتلدريب : 

3 2 ١
قهوة ماء صباح

3 2 ١
ت ت أ
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ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس�

 ِلـماذا ال تَْشَُب الـَحليب ؟ 

باِح. رْشَُب الـَحليَب فـي الصَّ
َ
 أ

 

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

 أيَّ رَشاٍب تُريُد يا ِجهاد ؟

اَي.  رْشَُب الشَّ
َ
 أ

 )َسعيُد - الَقْهَوَة ( ) قاِسُم –- الـَحليَب ( ) رَشيُف –- الَعصيـَر ( ) َصْفواُن  - الَمـاَء (...

)الَقْهَوَة –- اللَّيِْل  ( ) الّشاَي - الـَمساِء ( ) الَعصرَي –- اللَّيِْل ( ) الَمـاَء -– الـَمساِء(...
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ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس�

 ِلـماذا ال تَْشَُب الـَحليب ؟ 

باِح. رْشَُب الـَحليَب فـي الصَّ
َ
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ما � الِمثاِل: 
َ
ؤاَل َوالـَجواَب َمَع  َزميلَِك، ك تَباَدِل الس�

 أيَّ رَشاٍب تُريُد يا ِجهاد ؟

اَي.  رْشَُب الشَّ
َ
 أ

 )َسعيُد - الَقْهَوَة ( ) قاِسُم –- الـَحليَب ( ) رَشيُف –- الَعصيـَر ( ) َصْفواُن  - الَمـاَء (...

)الَقْهَوَة –- اللَّيِْل  ( ) الّشاَي - الـَمساِء ( ) الَعصرَي –- اللَّيِْل ( ) الَمـاَء -– الـَمساِء(...

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال.

ثم  القهوة.   يا سعيد؟ / أرشب  تريد  أي رشاب 
انسج ىلع منواهل.

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

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

تبادل  منهما  واطلب  قسمني  إىل  الفصل  ▪قسم 
احلوار.

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

خمتلفة.
▪وجه الطالب إىل أداء اتلدريب حتت إرشافك، 

والكتب مفتوحة.

        إجراء اتلّدريب:

١٢

الــشــراب

ملاذا ال ترشب القهوة؟ / أرشب القهوة يف الليل. 
ثم انسج ىلع هذا املنوال.
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      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

فائدة :                                           
الرتاكيب انلحوية 

اعتمدنا يف الكتب األوىل ىلع تدريبات األنمــاط )القوالــب(، وهــي اتلدريبــات اليت يسيطر املعلّم 
فيها سيطرة تامة ىلع استجابة الطالب، حيث إن هناك طريقة واحدة لالستجابة الصحيحة. ويف هذا انلوع 
من اتلدريبات، ال حيتاج الطالب إىل فهم ما يقولون، ألداء اتلدريب. ومن اتلدريبات اليت استخدمت يف 
أن  ونرجو  واالختصار.  واتلوسعة  واجلواب،  والسؤال  واتلحويل،  واالستبدال،  اتلكرار،  تدريبات  الكتاب: 
يهتم املعلّم بمعىن الرتكيب انلحوي ومبناه يف آن واحد. وينبيغ إجراء اتلدريبات انلحوية شفهياً أواًل، ثم 

قراءة، ثم كتابة. كما جيب أن يؤديها الطالب مجاعياً وثنائياً وفردياً.



         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :

      حل اتلدريب :
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باح اللَّيْلالـَمساءالصَّ

ِو الَعصرَيالَعصرَي  َوالَقْهَوةالـَحليب َوالَقْهَوَةاعرِف
َ
الّشاَي أ

ِو الـَحليَبالّشاَي َوالَعصرَيالَقْهَوَةلُْقمان
َ
الَعصيـَر  أ

ْو الَقْهَوةالـَحليَبَصْفوان
َ
ِو الَمـاَءالّشاَي أ

َ
الـَحليب  أ

ْو الَمـاَءراِشد
َ
الَعصيـَر  َو الّشاَيالـَحليَبالَعصيـَر أ

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

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

 ماذا تَْشَُب فـي اللَّيْل ؟ 

 أرْشَُب الّشاَي أِو الَقْهَوة.

اَي. ِل الشَّ  َتَفضَّ

 ماذا تَْشـَرُب ؟ 

ِر. كَّ ْشـَرُب الّشاَي بِالسُّ
َ
 أ

)الَعصيـَر  - الَمـاَء  ( )الَقْهَوَة –- الـَحليَب  (  )الّشاَي –- الَعصيـَر  (
)الّشاَي - الـَحليَب (   )الـَحليَب  -  الَعصرَي (  )الَقْهَوَة –- الَعصيـَر  (...

)احلَليَْب –- الَعصرْيَ -– الَقْهَوَة  (

ما � الـِمثاِل :
َ
 واِحٍد، ك

ّ
الَث ُجـَمٍل َقْن ُ�ِ

َ
هاِت ث

باِح الـَحليَب َوالَقْهَوَة، َويَْشَُب فـي الـَمساِء  يَْشَُب اعرٌِف فـي الصَّ
الَعصرَي َوالَقْهوَة، َويَْشَُب فـي اللَّيِْل الّشاَي أِو  الَعصيـَر.

َمثـــاُل

5

4

املاء/  أو  العصري  أرشب  الليل؟/  يف  ترشب  ماذا 
تفضل العصري. ثم انسج مثله.

ماذا ترشب؟/ أرشب احلليب بالسكر.
 ثم انسج مثله.

َوالَقْهَوَة،  الـَحليَب  باِح  الصَّ فـي  اعرٌِف  يرَْشَُب 
َويرَْشَُب  َويرَْشَُب فـي الـَمساِء الَعصرَي َوالَقْهوَة، 

فـي اللَّيِْل الّشاَي أِو  الَعصيـَر. ثم انسج مثله.

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:

    تبادل السؤال واجلواب مع زميلك، كما يف املثال:

3    هات ثالث مجل عن لك واحد ، كما يف املثال.

٤

٥

ادلرس ) 3 (الوحدة ) ١ (
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الــشــراب

▪اطلب من الطالب فتح الكتب.
▪اقرأ املكتوب يف الصف األول: الصباح -▪ املساء- 

الليل. واطلب من الطالب الرتديد خلفك.
▪اقرأ املكتوب يف الصف اثلاين: )اعرف▪ احلليب 

والقهوة ▪ العصري والقهوة ▪ الشاي أو العصري(.
▪اآلن اقرأ اجلملة األوىل من  املثال أسفل اجلدول: 
والقهوة،   احلليب  الصباح  يف  اعرف  يرشب 

واطلب من الطالب الرتديد خلفك. 
▪كرر ذلك مع بقية املثال.

▪اآلن اطلب من أحد الطالب حل الصف اثلاين 
)لقمان ( اكمال. 

▪كرر ذلك مع مجيع الطالب حىت نهاية اجلدول.
وزمالئهم  أهلهم  سؤال  الطالب  من  ▪اطلب 

خارج الفصل وملء جدول شبيه.

يستخرجون  كيف  الطالب  يعلم  اتلدريب  هذا 
املعلومات من اجلداول.

        إجراء اتلّدريب:

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

فائدة :                                           

الرتاكيب انلحوية
من جتارب املعلّمني الحظ كثري منهم أنه ال تعارض يف حقيقة األمر بني انلظرة إىل تعلم اللغة بوصفهـا 
 حتكمه القواعد، فنحن حني نتعلم 

ً
عـادة )سلوك تـحكمـه العـادة ( وانلظرة إىل اللغة بوصفها سلواك

لغتنا ، أو أية لغة أخرى، حنتاج إىل فهم القواعد، كما حنتاج إىل اتلدريب املكثف ىلع استعمال اللغة، 
واإلتيان  اللغة  استعمال  ألن  وذلك  صحيحاً،  استعمااًل  اللغة  استعمال  من  انلهاية  يف  نتمكن  حىت 
بصيغها، قد يكون اعدة، ولكن اللغة أداة للفكر، واإلنسان اكئن اعقل، وال يمكن أن يتجاهل املعلّم 

هذه احلقيقة، إن أراد أن يستفيد من لك طاقات طالبه يف عملية اتلعليم.
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5
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حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

1

2
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حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

حيَح.  َم الص�
ْ
اْسَتِمْع، َوَضِع الر�ق

1

2

ادلرس ) 4 (الوحدة ) ١ (

7 العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس

الــشــراب

٢     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

ُب يا موىس ؟  أرْشَُب الـَحليَب. ١ -   ماذا ترَْشَ
ُل الِقراَءَة. باِح ؟ أفَضِّ ُل يف الصَّ 2-  ماذا ُتَفضِّ
تُُب الواِجَب.

ْ
3-  ماذا َتْفَعُل يف الَمساَء ؟ أك

راً . ْيِل ؟ أناُم  ُمبَكِّ
َّ
4-  َمىت تَناُم يف الل

ْستاذ .
ُ
ِل الَقلََم يا أ 5-  َتَفضَّ

ِر. كَّ 6-  ماذا ترَشبنَي ياِهْنُد ؟ أرْشَُب الّشاَي بالسُّ

ُب يا موىس ؟  أرْشَُب الـَحليَب. ١-  ماذا ترَْشَ
ُل أنَْت؟. ُل الَعصرَي ، ماذا ُتَفضِّ فَضِّ

ُ
2- أنا أ

رْشَُب الَقْهَوَة.
َ
ُب الَقْهَوَة ؟ َنَعْم أ 3-  َهْل ترَْشَ

4-  يا ُبنَـيَّ ِارْشَِب الـَماَء.
5-  أتُريُد شايًا يا أبـي ؟ َنَعْم، بارََك اهلُل فيَك.

ِر. كَّ ْيماُن؟ َسأرْشَُب الَقْهَوَة بالسُّ
َ
ُب يا ُسل 6- ماذا َسترَْشَ

        نص االستماع :

        نص االستماع :

     استمع ، وضع الرقم الصحيح.

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

▪اطلب منهم حماولة اتلميزي بني الصور، واتلفريق 
بينها.

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

الصورة  مربع  يف  اللكمة  رقم  وضع  منهم  ▪اطلب 
املناسب.

ووضع  الصورة،  عن  للبحث  اكفيا  وقتا  ▪أعطهم 
العالمة.

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

تأّكد من صّحة إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:

١
      إجراء اتلّدريب: 

أجر اتلدريب بالطريقة املعهودة.

      حل اتلدريب : 

      حل اتلدريب : 

ح ج ث ت ب أ
6 ١ 2 4 5 3

ح ج ث ت ب أ
6 2 ١ 3 5 4



8 العربية بني يدي أوالدنا  ||||||||||||||||||||||||||   الكتـاب الـخامـس

1

5

6

7
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9

10
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3
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 َوماذا تَْشَُب فـي الـَمساِء ؟ 
رْشَُب ..................... 

َ
       أ

املاَءالّشاي
ـَليَب احل

 أرْشَُب الّشاَي .............  الَقْهَوَة. 
ُثمَّ  و

أْو

رْشَُب   
َ
رْشَُب الـَمـاَء ، أْو أ

َ
 أ

.................       
الـَحليَبالَعصرَي

الّشاَي

اَي.  ................. الشَّ
ُل ُلُتَفضِّ ُيَفضِّ

ِل َتَفضَّ

 .............. تَْشَُب فـي اللَّيِْل ؟
ماذا ـِ َوماذاَول

وَمىت

ل املاَء ؟  ................ ُتَفضِّ
 

ِر كَّ  أرْشَُب ................ بالسُّ

ِلـماذا

الّشاي       

َمىت

الَقْهَوة      

َهْل

احلَليب

 ِلـماذا ال تَْشَُب .................. ؟
 

الـَحليَباملاَء
الَقْهَوَة

 ماذا َتْفَعُل يا ِجهاُد ؟ 
رْشَُب......................

َ
      أ

الَعصرَيالّشاي
الـَحليَب

رْشَُب الّشاي فـي .....................
َ
 أ

باِح الَمساِءالصَّ
اللَّيِْل

ِمْل بَِوْضِع  (    ) � الُمَرَبِع . 
ْ
ك

َ
م
 أ

ُ
اِْسَتِمْع إ� الـُجَمِل، ع 3

ادلرس ) 4 (الوحدة ) ١ (

     استمع إىل اجلمل، ثم أكمل بوضع
          ) (يف املربع.      

3

رْشَُب املاَء .
َ
ُب فـي الـَمساءِ ؟ أ ١- َوماذا ترَْشَ

-2 ِلـماذا ال ترَْشَُب الـَحليَب ؟
رْشَُب الَعصرَي .

َ
-3 ماذا َتْفَعُل يا ِجهاُد ؟ أ

باِح. رْشَُب الّشاي فـي الصَّ
َ
 -4 أ

 -5 أرْشَُب الّشاَي أِو الَقْهَوَة.
رْشَُب الَعصرَي. 

َ
رْشَُب الـَمـاَء ، أْو أ

َ
6- أ

اَي. ِل الشَّ  -7 َتَفضَّ
 -8 َوماذا ترَْشَُب فـي اللَّيِْل ؟

ُل املاَء؟  -9 ملاذا ُتَفضِّ
ِر. كَّ ١0- أرْشَُب الّشاَي بالسُّ

        نص فهم املسموع :  

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس8

الــشــراب

      إجراء اتلّدريب:

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

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

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

واحداً.
اآلن اطلب منهم وضع عالمة ) ( يف املربع 

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

      حل اتلدريب :

املاَء ١
الـَحليَب 2
الَعصرَي 3
باِح الصَّ 4

أِو 5
الَعصرَي 6
ِل َتَفضَّ 7
َوماذا 8
ملاذا 9

الّشاَي ١0
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 .............. تَْشَُب فـي اللَّيِْل ؟
ماذا ـِ َوماذاَول

وَمىت

ل املاَء ؟  ................ ُتَفضِّ
 

ِر كَّ  أرْشَُب ................ بالسُّ

ِلـماذا

الّشاي       

َمىت

الَقْهَوة      

َهْل

احلَليب

 ِلـماذا ال تَْشَُب .................. ؟
 

الـَحليَباملاَء
الَقْهَوَة

 ماذا َتْفَعُل يا ِجهاُد ؟ 
رْشَُب......................

َ
      أ

الَعصرَيالّشاي
الـَحليَب

رْشَُب الّشاي فـي .....................
َ
 أ

باِح الَمساِءالصَّ
اللَّيِْل

ِمْل بَِوْضِع  (    ) � الُمَرَبِع . 
ْ
ك

َ
م
 أ

ُ
اِْسَتِمْع إ� الـُجَمِل، ع 3
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َورِ .  حيَحَة، ُمْسَتعيًنا بِالص� اِْخَ�ِ الَ�َِمَة الص�

باِح/الليِل( .3 ِحبُّ الَقْهَوَة فـي )الصَّ
ُ
أ

ُل حاِمٌد ) الـماَء/الّشاَي ( فـي الليِل.6 ال ُيَفضِّ

باِح.1 رْشَُب )الـَحليَب / الَعصيـَر( فـي الصَّ
َ
أ

يَْشَُب َصفواُن ) الـحليَب/ الـماَء ( فـي ُكِّ َوقٍْت.4

اُي/الـماُء ( يا َسعُد. 2 يْـَن )الشَّ
َ
أ

اَي / الَعصيـَر ( َمَع َصديقـي.5 رْشَُب )الشَّ
َ
أ

وَرةِ .  ِة َوالص�
َ
ـَْن الـُجْمل ِصُل بَي

ْن يَْشـَرَب الـماَء َقبَْل الَقْهَوةِ.
َ
يَريُد حاِمٌد أ

ِلـماذا الَعصيـُر قَليٌل َوالـماُء َكثيـٌر

تـي الـَحليُب ؟
ْ
يْـَن يَأ

َ
ِمْن أ

ْشـَرُب الّشاَي َقبَْل انلَّوِم.
َ
ال أ

يْـَن نَـِجُد الـماَء الَكثيـَر ؟
َ
أ

رْشَب الَعصيـَر ُكَّ يَوٍم.
َ
أ

َقْهَوة

12

3

6

1

4

2

5

ب

أ

ث

ج

ح

ت
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َورِ .  حيَحَة، ُمْسَتعيًنا بِالص� اِْخَ�ِ الَ�َِمَة الص�

باِح/الليِل( .3 ِحبُّ الَقْهَوَة فـي )الصَّ
ُ
أ

ُل حاِمٌد ) الـماَء/الّشاَي ( فـي الليِل.6 ال ُيَفضِّ

باِح.1 رْشَُب )الـَحليَب / الَعصيـَر( فـي الصَّ
َ
أ

يَْشَُب َصفواُن ) الـحليَب/ الـماَء ( فـي ُكِّ َوقٍْت.4

اُي/الـماُء ( يا َسعُد. 2 يْـَن )الشَّ
َ
أ

اَي / الَعصيـَر ( َمَع َصديقـي.5 رْشَُب )الشَّ
َ
أ

وَرةِ .  ِة َوالص�
َ
ـَْن الـُجْمل ِصُل بَي

ْن يَْشـَرَب الـماَء َقبَْل الَقْهَوةِ.
َ
يَريُد حاِمٌد أ

ِلـماذا الَعصيـُر قَليٌل َوالـماُء َكثيـٌر

تـي الـَحليُب ؟
ْ
يْـَن يَأ

َ
ِمْن أ

ْشـَرُب الّشاَي َقبَْل انلَّوِم.
َ
ال أ

يْـَن نَـِجُد الـماَء الَكثيـَر ؟
َ
أ

رْشَب الَعصيـَر ُكَّ يَوٍم.
َ
أ

َقْهَوة

12

3

6

1

4

2

5

ب

أ

ث

ج

ح

ت

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

    صل بني اجلملة والصورة.    اخرت اللكمة الصحيحة مستعينا بالصور.

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

▪ اطلب منهم حماولة اتلميزي بني الصور، واتلفريق 
بينها.

▪ اطلب من أحدهم قراءة اجلملة األوىل، واختيار 
اللكمة املناسبة من اللكمتني مستعينا بالصور.

▪ استمر بهذه الطريقة إىل نهاية اتلدريب، ويف لك    
 مرة اخرت طابلا، وهكذا إىل نهاية اتلدريب.

 ▪تأّكد من صّحة إجاباتهم.

إىل  وانلظر  الكتب،  فتح  الطالب  من  ▪اُطلب 
اتلدريب جيدا.

اطلب من الطالب قراءة اجلمل.
اطلب منهم انلظر إىل الصور.

األوىل،  اجلملة  قراءة  الطالب  أحد  من  ▪اُطلب 
املناسبة  الصورة  اختيار  آخر  طالب  من  واطلب 

هلا.
▪كرر ما سبق جلميع الفقرات، واطلب إجابة من 

طالب آخر عند اخلطأ.
▪صحح أخطاء انلطق فقط.

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

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

١٢

9 العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس

الــشــراب

      حل اتلدريب :

احلليب ١
املاء 2
الليل 3
املاء 4

العصري 5
الشاي 6

      حل اتلدريب : 
6 5 4 3 2 ١
ث ت أ ج ح ب
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ُتْبها . 
ْ
اْخَتـِر الَ�َِمَة الـُمناِسَبَة، َواك

ِة. 
َ
، وَأِجْب َعِن األْسئِل

ْ
رَأ

ْ
 اِق

قالَْت رَشيَفُة لَِزوِجها َغّساَن: ماذا  تَْشَُب ؟ 
ِعنْدي  قالَْت:  رَشيَفُة؟  يا  ِعنَْدِك  ماذا  َغّساُن:  قاَل 
شاٌي وََعصيـٌر َوَقْهَوٌة. قاَل َغّساُن: َهْل ِعنَْدِك َحليٌب؟  
ْو 

َ
أ الـَحليِب،  َمَع  ريُد شايًا 

ُ
أ َغّساُن:  قاَل  َنَعْم.  قالَْت: 

َقْهَوًة َوماًء.
الّطاِولَِة،  علـى  َوالـَحليَب  الّشاَي  رَشيَفُة  وََضَعْت 
َوقالَْت لَِزوِجها: تَعاَل يا َغّساُن. غّساُن بَعيٌد لَْم يَْسَمْع 
ناَمْت رَشيَفُة  ثُّمَّ  الّشاِي،  ِعنَْد  بَِقيَْت َشـريَفُة  َزوَجتَُه. 
َولَْم يَـْحُضـْر َغّساُن. ُثمَّ َحَضـَر َغّساُن، َووََجَد َزوَجتَُه 
ِلـماذا  لَـها:  َوقاَل  َزوَجتَُه،  َغّساُن  ْيَقَظ 

َ
أ الّشاي.  ِعنَْد 

ًرا.  ُمبَكِّ ِت 
ْ
تَأ َولَْم  بَعيٌد  نَت 

َ
أ قالَْت:  رَشيَفُة؟  يا  نِْمِت 

َوالـماَء.  الَقْهَوَة  ْحَضَِت 
َ
َوأ بِالّشاِي،  رَشيَفُة  َذَهبَْت 

َشـرَِب ِغّساُن الَقْهَوَة َمَع َزوَجِتِه .

1

4

7

2

5

3

6

ماذا ِعنَْد رَشيَفَة ؟
ماذا يُريُد َغّساُن ؟

 ؟
ً

وال
َ
ْحَضَْت رَشيَفُة أ

َ
ماذا أ

ِلـماذا لَْم يَْسَمْع َغّساُن َزوَْجتَُه ؟
ِلـماذا ناَمْت رَشيَفُة ؟

يْـَن وََجَد َغّساُن َزوَجتَُه ؟
َ
أ

َهْل رَشَِب َغّساُن الّشاَي ؟
ْحَضـَرْت رَشيَفُة ثاِنيًَة ؟

َ
ماذا أ

ماذا رَشَِب َغّساُن َمَع َزوَْجِتِه ؟

8
9

) تَْشَُب/ الـَحليب(ماذا  ...تَْشَُب .... يا َصديقـي؟ 1

رْشَُب الّشاَي فـي ........................... ؟
َ
باِح (أ ) الـماِء / الصَّ 2

ْو الَقْهَوَة.
َ
رْشَُب / آُكُل(................ الـَحليَب أ

َ
) أ 3

ِل(....................... الَعصيـَر ) الَفطوِر / َتَفضَّ 4

) بَيٍت / يَوٍم (َهل تَْشَُب الـَحليَب ُكَّ ................ ؟ 5

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

     اخرت اللكمة املناسبة، واكتبها.     اقرأ، وأجب عن األسئلة.

ىلع  كتبهم  يفتحوا  أن  الطالب  من  ▪اطلب 
املوضوع .

▪اطلب منهم أن يقرؤوا الفقرة قراءة رّسية .
▪اطلب منهم اإلجابة عن السؤال.

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

حّدد َمن جييب.
▪ال تكتِف بإجابة طالب واحد .

▪استمر بهذه الطريقة يف بقية األرقام.
▪إذا تأّكدت من فهمهم، وصحة إجابتهم.

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

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

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

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

دفاترهم.
ُمّر بهم، وتأكد من صحة إجاباتهم.

▪اُطلب فتح الكتب ، وقراءة العمودين رسا .
▪اُطلب من أحد الطالب قراءة العبارة األوىل، ثم 
اطلب من آخر معرفة ما يكملها يف املجموعة 

اثلانية.
▪اتبع ما سبق يف مجيع اتلدريب.

▪اُطلب من الطالب حل اتلدريب يف كتبهم.
▪مر ىلع الطالب وتأكد من كتابتهم، ومن صحة 

االختيار.

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

3٤

         حل اتلدريب :
١-عندها شاي وعصري وقهوة.
2-شاي وحليب أو قهوة وماء.

3-أحرضت شايًا وحليبًا.
4-ألنه اكن بعيدا.

5-ألن غسان تأخر.
6-وجدها جبوار الشاي.

7-ال.
8- أحرضت قهوة وماء.

9-رشب القهوة مع زوجته.   

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس١0

الــشــراب

      حل اتلدريب :

ترشب ١
الصباح 2
أرشب 3
تفضل 4

يوم 5
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ُتْبها . 
ْ
اْخَتـِر الَ�َِمَة الـُمناِسَبَة، َواك

ِة. 
َ
، وَأِجْب َعِن األْسئِل

ْ
رَأ

ْ
 اِق

قالَْت رَشيَفُة لَِزوِجها َغّساَن: ماذا  تَْشَُب ؟ 
ِعنْدي  قالَْت:  رَشيَفُة؟  يا  ِعنَْدِك  ماذا  َغّساُن:  قاَل 
شاٌي وََعصيـٌر َوَقْهَوٌة. قاَل َغّساُن: َهْل ِعنَْدِك َحليٌب؟  
ْو 

َ
أ الـَحليِب،  َمَع  ريُد شايًا 

ُ
أ َغّساُن:  قاَل  َنَعْم.  قالَْت: 

َقْهَوًة َوماًء.
الّطاِولَِة،  علـى  َوالـَحليَب  الّشاَي  رَشيَفُة  وََضَعْت 
َوقالَْت لَِزوِجها: تَعاَل يا َغّساُن. غّساُن بَعيٌد لَْم يَْسَمْع 
ناَمْت رَشيَفُة  ثُّمَّ  الّشاِي،  ِعنَْد  بَِقيَْت َشـريَفُة  َزوَجتَُه. 
َولَْم يَـْحُضـْر َغّساُن. ُثمَّ َحَضـَر َغّساُن، َووََجَد َزوَجتَُه 
ِلـماذا  لَـها:  َوقاَل  َزوَجتَُه،  َغّساُن  ْيَقَظ 

َ
أ الّشاي.  ِعنَْد 

ًرا.  ُمبَكِّ ِت 
ْ
تَأ َولَْم  بَعيٌد  نَت 

َ
أ قالَْت:  رَشيَفُة؟  يا  نِْمِت 

َوالـماَء.  الَقْهَوَة  ْحَضَِت 
َ
َوأ بِالّشاِي،  رَشيَفُة  َذَهبَْت 

َشـرَِب ِغّساُن الَقْهَوَة َمَع َزوَجِتِه .

1

4

7

2

5

3

6

ماذا ِعنَْد رَشيَفَة ؟
ماذا يُريُد َغّساُن ؟

 ؟
ً

وال
َ
ْحَضَْت رَشيَفُة أ

َ
ماذا أ

ِلـماذا لَْم يَْسَمْع َغّساُن َزوَْجتَُه ؟
ِلـماذا ناَمْت رَشيَفُة ؟

يْـَن وََجَد َغّساُن َزوَجتَُه ؟
َ
أ

َهْل رَشَِب َغّساُن الّشاَي ؟
ْحَضـَرْت رَشيَفُة ثاِنيًَة ؟

َ
ماذا أ

ماذا رَشَِب َغّساُن َمَع َزوَْجِتِه ؟

8
9

) تَْشَُب/ الـَحليب(ماذا  ...تَْشَُب .... يا َصديقـي؟ 1

رْشَُب الّشاَي فـي ........................... ؟
َ
باِح (أ ) الـماِء / الصَّ 2

ْو الَقْهَوَة.
َ
رْشَُب / آُكُل(................ الـَحليَب أ

َ
) أ 3

ِل(....................... الَعصيـَر ) الَفطوِر / َتَفضَّ 4

) بَيٍت / يَوٍم (َهل تَْشَُب الـَحليَب ُكَّ ................ ؟ 5
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َورِ .  ، ُمْسَتعيًنا بِالص�
َ
ِ الَفراغ

َ
 اِْمأل

ُتبها . 
ْ
م� اك

ُ
، ع

ً
َرت�ِب الَ�ِماِت؛ ِ�ُْصبَِح ُجـَمال 5

ٌد يَْشَُب ............... َو...............   ُمـَحمَّ

َسميـَرُة تَْشَُب ............... َو...............  

ُمعاٌذ يَْشَُب ............... َو............... 

َورَْدُة تَْشَُب ............... َو............... 

1

2

3

4

ٌد ُمـَحمَّ ُمعاٌذ َورَْدُة َسميـَرُة

باِح. رْشَُب الـَحليَب فـي الصَّ
َ
أ

تَْشَُب

الَقْهَوَةالّشاَي رْشَُبأِو
َ
أ

فـيالـَمساِءماذا

الـماَء

َعلـىالّطاِولَِة الـَحليُب

فـي

ِل َتَفضَّ

رْشَُب 
َ
باِح أ .الصَّ

؟

.

.

.

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

الـَحليَب



         حل اتلدريب :

         حل اتلدريب :
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الـَحليَب

ادلرس ) 5 (الوحدة ) ١ (

    اِمالء الفراغ مستعينا بالصور.    رتب اللكمات ؛ تلصبح مجال، ثم اكتبها.

اُطلب غلق الكتب ، ثم اكتب املثال ىلع السبورة.  
▪ِاقرأ اتلدريب بصوت واضح، واطلب من الطالب 

الرتديد خلفك مجاعيا ثم فرديا.
▪اُطلب من أحد الطالب قراءة الفقرة األوىل، ثم 

اطلب من آخر ترتيبها تلصبح مجلة مفيدة.
يف  احلليب  )أرشب  السبورة  ىلع  اجلملة  ▪اكتب 

الصباح( 
▪كرر ما سبق إىل نهاية اتلدريب.

▪اُطلب من الطالب فتح الكتب وحل اتلدريب.
▪مر ىلع الطالب وتأكد من كتابتهم.

إىل  وانلظر  الكتب  فتح  الطالب  من  ▪اُطلب 
اتلدريب.

وإكمال  األوىل  اجلملة  قراءة  أحدهم  من  ▪اطلب 
الفراغ بعد انلظر إىل الصورة.

استمر بهذه الطريقة إىل نهاية اتلدريب.
اطلب منهم حل اتلدريب كتابة.

ُمّر بهم، وتأكد من صحة إجاباتهم.

        إجراء اتلّدريب:        إجراء اتلّدريب:

٥6

١-  أرشب احلليب يف الصباح.
2-  ماذا ترشب يف املساء؟

3- أرشب الشاي أو القهوة. 
4- تفضِل املاء.

5- احلليب ىلع الطاولة.

١١ العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس

الــشــراب

١-سمرية ترشب القهوة واحلليب.
2-وردة ترشب املاء والشاي.

3-معاذ يرشب العصري واحلليب.
4- حممد يرشب املاء و القهوة.

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

لكمات أخرى لم ترد عليه يف الصف، فيشعر بيشء من الرضا ألنه صار مستقاًل حلد ما.
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نشاط

ِخالل ٤ أسابيع

جَدْوَل الغَداء � ا�درسة جَدْوَل الغَداء � ا�درسة 
ِخالل ٤ أسابيع

ْم الفصل اثنني اثنني. • ُيَقسِّ
ويوزع عليهم قطعة نقد وقطعة بالستيك. •
نضع أرقاًما من 1 إىل 3 يف أوراق وخيتار ك  •

واحد ورقة.
وإذا نزل الطالب يف مربع سأهل صاحبه: ماذا  •

تأكل يف يوم كذا وماذا تشب؟
فإن اكن جوابه صحيحا بيق يف ماكنه، وإن  •

اكن خطأ رجع إىل مربعه.
والفائز من يصل إىل نهاية الشهر أوال. •

داية
الب

هاية
الن

العربية بني يدي أوالدنا |  الكتاب اخلامس١2

لعبة )مفردات وكالم(
ْها، 

َ
إيل يشري  اليت  املربعات  أحد  أوال  املعلم  يرشح 

ثم  وماذا ترشب؟  األربعاء؟  يوم  تأكل  ماذا  فيقول: 
يطلب من أحد الطالب أن جييب فيقول الطالب: 
املعلم  يقسم  ثم  ادلجاج.  وآكل  احلليب  أرشب 
نقد  قطعة  عليهم  ويوزع  اثنني،  اثنني  الفصل 
فإن  انلقد  قطعة  األول  فرييم  بالستك،  وقطعة 
نقشا  صارت  وإن  مربعني،  حترك  صورة  صارت 
حترك مربًعا واحًدا. وإذا نزل الطالب يف مربع سأهل 
تأكل يف يوم كذا وماذا ترشب؟ فإن  صاحبه: ماذا 
خطأ  اكن  وإن  ماكنه،  يف  بيق  صحيحا  جوابه  اكن 
رجع إىل مربعه. والفائز من يصل إىل نهاية الشهر 

أوال.
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حروف العربية كتب املعلم
بني يدي أوالدنا

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






