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القائم على  القراءةتعليم  نموذج

الخطابية  الكفاءة النحوية و

 اإلندونيسيين طالبلل



 ب
 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمةـال
 

الـحمد هلل رب العالـميـن. نـحمد هللا الذي أنعم علينا أنواع النعم و لطائف 
اإلحسان و فضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم و البيان. الصالة و السالم على مـحمد 

هللا وحده ال صلى هللا عليه و سلم و على آله و أصحابه أجـمعيـن. أشهد أن ال إله إال 
 شريك له و أشهد أن مـحمدا رسول هللا ال نيب بعده.

 ا النموذج التعليميأتقدم بـخالص الشكر و التقدير بـمناسبة نـهاية كتابة هذ
لـجميع الـمشجعيـن و الـمساعدين. و إىل زمالئي الكرام على صادق توجيــهاتـهم. و إىل 

ر الراحة اليت حققت يل انـجاز هذا العمل. أسريت على مساندتـهم و مـؤازرتـــهم و توفيـ
عسى هللا أن يعطيهم الـحسنات ىف الدنيا و اآلخرة، و جزاهم هللا خيـرا كثيـرا و أحسن 

 و هللا ويل التوفيق.  الـجزاء.
و بعد، فإنين رغم الزايدات و التنقيحات و التغييـرات. و هللا يقول الـحق و هو 

التعليمي  نموذجالـ اعود هذياء السبيل. أتـمىن أن من وراء القصد و الـهادي إىل سو 
 ابلفائدة على قرائه من الـمخــتصيـن و غيـرهم و هللا نسأل التوفيق و السداد.
 

 ۲۰۱۷ فرباير ۱٥  يوجياكرات،
 الكاتبة
 

 نورليلى
 



 ج
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 المنهج الدراسي

 

 اللغة العربية دريست \التربية  : قسمال \الكلية 

 (١)مهارة القراءة  : المادةاسم 

 (دقيقة ١٠٠) ٢ : عدد الوحدات الدراسية

النصوص البسيطة للقضايا أن تطور مهارة الطالب فى فهم تهدف إلى ( هي المادة التي ١)القراءة مهارة  مادة : وصفية المادة

روابط القواعد و جوانب من خالل فهمهم على  اليومية و القضايا المتعلقة بتخصصهم تهمالمألوفة بحيا

شمل ي. تشمل القواعد كال من المفردات و العبارات االصطالحية و الصرف و النحو، و يهاالخطاب ف

الخطاب كال من االتساق و االنسجام. و أما النص المستعمل فهو النص األصلي و غير األصلي من النص 

النص النص الحجاجي و التقريري و النص السردي و النص اإلرشادي اإلجرائي و النص التفسيري و 

 وصفيال

 ن يتمكنوا من:أيرجى من الطالب  ١مهارة القراءة بعد دراسة  : معيار الكفاءة

ة النصوص البسيطة للقضايا المألوفة بحيا التي يتضمنها . التعرف على المعلومات العامة و الخاصة١  

 .اليومية و القضايا المتعلقة بتخصصهم الطالب

 وصالنصالتي يتضمنها كل فقرة من فقرات يدة ؤالمالتفاصيل الرئيسية و  فكارالتعرف على األ. ٢

 علىمناسبا للسياق و كذلك  وصالنص يتضمنها التي االستيعاب على المفردات و العبارات االصطالحية. ٣

 وصالنص يتضمنها من الكلمات و الجمل التي اإلعرابحاالت ن و اوزالصيغ و األ

من خالل أدوات االتساق  وصالنص اللذان يتضمنهماالداللي  ماسكالشكلي و الت ماسكالت على االستيعاب. ٤

 و االنسجام
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 خبرات التعلم المحتويات مؤشرات الكفاءة الكفاءة األساسية
الساعات 

 المعتمدة
 التقويم

الوسائل/ 

 المصادر
. يتمكن الطالب ١

النص فهم  من

من خالل التربوي 

الفهم على جوانب 

القواعد و روابط 

الخطاب 

 المضمونة فيه

تعرف  من. التمكن ١

المعلومات المحتاجة 

و  التربويمن النص 

 فهمها

فهم معانى  من. التمكن ٢

عبارة و مفردة  ٢٠

فى  اصطالحية جديدة

 النص

تعرف أنواع  من. التمكن ٣

األسماء الموجودة فى 

  النص

فهم إعراب  من. التمكن ٤

المبتدأ و الخبر من 

الجمل الموجودة فى 

 النص

فهم اإلحالة  من. التمكن ٥

بالضمائر )اإلحالة 

 النصالنصية( فى 

 النص التربوي  .١

 تربية األطفال -

عبارة و مفردة  ٢٠ .٢

 اصطالحية جديدة

  أنواعهاالسم و  .٣

الجملة االسمية  .٤

 (الخبر والمبتدأ )

اإلحالة بالضمائر  .٥

 (إلحالة النصية)ا

 

 

 

 . أن يقرأ النص١

. أن يحلل جوانب ٢

القواعد و 

 الخطاب 

. أن يتدّرب ذوق ٣

القواعد و 

الخطاب عند 

 قراءة النص

 . أن يفهم النص٤

١٠٠ 

 دقيقة

االختبارات 

التي تشمل 

اختبار كفايات 

القواعد و 

اختبار كفايات 

الخطاب و 

اختبار كفايات 

 فهم المقروء

 

الحاسوب و . ١

 الجهاز

تعليم مواد . ٢

مهارة 

 ١ القراءة

حسن . ٣

شحاطة، 

٢٠٠٤ 

 الـمعجم .٤

 بور بوينت. ٥

 . النشرات٦

 

. يتمكن الطالب ٢

فهم النص  من

الديني اإلسالمي 

من خالل الفهم 

تعرف  من. التمكن ١

المعلومات المحتاجة 

من النص الديني 

 اإلسالمي و فهمها

النص الديني . ١

 اإلسالمي 

حقوق العامل  -
 فى اإلسالم

 . أن يقرأ النص١

. أن يحلل جوانب ٢

القواعد و 

 الخطاب 

١٠٠ 

 دقيقة

االختبارات 
التي تشمل 

اختبار كفايات 
القواعد و 

الحاسوب و . ١

 الجهاز

تعليم مواد . ٢

مهارة 



4 
 

على جوانب 

القواعد و روابط 

الخطاب 

 المضمونة فيه

فهم معانى  من. التمكن ٢

عبارة و مفردة  ٢٠

فى  اصطالحية جديدة

 النص

تعرف أنواع  من. التمكن ٣

الموجودة فى الحروف 

  النص

فهم إعراب  من. التمكن ٤

خبر المقدم و المبتدأ ال

المؤخر من الجمل 

 النصالموجودة فى 

  فهم الوصل من. التمكن ٥

 النصاإلضافي فى 

عبارة و مفردة  ٢٠ .٢

 اصطالحية جديدة

 و أنواعه الحرف .٣

الجملة االسمية  .٤

خبر المقدم + ال)

 (المبتدأ المؤخر

 اإلضافي  الوصل .٥

 

 

 

. أن يتدّرب ذوق ٣

القواعد و 

الخطاب عند 

 قراءة النص

 . أن يفهم النص٤

اختبار كفايات 
الخطاب و 

اختبار كفايات 
 فهم المقروء

 ١ القراءة

٣ .fatwa. 

islamweb. 

net; www. 

jadidpresse. 

com 
 الـمعجم .٤

 . بور بوينت٥

 . النشرات٦

 

. يتمكن الطالب ٣

فهم اإلعالن  من

أو الكتيب من 

خالل الفهم على 

جوانب القواعد و 

روابط الخطاب 

 المضمونة فيه

تعرف  من. التمكن ١

المعلومات المحتاجة 

من اإلعالن أو الكتيب 

 و فهمها

فهم معانى  منالتمكن . ٢

عبارة و مفردة  ٢٠

فى  اصطالحية جديدة

 النص

 الفعلتعرف  من. التمكن ٣

الموجود لمعلوم ل المبني

  النصفى 

   الكتيب  .١

السياحة فى  -

 إندونيسيا

عبارة و مفردة  ٢٠ .٢

 اصطالحية جديدة

 المبني الفعل .٣

  لمعلومل

الجملة الفعلية  .٤

 (الفاعل والفعل )

اإلحالة بالضمائر  .٥
 )اإلحالة المقامية(

 . أن يقرأ النص١

. أن يحلل جوانب ٢

القواعد و 

 الخطاب 

. أن يتدّرب ذوق ٣

القواعد و 

الخطاب عند 

 قراءة النص

 . أن يفهم النص٤

١٠٠ 

 دقيقة

االختبارات 
التي تشمل 

اختبار كفايات 
القواعد و 

اختبار كفايات 
الخطاب و 

اختبار كفايات 
 فهم المقروء

الحاسوب و . ١

 الجهاز

تعليم مواد . ٢

مهارة 

 ١ القراءة

 وزارة. ٣

 السياحة

، اإلندونيسية

 الكتيب

"إندونيسيا؛ 

السياحة فى 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9128&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u064A%u0627%u062D%u0629&exp=2101416
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فهم إعراب  من. التمكن ٤

من  الفعل و الفاعل

الجمل الموجودة فى 

 النص

فهم اإلحالة  من. التمكن ٥

بالضمائر )اإلحالة 

 النصالمقامية( فى 

 

 

 "كل مكان

 الـمعجم .٤

 . بور بوينت٥

 . النشرات٦

 

. يتمكن الطالب ٤

فهم وصف  من

األحداث من خالل 

الفهم على جوانب 

القواعد و روابط 

الخطاب 

 المضمونة فيه

تعرف  من. التمكن ١

المعلومات المحتاجة 

من وصف األحداث و 

 فهمها

فهم معانى  من. التمكن ٢

عبارة و مفردة  ٢٠

فى  اصطالحية جديدة

 النص

تعرف الفعل  من. التمكن ٣

فى  ديالمتعو الالزم 

 النص

فهم إعراب  من. التمكن ٤

من الجمل  مفعول به

  النصالموجودة فى 

التضام فهم  من. التمكن ٥
)المصاحبة المعجمية( 

 النصفى 

 وصف األحداث. ١

سقوط رافعة في  -
 الحرم المكي

عبارة و مفردة  ٢٠ .٢

 اصطالحية جديدة

و الفعل الالزم  .٣

 المتعدي

 مفعول به  .٤

 التضام )المصاحبة .٥
 المعجمية(

 

 

 

 . أن يقرأ النص١

. أن يحلل جوانب ٢

القواعد و 

 الخطاب 

. أن يتدّرب ذوق ٣

القواعد و 

الخطاب عند 

 قراءة النص

 . أن يفهم النص٤

١٠٠ 

 دقيقة

االختبارات 
التي تشمل 

اختبار كفايات 
القواعد و 

اختبار كفايات 
الخطاب و 

اختبار كفايات 
 فهم المقروء

الحاسوب و . ١

 الجهاز

تعليم مواد . ٢

مهارة 

 ١ القراءة

٣ .www. 

dotmsr.com; 

www. 

alarabiya.net 

 الـمعجم .٤

 . بور بوينت٥

 . النشرات٦

 

http://www/
http://www/
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. يتمكن الطالب ٥

فهم  من

اإلرشادات 

اإلجراءيات من 

خالل الفهم على 

جوانب القواعد و 

روابط الخطاب 

 المضمونة فيها

تعرف  من. التمكن ١

المعلومات المحتاجة 

من اإلرشادات 

 اإلجراءيات و فهمها

فهم معانى  من. التمكن ٢

عبارة و مفردة  ٢٠

فى  اصطالحية جديدة

 النص

الفعل تعرف  من. التمكن ٣

 لمجهولالمبني ل

 النصالموجود فى 

فهم إعراب  من. التمكن ٤

نائب الفاعل من الجمل 

  النصالموجودة فى 

فهم الوصل  من. التمكن ٥

 النصالزمني فى 

 وصفات الطعام. ١

 خبز الموز -

عبارة و مفردة  ٢٠ .٢

 اصطالحية جديدة

 لمجهولالمبني لالفعل  .٣

 نائب الفاعل  .٤

 الوصل الزمني .٥

 . أن يقرأ النص١

. أن يحلل جوانب ٢

القواعد و 

 الخطاب 

. أن يتدّرب ذوق ٣

القواعد و 

الخطاب عند 

 قراءة النص

 . أن يفهم النص٤

١٠٠ 

 دقيقة

االختبارات 
التي تشمل 

اختبار كفايات 
القواعد و 

اختبار كفايات 
الخطاب و 

اختبار كفايات 
 فهم المقروء

الحاسوب و . ١

 الجهاز

تعليم مواد . ٢

مهارة 

 ١ القراءة

كتاب ، فيليب. ٣

وصفات 

طعام 

 الـمازجة

 الـمعجم .٤

 . بور بوينت٥

 . النشرات٦

 

. يتمكن الطالب ٦

الرسالة  فهم من

من  الشخصية

خالل الفهم على 

جوانب القواعد و 

روابط الخطاب 

 المضمونة فيها

تعرف  من. التمكن ١

المعلومات المحتاجة 

 الرسالة الشخصيةمن 

 و فهمها

فهم معانى  من. التمكن ٢

عبارة و مفردة  ٢٠

فى  اصطالحية جديدة

 النص

 الرسالة الشخصية. ١

رسالة الشيخ علي  -

سلمان البنته "نبأ" 

  سبع سنوات()ذات 

عبارة و مفردة  ٢٠ .٢

 اصطالحية جديدة

المصدر المؤول  .٣
)باألدوات 

 . أن يقرأ النص١

. أن يحلل جوانب ٢

القواعد و 

 الخطاب 

. أن يتدّرب ذوق ٣

القواعد و 

الخطاب عند 

 قراءة النص

١٠٠ 

 دقيقة

االختبارات 

التي تشمل 

اختبار كفايات 

القواعد و 

اختبار كفايات 

الخطاب و 

اختبار كفايات 

 فهم المقروء

الحاسوب و . ١

 الجهاز

تعليم مواد . ٢

مهارة 

 ١ القراءة

٣ .www. 

alalam. ir. 

news 

http://www/
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تعرف  من. التمكن ٣

المصدر المؤول 

 النصالموجود فى 

فهم إعراب  من. التمكن ٤

المصدر المؤول من 

الجمل الموجودة فى 

  النص

فهم التكرار  من. التمكن ٥

 النصفى 

 المصدرية(

المصدر إعراب  .٤
 المؤول

االتساق المعجمي  .٥

بواسطة عالقة 

  التكرار

 الـمعجم .٤ يفهم النص. أن ٤

 . بور بوينت٥

 . النشرات٦

 

. يتمكن الطالب ٧

فهم مقاالت  من

األنترنت من 

خالل الفهم على 

جوانب القواعد و 

روابط الخطاب 

 المضمونة فيها 

تعرف  من. التمكن ١

المعلومات المحتاجة من 

 مقاالت األنترنت و فهمها

فهم معانى  من. التمكن ٢

عبارة و مفردة  ٢٠

فى  اصطالحية جديدة

 النص

تعرف اسم  من. التمكن ٣

المفعول اسم الفاعل و 

 النصالموجودين فى 

فهم إعراب  من. التمكن ٤

كان و أخواتها من الجمل 

  النصالموجودة فى 

المقارنة فهم  من. التمكن ٥

 النصفى 

 األنترنت مقاالت. ١

 المحمول الهاتف -

عبارة و مفردة  ٢٠ .٢

 اصطالحية جديدة

اسم اسم الفاعل و  .٣
 المفعول

 أخواتهاكان و  .٤

اإلحالة بأدوات  .٥

  مقارنةال
 

 . أن يقرأ النص١

. أن يحلل جوانب ٢

القواعد و 

 الخطاب 

. أن يتدّرب ذوق ٣

القواعد و 

الخطاب عند 

 قراءة النص

 . أن يفهم النص٤

١٠٠ 

 دقيقة

االختبارات 
التي تشمل 

اختبار كفايات 
القواعد و 

اختبار كفايات 
الخطاب و 

اختبار كفايات 
 فهم المقروء

الحاسوب و . ١

 الجهاز

تعليم مواد . ٢

مهارة 

 ١ القراءة

٣. mawdoo3. 

com 
 الـمعجم .٤

 . بور بوينت٥

 . النشرات٦
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 عملية التعليم تخطيط
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 عملية التعليم تخطيط

 

 اللغة العربية دريست \التربية :  قسمال \الكلية 

 (١): مهارة القراءة  الـمادةاسم 

 ٢:  عدد الوحدات الدراسية 

 دقيقة ١٠٠:  الساعات المعتمدة

 : األولى المحاضرة

 

 

 الكفاءة األساسية أ. 

من خالل الفهم على جوانب القواعد و النص التربوي فهم  منيتمكن الطالب 

 روابط الخطاب المضمونة فيه

 

 مؤشر الكفاءة ب. 

 و فهمها التربويتعرف المعلومات المحتاجة من النص  من. التمكن ١

 النصفى  عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠فهم معانى  من. التمكن ٢

  النصتعرف أنواع األسماء الموجودة فى  من. التمكن ٣

 النصفهم إعراب المبتدأ و الخبر من الجمل الموجودة فى  من. التمكن ٤

 النصفهم اإلحالة بالضمائر )اإلحالة النصية( فى  من. التمكن ٥

 

 ج. الـمحتوى

 أما الـمحتوى التي يستعملها الـمحاضر في التعليم فهي:

 النص التربوي  .١

 تربية األطفال -

 عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠ .٢

 االسم و أنواعه  .٣

 (الخبر والمبتدأ الجملة االسمية ) .٤

 )اإلحالة النصية(اإلحالة بالضمائر  .٥

 

 د. طريقة التعليم

 : االتصالي . المدخل١

 : القياسية و االستقرائية . الطريقة٢

 : التطبيق والمناقشة و التدريب . األسلوب٣
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 وسيلة التعلم و مصدره هـ.

 : الحاسوب و الجهاز   . الوسيلة١

 ١: مواد تعليم مهارة القراءة  . المصدر٢

 ٢٠٠٤حسن شحاطة،      

 الـمعجم  

 النشرات  

 بوربوينت  
 

 و. الخطوات التعليمية

 

 عملية التعليم الرقم
الساعات 

 المعتمدة

١ 

 

 التمهيد

 التحية .أ

يلقي الـمحاضر أهداف التعليم حتى يفهمها الطالب  .ب

 قبل البدء بالمحاضرة.

، سواء كان يحث الـمحاضر الطالب على التعلم .ج

 .لفظيا أو غير لفظي

 الدراسية بشكل عام. يصف الـمحاضر المادة .د

أسئلة. قال عدة أمهد الـمحاضر للمحاضرة ب .ه

 المحاضر: أجب هذه األسئلة على قدر معلوماتكم!

 ما رأيكم عن موضوعنا اليوم؟ -

 هل تكون تربية األطفال شيئا مهما؟ -

 ما الحجة على ذلك؟ -

 .ألسئلة المحاضرالطالب يستجيبون  .و

 دقائق ١٠

 األعمال الرئيسية ٢

 

 ى األول خطوةال

 هرا الرنصيكترب عليالمحاضر الشررائ  التري يعرض  .أ

 لرررىععنررره يررروزع النشررررات ثرررم  (،تربيرررة األطفرررال)

 الطالب.

يطلب المحاضر من الطرالب أن ينظرروا إلرى أجرزاء  .ب

 النص الملونة.

يبين المحاضر جوانرب القواعرد و الخطراب المركرزة  .ج

 

 

 دقيقة ٤٠
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 فى النص.

يحلرررل المحاضرررر مرررع الطرررالب جوانرررب القواعرررد و  .د

 المركزة فى النص.الخطاب 

يتدرب الطالب فى تحليل جوانب القواعد و الخطاب  .ه

 المركزة فى النص تحت إرشاد المحاضر.

الرررـمحاضر بعرررل األسرررئلة المكتوبرررة علرررى  طرررر ي .و

فى جوانرب القواعرد  تهمحساسيأوراق العمل الختبار 

 و الخطاب المركزة عند قراءة النص. 

يطلرررب المحاضرررر مرررن الطرررالب أن يجمعررروا أوراق  .ز

 العمل.

يعرض المحاضر الشررائ  و يطلرب مرن الطرالب أن  . 

 ينظروا إلى األسئلة المكتوبة علىيها.

ينرراقا الطررالب حررول إجابررة األسررئلة تحررت إشررراف  .ط

 المحاضر.

 

 الخطوة الثانية

الرنص  يكترب عليهرايعرض المحاضر الشريحة التري  .أ

، و يطلررب مررن الطررالب أن يقرررأوا (األطفررال )تربيررة

 .و يطرحوا بعل األسئلة عنه النص قراءة صامتة

يطلب المحاضرر مرن الطرالب أن يقررأوا الرنص مررة  .ب

ثانيرررة و يفهمرررواه باسرررتخدام معررررفتهم فرررى القواعرررد و 

الخطاب فى النص السابق. ثم يطلب مرنهم أن يجيبروا 

 األسئلة.

يوضرررر  المحاضررررر مضررررمونات الررررنص و يربطهررررا  .ج

 بجوانب القواعد و الخطاب فى النص السابق.

ر مررن الطرالب أن يحكرروا مضررمونات يطلرب المحاضرر .د

 النص بلغتهم العربية.

 مضرررمونات محاضرررر بعرررل األسرررئلة عرررنال طرررر ي .ه

  على إجابتها.لطالب تدرب ايأم كتابة و  نطقا النص

 .للنص استيعاب الطالبالمحاضر يختبر  .و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 االختتام ٣

المحاضر من يلخص الطلبة الدرس تحت إشراف  .أ

حيث مضمونات القراءة و جوانب القواعد و جوانب 

 الخطاب.

 دقائق ١٠
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عملية التعلم. يطلب المحاضر من  من االنعكاس .ب

الطالب أن يحكوا خبراتهم خالل التعلم و يستجيب 

 المحاضر لها.

 ةفي نهاية الحص الواجب المنزليالمحاضر  يعطي .ج
 و هو قراءة النص المتشابه فى مجموعات صغيرة.

 المحاضرة. المحاضر يختتم .د

 

 

 

  التقويمز. 

 .(الملحقستتم األسئلة الحقة في ) التـحريري/الكتابياالختبار . ١

 .(الملحقالحقة في  بطاقة المالحظةستتم . مالحظة أداء الطالب )٢

 

................................،................... 

 المحاضر

 

 

 

................................ 
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عملية التعليم تخطيط  

 

 اللغة العربية دريست \التربية :  قسمال \الكلية 

 (١): مهارة القراءة  الـمادةاسم 

 ٢:  عدد الوحدات الدراسية 

 دقيقة ١٠٠:  الساعات المعتمدة

 : الثانية المحاضرة

 

 الكفاءة األساسية أ. 

فهم النص الديني اإلسالمي من خالل الفهم على جوانب  منيتمكن الطالب 

 القواعد و روابط الخطاب المضمونة فيه

 

 مؤشر الكفاءة ب. 

تعرف المعلومات المحتاجة من النص الديني اإلسالمي و  من. التمكن ١

 فهمها

 النصفى  عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠فهم معانى  من. التمكن ٢

  النصالموجودة فى الحروف تعرف أنواع  من. التمكن ٣

خبر المقدم و المبتدأ المؤخر من الجمل الموجودة الفهم إعراب  من. التمكن ٤

 النصفى 

 النصاإلضافي فى   فهم الوصل من. التمكن ٥

 

 ج. الـمحتوى

 أما الـمحتوى التي يستعملها الـمحاضر في التعليم فهي:

 . النص الديني اإلسالمي ١

 ل فى اإلسالمحقوق العام -

 عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠ .٢

 الحرف و أنواعه .٣

  (المبتدأ المؤخر وخبر المقدم الالجملة االسمية ) .٤

 اإلضافي  الوصل .٥

 

 د. طريقة التعليم

 : االتصالي . المدخل١

 : القياسية و االستقرائية . الطريقة٢

 : التطبيق والمناقشة و التدريب . األسلوب٣
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 وسيلة التعلم و مصدره هـ.

 : الحاسوب و الجهاز   . الوسيلة١

 ١: مواد تعليم مهارة القراءة  . المصدر٢
 fatwa. islamweb.net;  www.jadidpresse.com 

 الـمعجم  

 النشرات  

 بوربوينت  
 

 و. الخطوات التعليمية

 عملية التعليم الرقم
الساعات 

 المعتمدة

١ 

 

 التمهيد

 التحية. .أ

 طر يقوم المحاضر بمراجعة الدرس الـماضي و ي .ب

 بعل األسئلة الـمتعلقة به:

 مؤسسات تربوية؟بلماذا تسمى رياض األطفال  .١

. لـماذا مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة ٢

 اإلنسان؟

يبين الـمحاضر الكفاءة األساسية من التعليم و  .ج

 التعلم.مؤشراتها، ثم يحثهم على 

 يصف الـمحاضر المادة الدراسية بشكل عام. .د

الـمحاضر بعل األسئلة الـمتعلقة بالنص  طر ي .ه

 .ألسئلة المحاضرالـمدروس. و الطالب يستجيبون 

قال الـمحاضر: أجب هذه األسئلة على قدر 

 معلوماتك!

 ما هي حقوق العامل عندكم؟ -

 و ما هي واجبات العامل عندكم؟ -

 قوم بها العامل؟اذكر بعل المهن التي ي -

 دقائق ١٠

 األعمال الرئيسية ٢

 

 ىاألول خطوةال

يقسم الـمحاضر الطالب إلى عدة الفرق التي تتكون  .أ

 ن ثالثة أو أربعة طالب. ع

يهرا يكترب عللريهم النشررات التري المحاضرر عيوزع  .ب

 

 

 دقيقة ٤٠
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و يطلب مرنهم أن  (حقوق العامل فى اإلسالم) النص

 ينظروا إلى أجزاء النص الملونة.

المحاضر جوانب القواعد و الخطراب المركرزة يبين  .ج

 فى النص.

ينررراقا الطرررالب جوانرررب القواعرررد و الخطررراب فرررى  .د

 النص فى المجموعات تحت إشراف المحاضر.

الرررـمحاضر بعرررل األسرررئلة المكتوبرررة علرررى  طرررر ي .ه

أوراق العمل الختبار حساسيتهم فى جوانب القواعد 

 و الخطاب المركزة عند قراءة النص. 

مرررن الطرررالب أن يجمعررروا أوراق يطلرررب المحاضرررر  .و

 العمل.

يعرض المحاضر الشرائ  و يطلب من الطرالب أن  .ز

 ينظروا إلى األسئلة المكتوبة علىيها.

ينرراقا الطررالب حررول إجابررة األسررئلة تحررت إشررراف  . 

 المحاضر.

 

 الخطوة الثانية

 يهرا الرنصيكترب علالتري وزع المحاضر النشررات ي .أ

يطلرب  وعلى الطرالب   (العامل فى اإلسالم )حقوق

 أن يقرأوا النص قراءة صامتة. هممن

بعرل التي تكتب عليهرا المحاضر الشريحة عرض ي .ب

 .مضمونات النصاألسئلة عن 

إجابرات األسرئلة فرى مجموعرات  عرن بطالناقا الي .ج

القواعرد و الخطرراب باسرتخدام معرررفتهم فرى صرغيرة 

 .فى النص السابق

يوضررر  المحاضرررر مضرررمونات الرررنص و يربطهرررا  .د

 و الخطاب فى النص السابق.بجوانب القواعد 

الطرالب أن يحكروا مضرمونات  يطلب المحاضر من .ه

 بلغتهم العربية.النص 

على حرل  لتدريبل فرصة لطالبليعطي الـمحاضر  .و

 أسئلة النص.

 لنص.المحاضر استيعاب الطالب لتبر يخ .ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 دقائق ١٠ االختتام ٣
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يلخص الطلبة الدرس تحت إشراف المحاضر من  .أ

حيث مضمونات القراءة و جوانب القواعد و 

 جوانب الخطاب. 

عملية التعلم. يطلب المحاضر من من  االنعكاس .ب

الطالب أن يحكوا خبراتهم خالل التعلم و يستجيب 

 المحاضر لها.

فى نهاية الحصة  يعطي المحاضر الواجب المنزلي .ج

 .اابه منفردقراءة النص المتشو هو 

 .المحاضرة المحاضر يختتم .د

 

 

 

 

 

 

 التقويمز. 

 .(الملحقستتم األسئلة الحقة في ) التـحريري/الكتابياالختبار  .١

 .(الملحقالحقة في  بطاقة المالحظةستتم . مالحظة أداء الطالب )٢

 

................................،................... 

 المحاضر

 

 

 

................................ 
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 عملية التعليم تخطيط

 

 اللغة العربية دريست \التربية :  قسمال \الكلية 

 (١): مهارة القراءة  الـمادةاسم 

 ٢:  عدد الوحدات الدراسية 

 دقيقة ١٠٠:  الساعات المعتمدة

 : الثالثة المحاضرة

 

 الكفاءة األساسية أ. 

فهم اإلعالن أو الكتيب من خالل الفهم على جوانب  منيتمكن الطالب 

 القواعد و روابط الخطاب المضمونة فيه

 

 مؤشر الكفاءة ب. 

 تعرف المعلومات المحتاجة من اإلعالن أو الكتيب و فهمها من. التمكن ١

 النصفى  عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠فهم معانى  من. التمكن ٢

  النصالموجود فى لمعلوم المبني لالفعل عرف  من. التمكن ٣

 النصمن الجمل الموجودة فى  الفعل و الفاعلفهم إعراب  من. التمكن ٤

 النصفهم اإلحالة بالضمائر )اإلحالة المقامية( فى  من. التمكن ٥

 

 ج. الـمحتوى

 أما الـمحتوى التي يستعملها الـمحاضر في التعليم فهي:

 الكتيب    .١

 السياحة فى إندونيسيا -

 عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠ .٢

 لمعلومالمبني لالفعل  .٣

 (الفاعل والفعل الجملة الفعلية ) .٤

 اإلحالة بالضمائر )اإلحالة المقامية( .٥

 

 د. طريقة التعليم

 : االتصالي . المدخل١

 : القياسية و االستقرائية . الطريقة٢

 : التطبيق والمناقشة و التدريب . األسلوب٣

 

 وسيلة التعلم و مصدره هـ.
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 : الحاسوب و الجهاز   . الوسيلة١

 ١: مواد تعليم مهارة القراءة  . المصدر٢

اإلندونيسية، الكتيب "إندونيسيا؛ السياحة  السياحة وزارة

 "فى كل مكان

 الـمعجم  

 النشرات  

 بوربوينت  
 

 و. الخطوات التعليمية

 

 عملية التعليم الرقم
الساعات 

 المعتمدة

١ 

 

 التمهيد

 التحية .أ

يلقي الـمحاضر أهداف التعليم حتى يفهمها الطالب  .ب

 قبل البدء بالمحاضرة.

، سواء كان التعلميحث الـمحاضر الطالب على  .ج

 .غير لفظيو أ لفظيا

 يصف الـمحاضر المادة الدراسية بشكل عام. .د

أسئلة. قال عدة أمهد الـمحاضر للمحاضرة ب .ه

 المحاضر: أجب هذه األسئلة على قدر معلوماتكم!

 ؟فى إندونيسيا السياحةما رأيكم عن  -

 ؟أذكر بعل األمكنة السياحية فى منطقتكم -

 .ألسئلة المحاضر قومون باإلجابةالطالب ي .و

 دقائق ١٠

 األعمال الرئيسية ٢

 

 ى األول خطوةال

يرروزع المحاضررر النشرررات الترري يكتررب عليهررا الررنص  .أ

 ( على الطالب.السياحة فى إندونيسيا)

يطلب المحاضر من الطرالب أن ينظرروا إلرى أجرزاء  .ب

 النص الملونة.

جوانرررب توضررر   يعررررض المحاضرررر الشررررائ  التررري .ج

 فى النص. القواعد و الخطاب المركزة

يبين المحاضر جوانرب القواعرد و الخطراب المركرزة  .د

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9128&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u064A%u0627%u062D%u0629&exp=2101416
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 فى النص.

يحلرررل المحاضرررر مرررع الطرررالب جوانرررب القواعرررد و  .ه

 الخطاب المركزة فى النص.

يتدرب الطالب فى تحليل جوانب القواعد و الخطاب  .و

 المركزة فى النص تحت إرشاد المحاضر.

يعطررري الرررـمحاضر بعرررل األسرررئلة المكتوبرررة علرررى  .ز

فى جوانرب القواعرد  تهمحساسيالختبار  أوراق العمل

 و الخطاب المركزة عند قراءة النص. 

يطلرررب المحاضرررر مرررن الطرررالب أن يجمعررروا أوراق  . 

 العمل.

يعرض المحاضر الشررائ  و يطلرب مرن الطرالب أن  .ط

 ينظروا إلى األسئلة المكتوبة علىيها.

األسرئلة تحرت إشررراف  اتينراقا الطرالب حرول إجابر .ي

 المحاضر.

 

 يةالخطوة الثان

يطلررررب المحاضررررر مررررن الطررررالب أن يجلسرررروا فررررى  .أ

الترري وزع علرريهم النشرررات يررمجموعررات صررغيرة ثررم 

 (.السياحة فى إندونيسيا) يها النصيكتب عل

أن يقرررأوا يطلررب المحاضررر مررن أعضرراء المجموعررة  .ب

 و يطرحوا بعل األسئلة عنه.النص 

أن يقرررأوا أعضرراء المجموعررة يطلررب المحاضررر مررن  .ج

يفهمررواه باسررتخدام معرررفتهم فررى الررنص مرررة ثانيررة و 

 ب مرنهمالقواعد و الخطاب فى النص السابق. ثم يطلر

 أن يجيبوا األسئلة.

يوضرررر  المحاضررررر مضررررمونات الررررنص و يربطهررررا  .د

 بجوانب القواعد و الخطاب فى النص السابق.

أن يحكرروا  أعضرراء المجموعررةيطلررب المحاضررر مررن  .ه

 مضمونات النص بلغتهم العربية.

أسررررئلة الررررنص فرررررى  يترررردرب الطررررالب علررررى حررررل .و

 المجموعات تحت إرشاد المحاضر.

 يختبر المحاضر استيعاب الطالب للنص. .ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 االختتام ٣

يلخص الطلبة الدرس تحت إشراف المحاضر من  .أ

 دقائق ١٠
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حيث مضمونات القراءة و جوانب القواعد و جوانب 

 الخطاب. 

يطلب المحاضر من عملية التعلم.  من االنعكاس .ب

الطالب أن يحكوا خبراتهم خالل التعلم و يستجيب 

 المحاضر لها.

 المحاضرة. المحاضر يختتم .ج

 

 

 

 

 التقويمز. 

 .(الملحقستتم األسئلة الحقة في ) التـحريري/الكتابياالختبار . ١

 .(الملحقالحقة في  بطاقة المالحظةستتم . مالحظة أداء الطالب )٢

 

................................،................... 

 المحاضر

 

 

 

................................ 
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 عملية التعليم تخطيط

 

 اللغة العربية دريست \التربية :  قسمال \الكلية 

 (١): مهارة القراءة  الـمادةاسم 

 ٢:  عدد الوحدات الدراسية 

 دقيقة ١٠٠:  الساعات المعتمدة

 : الرابعة المحاضرة

 

 الكفاءة األساسية أ. 

فهم وصف األحداث من خالل الفهم على جوانب القواعد  منيتمكن الطالب 

 و روابط الخطاب المضمونة فيه

 

 مؤشر الكفاءة ب. 

 تعرف المعلومات المحتاجة من وصف األحداث و فهمها من. التمكن ١

 النصفى  اصطالحية جديدةعبارة و مفردة  ٢٠فهم معانى  من. التمكن ٢

 النصتعرف الفعل الالزم و المتعدي فى  من. التمكن ٣

  النصمن الجمل الموجودة فى  مفعول بهفهم إعراب  من. التمكن ٤

 التضام )المصاحبة المعجمية( فى النصفهم  من. التمكن ٥

 

 ج. الـمحتوى

 أما الـمحتوى التي يستعملها الـمحاضر في التعليم فهي:

 األحداث. وصف ١

 سقوط رافعة في الحرم المكي -

 عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠ .٢

 الفعل الالزم و المتعدي .٣

 مفعول به  .٤

 التضام )المصاحبة المعجمية( .٥

 

 د. طريقة التعليم

 : االتصالي . المدخل١

 : القياسية و االستقرائية . الطريقة٢

 : التطبيق والمناقشة و التدريب . األسلوب٣

 

 وسيلة التعلم و مصدره هـ.
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 : الحاسوب و الجهاز   . الوسيلة١

 ١: مواد تعليم مهارة القراءة  . المصدر٢
 www.dotmsr.com; www.alarabiya.net 

 الـمعجم  

 النشرات  

 بوربوينت  
 

 التعليميةو. الخطوات 

 

 عملية التعليم الرقم
الساعات 

 المعتمدة

١ 

 

 التمهيد

 التحية .أ

يلقي الـمحاضر أهداف التعليم حتى يفهمها الطالب  .ب

 قبل البدء بالمحاضرة.

 ، سواء كانيحث الـمحاضر الطالب على التعلم .ج

 .غير لفظيو أ لفظيا

 يصف الـمحاضر المادة الدراسية بشكل عام. .د

أسئلة. قال عدة بأمهد الـمحاضر للمحاضرة  .ه

 المحاضر: أجب هذه األسئلة على قدر معلوماتكم!

عرفتم حادثة سقوط رافعة فى الحرم هل  -

 ؟المكي

هذه برأيكم، ما هو السبب الرئيس وراء  -

 الحادثة؟

 .المحاضر ةألسئلالطالب يستجيبون  .و

 دقائق ١٠

 األعمال الرئيسية ٢

 

 ىاألول خطوةال

الرنص  عليهرايكترب يعرض المحاضر الشررائ  التري  .أ

يطلرررب مرررن و ( سرررقوط رافعرررة فررري الحررررم المكررري)

 الطالب أن ينظروا إلى أجزاء النص الملونة.

يبين المحاضر جوانرب القواعرد و الخطراب المركرزة  .ب

 فى النص.

يطلررررب المحاضررررر مررررن الطررررالب أن يجلسرررروا فررررى  .ج

جوانررررب القواعررررد و  وامجموعررررات صررررغيرة و يحللرررر

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dotmsr.com/
http://www.alarabiya.net/
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 الخطاب المركزة فى النص.

ى تحليل جوانب القواعد و الخطاب يتدرب الطالب ف .د

 المركزة فى النص تحت إرشاد المحاضر.

بعرررل األسرررئلة المكتوبرررة علرررى  الرررـمحاضر يطرررر  .ه

فى جوانرب القواعرد  تهمحساسيأوراق العمل الختبار 

 و الخطاب المركزة عند قراءة النص. 

يطلرررب المحاضرررر مرررن الطرررالب أن يجمعررروا أوراق  .و

 العمل.

لرب مرن الطرالب أن يعرض المحاضر الشررائ  و يط .ز

 ينظروا إلى األسئلة المكتوبة علىيها.

األسرئلة تحرت إشررراف  اتينراقا الطرالب حرول إجابر . 

 المحاضر.

 

 الخطوة الثانية

 لرنصيكترب عليهرا ا يعرض المحاضر الشريحة التري .أ

، و يطلرررب مرررن (سرررقوط رافعرررة فررري الحررررم المكررري)

 .أن يقرأوا النص قراءة صامتة أعضاء المجموعة

مجموعررررة بطررررر  بعررررل األسررررئلة إلررررى تقرررروم كررررل  .ب

 .مجموعة أخرى

ينررراقا أعضرررراء المجموعررررة إلجابررررة األسررررئلة الترررري  .ج

 تطرحها مجموعة أخرى.

يوضرررر  المحاضررررر مضررررمونات الررررنص و يربطهررررا  .د

 بجوانب القواعد و الخطاب فى النص السابق.

أن يحكرروا  أعضرراء المجموعررةيطلررب المحاضررر مررن  .ه

 بلغتهم العربية. ٢مضمونات النص 

حاضرررر بعرررل األسرررئلة عرررن مضرررمونات طرررر  المي .و

 النص و يتدرب الطالب على إجابتها.

 .للنص استيعاب الطالبالمحاضر يختبر  .ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 االختتام ٣

يلخص الطلبة الدرس تحت إشراف المحاضر من  .أ

حيث مضمونات القراءة و جوانب القواعد و جوانب 

 الخطاب. 

عملية التعلم. يطلب المحاضر من من  االنعكاس .ب

الطالب أن يحكوا خبراتهم خالل التعلم و يستجيب 

 دقائق ١٠
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 المحاضر لها.

 في نهاية الحصة الواجب المنزلي المحاضر يعطي .ج

 و هو بحث النص المتعلق بحادثة الحج.

 المحاضرة. المحاضر يختتم .د

 

  التقويمز. 

 .(الملحقستتم األسئلة الحقة في ) التـحريري/الكتابياالختبار . ١

 .(الملحقالحقة في  بطاقة المالحظةستتم . مالحظة أداء الطالب )٢

 

................................،................... 

 المحاضر

 

 

 

................................ 
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 عملية التعليم تخطيط

 

 اللغة العربية دريست \التربية :  قسمال \الكلية 

 (١): مهارة القراءة  الـمادةاسم 

 ٢:  عدد الوحدات الدراسية 

 دقيقة ١٠٠:  الساعات المعتمدة

 : الخامسة المحاضرة

 

 الكفاءة األساسية أ. 

فهم اإلرشادات اإلجراءيات من خالل الفهم على جوانب  منيتمكن الطالب 

 القواعد و روابط الخطاب المضمونة فيها

 

 مؤشر الكفاءة ب. 

تعرف المعلومات المحتاجة من اإلرشادات اإلجراءيات و  من. التمكن ١

 فهمها

 النصفى  عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠فهم معانى  من. التمكن ٢

 النصالموجود فى  لمجهولالمبني لالفعل تعرف  من. التمكن ٣

  النصفهم إعراب نائب الفاعل من الجمل الموجودة فى  من. التمكن ٤

 النصفهم الوصل الزمني فى  من. التمكن ٥

 

 ج. الـمحتوى

 أما الـمحتوى التي يستعملها الـمحاضر في التعليم فهي:

 . وصفات الطعام١

 خبز الموز -

 عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠ .٢

 لمجهولل المبني الفعل .٣

 نائب الفاعل  .٤

 الوصل الزمني .٥

 

 د. طريقة التعليم

 االتصالي:  . المدخل١

 : القياسية و االستقرائية . الطريقة٢

 : التطبيق والمناقشة و التدريب . األسلوب٣
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 وسيلة التعلم و مصدره هـ.

 : الحاسوب و الجهاز   . الوسيلة١

 ١: مواد تعليم مهارة القراءة  . المصدر٢

 كتاب وصفات طعام الـمازجة فيليب، 

 الـمعجم  

 النشرات  

 بوربوينت  
 

 الخطوات التعليميةو. 

 

 عملية التعليم الرقم
الساعات 

 المعتمدة

١ 

 

 التمهيد

 التحية .أ

يلقي الـمحاضر أهداف التعليم حتى يفهمها الطالب  .ب

 قبل البدء بالمحاضرة.

، سواء كان يحث الـمحاضر الطالب على التعلم .ج

 .لفظيا أو غير لفظي

 يصف الـمحاضر المادة الدراسية بشكل عام. .د

أسئلة. قال عدة للمحاضرة بأمهد الـمحاضر  .ه

 المحاضر: أجب هذه األسئلة على قدر معلوماتكم!

 ؟ما هو الطعام المفضل لديك -

أيهما تفضل تناول الطعام فى البيت أم فى  -

 المطعم؟

 .ألسئلة المحاضرالطالب يستجيبون  .و

 دقائق ١٠

 األعمال الرئيسية ٢

 

 ىاألول خطوةال

الرنص  يكترب عليهرايعرض المحاضر الشررائ  التري  .أ

 الطالب. لىععنه يوزع النشرات ثم  )خبز الموز(،

يطلب المحاضر من الطرالب أن ينظرروا إلرى أجرزاء  .ب

 النص الملونة.

يبين المحاضر جوانرب القواعرد و الخطراب المركرزة  .ج

 

 

 دقيقة ٤٠
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 فى النص.

يحلرررل المحاضرررر مرررع الطرررالب جوانرررب القواعرررد و  .د

 الخطاب المركزة فى النص.

اعد و الخطاب يتدرب الطالب فى تحليل جوانب القو .ه

 المركزة فى النص تحت إرشاد المحاضر.

الرررـمحاضر بعرررل األسرررئلة المكتوبرررة علرررى  طرررر ي .و

فى جوانرب القواعرد  تهمحساسيأوراق العمل الختبار 

 و الخطاب المركزة عند قراءة النص. 

يطلرررب المحاضرررر مرررن الطرررالب أن يجمعررروا أوراق  .ز

 العمل.

يعرض المحاضر الشررائ  و يطلرب مرن الطرالب أن  . 

 ظروا إلى األسئلة المكتوبة علىيها.ين

ينرراقا الطررالب حررول إجابررة األسررئلة تحررت إشررراف  .ط

 المحاضر.

 

 الخطوة الثانية

)خبررز يعرررض المحاضررر الشررريحة الترري فيهررا الررنص  .أ

، و يطلب من الطالب أن يقرأوا النص قرراءة الموز(

 صامتة.

 مضرررموناتاألسرررئلة عرررن المحاضرررر بعرررل طرررر  ي .ب

 .وراق المقطعةعلى األ النص

يطلب المحاضرر مرن الطرالب أن يقررأوا الرنص مررة  .ج

ثانيرررة و يفهمرررواه باسرررتخدام معررررفتهم فرررى القواعرررد و 

أن يجيبروا  لنص السابق. ثم يطلب مرنهمالخطاب فى ا

 .الموجودة على األوراق األسئلة

يوضرررر  المحاضررررر مضررررمونات الررررنص و يربطهررررا  .د

 بجوانب القواعد و الخطاب فى النص السابق.

لطرالب أن يحكرروا مضررمونات يطلرب المحاضررر مررن ا .ه

 بلغتهم العربية. ٢النص 

علرى حرل  لتردريبفرصة للطالب ليعطي الـمحاضر  .و

 .أسئلة النص

 . للنص استيعاب الطالبالمحاضر يختبر  .ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 االختتام ٣

يلخص الطلبة الدرس تحت إشراف المحاضر من  .أ

 دقائق ١٠
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حيث مضمونات القراءة و جوانب القواعد و جوانب 

 الخطاب. 

عملية التعلم. يطلب المحاضر من  من االنعكاس .ب

الطالب أن يحكوا خبراتهم خالل التعلم و يستجيب 

 المحاضر لها.

 نهاية الحصةفي  الواجب المنزلي المحاضر يعطي .ج
 و هو قراءة النص المتشابه فى مجموعات صغيرة.

 .المحاضرة المحاضر يختتم .د

 

 

 

 

 

  التقويمز. 

 .(الملحقستتم األسئلة الحقة في ) التـحريري/الكتابياالختبار . ١

 .(الملحقالحقة في  بطاقة المالحظةستتم . مالحظة أداء الطالب )٢

 

................................،................... 

 المحاضر

 

 

 

................................ 
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 عملية التعليم تخطيط

 

 اللغة العربية دريست \التربية :  قسمال \الكلية 

 (١): مهارة القراءة  الـمادةاسم 

 ٢:  عدد الوحدات الدراسية 

 دقيقة ١٠٠:  الساعات المعتمدة

 : السادسة المحاضرة

 

 الكفاءة األساسية أ. 

من خالل الفهم على جوانب  الرسالة الشخصية فهم منيتمكن الطالب 

 القواعد و روابط الخطاب المضمونة فيها

 

 مؤشر الكفاءة ب. 

 و فهمها الرسالة الشخصيةتعرف المعلومات المحتاجة من  من. التمكن ١

 النصفى  عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠فهم معانى  من. التمكن ٢

 النصتعرف المصدر المؤول الموجود فى  من. التمكن ٣

  النصفهم إعراب المصدر المؤول من الجمل الموجودة فى  من. التمكن ٤

 النصفهم التكرار فى  من. التمكن ٥

 

 ج. الـمحتوى

 أما الـمحتوى التي يستعملها الـمحاضر في التعليم فهي:

 الرسالة الشخصية. ١

 سبع سنوات( رسالة الشيخ علي سلمان البنته "نبأ" )ذات -

 عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠ .٢

 )باألدوات المصدرية( المصدر المؤول .٣

 إعراب المصدر المؤول .٤

 التكراراالتساق المعجمي بواسطة عالقة  .٥

 

 د. طريقة التعليم

 : االتصالي . المدخل١

 : القياسية و االستقرائية . الطريقة٢

 التدريب: التطبيق والمناقشة و  . األسلوب٣

 

 وسيلة التعلم و مصدره هـ.
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 : الحاسوب و الجهاز   . الوسيلة١

 ١: مواد تعليم مهارة القراءة  . المصدر٢
 www.alalam.ir/news 

 الـمعجم  

 النشرات  

 بوربوينت  
 

 و. الخطوات التعليمية

 

 عملية التعليم الرقم
الساعات 

 المعتمدة

١ 

 

 التمهيد

 التحية .أ

التعليم حتى يفهمها الطالب يلقي الـمحاضر أهداف  .ب

 قبل البدء بالمحاضرة.

سواء كان  ،يحث الـمحاضر الطالب على التعلم .ج

 .لفظيا أو غير لفظي

 يصف الـمحاضر المادة الدراسية بشكل عام. .د

أسئلة. قال عدة أمهد الـمحاضر للمحاضرة ب .ه

 المحاضر: أجب هذه األسئلة على قدر معلوماتكم!

 ؟ةهل سبق لكم أن كتبتم الرسال -

 لمن أرسلتموها؟ -

 .ألسئلة المحاضرالطالب يستجيبون  .و

 دقائق ١٠

 األعمال الرئيسية ٢

 

 ىاألول خطوةال

هرا الرنص يكترب علييعرض المحاضر الشررائ  التري  .أ

رسررالة الشرريخ علرري سررلمان البنترره تحررت الموضرروع: 

 "نبأ" )ذات سبع سنوات(.

يطلب المحاضر من الطرالب أن ينظرروا إلرى أجرزاء  .ب

 النص الملونة.

يبين المحاضر جوانرب القواعرد و الخطراب المركرزة  .ج

 فى النص.

يحلرررل المحاضرررر مرررع الطرررالب جوانرررب القواعرررد و  .د

 الخطاب المركزة فى النص.

 

 

 دقيقة ٤٠
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يتدرب الطالب فى تحليل جوانب القواعد و الخطاب  .ه

 المركزة فى النص تحت إرشاد المحاضر.

الرررـمحاضر بعرررل األسرررئلة المكتوبرررة علرررى  طرررر ي .و

فى جوانرب القواعرد  تهمحساسيأوراق العمل الختبار 

 و الخطاب المركزة عند قراءة النص. 

يطلرررب المحاضرررر مرررن الطرررالب أن يجمعررروا أوراق  .ز

 العمل.

يعرض المحاضر الشررائ  و يطلرب مرن الطرالب أن  . 

 ينظروا إلى األسئلة المكتوبة علىيها.

ينرراقا الطررالب حررول إجابررة األسررئلة تحررت إشررراف  .ط

 المحاضر.

 

 الخطوة الثانية

الرنص تحرت  يكترب محاضر الشرريحة الترييعرض ال .أ

رسررالة الشرريخ علرري سررلمان البنترره "نبررأ"  :الموضرروع

، و يطلب مرن الطرالب أن يقررأوا )ذات سبع سنوات(

 النص قراءة صامتة.

مضرررمونات المحاضرررر بعرررل األسرررئلة عرررن  طرررر ي .ب

 .النص

يطلب المحاضرر مرن الطرالب أن يقررأوا الرنص مررة  .ج

فرررى القواعرررد و ثانيرررة و يفهمرررواه باسرررتخدام معررررفتهم 

الخطاب فى النص السابق. ثم يطلب مرنهم أن يجيبروا 

 األسئلة.

يوضرررر  المحاضررررر مضررررمونات الررررنص و يربطهررررا  .د

 بجوانب القواعد و الخطاب فى النص السابق.

يطلرب المحاضررر مررن الطرالب أن يحكرروا مضررمونات  .ه

 بلغتهم العربية. ٢النص 

فرصة للتردريب علرى حرل طالب لليعطي الـمحاضر  .و

 .ص تحت إشراف المحاضرأسئلة الن

 .للنص استيعاب الطالبالمحاضر يختبر  .ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 االختتام ٣

يلخص الطلبة الدرس تحت إشراف المحاضر من  .أ

حيث مضمونات القراءة و جوانب القواعد و جوانب 

 الخطاب. 

 دقائق ١٠

 

 

 



32 
 

عملية التعلم. يطلب المحاضر من  من االنعكاس .ب

يحكوا خبراتهم خالل التعلم و يستجيب الطالب أن 

 المحاضر لها.

 .المحاضرة المحاضر يختتم .ج

 

 

  التقويمز. 

 .(الملحقستتم األسئلة الحقة في ) التـحريري/الكتابياالختبار . ١

 .(الملحقالحقة في  بطاقة المالحظةستتم . مالحظة أداء الطالب )٢

 

................................،................... 

 المحاضر

 

 

 

................................ 
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 عملية التعليم تخطيط

 

 اللغة العربية دريست \التربية :  قسمال \الكلية 

 (١): مهارة القراءة  الـمادةاسم 

 ٢:  عدد الوحدات الدراسية 

 دقيقة ١٠٠:  الساعات المعتمدة

 : السابعة المحاضرة

 

 الكفاءة األساسية أ. 

فهم مقاالت األنترنت من خالل الفهم على جوانب القواعد  منيتمكن الطالب 

 و روابط الخطاب المضمونة فيها

 

 مؤشر الكفاءة ب. 

 تعرف المعلومات المحتاجة من مقاالت األنترنت و فهمها من. التمكن ١

 النصفى  عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠فهم معانى  من. التمكن ٢

 النصالمفعول الموجودين فى اسم تعرف اسم الفاعل و  من. التمكن ٣

  النصفهم إعراب كان و أخواتها من الجمل الموجودة فى  من. التمكن ٤

 النصفى  المقارنةفهم  من. التمكن ٥

 

 ج. الـمحتوى

 فهي:أما الـمحتوى التي يستعملها الـمحاضر في التعليم 

 . مقاالت األنترنت١

 المحمول الهاتف -

 عبارة اصطالحية جديدةو مفردة  ٢٠ .٢

 المفعول اسم اسم الفاعل و .٣

 كان و أخواتها .٤

 اإلحالة بأدوات المقارنة .٥

 

 د. طريقة التعليم

 : االتصالي . المدخل١

 : القياسية و االستقرائية . الطريقة٢

 التدريب: التطبيق والمناقشة و  . األسلوب٣
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 وسيلة التعلم و مصدره هـ.

 : الحاسوب و الجهاز   . الوسيلة١

 ١: مواد تعليم مهارة القراءة  . المصدر٢
 mawdoo3.com 

 الـمعجم  

 النشرات  

 بوربوينت  
 

 و. الخطوات التعليمية

 

 عملية التعليم الرقم
الساعات 

 المعتمدة

١ 

 

 التمهيد

 التحية .أ

حتى يفهمها الطالب يلقي الـمحاضر أهداف التعليم  .ب

 قبل البدء بالمحاضرة.

، سواء كان لفظيا يحث الـمحاضر الطالب على التعلم .ج

 .أو غير لفظي

 يصف الـمحاضر المادة الدراسية بشكل عام. .د

أسئلة. قال عدة أمهد الـمحاضر للمحاضرة ب .ه

 المحاضر: أجب هذه األسئلة على قدر معلوماتكم!

 ؟هل لديكم الهاتف المحمول -

الذي  هاتفلمة التجارية لما هي العال -

 ؟امتلكتموه

 .ألسئلة المحاضرالطالب يستجيبون  .و

 دقائق ١٠

 األعمال الرئيسية ٢

 

 ىاألول خطوةال

يهررا الررنص يكتررب عليعرررض المحاضررر الشرررائ  الترري  .أ

 لرررىععنررره يررروزع النشررررات ثرررم  (،المحمرررول الهررراتف)

 الطالب

يطلررب المحاضررر مررن الطررالب أن ينظررروا إلررى أجررزاء  .ب

 الملونة.النص 

يبررين المحاضررر جوانررب القواعررد و الخطرراب المركررزة  .ج

 فى النص.

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

يحلررررل المحاضررررر مررررع الطررررالب جوانررررب القواعررررد و  .د

 الخطاب المركزة فى النص.

يتدرب الطالب فى تحليرل جوانرب القواعرد و الخطراب  .ه

 المركزة فى النص تحت إرشاد المحاضر.

الـمحاضر بعل األسئلة المكتوبرة علرى أوراق  طر ي .و

فرررى جوانرررب القواعررررد و  تهمحساسررريالعمرررل الختبرررار 

 الخطاب المركزة عند قراءة النص. 

يطلررررب المحاضررررر مررررن الطررررالب أن يجمعرررروا أوراق  .ز

 العمل.

يعرررض المحاضررر الشرررائ  و يطلررب مررن الطررالب أن  . 

 ينظروا إلى األسئلة المكتوبة علىيها.

جابرررة األسرررئلة تحرررت إشرررراف ينررراقا الطرررالب حرررول إ .ط

 المحاضر.

 

 الخطوة الثانية

الررنص يكتررب عليهررا يعرررض المحاضررر الشررريحة الترري  .أ

، و يطلررب مررن الطررالب أن يقرررأوا (المحمررول الهرراتف)

 النص قراءة صامتة.

مضرررمونات المحاضرررر بعرررل األسرررئلة عرررن  طرررر ي .ب

 .النص

يطلررب المحاضررر مررن الطررالب أن يقرررأوا الررنص مرررة  .ج

باسرررتخدام معررررفتهم فرررى القواعرررد و ثانيرررة و يفهمرررواه 

الخطاب فى النص السرابق. ثرم يطلرب مرنهم أن يجيبروا 

 األسئلة.

يوضررررر  المحاضرررررر مضرررررمونات الرررررنص و يربطهرررررا  .د

 بجوانب القواعد و الخطاب فى النص السابق.

ن الطررالب أن يحكرروا مضررمونات يطلررب المحاضررر مرر .ه

 بلغتهم العربية. النص

أم  نطقررا الررنصمحاضررر بعررل األسررئلة عررن ال طررر ي .و

 .على إجابتهالطالب تدرب ايكتابة و 

 .للنص استيعاب الطالبالمحاضر يختبر  .ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٤٠

 

 

 

 االختتام ٣

يلخص الطلبة الدرس تحت إشراف المحاضر من  .أ

حيث مضمونات القراءة و جوانب القواعد و جوانب 

 دقائق ١٠
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 الخطاب. 

المحاضر من عملية التعلم. يطلب  من االنعكاس .ب

الطالب أن يحكوا خبراتهم خالل التعلم و يستجيب 

 المحاضر لها.

و  في نهاية الحصة الواجب المنزلي المحاضر يعطي .ج

 .هو قراءة النص المتشابه منفردا

 .المحاضرة المحاضر يختتم .د

 

 

 

 

  التقويمز. 

 .(الملحقستتم األسئلة الحقة في ) التـحريري/الكتابياالختبار . ١

 .(الملحقالحقة في  بطاقة المالحظةستتم . مالحظة أداء الطالب )٢

 

................................،................... 

 المحاضر

 

 

 

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

 

 

  



37 
 

  

 

 مواد التعليم
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 للطالب اإلندونيسيين

 

 

 

 تأليف:
 نورليلى

 

 

 
 

 مواد تعليم القراءة
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  يوسفسورة 

آنا   َاهُ قُرن نَزْلن
َ
 ٢ لََّعلَُّكمن َتعنقِلُونَ  َعَربِّيا   إِنَّا أ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمةـال
 

الـحمد هلل رب العالـميـن. نـحمد هللا الذي أنعم علينا أنواع النعم و لطائف 
العلم و البيان. الصالة و السالم على مـحمد اإلحسان و فضلنا على سائر خلقه بتعليم 

صلى هللا عليه و سلم و على آله و أصحابه أجـمعيـن. أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
 شريك له و أشهد أن مـحمدا رسول هللا ال نيب بعده.

أتقدم بـخالص الشكر و التقدير بـمناسبة نـهاية كتابة هذه الـمواد التعليمية 
جعيـن و الـمساعدين. و إىل زمالئي الكرام على صادق توجيــهاتـهم. و إىل لـجميع الـمش

أسريت على مساندتـهم و مـؤازرتـــهم و توفيـر الراحة اليت حققت يل انـجاز هذا العمل. 
عسى هللا أن يعطيهم الـحسنات ىف الدنيا و اآلخرة، و جزاهم هللا خيـرا كثيـرا و أحسن 

 فيق. و هللا ويل التو  الـجزاء.
و بعد، فإنين رغم الزايدات و التنقيحات و التغييـرات. و هللا يقول الـحق و هو 
من وراء القصد و الـهادي إىل سواء السبيل. أتـمىن أن تعود هذه الـمواد التعليمية ابلفائدة 

 على قرائه من الـمخــتصيـن و غيـرهم و هللا نسأل التوفيق و السداد.
 

 2017 فرباير 15  يوجياكرات،
 الكاتبة
 

 نورليلى
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 األوىلالوحدة 
 
 

 

 

ة األطفال من ئ  ش  ن  ة الطفولة و تـ  ضي  ق  
ن ـواسعا بي اهتمامالقي القضااي اليت ت  

ن على ـمفتنيـمفكرين والعلماء واألدابء والـال
 و .همـجاهاتـ   ات وهم ـاتص  ص  خ  ـ  اختالف ت
تمع ــمجـر اهتمام الـثيــة تستهي قضي  

 الدولية. القومية و مستوايته الفطرية وـب
و م ـن  مراحل ىف حيـاة اإلنسـان. ففـي مرحلـة الطفولـة تـ  ـمرحلة الطفولة من أهم الـ و

ــتتفــت   ل، واطفــقــدرات األ ــ ، ومبهواه  ح م   التشــكيل. و و التوجيــه ر وـللتأثيــ يـــنقابل ونيكون
الســـنوات الســـت األوىل مـــن حيـــاة الفـــرد هـــي األســـال التكـــويين الـــذي يقـــوم عليـــه بنـــاء 

و الفـرد. هـذا م  ـموقعا رئيسيا من تطور عمليات نـ  ل  ت  ح  ـرة العمرية ت  ـالشخصية. و هذه الفت
 ع هو قاعدة البناء و األسال الذي ترسي عليه دعائم الشخصية. ـموقـال

مدرسة واجب و ضروري، فهي ـمرحلة ما قبل الل ىف اطفربية األـو االهتمام بت
 م  ـ  ، و من ثمتمعهـجـها مـمبادئ اليت يؤمن بـجاهات والـم واالتي  ىف سن مبكرة ابلق   مدهزو  ت  

ر ه  ظ  ربية م  ـروحيا وخلقيا وفكراي وجسميا واجتماعيا. فالت مفهي تعمل على تنميته
له بتنشئة صغاره ب  ق  تـ  س  ر م  ـيـــىف قدرته على تطوير و تغي تمعــمجـالر عن ثقة ـأساسي للتعبي

 م.ظ  ن  م   و مقصود هم دون جهد تربويـ  نأ  وش   عما يكونون عليه إذا تركوا ختلفـحو يـعلى ن
مرحلة تسبق و هي  زلــنــمـي الل  ربوية اليت ت  ـتـــمؤسسات الـرايض األطفال هي ال و

أساسيا ىف  ي دورا مهما وؤد  رايض األطفال ت   و .االبتدائيةمدرسة ـل ابلاطفاق األح  ت  ل  ا  

 تربية األطفال

 الدرس األول
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مها د   ق  رامج الناجحة اليت تـ  ـالب . ومهـتاي  ص  خ  تكوين ش   و متهـــنشئــــت ل واطفمو األـن
ق ـــحق  ـت مي ذكاءهم، وــنـــ  ت مستوى األطفال، وـالرايض لألطفال تساعد ىف االرتفاع ب

 .تـهماــيــمنشود ىف حـور الـالتط
 (200٤مصدر: حسن شحاطة، ـ)ال

 
 
 مفردات و العبارات االصطالحيةـقائمة ال. أ

  
  

 قضاايقضية ج   طفل ج أطفال
 مستوايتمستوى ج  ج أسس أسال

ئ - نش أ ئة - ينش    م وًّا ـن   ماًء وـن –ي نمو  - ماـن تـ ن ش 
 مقابلة -يقابل  -قابل 

ب ل   تـ ق   راــيـأتث –ر ــيؤث   –ر ــأث   استقباال -يستقبل  -اس 

 تشكيال -يشكل  -شك ل  توجيها -يوج ه  -وج ه 
 تطويرا -يطو ر  –طو ر  تكوينا -يكون  –كو ن 

 رًاـيـتعب –ر ــ  يعب   – عنعرب   /عرب     ار ـــيـــتغي –ر ـــي  ــيغ –ر ــي  ــغ
 موقع مرحلة

 اجتماع - جتمعـم شخصية –شخص 
 سن مبكرة رة عمريةــــتــف

 
 : االسم . القاعدة الصرفيةب
 

 !أتمل ما يلي
 واسعا اهتماماتلقي  اليت القضاايمن  األطفال تنشئةو  الطفولة قضية

 الدولية و القومية و الفطرية مستوايتهـب مجتمعـال اهتمامر ـتستثي قضية هي و
 اإلنسان حياةىف  مراحلـال أهممن  الطفولة مرحلةو 
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عرف االسم و ي قبل عالمة من عالمات االسم.يحتها خٌط اسم ألنه ـكل كلمة ت

جر و ـاإلسناد، و ال :من هذه العالمات، حرف(ـره )الفعل والـميزه عن غيـبعالمات ت
 . الالم و أن يدخل عليه حرف النداء رن ابأللف وـنوين و أن يقتــالت
 
 

الحظ ذلك.  مؤنثا، نكرة أو معرفة، و ما إىل أن يكون مذكرا أوكل اسم البد  
 اآليت:هرمي ـالتسلسل الأقسام االسم ىف 

 
 

 
 .الفرد موـن عمليات تطورمن  رئيسيا موقعا حتلـت رة العمريةـالفت هذهو . 1

........................................................................... 
 .اجتماعيا و جسميا و فكراي خلقيا و و روحيا مهتنميتتعمل على  هيف. 2

........................................................................... 
 .الشخصية دعائم هترسي علي الذي األسالو  البناء قاعدة هو موقعـال هذا. ٣

 ىف التسلسل اهلرمي السابق! االسم الذي حتته خط مستعينا أبقسام االسم بِيين نوع

 ما العالمة اليت متيز كل اسم حتته خط؟
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........................................................................... 
 .و ضروري واجب مدرسةـالىف مرحلة ما قبل  لاطفاأل ربيةـو االهتمام بت. ٤

........................................................................... 
 .متمعهـجـم هاـب اليت يؤمن مبادئـال جاهات وـواالت القيمــمبكرة ب ىف سن مفهي تزوده. 5

........................................................................... 
 
 )امليتدأ و اخلرب(نحويه: اجلملة االمسية . القاعدة الج

 
مساء تسمى هذه األ .هي، هذا، مرحلة، االهتمام ها اجلمل:ـب بدأتمساء اليت األو 

  ،إذن. مبتدأـال
 
 
الذي يتم  و .تعمل، هو قاعدة، من أهم، واجب :إال معالسابقة  جملـم يتم معىن الـلو 

 ،إذن .راـمية يسمى خبـجملة االسـبه معىن ال
 

 هو االسم الذي تبدأ به اجلملة املبتدأ

 

هو االسم الذي يتم به معىن اجلملةاخلرب   
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 .مفكرينـن الـواسعا بي اهتماماقضية الطفولة و تنشئة األطفال من القضااي اليت تلقي . 1
 .ينمن حياة الفرد هي األسال التكويالسنوات الست األوىل و  .2
 .مو الفردـموقعا رئيسيا من تطور عمليات ن تلـــحـرة العمرية تـهذه الفتو  .٣
 .متمعهـجـها مـمبادئ اليت يؤمن بـجاهات والـكرة ابلقيم واالتىف سن مب مفهي تزوده .٤
 .ر مستقبلهـتغيي ومجتمع ىف قدرته على تطوير ـثقة ال عن للتعبري ربية مظهر أساسيـفالت. 5
 

 نوع اخلرب اخلرب املبتدأ الرقم
1 ..................... ..................... ..................... 

2 ..................... ..................... ..................... 

٣ ..................... ..................... ..................... 

٤ ..................... ..................... ..................... 

5 ..................... ..................... ..................... 

 !مث بِي نوع خربهابِي املبتدأ و اخلرب من اجلمل التالية 
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 :األوىل من النص السابققرة الحظ الف

 
 
 
 
 
 
 

الكلمة يف  ر )هي(ـتيـمستـضمري اللاو العلماء و ...(.  و مفكرينـال) يعود على
فاإلحالة (. مجتمعـال)حيل إىل ـ( ي  همستوايتيف ) اهلاء. و (قضية) إىل عائد (رــثيــتست)

أو  ،ن ضمري و كلمةـالنصية ترك ز على العالقات اللغوية يف النص ذاته و قد تكون بي
 .عبارة و كلمةن ـبيأو  ،ن كلمة و كلمةـبي
 
 
 

 

 
 
 

 
نمو ــــــــــتمرحلة الطفولة من أهم املراحل ىف حياة اإلنسان. ففي مرحلة الطفولة  و

 للتأثري والتوجيه والتشكيل. و يـنقابل ونكونـــي و، مهــمواهب تفتحــــت ل، واطفقدرات األ
بناء  هـــعلي قومــــالذي يالتكويين األسال  هيالست األوىل من حياة الفرد السنوات 

 اإلحالة ابلضمائر )اإلحالة النصية(. د

الطفولة و تنشئة األطفال من  قضية
واسعا بني  اهتماما تلقي اليتالقضااي 

مفتنني على ـوالعلماء واألدابء وال مفكرينـال
 هي، و همجاهاتــوات همخصصاتــاختالف ت

 هــــــمستوايتـب تمعــمجـالاهتمام  رـيـــثــتست قضية
 الفطرية والقومية والدولية.

إىل  حيلـي   (هي)فالضمري 
ضمري لاو  إليهم حال ـال (قضية)
( تلقي( يف )هير )ـتيـمستـال
موصول ـحيل إىل اسم الـي  
 ر يفـالضمي و (.اليت)
  (همــــــجاهاتـات و همــــخصصاتـت)
 

النص و ابلربط النصي بِي أجزاء  الضمري قام
 هدورا هاما ِف اتساق أدنى

 

 الـملونة ابللون األمحر! اقرأ الفقرة اآلتية مث حدد "الـمحال إليه" من الكلمات
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 هذامو الفرد. ـموقعا رئيسيا من تطور عمليات ن حتلـت رة العمريةـلفتهذه االشخصية. و 
 الشخصية. دعائم هــــعلي رسيـــــت الذيقاعدة البناء و األسال  هوموقع ـال

 
 نوع الضمري العناصر احمليلة إليهال احمل

 متصلر ـضمي مـهمواهبـ ......................

 صلنفر مـضمي هي ......................

 ضمري متصل ـــهعلي ......................

 صلنفر مـضمي هو ......................

 ر متصلـضمي ــهعليــ ......................
 

 
 

مدرسة واجب و ضروري، فهي ـل ىف مرحلة ما قبل الاطفربية األـو االهتمام بت
، و من مث مجتمعهـها مـمبادئ اليت يؤمن بـجاهات والـىف سن مبكرة ابلقيم واالت متزوده

ربية مظهر أساسي ـروحيا وخلقيا وفكراي وجسميا واجتماعيا. فالت مفهي تعمل على تنميته
ر مستقبله بتنشئة صغاره على ـيـــتغيتمع ىف قدرته على تطوير و ــمجـر عن ثقة الـللتعبي

  منظم. ختلف عما يكونون عليه إذا تركوا وشأهنم دون جهد تربوي مقصود وـحو يـن
 نوع الضمري العناصر احمليلة إليهال احمل

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

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

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

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

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

 الوحدة الثانية

 !هانوعالحظ الفقرة اآلتية مث استخرج منها الضمائر و حدد 
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قضية الطفولة و تنشئة األطفال من 
ن ـواسعا بي اهتماماالقضااي اليت تلقي 

ن على ـمفتنيـمفكرين والعلماء واألدابء والـال
 و .همـجاهاتـات هم وـخصصاتـاختالف ت

تمع ــمجـر اهتمام الـثيــقضية تستهي 
 الدولية. القومية و مستوايته الفطرية وـب

مراحل ىف حيـاة اإلنسـان. ففـي مرحلـة الطفولـة تنمـو ـمرحلة الطفولة من أهـم الـ و
ــ ، ومتتفــتح مــواهبه ل، واطفــقــدرات األ  التشــكيل. و و التوجيــه ر وـللتأثيــ يـــنقابل ونيكون

األوىل مـــن حيـــاة الفـــرد هـــي األســـال التكـــويين الـــذي يقـــوم عليـــه بنـــاء الســـنوات الســـت 
مو الفـرد. هـذا ـحتل موقعا رئيسيا من تطور عمليات نــرة العمرية تـالشخصية. و هذه الفت

 ع هو قاعدة البناء و األسال الذي ترسي عليه دعائم الشخصية. ـموقـال
مدرسة واجب و ضروري، فهي ـل ىف مرحلة ما قبل الاطفربية األـو االهتمام بت

 م  ـ  ، و من ثمتمعهـجـها مـمبادئ اليت يؤمن بـجاهات والـم واالتي  ىف سن مبكرة ابلق   مدهزو  ت  
ر ه  ظ  ربية م  ـروحيا وخلقيا وفكراي وجسميا واجتماعيا. فالت مفهي تعمل على تنميته

له بتنشئة صغاره ب  ق  تـ  س  ر م  ـيـــتمع ىف قدرته على تطوير و تغيــمجـر عن ثقة الـأساسي للتعبي
 م.ظ  ن  م   و مقصود هم دون جهد تربويـ  نأ  وش   عما يكونون عليه إذا تركوا ختلفـحو يـعلى ن

مرحلة تسبق و هي  زلــنــمـربوية اليت تلي الـتـــمؤسسات الـرايض األطفال هي ال و
أساسيا ىف  رايض األطفال تؤدي دورا مهما و و .مدرسة االبتدائيةـل ابلاطفالتحاق األ

رامج الناجحة اليت تقدمها ـالب . ومهـتاتكوين شخصي و متهـــنشئــــت ل واطفمو األـن

 اقرأ النص اآليت ثـم أجب عن األسئلة اليت تليه!

 تربية األطفال

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

 
 
 

15 
 
 



52 
 

ق ـــيــحقـت مي ذكاءهم، وــنـــت مستوى األطفال، وـالرايض لألطفال تساعد ىف االرتفاع ب
 .تـهماــيــمنشود ىف حـور الـالتط
 (200٤مصدر: حسن شحاطة، ـ)ال
  

 
 

 القسم األول
 ما الـمقصود بـمرحلة الطفولة؟ .1

......................................................................... 
 لـماذا يهتم الـمفكرون و غيـرهم بقضية الطفولة؟ .2

......................................................................... 
 لـماذا تسمى مرحلة الطفولة أبهم الـمراحل ىف حياة اإلنسان؟ .٣

......................................................................... 
 ؟لةىف مرحلة الطفو ما يـحدث  .٤

......................................................................... 
 ؟لاطفما أهـمية التـربية لأل .5

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

 ؟هم دون جهد تربويـتركوا وشأنما يـحدث للصغار إذا  .٦
......................................................................... 

ـــــمؤسسات الـرايض األطفــال هــي الــ و" بقولــه الكاتــب يقصــدمــاذا  .7 ربوية الــيت تلــي ـت
 (؟17 )سطر الـمــنــزل"

......................................................................... 
  ؟لاطفمو األـأساسيا ىف ن دورا مهما ورايض األطفال تؤدي لـماذا  .٨

......................................................................... 
 ؟والديك و بيئتكتطلب من  ماذا طفل،لو كنت مكان ال .٩

 عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة!أجب  .أ

 
 
 

20 
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......................................................................... 
 ؟متهطفول ىف لاطفأللالنص كاماًل، ماذا ستفعل  قراءةتهي من ـنــأن ت بعد .10

........................................................................... 
 القسم الثاين

 ؟السابق النص تضمنهاـــياليت العامة معلومات ـهي الما  .1
........................................................................... 

 مؤيدة ىف الفقرة األوىل!ـجملة الرئيسية و الـحدد ال .2
........................................................................... 

 !ةثانيال الفقرة عنها تحدثــــتمشكلة اليت ـحدد ال .٣
........................................................................... 

 تحدث الفقرة الثالثة؟ــــعما ت .٤
........................................................................... 

 ماذا تستخلص من النص السابق؟ .5
........................................................................... 

 
 
 

 
 .ر مهمـغي قضية الطفولة .1
 .السنوات الست األوىلهي مدرسة ـسنوات ما قبل ال .2
 .التشكيل و التوجيه ر وـللتأثي ونل قابلاطفاأل .٣
 .جاهاتـاالت ىف سن مبكرة ابلقيم ول اطفاأل تزود ربيةـتال .٤
 .فقطروحيا  لاطفاأل ةتعمل على تنمي ربيةـالت .5
 

جبانب كل  شارةإضع  أي األمثال التالية ال يعرب عن مغزى الننص؟. ب
 !جواب صحيح
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 ____________________   (٦سطر ) هـــمستوايتـب  .1
 ____________________  ( ٨سطر )  مهـــمواهبتتفتح  و  .2
 ____________________ (٩)سطر األسال التكويين  هي   .٣
 ____________________  (٦٩ سطر) هـــالذي يقوم علي  .٤
 ____________________  (11 )سطر هـــالذي ترسي علي  .5
 ____________________ (12 )سطر ةىف سن مبكر  متزوده هيــف  .٦
 ____________________ (٣1 )سطر هاـــمبادئ اليت يؤمن بـوال  .7
 ____________________   (٤1 سطر) تعمل هيـــف  .٨
 ____________________  (٤1 )سطر مهـــعلى تنميت  .٩

 ____________________   (51 )سطر هــــىف قدرت .10
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  -     عمال ممتعا  -

 !من هذا النص تتعلمد. اكتب بلغتك ماذا 
 ........................................................................... 

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

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

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

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

 يعود الضمري ىف الكلمات اليت حتتها خط؟ ما/إىل من. ج
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 وحدة األوىلال

 
 

 

ن حق يف العمل. فمن ـاط  و  للم  
على ئ لكل قادر ــي ـ هـــواجب الدولة أن ت  

مه و أن تساعده على الئ  ـــ  العمل عمال ي
عمل على ـعلى الدولة أن ت وجاده. ـإي  
 و   ل العمالتأهيـصة لـتـــــخـة مـئـــيــــجاد هــإي

 .قوم بهــما يـنا لــق  ـتـ  مختلفة، حىت يكون العامل م  ـهم الـخصصاتـن تم  هم ض  ـبـــتدري
ئات. هذه ميع الف  ـن جـركة بيـحقوق مشت ميعاـهم جـل و رةــيـثـق كو  ق  للعمال ح  

فمن حق  سيطة.ــيات البـــزئــــجـعن اآلخر إىل يف بعض ال ز أحداــــ  ميـحقوق ال تـال
 نه مأجر  ي لهيؤد   د له أجر عمله مسبقا و أند  حـأن يالعامل على صاحب العمل 

ر أ جره قبل ـأ ع طوا األ جيسلم:  سول هللا  صلى هللا عليه و. قال ر ةل  ماط  ـم   أو رــغري أتخي
ف  عر قهـأ ن  ي ، (متفق  عليهـال)ه  تقاص أجر ن  ا   عدم )رواه البخاري(. وم ن  حق العامل ج 

 ... و: ثالثة أان خص م هم يوم القيامةحديث القدسيـتعايل يف ال فقال هللا سبحانه و
 م يعطه أجره )رواه البخاري(. ـل رجل استأ جر أجريا فاستوىف منه و ذكر منهم و
كذلك   من حقه وإليه  ن حق العامل على صاحب العمل عدم اإلساءةم و

 فظاً لقوته وح   حق يف الراحةـته. للعامل الــــزمن فوق طاق  ــمن ال فه من العمل وكل  أال ي  
جعله ـته أو يـــهاقه إرهاقا يضر  بصحوز لصاحب العمل إر  ـجـ، فال يتهـــرعاية لصح

: ال يكلف هللا نفسا إال وسعها حق تبارك وتعاىلـإعماال لقول العاجزا عن العمل، 
 مستطاع.ـحقيقا للقاعدة الشرعية: أنه ال تكليف إال بـت و (2٨٦)البقرة:

ضعه ته. فال ي  رام  ه و حفظ ك  رامــتـو اح ناية ابلعاملالع  و على صاحب العمل 

 حقوق العامل فِي اإلسالم

 الدرس الثاين
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أمر  ها اإلسالم وـان  هان. فكرامة العامل قد ص  م  ـر أو العبد المسخ  ـموضع الذليل ال
 سلم: صلى هللا عليه و هللا عنه، قال رسول التخفيف ن إليه واإلحسا به و قف  ر   ــابل

ال تكلفوهم  ما يلبس، وـيلب سه مل   ما أي كل، وـمه مطع  ي  ل  حت يده فـ  ـمن كان أ خوه ت
 وهم )رواه البخاري(. ين  ما يغلبهم، فإ ن كلفتموهم فأ ع  

أن  على صاحب العمل ة.ي  ر   ح  ـــــال العبادة و و للعامل حقه يف التعليم و
مكن العامل ـــــأن يو  هذا العملـــــله لؤه   ب ما ي  ـــالتدري ر للعامل من التعليم وس   ـــــــي  ـــــــ ـ ي

و للعامل كذلك أن  الصيام. رضه هللا عليه من طاعة كالصالة وـــتــــــ  من أداء ما اف
 و صراحة. حريةــي رأيه بد  ب  ــــــــــ  ي

 (http://fatwa.islamweb.net; http://www.jadidpresse.com)الـمـصدر:

 
 . قائمة املفردات و العبارات االصطالحيةأ

  
  

 م الع  ج عامل   حقوقج  حق
 فئة ج فئات واجباتج  واجب

 حد ج حدود أجر ج أجور
 داءأ -أتدية  –ي يؤد   –أد ي  قياما -يقوم  -قام بـــــــ قام/

 اديحدتـ - يـحد د –حد د  اتكليف -يكل ف  –كل ف 
 إحساان -حسن ـ  ي –أحسن  نـــتـق  م   -إتقان  -يتقن  –أتقن 
  إطاعةً  -ي طيع  -أطاع  

 طاعًة  -ي ط وع  -بـ طاع  /طاع  
/اختص  بـ  اختصاًصا - ختص  ـي - اختص 

 ختص  ـم
 خص ًصاـت – يتخص ص  /بـخص ص  ـت

 صاحب العمل أتهيال -يؤه ل  –أه ل 
 تـخفيفا -خف ف ـي –خف ف  رعاية -يرعى  - رعى

 إساءةً   - ي سيء – إىلأساء  /ساء   انتقاضا -ينتقض  –انتقض 
   

http://fatwa.islamweb.net/
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  رف: احلالصرفية. القاعدة ب
 

 !أتمل ما يلـي
 .العمل يفن حق ـلمواطـــل
هم ـبـــتدري و ل العمالتأهيـصة لـتـــــخـة مـئـــيــــجاد هــعمل على إيـت أنالدولة  على و

 .قوم بهــما يـنا لــقـتـيكون العامل م حىتمختلفة، ـهم الـخصصاتـضمن ت
 .يعطه أجره مـل منه ورجل استأ جر أجريا فاستوىف  هم وــمنذكر  و
 .العملعن جعله عاجزا ـي أوته ـــصحــبجوز لصاحب العمل إرهاقه إرهاقا يضر  ـي الــــف

 
حروف ال ـرها. والـها معىن إال مع غيـهو كل كلمة ليس لو  حرفكل كلمة حتتها خٌط 

 فيما يلي: تزيد على الثمانني وكلها مبنية، وأنواعها مع أثرها على الكلمات ثالثة، وهي
 

 
 

 ىف اجلمل اآلتية؟ ضع خطا حتت كل حرف
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 .الئمهـــكل قادر على العمل عمال يــــئ لــي ـ هـــمن واجب الدولة أن تــــف .1
 .ال يكلف هللا نفسا إال وسعها .2
  .ها اإلسالمـفكرامة العامل قد صان .٣
 .ما يلبسـمليلب سه  ما أي كل، وـحت يده فليطعمه مـمن كان أ خوه ت .٤
 .فإ ن كلفتموهم فأ عينوهم .5
 
 

  
 .دد له أجر عمله مسبقاحـي أنصاحب العمل  علىحق العامل  منــف .1

........................................................................... 
 .يعطه أجره مـل ستوىف منه واـف رجل استأ جر أجريا هم وــمنذكر  و .2

........................................................................... 
  .تهـــرعاية لصح و حفظاً لقوته الراحة يفحق ـلعامل الـــل .٣

........................................................................... 
 .مستطاعـب إالتكليف  الأنه  .٤

........................................................................... 
 .مهانـالعبد ال أومسخر ـيضعه موضع الذليل ال الــف  .5

........................................................................... 
 .ما أي كلـميطعمه ــــــلــــفحت يده ـمن كان أ خوه ت .٦ 

........................................................................... 
 .أ عينوهمــكلفتموهم ف  إ نــتكلفوهم ما يغلبهم، ف ال و .7

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

 !الذي حتته خط احلرف بِيين نوع
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 .هذا العملـب ما يؤهله لـــالتدري والتعليم  منللعامل  يس رــأن ي صاحب العمل على .٨
........................................................................... 

 .الصيام و الصالةــك طاعة من رضه هللا عليهـــتــــــأداء ما اف من مكن العاملـــــي أن و ... .٩
........................................................................... 

 .و صراحة حريةــبدي رأيه بــــــــــي أنذلك ـــكو للعامل   .10
........................................................................... 

  
 (املؤخرامليتدأ اخلرب املقدم و نحويه: اجلملة االمسية ). القاعدة الج
 

 !يةتالحظ األمثلة اآل
 

 
 
 املبتدأاملقدم و اخلرب رتب الكلمات اآلتية لتكون مجلة مفيدة حتتوي على  

 !املؤخر
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 اإلساءة -إليه  -العامل  - عدم - من - حق .1
........................................................................ 

 الراحة –العامل  –ىف  – ــــــل –احلق  .2
........................................................................ 

  صاحب –العناية  –العامل  –على –العمل  – ـــــــب .٣
........................................................................ 

 حقه -التعليم  -ــــــــ ل -يف  -لعامل ا .٤
........................................................................ 

 العمل  -ــــــ ل –لعاملا -س ر ـــــــيــــــــي -على  -أن  -صاحب  .5
........................................................................ 

 
 
 

ـــــيم و ـــــ العبـــــادة و و للعامـــــل حقـــــه يف التعل ـــــى صـــــاحب العمـــــل حرية.ـال أن  عل
ـــيــــــــي ـــالتدري س ر للعامــل مــن التعلــيم وــــــ ـــأن يو  هذا العمــلـــــــب مــا يؤهلــه لــ مكن العامــل ــــ

ــــتــــــمـــن أداء مـــا اف و للعامـــل كـــذلك أن  الصـــيام. طاعـــة كالصـــالة و رضه هللا عليـــه مـــنــ
 و صراحة. حريةــبدي رأيه بـــــــي

 
 املؤخر املبتدأ املقدم اخلرب

  
  
  
  

 اإلضاِف  الوصل. د

 !التالية فقرةمن الاملؤخر املبتدأ املقدم و بِي اخلرب 
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 .منظم بشكل الالحق مع السابق هاـب رابطـــتــــي اليت للطريقة حديدــتهو  الوصل

جمع ـمعلومات ابلـثر من صور الــن أو أكــيــصورتن ـــيــربط بـــهو الذي ي الوصل اإلضايفف
الحظ الفقرة (. وأ) و (ون )ــــيـــيث يتم بواسطة األداتيار، حــتــل االخـــيــهما على سبـــنــيــــب

  :تيةاآل
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ٢الالحق  ٢ أداة الوصل ١الالحق  ١ أداة الوصل السابق

 حفظ كرامته و رامهــتـاح و  العناية ابلعامل

   مهانـالعبد ال أو  مسخرـالذليل ال

 التخفيف عنه و اإلحسان إليه و  رفق بهــال

   ما يلبسـليلب سه م و  ما أي كلـليطعمه م

 
 !اجلدول التايل مألااقرأ الفقرة اآلتية مث  

. فال يضعه حفظ كرامته و رامهــتـاح و العناية ابلعاملعلى صاحب العمل 
أمر  ها اإلسالم وـ. فكرامة العامل قد صانمهانـالالعبد  أو مسخرـالذليل الموضع 

 سلم: صلى هللا عليه و هللا ، قال رسولالتخفيف عنه و اإلحسان إليه و رفق بهــلاب
ال تكلفوهم  ، وما يلبسـليلب سه م و ،ما أي كلـليطعمه مــحت يده فـمن كان أ خوه ت

 ما يغلبهم، فإ ن كلفتموهم فأ عينوهم )رواه البخاري(.



62 
 

لكل قادر على العمل  ئــينـ هـــت أنن حق يف العمل. فمن واجب الدولة ـللمواط
ة ـئـــيــــجاد هــعمل على إيـعلى الدولة أن ت وجاده. ـالئمه و أن تساعده على إيـــعمال ي

مختلفة، حىت يكون ـهم الـخصصاتـضمن ت همـبـــتدريو  تأهيل العمالـصة لـتـــــخـم
  .قوم بهــما يـنا لــقـتـالعامل م

  السابق أداة الوصل الالحق
 ئــي ـ هـــأن ت ...................... ......................

همـبـــتدري  ..................... ...................... 
 

أن  على صاحب العمل حرية.ـــــال و العبادة و للعامل حقه يف التعليم و
مكن العامل ـــــأن ي و هذا العملـــــب ما يؤهله لـــالتدري و التعليمس ر للعامل من ـــــــيــــــــي

و للعامل كذلك أن  الصيام. رضه هللا عليه من طاعة كالصالة وـــتــــــمن أداء ما اف
  و صراحة. حريةــبدي رأيه بــــــــــي

  السابق أداة الوصل الالحق
 ...................... ...................... العبادة

 ...................... و .....................
 

 
من حقه كذلك  من حق العامل على صاحب العمل عدم اإلساءة إليه و و

 حق يف الراحة حفظاً لقوته وـته. للعامل الــــزمن فوق طاقــمن ال أال يكلفه من العمل و
جعله ـته أو يـــوز لصاحب العمل إرهاقه إرهاقا يضر  بصحـجـته، فال يـــرعاية لصح

نفسا إال وسعها  حق تبارك وتعاىل: ال يكلف هللاـعاجزا عن العمل، إعماال لقول ال
 مستطاع.ـال تكليف إال بحقيقا للقاعدة الشرعية: أنه ـت و (2٨٦)البقرة:

 السابق أداة الوصل الالحق

 !سوابقها ولواحقها مع أدوات الوصلاستخرج منها الحظ الفقرة اآلتية مث 
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...................... ...................... ...................... 

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

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

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

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

 
 وحدة الثانيةال
 
 

 
 

 

ن حق يف العمل. فمن ـللمواط
ئ لكل قادر على ــي ـ هـــواجب الدولة أن ت

الئمه و أن تساعده على ـــالعمل عمال ي
عمل على ـعلى الدولة أن ت وجاده. ـإي
 و   ل العمالتأهيـصة لـتـــــخـة مـئـــيــــجاد هــإي

 .قوم بهــما يـنا لــقـتـالعامل ممختلفة، حىت يكون ـهم الـخصصاتـهم ضمن تـبـــتدري
ميع الفئات. هذه ـن جـركة بيـحقوق مشت ميعاـهم جـل و رةــيـثـللعمال حقوق ك

فمن حق  سيطة.ــيات البـــزئــــجـعن اآلخر إىل يف بعض ال ز أحداــــميـحقوق ال تـال
 نه مأجر  دد له أجر عمله مسبقا و أن يؤدي لهحـأن يالعامل على صاحب العمل 

ر أ جره ـسلم: أ ع طوا األ جي سول هللا  صلى هللا عليه و. قال ر ماطلةـم ر أوــر أتخيـغي
ف  عر قهـقبل أ ن  ي متفق  ـال)ه  انتقاص أجر  عدم )رواه البخاري(. وم ن  حق العامل ج 

: ثالثة أان خص م هم يوم حديث القدسيـتعايل يف ال ، فقال هللا سبحانه و(عليه

 اإِلْسالَمِ حقوق العامل فِي 

 اقرأ النص اآليت ثـم أجب عن األسئلة اليت تليه!
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م يعطه أجره )رواه ـل رجل استأ جر أجريا فاستوىف منه و منهم وذكر  ... والقيامة
 البخاري(. 
كذلك   من حقه وإليه  من حق العامل على صاحب العمل عدم اإلساءة و

 حفظاً لقوته و حق يف الراحةـته. للعامل الــــزمن فوق طاقــمن ال أال يكلفه من العمل و
جعله ـته أو يـــإرهاقه إرهاقا يضر  بصحوز لصاحب العمل ـجـ، فال يتهـــرعاية لصح

: ال يكلف هللا نفسا إال وسعها حق تبارك وتعاىلـإعماال لقول العاجزا عن العمل، 
 مستطاع.ـحقيقا للقاعدة الشرعية: أنه ال تكليف إال بـت و (2٨٦)البقرة:

ه و حفظ كرامته. فال يضعه رامــتـو اح العناية ابلعاملو على صاحب العمل 
أمر  ها اإلسالم وـمهان. فكرامة العامل قد صانـمسخر أو العبد الـلذليل الموضع ا

 سلم: صلى هللا عليه و هللا عنه، قال رسول التخفيف ن إليه واإلحسا به و رفقــابل
ال تكلفوهم  ما يلبس، وـليلب سه م ما أي كل، وـحت يده فليطعمه مـمن كان أ خوه ت

 ما يغلبهم، فإ ن كلفتموهم فأ عينوهم )رواه البخاري(. 
أن  على صاحب العمل حرية.ـــــال العبادة و و للعامل حقه يف التعليم و

مكن العامل ـــــأن يو  هذا العملـــــب ما يؤهله لـــالتدري س ر للعامل من التعليم وـــــــيــــــــي
و للعامل كذلك أن  الصيام. هللا عليه من طاعة كالصالة ورضه ـــتــــــمن أداء ما اف

 و صراحة. حريةــبدي رأيه بــــــــــي
 (http://fatwa.islamweb.net; http://www.jadidpresse.com)الـمـصدر:

 
 
 

 القسم األول
 تحقيق حقوق الـمواطن؟ل القيام به دولةلل ينبغي ماذا .1

......................................................................... 
 أذكر حقوق العامل اليت تتضمنها الفقرة الثانية؟ .2

 !إجابة صحيحة األسئلة اآلتيةأجب عن  .أ

http://fatwa.islamweb.net/
http://www.jadidpresse.com/
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......................................................................... 
 ما الدليل على النهي عن أتخيـر األجر؟ .٣

......................................................................... 
 ؟لعامل الراحةلحق لـماذا يـ .٤

......................................................................... 
 ؟تهـــإرهاقا يضر  بصح العامل إرهاقما الدليل على النهي عن  .5

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

 ؟واجب حفظ كرامة العاملإىل  تؤدي األسباب من أي .٦
......................................................................... 

امـــل ىف تحقيـــق حـــق العل اهـصـــاحب العامـــل القيـــام بـــ علـــى جبـيـــ الـــيت األوامـــر أي .7
 ؟التعليم

......................................................................... 
  ؟اليت يتضمنها النص العامل حقوقمن أذكر ثالثة  .٨

......................................................................... 
 العمل؟صاحب إىل  ابلنسبةالعامل حقوق  معرفة فائدةما  .٩

......................................................................... 
  ؟كيف تؤدي واجباتك  مل،لعاصاحب لو كنت مكان  .10

......................................................................... 
 القسم الثاين

 ؟النص السابق تحدثيعما  .1
......................................................................... 

 النص! تضمنهاـــياليت العامة معلومات ـهي الما  .2
......................................................................... 
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 !ةرابعال ـمؤيدة ىف الفقرةجملة الرئيسية و الـحدد ال .٣
......................................................................... 

 !خيـرةاأللفقرة لالرئيسية  حدد الفكرة .٤
......................................................................... 

 ماذا تستخلص من النص السابق؟ .5
......................................................................... 

 
 
 

 .جادــإيعلى  كل قادر على العملساعد  أن تعلى الدولة  (  )  .1
 .و متنوعة رةــيـثـللعمال حقوق ك ()   .2
  .حقوق العاملمن ت ليسالراحة  ()   .٣
 .العملصاحب  من واجبات تليس العناية ابلعامل ()   .٤
 .و صراحة حريةــبدي رأيه بــــــــــيلعامل أن ل ( ) .5
 
 
 

 الفقرة  العامل حقوق
   
1. 
2. 
٣. 
٤. 
5. 

 حفظ كرامة العامل
 عدم اإلساءة إىل العامل

 الـحق ىف التعليم و العبادة
 رــر أتخيـغي نم جرأتدية األ

 تهــــمن العمل فوق طاق العامل  يكلفال

¤          ¤ 
¤          ¤ 
¤          ¤ 
¤          ¤ 

 ¤         ¤ 

 5الفقرة 
 2الفقرة 
 ٣الفقرة 
 ٤الفقرة 
 ٣الفقرة 

 
 
ذكر مـا تعرفـه اهناك حقوق أخرى للعامل سوى ما ذكـرت ىف الـنــص.  . د

 عنها!

 !ةفقر رقم ال و ةبِي العبار  صل خبط. ج

 !تصحيح اخلطأ لعبارات التاليه معمام اأ)×( و أ(  √)  ةضع عالم ب.
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 -عمال ممتعا    -

  

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

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

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

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

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

........................................................................... 
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 األوىل وحدةال

 
 

 

   
   

رة ـزيـألف ج 17أكثر من  م  ض  ــ  واء و يـل إندونيسيا على خط االستـي ـ ب  رخ  قع أ  ـي
راليا. ـآسيا و أوست ي  ـت  ار  ن ق  ـيــبتدة من الغرب إىل الشرق، ــمـو مرتفعات م بالـذات ج

مياة و  % 70تكون إندونيسيا من ـــت .هادئـمحيط الـهندي و الـمحيط الـها الــط بي ـ ح  ـي  
ن، ـتـمانـسية و هي سومطرة، و جاوا، و كالـزر رئيـمس جـضم إندونيسيا خـبر. ت % ٣0

 رة. ـيـزر الصغـجـو سوالويسي، و اببوا؛ ابإلضافة إىل آالف ال
خصائص ـرة بـتمتع كل جزيـــت إندونيسيا.ــرة بـيــثــشة كه  د  مكنك مشاهدة أشياء م  ـي

عة و ـيـنوع مصادر الطبـــفس الوقت أدت إىل تـتلف بعضها عن األخرى، و ىف نـــخـفريدة ت
ة ود  ر  منسوجات و األطعمة و أماكن السياحة. كما أن بـ  ـمالبس و أنواع الـثل الـالثقافة م

 م  ك  ور و ألوان الفراشات الزاهية و ال  ـيـجو ىف الغاابت االستوائية العالية مع تغريد الطـال
هار إىل ـن األنـيــجارية بـحيواانت، و األمواج و الشالالت الـهائل من النبااتت و الـال

مناسبة ـشواطئ البحر ذات الرمال الصفراء أو البيضاء أو السوداء كل هذه من األماكن ال
ة م  ق  د ب  ؤب  م  ـوجود الثلج الـستوائية برها من البلدان االـيـإندونيسيا عن غ متازـللسياحة. و ت

 .اببوا جبل جاايوجااي

 السياحة فى إندونيسيا

 الدرس الثالث
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ـــســتجد ىف جزيــرة نوسات ــــ ؤ ل ــؤ  ر آرو بشــرق إندونيســيا أحســن أنــواع الل  ز  نجارا و ج 
مصنوعات مــن ـالــمدينة ســورااباي، و ـي مــن الــذهب بــل  ح  ـمكنك شــراء الـــم. كمــا يـــىف العالــ

و يــــمكنك  محلي مـــن مدينـــة مراتبـــورا.ـماسي الــــمدينة جوكجاكـــارات، و شـــراء الــــالفضـــة بـــ
رة ـالـيت تقـدم األلعـاب التـرفيـهــية الـمثيـ بــجاكرات "دونيـا فانتاسـي"م الـخيال ـزايرة حديقة عال

ـــحديثة مشــاهدة الـــحيواانت البحريــة مــن داخــل نفــق عبــارة عــن حــوض   ، كمــا يـــمكنكال
ـــر و يـــمكنك زايرة جزيــرة  .البحريــة حيــث تعــيا لـــحظات ىف عالـــم البحــر لألســـماك كبي
هــو جســر اباتم الرائــع و هــو أشــهر معل ــم و الوجهــة الســياحية ها مـعالــمــن أهــم م  و  اباتم،

مرتفعات ـمناظرها الطبيعيـة و الــسـومطرة بـتمتع غرب ـــتو األويل يف هذه الـجزيرة الساحر. 
 هاـــتــحريصة بتقاليـدها و ثقافـالـ خالبة بطقسها البارد و هي موطن لساللة مينـانج كـاابوـال

 .أطباقها اللذيذةو 
 اإلندونيسية، الكتيب "إندونيسيا؛ السياحة ىف كل مكان"( السياحة وزارة )الـمصدر:

 
 . قائمة املفردات و العبارات االصطالحيةأ

  
  

 ج جزر رةــجزيـ سياحة
 مرتفعاتمرتف ع ج  جبالجبل ج 

 بلدان -بلد ج بالد  جنوب  –شـمال  - شرق – غرب
 منسوجات -منسوج  أماكنمكان ج 
 ج ذهوبذهب  (البحر)شواطئ شاطئ ج 

 يـمكن -أمكن  ـــتمتعي -تـمتع 
 شهادة -يشهد  –شه د  

 مشاهدة -يشاهد  –شاهد 
 صناعة –يصنع  –صنع 

 مصنوعاتمصنوع ج 
 زايرة -يزور  –زار  وقوعا - يقع –وقع 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9128&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u064A%u0627%u062D%u0629&exp=2101416
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 ج أنواع اوع نوعانع ين  
  تـ نـ و ًعا - يتنو ع – تنو ع  

 امتيازا - ـمتازي -امتاز 
 زاميـت – زــتميي –تـميــز 

راء - يشاري –شارى   تباعدـم -تباعدا  –يـــتباعد  -تباعد   ش 
 
 (لمعلوماملبين ل)الفعل : . القاعدة الصرفيةب
 

  
 !أتمل ما يلي

 الفعل املاضي الفعل املضارع    الرقم
 على األرض الـحمامة وقعت إندونيسيا على خط االستـواء أرخبـيـل يـقع 1

عن غـيـرها بـوجود الثلج  إندونيسيا تـمتاز 2
 الـمؤبد بقمة جبل جاايوجااي اببوا

 حكمةـبعزة النفس وال الرجل امتاز

 (هو) ألمته عاش عظيما عاشمن  (أنت) لـحظات ىف عالـم البحر تعيا ٣
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أن الفاعل الذي قام ابلفعل  أي معلوميا للـنـته خط مبـــحـالذي تالفعل  كان
 امعلومقد يكون الفاعل و . معلوم( هو ،أنت ،الرجل، إندونيسيا ،الـحمامةأرخبـيـل، )

وإذا مل  ،(2و  1)الـمثال  جملةـواضح يف ال ظاهر أي أنه عبارة عن اسم بشكل واضح
 .(٣)الـمثال  رـتــــمست رــجملة فهو على األرجح ضميـيوجد يف ال
 

 
 

رة ـزيـألف ج 17ضم أكثر من ــواء و يـل إندونيسيا على خط االستـيـقع أرخبـي
راليا. ـي آسيا و أوستـن قارتـيــتدة من الغرب إىل الشرق، بــمـو مرتفعات م بالـذات ج

مياة و  % 70تكون إندونيسيا من ـــت .هادئـمحيط الـهندي و الـمحيط الـها الــيط بـحـي
ن، ـتـمانـسية و هي سومطرة، و جاوا، و كالـزر رئيـمس جـضم إندونيسيا خـبر. ت % ٣0

 رة.ـيـزر الصغـجـو سوالويسي، و اببوا؛ ابإلضافة إىل آالف ال
 

 (فعل و الفاعل)ال نحويه: اجلملة الفعليةالقاعدة ال. ج
 

 أتمل ما يلي!
 

 إندونيسيا على خط االستـواء أرخبـيـل يـقع
 عن غـيـرها بـوجود الثلج الـمؤبد بقمة جبل جاايوجااي اببوا إندونيسيا تـمتاز
 (أنت) لـحظات ىف عالـم البحر تعيا

 
 
   فعل

 

 ضع خطا حتت الفعل املبين للمعلوم!

فعليةملة ـج جملة بفعل تسمىـإذا بدأت ال  
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الفاعل اسم يدل و  .لفاعلا و الفعل ماـن هــيــن أساسيــنيـتكون من ركــجملة الفعلية تـلا
 أتمل ما يلي: ـتـر.ـالفاعل إما واضح و إما مستو . مرفوع دائما هو و على من قام ابلفعل

 
 إندونيسيا على خط االستـواء   أرخبـيـل  يـقع

 الفعل الفاعل
 عن غـيـرها بـوجود الثلج الـمؤبد بقمة جبل جاايوجااي اببوا إندونيسيا  تـمتاز

 الفعل  الفاعل
 لـحظات ىف عالـم البحر تعيا
 أنت= ضميـر مستـــتـر تقديره  و الفاعل الفعل 

 
 
 

جزر آرو بشرق إندونيسيا أحسن أنواع اللؤلؤ ىف نجارا و ـــستجد ىف جزيرة نوسات
مصنوعات من الفضة ـمدينة سورااباي، و الـحلي من الذهب بـمكنك شراء الـالعامل. كما ي

و يـمكنك زايرة  محلي من مدينة مراتبورا.ـماسي الـمدينة جوكجاكارات، و شراء الـب
أللعاب التـرفيـهـية الـمثيـرة حديقة عامل الـخيال "دونيا فانتاسي" بـجاكرات اليت تقدم ا

الـحديثة، كما يـمكنك مشاهدة الـحيواانت البحرية من داخل نفق عبارة عن حوض  
 كبيـر لألسـماك البحرية حيث تعيا لـحظات ىف عالـم البحر.

 
 

 
  .بر % ٣0مياة و  % 70تكون إندونيسيا من ـــت. 1
  .سيةـزر رئيـمس جـإندونيسيا خضم ـت .2
 .تلف بعضها عن األخرىـــخـخصائص فريدة تـرة بـتمتع كل جزيـــت .٣

 !ِف اجلملة اآلتية فاعلحدد الفعل و ال

 مل الفعلية و ضع خطا حتتها!الفقرة اآلتية مث استخرج منها اجل اقرأ
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 .مـنجارا و جزر آرو أحسن أنواع اللؤلؤ ىف العالـــستجد ىف جزيرة نوسات .٤
 .مدينة سوراابايـحلي من الذهب بـمكنك شراء الـي .5

 
 فاعلال فعلال الرقم
1   
2   
٣   
٤   
5   

 

 
 !ما يليالحظ 

 
خصائص ـرة بـكل جزي  تمتعـــت إندونيسيا.ــرة بـيــثــشة كه  مشاهدة أشياء مد   كمكنـي

 ، ...تلف بعضها عن األخرىـــخـفريدة ت
 

 ـمخاطبالر ـ(، حيث إن ضميأنت – ك) إحالة إىل خارج النص توجد فقرةال هيف هذ
خارج الذي يفهم من سياق ـر إىل الـمرجعية الضميأي إن خارج النص  إىلحيل ـي مفردـال

  ، وهي إحالة مقامية.(سائح)ال الكالم
 
 
 

 

ر ـمقام، غيـها تربط اللغة بسياق الـهم يف إبداع النص ألنامقامية تسـال ةاإلحالو 
 .هم يف اتساقه بشكل مباشراها ال تسـأن

 ابلضمائر )اإلحالة املقامية(اإلحالة . د

 أشياء خارج النص إىلاللغة  تـحيل اإلحالة الـمقامية
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نجارا و جزر آرو بشرق إندونيسيا أحسن أنواع اللؤلؤ ىف ـــستجد ىف جزيرة نوسات
مصنوعات من الفضة ـمدينة سورااباي، و الـحلي من الذهب بـمكنك شراء الـالعامل. كما ي

و يـمكنك زايرة  محلي من مدينة مراتبورا.ـماسي الـمدينة جوكجاكارات، و شراء الـب
حديقة عامل الـخيال "دونيا فانتاسي" بـجاكرات اليت تقدم األلعاب التـرفيـهـية الـمثيـرة 
الـحديثة، كما يـمكنك مشاهدة الـحيواانت البحرية من داخل نفق عبارة عن حوض  

  كبيـر لألسـماك البحرية حيث تعيا لـحظات ىف عالـم البحر.
 

 نوع الضمري العناصر احمليلة
...................... ...................... 

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

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

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

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

 
هو جسر اباتم الرائع و هو ها مـمن أهم معالو  جزيرة اباتم،و يـمكنك زايرة 

تمتع غرب سومطرة ـــتو أشهر معل م و الوجهة السياحية األويل يف هذه الـجزيرة الساحر. 
خالبة بطقسها البارد و هي موطن لساللة مينانج  ـمرتفعات الـمناظرها الطبيعية و الـب

 .أطباقها اللذيذةو  هاــتــحريصة بتقاليدها و ثقافـال كاابو
 

 نوع الضمري العناصر احمليلة
...................... ...................... 

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

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

 خارج النص!إىل حتيل اليت الحظ الفقرة اآلتية مث استخرج منها الضمائر 
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 ةالثانيالوحدة 
 
 
 

 
 

   
   

رة ـزيـألف ج 17ضم أكثر من ــواء و يـل إندونيسيا على خط االستـيـقع أرخبـي
راليا. ـي آسيا و أوستـن قارتـيــتدة من الغرب إىل الشرق، بــمـو مرتفعات م بالـذات ج

مياة و  % 70من  تكون إندونيسياـــت .هادئـمحيط الـهندي و الـمحيط الـها الــيط بـحـي
ن، ـتـمانـسية و هي سومطرة، و جاوا، و كالـزر رئيـمس جـضم إندونيسيا خـبر. ت % ٣0

 رة. ـيـزر الصغـجـو سوالويسي، و اببوا؛ ابإلضافة إىل آالف ال
خصائص ـرة بـتمتع كل جزيـــت إندونيسيا.ــرة بـيــثــشة كه  مكنك مشاهدة أشياء مد  ـي

عة و ـيـنوع مصادر الطبـــفس الوقت أدت إىل تـعن األخرى، و ىف نتلف بعضها ـــخـفريدة ت
منسوجات و األطعمة و أماكن السياحة. كما أن برودة ـمالبس و أنواع الـثل الـالثقافة م

 ور و ألوان الفراشات الزاهية و الكم  ـيـجو ىف الغاابت االستوائية العالية مع تغريد الطـال
هار إىل ـن األنـيــجارية بـواانت، و األمواج و الشالالت الحيـهائل من النبااتت و الـال

مناسبة ـشواطئ البحر ذات الرمال الصفراء أو البيضاء أو السوداء كل هذه من األماكن ال
مؤبد بقمة ـوجود الثلج الـستوائية برها من البلدان االـيـإندونيسيا عن غ متازـللسياحة. و ت

 .اببوا جبل جاايوجااي
ـــجزيــرة نوساتســتجد ىف  نجارا و جــزر آرو بشــرق إندونيســيا أحســن أنــواع اللؤلــؤ ــ

مصنوعات مــن ـمدينة ســورااباي، و الـــحلي مــن الــذهب بـــمكنك شــراء الـــىف العــامل. كمــا يــ

 اقرأ النص اآليت ثـم أجب عن األسئلة اليت تليه!

 السياحة فى إندونيسيا
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و يــــمكنك  محلي مـــن مدينـــة مراتبـــورا.ـماسي الــــمدينة جوكجاكـــارات، و شـــراء الــــالفضـــة بـــ
" بـــجاكرات الــيت تقــدم األلعــاب التـرفيـهـــية الـمثيـــرة زايرة حديقــة عــامل الـــخيال "دونيــا فانتاســي

ـــحديثة، كمــا يـــمكنك مشــاهدة الـــحيواانت البحريــة مــن داخــل نفــق عبــارة عــن حــوض   ال
ـــر لألســـماك البحريــة حيــث تعــيا لـــحظات ىف عالـــم البحــر. و يـــمكنك زايرة جزيــرة  كبي

عل ــم و الوجهــة الســياحية هــو جســر اباتم الرائــع و هــو أشــهر مها مـمــن أهــم معالــو  اباتم،
مرتفعات ـمناظرها الطبيعيـة و الــتمتع غرب سـومطرة بــــتو األويل يف هذه الـجزيرة الساحر. 

 هاـــتــحريصة بتقاليـدها و ثقافـالـ خالبة بطقسها البارد و هي موطن لساللة مينـانج كـاابوـال
 .أطباقها اللذيذةو 

 اإلندونيسية، الكتيب "إندونيسيا؛ السياحة ىف كل مكان"( السياحة وزارة)الـمصدر: 
 
 
 
 األولالقسم 

 ؟ل إندونيسياـيـقع أرخبـيأين  .1
......................................................................... 

 ؟إندونيسيا هاضمـتاليت الرئيسية  زرالـجما اسم  .2
......................................................................... 

 ؟ندونيسياإب جزيرةأعظم  يما ه .٣
......................................................................... 

 ؟ندونيسياإب الوجهة السياحية األويلما هي  .٤
......................................................................... 

 ؟ندونيسياإب عة و الثقافةـيـمصادر الطبأذكر  .5
......................................................................... 

 ؟مدينة جوكجاكاراتما هي خصائص  .٦

 أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة! .أ

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9128&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u064A%u0627%u062D%u0629&exp=2101416
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......................................................................... 
 بدونيا فانتاسي؟ أي مكان يعرف  .7

......................................................................... 
 ؟مينانج كاابوبـماذا تشتهر   .٨

......................................................................... 
 !إندونيسياــبكن السياحية ا األمبعض أذكر  .٩
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 !إندونيسياسياحية ىف الماكن األها بعض ـتناول فيــاذكر فقرة ت .2
........................................................................... 
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........................................................................... 
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........................................................................... 
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 .إندونيسياــشة به  أشياء مد  عن  الفقرة الثانية تعبـر. ٣
 .إندونيسياــباألماكن السياحية بعض  الثالثةفقرة ال تناولــت. ٤
  .فضةحلي من الـلابسورااباي مدينة  شتهرت. 5
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 ........................................................................... 
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 لوحدة األوىلا

 
 

  
عا، و   ر  ، حاداث م  2015 رـسبتمب 11جمعة ـمكي، مساء اليوم الـحرم الـشهد ال و

 مشروع توسعةسقطت الرافعة يف  .حرمـر سقوط رافعة حديدية من أعلى سطح الــ  إث
جدير ابلذكر أن ـمن ال و .مقام إبراهيمـلمواجهة ـجهة الشرقية الـيف ال الـمسجد الـحرام

مكرمة فضاًل عن وجود عدد  ـيف مكة ال جـحـال مع بداية موسم ت  ن  زام  ــحادثة ت  ـهذه ال
 .عج مـال وافدون بكثافة أايمـتــن يـــالذي نــتمريــمعـال ر منـيـكب

ية ـته االستيعابــــرفع طاقـ، اليت ستالتوسعة الثالثةحرام أعمال ـمسجد الـيشهد ال
فة ــائف ابلكعبة الشريـآالف ط 105 صل للفرض الواحد، وـون مـــيـــمل ۲،۳من  ثرـــألك

هذه  مشروعنفيذ ــمهام ت لسعوديةن الدن اـوعة بـجمــمقد تولت  و يف الساعة الواحدة.
بلغ ـو ي ،توسعةالمستخدمة يف ـواحدة من الرافعات ال اآللة الرافعةر هذه ـعتبـتو  .توسعةال

 م. 250حوايل ـم و تستخدم مساحة تقدر ب 200ارتفاعها أكثر من 
حادثة قد يعود إىل ـمواقع اإلخبارية أن سبب هذه الـن الوقد أشارت العديد م

رت على الرافعات العاملة يف أث   تلعت األشجار وــالرايح القوية اقالسائدة.  يةو   ج  ـحالة الـال

 سقوط رافعة في الحرم المكي

 الدرس الرابع

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
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دت ة، تلب  أحادث "فجـجاته من الـمغرب بعد نـحمد من الـحاج مـقال ال وة. ق  ط  ن  م  ـال
ما عن ـ هائال انجاي  و  معت د  ـم سـمن ث بدأت الرايح تعصف بقوة و السماء ابلغيوم و

قال  ، وياان توضيحابحرام ـمسجد الـالرائسة العامة لشؤون الو أصدرت  ."سقوط الرافعة
 رة على العاصمة.ــزيــاألمطار الغ ة وـاح القويـالري دة وـإنه نتيجة للعواصف الشدييان: ـالب

ر ـاط لع أمي ًحا. وـجري 2٣٨ي ـشهيداً وحوال 10٨حادثة أكثر من ـخلفت هذه ال
 .رافعةالقوط سة يات حادثاع  د  ر خالد الفيصل، ميدانيا على ت  ـيـمكرمة، األمـمنطقة مكة ال

م العـــالج ـتقديـــ ة وـن كافــــــــيــاب  مص  ر الـــدعم لل  ـتوفيــــة بـهات ذات العالقــــجــــميع الـو وجـــه جـــ
 ن علـىـمصابيــو وزع ال ر السعودي بسيارات اإلسـعاف سـريعامـهالل األحـال دفع و .همــل

 .نـيـمصابـال من ر عددـأجياد الطوارئ أكب مستشفيات، حيث استقبل مستشفى ٦
حياة ـبـدأت الـ. ناسكهمـمــهم لـحجاج وأدائـج والـحـرة الــيـمسر على ـؤثــهذا لن يو 
 ات الـــرايح وف  ل  خ  ـالقـــوى البشـــرية لرفـــع م ـــ و ميع اآلليـــاتـجيا بعـــد أن هبـــت جــــتعـــود تدريـــ

حرم ـالســــعي ابلــــ ىل الطــــواف وإحجاج ـالــــ معتمرون وـيف الوقــــت نفســــه عــــاد الــــ .مطــــاراأل
 ر وـالصبـجــميل هم ـــيو  ذ   أهـلهم وهم ـلأن ي   و قبلهم من الشهداءــتـــنسأل هللا أن ي. مكيـال

 .وانـلالس  
 (http://www.alarabiya.net; http://www.dotmsr.com )الـمصدر:
 

 . قائمة املفردات و العبارات االصطالحيةأ
  
  

 حدواث -يـحدث  –حدث 
 )مؤنث احلادث( ادثةح–فاعل(اسم ) ادثح

 سقوط -يسقط  –سقط 

 ارف ع –يرفع  –رفع 
 )مؤنث الرافع(رافعة رافع )اسم فاعل( 

 وقوعا -يقع  –وقع 
  موقع )اسم مكان( ج مواقع

ءًا -يبدأ  –بدأ  توسيعا و توسعة  –ع يوس   – وس ع  ب د 
 صدورا –يصد ر  –صدر  سؤاال -يسأل  –سأل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://www.alarabiya.net/
http://www.dotmsr.com/
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 إصدارا -يصدر  –أصدر  )اسم مفعول( مسؤول
 إصابة -يصيب  –أصاب 
 م صيب(الـ مؤنث) مصيبة الفاعل( )اسم م صيب

 م صاب )اسم مفعول(

 خلفة -يـخلف  –خلف 
 إخالفا -يـخلف  –أخلف 
 تـخليفا –خيل ف  –خل ف 
 مفعول( ج مـخلفات )اسم مـخل ف

 ذوو –ذو 
 منطقة ج مناطق (جر  ـال جمع يف حاليت النصب وـذوي )ال

 حاج ج حجاج جزء ج أجزاء
 ـجهاتجهة ج  ءج شهدا شهيد
 اطواف -يطوف  – طاف

 )اسم مكان( مطاف
 سعسا -يسعى  – سعى

 )اسم مكان( مسعى
 رايحريح ج  مطر ج أمطار

 

 
  اجلدول التايل!الحظ 
 املتعدي الالزم الفعل

ضي
املا

 

 مشروع توسعةالرافعة يف  سقطت
 الـمسجد الـحرام

 ما عن سقوط الرافعةـدواي هائال انج معتـس

ارع
ملض

ا
 

 التوسعة الثالثةحرام أعمال ـمسجد الـال يشهد ضررــتـمـصالح القسم الإ مـتيو 
 

 !ل ما يلـيأتم ي.متعدالـزم و ما الالـحسب معموله إىل قسميـن، هـينقسم الفعل ب
   الـمسجد الـحرام مشروع توسعةيف  الرافعة سقطت

 ضررــتـمـصالح القسم الإ مـتيو 

 الفعل الالزم و املتعدي ب. القاعدة الصرفية: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
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  . و أتمل ما يلي:؛ فهو فعل الزمفاعلهجملة بـحته خط اكتملت الـنالحظ أن كل فعل ت
 هائال انجـما عن سقوط الرافعةدواي  تــــسـمع

 الثالثةالتوسعة الـمسجد الـحرام أعمال  يشهد
 و سكت  عـن كلمـة (سـمعــــت) مثال األولـحته خط، فإذا قلت يف الـفعل تانظر إىل كل 

( ســمعالفعـل ) .(دواي سـمعـــــت)جب أن تقـول ـ؟ وهنـا يـســمعتمـاذا : تساءلــسن )دواي(
 .متعد    (، فهو فعل)دوايما احتاج إىل كلمة ـ( و إنت  و هو كلمة )بفاعله مل يكتف  

 
 يلي!أتمل ما 

 
ـــحـهــو ذلــك الفعــل الــذي يلتــزم حــد  الفاعــل أي ال ي الفعــل الــالزمأن  مالحظـفالــ ىل إتاج ـ

و  ـفاعلههـــو الـــذي ال يكتفـــي بـــ متعديـالفعـــل الـــ نو أ ،جملةـمام معـــىن الــــمفعـــول بـــه إلتـــ
 .حتاج إىل مفعول به ليتم معىن اجلملةـي

 
 

 
 .مكرمةـيف مكة ال جـحـال زامنت مع بداية موسمــحادثة تـهذه ال .1
 .م 250حوايل ـمساحة تقدر باآللة الرافعة و تستخدم  .2

 ضع خطا حتت الفعل الالزم و خطِي حتت الفعل املتعدي!

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 .يف وقت فاضل لوا يف مكان فاضل وـفهم رح .٣
 .ياان توضيحاـــبحرام ـمسجد الـالرائسة العامة لشؤون الو أصدرت  .٤
 .قبلهم من الشهداءــتـــنسأل هللا أن ي .5
 

 
  

 .توسعةهذه ال مشروعنفيذ ــمهام ت ن الدن السعوديةـبوعة ـجمــمقد تولت  و .1
........................................................................... 

 .توسعةالمستخدمة يف ـواحدة من الرافعات ال اآللة الرافعةر هذه ـعتبـتو  .2
........................................................................... 

 .حادثـجاته من الـمغرب بعد نـحمد من الـحاج مـال قال و .٣
........................................................................... 

 .دت السماء ابلغيوم وبدأت الرايح تعصف بقوةتلب   .٤
........................................................................... 

أسباب سقوط جزء من إحدى  حرامـمسجد الـالرائسة العامة لشؤون الينت ـــب  .5
 .مكيـحرم الـاآلالت الرافعة ابل

........................................................................... 
 .منطقةـأثرت على الرافعات العاملة يف ال تلعت األشجار وــالرايح القوية اق .٦ 

........................................................................... 
 .جمعةـق من عصر الـعشر دقائ خامسة وـمام الساعة الـإنه يف تيان: ـقال الب و .7

........................................................................... 
 .ناسكهمـمـهم لـحجاج وأدائـج و الـحـرة الــيـمسر على ـؤثــهذا لن يو  .٨

........................................................................... 
 .م 200أكثر من  هاارتفاع بلغـــي .٩

 عداي!تو الـمفعول إن كان م أو الفاعل إن كان الفعل الزماالفاعل حدد 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
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........................................................................... 
 .وانـلر والس  ـالصبجـميل هم ــذويأهـلهم و هم ـلنسأل هللا أن ي  و  .10

........................................................................... 
 
 مفعول بهنحويه: . القاعدة الج
 

 !يةتالحظ األمثلة اآل
 هائال انجـما عن سقوط الرافعة دوايت ــــسـمع

 وسعة الثالثةـالت أعمالالـمسجد الـحرام يشهد 
ما ـهـو  ،(يشـهد  –  تـــــسـمع) فعـالن متعـداينن ــيـن السابقـيـفى الجملتيـن ـإن كال الفعل

 أتمل ما يلي: .إلتـمام معناهـما أعمال(  –  مفعول به )دوايان إىل تاجــيـح
 هائال انجـما عن سقوط الرافعة دواي  تـــــسـمع

 مفعول به  فاعلفعل   
 التوسعة الثالثة أعمالالـحرام  الـمسجد يشهد

 مفعول به     فاعل فعل 
 
 
 

 مفعول به على ثالثة أنواعـأييت ال
 
 
 
 
 
 

تغيـر ــو ال تهو االسم الذي يدل على من/ما وقع عليه فعل الفاعل  مفعول بهـال
 يكون منصواب دائما. وو هو أييت بعد الفعل الـمتعدي . معه صورة الفعل

 صريـح مبيناسم  معربصريـح اسم 
 اسم إشارة -اسم استفهام 
 ضميـر اسم -اسم موصول 

 مصدر مؤول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 .عا، حاداث مرو  2015 رـسبتمب 11جمعة ـمكي، مساء اليوم الـحرم الـشهد ال و .1
 .توسعةهذه ال مشروعنفيذ ــمهام ت ن الدن السعوديةـوعة بـجمــمقد تولت  و .2
 .توسعةالمستخدمة يف ـواحدة من الرافعات ال اآللة الرافعةر هذه ـعتبـتو  .٣
 .ياان توضيحاـــبحرام ـمسجد الـالرائسة العامة لشؤون الو أصدرت  .٤
 .قبلهم من الشهداءــتـــنسأل هللا أن ي .5
 
 
 

حادثة قد يعود إىل ـمواقع اإلخبارية أن سبب هذه الـمن الوقد أشارت العديد 
أثرت على الرافعات العاملة يف  تلعت األشجار وــالرايح القوية اقالسائدة.  جويةـحالة الـال
دت ة، تلب  أحادث "فجـجاته من الـمغرب بعد نـحمد من الـحاج مـقال ال ومنطقة. ـال

ما عن ـمعت دواي هائال انجـم سـمن ث السماء ابلغيوم وبدأت الرايح تعصف بقوة و
 ."سقوط الرافعة

 
 الـمفعول به نوع مفعول بهـال ركيبـالت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !بِي نوعه استخرج املفعول به و

 !ضع خطا حتت املفعول به ىف اجلمل التالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
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 معجمية(ـ)الـمصاحبة ال التضام. د
 

 !رة اآلتيةقالفالحظ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -الكعبة الشريــفة عالقة الـجزء ابلكل ) جدـن مالحظة الفقرة السابقةـب

 –ارتفاع ) عالقة الـجزء ابلـجزء و (مسجدـفالكعبة جزء من ال الـمسجد الـحرام
 معجمي  لالسم العامـحقل الـال أو الداليلمجال ـنفس ال داخلما ـفكاله مساحة
وهذا النوع من االتساق . رها االتساقـبــتحقق عـــهناك عالقات أخرى ي و. ("قيال"

  .معجمية(ـ)الـمصاحبة ال معجمي يسمى التضامـال
مفردات ـأو ال جموعات من الكلماتـر مصطلح التضام إىل أزواج أو مـو يشي

ن األلفاظ ـيـالعالقات القائمة ب اهـراد بــي و .تحد بطريقة ما فيما بينهاــة اليت تمعجميـال
ـجزء عالقة ال ، و(بستان -/ زهرة  طعام –خبز ) زء ابلكلـجـيف اللغة مثل عالقة ال

  -/ أحب  بنت –)ولد  و عالقة التضاد، (أنف -/ فم  طاولة –)كرسي  ابلـجزء
 )الناظر يب اإلداريـرتـعالقة الت و اثنان(، - )واحد رتيب يف العددـعالقة الت و، (كره

مثال ـال .وحداته ن مفردات النص وــيــممكنة بـرها من العالقات الـيـغ و ،مدير(ـال -
 التايل يوضح هذه الفكرة:

رفع ـ، اليت ستالتوسعة الثالثةأعمال  حرامـمسجد الـال و مكيـحرم الـالشهد ي
آالف  105 صل للفرض الواحد، وـون مـــيـــمل ٣.2ثر من ـــية ألكـته االستيعابــــطاق

 ن الدن السعوديةـوعة بـجمــمقد تولت  و يف الساعة الواحدة.فة ــلكعبة الشريائف ابـط
واحدة من الرافعات  افعةاآللة الر ر هذه ـعتبـتو  .توسعةهذه ال مشروعنفيذ ــمهام ت

تقدر  مساحةم و تستخدم  200ها أكثر من ارتفاعبلغ ـــو ي ،توسعةالمستخدمة يف ـال
 م. 250حوايل ـب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
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؟  ولط   الولدو ى هذا  يتلم  ـل  .و ىتلــال ت البنات  الوقت 
جيئهما يف النص  أسهم يف اتـ ساقه، ـم نمع ذلك فإ ن، وـرادفيـمت البنت ليسا الولد و
ة من خطي ة خاصـة تتصل بن زوج الكلمات هذا عالقة نظاميـبي الواضح أنإذ من 
 .التضاد

 
 

حادثة قد يعود إىل ـالمواقع اإلخبارية أن سبب هذه ـوقد أشارت العديد من ال
تلعت األشجار وأثرت على الرافعات العاملة يف ــالرايح القوية اقالسائدة.  جويةـحالة الـال
دت ة، تلب  أ"فج حادثـجاته من الـمغرب بعد نـحمد من الـحاج مـقال ال ومنطقة. ـال

ما عن ـمعت دواي هائال انجـم سـمن ث السماء ابلغيوم وبدأت الرايح تعصف بقوة و
  ."سقوط الرافعة

ينت خالله ـــياان توضيحا، بـــبحرام ـمسجد الـالرائسة العامة لشؤون الو أصدرت 
 مسعى وـزء من الـمكي على جـحرم الـأسباب سقوط جزء من إحدى اآلالت الرافعة ابل

جمعة، ـق من عصر الـعشر دقائ خامسة وـمام الساعة الـإنه يف تيان: ـقال الب اف، ومطـال
 رة على العاصمة.ــزيــة واألمطار الغـاح القويـدة والريـتيجة للعواصف الشديــــن و

 
 الرتكيب التضام نوع التضام

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

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

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

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

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

 

 !بِي نوعه وتضام ا الممث استخرج منه الحظ الفقرتِي اآلتيتِي
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 وحدة الثانيةال
 
 
 
 

 

  
عا، ، حاداث مرو  2015 رـسبتمب 11جمعة ـمكي، مساء اليوم الـحرم الـشهد ال و

 مشروع توسعةسقطت الرافعة يف  .حرمـر سقوط رافعة حديدية من أعلى سطح الــإث
جدير ابلذكر أن ـمن ال و .مقام إبراهيمـلمواجهة ـجهة الشرقية الـيف ال الـمسجد الـحرام

مكرمة فضاًل عن وجود عدد  ـيف مكة ال جـحـال زامنت مع بداية موسمــحادثة تـهذه ال
 .عج مـال وافدون بكثافة أايمـتــن يـــالذي نــتمريــمعـال ر منـيـكب

ية ـته االستيعابــــرفع طاقـ، اليت ستالتوسعة الثالثةحرام أعمال ـمسجد الـيشهد ال
فة ــائف ابلكعبة الشريـآالف ط 105 صل للفرض الواحد، وـون مـــيـــمل ۲،۳ثر من ـــألك

هذه  مشروعنفيذ ــمهام ت ن الدن السعوديةـوعة بـجمــمقد تولت  و يف الساعة الواحدة.
بلغ ـو ي ،توسعةالمستخدمة يف ـواحدة من الرافعات ال افعةاآللة الر ر هذه ـعتبـتو  .توسعةال

 م. 250حوايل ـم و تستخدم مساحة تقدر ب 200ارتفاعها أكثر من 

 اقرأ النص اآليت ثـم أجب عن األسئلة اليت تليه!

 سقوط رافعة في الحرم المكي

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
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حادثة قد يعود إىل ـمواقع اإلخبارية أن سبب هذه الـوقد أشارت العديد من ال
أثرت على الرافعات العاملة يف  تلعت األشجار وــالرايح القوية اقالسائدة.  جويةـحالة الـال
دت ة، تلب  أحادث "فجـجاته من الـمغرب بعد نـحمد من الـحاج مـقال ال ومنطقة. ـال

ما عن ـمعت دواي هائال انجـم سـمن ث بدأت الرايح تعصف بقوة و ابلغيوم والسماء 
قال  ، وياان توضيحابحرام ـمسجد الـالرائسة العامة لشؤون الو أصدرت  ."سقوط الرافعة

 رة على العاصمة.ــزيــاألمطار الغ ة وـاح القويـالري دة وـإنه نتيجة للعواصف الشدييان: ـالب
ر ـاط لع أمي ًحا. وـجري 2٣٨ي ـشهيداً وحوال 10٨حادثة أكثر من ـخلفت هذه ال

 .رافعةالقوط سة ر خالد الفيصل، ميدانيا على تداعيات حادثـيـمكرمة، األمـمنطقة مكة ال
م العـــالج ـتقديـــ ة وـن كافــــــــيــر الـــدعم للمصابـتوفيــــة بـهات ذات العالقــــجــــميع الـو وجـــه جـــ

 ن علـىـمصابيــو وزع ال ر السعودي بسيارات اإلسـعاف سـريعامـهالل األحـدفع ال و .همــل

 .نـيـمصابـال من ر عددـأجياد الطوارئ أكب مستشفيات، حيث استقبل مستشفى ٦
بدأت . ناسكهمـمـهم لـحجاج وأدائـج و الـحـالرة ــيـمسر على ـؤثــهذا لن يو 

خلفات الرايح ـالقوى البشرية لرفع م ميع اآلليات وـبعد أن هبت ج جياـحياة تعود تدريـال
 .حرمـالسعي ابل ىل الطواف وإحجاج ـال معتمرون وـيف الوقت نفسه عاد ال .مطاراأل و

  .وانـلالس   و رـالصب جـميلهم ــذويأهـلهم و هم ـلأن ي   و قبلهم من الشهداءــتـــنسأل هللا أن ي
 (http://www.alarabiya.net; http://www.dotmsr.com )الـمصدر:
 
 

 القسم األول
  ؟مكيـحرم الـالىف  رافعةالسقوط مىت حدثت حادثة  .1

......................................................................... 
 ؟سقطت الرافعةأين  .2

......................................................................... 
  ؟سقوط الرافعةب و سبما ه .٣

 أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة! .أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://www.alarabiya.net/
http://www.dotmsr.com/
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......................................................................... 
 ـحرم؟ لـماذا؟ال ةحادث عنمن الـمسؤول  .٤

......................................................................... 
 ؟كم شهيدا و جريـحا ىف حادثة الـحرم .5

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

 ؟ رافعةاليات حادثة سقوط ـداعـيدانيا على تـاط لع ممن  .٦
......................................................................... 

  ؟ر خالد الفيصلـيـاألم وجهها اليت التوجيهات هي ما .7
......................................................................... 

  ؟نـيـمصابـر عدد من الـأكب استقبل ما اسم الـمستشفى الذي .٨
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 وحدة األوىلال
 
  

 

ي من الوصفات ـعها يف الـمنــزل و هل صن  ات السه  ف  ص  من الو   خـبـز ابلـموز
الـمغذية، كما أنـها خفيف  ر الـموز من الفاكهة اللذيذة وـبـتـيعالـمفضلة عند األطفال. 

ح الـجسم طاقة و حيوية كبيـرة، و هـنا تقدم من  يؤكد الـخبـراء أن الـموز يـ   على الـمعدة، و
 .منزل أدانهـمكوانت خبز الـموز و تفاصيل طريقة سهلة لعمله يف ال

 ة:ج  از  م  ـىف ال  ت ان  و   ك  الـم  
 غرام موز مقطع 500 .1
 ميك القوامـرة عسل سـمالعق كبي ٦ .2

 خلط:ـىف سلطانية ال الـمكوانت
غرام دقيق عادي و ملعقة  225خلوط بعامل رافع أو ـق مي  ق  غرام د   225 . 1

 يكنج ابودر(ـرة مسحوق )بـصغي
 صغيـرة ملحف ملعقة ص  ن   . 2
 جوز طيب مطحونع ملعقة صغيـرة ب  ر   .٣

 الدرس اخلامس

 خبز الموز
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 غرام زبدة 125 .٤
 غرام سكر انعم )مسحون( 125 .5

 موزـطريقة عمل خبز ال
مزج ابلسرعة العالية حىت ـ  ي .مازجة مع البيض و العسلـوضع ىف الموز و ي  ـقطع الي  
يب ملح و جوز الطـيكنج ابودر، الــبنخل الدقيق، ــو ىف نفس الوقت ي   مزج جيدا.ـي

خبز. ـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــت   رة وـبيـىف صلطانية ك
خلطة ـوضع الماما. ت  ـمزج تـضرب جيدا حىت يـموز و يـمزوج الـقلب معه السكر و مي  

حم ى ـصف فرن مـتـــنـز ىف مـبـخـسم( مدهن من قبل و ت 20x1٣ىف قالب خبز )
خشيب رفيع ىف الرغيف؛ و عند ز عود ــغ  ــر، بـبـتــخـمعرفة نضجها تـمن قبل. ل
رد عل حامل ـبـــيـرك لـتــمفروض أن يكون جاف عند نضج الرغيف. ي  ـإخراجه. ال

 سلك )أو م نخل(.
 مثوية °1٨0ز: ـبـخـدرجة حرارة ال

 قةـيـدق 75خبز: ـرة الـتـــة فمد  
 (كتاب وصفات طعام الـمازجة،فيليب )الـمصدر:
 

 االصطالحية. قائمة املفردات و العبارات أ
 سلطاتج  س ل طة

 لذيذ س ل طان ي ات ج س لطاني ة

 غرام -مليلتـر مقادير مقدار ج 
 م لح ج أمالح بيضة ج بيض، بيضات

 منتصف -نصف  ملعقة ج مالعق
  طريقة عمل سك ر

 درجة الـحرارة سرعة عادية
 تكوينا -ن و  يك –كو ن 

 ج مكوانت )اسم فاعل( مكو  ن 
ًقا -ي سح ق  -سح ق    س ح 

 )اسم مفعول( مسحوق
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 ق طعا –يقطع  –ق ط ع 
 ي قط ع –ق ط ع 

 تقديـما –يقد  م  –قد م 
 يـ ق د م   -ق د  م  

 وض عا -ع يض   –ع وض  
ع    عوض  ي   -و ض 

 ات رك –ي رت ك  - تر ك  
  ي تـر ك –تر ك 

 قل با -ي قل ب -قل ب  
  يـ ق ل ب   -ق ل ب  

 قالب )اسم فاعل(

 ام ز ج -مز جـي –مز ج  
 )اسم مفعول( مـمزوج (فاعل )اسم مازج

 خ ل طًا  -خل ط ـي   –يف خل ط   خل ط /
لوط )اسم مفعول(ـم    خلطة )اسم مر ة(   خ 

 
 (جهوللم)املبين لالفعل : . القاعدة الصرفيةب
 

 
 أتمل ما يلي!

 الفعل الـمضارع   
 منزل أدانهـمكوانت خبز الـموز و تفاصيل طريقة سهلة لعمله يف ال م  د  ق  تـ  
  مازجة مع البيض و العسلـموز و يوضع ىف الـال ع  ط  ق  يـ  
 سم( مدهن 1٣x20خلطة ىف قالب خبز )ـال ع  ض  و  تـ  
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 الفعل الـماضي   

 النبيذ قبل ماءـال هاـل ق دينم  
 اللحوم بدون النظر إليها ت  ع  طي ق  

ع  بيت  إن أو ل  منيـاللعبكة مباركا وهدى لــذ ي بلال للنل و ضي
 

ع  ، ت  ع  طي ق  ، ق دينم  ، ع  ض  و  تـ  ، ع  ط  ق  يـ  ، م  د  ق  تـ  )كل فعل مكتوب بـخط عريض  ( و ضي
مفعول ـوجعل ال. مـحذوف أومـجـهول أن الفاعل الذي قام ابلفعل أي  جهولمبـنـي للم

ختص ـي (.هو ،اللحوم ،ماءـال، خلطةـال، موزـال، مكوانتانئب الفاعل: ) به انئبا عنه
ويل فعل ـو لتح .للمجهول، أما األ مر فال يبىن مضارعـوالماضي ـابل للمجهولبناء  الفعل 

 :تاليةـطوات الـخـجب اتباع الـهول يــي للمجـي للمعلوم إىل فعل مبنـمبن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 الفعل الـماضي
ل هيـ ب ىن الفعل الـماضي للمجهول بكسر ما قبل آخره   وض م   ك ل   م ت ح ر  ك قـ بـ 

ع  ، ت  ع  طي ق  ق دينم ، )  (و ضي
ن ه ايء   و كسر ما قبلهاوإذا كان الفعل أجوف )معتل الوسط( ق ل ب ت  ع يـ 

 ز ي د (-ق ــي ل   و زاد-قال)

 مضارعـالفعل ال
 يـ ب ىن  الفعل الـمضارع للمجهول بض م   أ و ل ه وف تح ما قبل آخره

 (ع  ض  و  تـ  ، ع  ط  ق  يـ  ، م  د  ق  تـ  )
 ايء ق ل بت ألفا واوا أو هوإذا كان ما قبل آخر  

 يـ ز اد ( -يـ ق ال  و يزيد  -)يقول 
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 موزـطريقة عمل خبز ال
مزج ابلسرعة العالية حىت ـي –مازجة مع البيض و العسل ـموز و يوضع ىف الـيقطع ال

يب ملح و جوز الطـيكنج ابودر، الــبنخل الدقيق، ــنفس الوقت ي و ىف .مزج جيداـي
خبز. ـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــو ت  رة ـبيـىف صلطانية ك

خلطة ـماما. توضع الـمزج تـضرب جيدا حىت يـموز و يـمزوج الـيقلب معه السكر و م
حم ى ـصف فرن مـتـــنـز ىف مـبـخـمدهن من قبل و تسم(  20x1٣ىف قالب خبز )

ز عود خشيب رفيع ىف الرغيف؛ و عند ــغ  ــر، بـبـتــخـمعرفة نضجها تـمن قبل. ل
رد عل حامل ـبـــيـرك لـتــمفروض أن يكون جاف عند نضج الرغيف. يـإخراجه. ال

 سلك )أو م نخل(.
 
 

 
 مبين للمجهول فعل ماض مبين للمجهولفعل مضارع  الرقم
 ............................. رـب ـ تـعي   1
 ............................. جمز  ـ  ي 2
 ............................. لنخ  ــ  ي ٣
 ............................. فر كــت   ٤
 ............................. بقل  ي   5

 ............................. ب ضر  ـ  ي ٦

 .............................  زـب ـ خـت   7

 ............................. رـ  بـتــخـ  ت ٨

 ............................. رت  ك  ي   ٩

 ............................. ض افي   10

 !املبين للمجهول املضارع ضع خطا حتت الفعل

  !حول كل فعل مضارع إىل فعل ماض
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 لفعل مبين للمجه فعل مبين للمعلوم الرقم
 ............................. طبخ 1

 ............................. أكل 2

 ............................. بر د ٣

 ............................. صنع ٤

 ............................. شرب 5

 ............................. يرفق ٦

 ............................. تستعمل 7

 ............................. بدأـــي ٨

 ............................. فظـحـي ٩

 ............................. و عـنـــت 10

 
  انئب الفاعلنحويه: . القاعدة الج

 أتمل ما يلي!
 
 
 
 
 

 منزل أدانهـخبز الـموز و تفاصيل طريقة سهلة لعمله يف ال مكوانت م  د  ق  تـ  
  مازجة مع البيض و العسلـو يوضع ىف ال موزـال ع  ط  ق  يـ  
سم( مدهن 1٣x20ىف قالب خبز ) خلطةـال ع  ض  و  تـ    

  !لللمجهحول كل فعل مبين للمعلوم إىل فعل مبين 
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و كل مبـنـي للمجهول ( ع  ض  و  تـ  ، ع  ط  ق  يـ  ،  م  د  ق  تـ  )كل فعل مكتوب بـخط عريض 
جملة ـإذا كانت الانئب فاعله.  (خلطةـال، موزـال، مكوانت)اسم ملون بلون أحـمر 

 مبنية للمجهول ةملـها تسمى جـيهاتــجملة وشبـفإن هذه ال مبـنـي للمجهولبفعل  مبدوءة
 . انئب عنه ـهامفعولو  ها مـجهولفاعل أي أن

 
 
 

 
 أتمل ما يلي:

 
  منزل أدانهـخبز الـموز و تفاصيل طريقة سهلة لعمله يف ال مكوانت  م  د  ق  تـ  

 الفاعلانئب  الفعل 
 مازجة مع البيض و العسلـو يوضع ىف ال موزـال  ع  ط  ق  يـ  

 الفاعلانئب الفعل  
 سم( مدهن 1٣x20ىف قالب خبز ) خلطةـال  ع  ض  و  تـ  

 انئب الفاعل الفعل 
 

 الحظ: 
  ر فاعلـحويله إىل ضميـجب تـرا يـمفعول ضميـفإذا كان ال ،مفعول مكان الفاعلـعند وضع ال

 
 
 .ر الـموز من الفاكهة اللذيذة والـمغذيةـبـتـيع .1
 .مازجة مع البيض و العسلـىف الموز ـيوضع ال .2
 .مزج جيداـمزج ابلسرعة العالية حىت يـي .٣

 انئب الفاعل!اآلتية مث استخرج منها  اجلمل اقرأ

 انئب الفاعل
 حل الفاعل بعد حذفهـحل مـي و للمجهول يـمبناسم مرفوع يقع بعد فعل هو 
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 .موزـمزوج الـيقلب معه السكر و م .٤
 ماما.ـمزج تـضرب جيدا حىت يـي .5

 
 

 
 .نخل الدقيقــو ىف نفس الوقت ي .1
 .خلطةـفر ك الزبدة ىف الــت   .2
 حم ى من قبل.ـصف فرن مـتـــنـز ىف مـبـخـت .٣
 ز عود خشيب رفيع ىف الرغيف؛ و عند إخراجه.ــغ  ــر، بـبـتــخـمعرفة نضجها تـل .٤
 )أو م نخل(. رد عل حامل سلكـبـــيـرك لـتــ  ي .5
 

 فاعلالانئب  فعل مبين للمجهول الرقم
1   
2   
٣   
٤   
5   

 
 الوصل الزمنيد. 
 

زمنيا، مثل  أكثرجـملتيـن متتابعتيـن أو أطروحيت الوصل الزمين هو عالقة بيـن 
بعد ذلك، ىف الوقت نفسه، أخيـرا، سابقا، أوال. و ساعة، ل، بعد، حيـن، بعند، ق
كذلك   تدل عليها األفعال التامة والناقصة، ورة ـالوصل الزمين داخل النصوص كثيأدوات 

جملة، ولكن األفعال تبقى أوفر تلك ـية األخرى يف الـبــركيـبعض البىن الت ظروف الزمان و
 ما يلي:من أمثلة هذا النوع من الوصل  و. استعماال الوسائل دقة و

 بِي هذه  الـجمل من حسب الفعل و انئب فاعله!
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ن ـالحظ وجود عالقة بيحيث يلوصل الزمين مثااًل ل   موزـخبز العمل هذه طريقة  رـت عتب  
من  ىـابألول ةنيالثاـخطوة بوصل ال تابعة زمنياــرة متقجمل ىف هذه الفـجموعة من الـم

، مزجـي، يوضع، يقطع، فقد أسهمت األفعال )عملمراحل الـرتيب الزمين لـحيث الت
 ككل.  ( ىف اتساق النصىف نفس الوقتو كذا األدوات )( تشبه، فر كــت  ، نخلــي
  
 

 
خلطة ـماما. توضع الـمزج تـضرب جيدا حىت يـموز و يـمزوج الـيقلب معه السكر و م

حم ى ـصف فرن مـتـــنـز ىف مـبـخـسم( مدهن من قبل و ت 20x1٣ىف قالب خبز )
ز عود خشيب رفيع ىف الرغيف؛ و عند ــغ  ــر، بـبـتــخـمعرفة نضجها تـمن قبل. ل
رد عل حامل ـبـــيـرك لـتــمفروض أن يكون جاف عند نضج الرغيف. يـإخراجه. ال

 سلك )أو م نخل(.
 

 أدوات الوصل الزمين
 
 
 
 
 

 

 

 !أدوات الوصل الزمين مما يلياستخرج 
 

مزج ابلسرعة العالية حىت ـي. مازجة مع البيض و العسلـموز و يوضع ىف الـيقطع ال
يب ملح و جوز الطـيكنج ابودر، الــبنخل الدقيق، ــو ىف نفس الوقت ي مزج جيدا.ـي

 خبز.ـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــرة و ت  ـبيـىف صلطانية ك
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 ةثانيالوحدة ال
 
  
 
 
 

 

ي من الوصفات ـمن الوصفات السهل صنعها يف الـمنــزل و ه خـبـز ابلـموز
أنـها خفيف الـمغذية، كما  ر الـموز من الفاكهة اللذيذة وـبـتـيعالـمفضلة عند األطفال. 

يؤكد الـخبـراء أن الـموز يـمنح الـجسم طاقة و حيوية كبيـرة، و هـنا تقدم  على الـمعدة، و
 .منزل أدانهـمكوانت خبز الـموز و تفاصيل طريقة سهلة لعمله يف ال

 مازجة:ـىف الالـمكوانت 
 غرام موز مقطع 500 .1
 ميك القوامـرة عسل سـمالعق كبي ٦ .2

 خلط:ـىف سلطانية ال الـمكوانت
غرام دقيق عادي و ملعقة  225خلوط بعامل رافع أو ـغرام دقيق م 225 . 1

 يكنج ابودر(ـرة مسحوق )بـصغي
 صغيـرة ملحنصف ملعقة  . 2
 ربع ملعقة صغيـرة جوز طيب مطحون .٣
 غرام زبدة 125 .٤

 اقرأ النص اآليت ثـم أجب عن األسئلة اليت تليه!

 خبز الموز
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 غرام سكر انعم )مسحون( 125 .5
 موزـطريقة عمل خبز ال

مزج ابلسرعة العالية حىت ـي. مازجة مع البيض و العسلـيوضع ىف الموز و ـيقطع ال
يب ملح و جوز الطـيكنج ابودر، الــبنخل الدقيق، ــو ىف نفس الوقت ي مزج جيدا.ـي

خبز. ـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــرة و ت  ـبيـىف صلطانية ك
خلطة ـماما. توضع الـمزج تـضرب جيدا حىت يـموز و يـمزوج الـيقلب معه السكر و م

حم ى ـصف فرن مـتـــنـز ىف مـبـخـسم( مدهن من قبل و ت 20x1٣ىف قالب خبز )
ز عود خشيب رفيع ىف الرغيف؛ و عند ــغ  ــر، بـبـتــخـمعرفة نضجها تـمن قبل. ل
رد عل حامل ـبـــيـرك لـتــمفروض أن يكون جاف عند نضج الرغيف. يـإخراجه. ال

 سلك )أو م نخل(.
 مثوية° 1٨0ز: ـبـخـدرجة حرارة ال

 قةـيـدق 75خبز: ـرة الـتـــمدة ف
 (كتاب وصفات طعام الـمازجة،فيليب )الـمصدر:

 
 

 
 القسم األول

 ما هي فوائد صحية للـموز؟  .1
......................................................................... 

 هل الـموز مناسب لتخفيف الوزن؟ .2
......................................................................... 

 ؟خبز الـموزفضل األطفال تناول لـماذا ي .٣
......................................................................... 

 ؟صنعها  صعبمن الوصفات ال الـموزخـبـز هل  .٤

 أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة! .أ
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......................................................................... 
 ماذا تفعل قبل البدء بعمل خبز الـموز؟ .5

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

 ؟خبز الـموزلصنع مكوانت الىت تستخدم ـما ال .٦
......................................................................... 

 ؟مازجةـىف ال الـموزوضع ماذا تفعل بعد  .7
......................................................................... 

 ؟خلطةـك الزبدة ىف اليفر ــتماذا تفعل قبل  .٨
......................................................................... 

 ؟مكوانتـميع الـتستعمل ججة ىف كم در  .٩
......................................................................... 

 ؟ألول مرةخبز الـموز عمل ماذا تفعل عندما تريد  .10
........................................................................... 

 القسم الثاين:
 ؟نص السابقال منالعامة معلومات ـهي الما  .1

........................................................................... 
 !خبز الـموزالـخطوة األوىل لعمل ها ـتناول فيــت جـملةاذكر  .2

........................................................................... 
 ؟خبز الـموزعمل بعد أن يتم  التالية الـخطوة تـــتكلم عنما هي الـجملة اليت  .٣

........................................................................... 
 ؟ألوىللفقرة اا ما هي الفكرة الرئيسية من .٤

........................................................................... 
 السابق؟ماذا تستخلص من النص  .5
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........................................................................... 
 
 
 

 .الـموز يـمنح الـجسم طاقة و حيوية كبيـرة(  )  .1
 .مكوانت ىف درجة حرارة الغرفةـميع الـتستعمل ج )  ( .2
 .مازجةـىف ال ةتوضع البيض )  ( .٣
 .مدهن من قبل خلطة ىف قالب خبزـتوضع ال )  ( .٤
 نصف.ساعة و  :خبزـرة الـتـــمدة ف ( ) .5
 
 
 

 )ب(  )أ(
1. 
2. 
٣. 
٤. 
5. 

 رة ـملعقة صغي
 صغيـرةنصف ملعقة 

 غرام  125
 غرام  500

 ربع ملعقة صغيـرة 

¤          ¤ 
¤          ¤ 
¤          ¤ 
¤          ¤ 
¤          ¤ 

 جوز طيب مطحون
  موز مقطع

  ملح
 مسحوق

 زبدة
 

 
 
 
 
 

 !خبز املوزعمل ختصار طريقة أكتب اب . د

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

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

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

 من العمود )ب(!   ا يناسبهاىف العمود )أ( صل كل عبارة . ج

 !تصحيح اخلطأ لعبارات التاليه معمام اأ)×( و أ(  √)  ةضع عالم ب.
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...........................................................................  
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 الوحدة األوىل
 
 

  

   
    

 ..حبيبة نبأـفؤادي، ابنيت ال ةمر ـإىل ث
مستقبلك ـأحلم ب أشتاق لرؤيتك، و را، وـــكثي  راـي أحبك كثيـنــي أنـن اي سرور قلبـيتعلم

 ..مناهـالذي أت
 ..بأــي نـيبتـحب

ن الطرقات القوية ترطم ابب ـعتك السابعة و تسمعيم  ـن شـيف ذلك اليوم كنت  تطفئي
م ـحن حىت لـنا يف يوم ميالدي اي اباب؟ نــتـيــي الشرطة إىل بـم أتتـل تسأليـنأنت  نا، وـتـيــب

علي أن أعود  تك ذاهباً، أخذت  عهداد ع  عندما و   هدااي بعد.. ماذا يريدون؟ وـنفتح ال
 ي يف حضين كما كل ليلة. ام  ن  ـ  تــل   مساء، وـجميلة يف الـداايك  اللنفتح ه  

 ..ي نبأـبتــيـحب
حكم أودعين ـأذهب إىل السجن. لكن ال أفارقك وي ال أريد أن ـي أننـرتـن اي صغيـتعلمي

ها لك الحقاً  ــي السجن؟ تلك قصة آمل أن أحكيـنع  د  و  ماذا أ  ـي. لـمن جن دون رغبةالس
ستفهمينه بعد  تماـمنعك صغر سنك من فهم كل ما سأقوله اآلن، لكن حـكاملة، قد ي

 .نـتصوريـــما تـسنوات قليلة من اآلن، ستدركينه أسرع م

 رسالة الشيخ علي سلمان البنته "نبأ" )ذات سبع سنوات(

 الدرس السادس
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هم ـتاح لــرك، ال يـيـن غـريـيـثـك  ي يف السجن ألن أطفاالـتطيع أن أقوله لك اآلن، أننما أس
 هم حىت أن يفتحوها وحدهم، وـتاح لـأن يفتحوا هدااي عيد ميالدهم مع آابئهم، بل ال ي

 .حصل عليهاـبعضهم ال ي
  ..بة نبأـــيـحبـي الـتــابن

أعانقك يف الضوء  قبل أن أخرج وال أعرف كم ستمضي علي من السنوات يف السجن 
هي  ي يف السجن ألين أحب رؤية الشمس وـيه اآلن أنـجدداً. لكن ما أريدك أن تعرفـم

مزدهرة. الشمس  أن تكون بلدي مشرقة و اولر ظالمها، أحــنيـــ  ت تشرق على بلدي و
 تملكها وــي ها أوـمكن ألحد أن يستأثر بـال ي ميعاً، وـرة خلقها هللا للنال جـيــنعمة كب

منعه  نه وـجب عن أحد نور الشمس بسجح  ـحق ألحد أن يـال ي منع اآلخرين عنها، وـي
 حق للجميع، و هو ملك للجميع، و كما الوطن، هو نعمة من هللا، و  ماماـعنها، ت

 .زــيــميـره مكفول للجميع دون إثرة أو تــخي
 ..ي نبأـبتــحبي

بكلمة، أو أن  كي ال يؤذيك أحد .ميكـأحي أحبك و أريد أن ـأان يف السجن ألن
كي ال يهد د حريتك أحد أو  .حق يف وطنكـحرمك من حقك كمواطنة كاملة الـي

زوجك أو ابنك، فقط ألن له موقفا  نك أو يسجن أابك أو أخاك أوــيصادرها أو يسج
 .للحكم و رأاي معارضاأ سياسيا

 ..ي نبأـحبيبت
 يف بيتها، آمنة على نفسها و علياء" آمنة"ي أحاول أن تكون أم ك ـأان يف السجن ألن

 .ق على أحد منكم اآلن أو غدال  ق  ال   خوف وـعلى أختك سارة، أن ال تشعر ابل عليك و
فتخري ــمدارل العامة، وتـتعل مي أحسن تعليم يف الـــي أريد لك أن تـأان يف السجن ألن

 .وطنك بنفسك و
... 

 (http://www.alalam.ir/news)الـمصدر: 



109 
 

 . قائمة املفردات و العبارات االصطالحيةأ
  
  

 ابنة -ابن  ج رسائل رسالة
ب  ـ  ي –حب    بًّا ـح   -ح 
 حـبــيـــبة - )اسم مفعول( ح ب يب
ب  ـي   – أحب     إحبااب -ح 

 علما –يعلم  –علم 
 تعليما –يعل م  –عل م 

 ماتعل   –م يتعل   – متعل  
 ميالدالـيوم  -ميالد الـعيد  س ؤاالً  -ي سأ ل  - سأ ل  
 هدااي ج ه دي ة فتحا - فتحي –فتح 

 اع و د و ع و دة -عود ي - ادع إرادةً  -ي ريد  - رادأ
 نا س ج -ي سج ن  -سج ن  
ن ج    س جونٌ ج  س 

 (مسجونـحبس فيه الـ  مكان ي)

 الـحكم حمكومة
م – حك مـي –حك م    اح ك 

 )اسم مفعول(  حكومـم
ما -يفه م  - ه مف ام ن ع - من عـي - عمن  فه 

 إخراجا  –يـخرج  –أخرج   حصوال -حص ل ـي  -على ص لح
 تـخر جا –يتخر ج  –تـخر ج 

 ك وان  -ي كون  -كان   حاولةـم -حاول ـي_  اولح
 واطنةم –يواطن  -واطن  

 )اسم فاعل(واط ن م
 أوطان ج و ط ن

ق  ـي -ــ ل حق    ح ق ة ح قًّا و- ح 
 –يستحق   - ستحق  ا

 ااستحقاق
ق  م  )اسم فاعل( ستح 

 
 املصدر املؤول )ابألدوات املصدرية(: . القاعدة الصرفيةب
 

  أتمل ما يلي!
 
 

حكم ـأذهب إىل السجن. لكن ال و كأن أفارقال أريد  يـأنني ـرتـصغين اي ـتعلمي
أن ي السجن؟ تلك قصة آمل ـماذا أودعنـي. لـمن جن دون رغبةأودعين الس

 .ها لك الحقاً كاملةــــأحكي
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و  .مصدرا مؤوال (أن أحكي، أن أفارق، يـأنن)خط  اتهـــحـ تيتالت العبارة كان

جرد مقيد بزمن ـدال على معىن مـمصدرية، ي بعد األدوات الـالـمصدر الـمؤو ل هو فعل أيت
  منه.الفعل الذي سبق 

 
 
 

 :هي مصدريةـاألدرات الأما 

 .كأن أفارقال أريد حو: ـأن الناصبة، ن .1
 .أن أفارقكال أريد  يـأنني ـرتـصغين اي ـتعلميحو: ـأن ، ن .2
 .ما قلتيسعدنـي حو:ـمصدرية، نـال ما .٣
 .كي تـحضرمىن   ـحو: أتـكي الناصبة للمضارع، ن .٤
 ممتاز.ـعلى التقدير ال حصلـلو يحو : يتمىن  الطالب  ـل و، ن .5
هم أم ـأأنذرتسواء عليهم ـحو: مسبوقة بكلمة سواء، نـمزة التسوية لالستفهام الـه .٦

 .نذرهم ال يؤمنونـــت  
 
 

 
الضوء أعانقك يف  ال أعرف كم ستمضي علي من السنوات يف السجن قبل أن أخرج و

هي  ي يف السجن ألين أحب رؤية الشمس وـيه اآلن أنـجدداً. لكن ما أريدك أن تعرفـم
مزدهرة. الشمس  أن تكون بلدي مشرقة و اولر ظالمها، أحــنيـــت تشرق على بلدي و

 تملكها وــها أو يـمكن ألحد أن يستأثر بـال ي ميعاً، وـرة خلقها هللا للنال جـيــنعمة كب
 .اآلخرين عنهامنع ـي

 ضع خطا حتت املصدر املؤول!

 الـمصدر الـمؤونل
 أدوات مصدرية + فعل
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 .راـــكثي  راـي أحبك كثيـنــي أنـن اي سرور قلبـيتعلم. 1
 .مساءـجميلة يف الـعلي أن أعود لنفتح هداايك  ال أخذت  عهدا. 2
 ما أستطيع أن أقوله لك اآلن. ٣
 .منعه عنها نه وـنور الشمس بسجحجب عن أحد ـحق ألحد أن يـال ي و. ٤
 .هم أن يفتحوا هدااي عيد ميالدهم مع آابئهمـتاح لــال ي. 5
 

 مصدرية + فعل ةاأد املصدر املؤول الرقم
1   
2   
٣   
٤   
5   

 
 إعراب املصدر املؤولنحويه: . القاعدة الج
 

 أتمل ما يلي!
 
 
 
 
 
 

 !أداته و فعلهحدد مل التالية مصدرا مؤوال و اجلمن  استخرج

حكم ـأذهب إىل السجن. لكن ال و كأن أفارقال أريد  يـأنني ـرتـصغين اي ـتعلمي
أن ي السجن؟ تلك قصة آمل ـماذا أودعنـي. لـمن جن دون رغبةأودعين الس

 .ها لك الحقاً كاملةــــأحكي
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را أو ـمصدر الصريح، فيكون مبتدأ أو خبـال لحـحل مـمؤول يـمصدر الـن الإ
 إعرااب مفصالي عرب ، و به و ما إىل ذلك مفعوالاسم كان أو فاعال أو انئب فاعل أو 

ل على األمثلة تأمابل .(حل رفع أو نصب أو جرـيف مالـجملة ) حسب موقعه يف
أن ، يـأنن: ىف مـحل النصبمفعول به )حل ـحل ميـ مؤولـمصدر الـالن أمة يتضح متقدـال

 أتمل ما يلي:. (أن أحكي، أفارق
 

 ال أريد أن أفارقك
 حل نصب مفعول به ـإعرابه: يف م  مؤول: أن أفارقـمصدر الـال

 و ال يـحق ألحد أن يـحجب عن أحد نور الشمس بسجـنه
 فاعل رفعحل ـإعرابه: يف م  مؤول: أن يـحجبـمصدر الـال
 أن تصوموا خري لكم و
 مبتدأ رفعحل ـإعرابه: يف م  تصوموامؤول: أن ـمصدر الـال

 اعتقادي أن التجارة راحبة
 خبـر رفعحل ـمإعرابه: يف   التجارةمؤول: أن ـمصدر الـال
 
 
 

أعانقك يف الضوء  ال أعرف كم ستمضي علي من السنوات يف السجن قبل أن أخرج و
هي  ي يف السجن ألين أحب رؤية الشمس وـيه اآلن أنـجدداً. لكن ما أريدك أن تعرفـم

مزدهرة. الشمس  أن تكون بلدي مشرقة و اولظالمها، أحر ــنيـــت تشرق على بلدي و
 تملكها وــها أو يـمكن ألحد أن يستأثر بـال ي ميعاً، وـرة خلقها هللا للنال جـيــنعمة كب

 .منع اآلخرين عنهاـي
 
 

 

 عِين املصادر املؤولة  فيما أييت م عرابً إايها حسب  موقعها!
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 إعرابه صدر املؤولامل
  
  
  
  
  

 
هم ـتاح لــرك، ال يـيـن غـريـيـثـك  ي يف السجن ألن أطفاالـما أستطيع أن أقوله لك اآلن، أنن

 هم حىت أن يفتحوها وحدهم، وـتاح لـأن يفتحوا هدااي عيد ميالدهم مع آابئهم، بل ال ي
 .حصل عليهاـبعضهم ال ي

 
 إعرابه صدر املؤولامل

  
  
  
  
 
 

 
 ........................................   رفع فاعلحل ـيف م .1
  ........................................  نصب مفعول به حلـيف م. 2
 ........................................  ابلظرف حل جرـيف م .٣
 ........................................   ىف مـحل رفع مبتدأ .٤
 ........................................  الـجرىف مـحل جر بـحرف  .5

 اتمة على مصادر مؤولة حبيث أتيت! ِف مجل مثنل
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 االتساق المعجمي بواسطة عالقة التكرار. د
 

 الحظ ما يلي!
 
 
 
 
  

و  ،فيهعنصر معجمي  تكراررأيت السابق ل امثـالالـجـمل ىف ىل إإذا رجعت  و
علي  أخذت  عهدا - هداايـال نفتحم ـحن حىت لـن) ىف الـجملتيـن( نفتحفعل )تكرار الهو 

الذي ( نفتح) فعلالـجملة التالية الكاتب يف ال يكرر .(جميلةـ الهداايك   نفتحــأن أعود ل
 لـجملة السابقة.ورد يف ا

معجمي يتطلب إعادة عنصر ـمن أشكال االت ساق ال ر فهو شكلاأم ا التكر 
، أو ورود مرادف له أو شبه مرادف ويكون . ما عاماـعنصرا مطلقا أو اسأو  معجمي 

 :والتكرار أنواع. جملةـالتكرير للحرف، والكلمة وال
احد، كتكرار  مرجع وـال معىن وـال محض وهو تكرار اللفظ وـالتكرار التام أو ال .1

علي أن  أخذت  عهدا - هداايـال نفتحم ـحن حىت لـنىف الـجملتيـن )( نفتحالفعل )
 كما سبق شرحه.  (جميلةـ الهداايك   نفتحــأعود ل

للجذر اللغوي مع مختلفة ـهو ما يكون ابالستخدامات ال و جزئيـالتكرار ال .2
 فيما يلي: (عرفكتكرار الفعل )  ،متصل بهـاختالف العنصر اإلشاري ال

 
 
 
 

 

م ـحن حىت لـنا يف يوم ميالدي اي اباب؟ نــتـيــي الشرطة إىل بـم أتتـل تسأليـنوأنت 
علي أن  عندما ود عتك ذاهباً، أخذت  عهدابعد.. ماذا يريدون؟ و  هداايـال نفتح

 مساءـجميلة يف الـك  الهدااي نفتحـــأعود ل

أعانقك  كم ستمضي علي من السنوات يف السجن قبل أن أخرج وأعرف ال 
ي يف السجن ألين أحب ـه اآلن أنــيـتعرفجدداً. لكن ما أريدك أن ـيف الضوء م

 ر ظالمهاــنيـــت هي تشرق على بلدي و رؤية الشمس و
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 بنةإىل اال ءجيـم (ــيـتعرف) يـالثانبينما )أان( جيء إىل األب ـم( أعرف)األول أما 
 ()أنت  

كذا العبارات   رادف، وـرادف وشبه التـويشمل الت ،تلفــخـاللفظ م معىن وـتكرار ال .٣
 : كما يليىف الفقرات الـمفصلة   اللقب السم واب نبأومنه ذكر  ؛موازنةـال

 
 
 

 
ميعاً، ـرة خلقها هللا للنال جـيــمزدهرة. الشمس نعمة كب أن تكون بلدي مشرقة و اولأح
حق ألحد ـال ي عنها، ومنع اآلخرين ـي تملكها وــها أو يـمكن ألحد أن يستأثر بـال ي و

كما الوطن، هو نعمة من   ماماـمنعه عنها، ت نه وـحجب عن أحد نور الشمس بسجـأن ي
  .زــيــميـره مكفول للجميع دون إثرة أو تــخي حق للجميع، و هو ملك للجميع، و هللا، و

 العبارات ةكرر العناصر امل
...................... ...................................... 

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

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

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

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

 
 
 
 ..حبيبة نبأـ، ابنيت الي فؤاديـمرتـإىل ث .1

أحلم  أشتاق لرؤيتك، و را، وـــكثي  راـي أحبك كثيـنــي أنـن اي سرور قلبـيتعلم
 ..مناهـمستقبلك الذي أتـب

 !تكراراتالفقرة اآلتية مث استخرج منها القطعة الحظ 
 

 يـاي سرور قلب     ي ـرتـاي صغي  بة نبأـــيـحبـي الـتــابن

 !بِي نوعه والتكرار استخرج 

! 
 



116 
 

حكم ـال لكن أذهب إىل السجن.  أن أفارقك و ي ال أريدـنـأن يـرتـن اي صغيـتعلمي .2
 ي السجن؟ـماذا أودعنـي. لـمن جن دون رغبةأودعين الس

منعك صغر سنك من فهم  ـ، قد يها لك الحقًا كاملةــتلك قصة آمل أن أحكي...  .٣
، ستدركينه تما ستفهمينه بعد سنوات قليلة من اآلنـكل ما سأقوله اآلن، لكن ح

 .نـتصوريـــما تـأسرع م
 ... ما أستطيع أن أقوله لك اآلن

هم أن يفتحوا هدااي عيد ـتاح لــرك، ال يـيـن غـريـيـثـي يف السجن ألن أطفاال كـأنن .٤
بعضهم ال  هم حىت أن يفتحوها وحدهم، وـتاح لـميالدهم مع آابئهم، بل ال ي

 حصل عليهاـي
 ميالدي اي اباب؟نا يف يوم ــتـيــي الشرطة إىل بـم أتتـل تسأليـنوأنت  - .5

 هم أن يفتحوا هدااي عيد ميالدهم مع آابئهمـتاح لــال ي -
 

 الرقم نوع التكرار ةكرر العناصر امل
......................................... 
......................................... 

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

............. 1 

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

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

............. 2 

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

............ 
............. ٣ 

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

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

............. 
٤ 

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

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

............. 
5 
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 الوحدة الثانية
 
 

 
 

 
 

   
  

 ..حبيبة نبأـفؤادي، ابنيت ال ةمر ـإىل ث 
مستقبلك ـأحلم ب أشتاق لرؤيتك، و را، وـــكثي  راـي أحبك كثيـنــي أنـن اي سرور قلبـيتعلم

 ..مناهـالذي أت
 ..بأــن يـيبتـحب

ن الطرقات القوية ترطم ابب ـمعتك السابعة و تسمعيـن شـيف ذلك اليوم كنت  تطفئي
م ـحن حىت لـنا يف يوم ميالدي اي اباب؟ نــتـيــي الشرطة إىل بـم أتتـل تسأليـنأنت  نا، وـتـيــب

علي أن أعود  عندما ود عتك ذاهباً، أخذت  عهدا هدااي بعد.. ماذا يريدون؟ وـنفتح ال
 نامي يف حضين كما كل ليلة. ـتــل مساء، وـجميلة يف الـلنفتح هداايك  ال

 ..ي نبأـبتــيـحب
حكم أودعين ـأذهب إىل السجن. لكن ال ي ال أريد أن أفارقك وـي أننـرتـن اي صغيـتعلمي

ها لك الحقاً  ــي السجن؟ تلك قصة آمل أن أحكيـماذا أودعنـي. لـمن جن دون رغبةالس
ستفهمينه بعد  تماـمنعك صغر سنك من فهم كل ما سأقوله اآلن، لكن حـكاملة، قد ي

 .نـتصوريـــما تـسنوات قليلة من اآلن، ستدركينه أسرع م

 النص اآليت ثـم أجب عن األسئلة اليت تليه!اقرأ 

 رسالة الشيخ علي سلمان البنته "نبأ" )ذات سبع سنوات(
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 ..ي نبأـبتــيـحب
هم ـتاح لــرك، ال يـيـن غـريـيـثـك  ي يف السجن ألن أطفاالـما أستطيع أن أقوله لك اآلن، أنن

 هم حىت أن يفتحوها وحدهم، وـتاح لـميالدهم مع آابئهم، بل ال يأن يفتحوا هدااي عيد 
 .حصل عليهاـبعضهم ال ي

  ..بة نبأـــيـحبـي الـتــابن
أعانقك يف الضوء  ال أعرف كم ستمضي علي من السنوات يف السجن قبل أن أخرج و

هي  ي يف السجن ألين أحب رؤية الشمس وـيه اآلن أنـجدداً. لكن ما أريدك أن تعرفـم
مزدهرة. الشمس  أن تكون بلدي مشرقة و اولر ظالمها، أحــنيـــت تشرق على بلدي و

 تملكها وــها أو يـمكن ألحد أن يستأثر بـال ي ميعاً، وـرة خلقها هللا للنال جـيــنعمة كب
منعه  نه وـحجب عن أحد نور الشمس بسجـحق ألحد أن يـال ي منع اآلخرين عنها، وـي

 حق للجميع، و هو ملك للجميع، و كما الوطن، هو نعمة من هللا، و  ماماـعنها، ت
 .زــيــميـره مكفول للجميع دون إثرة أو تــخي
 ..ي نبأـبتــحبي

بكلمة، أو أن  كي ال يؤذيك أحد.  ميكـي أحبك و أريد أن أحـأان يف السجن ألن
 يسجن نك أوــأو يسج كي ال يهد د حريتك أحد.  حرمك من حقك كمواطنة كاملةـي

 عليك و على نفسها و علياء" آمنة"ي أحاول أن تكون أم ك ـأان يف السجن ألن أسرتك.
 .القلق على أحد منكم اآلن أو غدا خوف وـعلى أختك سارة، أن ال تشعر ابل

 ...ي نبأـحبيبت
ي؟ ابختصار، أان أحاول أن ـيف سجن ن كيف تكون هذه األمور سبباـلت تسألياماز 

وما األشياء  -راءتك و فضولك ـبب – نـيف وطننا. لعلك تسألي خطأـأصلح األمور ال
 ..أعلم أنك لن تفهميها اآلن ي العزيزة .. وـرة اي ابنتـكثي  خطأ يف وطننا؟ تلك أمورـال

... 
 (http://www.alalam.ir/news)الـمصدر: 

 



119 
 

  
 القسم األول

 ؟علي سلمانالشيخ ما اسم ابنة  .1
......................................................................... 

 ؟هايوم ميالدعم تسأل ابنة  .2
......................................................................... 

 ؟أين الوالد اآلن .٣
......................................................................... 

 هل تفهم االبنة ما يـحدث؟ لـماذا؟ .٤
......................................................................... 

 ؟سرتهماذا يتمىن الوالد أل .5
......................................................................... 

 ؟ما اسم أخت نبأ .٦
......................................................................... 

  ما هو سبب سجـن األب الذي تـم وصفه ىف الفقرة األخيـرة؟ .7
......................................................................... 

 !نصىف ال اتـم وصفه أذكر أسباب سجـن األب اليت .٨
......................................................................... 

 من الوالد ىف رأيك؟ .٩
......................................................................... 

  ؟بنةلو كنت مكان اال تفعلماذا  .10
........................................................................... 

 

 أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة! .أ



120 
 

 القسم الثاين:
 النص! تضمنهاـــياليت العامة معلومات ـهي الما  .1

........................................................................... 
 !لـحماية أسرته الشيخ ةحاولمـها ـتناول فيــاذكر فقرة ت .2

........................................................................... 
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........................................................................... 
 ماذا تستخلص من النص السابق؟ .5

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

 
 
 
 

 ( )      .االبنة عمرها تسع سنوات. 1
 ( )     يريد الشيخ وفاء حقوق الـمواطـنيـن..2
 ( )    .ة و أسرتـهاالرسالة موجهة إىل االبنهذه . ٣
 ( )     .اسـمها نبيلة االبنة لـها أخت.٤
 ( )    سيخرج الشيخ من السجن بعد سنـتيـن..5
 
 
 

( أمام العبارة غري ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )ضع إشارة) .ب
 !فيما أييت الصحيحة
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 )ب(  )أ(
1. 
2. 
٣. 
٤. 
5. 

 زوجة الشيخ علي سلمان
 سلمان إىل أسرتهالشيخ علي عود ي

 حق الـمواطن
 خوف ـابلاألحد شعر يأن ال 

 مـحاولة إلصالح الوطن

   ¤     ¤ 
 ¤       ¤ 
¤        ¤ 

¤        ¤ 
¤        ¤ 

 حرية التعبيـر
 علياء

 حب الوطن
 خرج من السجنيـأن بعد 

 األمن على النفس
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 !رسالة قصرية ردا على هذه الرسالة كأنك فتاة أكتب. د
 ........................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 من العمود )ب(؟   ا يناسبهاىف العمود )أ( صل كل عبارة . ج
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 األوىل الوحدة
 
 
  

   

كلمة متحرك تعريب من  ـجوال أو الـي أو الو  ل  خ  ـال أو الق  محمول أو النـ  ـهاتف الـال
مـن  هـو معىن وـتـؤدي إىل نفـس الـلكـان كلهـا  و، بوراتبل ابلفرنسـية جليزية وـموابيل ابإلن

بــدأت نشــأته . أدوات االتصــال الالســلكي عــن طريــق شــبكة موزعــة أببــراج بــث الســلكي
عــن  -جنسيةـمهنــدل أوكــراين األصــل أمريكــي الــ-عنــدما أعلــن مــارتن كــوبر  1٩72عــام 

 ن مهندسي شركة موتوروال.ـيـحت رعايته بـمسابقة ت
كــان ســعره أربعــة   م، و 1٩٨٣ابألســواق عــام  عهي  ــــب   زوله ابألســواق فبــدأــــأمــا عــن ن

مستوى ـتشار التكنولوجيــا علــى الـــســوى انــع م يتوق ـــكــوبر لــ  اآلف دوالر يف ذلــك الوقــت و
خلوي، ـهاتف الــلكن كوبر صرح عن عدم رضاه عن ما وصلت له تكنولوجيا ال البعيد، و

هــذا  الرســائل، وت خــدماو  يقات، و األلعــاب،ـالتطبــ علــى عمــل سنافـتـــــألن الشــركات ت
 .هدف الذي كان يرجوه كوبرـليس هو ال

ل أن يقوم أي شخص يف أي مكـان ابلقيـام أبي اتصـال هـاتفي يف م  كوبر كان أي   
م يتحقـق ـمستهلك، وهـذا الـذي لــبدون تكاليف ابهظة من الـ أي وقت ويف أي مكان و
اعديه يف شـركة مسـ لو نظران ألول جهاز خلوي ابتكره كوبر و .حىت اآلن من وجهة نظره

 الدرس السابع

 الـهاتف الـمحمول
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العمـل مـع كـوبر لتخفـيض  لكـن قـام فريـق ، وغ وزنـه كيلـو جرامـا واحـدال  بـ  ـكـان يـ موتوروال،  
ـــًة مـــع ـال مـــي  د  ر إال أنـــه كـــان بـ ـــم مـــن وزنـــه الكبيـــغ  لـــر  اب   وزنـــه للنصـــف، و متازا حينهـــا مقارن

  .رةـكثي  تلفة وــخـتاج لوسائل شحن مـحـي تـالت يف السيارات، وة موجودـاألجهزة ال
ـــة الــي  ن  ق  ـت ــهــذه الـمــع تطــور  و -جميعـناول الـــتـــهواتف أصــبحت يف مـحديثة فــإن ال

 و .مرح أيضـا  ـلية، والـس  الت   اللعب، و االتصال، و فهي وسيلة للمعرفة، و -ى األطفالـحت
حديثة ـمحمولة حســب اإلحصــائيات الـــن مــن أكثــر الــدول اقتنــاءا للهواتــف الـــر الصيـــتعتبــ

حن ـمــن هنــا نــ و الذكيــة. للهواتــفمصنعة ـر عــدد مــن الشــركات الـــأكبــ علــىر ف  و  تـ  ــــت  حيــث 
حديثة الــيت طغــت ـمحمول هــي مـن أهــم التقنيــات الــهاتف الـــرف أبن تقنيــة الــ  ت ــع  نـ   نـؤمن و

ــ ر قــادرين علــى االســتغناء ـنا غيـــدخلــت يف حياتنــا بشــكل كلــي حــىت أصبحــ ران وعلــى عص 
  .حديثةـماال للحياة الـعديدة تضفي ج ها من فوائدـما لـذلك ل عنها، و

هاتف ـالـــــ وفرهــــايي ـمزااي التـــــحصى مــــن الـــــعلــــى الــــرغم مــــن أن هنــــاك عــــدد ال يـــــ
ضــــرار الصــــحية كوجــــع الــــرأل بســــبب األ منهــــا .، توجــــد بعــــض العيــــوب أيضــــامحمولـالــــ

ـــ مخاطر الصـــحية ـجال الطـــب قلقـــون مـــن الــــن يف مـــو البـــاحث و .ي يطلقهـــاـعاعات التـــاإلش 
رة، ـمشاكل صــحية كبيــــتسبب بــــــمكن أن تـرة منهــا، حيـــث يـــى الصغيـــها، حتـــبــ مرتبطةـالــ

تكـوين  محمول، وـهاتف الــستخدام المحتملة الـرات الـالتأثي مخاطر وـفهم الفاألهم هو 
 .محمولـهاتف الـستخدام الاخاصة حول كيفية ـخلفيتك ال

 (http://mawdoo3.com)الـمصدر: 
 

 . قائمة املفردات و العبارات االصطالحيةأ
  
  

  دايةً ب -ي بد أ  -بــــــ بدأ /بد أ حمولمـهاتف الـال
ر /ر كةش ( ج من شر ك كة )مصدرش 

ر /ش ر كات  كات ش 
 كوان  –يكون  –كان 
 انــتكوي –يكو ن  –كو ن 

 اتنافس -يتنافس  - تنافس تكنولوجيا
 ج فروقفريق  ج أشخاص شخص

http://mawdoo3.com/
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 تطورا -يطو ر  –طو ر  توفيـرا –يوف ر  –وف ر 
 ااحتياج -حيتاج  - إىل احتاج  احتاج /

 ا حتياج )مصدر( ج احتياجات 
مة -م خد  ـي - خد م دمة/خ د   خ 

دمة )مصدر( ج خد  ماتخ 
 م عرفة عرفاان -يعر ف -بـ عرف /عر ف   

 (مفعول)اسم  معروف
 اعتـرافا –يعتـرف  –رف ـعتا

 مصنعة تصنيع
ناعة ص ن عا و - يصن ع - صن ع  ص 

 م صانع مكان( ج سم)ا مصنع
 ش كوال –يشك ل  - علىشك ل  /لشك

 شاك لم ج (أشكل من اسم فاعل)م شكلة 
 (ـــهم  بـ/هم  من  اسم تفضيل) أهم

  (من أهم   فاعل)اسم م ه م  
 فوائد ج فائ دة

 استفادة - يستفيد - من استفاد/استفاد
 عدائ دو أ عداد   ج عديد
 ع د د ج عدة

 ارتباطا -يرتبط  –ارتبط  جاالتـج م مـجال
 (فاعل اسم) ب طرتم

 
 املفعولاسم اسم الفاعل و  :. القاعدة الصرفيةب
 

 !الفقرة اآلتيةأتمل 
 
 
 
 
 

 
 

  لم  ـح  ي       ــهت في  
   

 ع ـــو لــف  ــم        لـاعي ـف  
 لو  ــم  م    فــاتي ه  

تعريب  كرين ح  ت  م  ـالجوال أو ـخلوي أو الـأو النقال أو ال لو  ـم  ح  م  ـال فــاتي ه  ـال
لكان كلها تؤدي إىل نفس  و، بوراتبل ابلفرنسية جليزية وـابإلنكلمة موابيل من  

أببراج بث  ةـــعز  و  م  من أدوات االتصال الالسلكي عن طريق شبكة  هو معىن وـال
مهندل أوكراين -عندما أعلن مارتن كوبر  1٩72بدأت نشأته عام . السلكي

 شركة موتوروال. ن مهندسيـيـحت رعايته بـعن مسابقة ت -جنسيةـاألصل أمريكي ال
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تدل على عامل الفعل أو ( ه اتـيـف) ـهاة ىف الـمربع األول، تـجد أنأتمل الكلم
هو  و ،سم فاعلابكلمة هذه الت سمى  . وـهتفيدل على فاعل ال هاتفف. فاعل الفعل

مبين للفاعل ـمضارع الـهو مشتق من ال واسم مشتق للداللة على من وقع منه الفعل 
مأخوذ من الثالثي ـوإذا أتملت اسم الفاعل الأو متعداي.  مبين للمعلوم( الزما كانـ)ال

والقاعدة ىف بنائه أن  حروف والشكل.ـيف عدد ال( ه اتيف)ل" اع  ف  "وجدته على صورة 
ن ـأن يزاد ألف بي ها وـحرك ما بعده ابلفتحة ويبتدء بـمضارعة ويـحذف منه حرف الـي

  م يكن مكسورا.ـفاء فعله وعينه ويكسر ما قبل أخره إن ل
على دل ت (لو  م  ح  ـم  أن الكلمة )جد ـتالكلمة ىف الـمربع الثاين، انظر إىل و 

. و حملـيدل على شيء وقع عليه ال محمولف. مفعول الذي وقع عليه الفعلـال
 و اسم مشتق للداللة على ما وقع عليه الفعلهو ، و سم مفعولابكلمة ت سمى هذه ال

وإذا أتملت اسم . (ـجهولمبين للمـ)ال مبين للمفعولـمضارع الـهو مشتق من ال
يف عدد ( لو  م  ـح  م  )ل" و  ع  ف  م  "مأخوذ من الثالثي وجدته على صورة ـال ـمفعولال
تضع  مضارعة وـحذف منه حرف الـمنه توالقاعدة ىف بنائه  حروف والشكل.ـال

 م تشبع تلك الضمة وـن فعله ثـتضم عي مفتوحة وـميم الـمضارعة الـموضع حرف ال
  وجدت منه واو.

مضارع مع إبدال حرف ـر الثالثي مطلقا على وزن الـاسم الفاعل من غيأما 
ر ما قبل اآلخر.  مضارعة ميما مضمومة وـال ى على لفظ ـيـ ب نمفعول ـاسم ال أماو  ك س 
 أتمل ما يلي: مضارعة ميما مضمومة.ـمبين للمجهول إببدال حرف الـمضارع الـال
 

  يـ و ز ع     يـ ــت ـح ر ك
    
حو ـمفعول نـمعىن الـوب ـحو الرحيم،نل معىن الفاعـجيء بـ: الوزن فعيل قد يتنبيه

 ىف وزن فع ل يفع ل. القتيل. وهو ىف تصريف الذي يتبع
 

 و ز عم   كرني ح  ت  م  
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كوبر كان أيمل أن يقوم أي شخص يف أي مكـان ابلقيـام أبي اتصـال هـاتفي يف 

م يتحقـق ـمستهلك، وهـذا الـذي لــبدون تكاليف ابهظة من الـ أي وقت ويف أي مكان و
مسـاعديه يف شـركة  لو نظران ألول جهاز خلوي ابتكره كوبر و .حىت اآلن من وجهة نظره

العمــل مـع كــوبر لتخفــيض  لكــن قـام فريــق ، ووروال، كــان يبلـغ وزنــه كيلــو جرامـا واحــداموتـ
ـــًة مـــع ـر إال أنـــه كـــان بـــديال مــــابلـــرغم مـــن وزنـــه الكبيـــ وزنـــه للنصـــف، و متازا حينهـــا مقارن

 .كثرية  تلفة وــخـتاج لوسائل شحن مـحـي تـالت يف السيارات، وة موجودـاألجهزة ال
 
 

 
رة ـى الصغيـــها، حتــمرتبطة بـــمخاطر الصــحية الــجال الطــب قلقـون مــن الــن يف مـو البـاحث و

 مخاطر وـفهـــم الـــفـــاألهم هـــو رة، ـمشاكل صـــحية كبيــــتسبب بــــــــمكن أن تـمنهـــا، حيـــث يـــ
خاصة حـــول  ـتكـــوين خلفيتـــك الـــ محمول، وـهاتف الــــســـتخدام الـــمحتملة الـرات الــــالتأثيـــ

 .محمولـهاتف الـستخدام الاكيفية 
 
 الـمضارعالفعل  اسم الفاعل / اسم الـمفعول ةالعبار  الرقم

1 .............. ......................... ....................... 
2 .............. ......................... ....................... 

٣ .............. ......................... ....................... 

٤ .............. ......................... ....................... 

5 .............. ......................... ....................... 

 
 

 !اسم الفاعل و خطِي حتت اسم الـمفعولضع خطا حتت 

  استخرج مما يلي اسم الفاعل و اسم الـمفعول ثـم هات الـمضارع من كل منهما!
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 كان و أخواهتانحويه:  . القاعدة الج
 

 أتمل ما يلي!

 
مبتدأ ـر فرفعت الـخبـال مبتدأ وـنسخت ال مية؟ـجملة االسـماذا عملت كان على ال

  . أتمل ما يلي:رهاـعلى أنه خبر ـخبـنصبت ال ومها ـعلى أنه إس
 اآلف دوالر   أربعة      هسعر     كان  اآلف دوالر   أربعة     هسعر  

  كان خبـر  كان اسم         خبـر  مبتدأ 
تاج ـحـ)االسم(، بل تمرفوعها ـها ال تكتفي بـتوصف ابألفعال الناقصة ألن هاـكان وأخوات

-، و هي كانثالثة عشراألفعال الناقصة و  .معىنـمام الـر( إلتـخبـمنصوب )الـإىل ال
 مادام.-ما برح-ما فىتء-مانفك-مازال-ليس-صار-ابت-ظل-أضحى-حأصب-أمسى

و شبه جـملة من ظرف أو جار مـجرور ما ظاهرا ـساو أخواتـها ر كان ـيكون خب
 أتمل ما يلي: .سـمية أو فعليةاو جـملة 

  اآلف دوالر أربعة  ه سعر   كان .1
 هو اسم ظاهر( و ر كان ـخب أربعة  )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
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  جميعـال ناولـتـيف مهواتف ـالأصبحت  .2
 (أصبحر ـخب جار مـجرورملة ـشبه ج ناولـتـيف م)

 إىل نفس الـمعىن تؤديكلها كان     .٣
 (كانر  ـخبجـملة فعلية  تؤدي)

 
 

 
 هدف الذي كان يرجوه كوبر ـهذا ليس هو ال و .1
كوبر كان أيمل أن يقوم أي شخص يف أي مكان ابلقيام أبي اتصال هاتفي يف أي  .2

 .وقت ويف أي مكان
 .بلغ وزنه كيلو جراما واحداـكان ي .٣
متازا حينهــــا مقارنــــًة مــــع األجهــــزة ـر إال أنــــه كــــان بــــديال مـــــالكبيــــابلــــرغم مــــن وزنــــه  و .٤

 .يف السياراتة موجودـال
حديثة الـيت طغـت علـى ـمحمول هي من أهم التقنيـات الــهاتف الـرف أبن تقنية الـنعت .5

 .االستغناء عنها قادرين على رـنا غيـحىت أصبح بشكل كلي دخلت يف حياتنا و عصران
 

 نوع اخلرب خبـرها اسـمها الناسخةاألفعال  الرقم
1 ............... ............... ............... ............... 

2 ............... ............... ............... ............... 

٣ ............... ............... ............... ............... 

٤ ............... ............... ............... ............... 

5 ............... ............... ............... ............... 

 
 

 !رـخبـن نوع الـبي رها وـخب مها وـاس أيتى األفعال الناسخة و ماـاستخرج م



129 
 

 المقارنةاإلحالة بأدوات د. 
 

  أتمل ما يلي:
 
 
 
 
  

ابستخدام  مقارنة شيء بشيء آخرفيهما جد ـن السابقتيـن تيـنجملـال أتملنا إذا
يقارن  -ىف األقل-ابلـمقارنة وجود عنصرين  قصدي  و . (أيضا -أهم) مقارنةـاللعقد  أداة

و تــتميز أدوات الـمقارنة أبنـها تعبيـرات إحالية . ابلـمقارن به النص  بينهما، تقوي الـمقارن
تمل أن يكون الـمرجع خارجيا و ــيـحو كما كان األمر مع الضمائر ال تستقل بنفسها، 

 أو متأخرا.تمل أن يكون داخليا. فإذا كان داخليا، فإما أن يكون الـمرجع متقدما ــيـح
 إىل عامة و خاصة.الـمقارنة نقسم ــو ت

 التخالف و اآلخرية؛ و يتفرع منها التطابق و التشابه و عامة .1
، مطابق، ذاته ، عينه،نفسهالـمقارنة اليت تعبـر عنه:  دواتمن أو  ؛التطابق .أ

 .ر، مرادفـماثل، قبيل، مثيل، نظيـمكافئ، مساو، م
 .شبيه، مشابه ،يشبه: الـمقارنة اليت تعبـر عنه أدواتو من  ؛التشابه .ب
 .مـخالف، مـختلف، مغايرالـمقارنة اليت تعبـر عنه:  أدواتو من ؛ فخالالت .ج
 .، أيضا، البديل، الباقيآخر الـمقارنة اليت تعبـر عنه: أدواتاآلخرية؛ و من  .د

بوظيفة الـمقارنة الـخاصة، إما أن يكون مقتـران  اسم التفضيلو يقوم ؛ خاصة .2
بــــــ"من" للمفاضلة بيـن شيئيـن أو أكثر )على وزن "أفعل"( و إما أن يكون مـجردا 

محمول ـهاتف الـرف أبن تقنية الـنعت حن نؤمن وـمن هنا ن و -
 .على عصرانحديثة اليت طغت ـالتقنيات ال أهمهي من 

ي ـمزااي التـحصى من الـعلى الرغم من أن هناك عدد ال ي -
 .أيضا، توجد بعض العيوب محمولـهاتف الـال وفرهاي
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من "من" للداللة على صيغة منتهى التفضيل )على وزن "أفعل" للـمذكر و "أفعل" 
 . )أمجل من()أكثر من( و كيفية تفرع إىل كمية ـو تأو "ف على" للـمؤنث(. 

 
 

 
حينهــا مقارنـًة مـع األجهــزة  متازاـكــان بـديال مـر إال أنـه  ـالكبيـ الـــخلوي ابلـرغم مـن وزن .1

  .رةـكثي  تلفة وــخـتاج لوسائل شحن مـحـي تـالت يف السيارات، وة موجودـال
 فهي وسيلة للمعرفة، و -ى األطفالـحت-جميعـناول الـتـهواتف أصبحت يف مـإن ال .2

 .مرح أيضا  ـالتسلية، وال اللعب، و االتصال، و
 .حديثةـاإلحصائيات ال حسب محمولةـال للهواتف الدول اقتناءا ن من أكثرـر الصيـتعتب .٣
 .الذكية للهواتفمصنعة ـر عدد من الشركات الـأكب على نـالصيتوفر ــت .٤
 محمول، وـهاتف الـــســتخدام الــمحتملة الـرات الـــالتأثيــ مخاطر وـفهــم الــفــاألهم هــو  .5

 .محمولـهاتف الـستخدام الاخاصة حول كيفية ـتكوين خلفيتك ال
 

 الرقم أدوات املقارنة نوع املقارنة رجعامل
   1 
   2 
   ٣ 
   ٤ 
   5 

 

 
 

 !ها و مرجعهان نوعـبي وأدوات املقارنة أيتى  ماـاستخرج م
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 ةالثاني الوحدة
 
  
 
 
  

   

كلمـة متحرك تعريب من  ـجوال أو الـخلوي أو الـمحمول أو النقال أو الـهاتف الـال
مـن  هـو معىن وـلكـان كلهـا تـؤدي إىل نفـس الـ و، بوراتبل ابلفرنسـية جليزية وـموابيل ابإلن

بــدأت نشــأته . أدوات االتصــال الالســلكي عــن طريــق شــبكة موزعــة أببــراج بــث الســلكي
عــن  -جنسيةـمهنــدل أوكــراين األصــل أمريكــي الــ-عنــدما أعلــن مــارتن كــوبر  1٩72عــام 

 ن مهندسي شركة موتوروال.ـيـحت رعايته بـمسابقة ت
كــان ســعره أربعــة   م، و 1٩٨٣يعه ابألســواق عــام ــــب زوله ابألســواق فبــدأــــأمــا عــن ن

مستوى ـالتكنولوجيــا علــى الــ تشارـســوى انــع م يتوقـــكــوبر لــ  اآلف دوالر يف ذلــك الوقــت و
خلوي، ـهاتف الــلكن كوبر صرح عن عدم رضاه عن ما وصلت له تكنولوجيا ال البعيد، و

هــذا  الرســائل، وت خــدماو  يقات، و األلعــاب،ـالتطبــ علــى عمــل سنافـتـــــألن الشــركات ت
 .هدف الذي كان يرجوه كوبرـليس هو ال

ابلقيـام أبي اتصـال هـاتفي يف كوبر كان أيمل أن يقوم أي شخص يف أي مكـان 
م يتحقـق ـمستهلك، وهـذا الـذي لــبدون تكاليف ابهظة من الـ أي وقت ويف أي مكان و
مسـاعديه يف شـركة  لو نظران ألول جهاز خلوي ابتكره كوبر و .حىت اآلن من وجهة نظره

 تليه!اقرأ النص اآليت ثـم أجب عن األسئلة اليت 

 الـهاتف الـمحمول
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العمـل مـع كـوبر لتخفــيض  لكـن قـام فريـق ، وبلغ وزنـه كيلـو جرامـا واحـداـكـان يـموتـوروال،  
ـــًة مـــع ـر إال أنـــه كـــان بـــديال مــــابلـــرغم مـــن وزنـــه الكبيـــ وزنـــه للنصـــف، و متازا حينهـــا مقارن

  .رةـكثي  تلفة وــخـتاج لوسائل شحن مـحـي تـالت يف السيارات، وة موجودـاألجهزة ال
ـــقنية الـــتــهــذه الـمــع تطــور  و -جميعـناول الـــتـــهواتف أصــبحت يف مـحديثة فــإن ال

 و .مرح أيضـا  ـالتسلية، والـ اللعب، و االتصال، و للمعرفة، وفهي وسيلة  -ى األطفالـحت
حديثة ـمحمولة حســب اإلحصــائيات الـــن مــن أكثــر الــدول اقتنــاءا للهواتــف الـــر الصيـــتعتبــ

ـــتحيــث  حن ـمــن هنــا نــ و الذكيــة. للهواتــفمصنعة ـر عــدد مــن الشــركات الـــأكبــ علــىتوفر ـ
حديثة الــيت طغــت ـمــن أهــم التقنيــات الــمحمول هــي ـهاتف الـــرف أبن تقنيــة الـــنعتــ نــؤمن و

ر قــادرين علــى االســتغناء ـنا غيـــدخلــت يف حياتنــا بشــكل كلــي حــىت أصبحــ علــى عصــران و
  .حديثةـماال للحياة الـها من فوائد عديدة تضفي جـما لـذلك ل عنها، و

هاتف ـالـــــ وفرهــــايي ـمزااي التـــــحصى مــــن الـــــعلــــى الــــرغم مــــن أن هنــــاك عــــدد ال يـــــ
ضــــرار الصــــحية كوجــــع الــــرأل بســــبب األ منهــــا .بعــــض العيــــوب أيضــــا ، توجــــدمحمولـالــــ

مخاطر الصـــحية ـجال الطـــب قلقـــون مـــن الــــن يف مـــو البـــاحث و .ي يطلقهـــاـاإلشـــعاعات التـــ
رة، ـمشاكل صــحية كبيــــتسبب بــــــمكن أن تـرة منهــا، حيـــث يـــى الصغيـــها، حتـــمرتبطة بـــالــ

تكـوين  محمول، وـهاتف الــستخدام المحتملة الـرات الـالتأثي مخاطر وـفهم الفاألهم هو 
 .محمولـهاتف الـستخدام الاخاصة حول كيفية ـخلفيتك ال

 (http://mawdoo3.com)الـمصدر: 
  
 

 القسم األول
 ما هو الـهاتف الـمحمول؟ .1

......................................................................... 
 ؟يعه ابألسواقــبو مىت بدأ  مىت بدأت نشأة  الـهاتف الـمحمول .2

 أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة! .أ

http://mawdoo3.com/
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......................................................................... 
 ؟محمولـهاتف الـالىف نشأة مارتن كوبر ما هو دور  .٣

............................................................... 
 ؟هدف الذي كان يرجوه كوبرـهو الما  .٤

......................................................................... 
 ؟الـخلوي هاتفـصدرت الأأو ل شركة ما هي  .5

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

 ؟سابقا كيف كان الـهاتف الـخلويحالية،  ـه الـهيأتـصبح بيأن  قبل .٦
......................................................................... 

 ؟محمولةـاقتناءا للهواتف الن من أكثر الدول ـر الصيـتعتب لـماذا .7
......................................................................... 

 ؟حديثةـمن أهم التقنيات ال ـمحمولهاتف الـاللـماذا يعتبـر  .٨
......................................................................... 

 و أضراره؟ ـمحمولهاتف الـالما هي فوائد  .٩
......................................................................... 

 ؟ـمحمولهاتف الـالكيف نتجنب أضرار  .10
........................................................................... 

 القسم الثاين:
 !نص السابقال منالعامة معلومات ـهي الما  .1

........................................................................... 
  ؟ألوىللفقرة اا ما هي الفكرة الرئيسية من .2
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134 
 

الشــــــركات الـــــــمصنعة للهواتــــــف  وجــــــود التنــــــافس بيـــــــنها ـتناول فيــــــــــــــت جـــــــملةاذكــــــر  .٣
 ؟ةالـمحمول

........................................................................... 
 ؟حديثةـحياة الـلىف ا ـمحمولهاتف الـالأهـمية ما هي الـجملة اليت تـــتكلم عن  .٤

........................................................................... 
 ماذا تستخلص من النص السابق؟ .5

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

 .ةـمحمولهواتف الـصناعة الجال ـدخلت عدة شركات إىل م  .1
 .لةـمحمو هواتف الـتصنيع الات على شركاليكون التنافس بيـن  .2
 .محمولةـهواتف الـلأول شركة ىف صناعة ار موتوروال ـتعتب .٣
  .حديثة اليت طغت على عصرانـمحمول هي من أهم التقنيات الـهاتف الـتقنية ال .٤
 .محمولـهاتف الـتقنية ال قادرين على االستغناء عن ناـأصبح .5

 
 
 

 )ب(  )أ(
1. 
2. 
٣. 
٤. 
5. 

 لةـمحمو هواتف الـجال صناعة الـمىف  شركة أول
 سعر الـهاتف الـمحمول ىف بدء بيعه

 الـهاتف الـمحمولالصحية من ضرار األ
 ابألسواق الـهاتف الـمحموليع ــبء بد

 الـهاتف الـمحمولابتكر أول من 

   ¤ ¤ 
 ¤ ¤ 

   ¤ ¤ 
   ¤ ¤ 
   ¤ ¤ 

 م 1٩٨٣
 مارتن كوبر

 أربعة اآلف دوالر
 موتوروال

 وجع الرأل

 من العمود )ب(!   ا يناسبهاىف العمود )أ( صل كل عبارة . ج

ط بدائرة رقم العبارة الصحيحة ب.  !أحي
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 -     عمال ممتعا  -

  

 !لـمحمو هاتف الـالختصار اتريخ تطور أكتب اب . د
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 قاموس تعليمي

 

 األولالباب 
  
  

 : يغيـر ىف البناء و التـركيب و الفعل  أث را و أاثرة –أيث ر  –أث ر 
 : جعله "أيثر" على وجه الشدة أتثـيــرا –يؤثـ ـر  –أثـ ـر 

 : أصل البناء ج أسس أسال
 : تقد م، خرج أول النهار قبل طلوع الشمس ب ك و را -يبك ر  –بك ر 

 تقد م، أسرع:  تبكيـرا –يبك ر  –بك ر 
 : أو ل الصباح ، أول الشيء مبك ـ ر )فاعل من بك ر(

 : ضم  بعضا إىل بعض  جـمعا –يـجمع  –جـم ع 
 : انضم ، تـجم ع ااجتماع -يـجـتمع  –اجتمع 
 : الـجماعة من النال )مفعول من اجتمع( مـجتمع

 : عمر ن  س  
 : كل جسم أو إنسان ج أشخاص شخص

 : التبس، اختلط ش كوال –يشك ل  - علىشك ل  /لشك
 : صو ر، أل ف تشكيال -يشكل  -شك ل 

 : الولد حىت البلوغ  طفل ج أطفال
 : قر ب، نقل  ط و را و ط وارا –يطور  –طار 

 ـنل، حس  ، عد  حو ل:  رايتطو  -يطو ر  –طو ر 
 : فس ر ع ب ـرا و عبارة –يعبـ ر  –عب ـر 

 : فس ر، بي ـن رًاـيـتعب –ر ــ  يعب   – عنعرب   /عرب   
 : مدة الـحياة رم  ع  

 : تـحول حاله  من حال إىل حال  غ يـرا –يغ يـر  –غار 
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 ، بد لحو ل:   ار ـــيـــتغي –يغــي ـــر  –غــي ــر 
 : م د ة رةــــتــف
 : أخذ، رضي ق بول -يقبل  -ل قب  

ب ل    تـ ق   بــــــ: لقي، التقى  استقباال -يستقبل  -اس 
 : مسألة قضاايقضية ج 

ن ونة وانك    –يكون  –كان  يـ   : حد ث، و جد و ك ياان و ك 
 : أحدث، أوجد، شك ل تكويــنا –يكو ن  –كو ن 

 : أتـم  )العمل( على فتـرات  مرحلة -يـمرحل  –مرحل 
 : م د ة حياة، مسافة ج مـراحل مرحلة

 : درجة، مكانة مستوايتمستوى ج 
أة -ينش أ  –نش أ  ، حدث ن ش   : نـما، ترّب 

ئ - نش أ ئة - ينش   ، هذ ب، عل م:  تـ ن ش   راب 
 : ارتفع، كبـر م وًّاـن   ماًء وـن –ي نمو  - ماـن

ه  –وج ه  ها -يـج   : يتوجه إىل و ج 
 : أرشد توجيها -يوج ه  -وج ه 

 : سقط وقوعا -يقع  –وقع 
ع:  ( ج مواقعمن وقع موقع )اسم مكان  موض 

 

 الباب الثاين
  
  

 : مكافأة أو ثواب على العمل ورر ج أج  ج  أ  
 : قام بــــــ، قضا، أتـم   أداي -أيدي  –أدى 

 : قام بـــ، قضا، دفع أداء -أتدية  –يؤد ي  –أد ي 
ال و أ ه وال -أيه ل –ل أه    : سكن، تزوج، استقبل بتـرحيب أ ه 
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 )الـمرء( مؤه ال أو قادرا )لـمهنة(: جعل  أتهيال -يؤه ل  –أه ل 
 : حذ ق، أجاد تـ ق نا و تقانة –يتق ن  –تق ن 

 أحكم: أجاد، ضبط،  م ـتـق ــن -إتقان  -يتقن  –أتقن 
 : جـم ل ح سنا -يـحسن  –حس ن 

 : أجاد، أتقن، أعطى الـحسنة، ضد  أساء إحساان -يـ حسن  –أحسن 
 فاصال بيــن شيئـيـن: جعل حاجزا  حد ا -يـحد   –حد  

 : حاجز فاصل بيــن شيئـيـن ج حدود حد  
 : عي ـن تـحديدا -يـحد د  –حد د 

ق   –حق    : صح ، وجب، ثبت، صدق  حق ا -يـح 
 : النصيب الواجب للفرد أو الـجماعة  حق ج حقوق

 : اختار، تعل ق بشيء معيـن، ضد  عم   و خصوصا خصاصة –يـخ ص   –خص  
 : اختار، تعل ق بشيء معيـن اختصاًصا  - يـختص   -بــــــ اختص  

 : متخص ـ ص، م الز م (اختص  )فاعل من ختص  ـم
 : درل فرعا معينا من العلوم أو الـمهن تـخص ًصا - يتخص ص - بـ تـخص ص  

ف   –خف   ف ة و خ ف ا –يـخ   : قل ، نق ص   خ 
 : أزال الـم ش ق ة تـخفيفا -خف ف ـي –خف ف 

 حفظ:  رعاية -يرعى  - رعى
 : قب ح س وء، س و ء –يس وء  – ساء  

 : ألـحق به ما يضره إساءةً   -ي سيء  –إىل أساء  
ب   : رافق صحابة و ص حبة – يصح ب –صح 

 مالكمرافق، :  ج أصحاب صاحب
  : انقاد و خضع إلرادة اآلخرين طاعةً  –ي ط وع  - طاع  

 انقاد و خضع إلرادة اآلخرين:  إطاعةً  -ي طيع  -أطاع  
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 : فعل، م ه ن، صن ع عم ال -يعم ل  –عم ل 
 : من يعمل ىف مهنة أو صنعة عامل ج ع م ال

 : فرقة، مـجموعة تشتـرك ىف الصفات العامة فئة ج فئات
 : فعل، انـجز قياما -يقوم  -قام/قام بـــــــ 

ر: احتمل )األمر( على مشق ة و  كل فا-يكل ف  –كل ف   ع س 
 : أوجب على، فرض على  تكليفا -يكل ف  –كل ف 

 : أفسد نـ ق ضا -ينق ض  – ضنق  
 : فسد بعد اإلحكام انتقاضا -ينتقض  –انتقض 

ب – وج ب با و جواب – يـج  بة و و ج   : لـــز م، ثب ت و و ج 
 : الزم، ما ثبت ج واجبات وجب( من )فاعل واجب

 
 الباب الثالث

  
  

 : عكس قـ ـر ب   ب عدا –يبع د  –بع د 
 : بع د كل واحد منهما عن اآلخر  تباعدـم –تباعدا  –يـــتباعد  –تباعد 

 : مكان مـحدود يسطونه جـماعات بلدان –بلد ج بالد 
 : ما ارتفع من األرض جبالجبل ج 

 : أرض يـحيط بـها الـماء ج جزر رةــجزيـ
 اللون لـماع: معدن ثـميـن أصفر  وبه  ج ذ  ب ه  ذ  
 : أعال، حـمل، نقل و ر فعان ف عار   –ع يرف   –ع رف  

 : عال، ارتقى ارتفاعا -يرتفع  –ارتفع 
 : مكان عال مرتفعاتمرتف ع ج 

 : أتى لغاية زايرة –يزور  –زار 
 :طواف ىف البالد قصد الراحة والتـــنــــز ه   سياحةيسيح  –ساح 
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 : جهة شروق الشمس شرق
ر ي  –شر ى  راء –يش  ًرى و ش   : ابع ش 
 : خرج شطء )الزرع( أو أول ما يظهر منه، ش ط أ و ش ط وء –يشط أ  –شط أ 

 مشى على الشاطئ
: ايبس على طول حاف ة مـحيط أو بـحر أو  شواطئج )فاعل من شطأ( شاطئ 

 ماـرهـيـــغ
 : عاي ن شهادة -يشهد  –شه د  

 : عاين مشاهدة -يشاهد  –شاهد 
 : عمل، أنشأ صناعةو  نعاص   –يصنع  –صنع 

 : مطبوع مصنوعاتصنع(ج  مصنوع )مفعول
 : جهة غروب الشمس  غرب
ن ونة وانك    –يكون  –كان  يـ   : حد ث، و جد و ك ياان و ك 

ع أماكن كان(ج من مكان )اسم مكان  : موض 
 : جاد، طال م ت وعا -يـمت ع  –مت ع 

 : ن ع م، تلذ ذ تـمت عا – عـــتمت  ي -ع تـمت  
 : صار ذا منزلة مكانة -يـمكن  –مك ن 

 : سه ل، تيس ر إمكاان - يـمكن -أمكن 
 : فض ل ميـزا -يـ م يز – ماز

 تفو ق -: ظهر الفضل على غريه  امتيازا - ـمتازي -)الشيء( امتاز 
 : ظهر فضله على غريه  ميزاـت – زــتميي –)الشيء( تـميــز 

ج  –نس ج   : حاك نس جا -ينس ج و ينس 
 : كل ما ي نسج من قماش و غيـره منسوجات ج نسج( منسوج )مفعول

 : مال    اوع نوعانع ين  
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 : نصف من كل شيء ج أنواعنوع 
 : تصن ف تـ نـ و ًعا - يتنو ع – تنو ع  

 
 الباب الرابع

  
  

أ ًءا -ي بد أ  -بــــــ بدأ /بد   فعل الشيء قبل أن يفعل غيـره: قدم،  بدايةً و  ب د 
 : قطعة، نصيب جزء ج أجزاء

 : جانب، انحية جهاتجهة ج 
ج ا –يـح ج   –حج    : قصد )الـمكان(، زاره ح ج ا و ح 

 : من يـحج البيت الـحرام ج حجاج)فاعل من حج ( حاج 
 : وقع حدواث -يـحدث  –حدث 

 : ما يقع (من حدث فاعل) حادث
 : أمر طارئ )مؤنث الـحادث( حادثة

 : أخذ الـخلف عن السابق افخل   -يـخلف  –ف خل  
ول إخالفا -يـخلف  –أخلف   : أح 
 : أخ ر تـخليفا –خيل ف  –خل ف 
 : بقااي مـخلفات ج (خل ف )مفعول مـخل ف

 : صاحب ذوي/ذوو جذو 
 : أعال، حـمل، نقل و ر فعان ف عار   –ع يرف   –ع رف  

 األثقال و تنقلها ترفع: آلة  )مؤنثه(رافعة رافع )فاعل من رفع( 
 : الـهواء إذا تـحرك ريح ج رايح

 : طلب أن يوضح له أو استخبـر سؤاال -يسأل  –سأل 
 : مطلوب،  كفيل )مفعول من سأل( مسؤول

 : ترد د بـيـن الصفا و الـمروة سعسا -يسعى  –سعى 
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 موضع السعي:  (من سعى مسعى )اسم مكان
 : وقع سقوط -يسقط  –سقط 
 : أد ى ما عنده من الشهادة شهادة -يشه د   –شه د 

 : القتيل ىف سبيل هللا أو من قتل ىف سبيله شهداء جشه د( من فعيل )وزن شهيد
را –يصد ر  –صد ر   : ظهر، برز ص دورا و ص د 

 : أذاع إصدارا -يصدر  –أصدر 
 : نزل، أصاب ص و اب و ص ي ـــب وبة -يص وب –ص اب 

 : حل  بـــــ، بلغ، أدرك، أتى الصواب إصابة -يصيب  –أصاب 
 : كل مكروه يـحل ابإلنسان مصيبة -(أصاب من فاعل) م صيب

 : من يصاب بـمكروه (أصاب من مفعولم صاب )
 : دار حول البيت طوافا -يطوف  –طاف 

ع الطواف:  (من طاف مطاف )اسم مكان  موض 
 : الـماء النازل من السحاب مطر ج أمطار

 : دائرة منطقة ج مناطق
 : جعل واسعة، فسيحة توسيعا و توسعة  –ع يوس   – وس ع
 

 الباب اخلامس
 حوهاـو ن : ما تضعه إانث الطيـر بيضة ج بيض، بيضات

 : خال ، انصرف عن ت ركا –ر ك ـتـي   – تر ك  
 : داخل بيـن شيئيـن و عجز عن تـميــيـزمها خ ل طًا -خل ط ـي   –يف خل ط   خل ط /
لوط )ـم    : مـمزوج (من خلط مفعولخ 

 : م ز جة أو إضافة من خلط( لطة )اسم مر ةخ  
 : ر ت بة درجة
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 : جزء من أجزاء الـمقيال بـها درجة الـحرارة
ًقا -ي سح ق  -سح ق    : دق   س ح 

 : مدقوق (من سحق مفعولمسحوق )
 : عج ل ة سرعة
 عصيـر القصب  من غالبا تستخرج ح ل وةٌ  مادةٌ  : سك ر
 : طعام ي عمل من الـخض ر الـمقطعة ج سلطات س ل طة

 : وعاء من الـخـزف و نـحوه يؤكل فيه س ل طان ي ات ج س لطاني ة
 : كيفية، أسلوب و ط ر قج ط رائق  طريقة

رام( امر  ــغ    الكيلو من ألف من جزءا تساوي الوزن : و حدة )ج 
 : أات أو دخل ماو قد –يقدم  –م قد  

 : عر ف أو عر ض تقديـما –م د  ـــــ  يق –قد م 
 : فـ ـر ق أو ف ص ل ق طعا –يقطع  –ع ق ط  

 : ج ع ل أعاله أسفله قل با -ي قل ب -قل ب  
: ما تـ ف رغ فيه الـمعادن و غريها ليكون مثاال  (من قلب فاعلقالب )

 يصاغ منهالـما 
ن ونة  –يكون  –كان  يـ   : حد ث، و جد ك وان و ك ياان و ك 

 : أحدث، أوجد، شك ل تكويــنا –يكو ن  –كو ن 
 : عنصر أو ما ي ستعمل لتكوين شيء ما ج مكوانت )فاعل من كو ن(ن و  ـ  ك  م  
 : طيب لذيذ
 خلط:  م ز جا -مز جـي –مز ج  

ل ط:  )مؤنثه(ة مازج (من مزج فاعل) مازج  خالط أو آلة  تــــ ـخ 
 :مـخلوط  (من مزج مفعول) مـمزوج

 : وزن مقدار ج مقادير 
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: مادة ص ل ب ة م تـ بـ ل و ر ة بيضاء اللون، تستخدم ىف   م لح ج أمالح
 تطييب الطعام

 : أداة يـ تناو ل بـها الطعام و غيـره ملعقة ج مالعق
تساوي جزءا من ألف وحدة قيال للحجم :   تـرــل  ــي  ــ ـل  م  

 جزء من اللتـر
 : أحد شقيـن الشيء  نصف

 : وسط كل شيء منتصف
 : أثبت ىف مكان وض ع -ع يض   –ع وض  

 
 الباب السادس

  
  

 بنت )أنثى( -: ولد )ذكر(  ابنة - ابن
ب  ـ  ي –حب    : رغب ىف بًّا ـح   -ح 

 مـحبوبة –: مـحبوب   حـبــيـــبة - ح ب يب
ب  ـي   – ب  أح    : ود  و رغب ىف إحبااب -ح 

 : أدرك حصوال  -حص ل ـي  -على ص لح
ق  ـي -ــ ل حق    : ثبت و صدق ةح ق   ح قًّا و- ح 

 : سعى  حاولةـم -حاول ـي_  اولح
 : خطاب  ج رسائل رسالة

 : تلم س، طلب، أراد ر و دا و رايدا –ير ود  –راد 
 : شاء، أحب   إرادةً  -ي ريد  - رادأ
 : استـخبـر، طلب أن يوضح س ؤاالً  -ي سأ ل  - سأ ل  

 : حبس نا س ج -ي سج ن  -سج ن  
ن ج   مسجونـحبس فيه الـ  مكان ي:  س جونٌ ج  س 



145 
 

 : عر ف علما –يعلم  –علم 
 : رجع، ارتد   ةع و د و اع و د -يعود  -عاد 

 كريـمة: كل يوم يـ حتفل فيه بذكرى   عيد )اسم فعل من عاد( ج أع ياد
 ميالدالـيوم :  ميالدالـعيد 

ما -يفه م  -فه م   : عر ف، عل م فه 
 : حرم ام ن ع - من عـي - عمن

 لـمكان(ا): أقام بـــ  وط نا -يط ن  –وط ن
 : البلد الذي ينشأ فيه الـمواطن  أوطان ج و ط ن
 : عاش معهم ىف وطن واحد واطنةم –يواطن  - )القوم ( نواط  

 أو أمة دولة إىل ينتمى شخص ابن الوطن، : )اسم الفاعل(واط ن م
 و إكراما تلطفا الصديق أو القريب يقدمه ما : هدااي ج ه دي ة
 

 الباب السابع
  
  

 : افتقر ح و جا -يـح وج  –حاج 
 : افــتقر احتياجا -حتاج ـي - احتاج  

 : افــتقار، حاجة ا حتياج )مصدر( ج احتياجات
د   - مخد  ـي - خد م  : ساعد، عمل لـــــ مةخ 

د م و دمة )مصدر( ج خ    : مساعدة ماتد  خ  خ 
 : شد ، أوثق ر ب طا -يرب ط  –رب ط 

 : تعل ق، ات صل ارتباطا -يرتبط  –ارتبط 
ل (فاعل اسم) مرتب ط  : متعل ـ ق، متص 

ركة و ش ر كة –يشر ك  –شر ك   : كل شريك لآلخر ش ركا و ش 
ركة ج /كةر  ش   ر /ش ر كاتش   : مؤسسة تـجارية أو اقتصادية يشارك أصحابـها كاتش 
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 : التبس، اختلط ش كوال –يشك ل  - علىشك ل  /لشك
 : التبس إشكاال -يشكل  – أشكل
 : أمر صعب ملتبس شاك لم ج(أشكل من فاعل)ة/م شكل

 عمل، أنشأ:  ن عاص   - يصن ع - صن ع
 تـمار ل فيه صناعةٌ : موضع  م صانع (جصنع من مكان سم)ا مصنع

 : قر ب طورا و طوارا –يطور  –طار 
 : حو ل، عد ل، حس ـن رايتطو  -يطو ر  –طو ر 

 : أدرك الشيء بعلمه م عرفةو  عرفاانعرفة و  -يعر ف - عر ف  
 : مشهور (من عرف مفعول) معروف

، استخبـــر اعتـرافا –يعتـرف  –رف ـعتا  : عرف، أقــــر 
 : حصل ف يدا -يفيد -فاد 

 منفعة، الزايدة تـحصل لإلنسان:  فوائد ج )فاعل من فاد( فائ دة
 : حص ل، اكتسب استفادة - يستفيد - استفاد

 : طائفة ج فروقفريق 
 : ميدان جاالتـمـجال ج م

 : بـخل، حسد فسان -ينفس  - سنف  
 : تسابق تنافسا -يتنافس  - تنافس

 : كثر، اتسع و فرا و ف ر ة و و فورا –يف ر  –وف ر 
 : كث ر، اد خر، اقــتصد توفيـرا –يوف ر  –وف ر 

ت فا و ه تافا –يهت ف  –هت ف   : صاح )الشخص( مادًّا صوت ه ه 
 : آلة تنقل الكالم و األصوات إىل بعيد، تليفون )فاعل من هتف( ج هواتف هاتف

 : جوال حمولـهاتف م
 : عزم ه ـم ا -يه م   – م  ه  
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 : شديد األهـمية هم (من فاعل )م ه م  
 : أكثر أهـمية (من الـهم   اسم تفضيل) أهم
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 القراءة مفتاح العلوم
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 أدوات التقويم
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 االختبار التحصيلي

 

 معايير االختبار .أ

 الرقم الكفاية الجوانب التي يتم تقييمها

العبارات االصطالحية باالعتماد فهم معاني الكلمات و  .أ

 على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

أدوات فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  االتساق

 فهم العالقات المنطقية بين أجزاء النص .ج

كفاية 

التخاطب 

 أو الخطاب

٢ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 اإلجابة على األسئلة .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقيديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 
 

 ب. سلم التقدير اللفظي لالختبار

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 لمالحظةسلّم تقدير ل .أ

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 
 سلم التقدير اللفظي للمالحظة .ب

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط
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 األول الدرس اختبار

 
 جدول المواصفات لالختبار أ.

مجموع 

 األسئلة

رقم 

 السؤال
 الرقم الكفاية يتم تقييمها الجوانب التي

٥، ١ ٦ 

 

٨، ٤ 

٦، ٢ 

فهم معاني الكلمات و العبارات االصطالحية  .أ

 باالعتماد على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

٣ ٤ 

٩، ٧ 

 

١٠ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  أدوات االتساق

 فهم العالقات المنطقية بين أجزاء النص .ج

كفاية 

التخاطب 

أو 

 الخطاب

٢ 

١٤، ١١ ١٠ 

١٦، ١٣ 

١٨، ١٢ 

١٧، ١٥ 

٢٠ 

١٩ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 األسئلةاإلجابة على  .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 

 سلم التقدير اللفظي لالختبار ب.

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 

 أسئلة االختبار ج.
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 االختبار التحصيلي

 للدرس األول

 

  : ............... الفصل الدراسي   (١: مهارة القراءة ) اسم المادة

 ........\: ...... العام الدراسي   : تدريس اللغة العربية  القسم

 ........\: ......  التاريخ   .........................:  ة \اسم الطالب

 

 !أجب األسئلة اآلنية
 

..." الطفولة و تنشئة األطفال من القضااي اليت تلقي اهتماما واسعا بيـن الـمفكرين قضية" .١
 معىن الكلمة الـمكتوبة بـخط عريض هو ...

 مشكلة ج.   مسألة .أ 
 د. معالـجة   معضلة .ب 
 بتـربية الطفل ىف مرحلة ما قبل الـمدرسة واجب" االهتمام"و  .2

 : .....االهتمام
 خبـر جـملة ج.   مبتدأ .أ 
 مبتدا مؤخرد.     خبـر .ب 
 حدد أدوات اإلحالة من الضمائر ىف الـجملة اآلتية! .٣

 "ه دعائم الشخصيةــــعلي رسيـــــموقع هو قاعدة البناء و األسال الذي تـهذا ال"
 على -هو  ج.   ــــــه -هذا  .أ 
 على -الذي د.    ـــــــه -هو  .ب 
  "زلــنــمـربوية اليت تلي الـتـــمؤسسات الـهي ال األطفالرايض  و" .٤

 ... االسم الذي تـحته خط من حيث عدده هو نوع
 جـمع ج.   فردم .أ 
 مؤنثد.    مثىن .ب 
 ..." من حياة الفرد هي األسال التكويين  السنوات الست األوىل و" .5

 ما معىن العبارة اليت تـحتها خط؟
 سنوات ٦من الوالدة حىت  ج. سنوات ٦سنوات إيل  5من سن  .أ 
 سنوات ٦خالل د.   سنوات ٦الطفل عمره  .ب 
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 ىف الـجملة اآلتية! خبـرحدد الـ .٦
 ..."  السنوات الست األوىل من حياة الفرد هي األسال التكويين"و 

 األسال التكويين ج.    هي .أ 
 السنواتد.   من حياة الفرد .ب 
مرحلة تسبق التحاق  هيو  زلــنــمـربوية اليت تلي الـتـــمؤسسات الـرايض األطفال هي ال و" .7

 "مدرسة االبتدائيةـالطفل ابل
 من الضميـر بـخط عريض هو ... إليهحال مـال

 مرحلة ج.  ربويةـتـــمؤسسات الـال .أ 
 مدرسة االبتدائيةـالد.   رايض األطفال .ب 
  "تعمل على تنميته هي"ف .٨

 ... االسم الذي تـحته خط من حيث كونه جامدا و مشتقا هو نوع
 جـامد أو مستق ج.  جامد .أ 
 جامد و مشتقد.   مشتق .ب 

 ١٠ - ٩السؤال 
تزوده  هيـمدرسة واجب و ضروري، فـربية الطفل ىف مرحلة ما قبل الـو االهتمام بت 

و من مث فهي تعمل جتمعه، ـها مـمبادئ اليت يؤمن بـجاهات والـىف سن مبكرة ابلقيم واالت
ر عن ـربية مظهر أساسي للتعبيـ. فالتعلى تنميته روحيا وخلقيا وفكراي وجسميا واجتماعيا

ختلف ـحو يـر مستقبله بتنشئة صغاره على نـيـــتمع ىف قدرته على تطوير و تغيــمجـثقة ال
 منظم. ا يكونون عليه إذا تركوا وشأهنم دون جهد تربوي مقصود وعم

 ( يـحيل إىل ...1الضميـر "هي" )سطر  .٩
 مرحلة ج.  االهتمام .أ 
 الـمدرسةد.    تربية .ب 

 (2"و من مث فهي تعمل على تنميته روحيا وخلقيا وفكراي وجسميا واجتماعيا" )سطر  .10
 بـما قبلها هي ... هذه العبارةعالقة 

 عالقة سببية .ج  عالقة تفسيـرية .أ 
 عالقة أتكيديةد.   عالقة عكسية .ب 
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 ٢٠ -١١السؤال 
 

 تربية األطفال
 

قضــــية الطفولــــة و تنشــــئة األطفــــال مــــن القضــــااي الــــيت تلقــــي اهتمامــــا واســــعا بيـــــن الـــــمفكرين 
تستــثيــر اهتمـام والعلماء واألدابء والـمفتنيــن علـى اخـتالف تـخصصاتــهم و اتـجاهاتــهم. و هـي قضـية 

 الـمجــتمع بـمستوايته الفطرية و القومية و الدولية.
مراحل ىف حيـــاة اإلنســـان. ففـــي مرحلـــة الطفولـــة تنمـــو قـــدرات ـمرحلـــة الطفولـــة مـــن أهـــم الـــ و
السـنوات السـت األوىل مـن  التشـكيل. و التوجيـه و ر وـيكون قـابال للتأثيـ تتفتح مواهبه، و الطفل، و

حتل موقعـا ـرة العمريـة تــل التكويين الذي يقوم عليه بناء الشخصية. و هذه الفتـحياة الفرد هي األسا
ع هــو قاعــدة البنــاء و األســال الــذي ترســي عليــه ـموقـــمو الفــرد. هــذا الـرئيســيا مــن تطــور عمليــات نــ

 دعائم الشخصية. 
 مدرسة واجب و ضروري، فهي تزوده ىف سنـربية الطفل ىف مرحلة ما قبل الـو االهتمام بت

م فهي تعمل على تنميته ـتمعه، و من ثـجـها مـمبادئ اليت يؤمن بـجاهات والـمبكرة ابلقيم واالت
تمع ىف قدرته ــمجـر عن ثقة الـربية مظهر أساسي للتعبيـروحيا وخلقيا وفكراي وجسميا واجتماعيا. فالت

هم ـليه إذا تركوا وشأنختلف عما يكونون عـحو يـر مستقبله بتنشئة صغاره على نـيـــعلى تطوير و تغي
 منظم. دون جهد تربوي مقصود و

مرحلة تسبق التحاق و هي  زلــنــمـربوية اليت تلي الـتـــمؤسسات الـرايض األطفال هي ال و
ته ـــنشئــــت مو الطفل وـأساسيا ىف ن رايض األطفال تؤدي دورا مهما و و .مدرسة االبتدائيةـالطفل ابل

مستوى ـرامج الناجحة اليت تقدمها الرايض لألطفال تساعد ىف االرتفاع بـالب تكوين شخصيته. و و
 .تـهماــيــمنشود ىف حـور الـق التطـــيــحقـت مي ذكاءهم، وــنـــت األطفال، و
 

 " قد تـم وصف هذه القضية ىف الفقرة...جسميا روحيا و ة الطفلتعمل على تنمي "التـربية .11
 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 مرحلة الطفولة هي ... .12
  السنوات الست األوىل من حياة الفرد .ج مرحلة ما قبل الـمدرسة .أ 
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 مدرسةـمرحلة تسبق التحاق الطفل ابلد.   مرحلة الرضاعة .ب 
 الفكرة الرئيسية من الفقرة الثالثة هي ... .1٣
 ضرورة تربية الطفل .ج  أهـمية تربية الطفل .أ 
 أسال تربية الطفلد.   وظيفة تربية الطفل .ب 

" ر مستقبلهـيـــتمع ىف قدرته على تطوير و تغيــمجـر عن ثقة الـربية مظهر أساسي للتعبيـالت" .1٤
 توجد هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 ؟ىف رايض األطفال الطفل كم من الزمن استغرق .15
 خالل السنوات الست األوىل .ج   ست سنوات .أ 
 سنة واحدة أو سنتيـند.   سنوات ٦ – ٤ .ب 

 الفكرة الـمؤيدة من الفقرة الثالثة هي ... .1٦
 ضرورة تربية الطفل .ج  أهـمية تربية الطفل .أ 
 أسال تربية الطفلد.   وظيفة تربية الطفل .ب 

 ما هو دور رايض األطفال ىف تربية الطفل؟ .17
 تنمية القيم لدى الطفل ج.  جسم الطفلأجهزة  تنمية .أ 
  د. حـماية الطفل  خصوصاً الطفل ذكاء  تنمية .ب 

 ألنـها ...مهمة يف حياة اإلنسان ـمراحل الـمن ال مرحلة الطفولةر ـتعتب .1٨
 مرحلة حياته الطويلة .ج  مرحلة أوىل ىف حياته .أ 
 همو ـمن تطور عمليات نحتل موقعا رئيسيا ـتد.   ال يتحمل فيها مرحلة .ب 

 " )ىف آخر سطر(؟تـهماــيــمنشود ىف حـور الـق التطـــيــحقـتماذا يقصد الكاتب ابلعبارة " .1٩
 النفسي للطفل لتطورج. تـحقــيـــق ا  تـحقــيـــق التطور الـمثايل للطفل .أ 
 للطفل العمليات اإلدراكية تطورد. تـحقــيـــق   تـحقــيـــق تطور الطفل الطبيعي .ب 
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 خالصة النص السابق هي ... .20
  األطفال لدى اإلجهاد مستوايت ارتفاع إىل يؤدي الطفولة مرحلة يف مالـاإله .أ 
 مهمة جداو خاصة ىف السنوات األوىل تربية األطفال  .ب 
 النال قضية الطفولة و تنشئة األطفال من القضااي اليت تلقي اهتماما واسعا بيـن .ج 
 لطفلا حياةلمهمة في ل الـمراحن املة وفلطا مرحلة تعد د. 

 

 مفتاح اإلجابة
 

 ب .11 ج .1
 ج .12 أ .2
 أ .1٣ ب .٣
 ج .1٤ ج .٤
 د .15 ج .5
 ب .1٦ أ .٦
 ج .17 ب .7
 د .1٨ أ .٨
 أ .1٩ ب .٩

 ب .20 ج .10
 

  

http://faculty.ksu.edu.sa/lubna/DocLib23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف ما يعمل تحت ضغطنادرا 
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 الثاني الدرس اختبار

 
 جدول المواصفات لالختبار أ.

مجموع 

 األسئلة

رقم 

 السؤال
 الرقم الكفاية الجوانب التي يتم تقييمها

٨، ٢ ٦ 

 

٦، ٤ 

٥، ١ 

فهم معاني الكلمات و العبارات االصطالحية  .أ

 باالعتماد على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب الجمل وفهم إعراب  .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

٧ ٤ 

١٠، ٣ 

 

٩ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  أدوات االتساق

 فهم العالقات المنطقية بين أجزاء النص .ج

كفاية 

التخاطب 

أو 

 الخطاب

٢ 

١٥، ١٣ ١٠ 

١٤، ١٢ 

١٧، ١٦ 

١٨، ١١ 

١٩ 

٢٠ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 اإلجابة على األسئلة .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 

 سلم التقدير اللفظي لالختبار ب.

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 

 أسئلة االختبار ج.
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 االختبار التحصيلي

 للدرس الثاني

 

  ...............:  الفصل الدراسي   (١: مهارة القراءة ) اسم المادة

 ........\: ...... العام الدراسي   : تدريس اللغة العربية  القسم

 ........\: ......  التاريخ   : ......................... ة \اسم الطالب

 

 !أجب األسئلة اآلنية
 

 "يف العمل حقن ـللمواط" .١
 حق : .....

 خبـر مقدم ج.  مبتدأ .أ 
 مبتدا مؤخرد.    خبـر .ب 
 " ميع الفئاتـن جـبي ركةـمشتميعا حقوق ـهم جـل و رةــيـثـللعمال حقوق ك" .2

 معىن الكلمة الـمكتوبة بـخط عريض هو ...
 جـماعية ج.   لتبسم .أ 
 د. متبادلة   مـختلط .ب 
 "جادهـعلى إي أن تساعده و الئمهـــي عمال العمل على قادر لكل ئــي ـ هـــأن ت الدولة واجب فمن" .٣

 الالحق : ........  أداة الوصل : و  ئــي ـ هـــأن تالسابق : 
 على العمل  ج.   أن تساعد .أ 
 الئمهـــيعمال د.    جادهـعلى إي .ب 
 ... الـحرف الذي تـحته خط هو نوع ".مستطاعـب إالتكليف  الأنه " .٤

 حرف العطف ج.   حرف الـجر .أ 
 د. حرف االستثناء   حرف النداء .ب 
 ىف الـجملة اآلتية! خبـر الـمقدمحدد الـ .5

 "حريةـــــال العبادة و و للعامل حقه يف التعليم و"
 يف التعليم .ج   حقه .أ 
 حريةـــــال العبادة ود.    للعامل .ب 
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  "و صراحة حريةــبدي رأيه بــــــــــي أن ذلكـــل كو للعام" .٦
 ... الـحرف الذي تـحته خط هو نوع

 ـجازمحرف الالـ ج.   حرف الـجر .أ 
 ناصبحرف الالـد.    حرف النداء .ب 
 ىف الـجملة اآلتية! وصل اإلضايفحدد أدوات ال .7

 "رامه و حفظ كرامتهــتـعلى صاحب العمل العناية ابلعامل و اح"
 بــــــــ ج.    على .أ 
 ــــــهد.     و .ب 
 "عدم اإلساءة إليه صاحب العملمن حق العامل على  و" .٨

 العبارة اليت تـحتها خط؟ما معىن 
 العامل ج.   مالك العمل .أ 
 مـجتهد ىف العملد.   ابحث عن العمل .ب 

 ١٠ - ٩السؤال 
كذلك أال   من حقه ومن حق العامل على صاحب العمل عدم اإلساءة إليه  و 

رعاية  حفظًا لقوته و حق يف الراحةـللعامل الته. ــــزمن فوق طاقــمن ال يكلفه من العمل و
جعله عاجزا عن ـي أوته ـــوز لصاحب العمل إرهاقه إرهاقا يضر  بصحـجـ، فال يتهـــلصح

 و (2٨٦: ال يكلف هللا نفسا إال وسعها )البقرة:حق تبارك وتعاىلـإعماال لقول الالعمل، 
 مستطاع.ـحقيقا للقاعدة الشرعية: أنه ال تكليف إال بـت

 (2" )سطر تهـــرعاية لصح حفظاً لقوته و حق يف الراحةـللعامل ال" .٩
 بـما قبلها هي ... هذه العبارة عالقة

 عالقة سببية .ج  عالقة تفسيـرية .أ 
 عالقة أتكيديةد.   عالقة عكسية .ب 

 ( أداة الوصل اإلضايف. سابقها هو ..... و الحقها هو .....٣"أو" )سطر  .10
 جعلـي -يضر   ج.  جعلـي -وزـجـي .أ 
 جعلـي - إرهاقهد.   جعلـي -تهـــبصح .ب 
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 ٢٠ -١١السؤال 
 

 
 حقوق العامل ِفي اإلسالم 

 
للمواطـن حق يف العمل. فمن واجب الدولة أن تـــهـي ــئ لكل قادر على العمـل عمـال يــــالئمه 

و على الدولة أن تـعمل على إيــجاد هــــيـــئــة مـخـــــتــصة لــتأهيل العمـال  و و أن تساعده على إيـجاده. 
 .تدريـــبـهم ضمن تـخصصاتـهم الـمختلفة، حىت يكون العامل مـتـقــنا لـما يــقوم به

و لـهم جـميعا حقوق مشتـركة بيـن جـميع الفئات. هذه الـحقوق ال  للعمال حقوق كـثـيــرة
ن أفمن حق العامل على صاحب العمل  تـميــــز أحدا عن اآلخر إىل يف بعض الـجــــزئـــيات البــسيطة.

يـحدد له أجر عمله مسبقا و أن يؤدي له أجره من غري أتخيــر أو مـماطلة. قال رسول هللا  صلى هللا 
ف  عر قه )رواه البخاري(. وم ن  حق العامل عدم  عليه و سلم: أ ع طوا األ جيـر أ جره قبل أ ن  يـج 

قدسي: ثالثة أان خص م هم انتقاص أجره  )الـمتفق  عليه(، فقال هللا سبحانه و تعايل يف الـحديث ال
 يوم القيامة... و ذكر منهم و رجل استأ جر أجريا فاستوىف منه و لـم يعطه أجره )رواه البخاري(. 

كذلك أال يكلفه من   و من حقهو من حق العامل على صاحب العمل عدم اإلساءة إليه 
، فال يـجـوز حفظًا لقوته و رعاية لصحـــته العمل و من الــزمن فوق طاقــــته. للعامل الـحق يف الراحة

إعماال لقول الـحق تبارك لصاحب العمل إرهاقه إرهاقا يضر  بصحـــته أو يـجعله عاجزا عن العمل، 
و تـحقيقا للقاعدة الشرعية: أنه ال تكليف إال  (2٨٦: ال يكلف هللا نفسا إال وسعها )البقرة:وتعاىل

 بـمستطاع.
و احـتــرامه و حفظ كرامته. فال يضعه موضع  اية ابلعاملالعنو على صاحب العمل 

الذليل الـمسخر أو العبد الـمهان. فكرامة العامل قد صانـها اإلسالم و أمر ابلــرفق به و اإلحسان 
إليه و التخفيف عنه، قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: من كان أ خوه تـحت يده فليطعمه مـما 

 ا يلبس، و ال تكلفوهم ما يغلبهم، فإ ن كلفتموهم فأ عينوهم )رواه البخاري(. أي كل، و ليلب سه مـم
أن يــــــــيـــــــس ر للعامل من  على صاحب العمل و للعامل حقه يف التعليم و العبادة و الـــــحرية.

ــتـــرضه هللا عليه من أن يـــــمكن العامل من أداء ما افــــو  التعليم و التدريـــب ما يؤهله لـــــهذا العمل
 و صراحة. و للعامل كذلك أن يــــــــــبدي رأيه بــحرية طاعة كالصالة و الصيام.
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 لتحقيق حقوق الـمواطن؟ القيام به للدولة ينبغي ماذا .11
    أن يـميز أحدا عن اآلخر ىف إيـجاد العمل .أ 
 أجره من غري أتخيــر لعاملأن يؤدي ل .ب 
 البحث عن العمل على الـمواطنأن يساعد  .ج 
 ـــالئمهأن تـــهـي ــئ لكل قادر على العمل عمال ي .د 

 الفكرة الرئيسية من الفقرة األخيـرة هي ... .12
 الـحريةلعامل يف حق ا .ج  أداء ما افــــــتـــرضه هللا عليهلعامل يف حق ا .أ 
 والتدريب لعامل يف التعليمحق اد.  لعامل يف التعليم و العبادة و الـــــحريةحق ا .ب 

 " ر أتخيــرـأجره من غي لعاملأن يؤدي ل العمل على صاحب" .1٣
 قد تـم وصف هذه القضية ىف الفقرة...

 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 الفكرة الـمؤيدة من الفقرة الرابعة هي ... .1٤
 به و اإلحسان إليه و التخفيف عنهاإلسالم كرامة العامل و أمر ابلــرفق  قد صان .أ 
 موضع الذليل الـمسخر أو العبد الـمهان العامل يضعيـجوز لصاحب العمل أن ال  .ب 
 ما أي كلـحت يده فليطعمه مـمن كان أ خوه ت .ج 
 و احـتــرامه و حفظ كرامته العناية ابلعاملصاحب العمل من واجبات  .د 

 "تهـــرعاية لصح حفظاً لقوته و حق يف الراحةـللعامل ال" .15
 توجد هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 حق العامل هو ... .1٦
 الشيء الـمنطقي للعامل  .ج  الشيء الثابت للعامل .أ 
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 الشيء الـموجود للعاملد.   الشيء الغايل للعامل .ب 
 ...الدليل على النهي عن أتخيـر األجر هو  .17
  ال يكلف هللا نفسا إال وسعها ج. ما أي كلـحت يده فليطعمه مـمن كان أ خوه ت .أ 
ف  عر قهـر أ جره قبل أ ن  يـأ ع طوا األ جي .ب   مستطاعـأنه ال تكليف إال بد.   ج 

 لتحقيق حق العامل ىف التعليم؟ صاحب العامل القيام بـها على يـجب اليت األوامر أي .1٨
 يس ر للعامل من التعليمـأن ي ج.  أداء الصالة مكن العامل منـأن ي .أ 
 د. أن يعطي العامل الوقت للراحة رــر أتخيـأجره من غي لعاملأن يؤدي ل .ب 

 خالصة النص السابق هي ... .1٩
 همنـركة بيـمشت و رةــيـثـللعمال حقوق ك .أ 
 املالع وقصاحب العامل القيام بـتحقيق حق على .ب 
 الـمهمةمن القضااي  صاحب العملالعامل و و عمل قضية ال .ج 
 حقوق كثيـرة و على صاحب العمل أن يـحققها للعامل د. 

" انـمهـعبد الــمسخر أو الـل الــــيـذلـفال يضعه موضع الارة "ــبعــالـاتب بـقصد الكــماذا ي .20
 (؟٤قرة )فـ

  أو يعتدي عليهالعامل  أن يضرب لصاحب العمل ال يصح .أ 
  هعدم اقتطاع أي مبالغ من أجور حق العامل ىف  .ب 
 حفظ كرامة العاملـن يأصاحب العمل على ج.  
 أنه إنسان كبقية النالعلى العامل  معصاحب العمل  ن يتعاملأد.  

 

  

http://faculty.ksu.edu.sa/lubna/DocLib23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
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 مفتاح اإلجابة
 

 د .11 د .1
 ب .12 ج .2
 ب .1٣ أ .٣
 د .1٤ د .٤
 ج .15 ب .5
 أ .1٦ د .٦
 ب .17 ب .7
 ج .1٨ أ .٨
 د .1٩ أ .٩

 ج .20 ج .10
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز يحتاج إلى الضغطال 

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط
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 الثالث الدرس اختبار

 
 جدول المواصفات لالختبار أ.

مجموع 

 األسئلة

رقم 

 السؤال
 الرقم الكفاية الجوانب التي يتم تقييمها

٦، ٤ ٦ 

 

٥، ١ 

٩، ٢ 

الكلمات و العبارات االصطالحية فهم معاني  .أ

 باالعتماد على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

١٠ ٤ 

٨، ٣ 

 

٧ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  أدوات االتساق

 المنطقية بين أجزاء النصفهم العالقات  .ج

كفاية 

التخاطب 

أو 

 الخطاب

٢ 

١٦، ١٢ ١٠ 

١٥، ١٣ 

١٩، ١١ 

٢٠، ١٤ 

١٧ 

١٨ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 اإلجابة على األسئلة .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 

 التقدير اللفظي لالختبارسلم  ب.

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 

 أسئلة االختبار ج.
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 االختبار التحصيلي

 للدرس الثالث

 

  : ............... الفصل الدراسي   (١: مهارة القراءة ) اسم المادة

 ........\: ...... العام الدراسي   : تدريس اللغة العربية  القسم

 ........\: ......  التاريخ   : ......................... ة \اسم الطالب

 

 !أجب األسئلة اآلنية
 

 الـفعل الذي تـحته خط هو ... نوع". أرخبـيـل إندونيسيا على خط االستـواء يـقع" .١
 الـمبين للمعلوم الفعل الـماضي ج.  الـمبين للمعلوم الفعل الـمضارع .أ 
 الـمبين للمجهول د. الفعل الـماضي الـمبين للمجهول الفعل الـمضارع .ب 
  ... : إندونيسيا    "بر % ٣0مياة و  % 70من  إندونيسياتكون ـــت" .2
 فعل ج.  مبتدأ .أ 
 فاعلد.    خبـر .ب 
 "هو جسر اباتم الرائعها مـمن أهم معالو  زايرة جزيرة اباتم ك"يـمكن .٣

 الذي يفهم من سياق الكالم و هو ... خارج النص إىلحيل ـي )ك( ـمخاطبر الـضمي
  الدارل ج.   السائح .أ 
 الـحاج  د.    السائق .ب 
 " إندونيسياــرة بـيــثــكشة هي مد  مكنك مشاهدة أشياء ـي" .٤

 معىن الكلمة الـمكتوبة بـخط عريض هو ...
 جـميلة ج.   ـحسنةم .أ 
 جيدةد.    ــثيـرةم .ب 
 للمعلوم!حدد الـجملة اليت تتضمن فعال مبنيا  .5
 رات الساحرةـيف ابيل البحي توجد .أ 
 أفضل وقت لـممارسة رايضة الغوص يف بوانكيـن هو بيـن شهري أ بريل و نوفمبـر  .ب 
 بر % ٣0مياة و  % 70تكون إندونيسيا من ـــت .ج 
 إحدى أهم أماكن الغوص يف إندونيسيا والعامل كله” راجا أمبات“جزر  .د 
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مؤبد بقمة جبل ـالوجود الثلج ـب ستوائيةالبلدان االرها من ـيـإندونيسيا عن غ متازـو ت" .٦
 ما معىن العبارة اليت تـحتها خط؟. اببوا" جاايوجااي

 يف جنوب شرقي  آسياالبلدان اليت تقع ىف ج.         البلدان اليت تقع يف قارة اسيا .أ 
 يـنمحيطالـ البلدان اليت تقع بيـن د.     اليت تقع على خط االستواء البلدان .ب 

 ٨ - ٧السؤال 
خصائص ـرة بـتمتع كل جزيـــت إندونيسيا.ــرة بـيــثــشة كه  أشياء مد  مكنك مشاهدة ـي 

عة و ـيـنوع مصادر الطبـــفس الوقت أدت إىل تـتلف بعضها عن األخرى، و ىف نـــخـفريدة ت
 منسوجات و األطعمة و أماكن السياحة.ـمالبس و أنواع الـثل الـالثقافة م

 (1)سطر  "...تلف بعضها عن األخرىـــخـخصائص فريدة تـرة بـتمتع كل جزيـــت" .7
 بـما قبلها هي ... هذه العبارةعالقة 

 عالقة سببية .ج  عالقة تفسيـرية .أ 
 عالقة أتكيديةد.   عالقة عكسية .ب 
خصائص فريدة ـرة بـتمتع كل جزيـــت إندونيسيا.ــرة بـيــثــشة كه  مكنك مشاهدة أشياء مد  ـي" .٨

 "تلف بعضها عن األخرىـــخـت
 و هـما .. خارج النص إىل نحيالـيان خاطبـمان رـ ضمييوجد ىف العبارة 

 أنت ىف "تتمتع" -ك  ج.   هو ىف "يـمكن" -ك  .أ 
 ها -ك   د.  "تلفـــخـت هي ىف " –ك  .ب 
 ىف الـجملة اآلتية!الفاعل حدد  .٩

 "هادئـمحيط الـهندي و الـمحيط الـها الــيط بـحـي"
  بـها ج.    محيطـال .أ 
 هنديـالد.     يـحيط .ب 

10
. 

 ىف الـجملة اآلتية!الضميـر الذي يـحيل إىل خارج النص حدد 
 "خالبة بطقسها الباردـمرتفعات الـمناظرها الطبيعية و الـتمتع غرب سومطرة بـــتو "

 هو ج.     أنت .أ 
 ضميـر مستــتـر )هو(د.    ضميـر مستــتـر )أنت( .ب 
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 ٢٠ -١١السؤال 
 

  
 إندونيسياالسياحة ىف 

 
ألف جـزيـرة ذات جـبال و  17يـقع أرخبـيـل إندونيسيا على خط االستـواء و يــضم أكثر من 

مرتفعات مـمــتدة من الغرب إىل الشرق، بــيـن قارتـي آسيا و أوستـراليا. يـحـيط بــها الـمحيط الـهندي 
بر. تـضم إندونيسيا خـمس جـزر  % ٣0مياة و  % 70و الـمحيط الـهادئ. تـــتكون إندونيسيا من 

رئيـسية و هي سومطرة، و جاوا، و كالـمانـتـن، و سوالويسي، و اببوا؛ ابإلضافة إىل آالف الـجـزر 
 الصغـيـرة. 

ه شة كــثــيـرة بــإندونيسيا. تـــتمتع كل جزيـرة بـخصائص فريدة  يـمكنك مشاهدة أشياء مد 
الوقت أدت إىل تـــنوع مصادر الطبـيـعة و الثقافة مـثل تـخـــتلف بعضها عن األخرى، و ىف نـفس 

الـمالبس و أنواع الـمنسوجات و األطعمة و أماكن السياحة. كما أن برودة الـجو ىف الغاابت 
االستوائية العالية مع تغريد الطـيـور و ألوان الفراشات الزاهية و الكم  الـهائل من النبااتت و 

شالالت الـجارية بــيـن األنـهار إىل شواطئ البحر ذات الرمال الصفراء أو الـحيواانت، و األمواج و ال
البيضاء أو السوداء كل هذه من األماكن الـمناسبة للسياحة. و تـمتاز إندونيسيا عن غـيـرها من 

 البلدان االستوائية بـوجود الثلج الـمؤبد بقمة جبل جاايوجااي اببوا.
زر آرو بشرق إندونيسيا أحسن أنواع اللؤلؤ ىف العامل. كما ستجد ىف جزيرة نوساتـــنجارا و ج

يـمكنك شراء الـحلي من الذهب بـمدينة سورااباي، و الـمصنوعات من الفضة بـمدينة جوكجاكارات، 
و شراء الـماسي الـمحلي من مدينة مراتبورا. و يـمكنك زايرة حديقة عامل الـخيال "دونيا فانتاسي" 

لعاب التـرفيـهـية الـمثيـرة الـحديثة، كما يـمكنك مشاهدة الـحيواانت البحرية من بـجاكرات اليت تقدم األ
داخل نفق عبارة عن حوض كبيـر لألسـماك البحرية حيث تعيا لـحظات ىف عالـم البحر. و 

من أهم معالـمها هو جسر اباتم الرائع و هو أشهر معل م و الوجهة يـمكنك زايرة جزيرة اباتم، و 
تـــتمتع غرب سومطرة بـمناظرها الطبيعية و الـمرتفعات األويل يف هذه الـجزيرة الساحر. و السياحية 

الـخالبة بطقسها البارد و هي موطن لساللة مينانج كاابو الـحريصة بتقاليدها و ثقافــتــها و أطباقها 
 اللذيذة.
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 هي ... إندونيسياــبمصادر الــثــقافة بعض  .11
 عامل الـخيال بـجاكرات ج.   غرب سومطرةبمناظر الطبيعية الـ .أ 
 األمواج و الشالالتد.   مصنوعاتـالو  منسوجاتـمالبس و الـال .ب 

 " واءـل إندونيسيا على خط االستـيـقع أرخبـي" .12
 توجد هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 الرئيسية من الفقرة الثانية هي ...الـجملة  .1٣
 تلف بعضها عن األخرىـــخـخصائص فريدة تـرة بـتمتع كل جزيـــت .أ 
 إندونيسياــرة بـيــثــشة كه  مكنك مشاهدة أشياء مد  ـي .ب 
 عة و الثقافةـيـنوع مصادر الطبـــفس الوقت أدت إىل تـو ىف ن .ج 
 منسوجات و األطعمة و أماكن السياحةـأنواع ال .د 

 ؟مينانج كاابوبـماذا تشتهر  .1٤
   نواع اللؤلؤأبج.    الرائع هاجسر بـ .أ 
 طباقها اللذيذةد. أب  من الفضة ـهامصنوعاتبـ .ب 

 الفكرة الرئيسية من الفقرة األخيـرة هي ... .15
 إندونيسياــباألماكن السياحية الـموجودة  ج.   إندونيسياموقع  .أ 
 إندونيسياــعة و الثقافة بـيـمصادر الطبد.   نجاراـــىف جزيرة نوساتالسياحة  .ب 

 "خالبة بطقسها الباردـمرتفعات الـمناظرها الطبيعية و الـتمتع غرب سومطرة بـــتو " .1٦
 توجد هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 
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 خالصة النص السابق هي ... .17
 متلك مقومات السياحة ـأهم الدول اليت تندونيسيا من إر ـتعتب .أ 
ختلفة ـمناطق مـأماكن سياحية توجد ب جزر وـرويج السياحي لـندونيسيا إىل التإتسعى  .ب 

 ندونيسيةجمهورية اإلـحاء الـيف أن
 الستقبال السواح والعمل على خدمتهم رصدت إندونيسيا ميزانية للسياحة و .ج 
 إندونيسيا جنة فوق األرض بـما تـمتلكه من جـمال و روعة الطبيعة د. 

وجود ـستوائية برها من البلدان االـيـإندونيسيا عن غ متازـتماذا يــقصد الكـاتب بـالــعــبارة " .1٨
 ؟اببوا" مؤبد بقمة جبل جاايوجاايـثلج الــال

 رهاـغي وأ إندزنيسيايف  سواء البلدان االستوائية ىف يوجد الــثلج الـمؤبد .أ 
 إال ىف إندزنيسيا البلدان االستوائيةىف  يوجد الــثلج الـمؤبدال   .ب 
 البلدان االستوائية جـميع ىف يوجد الــثلج الـمؤبد. ج 
 البلدان االستوائية ىف يوجد الــثلج الـمؤبدال د.  

 بــــــــ.....م ـىف العال رها من البلدانـيـإندونيسيا عن غتـمتاز  .1٩
 ألف جزيرة 17 علي عددها جزر يزيدـال من جموعةـم من ها تتألفـأن إذ متميزـبتكوينها ال .أ 
 واءـعلى خط االستبـموقعها  .ب 
 ابألماكن السياحية الـمنتشرة عبـر الـجزر .ج 
 اببوا مؤبد بقمة جبل جاايوجاايـوجود الثلج الـب .د 

 ؟مدينة جوكجاكاراتما هي خصائص  .20
 حلي من الذهبـال ج.   أنواع اللؤلؤ .أ 
 مصنوعات من الفضةـالد.    مؤبدـثلج الــال .ب 
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 مفتاح اإلجابة
 

 ب .11 أ .1
 أ .12 د .2
 ب .1٣ أ .٣
 د .1٤ ب .٤
 ج .15 ج .5
 ج .1٦ ب .٦
 أ .17 أ .7
 ب .1٨ ج .٨
 أ .1٩ أ .٩

 د .20 ب .10
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 الطالباسم  الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط

  



175 
 

 الرابع الدرس اختبار

 
 جدول المواصفات لالختبار أ.

مجموع 

 األسئلة

رقم 

 السؤال
 الرقم الكفاية يتم تقييمهاالجوانب التي 

٥، ١ ٦ 

 

٨، ٤ 

٦، ٢ 

فهم معاني الكلمات و العبارات االصطالحية  .أ

 باالعتماد على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

٣ ٤ 

٩، ٧ 

 

١٠ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  أدوات االتساق

 فهم العالقات المنطقية بين أجزاء النص .ج

كفاية 

التخاطب 

أو 

 الخطاب

٢ 

١٤، ١١ ١٠ 

١٦، ١٣ 

١٨، ١٢ 

١٧، ١٥ 

٢٠ 

١٩ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 األسئلةاإلجابة على  .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 

 سلم التقدير اللفظي لالختبار ب.

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 

 أسئلة االختبار ج.
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 االختبار التحصيلي

 للدرس الرابع

 

  : ............... الفصل الدراسي   (١: مهارة القراءة ) اسم المادة

 ........\: ...... العام الدراسي   : تدريس اللغة العربية  القسم

 ........\: ......  التاريخ   .........................:  ة \اسم الطالب

 

 !أجب األسئلة اآلنية
 

ر منطقة ـاط لع أمي ًحا. وـجري 2٣٨ي ـشهيداً وحوال 10٨حادثة أكثر من ـخلفت هذه ال" .١
وجه  . ورافعةالقوط سر خالد الفيصل، ميدانيا على تداعيات حادثة ـيـمكرمة، األمـمكة ال
 "ةـكاف  نــيــمصابر الدعم للـتوفيـة بـهات ذات العالقـجـالميع ـجاألميـر 

 معىن كلمة "الـمصاب" ىف الـجملة السابقة هو ...
 من يـموت شهيدا ج.   من أصابته فاقة .أ 
 الشهيد و الـجريح د.    الـجريح و الـمريض .ب 
 توضيحا" ياانـــبحرام ـمسجد الـالرائسة العامة لشؤون ال"و أصدرت  .2

 : ..... ياانـــب
 خبـر ج.   مبتدأ .أ 
 مفعول بهد.    فاعل .ب 
 ىف الـجملة اآلتية!الكلمتيـن الـمكتوبتيـن بـخط عريض  بيـن نوع العالقةحدد  .٣

، اليت ستـرفع طاقــــته التوسعة الثالثةأعمال الـمسجد الـحرام و  الـحرم الـمكييشهد "
الكعبة آالف طـائف بـ 105صل للفرض الواحد، و ملـــيـــون مـ ٣.2االستيعابـية ألكـــثر من 

 "يف الساعة الواحدةالشريــفة 
 عالقة التضاد ج.   عالقة الـجزء ابلـجزء .أ 
 يبـرتـعالقة التد.    عالقة الـجزء ابلكل .ب 
  "الـمسجد الـحرام مشروع توسعةالرافعة يف  سقطت" .٤

 ... الفعل الذي تـحته خط هو نوع
 متعديـال الفعل الـماضي ج.   الفعل الـماضي الالزم .أ 
 متعديـال الفعل الـمضارعد.    الفعل الـمضارع الالزم .ب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
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 "ًحاـجري 2٣٨ي ـشهيداً وحوال 10٨أكثر من  حادثةـخلفت هذه ال" .5
 حدد الـجـملة اليت ال تـحمل نفس الـمعىن ابلـجملة السابقة؟

 حاـجري2٣٨تياًل وحوايل ــق 10٨  حياةـأودت هذه الـحادثة ب .أ 
 حاـجري 2٣٨  و 10٨حادثة وفاة ـنتجت عن ال .ب 
 حاً ـجري 2٣٨ وحوايل وفيات 10٨ من أكثر خلفةـم حادثةـال ذهه .ج 
 جريـحاً  2٣٨وفيات وحوايل  10٨ضحااي إىل   فع عددــيرت .د 
 حدد الـمفعول به ىف الـجملة اآلتية! .٦

 " ت دواي هائال انجـما عن سقوط الرافعةــــسـمع"
 دواي ج.   سـمع .أ 
 هائالد.     أان .ب 
ها ـــارتفاعبلغ ـــو ي ،توسعةالمستخدمة يف ـواحدة من الرافعات ال اآللة الرافعةر هذه ـعتبـتو " .7

 "م 250حوايل ـتقدر ب مساحةم و تستخدم  200أكثر من 
 هو ...الكلمتيـن الـمكتوبتيـن بـخط عريض  بيـن نوع العالقة

 عالقة الـجزء ابلكل  ج.   عالقة الـجزء ابلـجزء .أ 
 عالقة التضادد.    يبـرتـعالقة الت .ب 
  "التوسعة الثالثةالـمسجد الـحرام أعمال  يشهد" .٨

 الفعل الذي تـحته خط هو ... نوع
 متعديـال الـماضي الفعل ج.   الفعل الـماضي الالزم .أ 
 متعديـال الفعل الـمضارعد.    الفعل الـمضارع الالزم .ب 

 ١٠ - ٩السؤال 
حادثة قد يعود إىل ـمواقع اإلخبارية أن سبب هذه الـوقد أشارت العديد من ال 

تلعت األشجار وأثرت على الرافعات العاملة يف ــالرايح القوية اقالسائدة.  جويةـالحالة ـال
دت ة، تلب  أحادث "فجـجاته من الـمغرب بعد نـحمد من الـحاج مـقال ال ومنطقة. ـال

ما عن ـمعت دواي هائال انجـم سـمن ث تعصف بقوة و الرايح السماء ابلغيوم وبدأت
 .سقوط الرافعة

 هو ...الكلمتيـن الـمكتوبتيـن بـخط عريض  بيـن العالقةنوع  .٩

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
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 عالقة الـجزء ابلـجزء  ج.   يبـرتـعالقة الت .أ 
 عالقة الـجزء ابلكلد.     عالقة التضاد .ب 

 (2" )سطر ... منطقةـتلعت األشجار وأثرت على الرافعات العاملة يف الــالرايح القوية اق" .10
 هي ...بـما قبلها  هذه العبارةعالقة 

 عالقة تفسيـرية  .ج   عالقة أتكيدية .أ 
 عالقة عكسيةد.     عالقة سببية .ب 

 ٢٠ -١١السؤال 
 

 سقوط رافعة ِف احلرم املكي
 

، حاداث مرو عا، إثــر سقوط 2015 سبتمبـر 11و شهد الـحرم الـمكي، مساء اليوم الـجمعة 
يف الـجهة  لـحرامالـمسجد ا مشروع توسعةرافعة حديدية من أعلى سطح الـحرم. سقطت الرافعة يف 

. و من الـجدير ابلذكر أن هذه الـحادثة تــزامنت مع بداية لـمقام إبراهيمالشرقية الـمواجهة 
الذيـــن يــتـوافدون بكثافة  الـمعــتمريــن يف مكة الـمكرمة فضاًل عن وجود عدد كبـيـر من الـحـج موسم

 .الـج مع أايم
، اليت ستـرفع طاقــــته االستيعابـية ألكـــثر من التوسعة الثالثةل يشهد الـمسجد الـحرام أعما

آالف طـائف ابلكعبة الشريــفة يف الساعة الواحدة. و  105ن مـصل للفرض الواحد، و ملـــيـــو  2.٣
 الرافعة اآللةو تـعتبـر هذه  .هذه التوسعة مشروعام تــنفيذ مه مــجمـوعة بـن الدن السعوديةقد تولت 

م و تستخدم مساحة  200واحدة من الرافعات الـمستخدمة يف التوسعة، و يـبلغ ارتفاعها أكثر من 
 م. 250تقدر بـحوايل 

الـحالة وقد أشارت العديد من الـمواقع اإلخبارية أن سبب هذه الـحادثة قد يعود إىل 
و قال الرايح القوية اقــتلعت األشجار و أثرت على الرافعات العاملة يف الـمنطقة. السائدة.  الـجوية

الـحاج مـحمد من الـمغرب بعد نـجاته من الـحادث "فجأة، تلب دت السماء ابلغيوم و بدأت الرايح 
الرائسة العامة و أصدرت  ."سقوط الرافعة تعصف بقوة و من ثـم سـمعت دواي هائال انجـما عن

إنه نتيجة للعواصف الشديـدة و الريـاح القويـة بياان توضيحا، و قال البـيان: لشؤون الـمسجد الـحرام 
 لغــزيــرة على العاصمة.و األمطار ا

جريـًحا. و اط لع أميـر منطقة  2٣٨شهيدًا وحوالـي  10٨خلفت هذه الـحادثة أكثر من 
و وجه جـميع  .مكة الـمكرمة، األمـيـر خالد الفيصل، ميدانيا على تداعيات حادثة سقوط الرافعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%28%D8%A2%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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و دفع الـهالل األحـمر  .لعالج لــهمالـجـهات ذات العالقـة بـتوفيـر الدعم للمصابــيــن كافـة و تقديـم ا
مستشفيات، حيث استقبل مستشفى  ٦السعودي بسيارات اإلسعاف سريعا و وزع الـمصابيـن على 

 أجياد الطوارئ أكبـر عدد من الـمصابـيـن.
بدأت الـحياة تعود . مسـيــرة الـحـج والـحجاج وأدائـهم لـمـناسكهمهذا لن يــؤثـر على و 

هبت جـميع اآلليات و القوى البشرية لرفع مـخلفات الرايح و األمطار. يف الوقت  تدريـجيا بعد أن
نسأل هللا أن يـــتــقبلهم من نفسه عاد الـمعتمرون و الـحجاج إىل الطواف و السعي ابلـحرم الـمكي. 

 .الشهداء و أن ي لـهم أهـلهم و ذويــهم جـميل الصبـر و الس لـوان
 

 " توسعةهذه ال مشروع نفيذــت مهام ن الدن السعوديةـوعة بـجمــمقد تولت  و" .11
 توجد هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 هي ... مرـهالل األحـالوظيفة  .12
 نــيــالعالج للمصابم ـديـقــتج.  دفع بسيارات اإلسعاف .أ 
 خلفاتـمالـع ــرفد.   صرف مساعدة مالية .ب 

 الفكرة الرئيسية من الفقرة الــثالــثة هي ... .1٣
 سقوط الرافعةوقت  .ج  سقوط الرافعةأتثيـر  .أ 
 سقوط الرافعةالـمسؤول عن د.   سقوط الرافعةسبب  .ب 

  "حرمـالسعي ابل و ىل الطوافإحجاج ـال معتمرون وـيف الوقت نفسه عاد ال" .1٤
 توجد هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الرابعة .ج   األوىل .أ 
 الـخامسةد.    الثانية .ب 

 ؟سقطت الرافعةأين  .15
 ىف الـمسعى .ج مقام إبراهيمـل مواجهةـجهة الشرقية الـيف ال .أ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 د. ىف الـمطاف    مكرمةـمنطقة مكة ال .ب 
 الفكرة الـرئيسية من الفقرة األوىل هي ... .1٦
 مسرية الـحـج بعد سقوط الرافعة ج.  سقوط الرافعة الـحادث بعد .أ 
 د. أتثيـر سقوط الرافعة  وقت وقوع الـحادث و موقعه .ب 

 الـحرم؟ حادثة من الـمسؤول عن .17
 ن الدنـوعة بـجمــم .ج   الـممكلة السعودية .أ 
  الـهالل األحـمرد.   أميـر منطقة الـمكة الـمكرمة .ب 

 ... مكيـحرم الـالسعي ابل ىل الطواف وإحجاج ـال معتمرون وـعاد ال .1٨
 حيـن سقطت الرافعة ابلـحرم الـمكي .أ 
 بعد دقائق من سقوط الرافعة ابلـحرم الـمكي .ب 
 همــم العالج لـتقدي ة وـن كافــيــر الدعم للمصابـتوفيبعد  .ج 
 مطاراأل خلفات الرايح وـالقوى البشرية لرفع م ميع اآلليات وـبعد أن هبت ج .د 

حادثة قد ـمواقع اإلخبارية أن سبب هذه الـوقد أشارت العديد من ال"ما الـمقصود ابلعبارة  .1٩
 "؟ السائدة جويةـحالة الـاليعود إىل 

 جويةـحالة الـالهو  حادثةـسبب هذه الال أحد يعتقد أن  .أ 
 جويةـحالة الـالهو  حادثةـسبب هذه التقول الـمصادر أن أن   .ب

 جويةـحالة الـالهو  حادثةـسبب هذه اليعتقد الـجميع أن  .ج 
 الـحالة الـجويةأن سبب هذه الـحادثة هو  ميةـالعربية الرس مصادرـتقول ال .د 

 خالصة النص السابق هي ... .20
 حاـجري 2٣٨  و 10٨حادثة وفاة ـعن ال ةجينت .أ 
 سقوط الرافعة حادث مروع تسببه الـحالة الـجوية  .ب 
 سقوط الرافعة عن مسؤوليتها تعلنن الدن ـب جموعةـم .ج 
 جـحـرة الــيـمسر على ـؤثــتلن ه الـحادثة هذ د. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3


181 
 

 
 

 مفتاح اإلجابة
 

 ب .11 د .1
 أ .12 د .2
 ب .1٣ ب .٣
 د .1٤ أ .٤
 أ .15 د .5
 ب .1٦ ج .٦
 ج .17 أ .7
 د .1٨ د .٨
 ب .1٩ د .٩

 ب .20 ج .10
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط
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 الخامس الدرس اختبار

 
 جدول المواصفات لالختبار أ.

مجموع 

 األسئلة

رقم 

 السؤال
 الرقم الكفاية الجوانب التي يتم تقييمها

٨، ٢ ٦ 

 

٦، ٤ 

٥، ١ 

فهم معاني الكلمات و العبارات االصطالحية  .أ

 باالعتماد على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

٧ ٤ 

١٠، ٣ 

 

٩ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  أدوات االتساق

 فهم العالقات المنطقية بين أجزاء النص .ج

كفاية 

التخاطب 

أو 

 الخطاب

٢ 

١٥، ١٣ ١٠ 

١٤، ١٢ 

١٧، ١٦ 

١٨، ١١ 

١٩ 

٢٠ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 األسئلةاإلجابة على  .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 

 سلم التقدير اللفظي لالختبار ب.

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 

 أسئلة االختبار ج.
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 االختبار التحصيلي

 للدرس الخامس

 

  : ............... الفصل الدراسي   (١: مهارة القراءة ) اسم المادة

 ........\: ...... العام الدراسي   : تدريس اللغة العربية  القسم

 ........\: ......  التاريخ   .........................:  ة \اسم الطالب

 

 !أجب األسئلة اآلنية
 

 ىف قالب خبز مدهن" خلطةـال ع  ض  و  تـ  " .١
 : ..... خلطةـال

 الـخبـر ج.   الفعل .أ 
 د. انئب الفاعل   الفاعل .ب 
 " الـمعدةعلى خفيف الـمغذية، كما أنـها  ر الـموز من الفاكهة اللذيذة وـبـتـيع" .2

 هو ...من حيث موقعها ىف الـجملة الـمكتوبة بـخط عريض  كلمةمعىن ال
 الظ  ل  خفيف ج.   ض مهـال س ه ل .أ 
 د. ظريف  قليل الوز ن .ب 
 "ج جيداز ـ م  ـي   حىت العالية ج ابلسرعةز ـ م  ـ  ي .العسل و مع البيض مازجةـيوضع ىف الو  موزـال يقطع" .٣

 األفعال: .. .من األفعال متــتابعة زمنياتوجود العالقة بيـن مـجموعة 
 جز ـ م  ـــ  ي - جز ـ ـم  ـــ  ي - يقطع ج.  مزجـي - يقطع .أ 
 جز ـ م  ـــ  ي - يوضع – يقطعد.  جز ـ ـم  ـــ  ي - يوضع - يقطع .ب 
  ".مازجة مع البيض و العسلـموز و يوضع ىف الـال ع  ط  ق  يـ  " .٤

 ... الـفعل الذي تـحته خط هو نوع
 مبـنـي للمجهولـال رعاضالفعل الـم ج. مبـنـي للمجهولـالـماضي الالفعل  .أ 
 علوممبـنـي للمـال رعاضالفعل الـمد.   علوممبـنـي للمـالفعل الـماضي ال .ب 
 ىف الـجملة اآلتية! انئب الفاعلحدد  .5

 "خبزـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــت  و "
 خلطةـىف ال .ج   فر كــت   .أ 
 خلطةـالد.    الزبدة .ب 
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  "اللحوم بدون النظر إليها ت  ع  طي ق  " .٦
 : ... ت  ع  ط  ق  

 مبـنـي للمجهولـالفعل الـماضي ال ج. مبـنـي للمجهولـال رعاضالفعل الـم .أ 
 علوممبـنـي للمـالفعل الـماضي الد.   علوممبـنـي للمـال رعاضالفعل الـم .ب 
 ة اآلتية!الـعبار وصل الزمين ىف حدد أدوات ال .7

مزج ـمزج ابلسرعة العالية حىت يـي. مازجة مع البيض و العسلـموز و يوضع ىف الـيقطع ال"
ملح و جوز الطيب ىف صلطانية  ـيكنج ابودر، الــنخل الدقيق، بــو ىف نفس الوقت ي جيدا.

 "خبزـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــرة و ت  ـبيـك
 ابلسرعة العالية ج.    مع .أ 
 ىف نفس الوقتد.     و .ب 
 "مكوانت خبز الـموزقدم ــو هـنا ت" .٨

 حدد الـعبارة اليت ال تـحمل نفس الـمعىن ابلعبارة اليت تـحتها خط؟
 ستعد لتكوين خبز الـموزج. ما ي   لتكوين خبز الـموزحتاج إليه ما يـ   .أ 
 لتكوين خبز الـموز د. ما ي ستعمل  لتكوين خبز الـموزما يصنع  .ب 

 ١٠ - ٩السؤال 
مزج ابلسرعة العالية ـي. مازجة مع البيض و العسلـموز و يوضع ىف الـيقطع ال 

ملح و جوز الطيب ـيكنج ابودر، الــنخل الدقيق، بــو ىف نفس الوقت ي مزج جيدا.ـحىت ي
. يقلب معه خبزـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــرة و ت  ـبيـىف صلطانية ك

خلطة ىف قالب خبز ـتوضع ال .ماماـمزج تـضرب جيدا حىت يـموز و يـمزوج الـالسكر و م
(1٣x20 مدهن من قبل و ت )معرفة ـلحم ى من قبل. ـصف فرن مـتـــنـز ىف مـبـخـسم

يكون مفروض أن ـز عود خشيب رفيع ىف الرغيف؛ و عند إخراجه. الــغ  ــر، بـبـتــخـنضجها ت
 رد عل حامل سلك )أو م نخل(.ـبـــيـرك لـتــجاف عند نضج الرغيف. ي

 هي ...السابقة ىف الفقرة  الـجملالعالقة بيـن  .٩
 عالقة سببية .ج  عالقة تفسيـرية .أ 
 عالقة أتكيديةد.   عالقة التــرتيب .ب 
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 اليت تـحتها خط هي ...ة وصل الزمين ىف الـعبار أدوات ال .10
 عند ج.   مفروضـال .أ 
 رفيعد.     زــغ  ــب .ب 
 

 ١١السؤال 
 

من الوصفات السهل صنعها يف الـمنــزل و هـي من الوصفات الـمفضلة عند  خـبـز ابلـموز 
يعـتـبـر الـموز من الفاكهة اللذيذة و الـمغذية، كما أنـها خفيف على الـمعدة، و األطفال. 

طاقة و حيوية كبيـرة، و هـنا تقدم مكوانت خبز يؤكد الـخبـراء أن الـموز يـمنح الـجسم 
 الـموز و تفاصيل طريقة سهلة لعمله يف الـمنزل أدانه.

 

 ما هي فوائد صحية للـموز؟ .11
 حيوية كبيـرة الـموز يـمنح الـجسم طاقة وج.       خفيف على الـمعدة الـموز .أ 
 الـمغذية اللذيذة والـموز من الفاكهة د.    من الوصفات الـمفضلة الـموز .ب 

 ٢٠ -١٢السؤال 
مزج ـمزج ابلسرعة العالية حىت يـي. مازجة مع البيض و العسلـموز و يوضع ىف الـيقطع ال 

ملح و جوز الطيب ىف صلطانية  ـيكنج ابودر، الــنخل الدقيق، بــو ىف نفس الوقت ي جيدا.
خبز. يقلب معه السكر و ـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــرة و ت  ـبيـك
 20x1٣خلطة ىف قالب خبز )ـماما. توضع الـمزج تـضرب جيدا حىت يـموز و يـمزوج الـم

ر، ـبـتــخـمعرفة نضجها تـل حم ى من قبل.ـصف فرن مـتـــنـز ىف مـبـخـسم( مدهن من قبل و ت
كون جاف عند نضج مفروض أن يـز عود خشيب رفيع ىف الرغيف؛ و عند إخراجه. الــغ  ــب

 رد عل حامل سلك )أو م نخل(.ـبـــيـرك لـتــالرغيف. ي
 هي ... سابقةالفكرة الرئيسية من الفقرة ال .12
 يف الـمنــزل  موزـخبز الصنع  ج.   موزـخبز ال مكوانت .أ 
 موزـخبز الفوائد د.    موزـطريقة عمل خبز ال .ب 
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 قد تـم وصف الـمكوانت الـمنخولة ىف ... .1٣
 ٣سطر  .ج   1سطر  .أ 
 ٤سطر د.    2سطر  .ب 

 الفكرة الـمؤيدة من الفقرة السابقة هي ... .1٤
 خبزـرة الـتـــمدة فج.   الـخطوة بعد نضج خبز الـموز .أ 
 موزـخبز ال مكوانتد.   موزـطريقة عمل خبز ال .ب 

 "خبزـتات الــــخلطة فـخلطة حىت تشبه الـفر ك الزبدة ىف الــو ت  " .15
 هذه العبارة ىف ...توجد 

 2سطر  .ج   ٤سطر  .أ 
 1سطر د.    ٣سطر  .ب 

 .......... قبل البدء بعمل خبز الـموز .1٦
 تـمزج كافة الـمكوانت ج.  ت ستعد  كافة الـمكوانت  .أ 
 ابلسرعة العالية الـموز مزجـيد.  مازجةـموز و يوضع ىف الـيقطع ال .ب 

 الـخلطة ... رـبـتــخـت .17
  قبل وضعها ىف قالب خبز مدهن من قبل ج.   إلخراجها .أ 
 معرفة نضجهاـلد.   عند نضج الرغيف .ب 

 ؟مازجةـىف ال الـموزوضع ماذا تفعل بعد  .1٨
 مزج جيداـمزج ابلسرعة العالية حىت يـي ج.   موزـيقطع ال .أ 
 مزج البيض و العسلـيد.    بيضيقطع ال .ب 

 هي ... ةالسابق فقرةخالصة ال .1٩
 لتكوين خبز الـموزكافة الـمكوانت ستعمل  ت   .أ 
 قبل البدء بعمل خبز الـموزكافة الـمكوانت ستعد  ت   .ب 
 سهلة موزـخبز ال طريقة عمل .ج 
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 رـيـالشه موزـخبز ال عمل طريقة د. 
 ماذا يــقصد الكـاتب بـالــعــبارة "الـمفروض أن يكون جاف عند نضج الرغيف" ؟ .20
  الرغيفجاف عند نضج ي ـأن أيت الواجب .أ 
 جاف عند نضج الرغيف يبقي أن مفروضـال .ب 
 اعند إخراجهالـخلطة  تـختبـرج.  
 لـيـــبـرد عل حامل سلكالرغيف د. يــتـرك  

 

 

 مفتاح اإلجابة
 

 ج .11 د .1
 ب .12 أ .2
 ب .1٣ ب .٣
 أ .1٤ ج .٤
 ب .15 ب .5
 أ .1٦ ج .٦
 د .17 د .7
 ج .1٨ ب .٨
 ج .1٩ ب .٩

 أ .20 ج .10
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط
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 السادس الدرس اختبار

 
 لالختبارجدول المواصفات  أ.

مجموع 

 األسئلة

رقم 

 السؤال
 الرقم الكفاية الجوانب التي يتم تقييمها

٦، ٤ ٦ 

 

٥، ١ 

٩، ٢ 

فهم معاني الكلمات و العبارات االصطالحية  .أ

 باالعتماد على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

١٠ ٤ 

٨، ٣ 

 

٧ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  أدوات االتساق

 فهم العالقات المنطقية بين أجزاء النص .ج

كفاية 

التخاطب 

أو 

 الخطاب

٢ 

١٦، ١٢ ١٠ 

١٥، ١٣ 

١٩، ١١ 

٢٠، ١٤ 

١٧ 

١٨ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 المؤيدةو ر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 اإلجابة على األسئلة .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 

 سلم التقدير اللفظي لالختبار ب.

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 

 أسئلة االختبار ج.
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 االختبار التحصيلي

 للدرس السادس

 

  : ............... الفصل الدراسي   (١: مهارة القراءة ) اسم المادة

 ........\: ...... العام الدراسي   : تدريس اللغة العربية  القسم

 ........\: ......  التاريخ   : ......................... ة \اسم الطالب

 

 !أجب األسئلة اآلنية
 

 " مساءـجميلة يف الـأخذت  عهدا علي أن أعود لنفتح هداايك  ال" .١
 الـمصدر الـمؤول : ...

 أن أعود ج.  عهدا .أ 
 لنفتحد.   علي أن أعود .ب 
    عن أحد نور الشمس بسجـنه" يـحجبأن "و ال يـحق ألحد  .2

  ...:  أن يـحجب
 فعل ج.  مبتدأ .أ 
 د. فاعل   خبـر .ب 
هم أن يفتحوا هدااي عيد ميالدهم ـل تاحــ، ال يركـيـن غـريـيـثـي يف السجن ألن أطفاال كـأنن" .٣

 "حصل عليهاـبعضهم ال ي هم حىت أن يفتحوها وحدهم، وـل تاحـال يمع آابئهم، بل 
 التكرار : ...نوع 

 التكرار التام ج. تلفــخـاللفظ م معىن وـتكرار ال .أ 
 نصيالتكرار الد.    جزئيـالتكرار ال .ب 
 " تطفئيـن شـمعتك السابعةيف ذلك اليوم كنت  " .٤

 ما معىن العبارة اليت تـحتها خط؟
 سبع شـمعات لـحفل عيد الـميالد ج.   سبع شـمعات تطفئيـن .أ 
 د. اليوم السابع ىف حفل ميالدك  ميالدك السابعتـحتفليـن بعيد  .ب 
 حدد الـجملة اليت تتضمن مصدرا مؤوال! .5
 معتك السابعةـن شـيف ذلك اليوم كنت  تطفئي .أ 
 ي ال أريد أن أفارقكـي أننـرتـن اي صغيـتعلمي  .ب 
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 هو ملك للجميع هو نعمة من هللا و .ج 
 هداايـم نفتح الـحن حىت لـن .د 
 ".ك من فهم كل ما سأقوله اآلنصغر سنقد يـمنعك  " .٦

 ما معىن العبارة اليت تـحتها خط؟
 عقل صغيـرج.    أسنان صغيـرة .أ 
 جسم صغيـر د.       عمر صغيـر .ب 
حكم أودعين ـأذهب إىل السجن. لكن ال ي ال أريد أن أفارقك وـي أننـرتـن اي صغيـ"تعلمي .7

 ي"ـالسجن دون رغبة من
 بـما قبلها هي ... "يـحكم أودعين السجن دون رغبة منـلكن ال" العبارة عالقة

 عالقة سببية ج.  عالقة تفسيـرية .أ 
 د. عالقة أتكيدية  عالقة عكسية .ب 
حكم أودعين ـأذهب إىل السجن. لكن ال ي ال أريد أن أفارقك وـي أننـرتـن اي صغيـ"تعلمي .٨

 "يـالسجن دون رغبة من
 ... -التكرار التام : ... 

 إىل - ال ج.   أودعين - نـتعلمي .أ 
 السجن - السجند.     أذهب – أريد .ب 
 حدد الـجملة اليت فيها الـمصدر الـمؤول )ىف مـحل نصب مفعول به(! .٩

    هم أن يفتحوا هدااي عيد ميالدهم مع آابئهمـتاح لــال ي .أ 
 مزدهرة أن تكون بلدي مشرقة و اولأح .ب 
 منع اآلخرين عنهاـي تملكها وــها أو يـمكن ألحد أن يستأثر بـال ي .ج 
أعانقك يف  ال أعرف كم ستمضي علي من السنوات يف السجن قبل أن أخرج و .د 

 جدداً.ـالضوء م
أعانقك يف الضوء  كم ستمضي علي من السنوات يف السجن قبل أن أخرج و "ال أعرف .10

هي  الشمس وي يف السجن ألين أحب رؤية ـه اآلن أنــيـجدداً. لكن ما أريدك أن تعرفـم
 "ر ظالمهاــنيـــت تشرق على بلدي و

 ... -التكرار الـجزئي : ... 
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 أحب - أريد ج.   تعرفيـــــ –أعرف  .أ 
 أعانق –أخرجد.     رــنيـــت -تشرق  .ب 
 

 ٢٠ -١١السؤال 
 

 رسالة الشيخ علي سلمان البنته "نبأ" )ذات سبع سنوات(
 

 ..إىل ثـمرة فؤادي، ابنيت الـحبيبة نبأ
ن اي سرور قلبـي أنــنـي أحبك كثيـرا كثيـــرا، و أشتاق لرؤيتك، و أحلم بـمستقبلك الذي يـتعلم

 ..أتـمناه
 ..حبـيبتـي نــبأ

أنت  يف ذلك اليوم كنت  تطفئيـن شـمعتك السابعة و تسمعيـن الطرقات القوية ترطم ابب بــيـتـنا، و
ميالدي اي اباب؟ نـحن حىت لـم نفتح الـهدااي بعد.. ماذا تسأليـن لـم أتتـي الشرطة إىل بــيـتــنا يف يوم 

 عندما ود عتك ذاهباً، أخذت  عهدا علي أن أعود لنفتح هداايك  الـجميلة يف الـمساء، و يريدون؟ و
 لــتـنامي يف حضين كما كل ليلة. 

 ..حبـيــبتـي نبأ
لكن الـحكم أودعين السجن تعلميـن اي صغيـرتـي أننـي ال أريد أن أفارقك و أذهب إىل السجن. 

دون رغبة منـي. لـماذا أودعنـي السجن؟ تلك قصة آمل أن أحكيــها لك الحقًا كاملة، قد يـمنعك 
صغر سنك من فهم كل ما سأقوله اآلن، لكن حـتما ستفهمينه بعد سنوات قليلة من اآلن، 

 .ستدركينه أسرع مـما تـــتصوريـن
 ..حبـيــبتـي نبأ

ه لك اآلن، أننـي يف السجن ألن أطفاال كـثـيـريـن غـيـرك، ال يــتاح لـهم أن يفتحوا ما أستطيع أن أقول
هدااي عيد ميالدهم مع آابئهم، بل ال يـتاح لـهم حىت أن يفتحوها وحدهم، و بعضهم ال يـحصل 

 .عليها
  ..ابنــتـي الـحبـيـــبة نبأ

أعانقك يف الضوء مـجدداً.  ال أعرف كم ستمضي علي من السنوات يف السجن قبل أن أخرج و
لكن ما أريدك أن تعرفـيه اآلن أنـي يف السجن ألين أحب رؤية الشمس و هي تشرق على بلدي و 
تـــنيــر ظالمها، أحاول أن تكون بلدي مشرقة و مزدهرة. الشمس نعمة كبــيـرة خلقها هللا للنال 
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ـمنع اآلخرين عنها، و ال يـحق ألحد أن ي جـميعاً، و ال يـمكن ألحد أن يستأثر بـها أو يــتملكها و
يـحجب عن أحد نور الشمس بسجـنه و منعه عنها، تـماما كما الوطن، هو نعمة من هللا، و هو 

 .ملك للجميع، و حق للجميع، و خيــره مكفول للجميع دون إثرة أو تـميــيــز
 ..حبيــبتـي نبأ

ؤذيك أحد بكلمة، أو أن يـحرمك من أان يف السجن ألنـي أحبك و أريد أن أحـميك. كي ال ي
حقك كمواطنة كاملة. كي ال يهد د حريتك أحد أو يسجــنك أو يسجن أسرتك. أان يف السجن 

علياء" آمنة على نفسها و عليك و على أختك سارة، أن ال تشعر "ألنـي أحاول أن تكون أم ك 
 .ابلـخوف و القلق على أحد منكم اآلن أو غدا

 ...حبيبتـي نبأ
لت تسأليـن كيف تكون هذه األمور سببا يف سجنـي؟ ابختصار، أان أحاول أن أصلح األمور مازا

وما األشياء الـخطأ يف وطننا؟ تلك أمور   -ببـراءتك و فضولك  – الـخطأ يف وطننا. لعلك تسأليـن
 ..كثيـرة اي ابنتـي العزيزة .. و أعلم أنك لن تفهميها اآلن

... 
 يتمىن الوالد ... أسرته .11
 أن يـحقق ج.   ميـحيـأن  .أ 
 د. أن يتم  أن يذهب مع .ب 

 ـشتاق األب لرءية ابنته و يـحلم بـمستقبلها"ي" .12
 قد تـم وصف هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الثالثة ج.   األوىل .أ 
 د. الرابعة   الثانية .ب 

 الـفكرة الرئيسية من الفقرة الرابعة هي ... .1٣
 ألنه يـحاول حـماية حقوق األسرة األب ىف السجن  .أ 
 حـماية حقوق الـمواطنيـن األب ىف السجن ألنه يـحاول   .ب 
 حـماية حقوق األطفالاألب ىف السجن ألنه يـحاول  .ج 
 حـماية حقوق العمالاألب ىف السجن ألنه يـحاول  .د 
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 أين الوالد اآلن؟ .1٤
   ج.ىف الـمدينة   ىف البيت .أ 
 الـجامعةد. ىف    ىف السجن .ب 

 الفكرة الرئيسية من الفقرة السادسة هي ... .15
 ألنه يـحاول حـماية حقوق أسرته األب ىف السجن  .أ 
 حـماية حقوق الـمواطنيـن األب ىف السجن ألنه يـحاول   .ب 
 األب ىف السجن ألنه يـحاول إصالح البلد  .ج 
 األب ىف السجن ألنه ال يـحب أسرته .د 

 "عندما تـحتفل اإلبنة بعيد ميالدها "ذهب األب إىل السجن .1٦
 قد تـم وصف هذه العبارة ىف الفقرة ...

 الثالثة ج.   األوىل .أ 
 د. الرابعة   الثانية .ب 

 ؟النصما هو سبب سجـن األب الذي تستخلص من  .17
 ه يريد أن يسعد أسرتهيف السجن ألنإن األب  .أ 
 الـمواطـنيـنيريد وفاء حقوق  هيف السجن ألنإن األب  .ب 
 ه يريد أن يكون رئيس الـجمهورةيف السجن ألنإن األب  .ج 
 له أمورا خطأ يف السجن ألنإن األب  د. 

هي تشرق على  ي يف السجن ألين أحب رؤية الشمس وـأنماذا يــقصد الكـاتب بـالــعــبارة " .1٨
 "؟ ر ظالمهاــنيـــت بلدي و

 بلده حىت يتبيـن الـحق من الباطليريد أن يكون الـحق قائما بذاته ىف  .أ 
 جـميع الـمواطنيـن متساوون ىف الـحقوق و الـحرايت و الواجبات العامة .ب 
 ج. كل الـمواطنيـن متساوون أمام القانون ال تـمييز بينهم ىف الـحقوق و الواجبات 
 يريد أن يـخرج بلده من الظالمد.  
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 الشيخ علي سلمان إىل أسرته ...عود ي .1٩
 خرج من السجنيـأن بعد ج.   وفاء حقوق الـمواطـنيـنبعد  .أ 
 د. بعد قليل    بعد سنـتيـن .ب 

 ما هو سبب سجـن األب الذي تـم وصفه ىف الفقرة األخيـرة؟ .20
 على نفسها آمنة زوجتهحاول أن تكون يـ ج.         أمور كثيـرة .أ 
 هصلح وطنيأن األب حاول د. يـ       هخطأ يف وطنـاألشياء التوجد  .ب 

 

 

 مفتاح اإلجابة
 

 أ .11 ج .1
 أ .12 د .2
 ج .1٣ ج .٣
 ب .1٤ ب .٤
 أ .15 ب .5
 ب .1٦ ب .٦
 ب .17 ب .7
 أ .1٨ د .٨
 ج .1٩ ب .٩

 د .20 أ .10
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط
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 السابع الدرس اختبار

 
 جدول المواصفات لالختبار أ.

مجموع 

 األسئلة

رقم 

 السؤال
 الرقم الكفاية الجوانب التي يتم تقييمها

٥، ١ ٦ 

 

٨، ٤ 

٦، ٢ 

العبارات االصطالحية فهم معاني الكلمات و  .أ

 باالعتماد على السياق

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

٣ ٤ 

٩، ٧ 

 

١٠ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  .أ

فهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

  أدوات االتساق

 بين أجزاء النصفهم العالقات المنطقية  .ج

كفاية 

التخاطب 

أو 

 الخطاب

٢ 

١٤، ١١ ١٠ 

١٦، ١٣ 

١٨، ١٢ 

١٧، ١٥ 

٢٠ 

١٩ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة .أ

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  .ب

 تحليل المضمون .ج

 اإلجابة على األسئلة .د

 إعطاء الخالصة .ه

 تقديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 

 لالختبار سلم التقدير اللفظي ب.

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 

 أسئلة االختبار ج.

 

  



199 
 

التحصيلياالختبار   

 للدرس السابع

 

  : ............... الفصل الدراسي   (١: مهارة القراءة ) اسم المادة

 ........\: ...... العام الدراسي   : تدريس اللغة العربية  القسم

 ........\: ......  التاريخ   : ......................... ة \اسم الطالب

 

 !أجب األسئلة اآلنية
 

تؤدي ( متحركـجوال أو الـخلوي أو الـمحمول أو النقال أو الـهاتف الـال)لكان كلها  و" .١
موزعة أببراج بث  شبكةمن أدوات االتصال الالسلكي عن طريق  هو معىن وـإىل نفس ال

 " السلكي
 معىن الكلمة الـمكتوبة بـخط عريض هو ...

 إنــتــرنت ج.   جوجل .أ 
 ايهود.    ويب .ب 
 "جميعـناول الـتـيف م هواتفـالأصبحت " .2

 ..... : هواتفـال
 اسم أصبح ج.   مبتدأ .أ 
 خرب أصبحد.     خبـر .ب 
 اآلتية! عبارةىف الـ حدد أدوات الـمقارنة .٣

 "مرح أيضاـال التسلية، و اللعب، و االتصال، و فهي وسيلة للمعرفة، و"
 هناك ج.   من أن .أ 
 أيضاد.     التـي .ب 
  "جليزيةـكلمة موابيل ابإلنخلوي تعريب من  ـل أو النقال أو الو  ـم  ح  م  ـال فــاتي ه  ـال" .٤

 ...:  فــات  ه  ـال
 الـمبين للمعلومالفعل  ج.   اسم الفاعل .أ 
 الـمبين للمـجهولد. الفعل    اسم الـمفعول .ب 
  "جميعـناول الـتـيف مهواتف ـأصبحت ال" .5

 ما معىن العبارة اليت تـحتها خط؟
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 استخدامها لتجميع البياانت بشكل سهل مكنـيج.  ليهاإجميع الوصول ـال مىنـت .أ 
 و استخدامها يـمكن للجميع الوصول إليها. د ليهاإمكن الوصول ـي ال .ب 
 " كان كلها تؤدي إىل نفس الـمعىن" .٦

 خبـر كان : ...
 تؤدي ج.    كان .أ 
 إىل نفس الـمعىند.    كلها .ب 
 "الذكية للهولتف مصنعةـعدد من الشركات الر ـأكب على نـالصيتوفر ــت" .7

 نوع الـمقارنة ىف الـجملة السابقة : ...
 التخالف الـمقارنة اليت تعبـر عن .ج   التشابه الـمقارنة اليت تعبـر عن .أ 
 التطابق الـمقارنة اليت تعبـر عن. د الـمقارنة اليت تدل على صيغة منتهى التفضيل .ب 
  " جليزيةـكلمة موابيل ابإلنخلوي تعريب من  ـل أو النقال أو الو  ـم  ح  م  ـال فــات  ه  ـال" .٨

 اسم الـمفعول : ...
 النقال ج.   فــات  ه  ـال .أ 
 خلويـلاد.    لو  ـم  ح  م  ـال .ب 
، محمولـهاتف الـال وفرهايي ـمزااي التـحصى من الـعلى الرغم من أن هناك عدد ال ي" .٩

 "توجد بعض العيوب أيضا
 يقارن النص بينهما ابستخدام أداة الـمقارنة. هـما ... و ...يوجد عنصران 

 االمتيازات -الـمزااي  ج.   العيوب - مزاايـال .أ 
 توجد  - حصىـيد.  الـهاتف الــثابت - محمولـهاتف الـال .ب 

فهي وسيلة  جميعـناول الـتـهواتف أصبحت يف مـحديثة فإن الـقنية الـتهذه الـمع تطور  و" .10
  "مرح أيضاـال التسلية، و اللعب، و االتصال، و و للمعرفة،

 اليت تـحتها خط بـما قبلها هي ... العبارة عالقة
 عالقة تفسيـرية  .ج   عالقة سببية .أ 
 القة عكسيةد.   عالقة أتكيدية .ب 
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 ٢٠ -١١السؤال 
 

 محمولـهاتف الـال
 
كلمــة موابيــل متحرك تعريــب مــن  ـجوال أو الـــخلوي أو الـــمحمول أو النقــال أو الـــهاتف الـــالــ

مــن أدوات االتصــال  هــو معىن وـلكــان كلهــا تــؤدي إىل نفــس الــ و، بوراتبــل ابلفرنســية جليزية وـابإلنــ
عنـــدما أعلـــن  1٩72بـــدأت نشـــأته عـــام . الالســـلكي عـــن طريـــق شـــبكة موزعـــة أببـــراج بـــث الســـلكي

ن مهندســي ـيـــرعايتــه ب حتـعــن مســابقة تــ -جنسيةـمهنــدل أوكــراين األصــل أمريكــي الــ-مــارتن كــوبر 
 شركة موتوروال.

كان سـعره أربعـة اآلف دوالر   م، و 1٩٨٣يعه ابألسواق عام ــب زوله ابألسواق فبدأــأما عن ن
لكن كوبر صـرح  مستوى البعيد، وـتشار التكنولوجيا على الـسوى انع م يتوقـكوبر ل  يف ذلك الوقت و

 علــى عمــل سنافـتـــــخلوي، ألن الشــركات تـلــهاتف اـعــن عــدم رضــاه عــن مــا وصــلت لــه تكنولوجيــا الــ
 .هدف الذي كان يرجوه كوبرـهذا ليس هو ال الرسائل، وت خدماو  يقات، و األلعاب،ـالتطب

كوبر كان أيمـل أن يقـوم أي شـخص يف أي مكـان ابلقيـام أبي اتصـال هـاتفي يف أي وقـت 
حقـق حـىت اآلن مـن وجهـة م يتـمستهلك، وهـذا الـذي لــبدون تكاليف ابهظة مـن الـ ويف أي مكان و

بلغ وزنـه كيلــو ـمسـاعديه يف شـركة موتــوروال، كـان يـ لـو نظـران ألول جهـاز خلــوي ابتكـره كـوبر و .نظـره
ر إال ـابلـرغم مـن وزنـه الكبيـ العمل مع كوبر لتخفيض وزنـه للنصـف، و لكن قام فريق جراما واحدا، و

تاج لوســـائل ـحــــي تـالتـــ يف الســـيارات، وة موجودـمتازا حينهـــا مقارنـــًة مـــع األجهـــزة الــــأنـــه كـــان بـــديال مـــ
  .رةـكثي  تلفة وــخـشحن م

ى ـحتـــــ-جميعـناول الــــــتـــــهواتف أصـــــبحت يف مـحديثة فــــإن الــــــقنية الــــــتـــــهــــذه الـمــــع تطـــــور  و
ن مـن ـر الصيــتعتبـ و .مرح أيضا  ـالتسلية، وال اللعب، و االتصال، و فهي وسيلة للمعرفة، و -األطفال

ر عــدد ـأكبــ علــىتوفر ــــتحديثة حيــث ـمحمولة حســب اإلحصـائيات الـــللهواتــف الــأكثـر الــدول اقتنــاءا 
هاتف ـرف أبن تقنيـــــة الــــــنعتـــــ حن نــــؤمن وـمـــــن هنـــــا نـــــ و الذكيــــة. للهواتـــــفمصنعة ـمــــن الشـــــركات الـــــ

دخلــت يف حياتنــا بشــكل كلــي  حديثة الــيت طغــت علــى عصــران وـمحمول هــي مــن أهــم التقنيــات الـــالــ
ماال ـها مــن فوائــد عديــدة تضــفي جـــما لـــذلــك لــ علــى االســتغناء عنهــا، ور قــادرين ـنا غيـــحــىت أصبحــ

  .حديثةـللحياة ال
، توجد محمولـهاتف الـال وفرهايي ـمزااي التـحصى من الـعلى الرغم من أن هناك عدد ال ي

 و .ي يطلقهاـضرار الصحية كوجع الرأل بسبب اإلشعاعات التاأل منها .بعض العيوب أيضا
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رة منها، حيث ـى الصغيـها، حتـمرتبطة بـمخاطر الصحية الـجال الطب قلقون من الـن يف مو الباحث
محتملة ـرات الـالتأثي مخاطر وـفهم الفاألهم هو رة، ـمشاكل صحية كبيـتسبب بــمكن أن تـي

 .محمولـهاتف الـستخدام الاخاصة حول كيفية ـتكوين خلفيتك ال محمول، وـهاتف الـستخدام الال
 

 ىف الفقرة ... حديثةـحياة الـلـمحمول ىف اهاتف الـالأهـمية قد تـم وصف  .11
 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 ...هو   هدف الذي كان يرجوه كوبرـال .12
 الرسائلت خدماو  يقات و األلعابـلتطببتحميل اأن يقوم أي شخص  .أ 
 األطفال ىـحت جميعـناول الـتـيف م الـهواتف أصبحت .ب 
 مرح أيضا  ـالتسلية، وال اللعب، و االتصال، و هواتف وسيلة للمعرفة، وـفإن ال .ج 
أن يقوم أي شخص يف أي مكان ابلقيام أبي اتصال هاتفي يف أي وقت ويف أي  .د 

 مستهلكـبدون تكاليف ابهظة من ال مكان و
 الفكرة الرئيسية من الفقرة األخيـرة هي ... .1٣
 مزااي وعيوب ابستخدام هاتف حممولج.  الـمحمولالـهاتف اتريخ  .أ 
 الـهاتف الـمحمولد. تطور  فوائد الـهاتف الـمحمول .ب 

 " وجود التنافس بيـن الشركات الـمصنعة للهواتف الـمحمولة" .1٤
 قد تـم وصف هذه القضية ىف الفقرة...

 الثالثة .ج   األوىل .أ 
 الرابعةد.    الثانية .ب 

 ؟أصدرت الـهاتف الـخلويأو ل شركة ما هي  .15
 موتوروالج.    نوكيا .أ 
 د. شركة الصيـن   سامسونج .ب 

 الفكرة الرئيسية من الفقرة الثانية هي ... .1٦
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  خلوي ابألسواقـالـهاتف ال زولــن .أ 
 م 1٩٨٣خلوي ابألسواق عام ـهاتف الـال يعــب بدأ .ب 
 خلويـهاتف الـكوبر عن ما وصلت له تكنولوجيا ال  عدم رضا .ج 
 خلوي أربعة اآلف دوالرـهاتف الـال سعر .د 

 ؟محمولةـن من أكثر الدول اقتناءا للهواتف الـر الصيـتعتب لـماذا .17
 ر قادرين على االستغناء عنهاـغي مـجتمعها  أصبح .أ 
 الذكية للهواتفمصنعة ـر عدد من الشركات الـأكب على نـالصيتوفر ــت .ب 
 حديثةـحسب اإلحصائيات ال .ج 
 فيها حديثةـمحمول هي من أهم التقنيات الـهاتف الـال ن تقنيةإ .د 

 ... محمولـهاتف الـال من أضرار  .1٨
 ي يطلقهاـوجع الرأل بسبب اإلشعاعات الت .ج  كثيـر من الـمال رـتوفي .أ 
 أسرع و أيسرد.   كثيـر من الـوقت رـتوفي .ب 

متازا حينها ـأنه كان بديال مر إال ـابلرغم من وزنه الكبي وماذا يقصد الكاتب ابلعبارة " .1٩
 (؟٣" )الفقرة يف السياراتة موجودـمقارنًة مع األجهزة ال

 يف السيارات الـجهاز الـخلوي أحسن من الـجهاز .أ 
 أحسن من الـجهاز الـخلوي يف السيارات الـجهاز .ب 
  الـجودة ىف ذلك كله سواء .ج 
 يف السيارات سواء كان بيـن الـجهاز الـخلوي و الـجهاز .د 

 خالصة النص السابق هي ... .20
اليت أدت إىل الـحديثة أحد أحدث التطورات التكنولوجية  ـمحمولال الـهاتف رـعتبي .أ 

 حياةـجال الـنقلة نوعية يف م
ه تمتطور الذي أنتجـأحد وسائل االتصال الالسلكي ال محمولـهاتف الـالر ـيعتب .ب 

 حديثة ـالتكنولوجيا ال
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 بقار األ مال والـ صحت والعلى  محمولـالهاتف ـالضرار أ ائد وفو  .ج 
 حمولـهاتف الـستخدم الن نانأما ال شك مـ د. 

 

 مفتاح اإلجابة
 

 د .11 ب .1
 د .12 ج .2
 ج .1٣ د .٣
 ب .1٤ أ .٤
 ج .15 د .5
 أ .1٦ ج .٦
 ب .17 ب .7
 ج .1٨ ب .٨
 أ .1٩ أ .٩

 أ .20 ج .10
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
٦        
7        
٨        
٩        

10        
11        
12        
1٣        
1٤        
15        
1٦        
17        
1٨        
1٩        
20        

 

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط
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 دليل استخدام النموذج  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah swt. atas selesainya 

penyusunan panduan penggunaan Model Pembelajaran Mahārah al-Qirā′ah 

Berbasis Kompetensi Gramatikal dan Wacana ini. Panduan ini memberikan 

gambaran umum tentang hakikat dan cara penggunaan model yang merupakan 

hasil pengembangan.  

Mata kuliah Mahārah al-Qirā′ah merupakan salah mata kuliah yang 

penting bagi mahasiswa khususnya pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami naṣ qirā′iy 

dengan baik. Untuk dapat menguasai mahārah tersebut, maka dibutuhkan 

berbagai pengetahuan dasar, di antaranya pengetahuan gramatikal dan 

pengetahuan wacana. Melalui model pembelajaran yang dikembangkan ini, 

diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi gramatikal dan kompetensi wacana 

yang memadai untuk membaca, sehingga dapat memahami naṣ dengan baik. 

Penulis berharap semoga panduan ini dapat bermanfaat sebagai pedoman 

dalam pembelajaran mata kuliah Mahārah al-Qirā′ah yang menggunakan Model 

Pembelajaran Mahārah al-Qirā′ah Berbasis Kompetensi Gramatikal dan Wacana 

yang dikembangkan. Di samping itu, juga diharapkan agar panduan ini 

berkontribusi dalam peningkatan proses dan hasil pembelajaran mata kuliah 

Mahārah al-Qirā′ah tersebut. 

 

Yogyakarta, 15 Februari 2017 

Penulis 

 

 

Nurlaila  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Mata kuliah yang terkait dengan mahārah lugawiyyah pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA) termasuk Mata kuliah Keilmuan dan 

Keterampilan (MKK) yang menjadi basis untuk memperkuat salah satu elemen 

kompetensi MKK tersebut yaitu penguasaan keterampilan. Mahārah lugawiyyah 

tersebut terdiri atas empat jenis mahārah, yaitu istimā‘, kalām, qirā′ah, dan 

kitābah. 

Mata kuliah mahārah al-qirā′ah adalah salah satu mata kuliah di antara 

mata kuliah mahārah lugawiyyah tersebut yang diarahkan pada fahm al-maqrū'. 

Untuk dapat memahami naṣ dengan baik maka banyak faktor yang 

memengaruhinya, salah satunya adalah latar belakang pengetahuan (background 

knowledge) yang dimiliki oleh pembaca. 

Menurut teori skema (schema theory), pemahaman bacaan merupakan suatu 

proses interaktif antara latar belakang pengetahuan yang dimiliki pembaca dengan 

teks untuk menciptakan makna. Untuk dapat memahami dengan efisien maka 

dibutuhkan kemampuan seseorang untuk menghubungkan materi teks dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu ditekankan aktivasi latar 

belakang pengetahuan tersebut guna memfasilitasi pemahaman (Carrell & 

Eisterhold, 1983: 556-557; Jahangard, Moinzadeh, & Karimi, 2011: 93).  

Pengembangan model pembelajaran membaca yang mengandung aktivasi 

latar belakang pengetahuan mahasiswa mutlak dibutuhkan. Meskipun konsep 

pembelajaran membaca yang serupa dengan ini mungkin telah banyak dilakukan, 

namun model pembelajarannya yang disusun berdasarkan teori yang jelas dengan 

perangkat pembelajarannya yang lengkap belum ditemukan. 

Secara umum, skema dibagi menjadi tiga jenis, yaitu skema linguistik, 

skema formal, dan skema konten (Huang, 2009: 139; Salmi, 2011: 701-702; Jing-

tao, 2012: 916; Ahmadvand & Barati, 2014: 75). Skema linguistik mencakup 
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pengetahuan tentang kosakata dan tata bahasa. Skema formal adalah pengetahuan 

tentang struktur formal teks, sedangkan skema konten adalah pengetahuan tentang 

lingkup konten suatu teks (An, 2013: 130-131). Ketika pembelajar memiliki 

ketiga skema ini maka pembelajar berada dalam posisi yang baik untuk 

memahami bacaan, sebaliknya kekurangan salah satu skema akan mengakibatkan 

kurangnya pemahaman bacaan (Issa, 2006: 41).  

Memahami peran skema dalam proses membaca memberikan wawasan 

mengapa pembelajar mengalami kegagalan dalam memahami teks (Issa, 2006: 

41). Model pembelajaran membaca yang dikembangkan ini berbasis kompetensi 

gramatikal dan kompetensi wacana. Jika dihubungkan dengan teori skema, maka 

aktivasi kompetensi gramatikal dan kompetensi wacana tersebut berkontribusi 

terhadap skema linguistik dan skema formal tersebut (Tahsildar & Yusoff, 2014: 

213; Uysal, 2012: 17; Jing-tao, 2012: 918). 

Pengatahuan gramatikal dan pengetahuan wacana tersebut merupakan 

pengetahuan dasar yang penting bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 

mahārah al-qirā′ah. Dalam hal ini, pengetahuan gramatikal mencakup 

pengetahuan kosakata, morfologi, dan sintaksis. Adapun pengetahuan wacana 

mencakup pengetahuan mengenai kohesi dan koherensi. 

Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa kompetensi gramatikal dan 

kompetensi wacana berperan penting dalam membaca. Grabe (Lopez, 2008: 182) 

menegaskan bahwa pembaca membutuhkan wawasan pengetahuan tentang 

struktur bahasa dan pengenalan yang luas tentang kosakata untuk bisa membaca 

dengan lancar. Penelitian Guo & Roehrig (2011: 59) juga membuktikan bahwa 

bagi pembaca B2, baik yang berkemampuan tinggi ataupun rendah, language-

specific skill (kesadaran kosakata dan tata bahasa) adalah faktor yang lebih 

penting dalam memprediksi pemahaman bacaan B2 dibandingkan dengan general 

reading knowledge (kesadaran metakognitif). Menurut Guo & Roehrig, temuan 

ini semakin memperkuat hipotesis threshold bahwa general reading knowledge 

(seperti kesadaran terhadap strategi-strategi membaca) tidak dapat ditransfer 

untuk pemahaman membaca B2, jika pengetahuan kebahasaan B2 masih di bawah 

ambang batas tertentu. Masoumi, Khodabandehlou, & Jahandar (2013: 202) 
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mengemukakan bahwa kompetensi wacana (pengetahuan tentang kohesi dan 

koherensi) merupakan kemampuan yang penting untuk memahami wacana (teks).  

Bahkan menurut Mu (2006: 8), secara luas diakui bahwa kompetensi wacana 

secara langsung memengaruhi kemampuan pemahaman bacaan. 

 

B. Konsep Kompetensi Gramatikal dan Kompetensi Wacana 

Kompetensi gramatikal dan kompetensi wacana merupakan bagian dari 

kompetensi komunikatif. Richards & Schmidt (2010: 99) mengemukakan bahwa 

kompetensi komunikatif adalah “knowledge of not only if something is formally 

possible in a language, but also whether it is feasible, appropriate, or done in a 

particular speech community”.  

Canale & Swain (Brown, 2007: 219-220) mengemukakan empat komponen 

yang mengisi konstruk kompetensi komunikatif. Dua pertama merefleksikan 

penggunaan sistem linguistik suatu bahasa, sedangkan dua yang terakhir 

menjelaskan aspek-aspek fungsional dari komunikasi. Kompetensi komunikatif 

tersebut meliputi kompetensi gramatikal, kompetensi wacana, kompetensi 

sosiolinguistik, dan kompetensi strategis. 

Dalam kaitannya dengan membaca, menurut Scarcella & Oxford 

(Gascoigne, 2005: 1), kompetensi gramatikal yang dibutuhkan meliputi 

pengetahuan tentang morfologi, sintaksis, kosakata, dan mekanis. Adapun 

kompetensi wacana meliputi kemampuan memahami piranti-piranti kohesif 

seperti kata ganti, konjungsi, dan frase transisi untuk menghubungkan makna di 

dalam dan antarkalimat, serta kemampuan untuk mengenali bagaimana koherensi 

digunakan untuk mempertahankan kesatuan pesan yang disampaikan.  

1. Kompetensi Gramatikal 

Seseorang menunjukkan kompetensi gramatikal yang dimilikinya bukan 

dengan mengutarakan aturan tetapi dengan menggunakan aturan dalam 

interpretasi, ekspresi, atau negosiasi makna (Savignon, 2001: 17). Dalam konteks 

membaca, kompetensi gramatikal ditunjukkan dengan kemampuan menggunakan 

pengatahuan gramatikal dalam memahami dan menginterpretasikan makna yang 

terkandung dalam teks. Khusus dalam pada mata kuliah mahārah al-qirā′ah bagi 



213 
 

mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, peran kompetensi gramatikal 

khususnya tata bahasa (morfologi dan sintaksis) dan leksikon (kosakata) sangat 

dominan.  

Kosakata adalah sekumpulan leksem, mencakup kata-kata tunggal, 

gabungan kata, dan idiom (Richards & Schmidt, 2010: 108). Ilmu kosakata adalah 

ilmu yang membahas dinamika kata dilihat dari aspek perkembangan dan 

perubahan makna kata, jumlah kata, fenomena antara kata yang terpakai 

(musta’mal) dan kata yang diabaikan (muhmal), pengelompokan kata, dan 

sebagainya (Taufiqurrochman, 2008: 14).  

Pengetahuan kosakata terdiri dari atas dimensi yaitu keluasan (breadth) dan 

kedalaman (depth) pengetahuan kosakata tersebut. Keluasan pengetahuan 

kosakata menunjukkan kapasitas kosakata seseorang atau seberapa banyak kata-

kata yang diketahuinya, sedangkan kedalaman pengetahuan kosakata 

menunjukkan kualitas pengetahuan seseorang terhadap kata yaitu seberapa baik 

seseorang mengetahui kata-kata atau kelompok kata tertentu (Mehrpour, 

Razmjoo, & Kian, 2011: 100). Dalam bahasa Arab, kosakata disebut dengan 

mufradāt.  

Menurut Sayyid (1997: 223-225), bahasa Arab memiliki keutamaan karena 

kekayaan mufradāt-nya. Berbagai pendapat dikemukakan mengenai penyebab 

begitu kayanya mufradāt bahasa Arab, di antaranya menyebutkan bahwa 

kekayaan mufradāt tersebut disebabkan oleh adanya sinonim. Menurut al-

Mubarak seperti dikutip oleh Sayyid, di antara ciri mufradāt bahasa Arab yaitu 

meskipun terjadi perkembangan dan produksi mufradāt serta adanya faktor waktu 

namun tetap berasal dari satu kata dasar yang menjadi rujukan berbagai kata 

dengan bentuk dan makna yang berbeda-beda. Ciri inilah yang menjaga dan 

memelihara mufradāt bahasa Arab dari kepunahan, dan pada waktu yang sama 

juga dapat mendeteksi kata serapan. 

Morfologi terkait dengan pembentukan kata. Verhaar (1996: 11, 97, 161) 

mengemukakan bahwa morfologi menyangkut struktur internal kata atau struktur 

gramatikal di dalam kata, morfologi mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa 

sebagai satuan gramatikal, dan dalam morfologi kata diamati sebagai satuan yang 
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dianalisis sebagai morfem satu atau lebih. Dalam bahasa Arab, morfologi disebut 

‘ilm aṣ-ṣarf. Menurut Asmar (2009: 287), secara bahasa aṣ-ṣarf adalah maṣdar 

ṣaraf asy-syai': raddahū ‘an wajhihī, baddalahū, wa gayyarahū. Adapun secara 

istilah, aṣ-ṣarf adalah ‘ilmun yabḥaṡ fī taṣrīf al-kalimah wa tagyīrihā min ṣūrah 

ilā ukhrā seperti karam, yukrim, karīm. Menurut Asmar, aṣ-ṣarf disebut juga at-

taṣrīf. ‘Abbās (2008: 35-36) mengemukakan pengertian aṣ-ṣarf menurut bahasa 

adalah at-taḥwīl dan at-tagyīr, sedangkan menurut istilah praktis, aṣ-ṣarf adalah 

transformasi satu bentuk asli menjadi berbagai bentuk untuk makna-makna 

tertentu seperti ism fā‘il, ism maf‘ūl, taṡniyah, jam‘, dan sebagainya. Sedangkan 

menurut istilah keilmuan, aṣ-ṣarf adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur 

kata, ṣīgah-nya, dan penjelasan mengenai huruf-hurufnya berupa aṣliy, ziyādah, 

hażf, ṣahīh, i‘lāl, ibdāl, dan sebagainya.  

Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antarkata dalam 

tuturan atau tata bahasa di antara kata-kata dalam tuturan. Sintaksis menyangkut 

hubungan gramatikal antarkata di dalam kalimat (Verhaar, 1996: 161-162). Dalam 

bahasa Arab, sintaksis ini disebut dengan ‘ilm an-naḥw. Menurut Babati (2004: 

1096), naḥw adalah‘ilm 'i‘rāb kalām al-‘arab bimā yu‘raḍu lahā fī ḥāl tarkībiha 

min raf‘ au naṣb au jarr au jazm au binā'. ‘Ilm an-naḥw juga disebut dengan 

i‘rāb, aḥkām al-kalām al-murakkab, dan al-aḥkām al-tarkībiyyah. 

2. Kompetensi Wacana 

Wacana adalah istilah umum untuk contoh penggunaan bahasa. Jika tata 

bahasa mengacu pada aturan bahasa yang digunakan untuk membentuk unit 

gramatikal seperti klausa, frase, dan kalimat, maka wacana biasanya mengacu 

pada unit bahasa yang lebih besar seperti paragraf, percakapan, dan wawancara 

(Richards & Schmidt, 2010: 174). Adapun kompetensi wacana menurut Canale & 

Swain (Brown, 2007: 219-220) adalah kemampuan menghubungkan kalimat-

kalimat dalam rentang wacana dan membentuk satu kesatuan yang utuh dari satu 

rangkaian. Menurut Canale & Swain, kompetensi ini merupakan pelengkap 

kompetensi gramatikal. 

Dalam kaitannya dengan membaca, maka kompetensi wacana yang meliputi 

pengetahuan terhadap kohesi dan koherensi mutlak dibutuhkan. Menurut Mulyana 
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(2005: 36), kohesi dan koherensi sebenarnya hampir sama, bahkan beberapa 

penanda aspek kohesi juga merupakan penanda koherensi dan demikian juga 

sebaliknya. Namun, bukan berarti keduanya tidak dapat dibedakan. Perbedaan 

antara keduanya adalah pada titik dukungnya terhadap struktur wacana, artinya 

dari arah mana aspek itu mendukung keutuhan wacana. Jika aspek tersebut berasal 

dari dalam (internal) maka disebut kohesi, dan jika dari luar maka disebut 

koherensi. Titscher (2009: 35-37), menjelaskan bahwa kohesi berkaitan dengan 

komponen dan permukaan tekstual (textual surface) yakni keterhubungan sintaktis 

teks. Semua fungsi yang diterapkan untuk menciptakan hubungan di antara unsur-

unsur permukaan dikategorikan sebagai kohesi.  

Dalam bahasa Arab, kohesi disebut dengan 'ittisāq atau sabk. Menurut 

Khiṭābiy (1991: 5), kohesi ('ittisāq) adalah hubungan yang erat antara bagian-

bagian teks yang diwujudkan melalui penggunaan piranti-piranti bahasa yang 

menghubungkan unsur-unsur pembangun teks tersebut. Abrir (2011: 170, 172) 

mengemukakan bahwa hubungan dalam kohesi ('ittisāq) adalah ‘alāqah 

ẓāhiriyyah (hubungan eksplisit) pada tataran siyāq lugawiy (konteks kebahasaan). 

Halliday & Hasan (1976: 6, 274, 288) menjelaskan bahwa kohesi adalah 

suatu hubungan semantik yang diwujudkan melalui sistem leksikogramatika. Oleh 

karena itu, kohesi dibedakan menjadi kohesi gramatikal yang diwujudkan melalui 

gramatika dan kohesi leksikal yang diwujudkan melalui kata. Kohesi gramatikal 

terdiri atas referensi ('iḥālah), substitusi ('istibdāl), elipsis (ḥażf), dan konjungsi 

(waṣl). Adapun kohesi leksikal terdiri atas reiterasi (tikrār) dan kolokasi (taḍām/ 

muṣāḥabah mu‘jamiyyah). 

Adapun koherensi adalah hubungan-hubungan antarmakna ungkapan-

ungkapan dalam sebuah wacana atau antarkalimat-kalimat dalam sebuah teks 

(Richards & Schmidt, 2010: 93). Titscher (2009: 37) menjelaskan bahwa 

koherensi akan menyusun makna sebuah teks. Dalam teks tertulis, menurut 

Richards & Schmidt (2010: 94), koherensi mengacu pada cara teks menciptakan 

pengertian bagi pembaca melalui organisasi kontennya, dan pada relevansi dan 

kejelasan konsep dan ide-idenya. Mulyana (2005: 35) mengemukakan bahwa 
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pemakaian aspek koherensi ini bertujuan agar tercipta susunan dan struktur 

wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. 

Dalam bahasa Arab, koherensi disebut dengan 'insijām atau ḥabk. Menurut 

al-Fakiy (Qawāwah: 2012, 62-63), berbeda dengan kohesi ('ittisāq) yang 

merupakan hubungan formal yang tampak di permukaan teks, koherensi ('insijām) 

adalah hubungan semantik yang direalisasikan pada seluruh teks.  Hubungan 

tersebut mengaitkan makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks berdasarkan 

konteks yang meliputinya. Abrir (2011: 171-172) mengemukakan bahwa 

hubungan dalam 'insijām adalah ‘alāqah bāṭiniyyah (hubungan implisit) pada 

tataran siyāq al-ḥāl (konteks situasi). 

Kridalaksana (Mulyana, 2005: 32-36) menjelaskan bahwa hubungan 

koherensi adalah hubungan semantis, artinya hubungan itu terjadi antarposisi. 

Hubungan-hubungan semantis tersebut antara lain hubungan sebab-akibat (satu 

kalimat bermakna sebab dan kalimat lainnya menjadi akibat), hubungan sarana-

hasil (artinya salah satu bagian kalimat menjawab pertanyaan: “Mengapa hal ini 

dapat terjadi?”, dan hasil itu sudah tercapai), hubungan alasan-sebab (salah satu 

bagian kalimat menjawab pertanyaan: “Apa alasannya?”), hubungan sarana-tujuan 

(salah satu bagian kalimat menjawab pertanyaan: “Apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan?”, dan belum tentu tujuan tersebut tercapai), hubungan 

latar-kesimpulan (salah satu bagian kalimat menjawab pertanyaan: “Bukti apa 

yang menjadi dasar kesimpulan itu?”), hubungan perbandingan (salah satu bagian 

kalimat menyatakan perbandingan dengan bagian kalimat yang lain), hubungan 

parafrastis (salah satu bagian kalimat mengungkapkan isi dari bagian kalimat lain 

dengan cara lain), hubungan amplikatif (salah satu bagian kalimat memperkuat 

atau memperjelas bagian kalimat lainnya), hubungan aditif waktu dan nonwaktu, 

hubungan identifikasi (salah satu bagian kalimat menjadi penjelas identifikasi dari 

sesuatu istilah yang ada di bagian kalimat lainnya), dan hubungan generik-

spesifik. 
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BAB II 

MODEL PEMBELAJARAN MAHĀRAH AL-QIRĀ′AH BERBASIS 

KOMPETENSI GRAMATIKAL DAN WACANA 

 

A. Hakikat Model Pembelajaran Mahārah al-Qirā′ah Berbasis Kompetensi 

Gramatikal dan Wacana (PMQ-BKGW) 

Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang 

menggambarkan serangkaian langkah yang sistematis tentang bagaimana 

seseorang belajar sehingga dapat mencapai perubahan perilaku tertentu sebagai 

hasil dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Model berfungsi sebagai pedoman, 

pola, atau acuan yang dapat digunakan  untuk memandu dan mengarahkan suatu 

pembelajaran. Model PMQ-BKGW yang dikembangkan juga merupakan suatu 

kerangka konseptual yang berisi serangkaian langkah yang sistematis tentang 

bagaimana mahasiswa belajar membaca dan apa yang harus dimiliki mahasiswa 

agar dapat memahami makna bacaan dengan baik.  

Makna tidak sekedar tersimpan dalam teks, sebaliknya pembaca harus 

secara aktif terlibat dan bekerja keras untuk mengungkap makna tersebut (Nuttal, 

1982: 9). Untuk dapat mengungkap makna dari teks, tentu latar belakang 

pengetahuan sangat diperlukan. Oleh karena itu, latar belakang pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk dapat membaca mutlak harus dimiliki oleh pembaca. Model 

Pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada teori skema (schema theory) 

yang menekankan pentingnya latar belakang pengetahuan (background 

knowledge) untuk memahami bacaan, artinya pemahaman terbentuk ketika adanya 

perpaduan antara informasi dari teks dengan latar belakang pengetahuan yang 

dimiliki oleh pembaca.  

Dalam hal ini, sesuai dengan konteks pembelajaran mata kuliah mahārah al-

qirā′ah pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), maka pengetahuan yang 

ditekankan adalah pengetahuan gramatikal dan pengetahuan wacana. Pengetahuan 

gramatikal meliputi aspek al-mufradāt, aṣ-ṣarf, dan an-naḥw, dan pengetahuan 

wacana meliputi aspek al-'ittisāq dan al-'insijām. 
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Tujuan yang ingin diwujudkan melalui model pembelajaran ini adalah agar 

(1) mahasiswa memiliki pengetahuan dasar yang cukup sebagai modal untuk 

membaca, dan (2) dengan pengetahuan dasar yang cukup tersebut mahasiswa 

dapat memahami bacaan yang dibaca dengan baik. Tujuan kedua dapat dicapai 

jika tujuan pertama telah dicapai dengan baik, artinya pemahaman bacaan akan 

tercapai jika mahasiswa memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk membaca. 

Untuk mahārah al-qirā′ah I, peneliti menetapkan kemampuan membaca 

yang ingin dicapai adalah level antara B1-B2 (intermediate- upper intermediate) 

menurut The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), 

dan mengintegrasikannya dengan kompetensi gramatikal (mufradāt, ṣarf, naḥw) 

dan wacana ('ittisāq, 'insijām) yang menjadi basis pengembangan model PMQ-

BKGW. Untuk mufradāt disesuaikan dengan naṣ. Untuk ṣarf, aspek-aspek yang 

menjadi fokus adalah identifikasi ism, fi’l, dan ḥarf, serta beberapa jenis ism 

musytaq. Untuk naḥw, aspek yang menjadi fokus adalah i’rāb, yaitu i’rāb dari 

mubtada' khabr, fi’l fā’il, nā'ib al-fā’il, dan beberapa jenis ism manṣūb. Untuk 

kompetensi wacana, aspek-aspek yang menjadi fokus adalah al-iḥālah, al-waṣl, 

dan al-ittisāq al-mu’jamiy. Naṣ dipilih sesuai komponen kompetensi gramatikal 

dan kompetensi wacana yang menjadi fokus pembahasan dengan tingkat kesulitan 

sedang. Naṣ yang diutamakan adalah an-naṣ al-aṣliy (teks otentik). Jenis-jenis naṣ 

yang digunakan adalah an-naṣ at-taqrīriy (teks laporan), an-naṣ as-sardiy (teks 

recount), an-naṣ al-'irsyādiy al-'ijrā'iy (teks prosedural), an-naṣ at-tafsīriy (teks 

eksplanasi), an-naṣ al-ḥujjājiy (teks argumentatif), dan an-naṣ al-waṣfiy (teks 

deskriptif). 

Berdasarkan hasil kajian pada tahap studi pendahuluan, baik kajian empiris 

maupun teoretis terhadap pembelajaran mahārah al-qirā′ah, maka dikembangkan 

model pembelajaran. Model pembelajaran yang dihasilkan dari kegiatan 

pengembangan tersebut terdiri dari beberapa elemen sehingga menjadi model 

pembelajaran yang utuh. Model pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Gambar 1 

Model Pembelajaran Mahārah al-Qirā′ah 
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Sebagai suatu model pembelajaran, maka Model Pembelajaran Mahārah al-

Qirā′ah Berbasis Kompetensi Gramatikal dan Wacana memiliki beberapa elemen 

fundamental yang membangunnya, yaitu sebagai berikut. 

a. Focus  

Focus mengacu pada tujuan yang ingin diwujudkan melalui model 

pembelajaran. Adapun tujuan dari model ini adalah untuk mengaktifkan dan 

memanfaatkan kompetensi gramatikal dan kompetensi wacana yang dimiliki 

untuk memahami bacaan sehingga mahasiswa memiliki kepekaan gramatikal 

dalam wacana ketika membaca suatu bacaan.  

b. Syntax  

Syntax mengacu pada proses dan struktur aktivitas belajar-mengajar. Adapun 

syntax yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran dalam 

model pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2 

Sintaks Pembelajaran 
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Untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengaktifkan dan 

memanfaatkan kompetensi gramatikal dan kompetensi wacana guna 

memahami bacaan, maka dalam proses pembelajarannya terdapat waktu 

khusus untuk membekali mahasiswa dengan kedua kompetensi tersebut 

(gramatikal dan wacana) yang dilakukan melalui analisis teks. Aspek-aspek 

yang dianalisis meliputi aspek mufradāt, ṣarf, naḥw, 'adawāt al'ittisāq, dan 

'adawāt al-'insijām. 

Setelah melakukan analisis tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami 

aspek-aspek gramatikal dan piranti-piranti wacana yang menjadi penekanan 

dalam teks sehingga mereka memiliki skema linguistik dan skema formal 

sebagai pengetahuan dasar untuk membaca teks berikutnya. Evaluasi tahap 

ini difokuskan pada kepekaan gramatikal dan wacana dalam teks. 

Pada teks yang kedua, proses pembelajaran difokuskan pada pemahaman teks 

sesuai dengan penekanan masing-masing teks. Evaluasi tahap ini difokuskan 

pada pemahaman bacaan. 

c. Social system 

Social system yang dimaksdukan dalam model ini adalah pola hubungan 

dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam model 

pembelajaran ini dosen berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, 

sedangkan mahasiswa ikut terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Pembelajaran berlangsung dalam pola interaktif baik secara berkelompok 

ataupun  individu.  

d. Support system 

Support system mencakup perangkat-perangkat pendukung yang dibutuhkan 

untuk implementasi model pembelajaran. Perangkat tersebut terdiri dari 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi ajar, perangkat 

penilaian, dan pedoman pelaksanaan model. Adapun penjelasan mengenai 

masing-masing perangkat tersebut akan diuraikan secara rinci pada bagian 

berikut. 
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B. Perangkat Model Pembelajaran Mahārah al-Qirā′ah Berbasis 

Kompetensi Gramatikal dan Wacana 

Perangkat model pembelajaran yang dikembangkan terdiri atas beberapa 

komponen yang dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

Gambar 3 

Perangkat Model Pembelajaran 

Adapun uraian dari setiap komponen perangkat model pembelajaran 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Silabus 

a. Konten dalam silabus dirancang melalui analisis kebutuhan untuk 

menentukan kompetensi dan teks yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam 

membaca serta unsur gramatikal dan wacana yang dibutuhkan untuk 

memahami teks tersebut.  

b. Unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam indikator tiap KD dan dalam 

materi pembelajaran.  
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2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. RPP yang dikembangkan menguraikan secara rinci pada komponen 

kegiatan pembelajaran yang menggambarkan dengan jelas skenario 

pembelajaran qirā′ah berbasis kompetensi gramatikal dan wacana.  

b. RPP mencantumkan materi bacaan yang sesuai dengan kompetensi 

gramatikal dan wacana yang dilatihkan.  

c. RPP menjelaskan sumber-sumber belajar yang bisa digunakan.  

d. RPP memuat rubrik penilaian untuk aspek pemahaman bacaan, aspek 

kompetensi gramatikal, dan aspek kompetensi wacana.  

e. RPP menguraikan pembagian waktu secara jelas untuk setiap tahap 

pembelajaran membaca agar penggunaan waktu menjadi efektif.  

3. Materi Pembelajaran 

a. Seleksi materi pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.  

b. Gradasi materi pembelajaran memperhatikan prinsip-prinsip: 

1) kebutuhan komunikasi artinya mendahulukan materi yang lebih 

dibutuhkan untuk komunikasi khususnya komunikasi tulis daripada 

materi yang kurang dibutuhkan, 

2) frekuensi kemunculan artinya materi yang lebih sering ditemui 

diutamakan daripada materi yang jarang ditemui, dan  

3) kesulitan intrinsik artinya mendahulukan materi yang sederhana 

daripada materi yang kompleks. 

c. Materi dapat berupa teks cetak atau elektronik.  

d. Desain materi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran membaca 

berbasis kompetensi gramatikal dan kompetensi wacana.  

4. Perangkat Penilaian 

a. Perangkat penilaian yang dikembangkan terdiri atas perangkat penilaian 

untuk mengukur (1) kemampuan mahasiswa dalam aspek pemahaman 

bacaan, aspek kompetensi gramatikal, dan aspek kompetensi wacana, dan 

(2) performa siswa.  

b. Perangkat penilaian berupa tes dan observasi.  
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c. Butir-butir tes disesuaikan dengan konten bacaan dan kompetensi 

gramatikal-wacana yang telah dilatihkan.  

d. Aspek-aspek yang diobservasi adalah performa mahasiswa selama 

mengikuti proses pembelajaran. 

e. Penilaian bisa dilakukan dengan peer assessment maupun teacher 

assessment.  

5. Pedoman Model 

Pedoman ini berupa pedoman bagi dosen dan mahasiswa tentang Model 

Pembelajaran Mahārah al-Qirā′ah Berbasis Kompetensi Gramatikal dan 

Wacana. Pedoman model berfungsi sebagai petunjuk atau acuan. Pedoman 

berisi informasi umum tentang apa dan bagaimana model tersebut. Pedoman 

menguraikan tentang hakikat model, perangkat pembelajarannya, dan 

langkah-langkah pelaksanaanya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN MAHĀRAH AL-QIRĀ′AH 

BERBASIS KOMPETENSI GRAMATIKAL DAN WACANA 

 

A. Petunjuk Pelaksanaan Model 

1. Setting Pembelajaran 

Pembelajaran dilakukan di kelas dengan jumlah mahasiswa maksimal 20 

orang dan formasi tempat duduk membentuk setengah lingkaran dengan posisi 

dosen berada di tengah. Hal tersebut bertujuan agar seluruh mahasiswa dapat 

terlibat dan terpantau secara baik. Setting pembelajaran ini juga akan menciptakan 

kesempatan yang luas bagi setiap mahasiswa untuk dapat berinteraksi sesama 

mahasiswa, dengan dosen, dan dengan sumber belajar.  

Kelas dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang akan memudahkan 

proses pembelajaran meliputi ruang belajar dan kelengkapannya, media 

pembelajaran berupa LCD, dan sumber belajar berupa bahan ajar, kamus, internet, 

dan bahan-bahan sumber lainnya. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat 

menentukan pelaksanaan pembelajaran. 

2. Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran berlangsung melalui proses interaktif artinya pemahaman 

suatu naṣ diperoleh melalui proses interaktif antara latar belakang pengetahuan 

yang dimiliki mahasiswa dengan informasi yang dipahaminya dari naṣ. 

Pemahaman tersebut mempersyaratkan kemampuan dalam menghubungkan 

materi naṣ dengan latar belakang pengetahuan yang telah dimiliki. Dalam hal ini, 

pemahaman suatu naṣ tidak hanya memahami makna kata-kata dan 

kalimat  dalam suatu naṣ saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan yang 

berhubungan dengan naṣ yang dibaca.  

Stretegi pembelajaran yang digunakan untuk pemahaman naṣ adalah 

PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review). Preview adalah langkah 

pertama yaitu mahasiswa membaca selintas bahan bacaan sebelum mulai 

membaca. Mahasiswa diminta memperhatikan judul, panjang teks, paragraf 

pembuka, dan bagian-bagian penting lainnya. Question adalah tahap mengajukan 



226 
 

pertanyaan-pertanyaan tentang teks bacaan dengan kata tanya apa, mengapa, dan 

sebagainya. Read adalah tahap membaca secara aktif, membuat catatan-catatan 

singkat, dan mahasiswa mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dibuatnya. Reflect merupakan langkah yang dilakukan bersamaan dengan read 

Mahasiswa merefleksikan informasi yang diperolehnya dari teks seperti 

menghubungkannya dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya mengenai topik teks. Recite merupakan tahap mengingat kembali 

informasi yang telah diperoleh dari teks dengan mengemukakan butir-butir 

penting dan menjawab pertanyan-pertanyaan yang telah dibuat menggunakan 

kalimat sendiri tanpa melihat teks. Review merupakan tahap mahasiswa diminta 

mengemukakan kesimpulan teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. 

Pembelajaran berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap skemata dan tahap 

pemahaman. Naṣ yang sama digunakan untuk kedua tahap tersebut. Tahap 

skemata bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan gramatikal dan wacana 

mahasiswa, sedangkan tahap pemahaman bertujuan untuk memahami naṣ. 

Kegiatan setiap tahap pembelajaran dalam strategi interaktif tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Tahap Skemata 

Pada tahap skemata, pembelajaran berangkat dari naṣ kemudian dilakukan 

analisis aspek gramatikal dan aspek piranti wacana. Bagian-bagian naṣ yang 

menjadi penekanan analisis untuk aspek gramatikal dan piranti wacana 

tersebut dipenggal, diwarnai, diberi penanda, dan sebagainya. Di bagian akhir 

tahap ini ditonjolkan aspek gramatikal dan wacana yang dilatihkan dalam naṣ 

tersebut. Setelah melalui tahap skemata ini, mahasiswa diharapkan memiliki 

pengetahuan tentang aspek gramatikal dan wacana yang memadai sesuai 

dengan fokus yang dilatihkan. 

b. Tahap Pemahaman 

Pada tahap pemahaman, pembelajaran berangkat dari pengetahuan gramatikal 

dan pengetahuan wacana yang telah dimiliki artinya memanfaatkan 
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pengetahuan gramatikal dan pengetahuan wacana yang telah dimiliki untuk 

digunakan dalam pemahaman naṣ. 

3. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran merupakan keseluruhan perangkat yang 

digunakan dalam pembelajaran di kelas oleh dosen dan mahasiswa meliputi 

bahan, alat, dan pedoman. Adapun perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 

model pembelajaran ini terdiri atas lima komponen, yaitu silabus pembelajaran, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, perangkat 

penilaian, dan buku pedoman pelaksanaannya. 

Dalam hal ini, silabus menguraikan elemen-elemen umum yang akan 

digunakan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) meliputi 

Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, materi pokok, 

pengalaman belajar, alokasi waktu, penilaian, dan bahan/sumber. Berdasarkan 

silabus maka disusun RPP yang menguraikan secara rinci kegiatan pembelajaran 

untuk satu atau dua kali pertemuan. Materi pembelajaran berfungsi sebagai 

sumber belajar yang setiap dars-nya berisi naṣ, aspek gramatikal dan wacana yang 

akan difokuskan, dan tadrībāt. Pemahaman mahasiswa terhadap materi 

pembelajaran dievaluasi menggunakan perangkat penilaian yang disusun 

berdasarkan kompetensi yang telah diajarkan. Adapun prinsip-prinsip dan 

langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran diuraikan dalam buku 

pedoman. 

 

B. Prosedur Pelaksanaan Model 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran, gambaran umum materi, dan 

memotivasi serta memberi pengarahan kepada mahasiswa, baik secara 

lisan maupun melalui visualisasi. 

b. Mahasiswa memahami terlebih dahulu target pembelajaran yang akan 

dicapai tersebut sebelum mengikuti perkuliahan. 
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2. Kegiatan Inti 

a. Dosen menampilkan visualisasi naṣ dan mempresentasikannya. 

b. Dosen menjelaskan aspek gramatikal dan wacana yang menjadi fokus 

dalam naṣ, kemudian menganalisisnya bersama mahasiswa. Naṣ 

dipenggal, diwarnai, diberi penanda, dan sebagainya untuk kepentingan 

analisis. 

c. Dosen memberikan latihan terbimbing kepada mahasiswa untuk 

menganalisis aspek gramatikal dan wacana yang menjadi penekanan 

dalam naṣ tersebut. 

d. Umpan balik di mana dosen mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait 

dengan kepekaan aspek gramatikal dan wacana dalam naṣ. 

e. Dosen menampilkan visualisasi naṣ kembali. Dosen meminta mahasiswa 

membaca naṣ selintas kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan terkait 

isi naṣ. 

f. Mahasiswa dibawah bimbingan dosen secara aktif membaca dan 

memahami naṣ dengan memanfaatkan dan mengaktifkan pengetahuan 

gramatikal dan wacana yang telah dimiliki. Mahasiswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang dibuatnya. 

g. Dosen menginformasikan isi naṣ dan menjelaskan permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan naṣ. Mahasiswa memahami naṣ dan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan dosen serta 

mengaitkannya dengan pemahamannya sebelumnya.  

h. Dosen meminta mahasiswa menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan 

yang dibuatnya dengan bahasa sendiri tanpa melihat naṣ. 

i. Dosen memberikan latihan mandiri untuk menguji pemahaman 

mahasiswa mengenai naṣ.  

3. Kegiatan Penutup 

a. Dosen bersama mahasiswa merangkum materi perkuliahan. 

b. Dosen bersama mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 



229 
 

C. Penilaian 

1. Kriteria dan Rubrik Penilaian 

 االختبار التحصيلي

 معايير االختبار .أ

 الرقم الكفاية الجوانب التي يتم تقييمها

 فهم معاني الكلمات و العبارات االصطالحية باالعتماد على السياق .أ

 فهم صيغ الكلمات و أوزانها .ب

 من خالل السياق التراكيب فهم إعراب الجمل و .ج

كفاية 

 القواعد

١ 

 الواردة فى النص أدوات االتساقتحديد  أ.

  أدوات االتساقفهم العالقات بين أجزاء النص باالعتماد على  .ب

 فهم العالقات المنطقية بين أجزاء النص .ج

كفاية 

التخاطب 

 أو الخطاب

٢ 

 التعرف على الكلمة أو الجملة المعينة أ.

 و المؤيدةر الرئيسية افكاألتحديد  ب.

 المضمونتحليل  .ج

 اإلجابة على األسئلة .د

 إعطاء الخالصة هـ.

 تقيديم قصد المؤلف .و

كفاية فهم 

 المقروء

٣ 

 
 

 سلم التقدير اللفظي لالختبارب. 

 الدرجة الوصف مالحظات

 ٤ جيد جدا % من المواد الدراسية١٠٠-٨١يفهم الطالب 

 ٣ جبد % من المواد الدراسية ٨٠-٦١يفهم الطالب 

 ٢ مقبول %  من المواد الدراسية ٦٠-٤١يفهم الطالب 

 ١ راسب % من المواد الدراسية٤٠ -٠يفهم الطالب 

 
 

 أداء الطالب مالحظةبطاقة 

 لمالحظةسلّم تقدير ل .أ

 اسم الطالب الرقم

 داءاأل

الثقة 

 بالنفس

التفكير 

 منطقيا
 المشاركة النشاط العناية االنضباط

1        
2        
٣        
٤        
5        
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 مالحظةسلم التقدير اللفظي لل .ب

 التقدير الوصف

 ٤ ممتاز ال يحتاج إلى الضغط

 ٣ جيد إلى الضغط يحتاج أحيانا

 ٢ متوسط بحاجة إلى ضغط مستمر

 ١ ضعيف نادرا ما يعمل تحت ضغط

 

2. Teknik Penilaian 

Teknik penilaian yang digunakan adalah test dan nontest (observasi). 

Penilaian akhir dengan mengintegrasikan skor dari kedua teknik tersebut dan 

hasilnya disampaikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan feedback. 

3. Waktu Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung terutama 

untuk observasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Model Pembelajaran Mahārah al-Qirā′ah Berbasis Kompetensi 

Gramatikal dan Wacana merupakan suatu model yang mengaktifkan kembali 

pengetahuan gramatikal dan wacana yang telah dipelajari mahasiswa dalam mata 

kuliah lain sebelumnya untuk dimanfaatkan dalam memahami naṣ. Dengan model 

ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar yang cukup bagi mahasiswa 

untuk memahami naṣ. Oleh karena itu, problem perkuliahan Mahārah al-Qirā′ah 

selama ini yang terkait dengan rendahnya pengetahuan dasar tersebut dapat diatasi 

dengan model pembelajaran ini. 

Model pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Mahārah al-

Qirā′ah, sekaligus meningkatkan penguasaannya terhadap mahārah lughawiyyah 

secara umum, sehingga dapat membantu dalam mempersiapkan calon guru bahasa 

Arab yang profesional. Namun, keberhasilan model ini tentunya juga harus 

didukung oleh faktor dosen, mahasiswa, dan sumber daya pendukung lainnya. 

Sinergisitas antara keseluruhan faktor tersebut yang menentukan efektif atau 

tidaknya model. 
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