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 مواصفات المادة اللغوية األصلية 
 

 أهميتها  في صف اللغة العربية 
 

 دور المعلم في تقديمها 
 

 نماذج من صفوف المدرسة االبتدائية 
 

   اإلعداديةنماذج من صفوف المدرسة 
 

 اشترك معنا وقم بالتطبيق 
 

 مراجع 
 

 تواصل معنا 
 



هي مادة لغوية ُأعدت ألبناء اللغة األصليين سواء أكانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة وتتميز 
 :بأنها

 

متداولة ويسهل الحصول عليها بجميع أشكالها. 
 

 أي من اللغات جوانب الثقافة المتعددة التي تعتبر حجر األساس لبناء عملية تعليم تعكس
 .األجنبية

 

  في جميع مجاالت الحياة، فيسهل على المعلم أن يجد فيها ما يتناسب متنوعة بصورة تامة
 .المدرسيمع مواضيع الكتاب 

 

 المختلفة اإلعالم تحيط بطالبنا في الكتب والقصص والجرائد والمجالت وغيرها من وسائل
 .كاإلذاعة والتلفزيون وشبكة االتصاالت العالميةالترفيهية منها والتعليمية، 

 

  فهناك البرامج واألغاني والموسيقى واألدب والشعر والحوارات والتقارير، هذا باإلضافة إلى
الموسوعات وقوائم الطعام في المطاعم، والمالبس وتذاكر السفر، وبطاقات بيع المشتريات، 

 .والدعايات والخرائط والعمالت والطوابع وغير ذلك
 
 

 
 



نظًرا ألن الكتب الدراسية على اختالف مصادرها قد تعتبر مكتوبة خصيًصا  
للتعليم أي غير طبيعية، وجامدة وغير متجددة، وغير مسايرة ألحداث 
الساعة، فتقديم المادة اللغوية األصلية يعتبر من أهم الخطوات التي 

 :يتخذها المعلم، ألنها
 

 تقرب الطالب من الحياة اليومية الواقعية، فيسهل لهم التعامل معها عند
 .الحاجة

 

جدد رغبة المتعلمين في تلقي المزيذ من المعلومات بما تحتويه من ت
 .مفردات وتراكيب جديدة تثري المخزون اللغوي لديهم

 

 تتيح فرًصا لمراجعة ما سبق تعلمه ولكن في سياقات مختلفة، مما يمكن
 .الطالب من اكتساب مزيًدا من الثقة في أدائهم وقدراتهم

 

 توفر للمعلم مادة لغوية غنية متنوعة تتوافق مع ميول الطالب مما
 .يشجعهم على االندماج في العملية التعليمية

 
 

 



فإذا تعددت المميزات، فال بد من مواجهة بعض  
 :التحديات، فعلى المعلم

 

  ما يتناسب مع المستوى اللغوي والعمري اختيار
االستماع )لطالبه، فعندما تتحسن مهارتي استقبال اللغة 

، تتحسن بدورها مهارتي اإلنتاج اللغوي (والفهم والقراءة
 (الحديث والكتابة/ الكالم)
 

  األصلية وشرحها شفاهة أو كتابة المادة اللغوية تبسيط
والمرادفات إذا لزم األمر، عن طريق إضافة الصور 

فيسهل على طالبه إمكانية التعامل مع ما هو جديد في 
 .مجال اللغة التي يتعلمون

 
 

 



 

   بائع القبعات»بعد االنتهاء من تقديم قصة  »
والتدرب على استخدام مفراداتها وتراكيبها من قبل 

الطالب، يعرض المعلم فيلم بائع القبعات الصامت من 
 :خالل هذا الرابط

 https://www.youtube.com/watch?v=xPbgIhd1Kaw 
 

 يترك المعلم فرصة لطالبه لمتابعة أحداث الفيلم. 
 

  ،يطلب المعلم من طالبه التعليق على أحداث الفيلم
ويحفزهم على التحدث وسرد أحداثه كما رأوها، ويتأكد 
من فهمهم لها وقدرتهم على التعبير عنها من خالل 

من، ما، ماذا، كيف، متى، . )طرح أسئلة المحتوى
 ..(.هل، أين 

 
 





 :بعد مشاهدة األغنية يتحاور المعلم الطالب فيسأل
 

عن أي شيء تتحدث األغنية؟ 
 من الذي يغني للقبعة؟ 
 أين يلبس الولد القبعة؟ 
 هل عنده أكثر من قبعة؟ 
 ؟ما هي ألوان القبعة 
 ما هي الحيوانات التي شاهدتها في األغنية؟ 
 يلبس الولد القبعة؟ / متى يرتدي 
 من أي شيء تحميه القبعة؟ 
 فعل الهواء بالقبعة؟/ ماذا فعلت الرياح 
 من أحضر القبعة للولد؟ 
  كم عصفوًرا ساعد الولد؟ 
  ؟...؟ ...؟ ...؟ ...هل عندك قبعة؟ 

 https://www.youtube.com/watch?v=wWY1jvU_qb0 

 
 
 

 

 



 

من الطريف أن يتعرف الطالب عن كثب على شخصية 
عربية تذخر بنوادره مناهج اللغة العربية، خاصة إذا قدمت 
 :كمادة أصلية يتماشى موضوعها مع أحداث العصر الحديث

 
  للطالب فرصة ترك يو المعلم الفيلم عدة مرات يعرض

يتم من خاللها مساعدتهم على الفيلم، لمتابعة أحداث 
 :تنمية مهارتي االستماع والفهم، فإليكم هذا الرابط

 https://www.youtube.com/watch?v=CQeB7FsMmQ0 

 
  يحفز المعلم الطالب على التحدث لسرد األحداث كما رأوها

ويتأكد من فهمهم لها وقدرتهم على التعبير عنها من 
من، ما، ماذا، كيف، متى، . )خالل طرح أسئلة المحتوى

 ...(هل، أين، ما رأيك 
 

 





 مع من كان يتكلم جحا؟ كيف؟ 
 ما اسم الصديق؟ 
 هل كان الصديق يسأله أسئلة كثيرة؟ ما هي؟ 
 هل أجاب جحا عن كل األسئلة؟ 
 هل سمع جحا كالم صديقه؟ هل أعجب هوما هذا الكالم؟ 
 هل نام جحا والباب والشباك مفتوحين؟ 
  ماذا كانت النتيجة؟ ماذا حدث لبيت جحا في الليل؟ 
 من سرق أشياء جحا؟ 
 هل ما فعله جحا صحيح أم خطأ؟ لماذا؟ 
 هل جحا عاقل أم مجنون؟ 
  من هم أصدقاؤك؟ 
 كيف تتعرف عليهم؟ 
 هل تقول ألصدقاءك كل المعلومات عن أسرتك؟ 

 
 

 



 

   فأر القرية وفأر المدينة»بعد االنتهاء من تقديم درس  »
والتدرب على استخدام مفراداته وتراكيبه من قبل الطالب، 

من خالل « وفأر ريف... فأر مدينة »يعرض المعلم فيلم 
 :هذا الرابط

 https://www.youtube.com/watch?v=HaahcemMbAQ 

 
 يترك المعلم فرصة للطالب لمتابعة أحداث الفيلم. 

 

  يطلب المعلم منهم التعليق على أحداث الفيلم، ويحفزهم
على التحدث وسرد أحداثه كما رأوها، ويتأكد من فهمهم لها 

.  وقدرتهم على التعبير عنها من خالل طرح أسئلة المحتوى
 ..(من، ما، ماذا، كيف، متى، هل، أين )

 

 





على التالميذ تعيين أوجه التشابه واالختالف بين 
 :القصتين من حيث

  العنوان 
 عدد الفئران 
 شخصياتهم 
 أنواع الطعام 
 وسائل المواصالت 
 األماكن 
 نهاية القصة 
 

 

 





 

   والتدرب « النملة والجرادة»بعد االنتهاء من تقديم درس
على استخدام مفراداته وتراكيبه من قبل الطالب، يعرض 

 :من خالل هذا الرابط« النملة الكريمة»المعلم فيلم 
 https://www.youtube.com/watch?v=uw7jFa2wSxA 

 

 يترك المعلم فرصة للطالب لمتابعة أحداث الفيلم. 
 

 يقسم المعلم الطالب إلى مجموعات صغيرة. 
 

  يوزع المعلم أوراق األسئلة ويشجعهم على التعاون في
 .قراءة األسئلة ومحاولة اإلجابة عنها

 

  يطلب المعلم من كل مجموعة إجابة سؤااًل مع مناقشة ذلك
 .مع جميع الطالب

 

 













اجمع معلومات عن النملة 
 من الشبكة اإللكترونية



 

 

 

 

 ملكة

 

 صغيرة الحجم حشرةالنملة هي 

ولكن كثيرة الحركة تعيش في مجتمعات 

 خمة ض

 نملة  المليونعددها عن  زيدي

 للصغار  حجراتلى إفبيت النمل مقسم 

 وهناك حجرة خاصة بالملكة 

 للطعام  مخازنوحجرات خاصة ك

 النملة تؤدي عملها في نشاط كبير

 

 

 

 

 

 الطعام مخازن

 

 

 

 

 

 الملكة حجرة

 

 

 

 

 

 بيت النمل حجرات

 

 

      

١٠٠٠٠٠٠ 
 

 مليون

 

 

 

 

 

 

 حشرات

 

 

 

 

 

 نبات

 

 

 

 

 

 حيوان

 

 

 

 

 

 إنسان



 

ففي يوم من األيام مر جيش سيدنا سليمان 

 على مكان يكثر فيه النمل

فلما أحست نملة بقدومهم خافت على 

أخواتها ونصحتهم بدخول الخلية وإال 

 حطمهم سيدنا سليمان

 وجنوده وهم ال يشعرون

  فتبسم سليمان عليه السالم حين سمعها

  ثم شكر هللا على ما أعطاه من النعم

وسأله أن يدخله الجنة مع عباده 

 الصالحين
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=155897 

 

 أمل الحسيني

 

 ورد ذكر النمل في القرآن الكريم في قصة

 -18-سليمان عليه السالم في اآلية

ْمِل َقالَْت َنْملٌَة } َحتَّى إَِذا أََتْوا َعلَى َواِدي النَّ

ُكْم  ْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنُكْم اَل َيْحِطَمنَّ َها النَّ َيا أَيُّ

 ُسلَْيَماُن َوُجُنوُدهُ َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ 

 18النمل{

  كما سميت السورة بسورة النمل

 من القرآن الكريم  -27-وهي السورة 

 أحست تبسم

= 

 شعرت

 يكثر

= 

 يزيد

 جيش

 

  ال يحطمنكم

= 

حتى ال  

 يكسركم 

  مساكنكم

  = 

 بيوتكم

 ذكر النملة 

  = 

الكالم عن 

 النملة

 ورد

= 

 جاء 

 









زين صفك وبابه بلوحات تعليمية تتناول مواضيع َأصلية  
 :وضرورية لبداية العام ولتجهيز الطالب لدروس المنهاج

 قسم صفك إلى مجموعات من طالبين 
  اللوحات عن َأعِط طالبك ورقة تتضمن أسئلة 
  أطلب من تالميذك قراءة الورقة قبل البحث عن اإلجابات 
  صحح اإلجابات مع الطالب 

 

  
 

















 «عطلة سعيدة»بعد اإلنتهاء من درس 
 

 تقديم مفردات الجدول الدراسي 
 

 تقسيم الصف إلى مجموعاٍت من طالبين  : 
 

قراءة الجدول اليومي للصف الخامس باللغة العربية 
 ما قبل االستماع»مناقشة ورقة  » 

 

 :  مقطع مدرستي
االستماع األول لالستمتاع 
 قراءة أسئلة الفهم 
 االستماع الثاني واإلجابة عن األسئلة 
 االستماع الثالث ثُّم التصحيح 

 

 نشاط ما بعد االستماع: 
الكتابة 
التصحيح 
القيام بمشروع وتقديمه أمام الّصف 

 
 



 

 

 

 

 

الّرياضيات=  الِحساب اللُّغة الَعربية  التّاريخ الُعلوم 
 
 
 
 
 

الرياضة  الُفنون  القرآن الّلغة اإلنجليزية  
 
 
 
 
 

 التمثيل الَمكتبة ااِلستراحة اإلسالميات







 :بعد اإلجابة عن أسئلة الفهم ُاطلب من طالبك
 
 

 40ِفقرًة من /َصور نفسك في َصفٍّ ُتحّبه، ثُّم ُاكتب ُجماًل 
 :َكلمة، َتَتحّدث فيها عن َصفِّك

 

  ماذا تدرس؟ 
  من َمعك؟ 
  كيَف َتشُعر؟ 

 

 كلمة 40: المجموعة األولى
 كلمة 30-25: المجموعة الثانية
 ثالث جمل: المجموعة الثالثة



http://www.kids.jo/main/GeneralInfoCat.aspx 



 «حذيفة والهدهد»بعد االنتهاء من درس  
 

  عرض الئحة الطيور على الطالب 
  ماهو طيرك المفضل؟: طرح سؤال 
 إعطاء الطالب ورقة أسئلة ليجمعوا المعلومات 
  تعريف الطالب على كيفية البحث عن معلومات عن طائر من

 أو وكيبيديا Kidsjoخالل ِاستعمال 
 إحضار الحواسيب إلى الصف 
 مساعدة الطالب للحصول على المعلومات 
االستعانة بصديق إذا أمكن 
  كتابة اإلجابات في فقرة أو جمل تامة 
 عمل مشروع فني للطائر 
 تقديم المشروع أمام الصف وطرح األسئلة 

 
 







Elements Maximum Score Your Score  

Worksheets 

(Collecting information) 

30   

First draft writing 

  

15   

Second draft writing 

  

10   

Presentation 

  

Confidence and delivery 

of the content 

  

Grammar 

  

Interactive questions 

  

  

20 

  

10  

 

5 

  

Final look (Bird) 

  

10   

Total  100   

 
 
 
 

Bird Project 
Nacheda Baroud Tizani 

  
Name: ___________________                                                                                         Date: _________________ 

  
Grade: __________________                                                                                           Final Grade: ____________ 

  
  





االستفادة بالمواد األساسية مثل التاريخ 
والعلوم والحساب واإلسالميات وغيرها وربطها 

 .باللغة العربية
 

 

 
 



في « القرون الوسطى»بعد االنتهاء من مشروع 
 :صف اللغة اإلنجليزية، كان على الطالب

 جماًل تتكلم عن دوره الذي قام به في / كتابة فقرة
المشروع، على أن تتضمن معلومات عما أحضر 

 .معه من أشياء، وموضًحا خدماته للمجتمع
  االستعانة بصديق أو بالمعلمة أو بـgoogle 

translate 
  تقديم المشروع أمام طالب الصف. 
 

 
 



تقوم المعلمة بالتجربة مع « الجمل وأكياس الملح»َأثناء درس  
 .طالبها

 

 :  التجربة
 

 .وعاء ماء -ميزان  –كيس به قطعة إسفنج  –كيس الملح : األدوات
 :الخطوات

  وزن كيس الملح قبل تغطيسه في الماءتعيين. 
  المالحظات تغطيس كيس الملح في الماء عدة مرات ووزنه وكتابة

 في كل مرة
 تعيين وزن كيس اإلسفنج قبل تغطيسه في الماء. 
  المالحظاتووزنه وكتابة تغطيس كيس اإلسفنج في الماء 
  المقارنة بين األوزان وكتابة المالحظات 

 
 

 



 :  قبل نهاية الدرس
  الطالب ورقة أسئلة للبحث عن إعطاء

 .الجملمعلومات عامة عن 
  للبحث ( أي باد)استخدام الحاسوب أو

 عن المعلومات في الصف
 تصحيح الورقة مع الطالب 
 عمل مشروع صغير وتقديمه أمام الصف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84 

 







  إعطاء الطالب واجًبا للبحث عن فوائد
 .وأضرار الملح لجسم اإلنسان

 تصحيح الواجب مع كل طالب على حده 
  القيام بمشروع صغير 
 تقسيم الطالب إلى مجموعات من طالبين 
 تبادل المعلومات بين الطالب 

http://www.elajweb.com/?p=1810   
 

 



فوائد وأضرار الملح لجسم 
.اإلنسان  



  في مجموعات فكر في كيفية استخدام مواد
أصلية تتناسب مع منهاجك الدراسي، أو 

يمكن ربطها مع مواد دراسية أخرى، 
 :  وشاركنا

 عنوان الدرس 
 عدد أمثلة لمواد أصلية تتناسب مع درسك! 
 

 

 



 بهاالطريقةالمثلى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين   

https://uqu.edu.sa/maszahrani/ar/25115 

 جامعة أم القرى. تعليم اللغة إتصاليا: األستاذ الدكتور رشدي طعيمة http://uqu.edu.sa/page/ar/5431 

 http://iteslj.org/Techniques/Kilickaya-AutenticMaterial.html 

 http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-

artslaw/cels/essays/secondlanguage/yvette2.pdf 

 http://www.cambridge.org/elt/blog/2014/05/authentic-materials-classroom-advantages/ 

 http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/Writings/Papers/AuthMat81.htm 

 https://neltachoutari.wordpress.com/2011/04/01/use-of-authentic-materials-in-language-

classrooms-a-fashion-or-compulsion/ 

 http://iteslj.org/Techniques/Kilickaya-AutenticMaterial.html 

 http://www.cambridge.org/elt/blog/2014/05/authentic-materials-classroom-advantages/ 

 http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/Writings/Papers/AuthMat81.htm 
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