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التكنولوجيا رئيس قسم 
حنان محمد دراج

الفني التعديل 
هدى سيـد أحمـد

الـعـمل فريـق 



ا�صتمع ثم حتدث.

انظر وتاأمل.

اقراأ وفكر.

. اكتب وعربرّ

ا�صاأل وناق�ض.

يكون  اأن  فيه  ارتاأينا  الذى  العربية  اللغة  كتاب  اإليكم  نقدم  اأن  ي�صعدنا  التالميذ  اأبنائى 
مواكًبا لع�صر تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، وخمتلف األوان الو�صائط التكنولوجية فى 

عملية التعلم والتعليم .
 املدخل امل�صتخدم فى بناء هذا الكتاب هو » املدخل الكلى « فى تعليم وتعلم اللغات. 	•

وهو املدخل الذى يدرب املتعلمني على مهارات  اللغة الأربع - ال�صتماع ، والتحدث ، 
والقراءة ، والكتابة - بطريقة متكاملة ؛ من خالل كل در�ض وكل موقف ، بدءا بال�صتماع 

، باعتبار اأن » ال�صمع اأبو امللكات الل�صانية « كما قال العالمة ابن خلدون .
 لقد روعى فى هذا الكتاب اأن ُيدرَّب اأبناوؤنا على التاأمل ، والت�صاوؤل ، والتفكري ، والتذوق 	•

ر الواقع الفرتا�صى للم�صتقبل . لذلك حر�ض هذا  ، واأن ينمى لديهم اخليال املبدع ، وَت�َصوُّ
الكتاب على تنمية قدرات اأبنائنا من خالل اخلما�صية الذهبية فى عملية التعليم والتعلم 

، األ وهى :

الودية بني 	• وال�صالت  املعرفية ،  املقاربة  نوًعا من  اأن نعقد  الكتاب   لقد حاولنا فى هذا 
 ، والجتماعية   ، والفيزيائية   ، احليوية  كالعلوم   ، الكونية  العلوم  وبني   ، العربية  اللغة 

والفنية وغريها ؛ لرن�صخ فى نفو�ض اأبنائنا اأن اللغة العربية لغة حياة ، بل هى لغة احلياة .
لقد حاولنا بقدر الإمكان اأن ن�صع �صروًحا موجزة للن�صو�ض ، وِفَكًرا يتم مناق�صتها من 	•

املوقف  وبذلك حولنا  ؛  الذاتى  والتعلم   ، واملناق�صة  والت�صاوؤل  والتحدث  ال�صتماع  خالل 
 ، والتفاعل  الن�صاط  على  يعتمد  موقف  اإىل  التلقني  على  يعتمد  موقف  من  التعليمى 

والتفكري وحل امل�صكالت .
ومبا اأن اللغة هى الرحم الذى ي�صنع الفكر، فقد عنى فى هذا الكتاب بالقيم الأخالقية 	•

والإن�صان  للكون  العربى  امل�صرى  املجتمع  روؤية  مع  تت�صق  التى  احل�صارية  وال�صلوكيات 
واحلياة.

 ، ال�صور  وتاأمل   ، ال�صتماع  على  بالتدريب  الوحدات  درو�ض  من  در�ض  كل  بداأنا  لقد   
والت�صاوؤل واملناق�صة ، والقراءة اجلهرية ، والتغنى  بالأنا�صيد والأ�صعار اجلميلة ، والقراءة 
املفكرة ، والكتابة الوا�صحة واملعربة ، ودربنا على املفاهيم النحوية والإمالئية بالتكامل 

مع  كل ذلك .
 وي�صاحب الكتاب كتاب الأن�صطة والتدريبات لت�صجيع الطالب على تطبيق ما تعلمه فى 

الدرو�ض من مهارات.
ا لوجهه .      نرجو من اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�صً

                                                 املوؤلفون وجلنة التعديل واملراجعة                                   



رقم حمتويات الكتاب املدر�شىالدر�سالوحدة
ال�شفحة

1
تعرف 

حقوقك

- همزة القطع واألف الو�شل.احلرية
- تدريبات لغوية.
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10- اأنواع اخلرب.ع�شقناك يا م�شـر

14- تدريبات لغوية.�شيانة املال العام

18- تدريبات لغوية.من مكارم الأخالق

2
العمل �شرف

22�شبيل النجاح
26- تدريبات لغوية.ف�شل العلم والعمل

29- ال�شمائر امل�شترتة.العمل حياة

3
ق�ش�س 

وطرائف

33غرائب املخلوقات

36- تدريبات لغوية.�شليمان واحلمامة

40- الأفعال ال�شحيحة والأفعال املعتلة.احلب عطاء
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 معـــانى الكلمـــات
معناهـاالكلمـةمعناهـاالكلمـة معناهـاالكلمـة

فهمتاأدركتف�ضلمنةاأنطلقاأتجه
اأرحتاأ�ضلمت�ضلب »�ضلًبا« نزع قهًرا�ضلبتهتحولتا�ضتحالت

تركتهفعافتهمفردها »مطمع« وهى المظالمالمطامعتكرر طلبهاتلح

تركته وكرهته، وما�ضيها »عاف«عافتهح�ضل عليه » فهو ظافر«ظفر به

7 الفصل الدراسى األول الشركة الذهبية

 معـــانى الكلمـــات
معناهـاالكلمـةمعناهـاالكلمـة معناهـاالكلمـة

فهمتاأدركتف�ضلمنةاأنطلقاأتجه
اأرحتاأ�ضلمت�ضلب »�ضلًبا« نزع قهًرا�ضلبتهتحولتا�ضتحالت

تركتهفعافتهمفردها »مطمع« وهى المظالمالمطامعتكرر طلبهاتلح

تركته وكرهته، وما�ضيها »عاف«عافتهح�ضل عليه » فهو ظافر«ظفر به

7 الفصل الدراسى األول الشركة الذهبية
دار درويش للطباعة
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 معـــانى الكلمـــات

معناهـاالكلمـةمعناهـاالكلمـة
الم�ضطربين. مفردها » الحائر«.الحائرينالأعماق . مفردها » َحِنيَّة«.الحنايا
«.الهمومينت�ضر نوُره.ي�ضع  الأحزان. مفردها » الهمُّ
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ُر بني احلنايـا َحمْلَناِك يا ِم�ضْ
ْدًرا َرَعانا بِدفء ْقناِك �ضَ َع�ضِ
�ضيبقى ن�ضيُدِك رْغَم اجلَراِح
�ضيبقى عبرُيِك بيـَت الَغريِب

�ضيبقى �ضبابُِك َرْغــَم الليالـي
فهيَّا اْخلعي عنِك ثَْوَب الهموِم

ُلوِع وفـوَق اجلِبيـن وبني ال�ضُّ
واإن طـاَل فينـــا زمــاُن احلِنيـن
ريـَق على احلاِئرين ي�ضيء الطَّ
عيِف وُحلَم احلِزين و�َضْيَف ال�ضَّ

ــعُّ على العاملَيـــن �ضيـــاًء ي�ضِ
غًدا �َضْوَف ياأْتي بـما حتُلميـن

شاعر مصرى معاصر ولد عام 1946م بمحافظة البحيرة ، وهو من األصوات الشعرية الصادقة والمميزة فى 
ومن  أحبك(  - ألنى  الحلم  ليالى  آخر   - أكتوبر  حديقة  فى  أوراق   ( أعماله:  من  المعاصر.  العربى  الشعر  حركة 

مسرحياته الشعرية : )الوزير العاشق - دماء على ستار الكعبة(.



دار درويش للطباعة
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إقامة المشروعات.  و
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دار درويش للطباعة
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دار درويش للطباعة



 معـــانى الكلمـــات
معناهـاالكلمـةمعناهـاالكلمـة معناهـاالكلمـة
طعنوخزيفهميدركالمنازل ال�ضامية والرفيعةالمعالى

مقابلة قوية�ضدماأرادابتغىيح�ضلون على ما يريدونينعم
اأنفعاأحزمتغنى ب�ضوت جميلتترنمالنا�ضالورى

* أديب مصرى، ولد سنة 1880م وتوفى سنة 1937م، له العديد من المؤلفات فى مجال األدب، اشتهر ببالغته.
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دار درويش للطباعة
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33 الفصل الدراسى األول الذهبية الشركة

33 الفصل الدراسى األول الذهبية الشركة

دار درويش للطباعة
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الذهبية دار درويش للطباعةالشركة



* شاعر فلسطينى ولد فى بلدة سمخ على شاطىء بحيرة طبرية عام 1938م، وفاز بالعديد 
الجوائز األدبية. من 
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�ضيبقى عبريك بيـت الغريب
�ضيبقى �ضبابك رغــم الليالـي

فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم

و�ضيف ال�ضعيف وحلم احلزين
�ضيـــاء ي�ضــع على العامليـــن
غدا �ضوف ياأتي بـما حتلميـن
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الذهبية الشركة

http://elearing.moe.gov.eg


