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تقديم   

يسعدنا أن نقدم الكتاب المدرسي "اللغة العربية (كتاب التلميذ) للصف 
الرابع االبتدائي   للقراءة و الكتابة و تصحبه كراسة التدريبات (دفتر العمل) 
تعتمد  التي  الحديثة  المناهج  سلسلة  من  للمدرس)   (كتاب  المعلم  دليل  و 
على متطالبات " الكوريكولوم" وإرشادات و توجيهات  وزارة التعليم في 
جمهورية آذربيجان، و تتمّشى مع األهداف التربوية الحديثة، بهدف   تسهيل 
تعليم اللغة العربية للتالميذ و التلميذات في استيعاب مهارات اللغة المناسبة 

لهذا المستوى.
و هذا الكتاب امتداد للكتب المدرسية لتعليم اللغة العربية التي تسير على 
النظام   نفسه، يتبع المنهج العلمي في تقديم المعلومات للتالميذ و التلميذات.
و قد ركز أسلوب العرض على األسلوب القصصي و الحواري الذي 

يجذب انتباه  التلميذ، فيقبل على الدروس بحب و شوق.
الصور  منها  الكراسة – و  و  بالكتاب  المستخدمة  الوسائل  قد كانت  و 
و الرسوم – معبرة قدر اإلمكان عن أبرز معاني الموضوع المتعلم، و رؤيته 

لبيئته.
و قد رُوعي في إختيار الموضوعات أن تختلف بين السرد و الحوار 
و القصة، و يقدم الكتاب مجموعة من النصوص و الحوارات و القصص 
المتصلة بحياة التلميذ و اهتماماته، و كل هذا مدّعم بالصور المعينة على الفهم، 
التلميذات في هذه المرحلة و خصائصهم،  و يتناسب مع طبيعة التالميذ و 
على أن يكون النص القرائي في الدرس هو المحور الذي يتم من خالله تقديم 

المحتوى اللغوي و الثقافي متلمًسا عقولهم. 
القرائية  المهارات  إعطاء  على  التركيز  االستطاعة  قدر  حاولنا  لقد 
و الكتابية، كما  اعتمدنا في نهج الكتاب على فنون اللغة العربية األربعة و هي:

1 – االستماع  2 – التحدث   3 – القراءة     4 – الكتابة
و في ضوء متطلبات و شروط "الكوريكولوم" ، و بغية تطوير مناهج 
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المرحلة االبتدائية نقدم كذلك كّراسة التدريبات التي تصحب الكتاب المدرسي. 
االنطالق  إلى  التلميذة  و  التلميذ  تدفع  متنوعة  تدريبات  درس  كل  يعقب  و 
في التفكير و المناقشة و النطق السليم، وإجادة القراءة و الكتابة و التعبير 

و االستماع.
و الهدف من إعداد و تقديم هذه الكّراسة هومساعدة التالميذ و التلميذات 
خالل  من  التلميذ)،  (كتاب  المدرسي  الكتاب  لمحتوى  المتعمق  الفهم  على 
اإلجابة عن العديد من التدريبات و األسئلة، و القيام ببعض األنشطة العملية 

و الممارسات التطبيقية.
على  التلميذة  و  التلميذ  تساعد  بحيث  األسئلة  و  التدريبات  قد صممت 
الفهم و التطبيق،  و ليس فقد المادة و استظهارها و هذا يتمشى مع األهداف 

التربوية الحديثة التي تركزعلى تنمية مهارات التفكير العليا.
و تتنوع التدريبات بين االستماع و الفهم و التعبير، و القراءة و الكتابة 
و الربط بين هذه المهارات باإلضافة للتدريب على تركيب و تحليل كلمات 

و جمل.
كذلك تتنوع األسئلة ما بين االختيار من بدائل متعددة أو أسئلة المزاوجة 

أو التكملة. و تُغّطي التدريبات مضمون و محتوى كل درس تغطية شاملة.
بكتاب  التدريبات  كّراسة  و  التاميذ)  (كتاب  المدرسي  الكتاب  يتكامل 
تناول كل ما  المعلمة كيفية  للمعلم و  الذي يشرح  المدرس)  للمدرس (دليل 
التي  النقاط  أهّم  يوّضح  و  التدريبات،  كّراسة  و  المدرسي  الكتاب  في  ورد 

ستتعلمها التلميذ و التلميذة.
التلميذات يحققون من خالل كتاب  التالميذ و  أن  ثقة من  و نحن على 

التلميذ و كّراسة التدريبات أهداف تعلم اللغة العربية في هذا الصف.

            المؤلفون 
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التوجيهات العامة إلى المعلم و المعلمة   
التعليمية  األسس  بعض  نذكر  أن  الدرس  في عرض  البدء  قبل  رغبنا 
ألداء الدروس، و نضعها بين يديكما لتقرآها بتمّعن لإلفادة على أداء درسكما.  
التربوية، ما يجعلكما  التجارب و األساليب  و نحن على ثقة أن لديكما من 
قادرين على   توصيل دروسكما إلى تالميذكما بأيسر الطرائق و أفضالها. 

أعزاءنا المعلمين و المعلمات: 
و أنتم – معلمو و معلمات اللغة العربية – يُطلب منكم التحلى بالصبر 
و األناة و العدل  و االنصاف، و االستيعاب الجيّد للمادة العلمية، و االجتهاد 

في حسن عرضها. 
إن تالميذ و تلميذات الصف الرابع قد اكتبسوا مهارات لغوية في الصفوف 
األولى، وآنت لهم دراسة قواعد اللغة العربية، و لكون هذا الكتاب المدرسي 
القواعد، واقتصرنا على  تلك  تعلم  األولى في  الخطوة  التدريبات  كّراسة  و 
بعض المفاهيم األساسية لهذه المادة لترسيخها في أذهانهم، و مساعدتهم على 

التمييز بينها، مثل:  أجزاء الكالم، أنواع االسم، أنواع الفعل.
و ال يفوتكم:  

– التركيز على التطبيق في تعليم القواعد ليست غاية و إنما هي وسيلة 
لضبط الكالم نطًقا  و  كتابًة.

– إثراء الدرس بالوسائل التعليمية المنوعة التي تعزز تحقيق أهدافه.
يُعرض النحو في الكتاب المدرسي و كّراسة التدريبات وظيفًيا من خالل 
وسائل  متخذة  معينة،  نحوية  قاعدة  تثبيت  بهدف  متدرجة،  نمطية  تراكيب 
وأشكاًال متعددة، و تتناول التراكيب من  زوايا مختلفة، و استخدامه االستخدام 

السليم شفهًيا و تحريرًيا.
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من أهم أهداف القراءة هي متابعة قراءة التالميذ و التلميذات و االهتمام 
بسالمة نطقهم، بنية الكلمة و حركاتها، ترتيب الجمل ليتعّودوا على انطالق 

في القراءة الصحيحة.
على المعلم و المعلمة كلما صُعب على التالميذ و التلميذات نطق حرف 
و التمييز الصوتي في تركيب الكلمة أو الجملة و إذا صُعب عليهم فهمها أن 

يكتباها في السبورة و ينطقاها نطًقا سليًما.
أول   – التلميذات  و  التالميذ  تدريب  المعلمة  و  للمعلم  األفضل  من  و 
األمر – على   فهم المسموع، واالستماع إلى النص دون متابعة في الكتاب، 
و التقديم لهم االسئلة الخاصة بالفهم ليجيبوا  عنها شفهًيا. و بعد أن يتم ذلك 
يعيدانها معهم القراءة مع متابعة التالميذ و التلميذات لها في الكتاب، وذلك 

بغية تدريب التالميذ و التلميذات على فهم المسموع المقروء جميًعا. 
من تدريبات الفهم:

1 – اإلجابة عن األسئلة تبدأ بأدوات االستفهام.
2 – ملء فراغات في عبارات باالعتماد على نص مسموع أو مقروء.

3 – إكمال عبارات ناقصة. 
4 – لعبة لغوية شفهية. 

أما  للمعلومات،  ناقل  أنه  التقليدية  المدارس  في  للمعلم  النظرة  كانت 
أنه  على  إليه  ينظر  فإنه  "الكوريكولوم"  شروط  من  إنطالًقا  الكتاب  هذا 
من  قدر  أكبر  التلميذات  و  للتالميذ  يَُوّفُِر   و  مهارات  على  يدّرب  شخص 
فرص االتصال باللغة العربية. ودور المعلم هنا هو تحويل دروس الكتاب 
المدرسي و تدريباته إلى عرض يقوم به تالميذ و تلميذات الصف جماعًيا، و 
بمجموعات، و بطريقة ثنائية، و فردية. فالتأكيد في كل درس يجب أّال يكون 
على كمية المعلومات التي يمّد بها المعلم و المعلمة تالميذهما، و لكن على 

نوعية العرض الذي يصنعانها معهم.
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التدريبات  اللغة، و تجري  تعليم  يقوم عليه  الذي  التدريب هو األساس 
شفهيا ثم قراءة و كتابة.

األهداف العامة: 
– تدريب التلميذ و التلميذة على اللغة من خالل مهاراتها الرئيسية األربع: 
االسترشاد  ينبغي  و  الكتابة،  و  القراءة  التعبير(الكالم)،  (الفهم)،  االستماع 
بالمبدأ الهام: تعليم االستماع باالستماع،  تعليم الكالم بالكالم، تعليم القراءة 

بالقراءة، تعليم الكتابة بالكتابة.
–  تزويد التلميذ و التلميذة بحصيلة من المفردات و التراكيب االساسية 

مع   بعض المعلومات  المختصرة عن قواعد اللغة.
مناسبة  بكلمة  فراغات  ملء  منها  و  اللغوية  التراكيب  على  تدريب   –

باالختيار من متعدد.
– من التدريبات الصرفية: تحويل من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع، 

تحويل من صيغة الجمع  إلى صيغة المفرد.
الجّر  حروف  و  اإلشارة  أسماء  أعمال  على  البداية  منذ  ركزنا  إننا 
و أسماء االستفهام. ثم حاولنا جاهدين اّال نتناول الموضوعات مادًة نحويًة جافًة، 
و قواعَد مجردة، تاركين لكما مهمة اإلشارة إلى ما يعرض منها و إعطاء 

فكرة مجملة عنها مع ما تريانها ضرورًيا من ربط و مقارنات توضيحية. 
المعلم  يهتّم  اللغة  تعلم  مراحل  جميع  في  أنه  نكّرر  و  نعود  و  هذا 
و المعلمة بتلفظ مفردات   و أسماء الصور و األشياء تلفظا سليًما و نموذجًيا، 
و إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة، نطق الكلمات و الجمل. من أهم 
المهارات في تعليم اللغة العربية معرفة التمييز بين األصوات  المتشابهة، 
و يقرأ المعلم و المعلمة كلمتين، و يوّجهان نظر التلميذ و التلميذة إلى الفرق 
الطفل  ينطق  و  يالحظ  و  متشابهين،  نطق حرفين  يفرقان  و  نطقهما،   في 
هتين الكلمتين عدة مرات، و يمييزهما من خالل قراءته حتى يتأكد المعلم 
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و المعلمة من سالمة نطقه، و يشترك كافة التالميذ و التلميذات،  كما يمكن 
تنفيذ هذه التدريبات بشكل جماعي.  

أن  المعلمة  و  المعلم  على  و  الصحيح  التلفظ  على  التمرين  جانب  إلى 
يهتما بكيفية االستفادة و ترجمة األلفاظ، وإنما هي من األهداف األساسية في 
الكّراسة، و يتعرف الطفل منها  قراءة و كتابة الحروف، و تفريق و تمييز 

األصوات في الكلمة، قراءة و نطق ما في الكلمات من حروف مشّددة.
قد  أن نكون  التدريبات  المدرسي و كراسة  الكتاب  بتقديمنا  لنرجو  إننا 
استطعنا أن  نحيي في صفحاتهما جوا لغوًيا جاذًبا و بيئة تناسب مطالب هذه 
المرحلة اللغوية، ونقدم رؤية  جديدة في تعليم اللغة تقوم بالدرجة األولى على 
تركيز على المهارات اللغوية األساسية و أساليب  و  شروط "الكوريكولوم".

و نرجو المعلمين و المعلمات أن يعنوا بدراسة هذه التوجيهات.
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قائمة تعليمات و تعبيرات يمكن استيفادة منها في إدارة الدرس و التدريب
على االتصال داخل الصف باللغة العربية

اب! ح ال – إف – أي فالن؟
اب! – أغل ال د ج – حاضر/ م

ة رق ...، درس رق .... – صف ة – ه غائب / هي غائ
– تدرب رق ..... ل – قف / إجلس م ف

– عّد ا رة / تعال ه – تعال إلى ال
ا نقرأ / نلعب – ه ر إلى..... – أن

– دورك / و اآلن أنت – أشر إلى.....
عا – ج – خذ / هات

ع  – حاول مرة / مرة أخر – إس
ع و أعد – إس طء رعة / ب  –

– إسأل ت – إرفع يدك / ص
ّل  – أجب / قل / ت ل دل / حّل / أك – إس

ى؟   – ما مع ّن أسئلة لة /  ّن ج   – ك
؟   – هل فه ر؟ – ما األمر؟  ما ال
ت؟ – هل فه ؟ ذل س  – أ ل
– نع / ال عًا  –

ًا   رًا / عف – ش ت از / أح – م
ع  – أنا ال أس ح ض ّل ب – ت
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           © «Êþâñÿð» íÿøðèééàòû, 2011..ألد رس األول
الموضوع :    يوم المعرفة  

– قراءة النّص ، قراءة سليمة  األهداف :  
– اإلجابة عن األسئلة المطروحة      

– زيادة التركيز على المهارات الصوتية     
– تعليم حروف الجّر      

– التحليل إلى حروف و مقاطع      
– تعرف أسماء الصور الواردة في الدرس    

– إستخدام المفردات الجديدة في الجمل    
– التمييز بين الحروف المتشابهة (ذ – ظ)       

التلميذات،  و  التالميذ  قراءة   متابعة  هي  القراءة  أهداف  أهم  من 
على  ليتعودوا  حركاتها  و  الكلمة  بنية  نطقهم،  سالمة  على  الحرص  و 
ما سبق  بمراجعة  المدرسي  الكتاب  بدأنا  و  الصحيحة.  القراءة  في  انطالق 
تعلمه في الصفوف األولى من المهارات اللغوية و هي – االستماع و الفهم 
و التعبير و اإلجابة عن األسئلة المطروحة، و أخذنا لهذا الغرض الموضوع 
" يوم المعرفة " ألنه في يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر (أيلول) يحتفل 
شعب آذربيجان على مستوى الدولة بعيد بداية الدر و س في مدارس و معاهد 
و جامعات جمهوريتنا. و من خالل قراءة الدرس و تحليله يتعرف التالميذ و 
التلميذات على استخدام بعض األفعال ( يحتفلب،،ذهب، تبدأ ) ، و حروف الجّر 
( إلى، من، في، أمام، على، ب )، معرفة المفردات و العبارات الجديدة و استذكار  
معانيها، التدريب على مهارة تنوين الضّم و الكسر، و كذلك تنوين الفتح مع األلف 

و دون األلف.
في كّراسة التدريبات عدد من التمارين التي تساعد التالميذ و التلميذات 
في تمييز أشكال الحروف و ربطها إلى الكلمة، و تحليل الكلمة نفسها إلى 
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ترتيب  مهارة  و  اسمائها،  كتابة  و  الصور  مالحظة  المنفصلة،  الحروف 
الكلمات المنفردة إلى الجملة بالمعنى التاّم.

التمييز  في  التلميذات  و  التالميذ  يتعرف  وكّرر"  "إسمع  التدريب  في 
الصوتي بين الحرفين المتشابهين (ذ – ظ)، و ال بد من توجيه أنظارهم إلى 
كتابة الحرف و توضيخ سالمة نطقه و يكّرر التالميذ و التلميذات تكريًرا 
جماعًيا و زمريا و يتأّكد المعلم و المعلمة من صحة نطقهم و مهاراتهم على 

التمييز الصوتي و إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة. 
ختمنا الكّراسة بعبارة "أهًال و سهًال" التي تتيح للمعلم و المعلمة فرصة 
يعّودهما كتابة  يديهما و  الكتابة،  و تطويع  التلميذة على  التلميذ و  لتدريب 
الحروف بطريقة صحيحة، و بحيث يتمكن التالميذ و التلميذات من معرفة 
أشكال الحروف على خط النسخ. كما  ينبغي على المعلم و المعلمة أن يوجها 
أنظارهم إلى وجوب تنظيم الكلمات و الحروف على السطر بحيث ال ينزل تحته 

أجزاء الحروف اآلتية: –  ج م ع ش ر و ق ز ص ض ل ى 
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الدرس الثاني 
     

الموضوع :    البيئة 
األ هداف :   – تعليم معاني المفردات الخاصة بالبيئة

– التمييز بين أشكال الحروف و التعرف على أصواتها    
– معرفة تنظيم الكلمات و الحروف على السطر     

– التدريبات على تكوين الكلمة من الحروف     
– زيادة الرصيد اللغوي     

– التدريب على التمييز بين "أل" الشمسية و القمرية    
– تزويد مهارات التفكير المعرفي    

– زيادة االهتمام بمهارة الخط     

موضوع هذا الدرس " البيئة " و هذه هي المحادثة التي تدور بين جميل 
و والديه و تخص بمفهوم البيئة بشكل عاّم.

بمهارات  التلميذات  و  التالميذ  تزويد  على  التدريب  نواصل  أننا  كما 
على  القائمة  الصوتية  المهارات  على  التركيز  زيادة  و  المعرفي،  التفكير 
السطر،  على  تنظيمها  و  الحروف  من  الكلمات  ترتيب  معرفة  التجريد، 
التدريب على التمييز بين الحروف القمرية و الشمسية، و كذلك تحديد معاني 
بعض المفردات و تحويلها من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع السالم المؤنث 

و جمع التكسير ( معلومات نحوية أّولية ).
موضوع البيئة موضوع هاّم في حياتنا الحديثة و يُستخدم الحوار كأساس    
لعرض المفردات و التعبيرات اللغوية، و الحوار هنا تعلمي، قصير العبارات 
ليسهل حفظها مع كثرة تردادها، و يتدرب التالميذ و التلميذات على حسن 
اإلصغاء  و فهم معاني المفردات الجديدة و يهتم المعلم و المعلمة باعادتها 
عن طريق التعبير الشفهي مع  اإلجابة عن األسئلة المطروحة إليهم.                                                                                       
يقرأ المعلم و المعلمة في نص الدرس مقطوعة من الجملة و يترجمانها 
الكتاب  في  قراءتهما  التلميذات   و  التالميذ  يتابع  و  اآلذربيجانية،  إلى 
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و يحفظون الكلمات الجديدة و يستذكرون الكلمات المدروسة سابًقا. ثم يقدم 
المعلم و المعلمة لهم األسئلة  الخاصة بالفهم ليجيبوا عنها شفهيا، و بعد أن 
التلميذات مع  تُعاد قراءة الدرس من طرف أحد التالميذ أو إحدى  يتم ذلك 
متابعة اآلخرين لها في الكتاب، و هكذا يتضمن تدريبهم على فهم المسموع 

المقروء جميًعا. 
كتابتها  في  أشكالها  معرفة  و  الحروف  من  الكلمات  ترتيب  مهارة  إن 
مهمة للغاية، و يهتم الكتاب و الكّراسة بها، حيث يتدرب التالميذ و التلميذات 
وسطها  و  كلمة  أّول  في  كتابتها  معرفة  و  العربية  الحروف  توصيل  على 

و آخرها وفق  قواعد الكتابة، و من  ثّم  تكوينها و قراءتها.
 ،" القمرية  الحروف   " و   " الشمسية  الحروف   " مفهوم  ترسيخ  بغية 
حرفا،  عشرون  ثمانية   هناك  و  نطقها،  و   " ال   " إدخال  عند  تمييزها  و 
أزرق  بلون  القمرية  الحروف  يلّونون  و  التلميذات  و  التالميذ  يفّرقها  و 
و الحروف الشمسية بلون أحمر، و يتم تنفيذ التدريب في الكّراسة مباشرة. 
أسماءها،  التلميذات  و  التالميذ  ينطق  و  يالحظ  الصور،  من  عدد  هناك  و 

و يفرقون ما بين حيوان أم طائر. 
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الدرس الثالث   
الموضوع : هيّا نتكلم    

– توضيح المهارات اللغوية من تحدث و استماع   األهداف :  
– ترسيخ الملكة اللغوية – قوة المالحظة و إدراك الفروق      

– تعرف على عالمات الترقيم العربية     
– التعويد على الدقة و الصبر      

– التدريب على تكوين الكلمة من الحروف      
– تمييز الحروف المتشابهة      

– االهتمام بمهارة الكتابة         
موضوع هذا الدرس هي المكالمة الهاتفية التي نقدمها في شكل الحوار. 
و مما ال شك في أنه يسطتيع التلميذ و التلميذة بواسطتها االستفادة منها في 

ممارساتهما اليومية.  
من األفضل للمعلم و المعلمة إجراء الدرس شفهيا،ألن الهدف منه تدريب 
التالميذ و التلميذات على اللغة المنطوقة إلى جانب المكتوبة، و أن التدريب 
الشفهي يمكن تحويله إلى تحريري، و إنما هو تطبيق عملي لتلك المفردات 
و التراكيب اللغوية التي سبقت دراستها، و من أهدافه: دقة النطق و السيطرة 

على عدد محدود من المفردات و التراكيب اللغوية.
يترجمانها  و  الهاتفية جملًة جملًة  المكالمة  نّص  المعلمة  و  المعلم  يقرأ 
إلى اآلذربيجانية و يوّضحان معانى التراكيب اللغوية المستخدمة، و من ثم 
تُعطى الفرصة للتلميذ و التلميذة ألداء المحادثة في أزواج، ليقوم كل منهما 

بتمثيل دورالمخاطب.
و  يزّود المعلم و المعلمة التالميذ و التلميذات بمعرفة عالمات الترقيم 
العربية التي تختلف إلى درجة ما عن عالمات الترقيم المتخذة في اآلذربيجانية. 

عالمات الترقيم أو التنقيط هي: 
– الفاصلة  (،)  و تفصل بين جملتين مترابطتين في المعنى.

– النقطة (.) و توضع آخر الجملة عندما يتم المعنى.  
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– النقطتان (:) توضعان بعد الكلمة لبيان الكالم. 
– القوسان ( ) أو "  "  و توضعان لحصر الكالم. 

– إشارة االستفهام (؟) بعد الجملة االستفهامية. 
– إشارة التعّجب (!)  عند التعجب من كلمة أو عبارة.

و بعد توضيح طريقة وضعها الصحيحة، و يكتب المعلم و المعلمة جملة 
على السبّورة مع تبيين كتابتها.

في كراسة التدريبات عدد من التمارين التي تُعالج فيها و تُختبر معرفة 
تكوين  و  المجردة  الحروف  من  الكلمات  ترتيب  التلميذات على  و  التالميذ 
الكلمات منها. في أّول األمر يكّون التالميذ و التلميذات كلمًة من الحروف 
المعطاة شفهًيا  و ينطقونها، ثم يكتبونها ويقرؤون مرًة أخرى،  عند كتابة 
النموذج على السبّورة ينبغي توضيح طريقة كنابة الحرف و أجزائه و موقعه 

في الكلمة سواء  في أّولها أو وسطها أو آخرها.
هناك عدد من الكلمات للتمييز بين االصوات المتشابهة، و ينطقها المعلم 
و المعلمة نطًقا واضًحا و صحيًحا، و يرّدها التالميذ و التلميذات بعدهما عّدة 

مرات. 
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الدرس الرابع 
الموضوع :  في المكتبة 

– قراءة النّص قراءة سليمة   األهدف :   
– تدريب اإلجابة عن األسئلة المعطاة      

– تدريب على التمييز بين "أل " الشمسية و القمرية     
– تعليم معنى الجملة االسمية    
– تكوين الجملة االسمية        

– تزويد مهارات التفكير المعرفي     
– التحويل من المذّكر إلى المؤنّث      

– إستخدام " الضمائر المنفصلة " بالفعل المضارع     
من أهداف هذا الدرس:تدريب على التمييز بين "أل" الشمسية و القمرية،   
و إعطاء  الفكرة عن مفهوم الجملة االسمية. و قبل انتقال إلى شرح و تفسير 
القاعدة النحوية  يستذكر التالميذ و التلميذات الحروف القمرية و الشمسية 
في األبجدية العربية. و من ثم يقرأ المعلم و المعلمة جملًة واحدًة من الدرس 
تتم  التلميذات  ترجمتها و هكذا حتى  التالميذ و إحدى  أحد   و يطلبان من 
ترجمة كافة الجمل للدرس. و من خالل  قراءة الجمل يُالَحظ أن الم (أل) 
القراءة، و كذلك الم "أل"   أثناء  في  تُلَفظ   " المدرسة   " كلمة  الداخلة على 
 - الهندسة   الخبر-   – األدب   – الكتب   – المكتبة   ) الكلمات:  على  الداخلة 
الفلك – الجغرافيا – العربية ). أّما الم (أل) الداخلة على كلمة " التاريخ " 
ال تلفظ في أثناء القراءة و يليها حرف مشّدد، و كذلك  الُم "أل" الداخلة على 

(الرياضيات  – الطيور – النبات -  اللغة).
و بغية  تثبيت معرفة استخدامها يأتي التلميذ و التلميذة بكلمة من ذخيرتهما    
اللغوية، و يدخل تلميذ آخر و تلميذة أخرى عليها (أل). و يبين ثالث نوعها 
( شمسية أو قمرية). يمكن للمعلم و المعلمة أن يعرضا للتالميذ و التالميذات 
عدًدا  من محتويات الفصل (كتاب، طاولة، نافذة، باب، سبّورة، قلم، مقعد، 
حقيبة و إلخ)، و يطلبان من أحدهما أن  يسّمياها  و ينطقاها مع إظهار صوت 
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(أل) عليها و نطقها مرة أخرى مع االهتمام  إدخال  ثم  الضم و من  تنوين 
بالتلفظ الصحيح ( ِكِتاٌب – أْلِكَتاُب، َناِفَذٌة – ألنَّاِفَذُة و إلخ). 

هذا و إقتناعنا بأن اللغة مجموعة من القواعد النحوية، فالقواعد النحوية    
معرفتها،  و  فهمها  التلميذة  و  للتلميذ  سبق  قد  مفردات  برفقة  تُقّدم  الجديدة 
و المفردات الجديدة تُعرض من خالل تراكيب نحوية، و بذلك تظل حيّة في 
للدرس عدد  الثاني  القسم  في  و  تعبيرها.  عند  استدعاؤها  فيسهل  ذهنهما،  
حيث  من  يفرقون  و  التلميذات   و  التالميذ  يقرؤها  البسيطة  التراكيب  من 
ْرُس ُمِفيٌد، َوَطٌن َعِزيٌز  عبارة مطابقة أو جملة اسمية. مثال: َدْرٌس ُمِفيٌد – الدَّ
المفردات مع بعض  بذلك يمكن تزويدهم بحصيلة من  َعِزيٌز. و  اْلَوَطُن   –

المعلومات الضرورية المختصرة عن قواعد اللغة العربية.
في كّراسة التدريبات عدد من التمارين التي تساعد على فهم و استعمال   
الضمائر المنفصلة بالفعل المضارع، على تنمية  مهارات التالميذ و التلميذات 
في تأليف الجمل و تحويلها من المذّكرإلى المؤنّث و تكوين الجملة االسمية.
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الدرس الخامس 
الموضوع :  صديقي  

– االستماع إلى الشعر و فهم معناه  األهداف :    
– تنمية مهارة حفظ الشعر باسترسالة دون توقف    
– تحديد نوع الكلمات من حيث التذكير و التأنيث     

– توضيح طريقة ربط الكلمات – اإلضافة     
– التدريب على الموازنة بين الحركة و الماد المماثل               

– التدريب على تحويل اسم المفرد إلى الجمع (مؤنث سالم)           
– التمييز الصوتي بين الحروف المتشابهة (ت-ط)           

– التدريب على الكتابة بصورة صحيحة                 
من أهم أهداف هذا الدرس هو االستماع إلى الشعر و فهم معناه، استظهار       
مقطوعة الشعر، و من أهدافها أيضا تنمية الثروة اللغوية بتوظيف المفردات 
و التراكيب و التعبيرات، و التدريب على إضافة الكلمات و الموازنة بين 
الحركة و الماد المماثل،  و معرفة تحويل إسم المفرد إلى جمع المؤنث السالم.
أّما أهداف قراءة شعر " صديقي " فهي تنمية عدة قدرات لدى التالميذ 
القراءة  على  القدرة  للمقروء،  الدقيق  الفهم  على  القدرة   : مثل  التلميذات  و 
الكالم  تنغيم  على  القدرة  الكلمات،  و  األصوات  نطق  في  دقة  مع  الجهرية 
حسب  مقتضي المعنى، و من  حيث الوصل و الوقف، و بدء الفقرة و ختامها.
و في أّول األمر يقرأ المعلم  و المعلمة الكلمات الجديدة و يوّضحان   
التالميذ  من  يطلبان  و  يترجمانها،  و  التعبيرات  و  المفردات  معانى 
و التلميذات نطقها باصواتها المختلفة.  من ثم يقرأ المعلم و المعلمة فقرة من 
الشعر و يترجمانها، و يناقشان التالميذ و التلميذات في االفكار و المفردات 
التالميذ  مهارات  تنمية  بغية  طبعا.  باآلذربيجانية  ذلك  كل  و  التعبيرات،  و 
و التلميذات في استذكار و حفظ الشعر، فيقرأ المعلم  و المعلمة فقرة بسرعة 
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تستكمل  حتى  بعدهما  كله  الفصل  يعيد  و  الطبيعية  السرعة  عن  قليال  تقّل 
إعادة  طريقة  استخدام  يمكن  أنه  كما  الشعر.  فقرات  جميع  إعادة  و  قراءة 
م الفصل إلى مجموعات و يُطلب من  بالمجموعات    و إعادة فردية. و يُقسَّ
بعض  إلى  اإلعادة  يوّجه طلب  أو  أخرى  بعد  فقرة   تعيد  أن  مجموعة  كل 
التلميذ  يساعد  هذا  كل  و  أْنَت".  اآلن  و   " قائال:  فردية،  بطريقة   األطفال 
و صوت  توقف  دون  باسترسال  الشعر  يحفظا  و  يلقيا  أن  على  التلميذة  و 

واضح و نطق صحيح.
أما تدريبات الكتاب المدرسي فهناك تبيين نوع الكلمات من حيث المذكر   
و المؤنث، إلى جانب إعطاء المعلومات األولية عن إضافة الكلمات، مثًال: 
َجَرِة، ُجْمُهوِريَُّة آَذْرَبْيَجاَن. و تقدم كراسة التدريبات  ِكَتاُب التِّْلِميِذ،  َوَرَقُة الشَّ
تمارين تحويل الكلمات  من المفرد إلى الجمع المؤنث السالم، و من األفضل 
توضيح طريقة تكوينها و استخدامها  من خالل كتابتها على السبورة مشكوًال. 
و التدريب على تثبيت مهارة استخدام حرف المد و تمييز نوعه، و يُنفذ من 

خالل قراءة الكلمات مع المدود، و وضعها في الجدول حسب نوع المّد.
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الدرس السادس
 

الموضوع :  النظافة 
األهداف : – توضيح معانى المفردات الجديدة في الجمل

       – التدريب على وضع األسئلة باستخدام (إلى أين، متى،هل) 
           – التحويل من المذّكر إلى المؤنّث

             – تعرف أسماء الصور الواردة في الدرس 
           – التدريب على استيعاب المقروء باألسئلة 

            – ترسيخ الملكة اللغوية – قوة المالحظة  و إدراك الفروق 
            – زيادة االهتمام بمهارة الخط

قد رُ وعي في اختيار هذا الموضوع (النظافة) و الموضوعات األخرى       
الواردة في الكتاب  أن تختلف بين السرد و الحوار و القّصة ، صيغت بأسلوب 
ميّسر ترتبط بمعجم الطفل في هذه  السن ، و ترتبط بحياته و اهنماماته من 
حيث اختيار المفردات و التراكيب التي تدفع التلميذ و التلميذة إلى االنطالق 
في التفكير و المناقشة و النطق السليم، وإجادة القراءة و الكتابة و التعبير 

و االستماع.
هذا و ينقسم نص الدرس إلى جزأين : جزء يدور الحديث فيه عن جميل    
و هو تلميذ يقوم من نومه  صباحا، يغسل وجهه، و يفطر، و يلبس مالبسه 
و يذهب إلى المدرسة. أما الجزء الثاني فهناك التلميذة آيتان التي تقوم بنفس 

الواجبات الصباحية قبل ذهابها إلى المدرسة.        
يقرأ         و  الدرس،  آخر  في  الواردة  الجديدة  الكلمات  معانى  توضيح  بعد 
المعلم و المعلمة الجزء األول و يترجمان إلى اآلذربيجانية و يناقشان التالميذ 
و لتلميذات في محتوى النص، في المفردات و التعبيرات الجديدة. و تتكّرر 

الطريقة نفسها لقراءة و ترجمة الجزء الثاني. 
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و من خالل القراءة و الترجمة و فهم معانى الجمل و يوّضح و يشرح 
المعلم و المعلمة استخدام بعض األفعال ويمييز و يفّرق التالميذ و التلميذات 
بقراءة  يهتّما  أن  المعلمة  و  المعلم  على  المؤنّث.  و  المذكر  في  استخدامها 

الدرس قراءًة نموذجيًة، تراعى فيها سالمة النطق و ضبط الحركات.    
من تدريبات الفهم  و تكوين األسئلة، و يتدرب التالميذ و التلميذات لهذه 

اإلجابات باستخدام أدوات االستفهام – إلى أين، متى، هل.  
تهدف تدريبات التمييز الصوتي إلى إختبار قدرة التلميذ و التلميذة على 
التمييز بين األصوات المتشابهة، و يتدرب التالميذ و التلميذات على مالحظة 
الفرق في النطق و الكتابة بين الحرفين الملونين في الكلمات المتجاورة.           
من خالل الصور و الرسوم يتعرف الطفل أسماء مستلزمات النظافة، 
في  اللغوي  التركيب  أو  االسمية  الجملة  العبارات  من حيث  نوع  يفرق  و 

التعبيرات التي يسمعها من المعلم و المعلمة.  
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الدرس السابع 
الموضوع :    هيّا  نلعب

– قراءة النص قراءة سليمة األهداف :   
– تكوين جمل من الكلمات المعطاة     

– إكمال عبارات ناقصة     
– إكتساب المفردات الجديدة     

– تحليل الكلمات إلى الحروف     
– توضيح طريقة كتابة الحرف و أجزائه     

– توضيح استخدام اسماء اإلشارة "هذا" و"هذه"     
– التمييز بين حرفي (ج – ش)     

تدور مادة الدرس – هيا نلعب – حول موضوع الرياضة، و تشتمل 
المفردات و التراكيب و العبارات التي سبق و تعلّمها التالميذ و التلميذات 

و يعرفون طريقة نطقها و يفهمون معانيها.
نود أن نوّجه نظر المعلم و المعلمة إلى أن نّص القراءة إلى جانب كونه 
وسيلة لتدريب التلميذ و التلميذة على تنمية ثروتهما اللغوية في حد ذاته، 
فهو أيًضا األساس لعرض بنود لغوية معينة (جمل و تعبيرات و ألفاظ)، 
و الوسيلة لجعلها سهلة الفهم و اإلدراك، ثم إبداعها في ذاكرتهما بالدربة 
و التكرار. و يقرأ و يترجم المعلم و المعلمة نّص الدرس جملًة جملًة، 
و يناقشان التالميذ و التلميذات في األفكار و المفردات و التعبيرات، ومن 

ثم يطلبان إلى بعضهم إعادة قراءة الجملة بطريقة فردية.
الفراغ  إمالء  جانب  إلى  المعطاة،  الكلمات  من  تكوين جمل  و  هذا 
بالكلمات المناسبة من أهداف الدرس السابع، و التدريبات الثاني و الثالث 
و الرابع تعطى فرصة تحسين مهارة التالميذ و التلميذات في هذا المجال، 

و يمكن تنفيذها شفاهًيا أو كتابًيا في السبّورة.
و زيادة التركيز على المهارات الصوتية القائمة على التجريد، و ما 
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الحرف  التركيب، بهدف ترسيخ  التحليل و  تقوم على  أنشطة  يتبعه من 
الكراسة.  في  التدريبات  أهداف  ذلك من  و  الطفل –  ذهن  في  و رسمه 
و يقرأ التلميذ و التلميذة الكلمات الواردة في التدريب رقم ۲، و يحلّالن 
إلى حروف مجردة كما في المثال، و على المعلم و المعلمة أن يُعالجا 

األخطاء بين التالميذ و التلميذات و يكتبا الصواب على السبورة. 
التدريب على التلفظ الصحيح – من األهداف األساسية في الكراسة،
تمييز  و  تفريق  و  الحروف  كتابة  و  قراءة   منها  الطفل  يتعرف  و 
نطق  يفرقان  و  كلمتين  المعلمة  و  المعلم  يقرأ  و  الكلمة،  في  األصوات 
حرفين متشبابهين، و يالحظ و ينطق الطفل عدة مرات حتى يتأكد المعلم 

و المعلمة من سالمة نطقه و يشترك كافة التالميذ و التلميذات. 
أما متطلبات التدريب رقم ۳ ، و هي مكتوبة، و من خالل تنفيذها 
تُختبر معرفة التالميذ و التلميذات في وضع الحروف بترتيب ألفبائي، من 

ثم يقرؤونها و يحفظون نظام نطقها.
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الدرس الثامن
الموضوع : أنواع الكلمات

األهداف :  – معرفة تقسيم الكلمات إلى ثالثة أنواع
     – التدريب على تمييز استخدام االسم و الفعل و الحرف 

            – معرفة أنواع األسماء في المذّكر و المؤنّث 
            – توضيح طريقة تحويل االسم من المذكر إلى المؤنث 
            – التدريب على تحويل الكلمات من المؤنث إلى المذكر

             – التدريب على معرفة معاني المفردات باستخدام اسم اإلشارة
            – معرفة وتحديد نوع األسماء في المفرد و الجمع

            – االهتمام بمهارة القراءة و التمييز بين حرفي (ح – ع)
مما ال شك فيه أن ما نقدمه في الكتاب المدرسي للصف الرابع االبتدائي     
من القواعد النحوية هو وسيلة يستطيع التلميذ و التلميذة بواسطتها االستفادة 
معرفة  تنمية  و  تقوية  وسيلة  و  مباشرة،  بطريقة  العربية  تعلمهما  في  منها 
التالميذ و التلميذات و قدرتهم على تنفيذ التدريبات التطبيقية المتنوعة التي 

تحتوى قليًال من القواعد النحوية المبسطة.
أما موضوع الدرس الثامن فهو تقسيم الكلمات إلى أنواعها، و معرفة   
نوع االسم من حيث المذكر و المؤنث و التدريب عليها. للمعلم و المعلمة أن 
يكونا من الوعى بحيث يلّمان إلماًما كافًيا بالدرس و إتجاهاته و الغاية منه، 

و كذلك بالتدريبات و أنواعها و األهداف المقصود تحقيقها.
الثالثة  األنواع  إلى  تقسيمهما  و  الكلمة  مفهوم  توضيح  و  شرح  بعد 
(اسم، و فعل، و حرف) و يتم شرح الموضوع باآلذربيجانية مع استخدام 
المصطلحات   بالعربية، و يكتب المعلم و المعلمة الجمل األربع من تدريب 
رقم ۲  في السبّورة،  و يوّجهان  نظر التالميذ و التلميذات إلى أنه في جملة 
ْفَتِر" فكلمة –"َكَتَب"  فعل، و " التِّْلِميُذ، اْلُجْملََة،  " َكَتَب التِّْلِميُذ الجملَة ِفي الدَّ
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ْفَتِر " – إسم، و "ِفي" – حرف. كذلك األمر بالجمل الثالث اُألخرى من  الدَّ
التدريب. و يتذكرالتالميذ و التلميذات أن الكلمة – ثالثة  أنواع : إسم، و فعل، 

و حرف، أ ما عالمتها فهي:
– من عالمات االسم: - ال – التاء المربوطُة – التنويُن.  

– من عالمات الفعل : - َيُدلُّ على أمرين: َحَدٍث (َعَمٍل)+ زمن.  
– من عالمات الحرف: ال َيُدلُّ على شيء إّال مع غيره.  

من أهداف الدرس كذلك أن يستطيع التلميذ و التلميذة أن:  
– يميّزا المذكر من المؤنث في الجمل المعطاة.   

– يكتبا مؤنث األسماء المذكرة للكلمات المعطاة.   
– يحّوال المذكر إلى المؤنث في الجمل المعطاة.    

– يكّونا جمال مشتملة على أسماء مذكرة و أخرى مؤنثة.   
و هكذا يوّضح المعلم و المعلمة للتالميذ و التلميذات تلك القواعد النحوية 
مع االقتصار على بعض المفاهيم األساسية لهذه المادة لترسيخها في أذهانهم، 

و مساعدتهم على التمييز بينها، مثل: أنواع الكلمات و أنواع االسم.
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الدرس التاسع
الموضوع :    حواّس اإلنسان – حاّسة السمع

– إكتساب المعارف الجديدة  األهداف :   
– تعرف فوائد الحواّس      

– التدريب على استيعاب المقروء باألسئلة            
– تحويل الكلمات من صيغة المفرد إلى صيغة المثنى          

– تأليف جمًل تشتمل على أفعال مضارعة             
– تكوين كلمات من الحروف المعطاة              

– التمييز الصوتي بين الحروف المتشابهة (س – ز)            
– التدريب على تمييز المفردات في المؤنث              

تدور مادة هذا الدرس حول موضوع حواّس اإلنسان (حاسة السمع)     
و توّفر الجّو المالئم لتعلم اللغة العربية، زيادة حصيلة التالميذ و التلميذات 
من المفردات العربية و تراكيبها األساسية  وظيفيا، و استخدامها في التعبير 
المعلمة هنا هو تحويل  المعلم و  التحريري في  سالمة. و دور  الشفهي و 
الدرس و تدريباته إلى عرض يقوم به  تالميذ و تلميذات الصف  جماعًيا، 

و بطريقة ثنائية، و فردية. 
يتناول النص السردي موضوع حاّسة السمع، ومن خالل دراسته يتعرف   
التلميذ و التلميذة على المفردات و العبارات الجديدة، و استعمالها اللغوي. 
الدرس،  نهاية  في  القائمة  كلمات من  المعلمة  و  المعلم  يقرأ  األمر  أول  في 
و يهتمان بنطقها الصحيح، و بعد كل كلمة و عبارة يعيد الفصل كله نطقها 
إعادًة جماعيًة، و ذلك قبل قراءة النص قراءة مكثفة. و نقصد بالقراءة المكثفة، 
تلك القراءة التي تتناول دقائق الموضوع  و تفاصيله، و تهتم بالناحية الجهرية 

إلى جانب الفهم، و تعانى بدراسة المفردات و التعبيرات.
يقرأ المعلم و المعلمة الجملة األولى، و يهتمان بنطق الكلمات و حركاتها 
للقراءة  المتابعة الصف  إلى اآلذربيجانية مع  ثم يترجمان  المدود، و من  و 
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في الكتاب  المدرسي. و يطلب المعلم و المعلمة من أحد التالميذ و إحدى 
التلمتذات إعادة قراءة الجملة بصوت واضح. و من المهم جدا أن يفهم الطفل 
من خالل قراءته مضمون العبارات و الجمل. و تتكّرر الطريقة نفسها لقراءة 

و ترجمة الجملة الثانية و هكذا.
و تتميز اللغة العربية بأنها تميز بين المفرد و المثنى و الجمع، و المثنى 
– ما يدّل على اثنين أو اثنتين، و من خالل تنفيذ التدريبين الثالث و الرابع 
إلى  المفرد  صيغة  من  الكلمة  تحويل  طريقة  التلميذات  و  التالميذ  يتعرف 
صيغة المثنى. و للمعلم و المعلمة إضافة امثلة أخرى إذا رأيا ذلك مناسًبا.  

عند تنفيذ التدريب الثاني من الكر اسة، و يترك المعلم و المعلمة فرصة    
للتلميذ و التلميذة لقراءة الجملة أوًال دون ملء للفراغ ثم يمأل التلميذ و التلميذة 
الفراغ حسب ما ورد في متطلبات التدريب المكتوبة بين القوسين. و هناك 
على  والتلميذة  التلميذ  قدرة  اختبار  إلى  تهدف  التي  التمييز  تدريبات  كذلك 
التمييز بين األصوات المتشابهة، و طريقة تنفيذها قد تم شرحها في الدرس 

السابع. 
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الدرس العاشر
 

الموضوع :   حواّس اإلنسان – حاسة البصر 
– إكتساب المعارف الجديدة  األهداف :    

– اإلجابة عن األسئلة المطروحة    
– زيادة حصيلة التالميذ من المفردات و التراكيب      

– التدريب على تحويل اسم الجمع إلى المفرد         
– ترسيخ مهارة قوة المالحظة و تعيين األلوان            

– تحليل لغز الكلمات المتقاطعة            
– تحويل اسم المفرد إلى جمع التكثير            

– إجادة نطق الحروف المشّدة                  
من أهداف القراءة المكثفة تنمية عدة قدرات لدى التلميذ و التلميذة مثل:   
القدرة على الفهم الدقيق للمقروء، القدرة على القراءة الجهرية مع الدقة في 
نطق األصوات و الكلمات، و القدرة على تنغيم الكالم حسب مقتضى المعنى، 
القدرة  جانب  إلى  ختامها،  و  الفقرة  بدء  و  الوقف،  و  الوصل  حيث  من  و 
على الطالقة. و من أهدافها أيضا تنمية الثروة اللغوية  بنوظيف المفردات 

و التراكيب و التعبيرات، وإكتساب المعارف الجديدة.      
هذا و طريقة تدريس القراءة كما هو تم شرحها و توضيحها في الدرس   
إعادتها  مع  الدرس  آخر  في  القائمة  من  المفردات  نطق  و  قراءة   : السابق 
و متابعة القراءة من  قبل الصف، من ثم قراءة  و ترجمة الجمل أحاد أحاد 
م لهم  مع تكرارها و اشتراك كافة التالميذ  و التلميذات بشكل فردي. ثم تُقدَّ
األسئلة الخاصْة بالفهم ليجيبوا عنها شفهيا. و بعد أن  يتم ذلك يعيد المعلم 
و المعلمة قراءة النص مع متابعة التالميذ لها  في الكتاب المدرسي، حتى 

يضمنا  تدريبهم على فهم المسموع المقروء جميًعا.
التدريبات  اللغة. و تختلف  تعليم  الذي يقوم عيله  التدريب هو األساس 
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من   حيث الموضوع و من حيث الصياغة. و تدريبات الدرس العاشر من 
النص  (قراءة  التكرار  تدريبات  فمن  متعددة،  أشكاًال  تتخذ  الصياغة  حيث 
التلميذ على  قدرة  اختبار  إلى  تهدف  التي  التمييز  تدريبات  إلى  إعادته)،  و 
التمييز بين الصيغ المتشابهة إلى تدريبات التبديل التي تنُشد تثبيت االستعمال 
الصحيح لألنماط اللغوية، و تدريبات اإلجابة التي تهيئ للكالم و االتصال، 
التدريبات، و من  المدرسي أو كراسة  الكتاب  الواردة في  التدريبات  و في 
التدريبات الصرفية: تحويل من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع، كذلك تحويل 
من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد، و تمييز الشّدة مع الضمة و الشّدة مع الفتحة.
التالميذ  المعلمة  و  المعلم  فيساعد  الكراسة،  في  الثاني  التدريب  أما 
في  الناقصة  الحروف  كتابة  في  التدريب،  متطلبات  فهم  في  التلميذات   و 
يكون  األحايين  من  كثير  في  ألنّ  إجرائها،  طريقة  يشرحان  و  المربعات، 
من الضروري أن يسبق اللعبة شرح  تمهيدي، و كلما اشترك أكبر عدد من 

التالميذ و التلميذات كان أفضل.
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الدرس الحادي عشر 
الموضوع :    حواّس اإلنسان – حاّسة الشّم 

– إكتساب المعارف الجديدة  األهداف :   
– التدريب على استيعاب المقروء باألسئلة     

– زيادة الرصيد اللغوي     
– تحويل الجملة في الزمن الماضي إلى جملة النفي       

      مستخدما " ما "
– التدريب على نطق الكلمات مع إظهار الحروف المشّدة           

– زيادة قوة المالحظة و إدراك الفروق           
– التدريب على استخراج الحروف المشّدة من الكلمات                
– التدريب على التمييز الصوتي بين حرفي ( ث – س )                

تم اختيار موضوع هذا الدرس من سلسلة حواّس االنسان و هو "حاّسة 
الشّم" و إنما هدفنا منه – اعطاء المعارف الخاصة بحواّس االنسان، و تنمية 
الثروة  تنمية  أيًضا  أهدافه  و من  االستظهار،  و  الفهم  و  االستماع  مهارات 

اللغوية  بتوظيف المفردات و التراكيب و التعبيرات.  
لكنه  االستظهار،و  و  الحفظ  يترّكزعلى  ال  هنا  نعنيه  الذي  الموضوع 

يعتمد على القراءة الواعية من خالل التحليل و الفهم و االستيعاب. 
من األفضل للمعلم و المعلمة أن يدّربا التالميذ و التلميذات – أّول األمر 
–  على فهم المسموع، و يقرأ المعلم و المعلمة الجملة األولى بشكل التراكيب 
َحِديَقِة  أُْخِتِه راِمَنه إلى  َمَع  َجِميٌل  اَأليّاِم َخَرَج  ِمَن  َيْوٍم  اللغوية، مثال: " ِفي 
ُهوِر"، بترجمة هذه الفقرة إلى اآلذربيجانية، و بعد قراءة و ترجمة هذه  الزُّ
الفقرة و التأّكد على فهم المسموع من طرف التالميذ و التلميذات يشيران بيد 
لكي يعيد الفصل المسموع. من ثم : " َشمَّ َجِميْل اْلَوْرَد َو َقاَل: َراِئَحُة اْلَوْرِد 
بصوت  وقراءتها  اآلذربيجانية  إلى  الفقرة  هذه  ترجمة  مع  ذلك  و  َزِكيٌَّة". 

واضح. و يعيد الفصل المقروء بنفس الطريقة. 
ّمِ ُهَو اَألْنُف " – 

ِة الشَّ و في أخر األمر – " أْلُعْضُو اْلَمسُؤوُل َعْن حاسَّ
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و يعيد و يكرر التالميذ و التلميذات  هذه الجملة. و من خالل عدد من الجمل، 
و قراءتها و ترجمتها و مناقشاتها تتم معالجة المهارات اللغوية المشار إليها 
بتوظيف المفردات و التراكيب و التعبيرات المسموعة. وكل هذا يساعد على 
تنمية مقدرة التالميذ و التلميذات على استخدام العربية فهًما و تعبيًرا، نطًقا 

و كتابة.
و من أهداف هذا الدرس كذلك: تحويل الجملة في الزمن الماضي إلى   
كل صورة  على  التعرف  طلب  و  الصور،  مدلول  مناقشة  و  النفي،  جملة 
و النطق باسمها العربي، التدريب على الطريقة الصحيحة لإلجابة عن األسئلة 
المطروحة، التدريب على نطق الشدة مالحظة أن الشدة تكرار الحرف في 
التلميذات  و  للتالميذ  المعلمة  و  المعلم  يوضح  و  الكتابة،  في  ليس  النطق 

مالزمة الشدة للحروف بعد (أل) الشمسية دائما.
بغية التدريب على كتابة الحروف و الكلمات، ففي آخر الدرس جملة :  
"َال َتُقْل َما َال َتْعِرُفُه"، و اخترنا العبارة سهلة التلفظ و الحفظ، و يهتم المعلم 

و المعلمة  بصحة كتابتها و تنظيم الحروف على السطر.
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الدرس الثاني عشر
الموضوع :    القرد و الزرافة 

– توضيح المهارات اللغوية من قراءة و تحدث و استماع األهداف :  
– التدريب على المهارات اللغوية كالمفرد و المثنى     
– التدريب على التمييز " ال " الشمسية و القمرية     

– معرفة تأثير دخول " ال" القمرية أو الشمسية على    
     الحركات و التنوين 

– معرفة تحويل الكلمة من صيغة المفرد إلى صيغة المثنى     
– تعليم معنى الجملة االسمية و تكوينها     

– التدريب على وضع األسئلة مستخدما هل، أين، ماذا    
– التدريب على الجمع و حروف الجّر                 

موضوع هذا الدرس – القرد و الزرافة – نص سردي، و من أهداف   
مع  الطالقة  و  الجهرية  القراءة  على  التدريب  المكثفة،  القراءة  تدريسه: 
الموضوع  تتناول دقائق  التي  القراءة  تلك  المكثفة  بالقراءة  الفهم. و نقصد  
و تفاصيله، و تهتم بالناحية الجهرية إلى جانب الفهم، و تعنى بدراسة المفردات 

و التعبيرات. 
من األفضل أن يبدأ المعلم و المعلمة توضيح و شرح المهارات اللغوية   
كالمفرد و المثنى قبل تنفيذ التدريبات على معرفة تحويل الكلمة من صيغة 

المفرد إلى صيغة المثنى و قراءة النص الدرس.
لغات  معظم  على  تتمييز  العربية  اللغة  أن  المعلمة  و  المعلم  يوّضح 
العربية:  تقول  فبينما  الجمع،  و  المثنى  و  المفرد   بين  تُميّز  بأنها  العالم 
"اْلِكتاُب" ُمْفَرٌد، و "أْلِكَتاَباِن"  ُمَثنَّى، "أْلُكتُُب" َجْمٌع، تقول اإلنجيليزية مثال: 
"Book"  مفرد، "Books" مثنى و جمع، تقولو الروسية: "Книга" مفرد، 
ُمَثنَّى و جمع، دون  تمييز المثنى و الجمع، تقول اآلذربيجانية   "Книги"
مثال: "Kitab" مفرد، "Kitablar" مثنى و جمع، دون التمييز المثنى و الجمع.

التلميذ  فينفذ  األساسي،  النص  ترجمة  و  مناقشة  و  قراءة  قبل  و  هذا 
و التلميذة التدريبين ۳ و ٤ مع فهم  طريقة تحويل الكلمة من صيغة المفرد 

إلى صيغة الجمع.  
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القائدة النحوية :  
۱ – اْلُمْفَرُد : َما َدّل َعلَى َواِحٍد أْو َواِحَدٍة، ِمْثُل:  
      ( ِقْرٌد، ِرْجٌل، َشَجَرٌة، َمْوٌز، أُّْْذٌن، لَِطيٌف) 

۲ – اْلُمَثنَّى:  َما َدلَّ َعلَى إْثَنْيِن، ِمْثُل: 
      (ِقْرَداِن، ِرْجالِن، َشَجَرَتاِن، َمْوَزاِن، أُْذَناِن، لَِطيَفاِن)

في  المفردات  يشرحان  و  األولى  الفقرة  المعلمة  و  المعلم  يقرأ  ثم  من 
الفقرة، و يترجمان جملًة جملًة إلى اآلذربيجانية مع مناقشة مضمون الجمل 
و المفاهيم الواردة في الفقرة من حيث القاعدة النحوية. للمعلم و المعلمة أن 
يعيدا قراءة الفقرة و يطلبا  من بعض التالميذ و التلميذات إعادتها بطريقة 
فردية، قائلين: " و اآلن أنت". وينتقل المعلم و المعلمة إلى الفقرات األخرى 

بنفس الطريقة، و لهما حرية اختيار الطرق المناسبة.  
من أهداف هذا الدرس قراءة (ال) في أّول الكالم و في وسطه، مثًال:  

أْلِقْرُد َيْلَعُب – َيْلَعُب اْلِقْرُد"، و كذلك " التِّْلِميُذ َكَتَب -    َكَتَب التِّْلِميُذ"
و في الكراسة تدريب على تنمية مهارة استخدام حروف الجّر، و يقرأ    
على  التعرف  في  المعلمة  و  المعلم  يناقشهم  و  الجمل  التلميذات  و  التالميذ 

حروف الجّر  و استخدامها في الجملة.
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الدرس الثالث عشر
الموضوع :  حواّس االنسان – حاّسة اللمس

األهداف :    – تعرف فوائد حاّسة اللمس 
– التدريب على إجراء الحوار و التحدث     

– التدريب على المهارات اللغوية كالمفرد والمضاد     
– تنمية معرفة تأثير دخول "ال" على الحركات و التنوين     

– تثبيت القاعدة النحوية     
– تدريب اإلجابة عن األسئلة المعطاة     

– معرفة تحويل اسم المفرد إلى الجمع و العكس     
– التمييز بين أشكال الحروف و التعرف على أصوات    

التعبيرات و  المفردات  لعرض  كأساس  بالحوار  "كوريكولوم"  يهتم 
العربية  الجملة  أساليب  اعطاء  على  أقدر  وألنه  اللغوية،  التراكيب  و   
و موسيقاها.    و موضوع الدرس الثالث عشر " حاّسة اللمس" و نقدمه بشكل 
الحوار الذي يدور بين  األم و ابنتها ليلى عند زيارتهما محاّل بيع المالبس 
و األقمشة. و الحوار هنا تعليمي،  قصير العبارة، ليسهل حفظه مع كثرة إعادته. 
و من خالل زيارة ليلى و أّمها متجر المالبس تميّز ليلى الناعم من الخشن، 
و تتعرف أن العضو الَمْسُؤوَل عن حاسة اللمس  هو الجلد. والحوار يوّفر 
استخدام  تمكنه من  بطريقة سهلة،  للطفل،  العربية  اللغة  لتعلم  المالئم  الجّو 
اللغة المنطوقة في االتصال بمن حوله و ما حوله، و تهيئ له نشاًطا  لغوًيا 

حًيا – الستخدامها في التعبير الشفهي و التحريري.
و السهولة و البساطة في تنفيذ التدريبات إلكسابها، و تكثيُفها لينطبع دائما 
الصحيح في ذهن التلميذ و التلميذة من كثرة الترديد، التكامل من حيث تناول 
المهارات األربع و عناصر اللغة، و كذلك من حيث طريقة األداء، فمنها ما 
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يجري في الفصل  بإشراف المعلم، و منها ما ينجز في المنزل – هو األساس 
ُصّممت  قد  عشر  الثالث  الدرس  تدريبات  و  اللغة،  تعليم  عليه  يقوم  الذي 
على هذا الشكل. و هناك يدّرب المعلم  و المعلمة التالميذ و التلميذات على 
الطريقة الصحيحة لإلجابة من األسئلة المطروحة،  و التدريب على استخدام 
النطق،  التركيز على (أل) الشمسية في  أسماء اإلشارة استخداًما صحيًحا، 
ومهارة ملء  فراغات بكلمة مناسبة باالختيار من متعدد، و تعويد التالميذ 
و التلميذات على التعبير عّما يشاهدونه من الصور و الرسوم، و اختبار ما 
إلى  األشياء،  هجوم  و  بألوان  معرفتهم  واختبار  لغوي،  مخزون  من  لديهم 
جانب تنمية مهاراتهم في تمييز و تفريق أصوات اللغة العربية و حروفها. 
و يساعد المعلم و المعلمة التالميذ و التلميذات في فهم متطلبات التدريبات، 
المعلم  يتقبل  و  السبورة،  في  بتوضيحها و شرحها  ما  كثيًرا  ذلك  و يجري 
و المعلم إجاباتهم، و يعمالن على تهذيب لغتهم، و إذا  اتسع الوقت فيمكن 
إضافة بعض التمرينات من عندهما التي تالئم مستوى التالميذ و التلميذات. 
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الدرس الرابع عشر 
الموضوع :  القاعدة النحوية – الفعل الماضي

األهداف :    – تعريف الفعل الماضي
– إختيار الفعل الماضي المناسب للجملة         
– تأليف جمًال تشتمل على أفعال ماضية      

– إستخدام بعض األسماء و االفعال في تأليف الجمل          
– إعراب الفعل الماضي واتصاله بضمائر الرفع         

– التدريب على الموازنة بين الحركة و المّد المماثل            
– التعبير عن المعنى المعطاة بأفعال ماضية مناسبة            

– زيادة االهتمام بقوة المالحظة                
التي     و األصول  القواعد  تلك  نقصد  فإننا  نحوية"  "قواعد  نقول  عندما 
اللغة  ينطقون  كيف  يتعلّموا  كي  التلميذات   و  التالميذ  بها  يلتزم  أن  يجب 

العربية نطًقا سليًما و يكتبون بها بصورة صحيحة. 
النحوية من األفضل     التدريبات  النحوية و  القواعد  تنفيذ موضوع  عند 
أن يلفت المعلم و المعلمة نظر التالميذ و التلميذات إلى المالحظات النحوية 
و اللغوية الهاّمة، واستنباط القواعد من أفواهم بالمناقشة بعد إتقانها شفهيا، 
السبورة كلما سنحت  المالحظات على  بما سبق، و تجميع هذه  مع ربطها 

الفرصة، ليكون الهدف صحة استخدام القاعدة، و ليس استظهارها فقط.
أنواع: اسم،    الكلمة ثالثة  أن  التلميذات على  التالميذ و  سبق و تعرف 
َتُدلُّ َعلَى ُحُصوِل َعَمٍل.  أما الفعل  َكلَِمٌة  ُهَو  أْلِفْعُل و  و فعل، و حرف، و 
َقَرأَ  مثال:   الماضي،  الزمن  في  عمل  حصول  على  يدّل  هو  و  الماضي  
، َجلََس  التلميذ و إلخ.  نود لو نشير إلى أنه في جميع حاالت   َجِميٌل، َقالَِت اُألمُّ
توضيح و شرح المادة النحوية،  و إنما هي تكون بمساعدة اللغة الوسيطة 

و هي اآلذربيجانية مع استخدام المصطلحات النحوية بالعربية.
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من أهداف الدرس أن يستطيع التلميذ و التلميذة أن:  
– يحّددا الفعل الماضي في الفقرة المعطاة. 

– يُعبّرا عن المعانى المعطاة بأفعال ماضية مناسبة 
– يختار الفعل الماضي المناسب للجملة
– يؤلّفا جمًال تشتمل على أفعال ماضية 

في آخر الدرس جدول إعراب الفعل الماضي – َدَرَس – و يقرأ المعلم   
بضمائر  اتّصالها  طريقة  التلميذات  و  التالميذ  يعّرفان  و  الكلمة  المعلمة  و 
الرفع، و يناقشانهم في التعرف على تغيّرها في المفرد و المثنى و الجمع، 
من ثم يوضح  المعلم و المعلمة طريقة نطق جملة " َقالَِت اُألمُّ"، ألنه ُحركت 
َدَخلَِت  مثًال:   أخرى،  أمثلة  إضافة  مع  الساكنين،  التقاء  لمنع  بالكسر  التاء 

ْرَس.  اْلَمْدَرَسَة، َكَتَبِت الُجْملََة، َقَرأَِت الدَّ
في الكراسة عدد من التدريبات و منها التدريب الثاني، من حيث استخدام   
" أنا " و "نحن"، و يقرأ التلميذ و التلميذة الجمل و يشير كل منهما إلى نفسه 

عند استعمال (أنا) و يشير إلى الجميع عند استعمال (نحن).      



39

الدرس الخامس عشر 
الموضوع : تلميذ شجاع 

– توضيح المهارات اللغوية من قراءة و كتابة  األهداف :  
      و تحدث و استماع 

– تعليم تصريف بعض األفعال في الماضي      
– التدريب على ترتيب الجمل      

– تنمية مهارات التفكير      
– التدريب على قراءة الجمل مع إظهار تنوين الضم       

– إستخدام "أنا"و "نحن" و الضمائر المتصلة المناسبة       
– تنمية قوة المالحظة و إدراك الفروق          

– التدريب على نطق الكلمات بتاء مربوطة         
– تمييز المفردات من حيث المذكر و المؤنث        

للتلميذ  العربية  اللغة  لتعلم  المالئم  الجو  توفير  الدرس  هذا  أهدف  من 
المكتوبة  و  المنطوقة  اللغة  استخدام  من  تمكنهما  سهلة  بطريقة  التلميذة  و 

حولهما،  ما  و  حولهما  بمن  االتصال  في 
الستخدامها في التعبير الشفهي في سالمة  

و يسر. 
تدور مادة هذا الدرس حول موضوع 
"تلميذ شجاع"، فهي تقّدم مواقف   تتوق 
فيها  االشتراك  إلى  التلميذات  و  التالميذ 

مستخدمين اللغة العربية. 
هذا  في  الحوار  إلى  النظر  يجب 
أنها    على  له  التالية  التدريبات  و  الدرس 
الحوار  مهمة  تنتهي  فال  يتجزأ  ال  كّل 
بمجرد استيعابه و حفظه، بل تظل مرافقة  

للتدريبات حتى نهاية الدرس. 
و نورد هنا مقترحات لتدريس الحوار: 



40

1 – حفظ الكلمات الجديدة في آخر الدرس (الكتُب مفتوحة).
      يدّرب المعلم و المعلمة التالميذ و التلميذات على قراءة المفردات   

و التراكيب اللغوية الجديدة مع كتابتها في السبّورة.    
2 – إستماع محتويات الحوار (الكتب مغلقة).

      قل: "إستمع جيًدا " ثم إقرأ الحوار. 
3 – استماع و فهم (الكتب مفتوحة). 

      قل: "افتح الكتاب" ثم إقرأ الحوار جزًءا جزًءا، و ناقش الصف في 
المفردات و التعبيرات  و األفكار بترجمته إلى اآلذربيجانية.   

4 – استماع و اعادة جماعية (الكتب مغلقة).   
      قل: "استمع و أعد".

إقرأ عبارة في الحوار بصوت واضح، و بسرعة تقل قليًال عن السرعة               
الطبيعية . بعد كل عبارة أشر بيديك لكي يعيد الفصل كله قائًال: "جميًعا".                

أعد الحوار كله عدة مرات.
5 – قراءة جهرية: جماعية و فردية (الكتاب مفتوحة). 

     قل: "إفتح الكتاب".
عبارات  قراءة  الفصل  من  اطلب 
من  اطلب  بعدك،ثم  جماعية  الحوار 
المتكلمين)  مجموعة أصغر (حسب عدد 
قراءة الحوار بعدك، بحيث يمثل كل منهم 

دور أحد المتكلمين. 
6 – مناقشة عامة (الكتب مفتوحة). 
إسأل التالميذ و التلميذات في محتوى 
الحوار. استخدم أسئلة  الفهم في تدريبات 
الدرس و أضف إليها من عندك ما تشاء. 
عند البدء في حل تدريبات الكراسة للمعلم 
و المعلمة أن أفهما التالميذ  و التلميذات 
المطلوب جيًدا، و إذا تعّذر عليهم فأعيدا 

المحاولة مرة ثانية.
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الدرس السادس عشر  
الموضوع :   عيد الشجرة

– قراءة الحوار قراءة سليمة  األهداف :  
– إستخدام المفردات الجديدة في الجمل            

– تعيين الفعل الماضي في الجمل المعطاة            
– تثبيت القاعدة النحوية              

– التدريب على اإلجابة عن األسئلة           
– إكتساب المعارف الجديدة           

– التدريب على قراءة كلمات مع إظهار تنوين الفتح          
      و الكسر و الضم

– زيادة االهتمام بترتيب الجمل من الكلمات المعطاة     
نقدم موضوع هذا الدرس – "عيد الشجرة" – بشكل الحوار الذي يدور   
بين الصديقين ماهر و خالد، و الحوار هنا تعليمي، قصير العبارة، ليسهل 

حفظه مع  كثرة إعادته.
و يستخدم هنا الحوار كأسس لعرض المفردات و التعبيرات و التراكيب   
أقدر على  بدونه، وألنه  الكالم  التدريب على مهارة  لتعذر  ذلك  اللغوية، و 
إعطاء أساليب الجملة العربية و موسيقاها، هذا باإلضافة إلى أنه أكثر أشكال 
اللغة مالءمة للتعبير عن الحياة المدرسية، و مرتبة بمعجم التالميذ و التلميذات 
السليم،  النطق  و  المناقشة،  في  االنطالق  إلى  يدفعهم  مما  السن،  هذه  في 

و إجادة القراءة و الكتابة.
يبدأ المعلم و المعلمة قراءة الجملة األولى و يترجمانها إلى اآلذربيجانية   
ترجمتها،  و  قراءتها  إعادة  التلميذات  إحدى  و  التالميذ  أحد  من  يطالبان  و 
المعلمة   و  المعلم  يختار  المحادثة، و  قراءة و ترجمة نص  استكمال  بعد  و 
قد  و  خالد.  يدور  اآلخر  التلميذ  و  ماهر  دور   بتمثيل  ليقوم  التالميذ  بعض 

روعي في تقديم التدريبات ما يأتي:
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1 – إستخدام المفردات التي وردت في الدروس السابقة و تكرارها على 
الطفل بطول األمد،  التسرب  من ذهن  أو  النسيان  فترات حتى ال يعتريها 

فتظل  ذخيرته اللفظية في نمو.
المشكول  النطق  على  تعويده  و  اللسان  لتقويم  التدريبات  تكثيف   –  2
بالصيغة اإلعرابية حتى يشعر التلميذ بالظاهرة النحوية من خالل الممارسة. 

3 – ملء فراغات بكلمة مناسبة باالختيار من متعدد.
4 – إجابة من األسئلة التي تنص على ضبط كلمات بالشكل.
5 – توسعة (تنمية) الجملة بإضافة كلمة في مكان معين فيها.

يساعد المعلم و المعلمة التالميذ و التلميذات في فهم متطالبات التدريبات،   
و يعلّمانها و يدّربان عليها مما يساعدهم إلى التركيز على األفكار الرئيسة 
فيها.  و بعد الشرح و التوضيح المطلوب، و يكون الطفل قد تهيأ لها نفسًيا 
و لغوًيا، و ال يجد كبير عناء في تنفيذها. و من خالل تنفيذ تدريبات الدرس 
و الكراسة شفاهيا و بعضها في السبورة يتدرب التالميذ و التلميذات على 
الطريقة الصحيحة لإلجابة عن األسئلة المطروحة، و معرفة ضبط  كلمات 

تشمل عالمات التنوين الثالث، و معرفة كتابة تاء مفتوحة و تاء مربوطة.



43

الدرس السابع عشر
الموضوع :   على شاطئ البحر

– قراءة النص قراءة سليمة األهداف :  
– إتقان نطق الكلمات الجديدة و فهم معانيها                

– زيادة حصيلة التلميذ من المفردات و التراكيب             
– تدريب اإلجابة عن األسئلة المعطاة              

– تعليم معنى الجملة االسمية                  
– التدريب على تحويل الكلمات إلى أضدادها               

– التدريب على تكوين الجمل من الكلمات المعطاة          
– زيادة االهتمام بالتمييز الصوتي بين حرفي (ض-ظ)         

على    يعتمد  قرائي  نص  البحر-  شاطئ  على   – الدرس  هذا  موضوع 
تُستخدم لزيادة حصيلة الطفل من  المفردات المدروسة، و مفردات جديدة  
المفردات  و التراكيب و العبارات. من ثم التركيز في بناء هذا الدرس على 
صورة  فصل الصيف، شواطئ بحر الخزر، و الرمال الذهبية، و كرة القدم، 
لما له تأثير في جذب الطفل فهو أقرب إلى طبيعته و أكثر تشويقا وأغنى 

شكًال. 
من األفضل أن يبدأ المعلم و المعلمة تدريس موضوع هذا الدرس بكتابة   
كلمة جديدة على السبورة و ينطقاها نطًقا صحيًحا و يرّددها و يكررها التالميذ 
و التلميذات بعدهما. و يستمر المعلم و المعلمة في بقية كلمات الدرس على 
المختلفة  التلميذات نطقها بأصواتها  التالميذ و  هذه الطريقة، و يطلبان من 

و يشيران إلى حركة كل  صوت.
و نص الدرس السابع عشر نص روائي، قصصي، و سبق و أوضحنا   
طريقة تدريسه، و هذا النص للقراءة المكثفة للتدريب على القراءة الجهرية 
و الطالقة  مع الفهم. و نقصد بالقراءة المكثفة تلك القراءة التي تتناول دقائق 
تعنى  و  الفهم،  جانب  إلى  الجهرية  بالناحية  تهتم  و  تفاصيله،  و  الموضوع 

بدراسة المفردات  و التعبيرات.
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أما تدريبات الكتاب المدرسي و الكراسة فهي بُنيت على معرفة تكوين  
على  التدريب  السبورة)،  على  كتابتها  (يمكن  المعطاة  الكلمات  من  الجملة 
تحويل الكلمات إلى أضدادها، اإلجابة عن األسئلة المطروحة.  في كراسة 
التدريبات نص حوار يدور بين جميل و زميله ماهر، حيث يتدرب التالميذ 
و التلميذات على استخدام الكلمات و التراكيب اللغوية من النص األساسي 
للدرس مما  يساعدهم إلى تركيز األفكار الرئيسة  في الدرس، بهدف تنمية  
ثروتهم اللغوية بتوظيف المفردات و التراكيب و التعبيرات، ليفهموا و يجيدوا 
يتدرب  أن  أي  العمل،  فريق  بطريقة  التدريب  تنفيذ  هنا  استخدامها.والحال 

الدارسون في أزواج – لكل تلميذ زميل – يسألون و يجيبون عن األسئلة.
للغاية، و يقرأ     المتشابهة مهارة مهمة  التمييز بين االصوات  و معرفة 
المعلم و المعلمة كلمتين و يفرقان نطق حرفين متشابهين ملونين (ض – ظ)،   
و يسمع و يكرر الطفل عدة مرات حتى يتأكد المعلم و المعلمة من سالمة  

نطقه، و يمكن تنفيذ التمرين بشكل جماعي.
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الدرس الثامن عشر
الموضوع :   الفعل المضارع

– تعريف الفعل المضارع – القاعدة النحوية    األهداف :   
– تعيين الفعل المضارع في الجمل المعطاة     

– تثبيت القاعدة النحوية     
– تأليف جمًل تشتمل على أفعال مضارعة     

– تحويل الفعل الماضي إلى مضارع في جمل محددة     
– استخدام أداة لنفي الفعل المضارع    

– إجراء االختبارات الشخصية للتعرف على     
      مستوى التلميذ

– التدريب على المهارات اللغوية كالمفرد و المثنى    
     و الجمع

موضوع هذا الدرس- الفعل المضارع- وإننا ال نقدمه المجرد وجوده 
القاعدة  التلميذة  و  التلميذ  يفهم  أن  هدفنا  إنما  و  إعرابه،  طريقة  معرفة  و 
على  اللغوية  التراكيب  و  النحوية  القواعد  تقديم  في  نعتمد  فنحن  النحوية، 
الشكل، و طريقة األداء،  الوظيفي، في تدريبات متنوعة من حيث  الجانب 
و تناول المهارات، في تدريبات اتصالية توفر المجال الستعمال اللغة استعماًال 
طبيعًيا و في نطاق واسع. فالقواعد النحوية الجديدة، تقدم برفقة مفردات قد 
سبق للتالميذ و التلميذات فهمها و معرفتها، و المفردات الجديدة تعرض من 
خالل تراكيب نحوية قد أجاد التلميذ و التلميذة استيعابها و استعمالها، و بذلك   

تظل حيّة في ذهنهما، فيسهل استدعاؤها عند تعبيره.
يركز المعلم و المعلمة في النشاط   داخل الفصل على تنمية معرفة التالميذ   
تصريفه،  و  تعريفه  حفظ  مع  المضارع،  الفعل  موضوع  في  التلميذات  و 
و لفت نظر الدارسين إلى المالحظات النحوية و اللغوية الهامة، استنباطها 
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من أفواههم بالمناقشة بعد اتقانها شفهيا، مع ربطها بما سبق (الفعل الماضي)، 
و تجميع هذه المالحظات على السبورة، ليكن الهدف صحة الستعمال اللغوى. 
و هناك كذلك تدريبات على تحويل الجملة المصداقية (الجملة االثباتية) إلى 

جملة النفى باستخدام أداة "ال" لنفي الفعل المضارع.
من خالل تنفيذ التدريبات في الكراسة و يناقش المعلم و المعلمة التالميذ   
محتويات  عن  التحدث  على  يشجعانهم  و  الصور،  مدلول  في  التلميذات  و 
المثنى  إلى  المفرد  في  االسم  تحويل  معرفة  على  يدربانهم  و  صورة،  كل 
مستوى  على  للتعرف  الشخصية  االختبارات  بهدف  بالعكس،  و  الجمع  و 
التلميذ و التلميذة، و اختبار مدى فهمهما  للمهارات اللغوية لمساعدتهم على 

تمام االستيعاب.
التدريبات تمرينات كثيرة، شفوية و كتابية، متنوعة في    و في كراسة 
مضمونها و أسلوبها. و هي تمرينات  ضرورية جّداً، إذ ليس القصد تعلم 
القاعدة،  و أنما تطبيقها كما قّدمنا في توضيح و شرح طريقة تنفيذ التدريبات 

من الدروس السابقة.         
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الدرس التاسع عشر
الموضوع :    زيارة المعرض 

– تنمية مهارة االستماع و القراءة و التحدث  األهداف :   
– التدريبات على استيعاب المقروء باألسئلة     

– تحديد معاني بعض المفردات     
– تحويل اسم المفرد إلى الجمع السالم المؤنث و العكس    

– استخدام أداة االستفهام (أين، هل، متى)    
– تذكر اسماء الصور الواردة و نطقها نطًقا صحيًحا    

– التدريب على تعيين و استخراج حروف الجّر من الجمل    
– توضيح التمييز الصوتي بين الحروف المتشابهة (ح-ه)    
في هذا الدرس تأكيد على مواقف حياة التلميذ و التلميذة، و يتعلمان فيها   
متعة  لهما  يُقدم  محتوى  خالل  من  المعاصرة،  صورتها  في  االتصال  لغة 

و يُلبي حاجاتهما. 
مرات،  عدة  الفصل  أمام  التعبير  مع  المحادثة  المعلمة  و  المعلم  يقرأ 
ويستمع  و يردد التالميذ و التلميذات الجمل و يكررون ذلك حتى يحفظون 
النص. و بإمكانهما  مناقشتهم في معانى المحادثة و تسجيلها على السبورة  
المعلمة  و  للمعلم  و  اآلذربيجانية.  إلى  ترجمتها  و  الجديدة  الكلمات  بحفظ 
التالميذ  على  ليسهل  الكلمات  من  مجموعة  إلى  الواردة  الجملة  يحزآ  أن 
لتقوم  كل  إلى مجموعتين  الفصل  التلميذات ترديدها. كذلك يمكن تقسيم  و 
منها بتمثيل دور المخاطبيين في المحادثة، و تُعطى الفرصة ألداء المحادثة 
الحوار هنا وسيلة  إلى أن  المعلمة  المعلم و  في أزواج. نود أن نوجه نظر 
لعرض بنود لغوية  معينة (أفعال، و جمل، و تعبيرات، و ألفاظ) و لجعلها 

سهلة الفهم و اإلدراك. 
الحوار  محتوى  في  التلميذات  و  التالميذ  المعلمة  و  المعلم  يسأل  و 
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مستخدمين أسئلة الفهم مع إضافة إليها من عندهما ما يشآنه. و من أهداف 
الغاز،  النفط و  الدرس أيضا اإللمام  بمنجزتنا العظيمة في حقل استخراج 
و كذلك بامكانياتنا االقتصادية  و التجارية. و في تدريبات الكتاب المدرسي 
يتدرب الدارس على معرفة بعض األفعال (فعل أجوف)، و طريقة تحويل 
اسم المفرد المؤنث إلى الجمع السالم المؤنث،  معرفة كتابة التاء المربوطة 
االستفهام  أدوات  استخدام  مهارة  و  منهما،  المفتوحة و صورة كل  التاء  و 

المناسبة في الجملة الفعلية. 
اْنِطْق،  و  الِحْظ  مكتوبة:"  و هي  الكراسة  في  التدريبات  متطلبات  أما 
ْر" ، و يناقش المعلم و المعلمة في محتوى  و "إْقَرْأ"، "َبيِّْن"، "إِْسَمْع َو َكّرِ
استخدام  إلى  التلميذات  و  التالميذ  نظر  يوجهان  و  التدريبات،  متطلبات  و 
: التالية  النحوية  بالقاعدة  يعلّمانهم  و  الثالث،  التدريب  في  الجر  حروف 
" َعالَمُة اْلَجّرِ ِفي اإلْسِم اْلُمْفَرِد الَِّذي َيْأِتي َبْعَد َحْرِف اْلَجّرِ ِهَي اْلَكْسَرُة َتْحَت 
ٌة ِبأَْسَماِء، َفِهَي َال َتْدُخُل ُمْطلًَقا َعلَى  آِخِر َحْرٍف ِفيِه. و ُحُروُف الَجّرِ ُمْخَتصَّ

اَألْفَعاِل "
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الدرس العشرون
الموضوع :    ساعتي 

– تنمية مهارات االستماع و التكرير و فهم الجمل  األهداف :   
– تنمية معرفة استخدام الضمائر المتصلة    

– مراجعة المهارات المدروسة السابقة و ترسيخها     
– تعليم األعداد الترتبية     

– التعرف على أسماء الصور الواردة في الدرس    
– تكوين الحوار و التأكد على سالمة نطق الحروف    

– التحدث عن محتويات الصور و تنمية الحوار الشفهي     
– تنمية تكوين الجمل االستفهامية باستخدام "كم"    

فهم  و  األلفاظ  ترجمة  الصحيح،  التلفظ  و  االستماع  مهارات  تنمية 
 – القسمين  المكّون من  الدرس  هذا  في  األساسية  األهداف  الجمل   – من 
قسم "ساعتي" و قسم "كرتي" حيث تُعالج معرفة استخدام بعض الضمائر 
المتصلة باألسماء و األفعال، و تصريف الفعل المضارع، إلى جانب التدريب 
على معرفة األعداد الترتيبية، و تنمية  ثروة التلميذ و التلميذة من المفردات 
فإنهما يجب أن يكونا من  المعلمة  المعلم و  أما  التعبيرات االصطالحية.  و 
الوعي بحيث يلّمان إلماًما كافيا بالدرس و إتجاهاته و الغاية  منه، و بالتدريبات 
و أنواعها و األهداف المقصود ة  تحقيقها. يختتم الدرس القرائي بقائمة المفردات 
المعلم  يوّضح  و  الدرس،  في  ورودها  حسب  مرتبة  الجديدة  التعبيرات  و 
و المعلمة معنى القاموس، و يقرآن الكلمات، و يطلبان من بعض التالميذ 
السبورة،  على  الجديدة  الكلمات  كتابة  يمكن  كذلك  قراءتها.  التلميذات  و 
و ينطقها المعلم و المعلمة نطًقا صحيًحا مع توضيح نطق بعض الكلمات التي 

تحتاج إلى ذلك (أُنظري، أوصاني، ُكَرِتي، ساَعِتي، َجْيِبي، ِحْفُظها و إلخ).
نورد هنا مقترحات و خطوات لتدريس القراءة:  

1 – يقرأ المعلم و المعلمة الفقرة األولى من النص، مثال: 
    " هذه ساَعِتي. أُْنُظِري إلَْيها يا آْيتاُن!"،و يناقشان التالميذ و التلميذات                      
 : بعد  و  اآلذربيجانية.  إلى  الفقرة  ترجمة  و  التعبيرات،  و  المفردات  في 
اْلَمْدَرَسِة".                       إلَى  َذهاِبي  َو  َنْوِمي  ِمْن  ِقياِمي  ِعْنَد  أْوقاِتي  ِبها  أَْعِرُف  "أنا 
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و يستمر المعلم و المعلمة في بقية النص على هذه الطريقة.
2 – يقرأ المعلم و المعلمة الفقرة، و يتابع التالميذ و التلميذات المقروء                      

في الكتاب، و بإشارة منهما يعيد الفصل كله. و هكذا في بقية الفقرات. 
3 – يطلب المعلم و المعلمة من أحد التالميذ و إحدى التلميذات قراءة 

النص بطريقة فردية.                                                     
العربية،  األعداد  معرفة  تقديم  نواصل  الكراسة  تدريبات  خالل  من 
وإلى   جانب العدد االصلي يدّرب المعلم و المعلمة التالميذ و التلميذات على 
قراءة االعداد الترتيبية من األول إلى الثاني عشر في المذكر و المؤنث، مع 
اَعُة؟" و يستمع التالميذ و التلميذات  استخدامها في جملة  االستفهام –" َكِم السَّ
حتى  ذلك  يكررون  و  يرددونها  و  منهما  الترتيبية  ااألعداد  نطق  و  قراءة 

يحفظون و يستذكرون.
المعلم  تنتقل  و  الترتيبية،  األعداد  معرفة  في  العامة  المناقشة  بعد  و 
إبطاء.  دون  عنه  ليجيب  دارس  لكل  سؤال  بتوجيه  تثبيتها  إلى  المعلمة  و 
و يمكن تنفيذ التدريب بطريق العمل، أي أن يتدرب الدارسون في أزواج - 

لكل دارس زميل – يسأل و يجيب عن السؤال.



51

الدرس الحادي و العشرون
الموضوع :   عيد نوفروز 

– قراءة النص قراءة سليمة  األهداف :   
– التدريب على حسن اإلصغاء و تكرير المسموع    

– تنمية شعور االحترام و الحّب العياد وطننا   
– التدريب على استيعاب المقروء باألسئلة     

– التمييز بين أشكال الفعل الماضى و المضارع    
– قراءة و تمييز الشّدة مع الضّمة و الشّدة و الكسرة    

– تحويل مفرد األسماء إلى جمع التكسير     
– التدريب على التمييز الصوتي بين األصوات المتشابهة (أ-ع)    
الصور  خالل  من  العشرين  و  الحادي  للدرس  القرائي  النص  نقدم 
و الرسوم التوضحية، بطريقة مبسطة ممتعة للطفل، مما يعمل على توظيف 
التعبيرات،  و  التراكيب  و  المفردات  من  التلميذات  و  التالميذ   حصيلة 

و تتيح  لهم فرصة استخدام اللغة العربية  بطريقة طبيعية.
هذا  أهداف  شرح  في  أشرنا  كما 
العامة  األهداف  هنا  نوجز  و   ، الدرس 

لتدريسه في اآلتي: 
1 – تدريب التلميذ و التلميذة على 
اللغة من خالل مهاراتها الرئيسة األربع: 
الفهم و الكالم، و القراءة و الكتابة.  
التلميذات  و  التالميذ  تزويد   –  2
التراكيب  و  المفردات  من  بحصيلة 
المعلومات  بعض  مع  األساسية 
الضرورية المختصرة عن قواعد اللغة 

العربية. 
الثقافة  من  أنماط  تقديم   –  3
اآلذربيجانية بصورة عملية. من أهدافه 
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معرفة                      الصامتة،  و  الجهرية  القراءة  و  التفصيلي،  و  العام  الفهم  أيضا  
معاني المفردات و التعبيرات، و القراءة المضبوطة و القراءة السريعة. 

من األفضل أن تسبّق تدريبات االستيعاب و الفهم سائر التدريبات في    
الترتيب، حتى تتضمن فهم الطفل للنص القرائي. و في أّول األمر يقرأ المعلم 
و المعلمة الكلمات الجديدة في القائمة في آخر الدرس بصوت واضح، يستمع 
يتكرر  و  اآلذربيجانية.  إلى  بترجمتها  جماعياً  التلميذات  و  التالميذ  يعيد  و 
النص  جزًءا جزًءا و جملة جملة. و من  لقراءة و  ترجمة  الطريقة  نفس 
تدريبات الفهم كذلك المناقشة العامة في محتوى النص، و اإلجابة عن أسئلة 
تبدأ بأدوات االستفهام " متى – ماذا – هل- أين- كيف..." و تُوّزع األسئلة 
على أكبر عدد في الفصل، ليجيبوا عنها شفهًيا. و بعد أن يتم ذلك يعيد المعلم   
و المعلمة قراءة النص مع متابعة التالميذ و التلميذات لها في الكتاب حتى 

يضمن تدريبهم على فهم المسموع المقروء جميًعا.
التلميذة  و  التلميذ  يميّز  و  يقرأ  فهناك  المدرسي،  الكتاب  تدريبات  أما 
الشّدة   مع الضّمة و الشّدة مع الكسرة، و تدريب على معرفة فعل أجوف 
و تصريفه في  المضارع (َقاَل – َيُقوُل، خاَف – َيَخاُف، َساَر – َيِسيُر، َزاَر – 

َيُزوُر)، و من خالل تدريسه يتأكد المعلم 
و المعلمة على النطق الصحيح للكلمات 
الواو،  و  الياء   و  باأللف  الممدودة 
على  التلميذات  و  التالميذ  يتدرب  و 
تحويل  و  التكسير  جمع  تكوين  مهارة 
المفرد إلى الجمع، و تدريب على مهارة 
األلف.   دون  و  األلف  مع  الفتح  تنوين 
و في آخر تدريبات الكراسة لهذا الدرس 
– تدريب على معرفة التمييز بين نطق 
المعلم  يقرأ  و  المتشابهة،  االصوات 
حرفين  يفرقان  و  الكلمات  المعلمة  و 
متشابهين و يطلبان من بعض التالميذ 

و التلميذات قراءاتها.
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الدرس الثاني و العشرون 
الموضوع :    معالم سياحية 

– التعرف على المعالم السياحية لوطننا األهداف :  
– التدريب على مالحظة الفرق في النطق و الكتابة    
– تأثير دخول "ال" و التدريب على نطق الكلمات     

– تنمية مهارة ترجمة الجمل و معرفة المفردات الجديدة    
– معرفة معاني الكلمات و ترتيبها لتكوين الجملة     

– زيادة قدرة المالحظة في قراءة "أل" في أّول الكالم     
     و وسطه 

– معرفة طريقة تحويل الفعل الماضي إلى المضارع     
     و نموذج تصريفه       

– استخدام األفعال المضارعة المناسبة لتعبير عن المعاني     
     المعطاة

وقد  للغاية،  مهمة  اللغة  تعليم  عملية  أثناء  الجملة  تكوين  مهارة  إن 
ُروعى   في إختيار موضوع "معالم سياحية"، و إنما هدفنا منه أن يتدرب 
التالميذ و التلميذات  على تكوين الجملة البسيطة من كلمات عليها حركات  
مختلفة دالّة إلى وضعها في  الجملة، و يتعرف الطفل منها قراءة و كتابة 
الحروف، تفريق و تمييز األصوات في الكلمة ، قراءة و نطق ما في الكلمات 
من حروف مشددة و مدود، و كل هذا يساعد على  تنمية مهارات االستماع  
المفردات  بتوظيف  اللغوية  الثروة  تنمية  جانب  إلى  االستظهار  و  الفهم  و 
و التراكيب و التعبيرات. و بغية المساعدة في تحقيق هذه األهداف و تُعالج   
ذلك  و  مناقشاتها،  و  قراءتها  و  الجمل،  من  عدد  من خالل  المهارات  هذه 
باستخدام الجمل نفسها، و كل هذا يساعد على تنمية مقدرة التالميذ و التلميذات 

على استخدام العربية فهًما و تعبيًرا، نطًقا و كتابة. 
و يبدأ المعلم و المعلمة الدرس بتوضيح معانى القاموس في آخر الدرس،   
القراءة،  عملية  يسهل  مما  اآلذربيجانية،  إلى  ترجمتها  و  الكلمات  قراءة  و 
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و يعيّن على القراءة بالجملة، من ثم يقرآن الجملة األولى و يترجمانها إلى 
اآلذربيجانية، و يطلبان  من أحد التالميذ و إحدى التلميذات إعادة قراءتها. 
و تتكرر هذه الطريقة لقراءة و ترجمة  الجملة الثانية و الثالثة و هكذا. و بعد 
إتمام مرحلة التدريس هذه و ينتقل المعلم و المعلمة إلى تدريب الدارسين على 

استيعاب المقروء باألسئلة الشفهية التي تعقب نص الدرس. 
و يهتم المعلم و المعلمة في المناقشات حول موضوع الدرس باشتراك 
األماكن  عن  وثائقًيا  فيلًما  يعرضا  أن  يمكن  و  التلميذات،  و  التالميذ  كافة 

التاريخية القديمة، و المشاهد و المعالم السسياحية الجميلة في وطننا. 
حركات  عليها  كلمات  هناك  و  المدرسي،  للكتاب  الثالث  التدريب  في 
لتكون جملة  التلميذة  و  التلميذ  يرتبها  الجملة،  في  إلى وضعها  دالّة  مختلفة 
بمعنى تام، و يقرآنها،  كذلك يمكن يترجمها التلميذ اآلخر و التلميذة األخرى. 
و متطلبات تدريب ما بعد هذا " إْقَرْأ و َالِحْظ ِقَراَءَة  (أْل) "، و يقرأ التلميذ  
و التلميذة الجمل، و على المعلم و المعلمة أن يشيرا إلى تأثير دخول "أْل" 
القمرية أو الشمسية على الحركات و التنوين، و يوّجها إلى التركيز على (ال) 

الشمسية في النطق، و توضيح مالزمة الشدة للحروف الذي بعدها دائما.
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الدرس الثالث و العشرون 
الموضوع :   أنا و صديقي

– تعرف المهارات اللغوية كالتنوين و الشّدة و الجمع األهداف :   
– زيادة االهتمام بمهارة الكتابة و تدريب على الكتابة     

     الصحيحة
– اإلجابة عن األسئلة المطروحة و تنمية مهارات التفكير     

– تثبيت القاعدة النحوية و التدريب على استخدامها    
– زيادة حصيلة التلميذ من المفردات و التراكيب     

– التدريب على تحويل اسم المفرد إلى الجمع و العكس    
– معرفة طريقة طرح األسئلة لإلجابات الواردة في التدريب    

– التمييز الصوتي بين حرفي (ر- ل)    
موضوع الدرس الثالث و العشرين "أنا و صديقي" من سلسلة النصوص     
القرائية التي نقدمها في الصف الرابع، و ينبغي أن يدرك المعلم و المعلمة 
أنه هنا غاية  و وسيلة في نفس الوقت. والنص القرائي غاية ألنه الصورة 
الجمل  من  بألوان  الطفل  يمد  الذي  األساس  و  الدرس،  لمحتويات  المركزة 
و التعبيرات و األلفاظ و األصوات و التنغيم.  وهو وسيلة ألنه من أهدافه 
تنمية قدرة الطفل على الفهم الدقيق للمقروء، و القدرة على القراءة الجهرية 
الكالم حسب   تنغيم  القدرة على  و  الكلمات،  و  نطق األصوات  في  دقة  مع 

مقتضى المعنى من حيث الوصل و الوقف.
و في مقدمة الدرس توضيح ألهم النقاط و األهداف التي سيدرب المعلم   
في  الرئيسة  األفكار  على  التركيز  إلى  نظرهما  بتوجيه  عليها،  المعلمة  و 
النص القرائي، و منها: زيادة االهتمام بمهارة الكتابة و تدريب على الكتابة 
الصحيحة. و بعد مراجعة قاموس الدرس، و مناقشته و ترجمة كلماتها إلى 
اآلذربيجانية، قراءة و ترجمة نص الدرس،  فيمكن تنفيذ التدريب على الكتابة. 
و بغية المساعدة في تحقيق هذا الهدف، فينقل التلميذ و التلميذة مضمون نص 
المدرسي،  الكتاب  للكتابة كما هو في  الخاّص  الدفترالتحريري  إلى  الدرس 
أي بكلمات عليها حركات مختلفة دالّة إلى وضعها في الجملة. مما ال شك في 
أن زيادة االهتمام بمهارة الخط باعطائها ما تستحقه من اهتمام، تعّود التلميذ 
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العادات  المثابرة، و تنمي عندهما بعض  الدقة و الصبر و  التلميذة على  و 
المالحظة  كقوة  اللغوية  الملكة  ترسيخ  في  فاعًال  إسهاًما  تسهم  التي  المهمة 
و إدراك الفرق. و على المعلم و المعلمة  أن يُعالجا األخطاء الشائعة في كتابة 
الحروف و الكلمات و الجمل بين التالميذ و التلميذات، و يكتبا الصواب على 
السبورة، و يوّجها نظر التالميذ و التلميذات إلى الصواب حتى يتركوا الكتابة 

الخطأ.  
النحوية  القاعدة  استذكار   – العشرين  و  الثالث  الدرس  أهداف  من 
المعلم  يوضح  و  العكس.  و  الجمع  إلى  المفرد  اسم  تحويل  على  تدريب  و 
و المعلمة أنه في اللغة العربية للجمع ثالثة أنواع: جمع المذكر السالم، جمع 
المؤنث السالم و جمع التكسير (جمع مكّسر). و جميع  التدريبات النحوية 
هنا شفهية حتى تنطبع أول ما تنطبع على اللسان فاللحن أول ما  يكون في 
اللسان، وهذه التدريبات لتقويم اللسان و تعويده على النطق المشكول حتى   

يشعر التالميذ و التلميذات بالظاهرة النحوية من خالل الممارسة.
الورد"، و في  الشعر "شجرات  التدريبات مقطوعة من  و في كراسة 
أول  األمر يقرأ المعلم و المعلمة جملة جملة، و يوضحان معانى الكلمات 
و يترجمانه إلى اآلذربيجانية، و يعود و يكرر التالميذ و التلميذات، و يحفظون 

و ينشدون الشعر بوضوح، و بالتلفظ الصحيح و النبرة الدقيقة.
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الدرس الرابع و العشرون 
الموضوع :   نزهة  في الحديقة 

– توضيح المهارات اللغوية من قراءة و تحدث و استماع األهداف :   
– التدريب على استيعاب المقروء  باألسئلة    

– استخدام المفردات و التراكيب الجديدة في تكوين الجمل    
– معرفة تحويل اسم المفرد إلى جمع التكسير و العكس     

– تتنمية مهارات تفريق األلوان و معرفة أسمائها العربية    
– إكمال عبارات ناقصة و تكوين جمل     

– تحويل الجمع إلى المفرد و العكس     
– قراءة الكلمات و تمييز نطق حرفي (د- ض)     

موضوع هذا الدرس – "نزهة في الحديقة" – مادة تعليمية تعطى فهم     
اللغة العربية المقام األول، و إلى جانب نطق الكلمات العربية و ترديدها، 
وإنما يجب  أن يفهم التلميذ و التلميذة معانى الكلمات المطبوعة و يستخدمانها 
للمفردات  القائمة  استظهار  إن  القول  يمكننا  ذلك.  عن   التعبير  خالل  من 
هدف من أهداف تعليم اللغة العربية، فالمفردات تُقّدم في مجموعة متجانسة، 
تضمها وحدة فكرية، و يرّكز على تكرار محكم في تراكيب تهدف إلى إجادة 

استعمالها شفهًيا و تحريرًيا.
و يتم ذلك عن طريق االستماع إلى قراءة و ترجمة نص الدرس من   
المعلم و المعلمة، و كذلك عن طريق متابعة التالميذ و التلميذات نص الدرس 
و قراءته في الكتاب المدرسي، ثم التدريب على استيعاب المقروء باألسئلة 

التي تعقب النص، ثم التدريب على تراكيبه و مفرداته.
من بين األهداف المهمة للكتاب المدرسي، تدريب التالميذ و التلميذات 
على  تنمية ثروتهم اللغوية من المفردات و التعبيرات، و تنمية مهاراتهم في 
تكوين جمل باستخدام عدد من الكلمات المعطاة. و التدريب الثالث لهذا الدرس 
يعطى فرصة لتنفيذ الهدف المذكور. و في أول األمر يقرأ التلميذ و التلميذة 
الكلمات المعطاة، ويفهمان معانيها، و هذه كلمات عليها حركات مختلفة دالّة 
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إلى وضعها في الجملة، و يكّون التلميذ و التلميذة الجملة و يقرآنها، و يمكن 
أن يترجمها إلى اآلذربيجانية التلميذ اآلخرو التلميذة األخرى. 

تحويل   – المدرسي  الكتاب  في  رابع  تدريب  الصرفية  التدريبات  من 
الكلمة من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع، و تدريب ثالث في الكراسة – 
تحويل الكلمة من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد. و تجرى هذه التدريبات 
شفهًيا، ألن الهدف تدريب التالميذ و التلميذات على اللغة المنطوقة إلى جانب 
اللغة المكتوبة، و ألن التدريب الشفهي يمكن تحويله إلى تحريري أما العكس 

فعسير. 
الشفهي     التعبير  و  الفهم  تدريبات  نوع  من  للكراسة  األول  التدريب  و 
الموّجه، و بعد قراع ة  نص التدريب يجيب التلميذ و التلميذة عن األسئلة التي 
تبدأ بأدوات االستفهام ( هل – ما). و يختتم تدريبات الكراسة لهذا الدرس 
بتمرين على تمييز نطق (د – ض) و يالحظ و ينطق  التلميذ و التلميذة عدة 
مرات حتى يتأكد المعلم و المعلمة من سالمة نطقهما، و يشترك كافة التالميذ 

و التلميذات، و يمكن تنفيذ التمرين بشكل جماعي.
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الدرس الخامس و العشرون
الموضوع :    عالم الطيور

– التعرف على أسماء الطيور بالعربية  األهداف :  
– القراءة و المناقشة في مدلول الصور     

– وصف الطيور حسب عالمتها     
– اإلجابة عن األسئلة المطروحة     

– معرفة تحويل اسم المفرد إلى الجمع و العكس     
– التدريب على استخدام حروف الجّر و الجمع     

– التدريب على المهارات اللغوية كالمفرد و المضاّد     
– استخدام أسماء اإلشارة (ذلك – تلك)     

من األفضل للمعلم و المعلمة أن يدّربا التالميذ و التلميذات على نطق   
و استذكار الكلمات الجديدة الواردة  في آخر الدرس، و ذلك بغية معرفتهم 

على أسماء الطيور بالعربية.
دقيقة،  نبرة  و  واضح  بصوت  الجديدة  الكلمات  المعلمة  و  المعلم  يقرأ 
في  متابعتها  مع  المطبوعة  الكلمات  التلميذات  و  التالميذ  يرّدد  و  ينطق  و 
المعلم  يهتّم  و  األساسي،  للنص  فهمهم  يضمن  ذلك  و  المدرسي،  الكتاب 
و المعلمة بصحة نطقهم المفردات و التعبيرات بأصواتها المختلفة و يشيران 

إلى حركة كل صوت. 
يبدأ المعلم و المعلمة قراءة الجملة األولى و يترجمانها إلى اآلذربيجانية.   
و بعد أن يتم ذلك يعيد أحد التالميذ و إحدى التلميذات قراءة و ترجمة الجملة 
مع متابعة اآلخرين لها في الكتاب. وتتكرر الطريقة نفسها لقراءة و ترجمة 

الجملة األخرى و هكذا.
الترجمة ضمان  و  القراءة  تنفيذ عملية  المعلمة عند  و  للمعلم  ينبغي  و 

اشتراك كافة التالميذ و التلميذات.
التالميذ  المعلمة  و  المعلم  فيساعد  المدرسي  الكتاب  تدريبات  أما 
و التلميذات في فهم متطلباتها، و يجري ذلك من خالل الدرس، مما يساعدهم 
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إلى تركيز األفكار الرئيسة في التدريب. و هناك تدريب على اإلجابة عن 
األسئلة المطروحة، و يوّجه المعلم و المعلمة لكل تلميذ و لكل تلميذة سؤاًال 
التالميذ  من  عدد  أكبر  على  األسئلة  تُوّزع  و  إبطاء.  دون  عنه  ليجيبا  منه 
و التلميذات. و من الممكن أن يقوم أحد التالميذ و إحدى التلميذات بتوجيه 
"إقرأ  مكتوبة  بعده  ما  تدربين  متطلبات  في  و  الصف.  بقية  إلى  األسئلة 
و الحظ"، و يقرأ التلميذ و التلميذة اسم المفرد و تحويله إلى جمع التكسير 
و يستذكران، من ثم تدريب على استخدام بعض حروف الجر (إلى، من، 
في) و يالحظ  و يقرأ التالميذ و التلميذات، و يتقبل المعلم و المعلمة إجاباتهم 

و نطقهم الكلمات، و يعمالن على تهذيب لغتهم.
أما تدريبات الكراسة فهناك نص صغير في موضوع الدرس األساسي 
(عالم الطيور)، و يقرأ التلميذ و التلميذة النص بصوت واضح و نبرة دقيقة 
أسماء  يتذكران  التدريب  تنفيذ  خالل  من  و  اآلذربيجانية،  إلى  يترجمانه  و 

األلوان في المذكر و المؤنث.  و تجري هذه  التدريبات شفهًيا. 
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الدرس السادس و العشرون 
الموضوع :   ألعاب رياضية 

– قراءة النص قراءة سليمة  األهداف :   
– تدريب اإلجابة عن األسئلة المعطاة     

– التدريب على قراءة الجمل مع إظهار تنوين الفتح     
– التدريب على مهارة تنوين الفتح مع األلف و دون األلف     

– استخدام "أنا" و "نحن" مع جمل تشتمل على أفعال     
      مضارعة 

– التدريب على تحويل الكلمات إلى صيغة المعاني المضادة     
– تثبيت القاعدة النحوية (ضمائرمنفصلة و المتصلة)     

– تكوين الجملة االسمية و استخدام حروف الجّر    
– التمييز بين أنواع األلوان و زيادة االهتمام إلشارات     

     المرور
تثبيت  األلفاظ،  ترجمة  استفادة  كيفية  و  الصحيح  التلفظ  على  التدريب 
هذا  في  األساسية  األهداف  من   – الفعلية  الجملة  تكوين  و  النحوية  القواعد 
الدرس. و األهداف التي نعنيها ال تتركز على الحفظ و االستظهار، و لكنها 

تعتمد على قراءة الواعية من خالل التحليل و الفهم و االستيعاب. 
تدور المادة التعليمية في هذا الدرس حول موضوع "ألعاب رياضية"   
التالميذ  التي سبق و درسها  األلفاظ  التراكيب و  التعبيرات و  و سنجد هنا 
و التلميذات   في الصف الثالث (أسماء الرياضة). إننا نهتم باستخدام المفردات 
يعتريها  ال  فترات حتى  على  تكرارها  و  السابقة  الدروس  في  التي وردت 
اللفظية  ذخيرته  فتظل  األمد،  بطول  الطفل  ذهن  من  التسرب  أو  النسيان 

في نمو. 
أََنا   " يقول:  هو  جميل،  قبل  من  يأتي  و  مسرود  الدرس نص  نص  و 
، أََنا أَْذَهُب". وبعد مناقشة معانى الكلمات الجديدة و ترجمتها،  ُعْضٌو،   أََنا أُِحبُّ
و ينتقل المعلم و المعلمة إلى قراءة نص الدرس، و يقرآن كل جملة بصوت 
واضح، و بسرعة تقل قليال عن السرعة الطبيعية، و بعد كل جملة يشيران 
بيديهما لكي يعيد الفصل كله قائلين: " جميًعا". و بعد إتمام قراءة و ترجمة 
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و إعادة النص بشكل جماعي، و يطلب المعلم و المعلمة من التلميذ و التلميذة 
قراءة الموضوع قراءة جهرية، ألن يقرأ كل تلميذ و كل تلميذة جملة أو فقرة. 
و للمعلم و المعلمة اّال يجعال التالميذ و التلميذات يقرؤون الدرس بترتيب 
جلوسهم في الصف، و إنما يناديان على التلميذ و التلميذة أو يشيران إليهما 
ليكمال ما قرأه زميله و زميلته دون ترتيب، حتى بزداد حرص الدارسين على 

متابعة القراءة، ألن كال منهم يتوقع دوره في القراءة بين لحظة و أخرى.
المهارات  بعض  تُعالج  المدرسي  الكتاب  تدريبات  تنفيذ  خالل  من  و 
الهامة: التدريب الثاني – تدريب على مهارة تنوين الفتح مع األلف و دون 
األلف، التدريب الثالث – استخدام " أنا و نحن" مع جمل تشتمل على أفعال 
مضارعة، التدريب الرابع – أضداد الكلمات: أمام – وراء، فوق – تحت، يسار 
– يمين، شمال – جنوب، شرق – جنوب. و تعطى تدريبات الكراسة فرصة 
التدريب على استخدام الضمائر المنفصلة و الضمائرالمتصلة مع األسماء: 
أنت ماهر-اسمك ماهر، هو جليل- اسمه  جليل، و التدريب الثاني: تدريب 
على تكوين الجملة االسمية من الكلمات المعطاة.  و هناك تدريب على تنمية 
مناقشاتها  في  التلميذات  و  التالميذ  يشترك  معانيها.  فهم  و  األلوان  تمييز 

و تحليلها شفهية، إلى جانب تنفيذ بعضها على السبورة.
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الدرس السابع و العشرون 
الموضوع :     شهر رمضان

– قراءة النص و اكتساب المعارف الجديدة األهداف :   
– التدريب على استيعاب المقروء باألسئلة     

– زيادة الحصيلة اللغوية من المفردات و التراكيب     
– تثبيت و ترسيخ القاعدة النحوية     

– التدريب على تحويل الفعل الماضي إلى المضارع     
     و فعل األمر

– زيادة التركيز على المهارات الصوتية و تمييز األصوات    
– التدريب على مالحظة الفرق في النطق و الكتابة     

– تكوين جمًل تشتمل على كلمات معطاة     
تم إختيار موضوع هذا الدرس و هو "شهر رمضان" و إنما هدفنا منه 
إعطاء المعارف الخاصة بالثقافة االسالمية و منها احتفاالت شهر رمضان 
تقالدهم  يتمّسك أهل آذربيجان بعاداتهم و  يأتي بعده، و  الذي  الفطر  و عيد 
و أعيادهم، يُحتفل ذلك على مستوى الجمهورية اآلذربيجانية احتفاًال كبيًرا، 
فتعّطل المدارس و المؤسسات و المصالح الحكومية، إنما هدفنا منه أن نقدمه 
في أسلوب طبيعي، ينبع من مواقف حقيقية، بعيدة عن التكلف  و االصطناع، 
حتى يتحقق الهدف منها من حيث نقل السلوك اللغوي و الثقافي إلى الطفل، 

من حيث إلمامه بأنماط الثقافة االسالمية في صورتها السليمة الصحيحة.
أما األهداف العامة لهذا الدرس كما هو لدروس الكتاب المدرسي بكافتها:   
– تدريب التالميذ و التلميذات على اللغة من خالل مهاراتها الرئيسة األربع:

الفهم، و الكالم، و القراءة، و الكتابة.
– تزويد التالميذ و التلميذات بحصيلة من المفردات و التراكيب األساسية مع 

بعض المعلومات المختصرة عن قواعد اللغة العربية.
و من األفضل للمعلم و المعلمة أن يدربا التالميذ و التلميذات على قراءة   
و ترجمة الكلمات الجديدة و نطقها الصحيح، و من ثم يُطلب منهم فتح الكتاب   
واالستماع إلى موضوع النص مع متابعة جملة و فهم مضمونه من خالل 
قراءتهم الدرس، ثم يقدمان لهم األسئلة الخاصة بالفهم ليجيبوا عنها شفهيا. 
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و بعد أن يتم ذلك  يعيدانها معهم  القراءة مع متابعة الدارسين لها في الكتاب، 
حتى يضمنا التدريب على فهم المسموع المقروء جميعا. من ثم يقرأ كل تلميذ 

و كل تلميذة جملة و يترجمها.
الخاصة  المعارف  –إعطاء  العشرين  و  السابع  الدرس  أهداف  من 
بمهارة   إضافة الكلمات في تكوين العبارات، مثال: َشْعُب آَذْرَبْيَجاَن، َشْهُر 
تُناقش هذه  َشْهِر َرَمَضاَن و ما إلى ذلك. و  ُحلُوُل  اْلِهَالِل،  ُرْؤَيُة  َرَمَضاَن، 
المهارة باستخدام السبورة، و يتدرب التالميذ و التلميذات على تنمية العبارة 

و توسعتها بإضافة كلمة جديدة أو أكثر في كل مرة.
التلميذات  التالميذ و  لتدريب  الكراسة فهي تعطى فرصة  أما تدريبات 
الفعل  مع  نحن"  و  أنا   " استخدام  (شفهيا)،  الكلمات  من  تكوين جملة  على 
المضارع، و إعطاء المعارف األولية ومقارنة األفعال ما بين الفعل الماضى 
و الفعل المضارع و فعل األمر، و أخيًرا تدريب على مالحظة الفرق في 

النطق بين الحرفين الملونين (ذ- ز) في الكلمات (شفهياً).
الدرس،  موضوع  محتوى  و  مضمون  الكراسة  تدريبات  تغطي  و 
و يجيب التلميذ و التلميذة عن األسئلة بمفردهما أو مع المعلم و المعلمة حتى 
يعتمد التالميذ و التلميذات على أنفسهم، و الهدف هو تعويدهم التعلم الذاتى.
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الدرس الثامن و العشرون    
الموضوع :    محادثة

– زيادة االهتمام بمهارات االستماع و القراءة و التحدث  األهداف :   
– التدريب على استيعاب المقروء باألسئلة و اإلجابة عن     

      األسئلة المطروحة 
– التدريب على تحويل اسم المفرد إلى جمع التكسير     

      و الجمع  السالم   
– تعليم تحويل الضمائر المنفصلة إلى المتصلة (مفرد)     

– تعليم إجراء المحادثة و الحوار بين التالميذ و التلميذات    
– زيادة حصيلة الطفل من المفردات و العبارات و التراكيب     
– معرفة جعل الجمل المصدقية منفية مستعمًال (ما) أو (ال)     

– التدريب على تحويل اسماء اإلشارة و الضمائر     
     من المذكر إلى المؤنث

في     ماهر  و  جميل  بين  يجري  الذي  الحوار  هو  الدرس  هذا  موضوع 
حيوية،  بمواقف  الكالم  مهارة  إجادة  إلى  يهدف  و  اتصالهما  و  حديثهما 
إعادته،  كثرة  مع  حفظه  ليسهل  العبارة،  قصير  تعليمي،  هنا  الحوار  و 
و تعبيراتُه و ألفاُظه و تراكيبه  مستمّدة من لغتهما اليومية: أْيَن َذَهْبَت؟ أين 

َقَضْيَت؟ ماَذا أَْعَجَبَك؟ أْيَن َيَقُع؟ و هلّمجًرا.
و يقرأ المعلم و المعلمة المحادثة مع التعبير الفعلي ما أمكن ذلك أمام   
التالميذ و التلميذات عدة مرات، و بإمكانهما مناقشتهم في معانى مفردات 
و تعبيرات المحادثة و تسجيلها على السبورة. و يردد الفصل الحوار بعدهما، 
و للمعلم و المعلمة تجزئة الجملة الواحدة إلى مجموعة من الكلمات ليسهل 
تُْتلى الجملة ككل أّوال  ثم  التلميذات ترديدها. و يفضل أن  على التالميذ و 
تجزأ، وتكون المقطوعات ذات أطول مناسبة. و من ثم تعطى الفرصة للتلميذ 
و التلميذة لتكرار الجملة كوحدة مترابطة. و بعد ذلك  تعطى الفرصة للتالميذ 
و التلميذات ألداء المحادثة في أزواج، و يختار المعلم و المعلمة بعضهم بشكل 

عشوائي، ثم يطلبان منهم التطوع بالتقدم لتأدية أدوار المحادثة أمام الفصل.
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التالميذ  معارف  زيادة  المدرسي-  الكتاب  في  التدريبات  أهداف  من 
و التلميذات و مهاراتهم في تحويل اسم المفرد إلى جمع التكسير، و يقرأ المعلم 
و المعلمة بصوت واضح االسم في مفرد و جمعه، مثال:  سمك – أسماك، 
يردد  و  جبال،  ثم: جبل-  من  و  المسموع،  الفصل  يعيد  كي  بيد  يشيران  و 
الفصل بكافته، و تُعاد المحاولة عدة مرات حتى يستذكر التالميذ و التلميذات 
جمع الكلمات في التكسير. و تتكرر الطريقة نفسها  لحفظ و استذكار جمع 
الكلمات في المؤنث السالم من العمودين الجانبين. هناك تدريب على استخدام 

الضمائر المتصلة (مفرد) باألسماء.
من بين األهداف في كراسة التدريبات – زيادة فرص اشتراك التلميذ   
كمال  و  إلهام  بين  تدور  التي  المحادثة  من خالل  التدريبات  في  التلميذة  و 
في شؤون المدرسة. و بعد قراءتها و ترجمتها، و تعطى الفرصة للتالميذ 
و التلميذات ألداء المحادثة في أزواج، كحوار بين التلميذ و زميله (بين التلميذة 
و زميلتها بتغيير اسميهما)، و تترك الفرصة للحوار الشفهي ألكثر عدد ممكن.
باستخدام  النفي  جملة  إلى  الفعلية  الجملة  تحويل  على  تدريب  هناك  و 

حرف النفي  (ما) مع الفعل الماضي و (ال) مع الفعل المضارع.
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الدرس التاسع و العشرون 
الموضوع :   مصر 

– قراءة النص قراءة سليمة و إعطاء المعارف الجديدة  األهداف :  
– تزويد بمهارات التفكير المعرفي و تحديد معانى بعض     

     المفردات 
– التدريب على اإلجابة عن األسئلة المطروحة و زيادة     

     الرصيد اللغوي
– تثبيت و ترسيخ القاعدة النحوية (إضافة الكلمات)    

– التدريب على نطق الكلمات و مالحظة المّد مع األلف     
     في أّولها 

– معرفة درجة التفضيل النسبي للنعوت و التدريب عليها    
– تحويل أسماء المفرد إلى جمع التكسير و قراء تها    

– تكوين الجملة االسمية باستخدام أسماء اإل شارة و معرفة     
      األلوان 

التالميذ  تعّرف  و  الجديدة  المعارف  إعطاء  الدرس  هذا  أهداف  من 
عدة  تنمية  و  ثقافًيا،  و  على جمهورية مصرالعربية جغرافًيا  التلميذات   و 
قدرات لديهم، منها: القدرة على الفهم الدقيق للمقروء، و القدرة على القراءة 
الجهرية مع الدقة في نطق األصوات و الكلمات، و القدرة على  التمييز التي 

تهدف إلى اختبار قدرتهم على التمييز بين الصيغ المتشابهة.
في أول األمر يوضح المعلم و المعلمة معنى القاموس في آخر الدرس،   
و يقرآن الكلمات، و يطلبان من الفصل إعادتها جماعًيا. من ثم ينتقل المعلم 
و المعلمة  إلى قراءة جملة أو فقرة من نص الدرس بترجمتها إلى اآلذربيجانية، 
و يصغى التلميذ و التلميذة لما يستمعان دون مقاطعة، و يكرران المسموع 
و يناقش المعلم و المعلمة المفاهيم الواردة في الفقرة، و بعد ذلك ينتقالن إلى 
الفقرات األخرى بنفس الطريقة، و لهما حرية اختيار الطريقة المناسبة األخرى.
و يطرح المعلم و المعلمة األسئلة، و يستمع التلميذ و التلميذة جيًدا إلى 
السؤال، يتقبل المعلم و المعلمة إجابات التالميذ و التلميذات و يعمالن على 
تهذيب لغتهم. و الخطوة األخرى في تدريس القراءة هي القراءة الصامتة، 
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قراءة  و  الكتب  فتح  التلميذات  و  التالميذ  من  المعلمة  و  المعلم  يطلب  و 
النص قراءة صامتة، و تسجيل مالحظاتهم  – إذ  وجدت – لمناقشة المعلم 
و المعلمة فيها. و المعلم الناجح هو الذي يعمل على توفير مجاالت التدريب 
بها  نقصد  السابقة، و  األهداف  لتحقيق  الالزمة  القدرات  و  المهرات  لتنمية 
المهارات األساسية االربعة: الفهم و الكالم، و القراءة و الكتابة. وإذ يتدرب 
التلميذ و التلميذة في كل درس على المهارات و العناصر اللغوية بصورة 
متوازنة تعينهما على االستخدام السليم لألنشطة اللغوية المختلفة. و تعطي 
تدريبات الكتاب المدرسي  و الكراسة فرصة لتنفيذ أهداف الدرس. و يتدرب 
التراكيب  في  الكلمات  إضافة  استخدام  و  تكوين  على  التلميذات  و  التالميذ 
عاصمة  النيل،  نهر  السويس،  قناة  األهرام،  بالد  القاهرة،  مدينة  اللغوية: 
مصر. و من التدريبات الصرفية: تحويل من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع، 
قراءة الجملة مع تحويل الفعل الماضي إلى الفعل المضارع. و من تدريبات 
التراكيب اللغوية: ملء فراغات بكلمة مناسبة باالختيار من متعدد.  و تجري 
تنفيذ هذه التدريبات شفهًيا، ألن الهدف تدريب التلميذ و التلميذة على اللغة 
المنطوقة إلى جانب اللغة المكتوبة، و التدريب الشفهي يمكن تحويله فيما بعد 

إلى تحريري.
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الدرس الثالثون 
الموضوع :   آذربيجان  وطني

– قراءة النص قراءة معبّرة األهداف :    
– تعزيز مهارات استماع و فهم العبارة و الجمل       

– زيادة االهتمام بالشعور الوطني و الحب تجاه وطننا     
– تكوين الجملة و معرفة استخدام أدوات االستفهام     

– معرفة استخدام "أّي – أيّة" و تبيين حروف     
     الجّر المستخدمة 

– زيادة حصيلة الطفل من المفردات و التراكيب اللغوية    
– معرفة تكوين الجملة من الكلمات المعطاة و تطويرها     

– استخدام الفعل الماضي المناسب للجملة و تصريفه     
من األفضل للمعلم و المعلمة أن يدّرسا التالميذ و التلميذات – أّول األمر 
الدرس. و هناك  آخر  في  الواردة  الجديدة  – على حفظ  واستذكارالكلمات 
كلمات – َيِعيُش، َنْفَخُر، يُِحبُّ – و التراكيب اللغوية – "إْنَجاَزاتَُنا اْلَعِظيَمُة، 
َثَقاَفتَُنا اْلَغِنيَُّة" و بعض المفردات  في جمع التكسير. بعد نطقها نطًقا واضًحا 
يطلب المعلم و المعلمة ترديدها بعدهما بأصواتها  المختلفة. من أهداف هذا 
الدرس: تنمية القدرة على الفهم الدقيق المقروء، و مهارة قراءة النص قراءة 
الكلمات مالحظة حركات الحروف  الدقة في نطق األصوات و  معبّرة مع 
و المقاطع في الكلمات. من أهداف هذا الدرس كذلك: إلمام بالثقافة اآلذربيجانية 
و إنجازاتنا في شتّى المجالت – في العلم، واالقتصاد، و األدب، و زيادة 

اهتمام الطفل بالشعور الوطني والحب للوطن.
المعلم  من  إليه  االستماع  طريق  عن  الدرس  هذا  تدريس  تنفيذ  يمكن 
الكتاب  في  قراءته  و  الدرس  نص  متابعة  طريق  عن  كذلك  و  المعلمة،  و 
المدرسي، ثم التدريب على تراكيبه و مفرداته، و يشترك التالميذ و التلميذات 
في مناقشة شفهية حول  مضمون الدرس: يستمعون و يتحدثون، و يسألون 

و يجيبون، و من ثم يقرؤون  الدرس و يترجمونه.



70

و من خالل تنفيذ التدريب الثالث يدّرب المعلم و المعلمة على استخدام 
نفسها،  الجمل  باستخدام  ذلك  يناقشان  و  االستفهامية،  الجملة  في  أيٌَّة  و  أيٌّ 

و من ثم ترديدها، و يتأكد المعلم و المعلمة من سالمة نطقها.
تبيين حروف الجّر و مهارة استخدامها استخداًما صحيًحا في الجملة التي 
تختلف عما هو في اآلذربيجانية – من أهداف التدريب الرابع. و عند تنفيذه  
يوجه المعلم و المعلمة نظر التالميذ و التلميذات مرة أخرى إلى أن االسم الذي 
الجّر في االسم  يقع بعد حرف من حروف الجر يكون مجروًرا، و عالمة 
المفرد الذي يأتي بعد حرف الجّر هي الكسرة تحت آخر حرف فيه، و من 
حروف الجّر: إلى- ِفي – َعْن – َعلَى – َمَع –  ِمْن – الباء – الالم – الكاف.

و تعطى تدريبات الكراسة فرصة تنمية مهارة ترتيب الكلمات و تكوين 
الجملة ( التدريبان األول و الثالث )، و بغية ترسيخ معارف الطفل و مهارات 

الفهم و التعبير – التدريب الرابع و التدريب الخامس).
في آخر تدريبات الكراسة لهذا الدرس لغز تُستخدم فيه   كلمات سبق 
اإلدراك،  و  الفهم  سهلة  جعله  مما  التلميذات  و  التالميذ  عليها  تعرف  و 

و يقرؤونه و يتسابقون في اإلجابة عنه. 
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الدرس الحادي و الثالثون 

الموضوع :    إختبر معرفتك 
– إجراء االختبارات الشخصية للتعرف على مستوى التلميذ األهداف :   

– تكوين الجملة مستخدما أسماء الصور     
– إختبار معرفة التلميذ لإلجابة بحرف النفى     

– إختبار معرفة األرقام و نطقها الصحيح    
– إختبار معرفة استخدام األعداد األصلية في تكوين الجملة    

– إختبار معرفة اإلجابة عن األسئلة و استخدام     
      حر وف الجر

– إختبار معرفة تكوين جملة االستفهام و استخدام األ دوات    
     المناسبة

– إختبار معرفة تحويل اسم المفرد إلى الجمع السالم المؤنث    
– إختبار معرفة تحويل االسم إلى المثنى و جمع التكسير     
– إختبار مهارات الكتابة الصحيحة و قراءة اسماء األشياء     

– إختبار مهارة قراءة الجملة و ترجمتها و كتابتها     
الدرس الحادي و الثالثون – "إختبر معرفتك"- درس ختامي في الصف  
اكتسبوها  التي  التلميذات  و  التالميذ  معارف  اختبار  أهدافه  ومن  الرابع، 
تقييمها، تشجيع  تقديرها و  الدارسي، و كذلك  العام  من خالل دروسهم في 
استخدامها.  في  يساعدهم  مما  العربية  دراسة  في  المجييدات  و  المجييدين 
ال بّد ليدرك التالميذ و التلميذات مدى تقدمهم فيما يدرسون، ال بّد أن يشعروا 
و يحّسوا أنهم يحققون تقدما مّطرًدا في دراسة اللغة العربية، و أنهم  يستطيعون 

أن يستمروا و يستخدموا ما يتعلمونه. 
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اختبارية  تمرينات  التدريبات  كراسة  و  المدرسي  الكتاب  في  وضعنا 
الصوتي  التمييز  و  الصحيح  التلفظ  تمرينات على  كتابية،  كثيرة، شفوية و 

متنوعة في مضمونها و أسلوبها.
و يساعد المعلم و المعلمة التالميذ و التلميذات في فهم متطلبات التدريبات،   
و في إمكانهما أن يضيفا بعض التمرينات من عندهما التي تالئم مستواهم 
و يختارا من التمرينات ما يرآنه ضرورًيا. و انطالًقا من هذا االقتناع فإننا 

نقترح بعض أساليب و طرائق تنفيذ التدريبات اإلضافية، و منها:
- يكتب التلميذ و التلميذة حرف المّد ثم يناقشان في التعرف عليه.

يأتوا  أن  التلميذات  و  التالميذ  من  يُطلب  الكلمات  قراءة  بعض  في   -
بكلمات بها  حرف المد.

النطق  و  التعرف على كل صورة  و طلب  الصور،  مدلول  مناقشة   -
باسمها العربي،  و التشجيع على التحدث عن محتويات كل صورة.

التنوين.  مع  األخير  الحرف  إظهار صوت حركة  و  الكلمات  قراءة   -
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الثالث،  التنوين  عالمات  فيها  كلمات  السبورة  في  المعلمة  و  المعلم  يكتب 
و يقرؤها التالميذ و التلميذات مع اظهار صوت التنوين.

- كتابة كلمات في السبورة مع إشارة إلى تأثير دخول ( ال ) القمرية أو 
الشمسية على الحركات و التنوين.

- طلب ذكر اسم من تلميذ و تلميذة، و من غيرهما إدخال عليه االسم 
اإلشارة المناسبة، مما يساعد على استخدام أسماء اإلشارة استخداًما صِحيًحا.
دليل  و  التدريبات  الكراسة  و  التلميذ  كتاب  المؤلّفة من  الوحدة  بهذه  و 
المعلم قد أتينا إلى نهاية تقديم سلسلة من الكتب التعليمية لتدريس اللغة العربية 

في صفوف  المرحلة االبتدائية في مدارس جمهورية آذربيجان. 
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN
DÖRDÜNCÜ SİNİFLƏRİ ÜÇÜN ƏRƏB  DİLİ

  PROQRAMI (32) SAAT

رقم الدرس الموضوع الساعة

1–ci dərs يوم المعرفة (1 saat)

2–ci dərs البيئة (2 saat)

3–cü dərs هيّا نتكلم  (1 saat)

4–cü dərs في المكتبة (1 saat)

5–ci dərs صديقي (1 saat)

6–cı dərs النظافة (1 saat)

7–ci dərs َهيَّا َنْلَعْب (1 saat)

8–ci dərs أنواع الكلمات (1 saat)

9–cu dərs حواّس اإلنسان – حاسة السمع (1 saat)

10–cu dərs حواّس اإلنسان – حاسة البصر (1 saat)

11–ci dərs حواّس اإلنسان – حاسة الشّم (1 saat)

12–ci dərs القرد و الزرافة  (1 saat)

13–cü dərs حواّس االنسان – حاّسة اللمس (1 saat)

14–cü dərs القاعدة النحوية – الفعل الماضي (1 saat)

15–ci dərs تلميذ شجاع  (1 saat)
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16–cı dərs عيد الشجرة (1 saat)

17–ci dərs على شاطئ البحر (1 saat)

18–ci dərs الفعل المضارع (1 saat)

19–cu dərs زيارة المعرض (1 saat)

20–ci dərs ساعتي (1 saat)

21–ci dərs عيد نوفروز  (1 saat)

22–ci dərs معالم سياحية (1 saat)

23–cü dərs أنا و صديقي (1 saat)

24–cü dərs نزهة  في الحديقة  (1 saat)

25–ci dərs عالم الطيور (1 saat)

26–cı dərs ألعاب رياضية (1 saat)

27–ci dərs شهر رمضان (1 saat)

28–ci dərs محادثة (1 saat)

29–cu dərs مصر (1 saat)

30–cu dərs آذربيجان  وطني (1 saat)

31–ci dərs إختبر معرفتك  (1 saat)
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