
 الل أندرويدخمن  االستفهامية الجملةفي التعليمية تطوير المادة 
 بمدينة باتو الحكومية سالمية الثانيةدرسة الثانوية اإلالم بالتطبيق على 

 
 رسالة الماجستير 

  
 
 إعداد

 يًتا ريسمي فطرم ألديالشت
 ٜٕٖٓٓٔٚٔرقم التسجيل : 
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 االستفهامية من خالل أندرويد الجملةتطوير المادة التعليمية في 
 بمدينة باتو الحكومية  المدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية بالتطبيق على 

 
 رسالة الماجستير

 
 ىذه الرسالة تقدـ إىل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج 

 فاء شرط من شركط اٟتصوؿ على درجة ا١تاجيستَتيالست
 يف تعليم اللغة العربية

 
 إعداد

 يًتا ريسمي فطرم ألديالشت
 ٜٕٖٓٓٔٚٔرقم التسجيل : 

 

 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية الدراسات العليا
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج جامعة

1026 



الناقشة ةالموافقة و االعتماد من لجن  
من الجملة االستفهامية تطوير المادة التعليمية في  إف رسالة ا١تاجستَت ٖتت العنواف :

بمدينة  الحكومية المدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية خالل أندرويد بالتطبيق على
 أعدىا الطالبة : اليت، باتو

 : تشيًتا ريسمي فطرم ألديال  االسم
 ٜٕٖٓٓٔٚٔ:  رقم التسجيل

ك يقر قبو٢تا شرط قد دفعت الطالبة عن ىذه الرسالة أماـ ٣تلس ا١تناقشة  
 ٗ ، بتاريخك ذلك يف يـو اٞتمعةللحصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف تعليم اللغة العربية، 

 .ـ ٕٙٔٓ مارس
 من السادات :ك يكوف ٣تلس ا١تناقشة 

 . الدكتور ٦تلوءة اٟتسنةٔ
 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف :  

 رئيسة مناقشا
_________________ 

 . الدكتور نور حسن عبد البارمٕ
 رقم التوظيف :    

 مناقشا أساسيا
_________________ 

 . الدكتور كلدانا كرغاديناتاٖ
 ٖٜٜٖٜٔٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوظيف :   

 مشرفا مناقشا
_________________ 

 . الدكتور مفتاح ا٢تدلٗ
 ٕٖٕٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓٓٓٔٚٔرقم التوظيف :  

 مشرفا مناقشا
_________________ 

 اعتماد
 مدير الدراسات العليا

 
 األستاذ الدكتور ْتر الدين

 ٕٖٖٖٜٖٕٜٓٔٓٛٔٔٔٙ٘ٔرقم التوظيف



 الطالبة اقرار
 

 انا ا١توقع أدناه، ك بيانايت كاآليت :
 : تشيًتا ريسمي فطرم ألديال  االسم

 ٜٕٖٓٓٔٚٔ:  رقم التسجيل 
من خالؿ أندركيد  االستفهامية اٞتملة: تطوير ا١تادة التعليمية يف   العنواف

 ٔتدينة باتواٟتكومية ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية  علىبالتطبيق 
 

أقر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف  
تعليم الغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية 
ماالنج، حضرهتا ك كتبتها بنفسي ك ما زكرهتا من إبداع غَتم أك تأليف اآلخر. ك اذا 

ا من تأليفو ك تبُت أهنا فعال ليست من ْتثي فأنا اٛتل ا١تسوكلية أدعى أحد استقباال أهن
على ذلك، ك لن تكوف ا١تسوكلية على ا١تشرؼ أك على كلية الدراسات العليا ّتامعة 

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. 
 على رغبيت ا٠تاصة ك مل جيربين أحد على ذلك. اىذا كحررت ىذا اإلقرار بناء

 
 
 
 

 
 

ـٕٙٔٓ مارس ٗباتو،   
 الطالبة ا١تقررة

 
 تشيًتا ريسمي فطرم ألديال  



 اإلهداء
 

 
 أىدم ىذه الرسالة إىل :

 
 أمي  احملبوبة " كحيوننجسيو" اليت احتضنتٍت باٟتناف ك احملبة

الذم مل يبخل علي يومان بشيء أيب احملبوب " شهداء عظيم"  

ٚتيعا أسريت" ريندا ك تيكا " ك إىل أىلي ك ك أختام    

علمٍت ك يرشدين، أساتذيت كأستاذايتإىل من ي    

 الدراسات العليا ٕٗٔٓمرحلة  مث إىل أصحايب ك صاحبايت يف 

 ماالنج اٟتكومية إبراىيم اإلسالمية  كّتامعة موالنا مال 

 

أنتم وهبتموني الحياة، و المحبة والحماسة، و األمل و العلوم و المعرفة الكثيرة 
 التي لن يمكنني أن أكافأها 

 
 
 

 



البحث مستخلص  
 

 خالؿ من االستفهامية اٞتملة يف التعليمية ا١تادة تطوير.  ٕٙٔٓ ، تشيًتا ريسمي فطرم.لديالأ 
، .رسالة ا١تاجستَتباتو ٔتدينة اٟتكومية الثانية اإلسالمية الثانوية ا١تدرسة يف تطبيقالب أندركيد

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم
  ( الدكتور مفتاح ا٢تدلٕالدكتور كلدانا كرغادناتا )( ٔ: ).ٖتت إشراؼ ماالنج اٟتكومية

 : المادة التعليمية ، العبارة اإلستفهامية ، أندرويد الكلمات المفتاح 
 

لقاء األسئلة يتميز هبا العبارة االستفهامية، ك أّما العبارة االستفهامية يتميز هبا إ
ذف من الذم يريد اف يستويل ا١تهارة يف القاء األسئلة  إداة اإلستفهاـ يف أكؿ اٞتملة. أ

مث تطبيقها يف اٞتملة أك يف العبارة. ألف كل اداة فبطبع الـز اف يستويل اداة االستفهاـ 
 .االستفهاـ ٢تا كظيفة ا٠تاصة يف طلب اإلجابة

من  ة االستفهاميةيف العبار  التعليمية تطوير ا١تادة( ٔيهدؼ ىذا البحث على  )
( كصف ٕ) ٔتدينة باتو درسة الثانوية اإلسالمية الثانيةيف ا١ت بتطبيق الؿ أندركيدخ

يف  بتطبيقالؿ أندركيد خمن االستفهامية  يف العبارة التعليمية ا١تادةمواصفات ا١تنتج من 
يف  التعليمية مدل فعالية ا١تادة( كصف ٖ) ا١تدرسة الثانوية االسالمية الثانية  ٔتدينة باتو

انية  ٔتدينة يف ا١تدرسة الثانوية االسالمية الث بتطبيقالؿ أندركيد خمن  ة االستفهاميةالعبار 
 . باتو

 Borg and Gallعند ، تستخدـ الباحثة منودج البحث ك التطوير اإلجرائي يف ىذا البحث

رباء، ك ٕتربة : ٚتع ا١تعلومات، ك ٗتطيط النتاج، ك التحقيق، ك ٕتربة النتاج من ا٠تبا١تتصرؼ ك ىو
  النتاج، ك اإلنتاج األخَت. االستخداـ، ك اصالح

( ٕتأليف ا١تادة يف العبارة اإلستفهامية )( ٔتنقسم العملية يف صناعة ا١تنتج ىي : )
( تطبيق ا١تسودة على يف اٟتاسوب كما ٖترسم الباحثة ا١تسودة يف الكراسة عن ا١تنتج )

إف ا١تادة يف ىذا ا١تنتج على . اٟتاسوب برنامج يف ا١تسودة تطبيق( ٗيف الصورة التالية )
البياف  Home. إف ا١تنتج ٖتتوم على  ي األسرة ، ك البيت ك العطلةثالث عناكين ك ى



عن أدكات االستفهاـ ك كضيفتها يف العبارة االستفهامية . أدكات اإلستفهاـ ٖتتول على 
( كيف ٚ( أياف )ٙ( مىت )٘( من )ٗ( ما )ٖ( ا٢تمـز )ٕ( ىل )ٔأقساـ ك ىي ) ٔٔ

 ( كم. ٔٔ( أم )ٓٔ( أّّن )ٜ( أين )ٛ)
 من نتيجة التحقيق ك التجربة، كصلت الباحثة إىل نتيجة تقوؿ أف تطويراستنادا 

 الثانوية ا١تدرسة يف أندركيد بتطبيق خالؿ من االستفهامية العبارة يف التعليمية ا١تادة
باتو مناسبة لتكوف كسيلة لتعليم يف تنمية مهارة الطلبة يف إلقاء  ٔتدينة الثانية اإلسالمية

األسئلة يف ا٠توار، ك اقًتحت الباحثة اف تقاـ ْتوث أخرل فيما يتعلق بتطوير  ىذا ا١تنتج 
 كسيلة لتعليم مهارات أخرل. 
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Asking questions is always marked by the interrogative sentence, 

interrogative sentence while the device is marked with a question or a 

question word, So someone who wants to be  master of question then also 

have to master the usage interrogative sentence is good and right. because 

the device asked or said asked have a role and purpose of each other. 

This study aims to (1) Establish Subjects Interrogative sentences 

in accordance with the Android-based at MAN 2 Batu (2) Describe 

Instructional Materials Specifications Interrogative sentences in 

accordance with the Android-based at MAN 2 Batu (3) Describe the 

effectiveness Subjects Interrogative sentences in accordance with the 

Android-based at MAN 2 Batu. 

Process Items starting with (1) Preparation of Material (2) 

Creating Sketches Books (3) Apply the Sketch in the computer (4) Apply 

a sketch on the computer into the program. The products have three titles, 

namely "Family, Home Holidays". Home contains tools and functions in 

the sentence asked. There are 11 tool asks. (1)    الهمزز  مززه (4) مزز  (3) هزز  (2) 

 .كم (11) أي (10) أوّى (9) أيه (8) كيف (7) أي ن (6) متى (5)

Based on research and testing that has been conducted by 

researchers, it is known that the Instructional Materials Interrogative 

sentences in accordance with the Android-based applied at MAN 2 Batu. 

appropriate fit when used as a reference in the teaching and learning of 

interrogative sentences as a medium of learning in improving the skills of 

asking. And researchers expect other studies related to these materials as a 

medium for learning other skills. 
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Mengajukan pertanyaan selalu ditandai dengan adanya kalimat tanya, 

sedangkan kalimat tanya ditandai dengan piranti tanya atau kata tanya. Sehingga 

seseorang yang menguasai keterampilan bertanya maka juga harus menguasai 

pengguanaan kalimat tanya yang baik dan benar, karena setiap piranti tanya atau 

kata tanya memiliki peran dan tujuan masing –masing. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangan Bahan Ajar kalimat 

Interogatif berbasis Android di MAN 2 Batu (2) Mendeskripsikan Spesifikasi 

Bahan Ajar kalimat Interogatif berbasis Android di MAN 2 Batu dan (3) 

Mendeskripsikan Efektifitas Bahan Ajar kalimat Interogatif  berbasis Android di 

MAN 2 Batu. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan milik Borg 

dan Gall yang telah dimodifikasi, yaitu (1) Pengumpulan data (2) Desain Produk 

(3) Validasi Desain (4)Uji Coba Produk (5) Uji coba Pemakaian (6) Revisi (7) 

Produk Akhir. 

Proses Pembuatan Produk dimulai dengan  (1) Penyusunan Materi (2) 

Membuat Sketsa di Buku (3) Mengaplikasikan Sketsa di computer (4) 

Mengaplikasikan sketsa di computer ke dalam program. Produk memiliki tiga 

judul yaitu “Keluarga, Rumah dan Liburan”. Home berisi piranti tanya dan 

fungsinya dalam kalimat. Terdapat 11 Piranti tanya yaitu (1)    الهم  (4) م  (3) ه  (2) 

 .كم (11) أي (10) أوّى (9) أيه (8) كيف (7) أي ن (6) متى (5) مه

Berdasarkan penelitan serta ujicoba yang telah dilakukan peneliti, 

diketahui bahwa Bahan Ajar kalimat Interogatif  berbasis Android  yang 

diterapkan di MAN 2 Batu, sesuai apabila digunakan sebagai rujukan ajar dalam 

pembelajaran kalimat interogatif serta sebagai media pembelajaran dalam 

meningkatkan keterampilan bertanya. Dan peneliti mengharapkan adanya 

penelitan lain yang berhubungan dengan meteri ini sebagai media pembelajaran 

untuk keterampilan lain 

 



 و التقدير كلمة الشكر
 
 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمدهلل رب العا١تُت ك الصالة ك السالـ على أشرؼ األنبياء ك 
 ا١ترسلُت ك على آلو ك أصحابو أٚتعُت، ك بعد.

ستَت،  ىنا تريد الباحثة أف تقدـ من صميم كتابة ىذه الرسالة ا١تاجتسر الباحثة إنتهاء  
التقدير ١تن قد ساىم ك ساعدىا على كتابة ىذه قلبو العميق أجزؿ الشكر ك أٙتن 

 الرسالة، ك ىم:
الربكفسور الدكتور موجيا راىرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .ٔ

 اٟتكومية ٔتاالنج
الربكفسور الدكتور ْتر الدين ، مدير الدراسة العليا ك الدكتور كلدانا كرغاديناتا،  .ٕ

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية رئيس قسم تعليم اللغة العربية 
 ٔتاالنج.

، بصفة ا١تشرؼ األكؿ الذم كجهت الباحثة ك أرشدىا كلدانا كرغاديناتا الدكتور .ٖ
 ك أشرؼ عليها بكل هبتماـ ك صرب ك حكمة يف كتابة ىذه الرسالة.

الدكتور مفتاح ا٢تدل، بصفة ا١تشرؼ الثاين الذم كجهت الباحثة ك أرشدىا ك  .ٗ
 رؼ عليها بكل هبتماـ ك صرب ك حكمة يف كتابة ىذه الرسالة.أش

الدكتور اٟتاج ٤تمد عبد اٟتميد، بصفة خبَت ١تواد التعليمية الذم أعطى  .٘
ا١تالحظات ك االقًتاحات الستكماؿ ك تصحيح ا١تنتج الذم قامت الباحثة 

 بتطويره من ناحية مواده 
ذم أعطى ا١تالحظات ك بصفة خبَت للمنتج ال الربكفسور الدكتور مهيباف، .ٙ

 االقًتاحات الستكماؿ ك تصحيح ا١تنتج الذم قامت الباحثة بتطويره



رئيس ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية اٟتكومية ٔتدينة باتو، األستاد  .ٚ
 الدكتورندكس كينارسو 

ٚتيع األساتذة يف الداراسات العليا احملًتمُت، ك األصدقاء ك من ال تستطيع  .ٛ
 كرىم ٚتيعا ىنا. الباحثة أف تذ 

ك ىذا، ك اهلل أسأؿ أف تكوف أعما٢تم مقبولة ك مثابة، ك تكوف رسالة ا١تاجستَت ىذه 
 نافعة ك مفيدة للعباد ك البالد، آمُت 
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 الفصل األول
 
 
 العاماإلطار 

 
 خلفية البحث

 
ا١تادة التعليمية ىي ا١تادة ا١تستخدمة ١تدرس يف تعليم الطلبة، كالـز على كل 
الطلبة اف يستوليها يف كقت معُت. ك تشتمل ا١تادة التعليمية على النظريات ك ا١تفاىيم ك 

ا١تادة التعليمية للدرس االستماع للغة العربية مثال فتمثل ا١تادة التعليمية القواعد ك التقييم. 
هبذا ا٢تدؼ، ك إذا ا٢تدؼ لعملية التعليم ىي الكتابة فا١تادة التعليمية الـز اف تكوف 

 مطابقا هبذا ا٢تدؼ.   
ك ١تدرس لو دكر أساسي الختيار، ك إليصاؿ ا١تادة التعليمية باسخداـ الطريقة 

 للغرض كفقا ناسبةم ا١تادة التعليمية الـز اف تكوف ك.ك ا١تناسبة لدل الطلبة ا١تختارة
الدرس ك اذا كاف ا١تادة التعليمية ال تناسب بالغرض ك ا٢تدؼ فتكوف عملية  كا١توضوع

عملية  يف إجيابية مسامهة تكوف ا١تناسبة التعليمية ا١تادة استخداـ اذف التعليم غَت مركزة،
 التعليم.

  ائلةا٢ت فوائدال تعطي لطلبة ك الدعم تكوف ا١تتنوعةالوافرة ك  التعليمية ا١تواد
 وسعيف ت اٟتصوؿ على الطلبة كتشجيع فتكوف اٞتّو يف العملية التعليم ناشطا ك حيا

 إىل ا١تعلم. ا١توارد على االعتماد كتقليل التعلم الذايت يف بيتهم فرصة
 يف إالّ  ليس ك إندكنيسيا، يف األقاليم شىت يف انتشر قد العربية اللغة تعليم اف

 ك. اٟتكومية ا١تدارس يف ك الدينية ا١تعاىد يف إّما أيضان  القرية يف لكن ك فحسب ا١تدينة
  ك. ا١تتنوعة التعليم كسائل ك التعليمية األساليب برزت الظواىر، ىذه من شك ال



 العربية اللغة تعلم شهور. ك أثر ديكن ما بأحسن العربية اللغة تدريس يف ا١تدرس يتسابق
ا١تتنوعة من طريقة تعليمها ك كذلك مادة التعليمها، ألف للغة  ميالتعل يف مشاكل فظهر

 العربية خصائص اللغوية ا١تختلفة من لغات أخرل.
من احدل مكوف ـ ك ا١تهارة الكالاللغوية ك ىي كفاءة الاحدل  من وار ىواٟت

١تادة عن أدكات اإلستفهاـ ك النمودج مث اٟتوار ىي إلقاء األسئلة ك لكن آسف أف ا
تطبيقها قليل، مع أف ا٠تطوات يف منهج الدرسة ٕترب الطلبة على قياـ اٟتوار بُت كاحد ك 

ة ك احملدكدة لك من ا١تادة القلياآلخر حىت ال يقدر الطلبة على إلقاء األسئلة مع غَتىم ، 
، ك االتصاؿفحلوؿ ا١تسألة ىي تطوير ا١تادة. ألف اٟتوار ىو عملية ا١تذكورة يف السابقة 

الـز على   كصبح متطلب ك احتياج يف اٟتياة، أأمر مهم لدل اإلنساف ك  وىاالتصاؿ 
ىل سكاف ما ك سكاف أف يقـو بعملية االتصاؿ بُت كاحد كآخر ك بُت أكل االنساف 

صاؿ الفّعاؿ ديكن أف يساعد يف حل يصاؿ اا١تشاعَت ك األراء ك األفكار.ك االتإلآخر 
ا١تشاكل يف اٟتياة كٖتسُت العالقات الشخصية مع اآلخرين. فهم النظرية كالبحث 

  ٔكالتطبيق من االتصاالت ديكن أف يوفر فرقا كبَتا يف اٟتياة كحياة اإلنساف يف العامل. 
اف اف يستويل التصاؿ أداة ك ىو اللغة، ك ليقـو عملية االتصاؿ الفعاؿ البد لكل االنس

 اللغة .
 .ٕيف كتابو   :قاؿ السالييت

"اللغة أداة االتصاؿ ك ىي أىم الظواىر االجتماعية اإلنسانية عرب تاريخ البشرية، 
هبا تظهر األمة شخصيتها، فهي مرأة صادقة تعكس ما تتمتع بو األمة من ثراء 

يف الوجود  عاطفي ك عقلي ك عقائد ك تقاليد، ك تبُت نظرهتا للحياة ك فلسفتها
  ك الكوف، ك ٗتضع لو من مبادئ يف السياسة ك التشريع ك األخالؽ.
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أك إلقاء  االتصاؿ لدل االنساف مع غَته ىي ك احدل من العملية ا١تبدائية من
لقاء األسئلة إ٧تاح اإلنساف يف ك جابة جيدة، إعدم على ت، األسئلة اٞتيدة األسئلة

صاؿ ك على كل متعلم اللغة األجنبة خاصة يسبب على ٧تاح اإلنساف يف عملية االت
 سئلةلقاء األإيف اإلنساف ذا استمر إف يستويل ا١تهارة فيها. ألف أ١تتعلم اللغة العربية 

 .  ٖستمر االتصاؿ فإف ال فال. تقدمي االسئلة اٞتيدة ثأثر على على اإلجابة اٞتيدة اف
اف القاء األسئلة يتميز هبا العبارة االستفهامية، ك أّما العبارة االستفهامية يتميز 

ذف من الذم يريد اف يستويل ا١تهارة يف القاء األسئلة  إداة اإلستفهاـ يف أكؿ اٞتملة. أهبا 
فبطبع الـز اف يستويل اداة االستفهاـ مث تطبيقها يف اٞتملة أك يف العبارة. ألف كل اداة 

 .تفهاـ ٢تا كظيفة ا٠تاصة يف طلب اإلجابةاالس
ازدىر تعليم اللغة العربية يف اندكنيسيا، ك الـز عليو كسائل مطابقا بشرخ السابق، 

التعليم ا١تناسبة، ألف كسائل التعليم اٞتيدة ك ا١تناسبة تستطيع أف ٕتعل الطلبة مسًتحُت 
"أف  ٗيناسب بقوؿ الشيخ. ك ىذا ما -ؤ تجعلهم يف ا١تلل ك الضجرقئييف الفصل ك ال 

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا صار ٗتصصان مستقالن يف العامل، ك كذلك الوسائل 
 التعليمية تساعد ا١تتعلم األجنيب على إكتساب ا١تهارت اللغوية".

فصل أم منهما عن اف تستطيع تم ك كسائل التعليم مًتابطتاف ال إف عملية التعلي
لة بدكف كسائل التعليم،  ك كسائل التعليم ىي  األخرل، ألف عملية التعليم صارت ٦ت 

شيئ ال منفعة ٢تا إال اذا نطبِّقها يف عملية التعليم . "كسائل التعليم تساعد ا١تتعلم 
األجنيب على اكتساب ا١تهارات اللغوية األربع ك ىي اإلستماع، ك الكالـ ك القراءة ك 

 الكتابة.
حالؿ أندركيد يف كل أ٨تاء العامل، ك اصبح  قد شهر االستخداـ اٞتهاز من

اإلنساف يستخدموف طوؿ أيامو يف حياتو. ألهنم حيملوف ىذا اٞتهاز لكل كقت ك 
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مكاف. ىم يبحثوف كل ما يتعلق يف حياهتم فيو عن طريق شبكة الدكلية إما من أخبار، 
 ك الدرس، تسلية.

يريد اف يطبق عملية  اٟتكومية إف الطلبة يف ا١تدرسة الثانوية االسالمية
االتصاالت باللغة العربية ١تتعلمي اللغة العربية ك لكنهم مل يستطيع اف يقـو ىذا ا٢تدؼ 

لعربية ألف الطلبة مل يستطيع اف يقدـ االسئلة اٞتيدة بينهم مع اف اٟتصص لتعليم اللغة ا
م ب مهما أمرىوار ا١توجودة يف الكتاٖتفظوف اٟت ك اآلسف ىم ،قصَتة ك ٤تدكدة 

وار باحسن ما ديكن مناسبا ك مالئما ٔتقدر الطلبة ك لكن مل ا١تدرس يف تطوير اٟت
وار لقلة النمادج ك األمثلة يف العبارات االستفهامية، وير اٟتيستطيع الطلبة على تط

 النمادج ا١توجودة يف الكتاب منادجا نظريا ك صعب الطلبة يف تطبيقهم يف اٟتوار اليومية.
  ج الطلبة الوسيلة ا١تعينة لتقدمي االسئلة بينهم.ا من ىذا الواقع حيت

مع زميلهم مناسبا با١توضوع ا١تعُت ك لكن  وارطلبة الـز اف يقدر بقياـ اٟتاف ال
وار حيتاج على فقد، مع اف اٟتاالستفهامية قليلة بل تكوف ا١تتكملة  اٞتملةا١تادة عن 
إذا ما نرل األمهية . ار بُت الطلبةاالستفهامية الكاملة ك يعدم اٟتوار اٟت اٞتملةاستخداـ 
االستفهامية  ٨تو ا١تتعلم ك استخداـ كسائل التعليم يف ا١تدرسة، لسوؼ  اٞتملةعن ا١تادة 

ىو ِحّل من ا١تشكلة الؿ أندركيد خاإلستفهامية من  اٞتملةا١تادة ابأف تطوير  يعرؼ
اٞتملة ك يستطيع اف يكوف ا١تعدل يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم ا١تذكورة، 

 اإلستفهامية.
استنادان على خلفية البحث ا١تذكورة ٔتوضوع تطوير ا١تادة يف العبارة االستفهامية 

 من حالؿ أندركيد يف كزارة العاملُت ٔتدينة جونباج ، فالباحثة تقـو هبذا البحث.
 

 
   
 



 أسئلة البحث  .أ 
 الؿ أندركيدخاالستفهامية من  ملةيف اٞت التعليمية يتم تطوير ا١تادة كيف .ٔ

  ٔتدينة باتو ؟اٟتكومية يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية   بالتطبيق
الؿ أندركيد خاالستفهامية من  اٞتملةيف  التعليمية ا١تادةما مواصفات ا١تنتج من  .ٕ

 ؟ ٔتدينة باتو اٟتكوميةيف ا١تدرسة الثانوية االسالمية الثانية  بالتطبيق
 بالتطبيقالؿ أندركيد خاالستفهامية من  اٞتملةيف  التعليمية ما مدل فعالية ا١تادة .ٖ

 ٔتدينة باتو ؟ اٟتكوميةيف ا١تدرسة الثانوية االسالمية الثانية 
 

 أهداف البحث  ج.
 يهدف هذا البحث إلى:

الؿ أندركيد يف خاالستفهامية على من  اٞتملةيف  التعليمية كصف تطوير ا١تادة .ٔ
 ٔتدينة باتو اٟتكمميةا١تدرسة الثانوية االسالمية الثانية 

الؿ خمن االستفهامية   ملةيف اٞت التعليمية ا١تادةكصف مواصفات ا١تنتج من  .ٕ
   تؤتدينة بااٟتكومية يف ا١تدرسة الثانوية االسالمية الثانية   بالتطبيقأندركيد 

الؿ أندركيد يف خمن  االستفهامية ملةيف اٞتالتعليمية كصف فعالية ا١تادة  .ٖ
 ٔتدينة باتو اٟتكومية ا١تدرسة الثانوية االسالمية الثانية  

 
 مواصفات المنتج د.

يف  التعليمية لمادةلإف ىذا البحث سوؼ حيصل على نتيجة البحث ك التطوير  
( ا٢تدؼ ، ٔك مواصفات من ا١تنتج ىي )ا١تطّور، الؿ أندركيد خالعبارة االستفهامية من 

ا٢تدؼ من كجود ىذ ا١تنتج ىو تسهيل متعلم اللغة العربية خاصة يف ا١تدرسة الثانوية 
اإلسالمية الثانية اٟتكومية ٔتدينة باتو يف اٟتوار، ألف احدل من ىذؼ التعليم يف ا١تهارة 

العبارة اإلستفهامية قليلة ك ٤تدكدة، الكالـ ىو قدر الطلبة على اٟتوار، مع أف ا١تادة يف 



و "األسرة، ى يف ا١تنتج ا١تادة( ا١توضوع، موضوع ٕك تطوير الباحثة من ناحية مادهتا )
( ٤تتول ا١تنتج ، ا١تنتج حيتول على دليل االستعماؿ ك ا١تادة ك ٖالبيت، ك العطالة" )

 التقييم ك صورة جانبية للباحثة 
 

 فوائد التطوير ه.
 

 نظريفوائد ال.ٔ
يف العبارة االستفهامية على أساس التداكلية يكوف التعليمية إف تطوير ا١تادة 

يف دراسة التداكلية يف اللغة العربية ك تطوير  التعليمية ٥تتلف ك متنوع من تطوير ا١تادة
 .كسائل التعليمية الفعالة اليت قد يكوف خيارا يف عملية التعليم

  طبيقيتفوائد ال. ٕ
الؿ أندركيد يف كل أ٨تاء خك من ا١تعركؼ بأف قد شهر االستخداـ اٞتهار من 

العامل، ك اصبح اإلنساف يستخدموف طوؿ أيامو يف حياتو. ألهنم حيملوف ىذا اٞتهاز 
لكل كقت ك مكاف. ىم يبحثوف كل ما يتعلق يف حياهتم فيو عن طريق شبكة الدكلية إما 

اإلستفهامية اٞتاىزة  ةعباراليف ا التعليمية د ا١تادةمن أخبار، ك الدرس، ك تسلية. ك بوجو 
ف يتعلم ك يستخدـ اٞتهار يف أم كقت ك مكاف أالؿ أندركيد فيستطيعوف ا١تتعلم خمن 

 .ك يفهموف بسرعة ما ديكن
 حدود البحث و.

 . حدود المكاني 2 
يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدنة  XIٖتدد الباحثة ْتثها لطلبة الفصل 

 .باتو
 . حدود الزماني1 

 .ٕ٘ٔٓحىت دٝتبَت  ٕ٘ٔٓمند شهر يونو  اٖتدد الباحثة ْتثه



 . حدود الموضوعي3
على أساس التداكلية  ٖتدد الباحثة ْتثة يف ا١تادة التعليمية يف العبارة اإلستفهامية

  بوسيلة أندركيد.
 

 السابقة  اتز.   الدراس
 

 أرتواف كيتوت إم ك سديتمك كياف إم ا١تقالة يف الصحيفة التعليمية لدل رضانا .ٔ
 تطوير"  ا١توضوع ٖتت.  (Undiksha) بايل ٔتدينة غانيشا التعليمية اٞتامعة من

 النقدم التفكَت مهارة لًتقية االستفهامية ك ا١تسألة أسس على التعليمية ا١تادة
 ٘الطالب.  لدل

 ا١تسألة أسس على يةالتعليم ادةا١ت تطوير يى البحث اىذمن  تيجةالن ك
 علـو يف خاصة الطالب لدل النقدم التفكَت مهارة لًتقية يةاالستفهام ك

 هبذا أرتواف كيتوت إم ك سديتمك كاياف إم لرضانا البحث تلفخي ك الطبيعية،
 عن االستفهامية ةالعبارا تطوير عن يبُت البحث ىذا أف ببعض، بعضها البحث

 الثانوية ا١تدرسة الطلبة لدل  ا١تناقشة ك ا٠توار يف ا١تستخدمة أندركيد طريق
 . باتو ٔتدينة الثانية االسالمية

 اٞتامعة من ا١تاجيستَت ميمونة اتيالنج يتس لدل الصحيفة التعليميةيف  ا١تقالة .ٕ
 شكل يف الواقعي اللغة علم يف الدراسة" با١توضوع ماالنج إبراىيم مالك الفمو 

 ٜٕٓٓ السنة الدينية شوؤكف كزارة لدل القرآف رٚتةت يف االستفهامية العبارات
    ٙ.ـ
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 يف االستفهامية العبارات من أشكاؿ ٖتليل ىو البحث ىذا نتيجةا إف
 البحث هبذا ا١تاجيستَت ميمونة النيجات لسييت البحث حيتلف ك ، القرآف ترٚتة

 طريق عن االستفهامية العبارات تطوير عن يبُت البحث ىذا أف ببعض، بعضها
 االسالمية الثانوية ا١تدرسة الطلبة لدل  ا١تناقشة ك ا٠توار يف ا١تستخدمة أندركيد

 .باتو ٔتدينة الثانية
 ٖتت اٟتكومية ماالنج جامعة من كارتيٍت ٢تريت الصحيفة التعليميةيف  ا١تقالة .ٖ

 الدرس يف اإلبتدائية ا١تدرسة يف التالميذ لدل األسئلة إلقاء مهارة ترقية" ا١توضوع
 ٚ. "التفاعلي منودج طريق عن الطبيعة العلـو

إف نتيجة ىذا البحث ىو ترقية مهارة إلقاء األسئلة لدل التالميذ يف 
ا١تدرسة اإلبتدائية يف الدرس العلـو الطبيعة عن طريق منودج التفاعلي ، ك حيتلف 

ىذا البحث يبُت عن تطوير البحث ٢تريت كارتيٍت هبذا البحث بعضها ببعض، أف 
العبارات االستفهامية عن طريق أندركيد ا١تستخدمة يف ا٠توار ك ا١تناقشة  لدل 

 .الطلبة ا١تدرسة الثانوية االسالمية الثانية ٔتدينة باتو
 

 تحديد المصطلحات . ح
: ا١تراد من العبارة اإلستفهامية يف ىذا البحث ىي العبارة اليت ستفهاميةإلالعبارة ا .ٔ

 نساف إىل السامع.السواؿ أم اٞتملة اليت طرح اإليتضمن 
: ا١تراد من خالؿ أندركيد يف ىذا البحث ىو الربنامج الل أندرويد خمن  .ٕ

 ، ك حيصلو عن طريق شبكة الدكلية(Smartphone) ا١توجودة يف ا٢تاتف
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 الثاني الفصل
 

 
 

 اإلطار النظري

 

 
 اإلطار النظري . أ

 تطوير المادة التعليمية .2

ا١تادة التعليمية ىي ا١تادة ا١تستخدمة ١تدرس يف تعليم الطلبة، كالـز على كل 
الطلبة اف يستوليها يف كقت معُت. ك تشتمل ا١تادة التعليمية على النظريات ك ا١تفاىيم ك 
القواعد ك التقييم. ا١تادة التعليمية للدرس االستماع للغة العربية مثال فتمثل ا١تادة التعليمية 

دؼ، ك إذا ا٢تدؼ لعملية التعليم ىي الكتابة فا١تادة التعليمية الـز اف تكوف هبذا ا٢ت
 مطابقا هبذا ا٢تدؼ.   

ك ١تدرس لو دكر أساسي الختيار، ك إليصاؿ ا١تادة التعليمية باسخداـ الطريقة 
 للغرض كفقا مناسبة ا١تادة التعليمية الـز اف تكوف ك.ا١تختارة ك ا١تناسبة لدل الطلبة

الدرس ك اذا كاف ا١تادة التعليمية ال تناسب بالغرض ك ا٢تدؼ فتكوف عملية  كا١توضوع
عملية  يف إجيابية مسامهة تكوف ا١تناسبة التعليمية ا١تادة استخداـ اذف التعليم غَت مركزة،

 التعليم.
  ا٢تائلة الفوائد تعطي لطلبة ك الدعم تكوف الوافرة ك ا١تتنوعة التعليمية ا١تواد

 يف توسع اٟتصوؿ على الطلبة كتشجيع العملية التعليم ناشطا ك حيا فتكوف اٞتّو يف
 إىل ا١تعلم. ا١توارد على االعتماد كتقليل التعلم الذايت يف بيتهم فرصة

 



 

 االتصال .1

 االتصاؿ تعريف -ٔ

 مأخودة أصال من اللفظ الالتيٍت Communicationإف كلمة اتصاؿ أم 

Communis   اليت تعٍت األلفة أك التقرب ، أم ٨تن نتصل لنوجد جوان من األلفة ك نتبادؿ
أفكارا ك إتاىات ك ىذا بدكره يقودنا إىل آراء فالسفة يوناين ا١تثاؿ ىو أرسطو ك 
أفالطوف ك غَت مها الذم اعتربكا البالغة كلمة شاملة ٖتتوم على عناصر اتصاؿ ا١تعركفة 

 ٛك تضمها ٚتيعا. 
كارؿ ىوفالند بأف االتصاؿ ىو العملية اليت ينقل الفرد ٔتقتضاىا   ك لقد عرؼ

منبهات يف صورة كموز  لفظية لغوية لكي يعدؿ سلوؾ األفراد اآلخرين ، ك أما تشارلز 
موريس فيقوؿ إف االتصاؿ ىو الظرؼ الذم تتم فيو مشاركة عدد من اآلفراد يف أمر 

مة اتصاؿ امنا تدؿ على التفاعل معُت، بينما يقوؿ جورج لندبرج أف استخداـ كل
االتصاؿ عند  ٜبالعالمات ك الرموز، ك قد تأخذ ىذه الرموز شكل صورة أك لغة. 

يف  أفَتيت ـ ركغيس ك لورنشي كنشيت ىو العملية اليت يقـو هبا شخصُت أك أكثر
يودم إىل  خىتتشكيل أك تبديل ا١تعلومات ك ا١تشاعر ك األرل بعضهما ببعض 

ك من معظم كتب اتصاؿ على صعوبة أجياد تعرؼ شامل   ٓٔعمقة.ا١تعلومات ا١تت
تستعمل لإلشارة إىل عملية االتصاؿ. ك  Communicationلالتصاؿ. إال أف كلمة اتصاؿ 

االتصاؿ ىو العملية اليت تنتقل ٔتقتضاىا فكرة أك معلومة من فرد إىل آخر، ٦تا يودم إىل 
 التفاىم ك االنسجاـ بُت ىذين الفردين.    

ف يف حياة االنساف ال ينفصل عن االتصاالت، الف االتصاالت ىي احدل إ
ا١تواشر من حياة االنساف يف حياهتم اإلنسانية، ك اصبحت االتصاالت متطلبات 
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الرئيسية ألف الـز على كل كاحد اف يقـو بعملية االتصاؿ بُت كاحد كآخر ك بُت اىل 
ك األفكار.ك االتصاؿ الفعاؿ ديكن سكاف ما ك سكاف آخر إليصاؿ اا١تشاعَت ك األراء 

أف يساعد يف حل ا١تشاكل يف اٟتياة كٖتسُت العالقات الشخصية مع اآلخرين. االتصاؿ 
ىو نتيجة، ك فهم النظرية كالبحث كالتطبيق من االتصاالت ديكن أف يوفر فرقا كبَتا يف 

 . ٔٔاٟتياة كحياة اإلنساف يف العامل 

 
 منادج ك نظريات االتصاؿ -ٕ

االتصاال ىي صورة عامة من االتصاالت على شكل منهجي ك ٣تردم . منادج 
ك هتذؼ منادج االتصاالت لشرح امكانية معينة ك الًتابط بُت جوانب العملية. النمودج 

 ٕٔ العالقة بُت العناصر فيها. تعقيد على ٖتتوم ىي الوسيلة إلظهار العملية الشاملة اليت

، ك سيبُت الباحث النمادج ا١تطابقة هبذا ك إلتصاالت منادج كثَتة بل كثَتة جدا
 البحث، ك النمادج االتصاالت ْتيث شكل ا١تعلومات ٖتتول على :

  اتصاالت اللفظية ك 

  ٖٔاتصاالت الكتابية 

أبسط منوذج لالتصاؿ ىو مرسل ك مستقبل ألف بقية العناصر تأيت ضمنان ك 
 ديكن التمثيل ٢تذا النمودج ٔتا يايل :
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Kanisius (Anggota IKAPI). Hlm 22 

 مستمع متكلم

 مرسل

 

 مستقبل



 
 
 

 منادج االتصاؿ البسيط ٔ. ٕ اٞتدكؿ
 

إال أف عملية االتصاؿ ليست هبذه البساطة اليت تتمثل يف ىذا النموذج، بل ىي 
أقول ك أبعد ك أكسع ك أمشل حيث ال تتمثل ىذه العملية يف كجود مرسل ك مستقبل 
فحسب، ك يف بعض األحياف يتكلم مرسل ك قد يستمع ا١تستقبل ك لكن ال ٖتدث 

لغة أك برموز ال يفهمها ا١تستقبل أم عملية االتصاؿ ألف ا١ترسل أم ا١تتكلم يتكلم ب
مستمع. أك أف ا١تستقبل ال يسمع ـ يتكلم ا١ترسل أم متكلم. ك ىذا الظواىر يقودنا إىل 
التعرؼ على العناصر اليت تأيت ضمن  عملية االتصاؿ ك ىي ليست كقفا على مرسل ك 

 ٗٔمستقبل ك ىي : 
  Sender  ا١ترسل (ٔ)

 Receiverا١تستقبل  (ٕ)

 Subjectمادة  (ٖ)

  Message  رسالة (ٗ)

  Medium (Channel)  كسيلة )قناة( (٘)
ٚتيع منادج االتصاؿ ك نظرياتو مهما اختلفت مسمياهتا ك فلسفتها ال ٗترج يف 
مكوناهتا عن العناصر السابقة، ك ىي ٤تاكلة لتقدمي العالقات الكامنة اليت يفًتض 

ك يسعى كاضعو ىذه كجودىا بُت عدد من ا١تتغَتات اليت تضع ا٢تدؼ أك النظاـ ا١تعٍت، 
النماذج ك النظريات إىل تقدديها كأدكات تساعد على فهم الظاىرة أك النظاـ ك إدراؾ 

 العالقة بُت العناصر ا١تكونة لذلك النظاـ أك تلك الظاىرة. 
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 ٘ٔك االتصاالت ْتيث ا١تشارؾ يف االتصاالت ٖتتوم على:
 

 (Intrapersonal Communication)مع نفسو  االتصاؿ منوذج - أ

قّدـ دين برلوف ىذا النمودج يف أكؿ مرة، ك ىو يشرح بأف االتصاؿ مع نفسو أم 
ٕتهيز ك تكوين ا١تعلومات من خالؿ  ىو Intrapersonal Communicationيسمى بػػػػػػ 

اٞتهاز العصيب ا١توجود يف الدماغ بسبب كجود مثَت عن كسيطة اٟتواس ا٠تمس. ك 
ك ا١تخطط اآلتية  ٙٔؿ لدل البشر مع نفسو.عملية التفكَت ىي جزء من عملية االتصا

 . (Intrapersonal Communication)يبُت عن العملية أك االتصاؿ مع نفسو
 (Interpersonal Communication) األشخاص بُت االتصاؿ منوذج - ب

اف منودج االتصاؿ بُت األشخاص ىو عملية االستمرار من  ك من اٟتقيقة
ائدة ز ك العناصر ال (Intrapersonal Communication)مع نفسو  االتصاؿ منوذجاالتصاؿ 

 نفسو الشخص داخل ا١تعلومات ك الرسائل اللفظية.  كىكذا تأثر االتصاالت منو ىي
 أكثر. أك شخصُت بُت حيدث لدل االنساف بنمط ك شكل من االتصاؿ اليت

 (Stimulus and Response) مثَت ك استجابة منوذج - ت

. منوذج مسَت ك بسيطة من عملية االتصاؿإف ىذا النمودج ىو منوذج 
 تصرفات اف يسبب على تغيَت ديكن استجابة ىو تبادؿ ا١تعلومات كاليت

. منودج مثَت ك استجابة على افًتاض  (Communication Act)االتصاالت 
. ك ا١تخطط اآلتية سلوؾ شخص ما بسبب قوة ا١تثَتا١توجود خارج االنساف

  (Stimulus and Response)ة مثَت ك استجاب منوذجيبُت عن 
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 مثير استجابة



 مثَت ك استجابة منوذج ٕ.  ٕ اٞتدكؿ
 

 (Lasswell communication model)   الزكؿ االتصاؿ منوذج - ث

حيتول على من يتكلم ، ك ماذا يتكلم ، يف ام   اسويل االتصاؿ منوذج
كيسلة ، ١تن يتكبم، ك ما االثر من الكالـ  . إف عنصور األكؿ من منودج 

حيتوم على سيطرة الرسالة ك العنصور  (who)االتصاؿ اسويل ىي من يتكلم 
 in which)ىي ا١تادة ك الثالث  بأم كسيلة  (says what)الثاين ىي قاؿ ماذا  

chanel)  ىي الوسيلة ا١تشوقة ك الرابع ١تن يتكلم ام(to whom)  ىي ا١تتقبل
ىي أثر الرسالة على   (with what effect)ام ملتقي ، ك االخَتة ىي بأم تأثَت 

 التقبل أم ا١تلتقي.كما شرح يف ا١تخطط اآلتية مستندا الشرح ا١تذكورة.
 
  

 

 

 
 

 البسيط  منودج اتصاؿ اسويل ٖ. ٕاٞتدكؿ 
ك إذا نظرنا إىل منودج الزكؿ ٧تد أف )من( يف ىذا النمودج تعٍت ا١ترسل ك ىو 
الذم يقـو هبا االتصاؿ ك تودم شخصية ىذا ا١ترسل دكرا كبَتا ك موثرا ك فعاال يف عملية 
االتصاؿ أك فشلو. ك أما العنصور الثاين يف ىذا النمودج ىي )ماذا قاؿ( فيمكن اعتبار 

تو الكبَتة يف االتصاؿ، لذالك شاع يف االتصاؿ اصطالح ٖتليل الرسالة أك ا١تادة أمهي
)مضموف الرسالة( ك ىو ٖتليل ٤تتول الرسالة ك ما تقولو. العنصور الثالث ىو )١تن( ك 
ىو ا١تستقبل أك ا١تستمع ك قد يكوف فردا كاحدا أك ٣تموعة، ك ال شك أف ا١تستقبل لو 

ليما خاليا من األمراض ك اإلعاقات دكر يف فهم الرسالة ك استيعاهبا، فإذا كاف س

who Says What In Which Channel 

With what Effect 

To whom 



يستطيع أف يستقبل الرسالة. ك اما العنصور الرابع ىو )الوسيلة( ك ىي القناة اليت من 
خال٢تا يتم االتصاؿ ك تنقل بواسطتها الرسالة، ك ديكن أف تأخذ الوسيلة أشكاال متعددة 

وع الوسيلة حيث ديكن أف تكوف رسػما أك منودجا أك كتابا أك لغة. ك مهما كاف ن
ا١تستعملة سواء أكانت جهازا أـ مادة فجيب أف تتفق مع ا٢تدؼ الذم كجدت من 
أجلو مع مرسل ك ا١تستقبل ك ا١تادة. ك األخَتة ىي )ك بأم تأثَت( ىو ىي أثر الرسالة 

 على ا١تستقبل أم السامع.

 
 
 
 
 
 

عملية االتصاؿكيف تسَت  ٗ .  ٕاٞتدكؿ   
 
 
 

 اللغة اللفظية .3

ك إذا نظرنا النمودج يف عملية االتصاؿ يف فقرة السابق الذم يبحث عن ايصػاؿ 
الرسالة من ا١ترسل إىل ا١تستقبل بأية منودج ك لكن من كثَت النمودج ا١تذكورة تعود على 

تقسيم اللغة  رموز أساسي من الرسالة يف عملية االتصاؿ ك ىي اللغة. يرل اللغويُت يف 
كأداة االتصاؿ. ك قاـ عبد العزيز ٤تػػمد العقيلي أف يرل بعض ا١تهتمُت بعلم كسائل 

 : ٚٔالتعليم ك اإلعالـ ديكن تقسيمها إىل ٣تموعتُت رئيستُت مها

                                                           
 ٖٖ. ص عبد العزيز ٤تػػمد العقيلينفس ا١ترجع .   ٚٔ

محيطـال  ا١تستقبل ا١ترسل 



ك ىي ما تعرؼ بلغة الكالـ ألم أمة أك  Verbal Languageاللغة اللفظية   -ٔ
سواء كانت مباشرة من فم شعب أك قبيلة. ك ىي لغة اٟتديث ك ا٠تطابة 

 ا٠تطيب أك عن طريق اإلذاعة أك شريط أك تسجيل أك أسطوانة.

مثل الصور بأنواعها ك  Non Verbal Languageاللغة غَت اللفظية     -ٕ
فتوغرافية، ك خطية، ك كاريكاترية سواء كانت إلنساف أك حيواف أك ٚتاد أك 

كاسع متشعب ك قد  رموز أك أشارات. ك ٣تاؿ اللغة  غَت اللفظية مػجاؿ
 تكوف صورة أبلغ من قصة أك كتاب 

من الشرخ السابق عرؼ الباحث بػأف العبارة اإلستفهامية تستخدـ يف اللغة 
ا١تنطوقة اك اللغة اللفظية ألف من يقـو بعملية االتصاؿ بُت فرد كاحد ك آخر يستخدـ 

اإلنساف يف  رموزا خاصا، احدىم باللغة. ك عملية االتصاؿ يستطيع اف يستمر بُت
ألف اللغة ا١تنطوقة ك اللغة ا١تكتوبة يسمى  العبارات اللفظية باستخداـ العبارات اللفظية 

يستطيع  -اللغة اللفظية–. هبذه اللغة ٛٔ (verbal languange) باللغة باللغة اللفظية
االنساف اف يواصل اآلرا ك ا١تشاكل اىل ا١تستمع ك القارئ على الفور شفهيا كاف أـ  
كتابيا. ك التصاؿ باستخداـ اللغة اللفظية البد اف توايف عوامل اللغوية من الدالالت ك 

خر على ،ألف اللغة اللفظية يتصل االنساف بُت كاحد ك آ ٜٔعلم بناء اٞتملة ك الرباغمتية 
الفور ك تفهم السامع ك القارئ بأسرع ما ديكن حىت ال يسبب على عدـ الفهم بينهم. 
إف اللغة اللفظية ٘تثل يف ا١تهارة القاء ااألسئلة، ألف القاء السواؿ حيتاج على عوامل 

 اللغوية الشاملة حىت يفهم السامع على السواؿ ك يقع العملية االتصالية الفعالة بينهم.
 

 ةالجمل. 3
ك  اجتماعية كائنات ىم أف اللغة ٢تا درك عظيم يف حياة األنساف ألف اإلنساف

احدل من عوامل ك مكوف للكماؿ ىي اللغة. إف األنساف جيعل ٣تتمع اليت تواصل بُت 
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كاحد ك آخر. ك ىذه الظواىر اليت ال توجد يف كائنات اآلخر غَت اإلنساف. ألف اللغة 
 ىي كسيلة مهم ٢تم.

 بُت التفاىم ٣تاؿ يف يرد ما كل ٖتقيق على قادرة حدكد كسيلة بال ىي اللغة 
ك من لغة . لدل اإلنساف ٔتعٌت فهم عدة التفاىم ك اآلرل  اللغة فهم كلذلك،. اإلنساف

اإلنساف يقدر الباحث اف يفهم ثقافو ، ك احوالو ك أرائو كما ا١توجود يف عدة 
م الغة اإلجتماعي ك غَتمها من علم التخصصات يف علم اللغة كعلم اللغة النفس، ك عل

 اللغة.
 كحدة أصغر. كنظاـ اللغة  مًتابطة ٤تددة كحدات من تكوف معٌت كرمز لغة

 أكرب كحدة أف حُت يف ،(الكلمات من ٣تموعة) عبارات أك كلمات شكل يف ا١تعٌت
 ٚتل شكل يف العقل على حيتوم الذم

 ك يف كتاب قواعد س

فقد ذكر الكاتب أف احدل ا١توضوع يف التداكلية ىي البحث عن ا٠ترب ك 
 األنشاء. ك الفرؽ منهما ىي 

 ا٠ترب -ٔ
ا٠ترب ىي كالـ حيتمل الصدؽ ك الكذب لذاتو. ك ا١تراد منو ىو بصدؽ 
ا٠تربمطابقتو للواقع ك تفس األمر. ك ا١تراد بالكذب ىو ا٠ترب عدـ مطابقتو للواقع. ا١تثاؿ 

 ا٠تبز ". فاٟترب صادؽ إذا أكل عمر ، ك كاذب إف مل يأكل عمر اٟتبز.  "أكل عمر 
 ك ينقسم النرب على قسمُت ك مها 

  ٚتلة فعلية . ك موضوعو إلفادة اٟتدكث يف زمن ٥تصوص مع
االختصار. ك ذلك ف الفعل دالػػػػػػ بصيغتو على إحدل األزمنة الثالثة 

لى الزمن بقرينة ذكر لفظو بدكف احتياج لقرينة ٓتالؼ االسم فإنو يدؿ ع
. فال تستفاد من ذلك ٨تو كىّل الظالـ ىاربا" اآلف، أك أمس، أك غدا" 

إال ثبوت اإلشراؽ للشمس ك ذىاب الظالـ يف كمن ا١تاضي ك قد تفيد 



االستمرار التحديدم بالقرائن إذا كاف الفعل مضارعا ٨تو" ينفع اآلدب 
 صاحبو "

  اٞتملة االٝتية. موضوعو جملرد ثبوت ا١تسند ١تسند إليو. ا١تثاؿ " األرض
متحركة ك الشمس مشرقة" فال يستفاد منها سول ثبوت اٟتركة لألرض 
ك اإلشراؽ للشمس بدكف نظر إىل متحدد ذلك ك ال حدكثو. ك قد 
ٗترج اٞتملة االٝتية عن ىذا االصل فتفيد الدكاـ ك االٝترار ْتسب 

ذا مل يكوف خربىا فعل مضارع. ك ذلك بأف يكوف الكالـ يف القرائن، إ
مقاـ ا١تدح ك معرض الذـ. كقولو تعاىل" إنك لعلى خلق عظيم " فسياؽ 

 الكالـ يف مقاـ ا١تدح دالػػػػػػ على إدارة االستمرار مع الثبوت. 
 
 اإلنشاء  -ٕ

ك ال االنشاء لغة ٔتعٌت االجياد، ك أما اصطالح ىو كالـ ال حيتمل الصدؽ  
الكذب لذاتو. ا١تثاؿ : اْذَىب إىل ا١تسجد. ك ماذا تعمل ؟. فال ينسب إىل قائلو صدؽ 

 ك ال كذب.
( أنشاء طليب  أك ما يستدعى مطلوبا غَت حاصل كقت ٔك ينقسم إىل نوعُت ىي : )

( أنشاء غَت طليب أك ما ال يستدعى مطلوبا. فاإلنشاء الطليب يكوف ٓتمسة ٕالطلب )
مر ك النهي، ك االستفهاـ ك التمٍت ك النداء. اذف االستفهاـ داخل يف أشياء ك ىي األ

 البحث عن االنشاء الطليب يف التداكلية أك يف علم ا١تعاين من علم البالغة.  
 
 ستفهامية اال. 5
 

إف اللغة يتكوف من عدة علـو يستطيع أف نبحثها من أم نواحي. ك أ ك يف اللغة 
عبارة على ٜتسة أنواع ك ىم العبارة ا٠تربية ، ك العبارة إندكنيسيا يتكوف اٞتملة أك ال



، العبارة األمرية (kalimat interogatif)، العبارة االستفهامية  (kalimat berita)ا٠تربية
(kalimat imperatif) اإلستئنافية  ، ك العبارة(kalimat ekslamatif/seruan) ك العبارة ،

ا٠تربية حُت يقدـ التكلم ا٠ترب على تستخدـ العبارة . (kalimat penegasan)التأكيدية
غَته. ك العبارة االستفهامية حُت يريد ا١تتكلم اف يسأؿ سالؿ من إنساف ما. ك العبارة 
األمرية ىي العبارة اليت يستخدـ اإلنساف يف األمر. ك العبارة ااستئنافية يستخدـ ليعرب 

التأكيدية يستخدـ ليعرب التأكيد إىل التعجب ك الدىشة لشيئ ما. ك ا٠تر ىي العبارة 
   ٕٓشيئ ما. 

إف لغة لو مكوف معقد اليت ديكن دراستها من أم ناحية. ك العبارات 
االستفهامية ا١تقصودة يف ىذه البحث ىي احدل من مكونات اللغة إذا ما نرم من 
ناحية كاقعيها ام براغمتها. قاؿ مليونو يف كتابو بأف اللغة يتكوف من اٞتملة، ك يتكوف 

 Introgatif)هم ىي العبارات اإلستفهامية اٞتملة يف اللغة إىل عددة أقساـ ك احدل من

Sentence) 21 

علم ا١تعاين، أف الكالـ أك العبارة يتكوف على نوعاف ىي ا٠ترب ك  ك أما يف
اإلنشاء . يتكوف االنشاء على ٜتسة أنواع ك ىي االستفهاـ، ك النهي، ك األمر، ك 

 تالية. التمٍت، ك النداء. ك الشرح التتفصيل عن االستفهاـ يف الفقرة ال
  

 مفهوم االستفهام .2

  

ك قاؿ بعضهم أف ٕٕاسم االستفهاـ ىو اسم مبهم ي ستعلم بو عن الشيء. 
االستفهاـ مأخود من كلمة  ٖٕاالستفهاـ ىو طلب العلم بشئ مل يكن معلوما من قبل. 
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ك أكد اماـ  ٕٗفهما الذم ٔتعٌت طلب العلم بشيئ باستخداـ القلب  -يفهم -فهم
سبويو طلب العلم بالشيئ باستخداـ القلب ك ا١تخ. ينقسم حرؼ االستفهاـ على  عدة  

 االحركؼ.
 . أنواع االستفهاـ ٕ

على سبيل االٚتاؿ، أف االستفهاـ ينقسم على قسمُت األكؿ ىو التصديق أم 
ر كاسع السواؿ الذم حيتاج على اجابة "نعم أك ال" ك الثاين التصور أم حيتاج على تصوّ 

ا١تطابق بالسواؿ. ك أما يف اللغة العربية  االستفهاـ باسم االستفهاـ أك يقاؿ أدكات 
ا٢تمزة ، ك)ىْل(، ك)ما(، ك)َمْن(، ك)مىت(، ك)أيَّاَف(، ك)كيَف(، ك)أيَن(،  استفهاـ ك ىي

(، ك)كْم(، ك)أمُّ(  ٕ٘.ك)أّنَّ
 ك فهي الشرح من عدة األخرؼ االستفهامية : 

 التصور أك التصديق.ا٢تمزة، لطلب  .ٔ

  ـْ خالده؟(، تعتقد أّف كالتصور: ىو إدراؾ ا١تفرد، كقولك: )أعليٌّ مسافره َأ
السفر حصل مْن أحدمها، كلكْن َتْطل ب  تعييَنو؛ كلذا جياب بالتعيُت، 

. : )عليٌّ(، َمثالن  في قاؿ 

  ِأسافَػَر عليٌّ(؟ َتستْفِهم  عْن حصوؿ( :  كالتصديق : ىَو إدراؾ النِّسبة، ٨تو 
 السَفِر كعدمو. كلذا جياب بػ )نعم( أْك )ال(

: )ىْل جاَء صديق َك(؟ كاٞتواب: )نعم( أْك   .ٕ )ىْل( لطلب التصديِق فقْط، ٨تو 
ـْ عدكُّؾ؟ : )ىْل جاَء صديق ك أ  ()ال( كلذا دَيَتِنع  معها ذْكر ا١تعاِدِؿ، فال ي قاؿ 

ُْت ؟ أك حقيقة اْلمسمى، ك)ما( يطلب هبا شرح االسم، ٨تَو: ما الَعْسَجد  أك اللُّجَ  .ٖ
: )ما اإلنساف ؟( أْك حاؿ ا١تذكور معها، كقولك لقادـ عليك: )ما أنَت؟(  ٨تو 

 ك )َمن( يطلب هبا تعيُت الع قالِء، كقولك: )َمْن فَػَتَح ِمْصَر؟( .ٗ
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يُت  الزماف، ماضيا كاف أك مستقبال، ٨تو: )مىت ِجْئَت؟( ك)مىت( يطلب هبا تعَ  .٘
؟(  ك)مىت َتْذَىب 

َف( يطلب هبا َتعيُت الزماف ا١تستقبل خاصة، كتكوف يف موضع التهويل،  ك)أيَّا .ٙ
 كقولِو تعاىل: }َيْسَأؿ  أَيَّاَف يَػْوـ  اْلِقَياَمِة{؟

 ك)كيَف( يطلب هبا تعيُت  اٟتاؿ، ٨تو: )كيَف أنَت( .ٚ

؟ .ٛ  (ك)أيَن( يطلب هبا تعيُت ا١تكاِف، ٨تو: )أيَن َتْذَىب 

( تكوف  ٔتعٌت .ٜ  ك)أّنَّ

 :  }َأّنَّ حي ْيِػي َىػِذِه اللَّو  بَػْعَد َمْوهِتَا{؟  )كيَف(، ٨تو 

 كٔتعٌت )ِمْن أيَن(، ٨تَو: }يَا َمْرمَي  َأّنَّ َلِك َىػَذا{؟ 

  زِْد أّنَّ شئَت؟( :  (كٔتعٌت )مىت(، ٨تو 

:}َكْم لَِبْثت ْم{؟ .ٓٔ  ك)كْم( يطلب هبا تعيُت  عدد مبهم ٨تو 

: }َأمُّ  )أمُّ( يطلب  هبا ٘تييز أحد ا١تتشاركُْت يف أمر .ٔٔ يعمهما، ٨تو 
 اْلَفرِيَقُْتِ َخيػْره َمقا{؟

كيسأؿ هبا عن الزماف كا١تكاف كاٟتاؿ كالعدد كالعاقل كغَته، حسب ما تضاؼ 
 .إليو

 

 وسائل التعليم. 6
 

 ماىية كسائل التعليم  .2

كسائل التعليم أدكات حسية تعتمد على ٥تاطبة حواس ا١تتعلم، خاصة السمع ك 
البصر. بغية إبراز ا١تعارؼ  ا١تعلومات ا١تراد ٖتصيلها. بيد أف ىناؾ ٣تموعة من 
ا١تشكالت كاجهت استخداـ الوسائل التعليمية ارتبطت بفهم سطحى لإلسالـ. ك 

ضركرة تربوية نتيجة للنفجار ا١تعريف ك استخداـ كسائل التعليم يف موقف التعليم أصبح 



التكنولوجي، ك تعدد مصادر ا١تعرفة ك أكعيتها. ك ذلك إلتاحة الفرصة ٠تربات متنوعة. ك 
مواقف ٥تتلفة ينتقل  فيها التلميذ من نشاط إىل آخر، ك من إدراؾ الصلة بُت شيئُت، ك 

تنمي لدىو ا١تهارات اليدكية. كسائل التعليم تعمل على تنمية الثورة اللغوية لدل ا١تتعلم ك 
كما يصبح لكل معٌت مفهم كاضح يف الذىن. تعمل على تعزيز ا٠تربة اإلنسانية ك تقدـ 
حقائق ىادفة ذات معٌت، ك تسَت االىتماـ، ك تساعد على توجيو استجابة ا١تتعلم ٨تو 

اآلفاؽ ا٢تدؼ ا١تنشود، كما أف كسائل التعليم تتغلب على اٟتدكد الطبيعة ك تتعدىا إىل 
 ٕٙالبعيدة ، ك إىل األزمنة الغابرة، ك تساعد على حل ا١تشكالت. 

 أدكار كسائل التعليم .1

 تودم كسائل التعليم أدكارا متنوعة للمعلم ك ا١تتعلم، بغية ٖتقيق األىداؼ، من أمهها :
  يعتمد ا١تتعلم على نفسو 

 ذلك يف   تساعد كسائل التعليم على حل ا١تشكالت تعلم أعداد كبَتة متزايدة، ك
 فصوؿ مزدٛتة

 تسهل كسائل التعليم عملية التعليم على ا١تدرس ك عملية التعليم على التلميذ 

  كسائل التعليم تسَت النشاط الذايت لدل التالميذ، ك ذلك أنو يغلب على
 التدريس اللفظى عنصر اٟتفظ ك التلقُت

  ا١تعلومات،  يوسم العصر الذم نعيش فيو، بأنو عصر التغَت السريع، ك عصر ثورة
كما أف ىناؾ بعض مواقف التعلم بعيدة مكانيا ك زمانيا، ك من مث فإنو لو أمكن 
تقدمي تلك ا١تواقف ك ا١تواد التعليمية بوسيطة عدة أشكاؿ. ذلك أف ا٠تربة 
ا١تباشرة يف مواقف التعليم السابقة ٖتتاج أحيانا إىل كقت طويل ال تسمح بو كثرة 

 ف يف اجملتمع اٟتديثااللتزامات التعليمية لإلنسا

   تنمى كسائل التعليم االستمرار يف الفكر ك التفكَت، ك ذلك عن طريق ما تقدمو
 من خربات حثة تثَت اىتماـ التالميذ ك انتباىهم.
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  تظهر أمهية كسائل التعليم يف تعديل بعض االٕتاىات ك اكتساب التالميذ
 إتاىات سليمة

 موضوع الدراسة استثارة اىتماـ ك انتباه  التالميذ إىل 

 تعريف كسائل التعليم .3

أك كل  الطلبةالوسائل التعليمية ىي كل ما ديكن استخدامو إلصاؿ معلومات إىل 
يف   . ك أكد سادديافٕٚ ما يزيد الدرس كضوحا يف عقوؿ الطلبة رغم من دكف ا١تدرس

من ا١تكّونات يف بيئة الطلبة اليت ديكن استخدامها  لكتابو، "أف كسائل التعليم ىي إحد
على التعّلم، ك الـز على كل ا١تدرس ا١تِْهٍّت  تهملتأثَت األفكار ك ا١تشاعر ك اإلىتماـ ك مهّ 

 . ٕٛ اف يتقن الوسائل التعليمية ألهنا جزء من م تّمم عملية التعليم يف ا١تدرسة"
 
 أنواع كسائل التعليم .4

إىل أنواع. ك قد اختلف خرباء على تقسيم ك تسمية أنواع كسائل التعليم تتكوف 
إعتمادا على  –كسائل التعليم. كما ذكر أسرارم يف كتابو، "تنقسم الوسائل ك ا١تعينات 

 إىل ثالثة أنواع ىي: -اٟتواس اليت تتوجو إليها الوسيلة
ا١تعينات السمعية ىي اليت تقدـ ٕتاه حاسة السمع، تستخدـ ا١تعينات  أ(

ية غالبا لتدريب الدارس على االحتكاؾ ك النطق ك االستماع ك السمع
 االستيعاب. مثل إذاعة الراديو كغَتىا.

ا١تعينات البصرية ما يتوجو إىل حاسة البصر، ك تنقسم الوسائل ا١تعينات  ب( 
 البصرية إىل قسمُت، ك مها:

ا١تعينات اليت تعرض ّتهاز العرض، مثل األفالـ الثابتة، ك  (ٔ
 َتمها.غك  الشرائح
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ا١تعينات اليت ال تعرض باٞتهاز مثل التمثيل اٟتركي، السور ك  (ٕ
 الرسومات، ك اللوحات ك غَت ذلك

ا١تعينات السمعية البصرية ما يستعُت بو ا١تدّرس يف تقدمي ا١تادة الدراسية  ج(
 ا١تعركؼكما  .ٜٕ ليتناك٢تا الدارسوف عرب حواس ٝتعهم ك بصرىم معا

 :يف ىذا ا١تخطط 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 أنواع كسائل التعليم ٘.  ٕ ا١تخطط
 

 خاصة يف تعليم اللغة العربية ىي:ك َقسم الشيخ أنواع كسائل التعليم، 
كسائل حسية : ك ىي ما توثر يف القوم العقلي بواسطة اٟتواس، ك ذلك  )أ(

 بعرض ذات الشيئ  أك منوذجو، أك صورتو أك ٨تو ذلك.
كسائل لغوية : ك ىي ما توثر يف القوم العقلي بواسطة األلفاظ، كذكر  )ب(

 ٖٓ ا١تثاؿ، أك التشبيو، أك الضد، أك ا١ترادؼ.
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 ٕٙنفس ا١ترجع. الشيخ، اٟتافظ عبد الرحيم.ص   

 أهىاع وؾائل العيىاث

 السمعية

 بدكف جهاز العرض

 البصرية

 ّتهاز العرض

 السمعية البصرية

 الصور ك الرسـو األشياء الصناعية األشياء الطبيعية اللوحات



 فوائد الوسائل التعليمية .5
 أفشى جوف ـ أنوف أف الوسائل التعليمية تفيد على : 

 ٕتذيب الطلبة أ(
 ترقية فهم الطلبة ب(
 إعطاء ا١تعلومات ا١توثوقة ج(
 تكثيف ا١تعلومات د(
 ٖٔ تسهيل الطلبة على تفسَت ا١تعلومات ق(

 ك من فوائد كسائل ا١تعينات ىي : 
 رح اللفظية اليت تسبب اىل عدة توضيح مادة الدرس، ك لنقص الش

 التفسَت
 التغلب على ضيق ا١تساحة كالوقت كالطاقة اٟتواس 
 تنمية ا٢تمة القوية على تعلم، بوجود ا١تعاملة بُت الطلبة ك مصدر التعلم 
 32يسمح الطلبة على التعلم الذايت 

ا١تادة، ك السيلة ا١تتعددة التفاعلية ىِت األلة أم الوسيلة التعليمية اليت ٖتتوم على 
ك كيفية التقييم ك تصميم منهجي لتحقيق الكفاءة ك مثَت لالىتماـ ا١توضوعات اليت 

    ٖٖتناسب مع مستو من التعقيد.
 ا١تعايَت للوسيلة ا١تتعددة التفاعلية : 

 (self Instrutional)التعليم الذايت  -ٔ

غَت، يقدر الطلبة على استخداـ الوسيلة م يف تعليمهم الذايت ال يعتمد على 
 اذف على كل الوسيلة فيو: 

 ا٢تذؼ 
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  ا١تادة 

 النمودج ك التوضيح 

 التمرينات 

 استخداـ اللغة السهلة 

 التقييم 

 ا١تعلقات يف ا١تراجع 

ك ىي كل ا١تواد التعليمية يوضع يف كحدة   (self contained)نفس الوارد  -ٕ
 كاحدة سليمة ال تفرؽ بُت كاحد ك آخر  

أم اف الوحدة ا١تطور ال تعتمد على الوحدة اآلخر  (Stand Alone)توقف كحدىا  .ٔ
 أك استخدامها ال يعتمد على كحدة آخر 

  Adaptif) (التكيف -ٖ

إف الويسلة تطابق بالزماف ك ا١تكاف . أم اف الطلبة يقدر اف يستخدـ الوسائل 
التعليمية حسب الظركؼ ك اما ١تادة يف الوسيلة التعليمية ديكن استخدامها يف 

 معُت  كقت طويل
 (user friendly)سهل االستخداـ  -ٗ

 سهل يف االستخداـ ك التوضيح يف كسيلة التعليم يساعد على ا١تستخدـ
 ٘تثيل احملتويات  -٘

اختيار ا١تادة صحيحا ك ٘تثل على احملتويات الوحدة . ك يأيت بالرسـو ا١تتحركة ك 
 الفيديو ا١تطابقة با١تادة 

اف الطلبة سيتطيع اف يستخدمها يف التعلم الذايت يف بيتهم ك التعلم  -ٙ
 اٞتماعي يف فصلهم. 

 

 اختيار كسائل التعليم ك استخداىا .6



يقـو ا١تعلم باختيار كسائل التعليم ا١تناسب ألىدؼ درسو، ك الذم يسَت 
لو الدرس ك يزيد من فاعاليتو ك يوفر كقتو ك جهده . ك األسس اليت تساعده 

اختيار كسائل التعليم ك استخدامو باعتبار جزءا أساسيا من موقف  يف
  ٖٗالتعليم كما يايل :

اف حيدد ا١تعلم  األىداؼ التعليمية للدرس، ك نوع كسيلة التعليم ك دكره يف  -ٔ
ٖتقيق األىداؼ، ك كيف استخدامو. ك أف يراعي عند اختبار الوسيلة التعليمية نوع 

 خدمها، ك كثافة الفصل، ك اإلمكانات ا١تتاحة يف ا١تدرسة.استَتإتية التدريس لت يست
 أف تتناسب الوسيلة التعليمية مع ما ينفق فيها من جهد ك كقت ك ماؿ -ٕ
أف تكوف ا١تادة التعليمية يف كسيلة التعليم صحيحة ال تتضمن معلومات أك  -ٖ

مو الوسيلة، حقائق خاطئة توثر على مدركات ك مفاىيم التالميذ عن ا١توضوع الذم ٗتد
 ك أف ٖتتو على القدر الكايف من ا١تعلومات اليت تناسب بالدرس   

 أف تتناسب كسيلة التعليم ك ا١تستول التالميذ،  -ٗ
أف تناسب ا١تادة التعليمية اليت تقدمها ا١تعينات ٠تربات التالميذ، ٔتعٌت أنو  -٘

ميذ السابقة، ْتيث جيب أف تتناسب ا١تادة التعليمية للوسائط مع مستول خربات التال
 يسهل ربط ىذه ا١تادة ٓترباهتم ك تتحقق استمرارية ا١تعلومات ك ا٠تربات التعليمية.

 
 . أندرويد 7

 
الذم قاـ بتطويره  Mobile Device النقالة للهواتف التشغيل نظاـإف أندركيد ىو  

Android Inc.   مث اشًتلGoogle  ك لتطوير أندركيد فتجتمع عدة ٕ٘ٓٓيف السنة .
. ك أما حقيقة google, HTC, Motorola, Qualcom, TMobile, Nvidia  مصنع ك ىي

                                                           
 ٘ٓٗنفس ا١ترجع دكتور حسن شحاتو. ص   ٖٗ



ا١تفتوحة لتهيئ  Platformا ا١تطور. ك أما أندركيد هتيئ ا١تكاف  Linux أندركيد يستخدـ
 ٖ٘.ا١تطور صناعة برنامج على قدرتو

 أندركم ىي :ك أما ا١تزايا من استخداـ 
ٔ.  Open Source أف ا١تستعمل الربنامج يقدر أف يصنع عدة برنامج على أساس ،

 أندركيد.

ٕ. Multi Tasking إف أندركيد يقدر أف يعمل عدة عمل يف كقت كاحد 

ٖ. Notifikasiأما كل خرب يف الشاشة األساسية 

ٗ. Google Play بغَت الربنامج الكثَتة فيو الذم يستطيع أف خيده كل فرد بدفع أـ
 دفع

 

 ك أما النقائص أندركيد ىي :
ٔ. Internet Connectionعلى كل مستعملُت أندركيد أف حيتاج على ايصاؿ بإنًتنيت 
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 الفصل الثالث
 
 

 منهجية البحث
 

 

 مدخل البحث و منهجه .أ 

 

استعدادات   ةستخدـ ا١تدخل الكمي ك الكيفي ، ك ٖتتاج الباحثتإف الباحثة 
، ة اإلستفهامية عن طريق أندركيديف العبارا التعليمية كاملة ك ا٠تطة الدقيقة  لتطوير ا١تادة

ا١تعدَّؿ  And Development)   (Researchعلى منهج البحث ك التطوير الباحثة ستند تك 
( ٔالدم يتضمن على: ) ٖٙسوجييونو يف كتاب   Borg and Gallلدل بركغ ك غاؿ 

( ٘( ٕتربة النتاج، ك )ٗ( التحقيق، ك )ٖ(  ٗتطيط النتاج، ك )ٕٚتع ا١تعلومات، ك )
 ( ك اإلنتاج  األخَت.ٚ( التنقيح ،)ٕٙتربة  االستخداـ أك التجربة ا١تيدانيية، ك )

مطابقا التعديل من منهج البحث ك التطوير لدل بركغ ك غاؿ  ةالباحث تقـوك 
 يداف البحث. ك ا٠تظوات يف البحث ك التطوير ىي: مالظركؼ ا١توجودة يف حواؿ ك األب

الدراسة ا١تبدائية يف ميداف البحث. ميداف  ةقـو الباحثتٚتع ا١تعلومات:   .ٔ
البحث ا١تقصودة ىي ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدينة باتو. ك 

 التعليم خاصة عنعن أحواؿ عملية ا١تالحظة ك ا١تقابلة  ةستخدـ الباحثت
 ا١تدرسة  تلكستفهامية بيف العبارة اإلالتعليمية ا١تادة 

ا١تختاجات ك متطلبات ا١ترجوة  ت الباحثة عنٗتطيط النتاج: ك بعد ما عرف .ٕ
بتخطيط  ةقـو الباحثك تيف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدينة باتو 
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اسة ك ا١تالحظة ا١تيدانية الدر جو مناسبا با١تعلومات الصحيحة من ا١تنتج ا١تر 
 يف ا١تدرسة

بعملية التحقيق  تبدأمن عملية التخطيط مث  ةبعد ا٘تاـ الباحث  التحقيق : .ٖ
(Validasi Desain)  ا١تنتجمن ذلك 

ا١تنتج  بعد ا٘تاـ التحقيق ك  ٖتكيم ا٠تبَت من ةالباحث تقـو: ٖتكيم ا٠تبَت .ٗ
 التعليم ، ك خبَت اللغة العربية.  مواد كسائل التعليم ك خبَتخبَت ت فّوضها إىل 

ج ا١تفّوض ا النت ٖتكيم ت الباحثةبعد ما ٘تاستخداـ أك التجربة ا١تيدانية:  ٕتربة .٘
انية من اا١تنتج ا١ترجو، على قياـ التجربة ا١تيد ةستمر الباحثتعلى يد خبَت. ك 

( التجرببة ا١تيدانية الصغَتة، ١تعرفة مدل ٔالتجربة ا١تيدانية ٖتتوم على )
( التجربة ا١تيدانية الكبَتة، ١تعرفة مدل فعالية من ٕصالحية من النتاج، ك )

 يف ا١تدرسة الثانوية الثانية ٔتدينة باتو.  النتاج، ك تقـو ىذه التجربة

التجربات  اـ٘تة بتنقيح النتاح بعد ـ الباحثتقو صالح ا١تنتج: إأك  تنقيح ا١تنتج .ٙ
يف ا١تدرسة الكبَتة أك التجربية ا١تيدانية  ا١تيدانية الصغَتةالكثَتة إما يف التجربة 

 الثانوية الثانية ٔتدينة باتو

 اٞتاىز لالستخداـ  ا١تنتجاإلنتاج األخَت ىو  .ٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : السابقةك ىذا ا١تخطط اآلتية الواضحة مستندا بشرخ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،  خطوات استخداـ منودج البحث ك التطويرٖ. ٔ اٞتدكؿ

 إجرءات التطوير  .ب 

 تتم إجراءات التطوير على ا٠تطوات اآلتية: 
 ٚتع ا١تعلومات  .ٔ

 ةالباحثناؿ تىذه ا٠تطوة األكىل من ا٠تطوات األخرل، ك من ىذه العملية، 
ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدينة باتو يف  ا١توجودةالتعليمية  مشكلةا١تعلومات حوؿ 

ف الطلبة يف إيف اللغة العرية يف تلك ا١تدرسة،   عن طريق ا١تالحظة ك ا١تقابلة إىل ا١تدرس
ا٠توار بعضهم ببعض لقلة ا١تادة عن ا٠توار حاصة  وفقومياف  وفيستطيع تلك ا١تدرسة ال

يف العبارات االستفهاية، مع أف يف ا٠توار لبد لكل الطلبة اف يستويل عن اسس قياـ 
ك ىي فهم اٝتاء االستفهامية ك اسخدامها يف ا٠توار. ك من جانب  ،ا٠توار ك استمراره

 التحقيق

ا١تنتج تحكيمت ٕتربة ا١تيداف  

 ٗتطيط ا١تنتج

 ٚتع ا١تعلومات

ا١تنتج اصالح  اإلنتاج اآلخر 

  ٕتربة ا١تيداف

 



ذه ا١تشكلة ىي كجود الوسيلة ة قليلة. ك ٖتليل من ىدتلك الظواىر، اٟتصة يف ٦تارسة ا١تا
 ستفهامية من خالؿ أندركيد.إلا عن العباراة التعليمية القريبة لدل الطلبة اليت فيها ا١تادة

       
 ٖتطيط ا١تنتج .ٕ

 ٖتطيط ا١تنتج يف ىذا البحث يتكوف من ثالث خطوات ك ىي: 
 ستفهامية  اإل ة: تأليف ا١تادة يف العبارا  ا٠تطوة األكىل (ٔ

 : رسم ا١تسّوة عن كسائل التعليم يف الكراسة  ةالثاني ا٠تطوة (ٕ

 : رسم ا١تسودة يف اٟتاسوب  ا٠تطوة الثالثة  (ٖ

 يف برامج اٟتاسوب ا١تسودة ك ا١تادة:تطبيق   ا٠تطوة الرابعة  (ٗ

 الصورة التالية كما ظهر يف ىذه 
 

 
 
 
 
 
 

 تأليف ا١تادة يف العبارات االستفهامية ٖ. ٔالصورة                       
 

 الهمزة

 أ علي مسافر أـ خالذ ؟

 أ أنت فعلت ىذا أـ زيد؟

 ك غَت ذلك



  
 رسم ا١تسّوة عن كسائل التعليم يف الكراسة ٖ.  ٕالصورة 

 

  
 تطبيق ا١تادة يف برامج اٟتاسوب ٖ.  ٖالصورة  

 
 ا١تنتج )من خبَت( ٖتكيم .ٖ

هبذه العملية ١تعرفة جودة ا١تنتج حينما تطّبقو يف عملية التعليم.  ةالباحث تقـو
نتيجة التجربة من خبَت ا١تواد ك خبَت كسائل التعليم ك خبَت  اإلقًتاحات ك الباحثة تناؿ

 اللغة بوسيلة االستبانة  
 ا١تيدانيةتجربة ال .ٗ

( التجربة ا١تيدانية الصغَتة لدل بعض مستعمل ٔىذه التجربة ٖتتوم على )
تطبيقو يف ( التجربة ا١تيدانية الكبَتة ك ٕأندركيد ١تعرفة مدل صالحية من النتاج ا١ترجو )

، تقـو الباحثة سالمية الثانية ٔتدينة باتويف ا١تدرسة الثانوية اإل لدل الطلبة عملية التعليم
ة النتيجة ناؿ الباحثتذف إ هبذه التجربة ، ةالباحث ة مدل فعالية من النتاج ىذا العمل ١تعرف

 . ةدرسيف تلك ا١ت من الطلبة ك ا١تدرس



 صالح ا١تنتجإا١تنتج أك  اصالح .٘

من  النتاجعن ضعف  ةعرؼ الباحثتفسوؼ  بالتجربة ا١تيدانيةالباحثة  ٘تتبعد ما 
حىت يكوف  النتاجأم نواحي، فالـز عليو التنقيح. التنقيح ىو التكميل أم تكميل 

 مناسبا مطابقا ٔتعايَت جودة ا١تنتج ا١ترجو.
 النتاج األخَت   .ٙ

النتاج ر  فالنتيجة األخَتة ىي "يك بعد إ٘تاـ كل خطوات من البحث ك التطو 
 ستخداـ.الاٞتاىز يف ا ا١تنتجاألحَت" أم 

 

 جنتا تجربة ال .ج 

  

 . تصميم التجربة2
على ٖتديد درجة فّعالية النتاج ك جاذبيتو ٨تو ا١تعلم ك  النتاجهتدؼ ٕتربة  

ا١تتعلم.  ك يف ىذه ا٠تطوة تعّرض الباحثة عن ٗتطيط التجربة ك معلومات البحث ك 
 مصادرىا ك أنواع اا١تعلومات ك طريقة ٚتع ا١تعلومات.

 ٗتطيط التجربة .أ 

 ٗتطيط التجربة حيتوم على:       
بتخطيط التجربة على قسمُت ك مها : التجربة الفردية ك التجربة ا١تيدانية ك  ةالباحث تقـو

 ىي : 
من خبَت كسائل التعليم ك خبَت ا١تواد ك خبَت  لنتاجالتجربة الفردية ىي ٕتربة ا-ٔ

 . اللغة

نتج، ك تطبق الباحثة على النتاج إىل مستعمل ا١تالتجربة ا١تيدانية ىي ٕتربة -ٕ
ٕتربة النتاج الصغَتة أك ٕتربة ا١تنتج إىل مستعمل اللغة بشكل صغَت. ١تعرفة مدل 

 يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدينة صالحية ا١تنتج. ك ٕتربة النتاج الكبَتة



لتجربة ا ةك تعمل الباحث .الية ك جاذبيتها يف عملية التعليم ١تعرفة درجة الفع باتو
 على ىذه ا٠تطوات الكبَتة ا١تيدانية
 )تكوين فرقتُت من الفصل )الفرقة الثابتة ك الفرقة التجريبية 

 عملية التعليم عن العبارة االستفهامية ٨تو الفرقة الثابتة ك با١تدرسة  مثُّ تقـو
 تعطيهم االختبار عقب التعليم

 و الفرقة التجريبية ا١تدرسة عملية التعليم عن العبارة االستفهامية ٨ت تقـو
باستخدـ ا١تنتج )العبارة االستفهامة يف أندركيد( ك تعطيهم االختبار 

 عقب التعليم

  النتيجة بُت ىذه الفرقة )فرقة الثابتة ك الفرقة التجريبية( ةقارف الباحثتك 

  من النتيجة احملصولة. النتاجقيس مادل فعالية تك 

 تصميم التجربية يف ىذا البحث يف الصورة التالية : ةوضح الباحثتك 
  

 
 

 (Before and After)تصميم التجربة قبلية ك بعدية  ٖ.  ٗالصورة           

 
ديكن  ك Homogen ىذا التصميم ألف أحواؿ الفصل  متجانس ةًت الباحثٗت 

ستطيع تصل غَت متجانس فال ف، ألف إذا كاف الالطريقة ذهإجرءات التجربة على ى
ذه الطريقة لكثرة التأثَت من خارج الفصل حىت يأدم البحث هبطبق تف أ ةالباحث

  Bias االنكسار

 
 
 

 

 × الفرقة الثابتة الفرقة التجريبية



 أفراد التجربة  .ب 

 

سالمية الثانية ٔتدينة إلأفراد التجربة يف ىذا البحث ىو الطلبة يف ا١تدرسة الثانوية ا
باتو اليت جلست يف الفصل الثاين ك ا١تدرسة اللغة العربية يف ذلك الفصل اليت تعطي 
النقد ك االصالحات ٨تو ا١تادة يف العبارات االستفهامية من خالؿ أندركيد يف ميداف 
 التعليم، ك عدة ا٠تبَت لتحقيق كسائل التعليم. ك ىم خبَت ا١تواد أم خبَت عن ا١تواد

التعليمية حىت يستطيع اف يعطي التحقيق اٞتيدة ٨تو ا١تواد ا١توجودة فيو، ك حبَت كسائل 
التعليم أم خبَت عن التكنولوجي التعليم حىت يستطيع اف يعطي التحقيق اٞتيدة ٨تول 

 تصميم كسائل التعليم. ك خبَت اللغة الذم تعطي التحقيق ٨تو اللغة يف ا١تادة التعليمية. 
 

 المعلوماتالبيانات و  .ج 

 تتكوف البيانات ك ا١تعلومات على :       
 البيانات ك ا١تعلومات النوعية  -ٔ

  الدراسة ا١تبدائية(صناعة النتاج نتيجة ا١تالحظة فبل( 

  الدراسة ا١تبدائية(صناعة النتاج نتيجة ا١تقابلة قبل( 

 اإلقًتاحات من ا٠تبَت 

 

 البيانات ك ا١تعلومات الكمية -ٕ

  سالمية ىل ا١تعلم  ك ا١تتعلم يف ا١تدرسة الثانوية اإلإ ةمن  الباحثنتيجة اإلستبياف
 ٔتدينة باتو ةالثاني

 ستبياف من  عدة خبَت )خبَت اللغة، ك خبَت ا١تواد، ك خبَت كسائل إلنتيجة ا
 التعليم(

ف تكوف ٖتقيقا ١تادة التعليم يف العبارات أك النتيجة من االستبياف تستطيع 
 جذابيتو  ودركيد من ناحية فعاليتهستفهامية من خالؿ أنإلا



  نتيجة االختبار لدل الطلبة 

 
 أسلوب جمع البيانات .د 

 ظةحا١تال .ٔ

إف الباحثة تقـو با١تالحظة ٞتمع ا١تعلومات ا١توجودة ٨تو تعليم اللغة العربية 
 خاصة يف ا١تادة االستفهامية. 

 ا١تقابلة  .ٕ

الباحثة تقـو با١تقابلة إىل ا١تدرس عن تعليم اللغة العربية خاصة يف ا١تادة العبارة 
 االستفهامية ك الصعوبات اليت تواجحها الطلبة عند االتعليم يف ىذه ا١تادة 

 توزيع اإلستبياف .ٖ

االستبياف إىل خبَت )خبَت اللغة، ك خبَت ا١تواد، ك خبَت كسائل  ةحثاوزع البت
 ا١تنتجفعالية مدل اس يالطلبة لق ك ةالتعليم( ك ١تدرس

 اإلختبار 

 النتاجالباحث االختبار إىل الطلبة ١تعرفة الفعالية  تقـو

 

 تحليل البيانات .ه 

األدكات يف ىذا البحث ىي اإلستبياف ا١تغطى، ألنو يسهل الباحثة ك ا١تعلم ك 
 ا١تتعلم يف اإلمالء ك التحليل. ىذه اإلستبيانات تتضمن ما ياىل:

 ذا كاف مصدر ا١تعلومات يقدـ نتيجة " مردكد"إ"   ٔرقم "  (ٔ

 ذا كاف مصدر ا١تعلومات يقدـ نتيجة " مقبوؿ/ناقص"إ" ٕرقم " (ٕ

 ذا كاف مصدر ا١تعلومات يقدـ نتيجة " جّيد"إ"  ٖرقم " (ٖ

 ذا كاف مصدر ا١تعلومات يقدـ نتيجة " جيد جدان"" إٗرقم " (ٗ

 



 أسلوب جمع المعلومات .و 

 

كانت من ٕتربة النتاج أـ التجربة ا١تيدانية معركفة من أسلوب نتيجة التجربة إما  
 ، ك الصيغة ا١تستخدمة ٟتسب ا١تعلومات ا١تفًتقات ىي:  ٚتع ا١تعلومات

P = 
 

  
 x100% 

 

 ك الصيغة ا١تستخدمة ٟتسب ٚتيع ا١تعلومات ىي :
 

P = 
  

   
 x100% 

 : الشرح
 نسبة مَثوية صحة ا١تعلومات =  

 عدد اإلجابات من ا١تصادقة =    

 = عدد اإلجابات التصورية    

 = عدد الثبات    
 

 معايير التحقيق من صحة النسبة
 

 معايير التحقيق نسبة مئوية %
 جيد جدا ٓٓٔ%  – ٙٚ%
 جيد )يف اٟتاجة إىل التنقيح( ٘ٚ% – ٙ٘%
 مقبوؿ )يف اٟتاجة إىل التنقيح( ٘٘% –ٓٗ%
 مردكد ٓٗ% >

 (ٕٓٔ،ٖٜٜٔ، معايَت التحقيق من صحة النسبة )أريكنتو،  ٖ. ٕا١تخطط 



ىذا التصميم  ةًت الباحثٗت  SPSS 16.0يف الربنامج  (t test)ك يستخدـ االختبار  
، الطريقة ذهك ديكن إجرءات التجربة على ى (Homogen)ألف أحواؿ الفصل  متجانس 

ذه الطريقة لكثرة هبطبق أف تستطيع الباحث تألف إذا كاف القصل غَت متجانس فال 
 .التأثَت من خارج الفصل حىت يأدم البحث االنكسار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع
   
 

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشاتها
 
  
 عرض البيانات  .أ 

 في أندرويد خالل من اإلستفهامية الجملة . كيفية تطوير المادة التعليمية في2
 باتو بمدينة الحكومية الثانية اإلسالمية الثانوية المدرسة

 
أندركيد على  خالؿ من اإلستفهامية اٞتملة إف الباحثة تطور ا١تادة التعليمية يف

 عناصر متعددة ك ىي :
 
 ( جمع البيانات2

قبل انتاج ة ظنتيجة ا١تقابلة ك ا١تالح يف ىذا البحث مأخودة من   البياناتف إ
 بعد باتو. ك ٔتدينة الثانية اإلسالمية الثانوية ا١تدرسة يف ا١تنتج، تقـو  الباحثة ىذا العمل

( ٕ( قدرة الطلبة على ا٠توار ضعيفة )ٔىي  ) استنبطت العملية، هبذه الباحثة قامت ما
درسة لدرس اللغة العربية ٖاالستفهامية ضعيفة ) اٞتملةقدرة الطلبة على استخداـ 

 
( إف ا١ت

بل نادرا ألف الوسائل التعليمية ا١توجودة ٤تدكدة  مل يستعمل الوسائل التعليمية غالبا ،
( حصة التعلم لدرس اللغة العربية ىي ثالث حصص يف األصبوع ك ىذه قليلة ك ٗ)



( ال توجد الوسيلة التعليمية لدعم الطلبة ٘وار )لتكوين الطلبة الطالقة يف اٟت٤تدكدة  
 د ( كل لطلبة يستخدـ أندركيٙوار )خاصة ٟتعلى التعلم الذايت 

 
  صناعة المنتج (1

 صناعة ا١تنتج ٖتتوم على :
 أ( ٗتطيط ا١تنتج 

 إف الباحثة تستعدد على ثالث خطوات ك ىي :
: تأليف ا١تادة يف العبارة اإلستفهامية ، ك تظهر مثاليا من ا١تادة  ا٠تطوة األكىل-

 التعليمية ا١تطور، ك ىذا ىو ا١تخطط يف الصفحة الرئيسية
 

 الصفحة الرئيسية
 الخصىع أو الخصضًم طلب:الهمزة . 

 )والخصىع: هى إصعان املفغص املثاٌ : )أعليٌّ مؿافٌغ أم زالٌض؟  ًْ حعخلض أّن الؿفغ خصل م

ا
ً

(، َمثل : )عليٌّ ٌُ ُب حعييَىه؛ ولظا ًجاب بالخعيين، فُيلا
ُ
ل
ْ
ط

َ
ًْ ج اأخضهما، ولى

  ،ؿبت ِ
ّ
(؟املثاٌ والخصضًُم: هَى إصعان الي َغ عليٌّ

َ
 )وعم( أْو )ال( والجىاب: : )أؾاف

(؟ والجىاب: )وعم( أْو )ال( : طلب الخصضًم هل .2 ًَ اهدُى: )هْل جاَء صضًُل

ا. ما : لإلؾخفهأم عً أفغاص غير العللء و ًطب بها : 3

  إًضاح الاؾم 

  بأًان خليلت املؿمى 

 بأًان الصفت 

ا: لإلؾخفهأم عً أفغاص العللء من. 4

ا: ًطلب بها ها حعيين الؼمان ؾىاء أوان ماضيا أو مؿخلبل متى. 5

ا: ًطلب بها حعيين الؼمان املؿخلبل زاصت أيان .6

ا: ًطلب بها حعيين الحاٌ كيف. 7

ا: ًطلب بها حعيين امليان أين. 8



ى. 9
َّ
ا: بمعنى : أن

  جاعة بمعنى هيف 

 ًًجاعة بمعنى مً أ 

 جاعة بمعنى متى 

اض مشترهين في أمغ ٌعمهما: ًطلب بها جمييز أخ أي. 01

ا: ًطلب بها حعيين عضص مبهم كم. 00

 ا١تادة األكؿ "الصفحة الرئيسية" ٔ.  ٗا١تخطط 
  

ك ا ١تفردات ٖتتوم ،  "ْتث" ك ىذا ىو ا١تخطط لقائمة ا١تفردات ا١توجودة يف زر
 ا١تستخدمة ١توضوع األسرة ، البيت ك الرخلة لطلبة يف ا١تدرسة الثانوية على ا١تفردات

    . اإلسالمية الثانية ٔتدينة باتو يف ا١ترخلة الثانية
االفعلاإلاؾماإلاؾم

ازالت 

ازؼاهت 

اعبت البيذ 

اعواًت

اث اػهٍغ

اػوج

اػوجت 

اػي مضعس ي 

غ اؾٍغ

اؾىعا

اؾياعة               

اأطعمت –طعام 

اعم 

اعمت

اغغفت

اغغفت الاؾخلباٌ 

اغغفت الجلىؽ

اأب

اإبً

اأر

اأزذ 

ىت اأٍع

اأم  

ابؿخان

ابيذ

ابيذ

اجلفاػ 

اجض 

اجضة 

اجغاج

االحافلت 

احجغة 

اخضًلت

اخليبت

اٌشتريا –اشتري 

اًتًرض –جٍغض 

اًدؿىق  –حؿىق 

اًخنزه -جنزه 

اًغؾم –عؾم 

اًؼوع –ػاع 

اًؼعع –ػعع 

اٌؿىً –ؾىً 

اشاهض ٌشاهض 

 ًصىص  –صاص                 

اًطالع –طالع 

اًطبش  –طبش 

اًىيـ –هيـ 

اًلعب –لعب 

ف 
ّ
اًىظف –هظ

ا



اغغفت الىىم 

افطىعا

افىاء

املبـ –الباؽ               

 املداضغة 

ا

اخمأم

ازاٌ 

االضًييت

امطبش

امىخبت 

امهىت

 قائمة ا١تفردات  ٕ.  ٗا١تخطط 
ك بعد ما ٘تت الباحثة تأليف قائمة ا١تفردات فتطور الباحثة ا١تفردات على ا١تادة  

 ك كضعها يف العبارة اإلستفهامية كما ا١توجودة يف ىذا ا١تخطط .
 أخ

ا. أ ًظهب أزىن إلى املضعؾت ماشيا على ألاكضام أم بغوىب الحافلت ؟0 . الهمؼة 0

اإلاجابت :

ًظهب أخي إلى املضعؾت ماشيا على ألاكضام / ًظهب أخي إلى املضعؾت 

ابغوىب الحافلت 

ا

ا. أ ًظهب أزىن إلى املضعؾت ماشيا على ألاكضام ؟2

اإلاجابت :

اوعم، هى ًظهب إلى املضعؾت ماشيا على ألاكضام 

اال ، ال ًظهب أخي إلى املضعؾت ماشيا على ألاكضام بل بغوىب الحافلت 

اهل ًظهب أزىن إلى املضعؾت ماشيا على ألاكضام ؟ . هل2

اإلاجابت :

اوعم، هى ًظهب إلى املضعؾت ماشيا على ألاكضام 

األاكضام بل بغوىب الحافلتال ، ال ًظهب أخي إلى املضعؾت ماشيا على 

اما أزىن ؟ . ما 3

اإلاجابت :

اأخي طبيب في املؿدشفى

امً أزىن ؟ . مً 4



اأخي صفيان

ا. متى عجع أزىن مً مضعؾخه ؟0 . متى5

اإلاجابت :

اعجع أخي مً املضعؾت باألمـ

ا

ا. متى ًغجع أزىن مً مضعؾخه ؟2

اإلاجابت :

اًغجع أخي مً املضعؾت  في ًىم الغض

اأًان ًغجع أزىن مً مضعؾخه ؟ . أًان 6

اإلاجابت :

اًغجع أخي مً املضعؾت  في ًىم الغض

اهيف خاٌ أزىن ؟ . هيف 7

اإلاجابت :

اهى صحيذ و صحيي

اأًً ًضعؽ أزىن اللغت العغبيت ؟ . أًً 8

اإلاجابت :

اًضعؽ أخي في املضعؾت الضًييت 

اأوى أزىن ؟  )بمعنى :مً أًً(  . أوى 9

اإلاجابت :

اهى مً ملصف الطلبت 

اأي صعؽ ًضعؽ أزىن ؟ . أي01

اإلاجابت :

اهى ًضعؽ صعؽ اللغت العغبيت 

اهم عمغ أزىن ؟ا. هم 00

اإلاجابت :

ا هى زمـ و عشغون ؾىت

 ا١تادة ٖ.  ٗا١تخطط 



، Easyك أما التقييم من ىذه ا١تادة التعليمية تتكوف من ثالث  ك ىي : سهل 
،  إذف  ٗاإلجابة الصحيحة نتيجتها . لكل  Hard، ك صعب Mediumمتوسط 
 ك ىذا ىو التقييم ٥تتصرا  .ٓٓٔ=  ٗ X ٕ٘نتيجتها اإلجابة الصحيحة ٞتميع 

 Easyسهل 
ا  الفىاهه في املؼععت ؟ أمًؼعع أبىن الحضغواث . ....................... 

اج. هلاب. هماأ. الهمؼة

وعم، هى ًضعؽ في املضعؾت  املضعؾت الحيىمت ؟ ًضعؽ ابً مدمض في. ...................... . 2

االحيىم

 أ. ما ب. مً ج. هل

اأزىن ؟ هى طبيب  ....................... 3

اج. أياب. مااأ. مً

يب ....................... 4 اأزخً ؟ أزتي ٍػ

اج. أياب. مًاأ. ما

ىت ....................... 5 ىت ؟ هظف عثمان ألاٍع ف عثمان ألاٍع
ّ
امؿاء ألامـ هظ

اج. أًًاب. متىاأ. أًان

اجظهب أمً إلى الؿىق ؟  جظهب أمي إلى الؿىق غضا ....................... 6

اج. أياب. مااأ. أًان

ىت جضًضة و مىاكصت ....................... 7 ىت ؟ ألاٍع األاٍع

اج. هيفاب. الهمؼةاأ. ما

ابؿخاهً ؟ بؿخاوي وعاء البيذ ....................... 8

اج. أًًاب. مًاأ. ما

اخاٌ بؿخاهً ؟ بؿخاوي جميل و زصب ....................... 9

ى
ّ
اج. هماب. هلاأ. أو

ابغهأمج الظي شهضث في الخلفاػ ؟....................... 01

اج. مًاب. أًاناأ. أي  
 التقييم األكؿ )سهل( ٗ.  ٗا١تخطط 



 الثاين )ا١تتوسط(ك ىذا التقييم 

 Mediumمتوسط 
اوعم ، أزتي جىيـ حجغحي أزخً ؟ أمأ أهذ جىيـ حجغجً . 0

ازطاءاصحيذ

االحضكت وعاء بيتي واؾعت وعاء بيخً ضيلت ؟ الحضكتهل . 2

ازطاءاصحيذ

االحليبت جضًضة و جميلت ماطا في الحليبت ؟. 3

ازطاءاصحيذ

ا . مً في الحمام ؟ عثمان في الحمام4

ازطاءاصحيذ

اـ إلى ميان العمل مطهب زالي باألا متى طهب زالً إلى ميان العمل ؟. 5

ازطاءاصحيذ

اعجعذ زالتي باألمـ زالخً مً مغهؼ الخجاعة ؟ ذأًان  عجع. 6

ازطاءاصحيذ

اهي مجتهضة هيف زالخً؟. 7

ازطاءاصحيذ

افي الخؼاهت امللبـ أًً حشتري الخؼاهت ؟.  8 

ازطاءاصحيذ

ا. 9
ّ
َذ أو ُخه  ؟ اللباؽى اشتًر اـمباألااشتًر

ازطاءاصحيذ

ازؼاهتي جضًضة  أي لىن زؼاهخً ؟. 01

ازطاءاصحيذ  
 التقييم الثاين )متوسط( ٘.  ٗا١تخطط 

 
 
 



 ك ىذا التقييم الثالث )صعب(

 Hardصعب 
اأهيـ اللاعت. 0

اأ. أ جىـ اللاعت أم الفصل ؟

اب. هل جىيـ اللاعت ؟

اج. أًان جىيـ اللاعت ؟

ا

ا؟ جطبش عػا ملليا في املطبشهل . 2

اأ.  أزتي جطبش ؾميا ملليا في املطبش

اب. ال ، ال أطبسه في املطبش بل أطبش ؾميا ملليا فيه

اج. أطبش عػا ملليا مع أمي

ا

اأطبش ؾميا ملليا. 3

اماطا جطبش في املطبش ؟أ.  

امً في املطبش ؟ب. 

امتى جطبش ؾميا ملليا ؟ج. 

ا

االلغت العغبيتعثمان ًطالع صعؽ . 4

اأ.  هل ًطالع عثمان صعؽ اللغت العغبيت ؟

اب. أًً ًطالع عثمان صعؽ اللغت العغبيت ؟

امً ًطالع صعؽ اللغت العغبيت ؟ج. 

ا 

ا؟  متى صاصصث هظه الؿمىت.  5

اأبي ًصىص الؿمىت في هظا النهغأ. 

ا صاصصُث هظه الؿمىت في الباعختب. 

اؾاهً و ممخعصيض الؿمىت ج.   
 التقييم الثالث )صعب( ٙ.  ٗا١تخطط 



 ا٠تطوة الثانية ىي ا١تسودة على يف اٟتاسوب كما يف الصورة التالية-
 

 
 
 
 
 

 ا١تسودة األكىل يف اٟتاسوب ٔ.  ٗالصورة 
 
 
 
 
 
 
 

 ا١تسودة الثانية يف اٟتاسوب ٕ.  ٗالصورة 
 
 
 
 

Home 1  
(Nama Mufrodat) 

2 

(Jenis kata Tanya) 

 نام  استحم  ذهب  قرأ  جلس  كتب

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

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

Home 1  
(Nama Mufrodat) 

2 

(Jenis kata Tanya) 

Evaluasi 

 الهمزة

 هل

 كم

 أين

 ما

....... 

........ 



 التالية : ك أما ا١تسودة لتقييم يف ىذه الصورة
 
 
 
 
 
 
 

 ا١تسودة لتقييم ٖ.  ٗالصورة 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ا١تسودة ألسئلة يف التقييم  ٗ.  ٗالصورة 

 
 

Home 1  
(Nama Mufrodat) 

2 

(Jenis kata Tanya) 

Evaluasi 

Easy 
Medium 

Hard 
 

Easy 

EVALUASI 

NEXT 

. ........... نمِت في البارحة؟1  

 نعم. نمُت في البارحة

 

 

 

o كم  هل o ما 

 اإلجابة الصحيحة



 ك ىذه ىي ا١تسودة للنتيجة  
 
 
 
 
 
 

 ا١تسودة لنتيجة ٘.  ٗالصورة 
 

 هي تطبيق المسودة في برنامج الحاسوب الخطوة الثالثة -
بعد ما رسم الباحثة ا١تسودة فتطبق يف برنامج اٟتاسوب، ك الباحثة تستخدـ 

كما يف ىذه   androidباسم  :Cك تبدأ الباحثة يف تسمية ملف ،  inch ٘، ٗالشاشة  
 الصورة :

 
 :Cتسمية ملف يف ٙ.  ٗالصورة 

 Design – Page، مث  Power Pointك بعد ما ٘تت الباحثة ىذه العمل فتعمل بربنامج 
Setup.    كما ا١توجودة يف ىذه الصورة 

 

 

 نتيجتك

90 



 
 ٚ.  ٗالصورة 

كما  Page Setupيف  ٜ:ٙٔؼ تشَت الباحثة تشَت  ٘، ٗألف الشاشة ا١تستعملة ىي 
 ا١توجودة يف ىذه الصورة :

 
 ٜ: ٙٔ ٛ.  Page Setupٗالصورة 

كما ا١توجودة يف ىذه   Insert-Shape-Action Button:Customك تزيد الباحثة زر تبدأ من 
 الصورة :

 



 
 Insert-Shapeٜ.  ٗالصورة 

 
  Action Buttonٓٔ.  ٗالصورة 

 ك تضع الباحثة زر على قدرىا كما ا١توكجودة يف الصورة 

 
 الزر ٔٔ.  ٗالصورة 

 Cancelك إذا عرض ىذه الورة فاخًت 



 
 Cancelاختار  ٕٔ.  ٗالصورة 

الباحثة خلفية الصورة ك الزر كما ا١توجودة يف ىذه ك بعد ما ٘تت تلك العملية فتشَت 
 الصورة :

 
 الشاشة األكىل ٖٔ.  ٗالصورة 



 
 ا١تادة التعلمية ٗٔ. ٗالصورة

 الطالبة خيتار ا١تفردات ا١توجودة يف ىذه الدفًت.

 
 Search Here ٘ٔ. ٗالصورة 

 

 

 

 

 

 



 ك بعد ما مت الطالب اختيار ا١تفردات ك اخًت أدكات االستفهاـ 

 
 أدكات االستفهاـ ٙٔ.  ٗالصورة 

ك بعد ما مت الطالب اختيار أدكات االستفهاـ ك عرضت ا١تادة التعليمية كما ا١توجودة يف 
 ىذه الصورة

 
 ا١تادة التعليمية ٚٔ.  ٗالصورة 

  Power Pointك بعد ما ٘تت الباحثة صناعة ا١تادة التعلمية يف اٞتملة االستفهامية فتغَت 
إىل  Flashمث تغَت الباحثة  Flashعلى صورة   Power Pointلتكوف  I-Spring.exeبربنامج 

 . Andairedباستخداـ ِ  apkصورة 

ك بعد ما ٘تت الباحثة صناعة ا١تنتج فتفوضها ايل ىيئة ا٠تبَت. ك ىده االصالح  
 من خبَت.



 
 االصالح ٛٔ.  ٗالصورة 

 خالل من اإلستفهاميةالجملة  . ما مواصفات منتج من المادة التعليمية في1
 باتو بمدينةالحكومية الثانية  اإلسالمية الثانوية المدرسة في أندرويد

 
ك بعد ما قامت الباحثة صناعة ا١تنتج فتقدر الباحثة أف تبُت ا١توصفات ا١تنتج 

 ك ىي: 
إف ا١تادة يف ىذا ا١تنتج على ثالث عناكين ك ىي األسرة ، ك البيت ك العطلة كما  (ٔ

يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدينة باتو ك ىذ ا١توضوع درسة الطلبة 
مطابقا ٔتنهج الدراسي للطلبة يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية كما موجود يف 

" الذم يستخدـ  XI الكتاب ا١تدرسية "اللغة العربية للمدارس العامة لفصل
 عارفة ا١تاجستَت. ةبقلم زكي KTSP 2006ا١تنهج الدراسي    

 الكتاب ا١تدرسية "اللغة العربية للمدارس العامة لفصلإف ا١تفردات مأخودة من  (ٕ
XI     الذم يستخدـ ا١تنهج الدراسي "KTSP 2006 .بقلم زكي عارفة ا١تاجستَت 

البياف عن أدكات االستفهاـ ك كضيفتها يف  الصحة الرئيسيةعلى إف ا١تنتج ٖتتوم  (ٖ
( ىل ٔأقساـ ك ىي ) ٔٔالعبارة االستفهامية . أدكات اإلستفهاـ ٖتتول على 



( أّّن ٜ( أين )ٛ( كيف )ٚ( أياف )ٙ( مىت )٘( من )ٗ( ما )ٖ( ا٢تمـز )ٕ)
 ( كم ٔٔ( أم )ٓٔ)

عها باستخداـ ا١تادة التعليمية ٖتتوم على األمثلة من كل ا١تفردات ا١تذكورة ك كض (ٗ
 أدكات االستفهامية مث اإلجابة ا١تطابقة باألسئلة 

، ك Medium، ك متوسط Easyالتقييم ٖتتوم على ثالث أقساـ ك ىي سهل  (٘
. حىت يقدر الطلبة على قياس قدرهتم . ك أما التقييم يستخدـ حىت Hardصعب 

ه يقدر أف يقيس ارتفاع ك ىبوط نتيجتة الطلبة. ألف الطلبة يستخدموف ىذ
 الوسيلة التعليمية يف تعلمهم الذايت أك يف فصلهم. 

 باستخداـ Kit Kat 4.  4 مث تضع يف أندركيد   Flashإف ا١تنتج تصنع من برناج  (ٙ

  Inch 4.6الش شة 
 

الل أندرويد في خاالستفهامية من  الجملة في التعليمية مدى فعالية المادة. 3
  بمدينة باتو الحكومية المدرسة الثانوية االسالمية الثانية

 
١تعرفة مدل فعالية ا١تنتج فتقـو الباحثة على التجربة ك ٖتكيم من ا٠ترباء ك ك 

ا١تدرس ك الطلبة يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية ديدينة باتو. التجربة ك التحكيم األكؿ ىي 
، ك الذم  من ا٠تبَت ا١تادية ك الذم يقـو هبذا التحكيم ىو األستاذ الدكتور عبد اٟتميد

ك الذم يكوف ا٠تبَت الوسائل  ة الدكتور نور ىدايايتيكوف ا٠تبَت اللغوية ك ىو األستاذ
، ك ١تعرفة مدل فعالية من ناحية مستخدـ ا١تنتج  بركفسور الدكتور مهيبافالتعليم ىو 

 باتو يف ٔتدينة  الثانية االسالمية الثانوية فتقـو الباحثة التجربة إىل الطلبة يف ا١تدرسة 



درسة يف درس اللغة العربية ك ىي األستاذة دياف كومالسارم. ك نتيجة  XIفصل 
 
ك ا١ت

درسة يف ىذا الشرخ التالية :
 
 التحكيم ك التجربة من ا٠ترباء ك الطلبة ا١ت

 
 وادنتيجة التحكيم من الخبير الم (2

ك ١تعرفة مادل فعالية من ناحية مادة التعليم ك فتفوض الباحثة ىذا ا١تنتج إىل 
: مردكد". ك ٔ: مقبوؿ، ٕ: جيد،  ٖ: جيد جدا ،  ٗخبَت ا١تادية باستخداـ صيغة "

 نتيجة التحكيم يف ىذا اٞتدكؿ اآليت :

 النتيجة جوانب التحكيم النمرة
)دقة تركيب ا١تواد يف العبارة اإلستفهامية من خالؿ أندركيد مطابقة   .1

 3 بالتداكلية(

)اللغة ا١تستخدمة بسيطة ك سهلة يف الفهم(  2  3 

)كضوح مادة التعلم(   3  3 

 3 )كضوح التقييم( 4

(ا١تادة ا١تعركضة كفاية)  5  3 

)كفاية األسئلة يف التقييم ا١تعركضة(   6  3 

( من ا١تواد مالءمة الصعوبة) 7  3 

)مالءمة الصعوبة من التقييم(  8  3 

)تعليمات لالستداـ سهلة يف الفهم(  9  2 

(كتابة ا١تواد يف دقة)ال  10  3 

)الدقة يف كتابة التقييم(  11  3 

 2  )الطالبة يستطعوف أف يستخدموا ىذه ا١تادة يف حياهتم اليومية( 12

)اختالؼ األسئلة يف التقييم(  13  3 



 نتيجة التحكيم من ا٠تبَت ا١تادية ٚ.  ٗا١تخطط 
 تحليل البيانات من الخبير المادية  (1

ك بعد ما نالت الباحثة البيانات ك ٖتكيم من ىذا ا٠تبَت فتحللها ١تعرفة مدل 
 : فعالية من ا١تنتج من ناحية ا١تادة، فالتحليل من البيانات السابقة يف ىذا اٞتدكؿ اآليت

النمر 
 ة

 الشرح X Xi P جوانب التحكيم

)دقة تركيب ا١تواد يف العبارة   .1
% 75 ٗ ٖ اإلستفهامية من خالؿ أندركيد   جيد 

)اللغة ا١تستخدمة بسيطة ك سهلة يف   2
% 75 ٗ ٖ الفهم(  جيد 

م(ي)كضوح مادة التعل   3  ٖ ٗ 75 %  جيد 
% 75 ٗ ٖ )كضوح التقييم( 4  جيد 
(ا١تادة ا١تعركضة كفاية)  5  ٖ ٗ 75 %  جيد 
)كفاية األسئلة يف التقييم ا١تعركضة(   6  ٖ ٗ 75 %  جيد 
( من ا١تواد مالءمة الصعوبة) 7  ٖ ٗ 75 %  جيد 
)مالءمة الصعوبة من التقييم(  8  ٖ ٗ 75 %  جيد 
)تعليمات لالستداـ سهلة يف الفهم(  9  مقبوؿ 50 ٗ ٕ 
(كتابة ا١تواد يف دقة)ال  10  ٖ ٗ 75 %  جيد 
)الدقة يف كتابة التقييم(  11  ٖ ٗ 75 %  جيد 
12  

)الطالبة يستطعوف أف يستخدموا ىذه  
  ا١تادة يف حياهتم اليومية(

ٕ ٗ 50 %  مقبوؿ 

)اختالؼ األسئلة يف التقييم(  13  ٖ ٗ 75 %  جيد 



 925 52 37 مبلغ اجمالى 
72 

 37/52 x 100 = 72 

 ا١تاديةٖتليل البيانات من ا٠تبَت  ٛ.  ٗا١تخطط 

    
  

   
      

 

37/52 x 100 = 72 

 

 

 : الشرح

 نسبة مَثوية صحة ا١تعلومات =  
 عدد اإلجابات من ا١تصادقة =    

 = عدد اإلجابات التصورية    

 
 يف التعليمية ك مستندا من البياف ك التحليل السابق فت عرؼ أف ا١تنتج " ا١تادة

أك   ٕٚأندركيد " حيصل على نتيجة  خالؿ من التداكلية أساس االستفهامية على العبارة
أندركيد  خالؿ من التداكلية أساس االستفهامية على العبارة يف التعليمية ٔتعٌت أف" ا١تادة

" جيد ك صحيح من ناحية مادتو )مطابقا ٔتعايَت ا١تنتج من صحة النصبة لدل أريكنتو 
ٜٜٔٓ) 

 
 
 
 

 



 نتيجة التحكيم من الخبير اللغة (3

 النتيجة  جوانب التقييم الرقم

 ٖ اللغة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة كاضحة  ٔ
اللغة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة مطابقة بكفاءة  ٕ

اللغة لدل الطلبة يف ا١تستول ا١تتوسطة يف ا١تدرسة 
 الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدينة باتو

ٖ 

 ٖ اللغة ا١تستخدمة يف التقييم كاضحة ٖ
ا١تستخدمة يف التقييم مطابقة بكفاءة اللغة اللغة  ٗ

لدل الطلبة يف ا١تستول ا١تتوسطة يف ا١تدرسة 
 الثانوية اإلسالمية الثانية ٔتدينة باتو

ٖ 

 ٖ اللغة يف سَتة الذاتية للباحثة كاضحة  ٘
 ٖ كاضحة ك مفهومة  ”Home“اللغة يف  ٙ

 نتيجة التحكيم من ا٠تبَت اللغة ٜ.  ٗا١تخطط 
 البيانات من الخبير اللغةتحليل  (4

 

 الشرح X Xi P جوانب التقييم الرقم

 جيد % 75 ٗ ٖ اللغة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة كاضحة  ٔ
اللغة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة مطابقة  ٕ

بكفاءة اللغة لدل الطلبة يف ا١تستول 
ا١تتوسطة يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 

 الثانية ٔتدينة باتو

 جيد % 75 ٗ ٖ



 جيد % 75 ٗ ٖ اللغة ا١تستخدمة يف التقييم كاضحة ٖ
اللغة ا١تستخدمة يف التقييم مطابقة  ٗ

بكفاءة اللغة لدل الطلبة يف ا١تستول 
ا١تتوسطة يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 

 الثانية ٔتدينة باتو

 جيد % 75 ٗ ٖ

 جيد % 75 ٗ ٖ اللغة يف سَتة الذاتية للباحثة كاضحة  ٘
 جيد % 75 ٗ ٖ كاضحة ك مفهومة  ”Home“اللغة يف  ٙ

 ٘ٚ 450 ٕٗ ٛٔ مبلغ اجمالى
18/24 x 100 = 75 

ٖتليل البيانات من ا٠تبَت اللغة ٓٔ.  ٗا١تخطط   

    
  

   
      

18/24 x 100 = 75 

 

 : الشرح
 نسبة مَثوية صحة ا١تعلومات =  

 عدد اإلجابات من ا١تصادقة =    

 اإلجابات التصورية= عدد     
 

 يف التعليمية ك مستندا من البياف ك التحليل السابق فت عرؼ أف ا١تنتج " ا١تادة
أك   ٘ٚأندركيد " حيصل على نتيجة  خالؿ من التداكلية أساس االستفهامية على العبارة

أندركيد  خالؿ من التداكلية أساس االستفهامية على العبارة يف التعليمية ٔتعٌت أف" ا١تادة



" جيد ك صحيح من ناحية لغتو )مطابقا ٔتعايَت ا١تنتج من صحة النصبة لدل أريكنتو 
ٜٜٔٓ) 

 
 نتيجة االستبانة من المدرس في درس اللغة العربية  (5

 

 النتيجة جوانب التحكيم  النمرة

1 
)إف ا١تادة التعليمية يف العبارة اإلستفهامية من خالؿ أندركيد  

 مدىشة(
ٗ 

2 
مطابقة  ا١تادة التعليمية يف العبارة اإلستفهامية من خالؿإف ) 

 (ٔتنهج التعليم

ٖ 

 ٗ )إف الصورة ا١توجودة مطابقة ٔتوضوع ا١تادة(  3
 ٗ )إف األسئلة ا١توجودة يف ىذه ا١تادة سهلة لفهم (  4
)الطلبة يهتموف با١تادة التعليمية عى طريق أندركيد (  5  ٗ 
عن طريق أندركيد بسهولة( )الطلبة يستخدموف اٞتهاز 6  ٖ 

7 
إف ا١تادة التعليمية يف العبارة اإلستفهامية من خالؿ أندركيد 

 تعطي الطلبة الدافعية لتعلم اللغة العربية
ٗ 

8 
إف كسيلة التعليم يف أندركيد تسهل الطلبة على فهم ا١تادة عن 

 اإلستفهاـ
ٖ 

9 
أندركيد إف كسيلة التعليم يف العبارة اإلستفهامية من خالؿ 

درس على تعليم ىذة ا١تادة
 
 تسهل ا١ت

ٗ 

11 
إف ىذه الوسيلة التعليمية تستطع أف تطور الباحثة للمادة 

 التعليية األخرل 
ٖ 



 تحليل نتيجة االستبانة من المدرس في درس اللغة العربية  (6
 

 الشرح X Xi P جوانب التحكيم 

1 
)إف ا١تادة التعليمية يف العبارة اإلستفهامية من  

%ٓٓٔ ٗ ٗ خالؿ أندركيد مدىشة(  
جيد 
 جدا

2 
إف ا١تادة التعليمية يف العبارة اإلستفهامية من ) 

(مطابقة ٔتنهج التعليم خالؿ  
ٖ ٗ ٚ٘ %  جيد 

)إف الصورة ا١توجودة مطابقة ٔتوضوع ا١تادة(  3  ٗ ٗ ٔٓٓ% جيد  
 جدا

4 
)إف األسئلة ا١توجودة يف ىذه ا١تادة سهلة لفهم  

) ٗ ٗ ٔٓٓ% جيد  
 جدا

5 
)الطلبة يهتموف با١تادة التعليمية عى طريق  

%ٓٓٔ ٗ ٗ أندركيد ( جيد  
 جدا

6 
)الطلبة يستخدموف اٞتهاز عن طريق أندركيد 

% ٘ٚ ٗ ٖ بسهولة(  جيد 

7 

إف ا١تادة التعليمية يف العبارة اإلستفهامية من 
أندركيد تعطي الطلبة الدافعية لتعلم اللغة خالؿ 
 العربية

ٗ ٗ ٔٓٓ% جيد  
 جدا

8 
إف كسيلة التعليم يف أندركيد تسهل الطلبة على 

% ٘ٚ ٗ ٖ فهم ا١تادة عن اإلستفهاـ  جيد 

9 

إف كسيلة التعليم يف العبارة اإلستفهامية من 
درس على تعليم ىذ

 
 هخالؿ أندركيد تسهل ا١ت

 ا١تادة
ٗ ٗ ٔٓٓ% جيد  

 جدا



1

1 

إف ىذه الوسيلة التعليمية تستطع أف تطور 
% ٘ٚ ٗ ٖ الباحثة للمادة التعليية األخرل  جيد 

جيد   ٓٗ ٖٙ مبلغ اجمالى 
 x 100 = 90 36/40 جدا

    
  

   
      

36/40 x 100 = 90 

 

 

 : الشرح
 نسبة مَثوية صحة ا١تعلومات =  

 عدد اإلجابات من ا١تصادقة =    

 عدد اإلجابات التصورية =    

 
 يف التعليمية ك مستندا من البياف ك التحليل السابق فت عرؼ أف ا١تنتج " ا١تادة

أك   ٜٓأندركيد " حيصل على نتيجة  خالؿ من التداكلية أساس االستفهامية على العبارة
أندركيد  خالؿ من التداكلية أساس االستفهامية على العبارة يف التعليمية ٔتعٌت أف" ا١تادة

" جيد جدا ك صحيح جدا عند ا١تدرس )مطابقا ٔتعايَت ا١تنتج من صحة النصبة لدل 
 .(ٜٜٓٔأريكنتو 

 
 
 
 



 نتيجة اإلستبانة للطلبة (7
 

 جوانب التحكيم
 النمرة االسم

20 9 8 7 6 5 4 3 1 2 
 2 رزاؿ فربيانتو  ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٔ ٖ
 1 إلدا دىلينا  ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ
 3 داين نور غاين  ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ
 4 زكريا  ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ
 5 موالنا عامل  ٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٗ ٖ ٖ ٖ
 6 سيسكا دكم أ  ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ
 7 إدياس  ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ
 8 أكفا رىايو  ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ
 9 إندرا سوغيانتو  ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ
 20 أيو ديارتناسارم  ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ
 22 رسكا يولياكايت  ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ
إنده كجيي    ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ  21 
 23 غالوه ـ. ك   ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ
 24 نورما بائق  ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ
 25 إنداه مستيكا  ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ
 26 نفيسا ر. ت ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ
 27 لوىور أدم  ٖ ٖ ٕ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ
 28 ديدم بيما  ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ



 29 خَت النساء  ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ
 10 صلطاف بيهاقي  ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ
 12 أٛتد فجر  ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ
 11 ٤تمد أريس  ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ

ٚٓ ٙٚ ٚٔ ٙٚ ٙٛ ٙٚ ٖٙ ٜ٘ ٜٙ ٙ٘   
 

 اإلستبانة للطلبةتحليل نتيجة  (8
 

 النتيجة
 جوانب التحكيم

 

∑ P الشرح

Xi 
∑

X 

% ٙٛ،ٖٚ جيد  ٛٛ ٙ٘ 
اٞتملة االستفهامية بوسيلة  تعلم يف مهتم أنا

 ألف ديكنن أف أستعمل يف كل مكاف أندركيد،
 ذىبت أينما تتعلم

ٔ 

جيد 
 جدا

ٚٛ،ٗٓ  
ا١تادة التعليمية ا١توجودة بوسيلة التعليم  ٜٙ ٛٛ %

يف التعلم الدافع تعطيٍتأندركيد   ٕ 

% ٚٙ جيد ا١تادة التعليمية ا١توجودة بوسيلة  االستعراض يف ٜ٘ ٛٛ 
 التعليم أندركيد جذاب

ٖ 

% ٜ٘،ٔٚ جيد  ٗ التعليمات الستعماؿ ا١توجودة سهلة ٖٙ ٛٛ 

جيد 
% ٖٔ،ٙٚ جدا  ٛٛ ٙٚ 

الكتابة )حجمها ك لوهنا( مطابقة ك مناسبة 
 فتسهلٌت يف القراءة

 

٘ 

جيد  ٚٚ،ٕ % بوسيلة التعليم ا١تادة التعليمية ا١توجودة  ٛٙ ٛٛ  ٙ 



 أندركيد سهلة يف االستعماؿ جدا
 

جيد 
% ٗٛ جدا  ٚ مضموف ا١تادة التعليمية كاضح ٚٙ ٛٛ 

% ٚٙ،ٓٛ جيد األمثلة ا١توجودة يف ا١تادة التعليمية مطابق  ٔٚ ٛٛ 
 باٟتياة اليومية

ٛ 

جيد 
% ٖٔ،ٙٚ جدا  ٛٛ ٙٚ 

يف ا١تادة التعليمية تعطيٍت التقييم الواردة 
 ا١تعلومات عن فهمي يف ىذه ا١تادة

 

ٜ 

جيد 
 جدا

ٜٚ،٘ٗ %  ٛٛ ٚٓ 
ا١تادة التعليمية ٖتتاج على تطوير يف موضوع 

 األخر
 

ٔٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الخامس
 
 

 الخاتمة
 

 أ. ملخص نتائج البحث
 ا١تػػػػادة تطػػػػوير بػػػػأف فتعػػػػرؼ التطػػػػوير،البحػػػػث ك  بعمليػػػػة الباحثػػػػة قامػػػػت مػػػػا بعػػػػد

 الثانيػة اإلسػالمية الثانويػة ا١تدرسػة يف أندركيػد الؿخػ مػن  االسػتفهامية اٞتملة يفالتعليمية 
 ٚتػػػػع مػػػػن تتػػػػدرج الػػػػيت العديػػػػدات العمليػػػػات فيػػػػو  ألف صػػػػحيحة، بػػػػاتو ٔتدينػػػػة اٞتكوميػػػػة
 .األخَت التنقيح إىل ا١تعلومات

 خػرباء مػن التحقيػق ك ا١تػادة، خػربأء مػن التحقيػق إمػا التحقيػق، نتيجػة من استنادا
 إف ،الصػػالحية ك الفعاليػػة  اٞتػػودة عػػن الباحثػػة تعػػرؼ ا١تيػػداين، التحقيػػق ك التعلػػيم كسػػائل

 اٞتػػودة أمػػا ك ،"  جيػػد"  أك%  ٕٚ نتيجػػة علػػى تبلػػغ ا١تػػادة ناحيػػة مػػن الػػودة الصػػالحية 
ك أمػا اٞتػودة ثالحيػة مػن " .جػدا جيػد" أك%  ٖ،ٖٛ على تبلغ التعليم كسائل ناحية من

 بػػأف الباحثػػة تعػػرؼ كّلهػػا النتيجػػة ىػػذه مػػن أك "جيػػد" ٘ٚناحيػػة اللغػػة تبلػػغ علػػى نتيجػػة 
 يف اسػتعمالو ديكػن أندركيػد الؿخػ مػن التداكليػة أساس على  االستفهامية العبارة يف ا١تادة

 .التنقيح بعملية الباحثة فقامت ٣تّسم لكتاب الفعالية اٞتودة لًتقية ك. التعليم عملية
 التعلػػػػيم كسػػػػائل بػػػػأف الباحثػػػػة تعػػػػرؼ السػػػػابقة الفقػػػػرة يف ا١تػػػػذكورة اٟتقػػػػائق  مػػػػن ك

: أرشػػاد يف) أنػوف ـ جػػوف بقػوؿ يناسػب ىػػذا. الػدرس فهػم يف تسػػاعدىم ك الطلبػة ٕتػذب
( ٕ) ك الطلبػة، ٕتػذيب( ٔ) على بفيد التعليم كسائل بأف الثاين الباب يف ا١تذكور(   ٘ٚ



( ٘) ك ا١تعلومػػات، تكثيػػف( ٗ) ك  ا١توثوقػػة، ا١تعلومػػات إعطػػاء( ٖ) ك الطلبػػة، فهػػم ترقيػػة
 .ا١تعلومات تفسَت على الطلبة تسهيل

ثػالث  علػى تػومٖت أندركيػد الؿخػ مػن  االسػتفهاميةاٞتملة  يف التعليمية ا١تادة إف
العناكين ك ىي األسرة ك البيت ك العطلية، ك تكمػل با١تػادة االسػتفهامة يف كػل ا١تفػردات، 

 بالتقوميك تكمل الباحثة ىذه ا١تادة 
 الؿخػػ مػػن االسػػتفهامية اٞتملػػة يف التعليميػػة ا١تػػادة باسػػتخداـ الػػتعلم ك التعلػػيم إف

 يقػػدركف الطلبػػة أمػػا ك ، بالتفاصػػيل الػػدرس يبػػُت ك يظهػػر أف يقػػدر ا١تػػدرس ألف ، أندركيػػد
، ك توسػػػع قػػػدرة الطلبػػػة علػػػى تقػػػدمي اٟتػػػوار  كػػػذلك بالتفاصػػػيل الػػػدرس مػػػادة يفهمػػػو أف

ك ألف كسػػيلة أندركيػػد قريػػب لػػدم الطلبػػة إذف  ،باسػػتخداـ اٞتملػػة االسػػتفهامية الصػػحيحة
 ا١تادة التعليمية قريبة كذلك ك تزيد فرصة لتعلم ىذه ا١تادة

 كميّػة( ٔ:  )ىػيا١تنػتج  مػن النقػائص ك ا١تزايػا، ك النقػائص التعليمية الوسيلة ٢تذه
 أندركيػػػػد الؿخػػػػ مػػػػن االسػػػػتفهامية اٞتملػػػػة يف ا١تػػػػادةإف ا١توضػػػػوع يف ( ٕ)   ناقصػػػػة ا١تػػػػادة

 ( إف ا١تػػادة ٤تػػدكدة يف اٞتملػػة االسػػتفهامية٤ٖتػػدكدة ك ىػػي األسػػرة، ك البيػػت، ك العطلػػة )
هتيػػئ يف  االسػػتفهاميةاٞتملػػة  يفا١تػػادة (  ٔ: ) ىػػي الكتػػاب ىػػذا مػػن ا١تزايػػا أمػػا ك.  فقػػط

لكػػل موضػػوع ألمثلػػة يف اٞتملػػة (ٕ) ك ،الطلبػػة ك ىػػي أندركيػػدالربنػػامج الػػذم قريػػب مػػن 
سػػهلة يف اٟتمػػل ك االسػػتخداـ حػػىت  االسػػتفهامية اٞتملػػة يفإف ا١تػػادة ( ٖ)ك ،األسػػتفهاية 

 يقدر الطلبة  استخدامو ك تعلمو يف أم مكاف ك زماف.
 
 

 التالي للبحث النتاج تطوير  و  النتاج استخدام في  ب. اقتراحات



 التداكليػػة أسػػاس علػػى  االسػػتفهامية العبػػارة يف تطػػوير مػػن العديػػدات العمليػػات إف
ا١تػادة  يف خاصػة الػدرس تفهػيم ك فهػم على كا١تتعلم ا١تعلم ساعدت ا١تادة ىذا أف على تدؿّ 

 ا١تادة ىذا يستخدما أف ا١تتعلم ك ا١تعلم كل على الواقعة، ىذه من ك. العبارة االستفهامية
 لتػػػدريس ا١تعاىػػػد أك ا١تػػػدارس يف اسػػػتخدامو الباحثػػػة ترجػػػو ك الػػػتعلم، ك التعلػػػيم عمليػػػة يف

 .ا١تادة العبارة االستفهامية يف خاصة العربية اللغة
 اسػتخدامو كػذلك ك قليلػة ا١تػادة كميػة أف ىػي ك نقػائص ا١تادة ىذا تطوير يف إف

 ناحيػػػة مػػػن إمػػػا ليكملػػػو، اآلخػػػر للباحػػػث يرجػػػى  ك ،يف فهػػػم العبػػػارة االسػػػتفهامية ٤تػػػدكد
 .األخرل اللغوية للهارة داموحاست ناحية  من إماّ  ك ا١تادة كمية
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PEDOMAN OBSERVASI 

 تطوير المادة التعليمية في الجملة االستفهامية من خالل أندرويد
 بمدينة باتو المدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية الحكومية  بالتطبيق على

 
No Hal yang diamati Hasil Observasi 

1 Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas 

 

 

 

 

2 Jumlah Jama Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

 

3 Penggunaan Media pembelajaran di Kelas 

 

 

 

 

4 Keadaan Siswa ketika berkomunikasi dalam  

bahasa Arab 

 

 

 

5 Penggunaan Kata Tanya dalam 

berkomunikasi 

 

 

 

6 Keadaan Siswa  

(Penggunaan Android) 

 

 

 

 

 



 

 

 السيرة الذاتية

 

 
 

 

و بدأت .  ه1409 حمرم 21تشيرتا ريسمي فطري ألديال، ولدت يف جونبانج  
تعلمها يف املدرسة اإلبتدابية و املدرسة املتوسطة هناك، بعدئذ وصلت تعلمها يف معهد 

مث التحقت بقسم األدب دار السالم كونتور للبنات األول للرتبية اإلسألمية احلديثة، 
معة ماالنج احلكومية حيث قد أخذت أساسيات اللغة العربية يف االعريب بكلية اآلداب بج

و بعد ما متت الدراسة يف مرحلة البكالوريوس مث استمرت يف دراسة . احلديثاملعهد 
 .  العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية موالن مالك إبراهيم ماالنج

 



PEDOMAN WAWANCARA 

 تطوير المادة التعليمية في الجملة االستفهامية من خالل أندرويد
 بمدينة باتو المدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية الحكومية  بالتطبيق على

 
PETUNJUK WAWANCARA 

1. Ucapkan Terima Kasih kepada informan atas kesediaannya untuk diwawancarai 

2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara 

3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalama dan harapan, 

ataupun saran yang berkaitan dengan topik wawancara 

4. Catat seluruh hasil wawancara 

 

DATA UMUM 

Nama Informan : 

Jabatan   : 

Tanggal Wawancara : 

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimana pembelajaran Bahasa Arab di kelas ? 

2. Bagaimana Kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa arab ? 

3. Apakah Siswa bisa menggunakan kalimat tanya dang baik dan benar dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa arab dengan teman sebayanya? 

4. Bagaimana guru dalam menjelaskan materi kalimat tanya dalam pembelajaran bahasa 

arab? 

5. Seberapa sering guru menggunakan media pembelajaran dalam mengajar? 

6. Adakah media pembelajaran khusus dalam mempelajari kalimat tanya? 

7. Adakah media pembelajaran yang dapat siswa gunakan dan pelajari baik di kelas 

maupun di luar kelas? 

8. Seberapa sering siswa menggunakan android di kelas? 

 

 



 على أساس التداولية من خالل أندرويد تطوير المادة في العبارة االستفهامية 
 بمدينة باتو المدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية  في

 
 هوية الخبير  .1

 : اإلسم  
 :العنوان  
 :ادلهنة   
 خبري اللغة :احلال  

 
 !في مقياس التقييم التالي مطابقا بتقييمك (√)ضع عالمة  .2

 جوانب التقييم الرقم
 مقياس التقييم

1 2 3 4 
     اللغة ادلستخدمة يف هذه ادلادة واضحة  1
اللغة ادلستخدمة يف هذه ادلادة مطابقة بكفاءة اللغة  2

لدى الطلبة يف ادلستوى ادلتوسطة يف ادلدرسة الثانوية 
 اإلسالمية الثانية مبدينة باتو

    

     اللغة ادلستخدمة يف التقييم واضحة 3
اللغة ادلستخدمة يف التقييم مطابقة بكفاءة اللغة لدى  4

الطلبة يف ادلستوى ادلتوسطة يف ادلدرسة الثانوية 
 اإلسالمية الثانية مبدينة باتو

    

     اللغة يف سرية الذاتية للباحثة واضحة  5
      واضحة و مفهومة ”Home“اللغة يف  6

 
 :الشرح 

 جيد جدا : 4 جيد  : 3 مقبول : 2 مردود: ا 



 ورقة التعليقات  .3

 

يرجي رغبة الدكتور فيصال محمود على تقديم اإلقتراحات و التعليقات لهذه 
 المادة 

 اإلقتراحات/التعليقات اإلقتراحات/جوانب التعليقات
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2015 ديسابري 13ماالنج ، 
اخلبري 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 على أساس التداولية من حالل أندرويد تطوير المادة في العبارة االستفهامية 
 بمدينة باتو المدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية  في

 
Pengembangan Media Pembelajaran Istifham Melalui Media Android 

yang berdasarkan pada Pragmatik Arab 
 

 

I . IDENTITAS VALIDATOR  

Nama  :  

Pekerjaan  :  

Alamat  :  

Validator  : Ahli Materi  

 

II. BUTIR PERTANYAAN  

Beri tanda cek (√) pada skala penilaian berikut sesuai dengan penilaian Anda!  

 

No Aspek yang dinilai Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku      

2. Ketepatan susunan materi dalam media Pembelajaran 

Istifham di Android berdasarkan pragmatik arab  

    

3. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami     

4. Kejelasan isi materi      

5 Kejelasan evaluasi     

6. Tingkat kecukupan materi yang disajikan      

 Tingkat kecukupan soal pada evaluasi      

7. Kesesuaian tingkat kesulitan materi      

8 Kesesuaian tingkat kesulitan evaluasi     

9 Petunjuk Penggunaan mudah dipahami     

10. Ketepatan penulisan Materi     

11 Ketepatan penulisan Evaluasi     

12. Materi dapat digunakan siswa dalam kehidupan sehari-

hari 

    

13. Variasi soal      

 

Keterangan  

 

1 : tidak tepat / tidak bagus 

2  : kurang tepat / kurang bagus 

3  : tepat / bagus 

4  : sangat tepat /sangat bagus 



 

III. LEMBAR KOMENTAR DAN SARAN TENTANG MATERI YANG 

DIGUNAKAN DALAM PRODUK PENGEMBANGAN  

 

Mohon kesediaan Bapak Dr. H. M. Abdul Hamid , MA untuk memberikan saran 

dan komentar secara spesifik terhadap materi yang digunakan dalam produk 

pengembangan tersebut. 

 

No  Aspek yang Dinilai Saran dan Komentar 

   

 

IV. LAIN-LAIN  

 

 

Rekomendasi  

(. . .) Valid Valid tanpa revisi 

(. . .) Tidak valid perlu revisi 

      Malang,………………………  

      Validator,  

 

           

      ________________________ 

      NIP  



 

Pengembangan Media Pembelajaran Istifham Melalui Media Android  

 

 

I. IDENTITAS VALIDATOR  

Nama  :  

Pekerjaan :  

Alamat  :   

Validator : Ahli Media  

 

II. BUTIR PERTANYAAN  

 

Beri tanda cek (√) pada skala penilaian berikut sesuai penilaian Anda!  

 

No Aspek yang dinilai Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Tampilan ‘Home’     

2. Tampilan ‘Profil Pengembangan’     

3. Tampilan Kotak Pencarian Mufrodat dan Istifham     

4 Tampilan Evaluasi (Easy, Medium dan Hard)     

5 Petunjuk Penggunaan     

6. Kejelasan Tulisan (jenis font, ukuran font dan warna font )     

7. Pengorganisasian Tata Letak /Layout     

8 Keserasian Komposisi dalam media (Komposisi warna, 

gambar, tanda dan tulisan) 

    

9 Kemenarikan Media     

10 Kemudahan Media dalam penggunaan     

11 Keefektifan media yang dikembangakan     

12 Kebermanfaatan media yang dikembangkan     

 

 

Keterangan  

 

1 : tidak menarik/tidak bagus 

2 : kurang menarik/kurang bagus 

3 : menarik/bagus 

4 : sangat menarik/sangat bagus 

 

 

 

 

 

III. LEMBAR KOMENTAR DAN SARAN TENTANG ASPEK 

KEMEDIAAN PRODUK YANG DIKEMBANGKAN 



 

Mohon kesediaan Bapak Muhaiban, Prof. Drs. H  memberikan saran dan 

komentar secara umum terhadap aspek kemediaan produk yang 

dikembangkan 

 

No  Aspek yang Dinilai Saran dan Komentar 

   

 

IV. LAIN-LAIN  

 

 

 

Rekomendasi  

(. . .) Valid tidak perlu revisi   

(. . .) Valid perlu revisi  

  

 

Malang,.............................. 

Validator, 

 

 

 

_______________________ 

NIP 
 



 

Kepada  

Yth. Bapak Dr. H. M. Abdul Hamid , MA  

Di tempat 

 

 

 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Magister 

Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, peneliti mengembangkan media pembelajaran dengan judul 

Pengembangan Materi Pembelajaran Istifham Berbasis Android di MAN 2 Batu. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mohon kesediaan  Bapak untuk 

memberikan penilaian dan tanggapan (saran dan komentar) terhadap produk, 

sebagai dasar untuk menyempurnakan produk yang dikembangkan khususnya 

pada aspek materi. 

  

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah:  

 4 : Sangat tepat / sangat bagus 

 3 : Tepat / bagus 

 2 : Kurang Tepat / kurang bagus 

 1 : Tidak Tepat / tidak bagus 

 

Saran dan komentar dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 

melakuan perbaikan sehingga mampu meningkatkan kualitas produk yang sedang 

dikembangkan.  

Atas perhatian dan bantuan Bapak, peneliti menyampaikan terima kasih.  

 

 

                                                       Malang, 10 Desember 2015  

 

 

 

      

Citra Resmi Fitri Aldila S.Pd 

NIM 13721009 

                                                                         
 



 

Kepada  

Yth. Prof. Dr Muhaiban 

Di tempat 

 

 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Magister 

Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, peneliti mengembangkan media pembelajaran dengan judul 

Pengembangan Materi Pembelajaran Istifham berbasis Android di MAN 2 Batu. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mohon kesediaan  Bapak untuk 

memberikan penilaian dan tanggapan (saran dan komentar) terhadap produk, 

sebagai dasar untuk menyempurnakan produk yang dikembangkan khususnya 

pada Aspek Kemediaan. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah:  

 4 : Sangat Menarik/Sangat Bagus 

 3 : Menarik / Bagus 

 2 : Kurang Menarik/ Kurang Bagus 

 1 : Tidak Menarik / Tidak Bagus 

 

Saran dan komentar dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 

melakuan perbaikan sehingga mampu meningkatkan kualitas produk yang sedang 

dikembangkan.  

Atas perhatian dan bantuan Bapak, peneliti menyampaikan terima kasih.  

 

Malang,  

Peneliti dan Pengembang 

 

 

 

 

Citra Resmi Fitri Aldila S.Pd 

NIM 13721009 

 



 

Nama :  

 

!عين الصحيح أو الخطاء من هذه ألاسئلة و ألاجوبة آلاتية   

 
 أ أهت جكيع حجسجك أم أخخك ؟ وعم ، أختي جكيع حجسحي. 1

 خطاء صحيح

 هل الحدقت وزاء بيخك ضيقت ؟ الحدقت وزاء بيتي واطعت. 2

 خطاء صحيح

 ماذا في الحقيبت ؟ الحقيبت جدًدة و جميلت. 3

 خطاء صحيح

 مً في الحمام ؟ عثمان في الحمام . 4

 خطاء صحيح

 متى ذهب خالك إلى مكان العمل ؟ ذهب خالي باألمع إلى مكان العمل . 5

 خطاء صحيح

 أًان  زجعت خالخك مً مسكص الخجازة ؟ زجعت خالتي باألمع. 6

 خطاء صحيح

 كيف خالخك؟ هي مجتهدة. 7

 خطاء صحيح

 أًً حشتري الخصاهت ؟ في الخصاهت املالبع.  8 

 خطاء صحيح

ُخه باألمع. 9 َت اللباض ؟ اشتًر ى اشتًر
ّ
 أو

 خطاء صحيح

 أي لىن خصاهخك ؟ خصاهتي جدًدة . 10

 خطاء صحيح

 كم شهسيت حملت ؟ حملت شهسيت واحدة . 11

TES 



 خطاء صحيح

 أ جضع الصهسياث في غسفت الجلىض أم غسفت ألاطخقبال ؟ أضعها في غسفت الجلىض. 12

 خطاء صحيح

هل ًرهب شوج عائشت إلى دكان الخصليح ؟ ال ، ال ًرهب شوج عائشت  إلى دكان . 13

 الخصليح بل إلى مسكص الخجازة  

 خطاء صحيح

 ما شوجت أحمد ؟ شييب شوجت أحمد. 14

 خطاء صحيح

 مً جسجدي شيا مدزطيا هرا اليىم ؟ شي مدزس ي في الخصاهت. 15

 خطاء صحيح

 متى ازجدي علي شيا مدزطا ؟ ازجدي علي شيا مدزطا باألمع. 16

 خطاء صحيح

 أًان بدلت الظسيس ؟ بدلت الظسيس  باألمع. 17

 خطاء صحيح

 كيف الظسيس ؟ الظسيس مىاقص. 18

 خطاء صحيح

 أًً الظىز ؟ الظىز أمام البيت. 19

 خطاء صحيح

 أوى طيازجك ؟ طيازحي جدًدة و هظيفت. 20

 خطاء صحيح
 



Pengembangan Media Pembelajaran Istifham Melalui Media Android yang 

berdasarkan pada Pragmatik Arab  

 
Nama : 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) 
pada jawaban yang sesuai dengan penilaianmu ! 
 

1. Saya tertarik dengan media pembelajaran Istifham yang ada di android, karena dapat saya 
pelajari kemanapun  saya pergi 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

2. Media pembelajaran Istifham yang ada di android memberikan saya motivasi untuk 
belajar tentang materi tersebut 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

3. Tampilan Media Pembelajaran Istifham yang ada di Android Menarik 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

4. Petunjuk Penggunaan Media Pembelajaran Istifham yang ada di Android mudah 
dipahami 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

5. Tulisan (pilihan font, warna, serta ukuran) sesuai, sehingga mudah untuk dibaca 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

6. Media Pembelajaran Istifham yang ada di Android mudah digunakan 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

7. Isi Materi tentang Istifham yang ada di media ini jelas 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

8. Contoh-contoh pada materi ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat 
diaplikasikan dikehidupan sehari-hari 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

9. Evaluasi yang terdapat di media ini dapat memberikan informasi saya terhadap tingkat 
pemahaman saya 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

10. Media Pembelajaran seperti ini perlu dikembangakan pada materi lain.  

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju 

 

Angket 



 

 

Pengembangan Media Pembelajaran Istifham Melalui Media Android yang 

berdasarkan pada Pragmatik Arab  

 

Nama  : 

 

Berilah tanda cek (√) pada skala penilaian di bawah ini sesuai dengan pengamatan 

anda ! 

No Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 
Apakah media Pembelajaran Istifham melalui 

Android menarik ? 
    

2 
Apakah materi dalam media sesuai dengan kurikulum 

? 
    

3 
Apakah gambar yang terdapat di dalam media sesuai 

dengan tema ? 
    

4 
Apakah pertanyaan yang terdapat di dalam media 

dapat di pahami oleh siswa? 
    

5 
Apakah siswa tertarik dengan media Pembelajaran 

Istifham melalui Android? 
    

6 
Apakah siswa dapat dengan mudah menggunakan 

media Pembelajaran Istifham melalui Android? 
    

7 

Apakah media Pembelajaran Istifham melalui 

Android memberikan motivasi dan semangat siswa 

belajar berbahasa arab? 

    

8 

Apakah media Pembelajaran Istifham melalui 

Android dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi tentang istifham ? 

    

9 

Apakah media Pembelajaran Istifham melalui 

Android dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi? 

    

10 

Apakah media Pembelajaran Istifham melalui 

Android dapat digunakan dalam materi pembelajaran 

lain? 

    

 

Keterangan : 

 

4 : Sangat Baik/Istimewa 

3 : Baik  

2 : Cukup 

1 : Tidak Baik/Buruk 
 

Angket Guru 



III. LEMBAR KOMENTAR DAN SARAN TENTANG ASPEK 

KEMEDIAAN PRODUK YANG DIKEMBANGKAN 

Mohon kesediaan Ibu Dian Komalasari S.Pd  memberikan saran dan 

komentar secara umum terhadap aspek kemediaan produk yang 

dikembangkan 

 

No  Aspek yang Dinilai Saran dan Komentar 

   

 

IV. LAIN-LAIN  

 

 

 

Rekomendasi  

(. . .) Valid tidak perlu revisi 

(. . .) Valid perlu revisi  

 

Malang, ................. 

 

 

________________________ 

 



1. EASY  

 
Skor :  
setiap jawaban benar nilainya 4 
Skor keseluruhan 4 X 25 soal = 100 

(Tanda Blok Kuning merupakan jawaban yang benar) 

 

 

 !اختر أدوات الاستفهام املناسبة في هذه ألاسئلة ألاثية 

 

 ًضسع أبىك الحضشواث أم الفىاكه في املضسغت ؟  . ....................... 1

 هل. ج كم. ب الهمضة. أ

ًذسط ابً مدمذ في املذسظت الحكىمت ؟ وػم، هى ًذسط في املذسظت الحكىم . ...................... . 2

هل. ج مً. ب  ما. أ   

 أخىك ؟ هى طبيب  ....................... 3

 أي. ج ما. ب مً. أ

يب....................... 4   أخخك ؟ أختي ٍص

 أي. ج مً. ب ما. أ

كت معاء ألامغ ....................... 5 كت ؟ هظف غثمان ألاٍس ف غثمان ألاٍس
ّ
 هظ

 أًً. ج متى. ب أًان. أ

  جزهب أمك إلى العىق ؟  جزهب أمي إلى العىق غذا....................... 6

 أي. ج ما. ب أًان. أ

كت جذًذة و مىاكصت ....................... 7 كت ؟ ألاٍس  ألاٍس

 كيف. ج الهمضة. ب ما. أ

  بعخاهك ؟ بعخاوي وساء البيذ....................... 8

 أًً. ج مً. ب ما. أ

  خال بعخاهك ؟ بعخاوي جميل و خصب....................... 9

ى. أ
ّ
 كم. ج هل. ب أو

 بشهأمج الزي شهذث في الخلفاص ؟....................... 10

 مً. ج أًان. ب أي. أ



 خفيذا لجذك ؟ ....................... 11

 ما. ج كم. ب هل. أ

 حعديلظ جذجك في العاغت الخأمعت؟ وػم ، هي حعديلظ جذحي  في العاغت الخأمعت  ..................... 12

 الهمضة. ج ما. ب متى. أ

 را في الجشاج ؟ العياسة افي الجشاج...................... 13

 أًً. ج مً. ب ما. أ

 لجشاجك مفخاح ؟ ...................... 14

 ما. ج هل. ب أًً. أ

 ًشكب الحافلت ؟ ُغمش ًشكب الحافلت  ...................... 15

 مً. ج أًان. ب  ما. أ

  جىطف أمك حجشجك ؟ جىظف أمي حجشحي في هزا اليىم ...................... 16

 كم. ج ما. ب متى. أ

  جضسع غاشت الىسدة في بعخانها ؟ جضسع غائشت الىسدة في ًىم الغذ...................... 17

 مً  . ج أًً. ب أًان. أ

ذ ؟ هي وشيطت...................... 18   بيذ ٍص

 أًان. ج كيف. ب الهمضة. أ

  بيخك ؟ بيتي في الشاسع أخمذ أًاوي...................... 19

 أًً. ج كيف. ب ما. أ

  جشجب هزا البيذ ؟ أكيعه و أضؼ كل البضاغت في مكانها...................... 20

ى. أ
ّ
 أي. ج هل. ب أو

  لىن جلك الحافلت ؟ جلك الحافلت  فشاء اللىن ...................... 21

 مً. ج أي. ب الهمضة.أ

ش واخذ...................... 22 شا في حجشجك ؟ في حجشحي ظٍش   ظٍش

 أي. ج متى. ب كم. أ

ف البعخاوي باألمغ  ......................23
ّ
ف البعخاوي الحذًلت ؟ هظ

ّ
 هظ

 كيف. ج أًان. ب متى. أ

 جدمل غثمان الخليبت ؟ جدمل غثمان الحليبت في ًىم الغذ ...................... 24

 أًان. ج ما. ب مً. أ



 خماما لك ؟ لي خمام واخذ ......................  25

 أي. ج ما. ب كم. أ

 
 
2. MEDIUM 

Skor : setiap jawaban benar nilainya 4 
Skor keseluruhan 4 X 25 soal = 100 

(Tanda Blok Kuning merupakan jawaban yang benar) 

 

!عين الصحيح أو الخطاء من هذه ألاسئلة و ألاجوبة آلاثية   

 
 أ أهذ جكيغ حجشجك أم أخخك ؟ وػم ، أختي جكيغ حجشحي. 1

 خطاء صحيذ

 هل الحذكت وساء بيخك ضيلت ؟ الحذكت وساء بيتي واظػت. 2

 خطاء صحيذ

 مارا في الحليبت ؟ الحليبت جذًذة و جميلت. 3

 خطاء صحيذ

 مً في الحمام ؟ غثمان في الحمام . 4

 خطاء صحيذ

 متى رهب خالك إلى مكان الػمل ؟ رهب خالي باألمغ إلى مكان الػمل . 5

 خطاء صحيذ

 أًان  سجػذ خالخك مً مشكض الخجاسة ؟ سجػذ خالتي باألمغ. 6

 خطاء صحيذ

 كيف خالخك؟ هي مجتهذة. 7

 خطاء صحيذ

 أًً حشتري الخضاهت ؟ في الخضاهت املالبغ.  8 

 خطاء صحيذ

ُخه باألمغ. 9 َذ اللباط ؟ اشتًر ى اشتًر
ّ
 أو

 خطاء صحيذ



 أي لىن خضاهخك ؟ خضاهتي جذًذة . 10

 خطاء صحيذ

ت واخذة . 11 ت خملذ ؟ خملذ صهٍش  كم صهٍش

 خطاء صحيذ

اث في غشفت الجلىط أم غشفت ألاظخلبال ؟ أضػها في غشفت الجلىط. 12  أ جضؼ الضهٍش

 خطاء صحيذ

هل ًزهب صوج غائشت إلى دكان الخصليذ ؟ ال ، ال ًزهب صوج غائشت  إلى دكان الخصليذ بل إلى . 13

 مشكض الخجاسة  

 خطاء صحيذ

يب صوجت أخمذ. 14  ما صوجت أخمذ ؟ ٍص

 خطاء صحيذ

ا مذسظيا هزا اليىم ؟ صي مذسس ي في الخضاهت. 15  مً جشجذي ٍص

 خطاء صحيذ

ا مذسظا باألمغ. 16 ا مذسظا ؟ اسجذي غلي ٍص  متى اسجذي غلي ٍص

 خطاء صحيذ

ش  باألمغ. 17 ش ؟ بذلذ العٍش  أًان بذلذ العٍش

 خطاء صحيذ

ش مىاكص. 18 ش ؟ العٍش  كيف العٍش

 خطاء صحيذ

 أًً العىس ؟ العىس أمام البيذ. 19

 خطاء صحيذ

 أوى ظياسجك ؟ ظياسحي جذًذة و هظيفت. 20

 خطاء صحيذ

 أي طػأم هزا ؟ الطػام غلى املائذة. 21

 خطاء صحيذ

 كم طػاما لك ؟ الطػام لزًز. 22

 خطاء صحيذ



 ما أمك؟ هي سبت البيذ . 23

 خطاء صحيذ

 مً أمك ؟ أمي سبت البيذ. 24

 خطاء صحيذ

 أوى ًزهب غمك إلى مكخبه؟ هى ًزهب إلى مكخبه في ًىم الغذ. 25

 خطاء صحيذ

 
3. HARD 
 

Skor :  

setiap jawaban benar nilainya 4 

Skor keseluruhan 4 X 25 = 100 

(Tanda Blok Kuning merupakan jawaban yang benar) 

 

 !عين ألاسئلة املناسبة لهذه ألاجوبة ألاثية أو عكسها 

 

 أكيغ اللاغت. 1

 أ جكغ اللاغت أم الفصل ؟. أ

 هل جكيغ اللاغت ؟. ب

 أًان جكيغ اللاغت ؟. ج

 

 هل جطبخ سصا ملليا في املطبخ ؟. 2

 أختي جطبخ ظمكا ملليا في املطبخ.  أ

 ال ، ال أطبخه في املطبخ بل أطبخ ظمكا ملليا فيه. ب

 أطبخ سصا ملليا مؼ أمي. ج

 

 أطبخ ظمكا ملليا. 3

 مارا جطبخ في املطبخ ؟.  أ

 مً في املطبخ ؟. ب



 متى جطبخ ظمكا ملليا ؟. ج

 

 غثمان ًطالؼ دسط اللغت الػشبيت. 4

 هل ًطالؼ غثمان دسط اللغت الػشبيت ؟.  أ

 أًً ًطالؼ غثمان دسط اللغت الػشبيت ؟. ب

 مً ًطالؼ دسط اللغت الػشبيت ؟. ج

  

 متى  اددث هزه العمكت ؟ .  5

 أبي ًصىد العمكت في هزا النهش. أ

   اددُث هزه العمكت في الباسخت. ب

  يذ العمكت ظاكً و ممخؼ. ج

 

 أًان حشاهذ بشهامج املىظيلي في الخلفاص؟.  6

 شاهذُث بشهامج املىظيلي باألمغ . أ

 بشهامج واخذ. ب

    أشاهذ بشهامج املىظيلي في ًىم الغذ. ج

 

 كيف املعكً ؟. 7

 املعكً ظاكً و ممخؼ. أ

 أظكً مؼ غثمان .  ب

 املعكً في شاسع أخمذ ًاوي . ج

 

 املعكً في شاسع أخمذ ًاوي . 8

 كيف املعكً ؟. أ

 مارا في املعكً ؟. ب

 أًً املعكً ؟. ج

 

 



 أوى لك هزا اللباط ؟. 9

 هزا لباس ي . أ

 هزا اللباط مً أمي. ب

 لي لباط واخذ . ج

 

 ًضسع غثمان الىسدة في البعخان .  10

 أي صهشة ًضسع غثمان في بعخان ؟. أ

 أًان ًضسع غثمان ؟. ب

 كم ُبزسا صسغَذ ، ًا غثمان ؟. ج

 

 كم هفشا ًضوس بيذ غثمان ؟. 11

 زالر أهفاس. أ

 غلي ًضوس بيذ غثمان. ب

 غلي ًضوس. ج

 

 ال ، ال أسظم هزه الصىسة بللم الش اص بل بطالء.  12

 أًان جشظم هزا املىظش ؟. أ

 أ جشظم هزه الصىسة بللم الش اص ؟. ب

 متى جشظم هزه الصىسة ؟ . ج

 

 وػم ، هى ًخنزه في شاطئ  البدش .  13

 أ أهذ جخنزه في شاطئ البدش أم  فيان ؟. أ

 هل ًخنزه غثمان في شاظئ البدش ؟. ب

 أًً جخنزه في ًىم الػطلت ؟. ج

 

 مارا ًدعىق  فيان في الذكان ؟. 14

 العىق مضدخمت. أ

  فيان ًدعىق في هزا اليىم. ب

 هى ًدعىق املالبغ. ج



 مً ًتًرض مػك ؟. 15

 أجٍشض باألمغ. أ

 أجٍشض مؼ غثمان. ب

 وػم ، أجٍشض مشة في ألا بىع . ج

 

 أشتري لباظا جذًذا في ًىم الػيذ. 16

  متى ٌشتري غمش لباظا جذًذا ؟. أ

 هل حشتري أهذ هزا اللباط ؟. ب

ذ ؟. ج  كيف اللباط الزي اشتًر

 

 أًان جزهب غائشت إلى املكخبت ؟. 17

 أكشأ كخاب الشواًت. أ

 جزهب غائشت في اليىم الغذ إلى املكخبت. ب

 رهبذ غائشت باألمغ إال املكخبت . ج

 

 كيف املكخبت ؟. 18

 املكخبت بجاهب ملصف الطلبت. أ

 املكخبت هظيفت و مليئت بالكخب.ب

 أكشأ كخاب الشواًت في املكخبت. ج

 

 املطبخ أمام الحمام. 19

 أًً مطبخ ؟. أ

 مارا في املطبخ ؟. ب

 مً في املطبخ ؟. ج

 

 مطبخي هظيف. 20

 أوى خال مطبخك ؟. أ

 كم صحىا في املطبخ ؟. ب

 أًان جطبخ الشص في مطبخك ؟. ج



 كم هفشا ًدضش في املداضشة الذًييت ؟. 22

 غلذث املداضشة الذًييت في أ بىع ألامغ. أ

 املداضشة الذًييت ممخػت. ب

 زالزىن هفشا ًدضشون هزه املداضشة. ج

 

 ة في فىاء البيذ ؟هل جضؼ الضهشي . 23

ت في فىاء الىاء البيذ. أ  أضؼ الضهٍش

 فىاء البيذ هظيف. ب

ت في فىاء البيذ. ج  وػم، أضؼ الضهٍش

 

 أ أهذ جىاولذ الفطىس أم إملان ؟. 24

 ال ، ال أجىاول الفطىس كل ًىم بل كل ًىم إلازىين فلط

 إملان ًدىاول الفطىس . ب

 وػم ، أجىاول الفطىس .ج

 

 الىىم غشفت في معي  ًىام الصغير أخي.25

 أي ظاغت ًىام أخمذ في غشفت الىىم ؟

 مً جىام مػك في غشفت الىىم ؟. ب

 متى جىام في غشفت الىىم ؟. ج
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1. Profil Pengembang 

 
 

و بدأت تعلمها يف املدرسة .  ه1409 حمرم 21تشيرتا ريسمي فطري ألديال، ولدت يف جونبانج  
اإلبتدابية و املدرسة املتوسطة هناك، بعدئذ وصلت تعلمها يف معهد دار السألم كونتور للبنات األول 

مث التحقت بقسم األدب العريب بكلية اآلداب جبأمعة ماالنج احلكومية للرتبية اإلسألمية احلديثة، 
و بعد ما متت الدراسة يف مرحلة . احلديثحيث قد أخذت أساسيات اللغة العربية يف املعهد 

 .  البكالوريوس مث استمرت يف دراسة العليا باجلأمعة اإلسألمية احلكومية موالن مالك إبراهيم ماالنج

 
 

2. Home  

 الخطوع أو الخطضًم ؾلب :الهمؼة. 1

  (أغليٌّ مؿافٌغ أم زالٌض؟): َو ئصعان اإلافغص اإلاثاٌ : والخطوع  ًْ حػخلض أّن الؿفغ خطل م

ٌُل  لا ُُل بُل حػُِىَت ه ولظا ًياا  الخػُحنا ف
ُل
ل
ْ
ؿ

َت
ًْ ج  (غليٌّ ): أخضَماا ولى

ا
ثًل ا مَت

  ؿبتا : والخطضًمُل ِّ
ّ
غَت غليٌّ ): اإلاثاٌ َوَت ئصعان الي

َت
 (ال)أْو  (وػم): والجواا ؟(أؾاف

ًَت ): هدوُل  ؾلب الخطضًم: َل  .2  (ال)أْو  (وػم): ؟ والجواا(َْل حااَت ضضًلُل

 : لإلؾخفهأم غً أفغاص غحر الػلًلا و ًؿب بها : ما . 3

  ئًػاح الاؾم 

  أًان خلُلت اإلاؿمى  

 أًان الطفت  



2 
 

 

 

  لإلؾخفهام غً أفغاص الػلًلا : مً. 4

 ًؿلب بها َا حػُحن الؼمان ؾواا أوان ماغُا أو مؿخلبًل : متى. 5

 ًؿلب بها حػُحن الؼمان اإلاؿخلبل زاضت:  أًان .6

 ًؿلب بها حػُحن الخاٌ : هُف. 7

 ًؿلب بها حػُحن اإلايان : أًً. 8

ى. 9
َّ
 : مػنى :  أو

  جاعة  مػنى هُف 

 ًًجاعة  مػنى مً أ 

 جاعة  مػنى متى 

 ًؿلب بها جمُحز أخض مشترهحن في أمغ ٌػمهما:  أي .10

 ًؿلب بها حػُحن غضص مبهم: هم . 11

 

 

1. Jenis kata Tanya :  

 الهمؼة  .1

 َل .2

 ما  .3

 مً  .4

 متى .5

 أًان  .6

 هُف  .7

 أًً  .8

 أوى  .9

 أي .10

 هم .11
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2. Nama Mufrodat  

MATERI KOSA KATA UNTUK KELAS XI 

kosakata sudah dikelompokkan, baik yang kata kerja/kata benda,   serta 

urutan kata tersebut sudah urut sesuai dg urutan abjad  

 

 الفعل إلاصم

 أب

 إبً

 أخ

 أخذ 

 أريكت

 أم  

 بضخان

 بيذ

 بيذ

 جلفاز 

 جذ 

 جذة 

 جراج

 الحافلت 

 حجرة 

 حذيقت

 حقيبت

 حمأم

 خال 

 خالت 

 خساهت 

 ربت البيذ 

 روايت

 زهرياث

 زوج

   يترى –اشترى 

  يتريض–جريض 

  يدضوق –حضوق 

 يخنزه- جنزه 

  يرصم–رصم 

  يسور–زار 

  يسرع–زرع 

   ضكً–صكً 

 شاهذ  ياهذ 

  يصود –                صاد 

  يطالع–طالع 

  يطبخ –طبخ 

  يكيط–كيط 

  يلعب–لعب 

ف 
ّ
  يىظف–هظ
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 زوجت 

 زي مذرس ي 

 صرير

 صور 

 صيارة               

  أطعمت– امطع

 عم 

 عمت

 غرفت

 غرفت الاصخقبال 

 غرفت الجلوش

 غرفت الىوم 

 فطور 

 فىاء

  مالبط–لباش                

 املحاضرة الذيييت

 مطبخ

 مكخبت 

 مهىت

 

 

3. Materi Istifham 

 أب . 1

 (لخطوع )أ ًؼعع أ ون الخػغواث أم الفواه  في اإلاؼعغت ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع أبي الخػغواث في اإلاؼعغت 

 ًؼعع أبي الفواه  في اإلاؼعغت 

 

 (لخطضًم) ًؼعع أ ون الخػغواث في اإلاؼعغت ؟ أ. 2

 :ؤلاحا ت 
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  الخػغواث في اإلاؼعغتيوػم ا ًؼعع أا

 ال ا ال ًؼعع أبي في اإلاؼعغت  ل ًدغر فيها

 َل ًؼعع أ ون الخػغواث في اإلاؼعغت ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ًؼعع أبي في اإلاؼعغت 

 ال ا ال ًؼعع أبي في اإلاؼعغت  ل في الخلل 

 ما أ ون ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 أبي موظف

 مً أ ون ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

ض  أبي ٍػ

 متى ًظَب أ ون ئلى اإلاؼعغت ؟ . 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

  ًظَب أبي ئلى اإلاؼعغت ضباخا مبىغا 

 أبي ئلى اإلاؼعغت مؿاا ألامـطَب  

 

 متى طَب أ ون ئلى اإلاؼعغت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 طَب أبي ئلى اإلاؼعغت  األمـ

 ؟أًان ًظَب أ ان ئلى اإلاؼعغت  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  ًظَب أبي ئلى اإلاؼعغت ضباخا مبىغا 

 هُف خاٌ أ ون ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت

 َو صخُذ و صخيي 

 أًً أ ون ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 أبي في اإلاؼعغت 

 ٌأبي في غغفت ؤلاؾخلبا 
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 ("مً أًً" مػنى ) ون الُوم ؟ أأوى  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 َو مً اإلاؼعغت 

 أي زػغواث ًؼعع أ ون ؟ أي. 10

 : ألاحا ت

 ًؼعع أبي  ؿاؾا في اإلاؼعغت

 هم ؾاغت ٌػمل أ ون في اإلاؼعغت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 ؾاغت واخضة 

        

 إبً. 

 أ ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الخيومت أم في اإلاضعؾت الضًيُت ؟ الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الخيومت 

 ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الضًيُت 

 

 أ ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الضًيُت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا َو ًضعؽ في اإلاضعؾت الضًيُت

 َل ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الخيومت ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الخيومت 

 ال ا ال ًضعؽ ا ً مدمض فيها  ل في اإلاضعؾت الضًيُت 

 ما ا ً مدمض ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  َو ؾالب في اإلاضعؾت ؤلا خضائُت 

 مً ا ً مدمض ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 غثمان ا ً مدمض 

 متى ًظَب ا ً مدمض الى مضعؾخ  ؟. 1 متى. 5
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 :ؤلاحا ت 

 مىت ضباخا أًظَب ئ ً مدمض في الؿاغت الث 

 

 متى طَب ا ً مدمض الى مضعؾخ  ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 طَب ا ً مدمض ئلى اإلاضعؾت  األمـ

 أًان ًظَب ا ً مدمض الى مضعؾخ  ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًظَب ئ ً مدمض في ضباح ًوم الغض 

 هُف ا ً مدمض ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 َو حمُل و ميتهض 

 أًً ًضعؽ ا ً مدمض ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الضًيُت 

 ت  مضًىت  اجو  ًضعؽ ا ً مدمض في اإلاضعؾت الثاهٍو

 ("مً أًً" مػنى )أوى ا ً مدمض ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

   َو مً مضعؾخ 

 أي صعؽ ًضعؽ ا ً مدمض ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  ؤلامًلاًضعؽ ا ً مدمض صعؽ 

 ًضعؽ ا ً مدمض صعؽ اللغت الػغبُت 

 هم صعؾا ًضعؽ ا ىً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 ًضعؽ ا ني صعؾا واخضا 

  ًضعؽ ا ني صعوؾا هثحرة 
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 أخ

 م أم  غووا الخافلت ؟اأ ًظَب أزون ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

ًظَب أخي ئلى اإلاضعؾت / م اًظَب أخي ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض

  غووا الخافلت 

 

 م ؟اأ ًظَب أزون ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض. 2

 :ؤلاحا ت 

 م اوػما َو ًظَب ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض

 م  ل  غووا الخافلت اال ا ال ًظَب أخي ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض

 م ؟اَل ًظَب أزون ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 م اوػما َو ًظَب ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض

 م  ل  غووا الخافلتاال ا ال ًظَب أخي ئلى اإلاضعؾت ماشُا غلى ألاكض

 ما أزون ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 أخي ؾبِب في اإلاؿدشفى

 مً أزون ؟ مً . 4

 أخي ضفُان

 متى عحؼ أزون مً مضعؾخ  ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 عحؼ أخي مً اإلاضعؾت  األمـ

 

 متى ًغحؼ أزون مً مضعؾخ  ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 ًغحؼ أخي مً اإلاضعؾت  في ًوم الغض

 أًان ًغحؼ أزون مً مضعؾخ  ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًغحؼ أخي مً اإلاضعؾت  في ًوم الغض

 هُف خاٌ أزون ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 
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 َو صخُذ و صخيي

 أًً ًضعؽ أزون اللغت الػغبُت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  ًضعؽ أخي في اإلاضعؾت الضًيُت

  (مً أًً: مػنى )أوى أزون ؟   أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

  الؿلبت ملطفَو مً 

 أي صعؽ ًضعؽ أزون ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 َو ًضعؽ صعؽ اللغت الػغبُت 

 هم غمغ أزون ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 َو زمـ و غشغون ؾىت 

 

 أخذ . 

 أ جأول أزخً الغػ أم الخبز في الطباح ؟. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 جأول أزتي الخبز في الطباح/ جأول أزتي الغػ في الطباح 

 

 أ جأول أزخً الغػ في الطباح ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي جأول الؼع في الطباح 

 ال ا ال جأول أزتي الغػ  ل الخبز في الطباح 

 َل جأول أزخً الغػ في الطباح ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي جأول الؼع في الطباح 

 ال ا ال جأول أزتي الغػ  ل الخبز في الطباح

 ما أزخً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 مػت اهي ؾالبت في الج
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 مً أزخً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

يب   أزتي ٍػ

  الخبز ؟عةمتى جأول أزخً الطغي. 1 متى. 5

 : ؤلاحا ت 

 جأول أزخً الطغحر الخبز في ًوم الغض 

 

 متى أولذ أزخً الطغحرة الخفاخت ؟. 2

 :ؤلاحبت 

 أولذ أزتي  الطغحرة الخفاخت  األمـ

  الخبز ؟ةأًان  جأول أزخً الطغحر أًان . 6

 : ؤلاحا ت 

  الخبز في ًوم الغض ةجأول أزخً الطغحر

 هُف أزخً الطغحرة ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 هي لؿُفت و ميتهضة 

 أًً جأول أزخً الخبز ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت

 هي جأول في غغفت الجلوؽ

 (" متى" مػنى ) الخبز ؟ عةأوى جأول أزخً الطغي أوى . 9

 : ؤلاحا ت 

  الخبز في ًوم الغض عةجأول أزخً الطغي

 أي زبز ًأول أزخً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 هي جأول زبزا أ ُػا 

 هم زبزا ألزخً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 ألزتي زبز واخض 
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 أريكت

 (لخطوع )أ غىضن أعهت أم ملػض في  ِخً؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

ىت في  ُتي   غىضي ملػض في  ُتي/ غىضي أٍع

 

ىت في  ِخً ؟ . 2  (لخطضًم)أ غىضن أٍع

 : ؤلاحا ت 

ىت في  ُتي  وػما غىضي أٍع

ىت في  ُتي  ل ملػض  ال ا ما غىضي أٍع

ىت في  ِخً ؟ َل. 2  َل غىضن أٍع

 : ؤلاحا ت 

ىت في  ُتي  وػما غىضي أٍع

ىت في  ُتي  ل ملػض   ال ا ما غىضي أٍع

ىت ؟ ما . 3  ماطا غلى ألاٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت   اإلايلت غلى ألاٍع

ىت  اليوا غلى ألاٍع

ىت ؟ مً . 4  مً ًيلـ غلى ألاٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت   غمي ًيلـ غلى ألاٍع

ىت   غثمان ًيلـ غلى ألاٍع

ىت ؟. 1 متى. 5  متى ًىظف غثمان ألاٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت في الؿاغت الغابػت مؿاا  ًىظف غثمان ألاٍع

 

ىت ؟. 2  متى هظف غثمان ألاٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت مؿاا ألامـ  هظف غثمان ألاٍع

 أًان ًىظف غثمان ألاعهت؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

ىت غضا  ًىظف غثمان ألاٍع
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ىت ؟ هُف . 7  هُف ألاٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت حضًضة و مىاكطت   ألاٍع

ىت؟ أًً . 8  أًً ألاٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت في غغفت الجلوؽ  ألاٍع

ىت في غغفت ؤلاؾخلباٌ  ألاٍع

ىت ؟  أوى . 9  ("هُف" مػنى )أوى ألاٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت حضًضة و مىاكطت  ألاٍع

ىت جدب ؟ أي. 10  أي أٍع

 :ؤلاحا ت 

ىت   أخب َظٍ ألاٍع

ىت لً ؟ هم . 11  هم أٍع

 :ألاحا ت 

 لي زمؿت ألاعائً

 

 أم. 

 أ جؿبش أمً الخبز أم الغػ في اإلاؿبش ؟. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 جؿبش أمي الخبز في اإلاؿبش/  في اإلاؿبشأمي الغػ جؿبش 

 

 أ جؿبش أمً الخبز في اإلاؿبش ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي جؿبش الخبز  في اإلاؿبش

 ال ا ال جؿبش أمي الخبز  ل الغػ في اإلاؿبش 

 َل جؿبش أمً الخبز في اإلاؿبش ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا جؿبش أمي الخبز في اإلاؿبش

 ال ا ال جؿبش أمي الخبز  ل الغػ في اإلاؿبش

 ما أمً ؟ ما . 3
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 :ؤلاحا ت 

 أمي عبت البِذ

 مً أمً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أمي ؾتي فاؾمت 

 متى جظَب أمً ئلى الؿوق ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

  لى الؿوق في ؾاغت الؿابػت ضباخائجظَب أمي 

 

 متى طَبذ أمً ئلى الؿوق ؟. 2

 طَبذ أمي ئلي الؿوق  األمـ 

 أًان جظَب أمً ئلى الؿوق ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 جظَب أمي ئلى الؿوق غضا 

  جظَب أمي ئلى الؿوق في ًوم الؿبذ الغض 

 هُف أمً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 أمي حمُلت و لؿُفت

 أًً جؿبش أمً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 جؿبش أمي في اإلاؿبش

 ("متى" مػنى )أوى جظَب أمً ئلى الؿوق ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 جظَب أمي الى الؿوق في ؾاغت الؿابػت ضباخا 

 ؟ جؿبش أمً امأي ؾؼ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 هي جؿبش الىػىت 

 ما جؿبش أمً ؟اهم ؾؼ هم . 11

 : ؤلاحا ت 

 م واخضاؾؼ
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        بضخان

 (لخطوع )0أ بؿخاهً غُم أم واؾؼ ؟  الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

م  ُّ  بؿخاوي واؾؼ/ بؿخاوي غ

 

 (لخطضًم)أ بؿخاهً غُم ؟ . 2

 :ؤلاحا ت  

 وػما بؿخاوي غُم 

 ال ا لِـ بؿخاوي غُم  ل واؾؼ

  بؿخاهً غُم ؟ َل َل. 2

 :ؤلاحا ت  

 وػما بؿخاوي غُم 

 ال ا لِـ بؿخاوي غُم  ل واؾؼ

 ماطا في البؿخان ؟ ما . 3

 ؤلاحا ت ؟

غة و أغشاا   في البؿخان َػ

 ؾخان ؟امً في اٌ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 هبُلت في البؿخان 

 متى ػعغذ غائشت الوعصة في بؿخانها ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 ػعغذ غائشت الوعصة  األمـ

 

 متى جؼعع غاشت الوعصة في بؿخانها ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 جؼعع غائشت الوعصة في ًوم الغض 

 أًان جؼعع غاشت الوعصة في بؿخانها ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 جؼعع غائشت الوعصة في ًوم الغض

 هُف خاٌ بؿخاهً ؟  هُف . 7

 :ؤلاحا ت 
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 بؿخاوي حمُل و زطب

 أًً بؿخاهً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 بؿخاوي وعاا البِذ

 ("هُف"  مػنى )أوى خاٌ بؿخاهً ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 بؿخاوي حمُل و زطب

غة جؼعع أزخً في البؿخان ؟ أي. 10  أي َػ

 :ؤلاحا ت 

 وعصة  و ًاؾمحن

غة في بؿخاهً ؟ هم . 11  هم َػ

 :ؤلاحا ت 

اع في بؿخاوي   مائت أَػ

 

  بيذ

ض في اإلاضعؾت ا. 1 الهمؼة . 1  أم في اإلاضعؾت الضًيُت ؟ لخيومُتأ جضعؽ  يذ ٍػ

 (لخطّوع )

 :ؤلاحا ت 

  ض في اإلاضعؾت  الخيومُتجضعؽ  يذ ٍػ

 ض في اإلاضعؾت الضًيُت  جضعؽ  يذ ٍػ

 

ض في اإلاضعؾت .2   ؟الخيومُتأ  جضعؽ  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

ض في اإلاضعؾت   الخيومُتوػم ا جضعؽ  يذ ٍػ

ض في اإلاضعؾت     ل في اإلاضعؾت الضًيُتالخيومُتال ا ال جضعؽ  يذ ٍػ

ض في اإلاضعؾت  َل. 2   ؟الخيومُتَل جضعؽ  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

ض في اإلاضعؾت   الخيومُتوػم ا جضعؽ  يذ ٍػ

ض في اإلاضعؾت     ل في اإلاضعؾت الضًيُتالخيومُتال ا ال جضعؽ  يذ ٍػ

ض ؟ ما . 3  ما  يذ ٍػ
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 :ؤلاحا ت 

 هي جلمُظة في اإلاضعؾت ؤلا خضائُت 

ض ؟ مً . 4  مً  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

  ض  غائشت  يذ ٍػ

ض . 1 متى. 5  لى مضعؾتها ؟ئمتى جظَب  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

  ض   ًوم الغضضباحلى مضعؾتها ئجظَب  يذ ٍػ

 

ض . 2  لى مضعؾتها ؟ئمتى طَبذ  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

 ض ئلى مضعؾتها  األمـ  طَبذ  يذ ٍػ

ض الى مضعؾتها؟ أًان . 6  أًان جظَب  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

  ض الى مضعؾتها   ًوم الغضضباحجظَب  يذ ٍػ

ض ؟ هُف . 7  هُف  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

 هي وشُؿت

ض ؟ أًً . 8  أًً جضعؽ  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

  ض في اإلاضعؾت الضًيُت  جضعؽ  يذ ٍػ

 ت  مضًىت  اجو ض في اإلاضعؾت الثاهٍو  جضعؽ  يذ ٍػ

ض ؟  أوى . 9  ("هُف" مػنى )أوى  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

 هي وشُؿت

ض ؟ أي. 10  أي صعؽ جضعؽ  يذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

  ض صعؽ  ؤلامًلاجضعؽ  يذ ٍػ

 ض صعؽ اللغت الػغبُت  جضعؽ  يذ ٍػ

ض ول ًوم ؟ هم . 11  هم صعؾا ًضعؽ  يذ ٍػ
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 :ؤلاحا ت 

 ض واخضا  جضعؽ  يذ ٍػ

 ض صعوؾا هثحرة  جضعؽ ا  يذ ٍػ

 

 بيذ. 

 (لخطوع )0أ حؿىً في البذ أم في الشلت ؟ . 1 الهمؼة . 1

 : ؤلاحا ت 

 أؾىً في البِذ 

 أؾىً ف الشلت 

 

 حؿىً في الشلت ؟أ . 2

 :ؤلاحا ت 

  وػم ا أؾىً في الؿلت 

  ؾىً في البِذأال ا ال أؾىً في الشلت  ل 

 َل حؿىً في الشلت ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

  وػم ا أؾىً في الؿلت 

  ؾىً في البِذأال ا ال أؾىً في الشلت  ل 

 ماطا في البِذ ؟  ما . 3

 :الاحا ت 

  في البِذ غغفت و مؿبش 

 مً ٌؿىً في َظا البِذ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  فإاص ٌؿىً في َظا البِذ 

  فإاص و غثمان ٌؿىىان في َظا البِذ 

 متى جغجب َظا البِذ ؟ متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 أعجب َظا البِذ ضباخا 

 

 متى عجبذَت َظا البِذ؟. 2
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 عجبذُل َظا البِذ  األمـ 

  جغجب َظا البِذ ؟أًان أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 أعجب َظا البِذ ضباخا 

 هُف جغجب َظا البِذ ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 أهيؿها و أغؼ ول البػاغت في ميانها

 أًً  ِخً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  ًاوي ُتي في الشاعع أخمض  

 م مغهؼ الخياعة ا يي أم 

 ("هُف" مػنى )أوى جغجب َظا البِذ ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 أهيؿ  و أغؼ ول البػاغت في ميانها

 أي هوع البِذ لً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 21هوع البِذ مً  ِذ مً  ُتي َو 

 هم غغفت في  ِخً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 في  ُتي زًلر غغف

  في  ُتي زمـ غغف

 

 جلفاز 

 (لخطوع ) أم مغجحن في الُوم ؟ مغة واخضةأ حشاَض الخلفاػ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أشاَض الخلفاػ مغة في الُوم 

 أشاَض الخلفاػ مغجحن في الُوم

 

 (لخطضًم)أ ٌشاَض غثمان الخلفاػ مغجحن في الُوم ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 
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 وػم ا ٌشاَض غثمان الخلفاػ مغجحن في الُوم 

 ال ا ال ٌشاَض غثمان الخلفاػ مغجحن في الُوم  ل مغة واخضة

 َل ٌشاَض غثمان الخلفاػ مغجحن في الُوم ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ٌشاَض غثمان الخلفاػ مغجحن في الُوم 

 ال ا ال ٌشاَض غثمان الخلفاػ مغجحن في الُوم  ل مغة واخضة 

 ج في الخلفاػ ؟امما البرن  ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 كطت ألؾفاٌ 

 مج اإلاوؾُليهاالبر

 مً ٌشاَض الخلفاػ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 زالي ٌشاَض الخلفاػ

 غلي ٌشاَض الخلفاػ 

 متى ٌشاَض غلي الخلفاػ ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 ٌشاَض غلي الخلفاػ في ضباح الباهغ

 

 متى شهض غلي الخلفاػ ؟. 2

 :ؤلاحا ت

 شهض غلي الخلفاػ  األمـ

 أًان ٌشاَض غلى الخلفاػ ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ٌشاَض غلي الخلفاػ غضا

 هُف الخلفاػ ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 الخلفاػ حضًض و هبحر 

 أًً الخلفاػ ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 الخلفاػ في غغفت الجلوؽ

 الخلفاػ في غغفت الىوم
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 ("ن أًً" مػنى )أوى جلفاػ َظا ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 الخلفاػ مً الضوان 

 ج الظي شهضث في الخلفاػ ؟امأي  غن  أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 ج اإلاوؾُلى في الخلفاػامشهضث البرن 

 هم جلفاػا لً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 لي جلفاػ واخض

 

 جذ 

 أ ًؼعع حضن الغػ أم الظعة في مؼعغخ  ؟. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع حضي الغػ في اإلاؼعغت/ ًؼعع حضي الظعة في اإلاؼعغت 

 

 أ ًؼعع حضن الغػ في مؼعغخ  ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ًؼعع حضي الغػ في مؼعغخ 

 ال ا ال ًؼعع حضي الغػ  ل الظعة في مؼعغخ  

 َل ًؼعع حضن الغػ في مؼعغخ  ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ًؼعع حضي الغػ في مؼعغخ 

 ال ا ال ًؼعع حضي الغػ  ل الظعة في مؼعغخ 

 ما حضن ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 َو فًلح

 مً حضن ؟  مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 غثمانحضي 

 متى ًظَب حضن ئلى مؼعغت ؟ . 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 
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 ًظَب زضي ئلى اإلاؼعغت في ًوم الغض

 

 متى طَب حضن ئلى مؼعغت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 طَب حضي  األمـ

 أًان ًظَب حضن ئلى مؼعغت ؟  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًظَب زضي ئلى اإلاؼعغت في ًوم الغض

 هبف حضن ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 َو ميتهض

 أًً ًؼعع حضن الظعة ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع حضي الظعة في اإلاؼعغت 

 ("مً أًً" مػنى )أوى حضن  األمـ ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت

 حضى مً الضوان 

 ج الظي شهض حضن في الخلفاػ ؟امأي  غن  أي. 10

 :ؤلاحا ت

 ج اإلاوؾُلى في الخلفاػامشهض حضي البرن 

 هم خفُضا لجضن ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 لجضي زًلر أخفاص 

 

 جذة 

 ؾت أم الغابػت ؟امأ حؿدُلظ حضجً في الؿاغت الخ. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 حؿدُلظ حضحي في الؿاغت الغابػت / حؿدُلظ حضحي في الؿاغت الخأمؿت 

 

 مؿت؟ اأ حؿدُلظ حضجً في الؿاغت الخ. 2

 :ؤلاحا ت 
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  هي حؿدُلظ في الؿاغت الخامؿتوػم ا 

 ال ا ال حؿدُلظ حضحي  في الؿاغت الخأمؿت  ل في الؿاغت الغابػت 

 مؿت؟ اَل حؿدُلظ حضجً في الؿاغت الخ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 مؿت اوػم ا هي حؿدُلظ حضحي  في الؿاغت الخ

 مؿت  ل في الؿاغت الغابػتاال ا ال حؿدُلظ حضحي  في الؿاغت الخ

 ما حضجً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت

 حضحي فًلخت 

 مً حضجً؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

يب  حضحي ٍػ

 متى حؿدُلظ حضجً ؟ متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 مؿت ضباخا احؿدُلظ حضحي في الؿاغت الخ

  حؿدُلظ حضجً ؟أًان أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 مؿت ضباخااحؿدُلظ حضحي في الؿاغت الخ

 هُف حضجً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  حضحي ميتهضة

 م حضجً في اللُل ؟اأًً جً أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  في غغفتهاجىامهي 

 (متى" مػنى )أوى حؿدُلظ حضجً ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 مؿت ضباخااحؿدُلظ حضحي في الؿاغت الخ

 مج الظي شهضث حضجً في الخلفاػ ؟اأي  غن  أي. 10

 :ؤلاحا ت

 مج اإلاوؾُلى في الخلفاػاشهضث حضجً البر
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 هم خفُضا لجضجً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 لجضحي زًلر أخفاص 

 

 جراج

 أ أهذ في الجغاج أم غثمان ؟. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 غثمان في الجغاج/ أها في الجغاج 

 

 أ أهذ في الجغاج ؟. 2

 :ؤلاحا ت

 وػم ا أها في الجغاج 

 الا لؿذ في الجغاج  ل في غغفت ؤلاؾخلباٌ

 َل لجغاحً مفخاح ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

  مفخاح لجغاجيوػم ا  

 ال ا لِـ لجغاجي مفخاح  ل أجوماجُيي 

 ماطا في الجغاج ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 الؿُاعة في الجغاج

 مً في الجغاج ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  غثمان في الجغاج 

 أبي في الجغاج  

 متى جىظف حغاحً ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 أهظف  َظا الطباح 

 

 متى هظفذَت حغاحً؟. 2

 هظفذ حغاجي  األمـ 
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 أًان جىظف حغاحً ؟  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 أهظف  َظا الطباح 

 هُف خاٌ حغاحً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  حغاجي واؾؼ و هظُف

 أًً حغاحً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 حغاجي حاهب  ُتي

 ("هُف" مػنى )أوى خاٌ حغاحً ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 حغاجي واؾؼ و هظُف

  أي. 10

 هم ؾُاعة في حغاحً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 في حغاجي ؾُاعة  واخضة 

 

 الحافلت 

 أ جغهب الؿُاعة أم الخافلت ؟. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أعهب الخافلت / أعهب الؿُاعة 

 

 أ جغهب الخافلت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػما أعهب الخافلت

 ال ا ال أعهب الخافلت  ل صّعاحت 

 َل جغهب الخافلت ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػما أعهب الخافلت

 ال ا ال أعهب الخافلت  ل صّعاحت
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 ماطا في الخافلت ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  في الخافلت اإلالاغض الىثحرة

 مً جغهب الخافلت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

م جغهب الخافلت  مٍغ

 متى اشترى أ ون َظٍ الخافلت ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 اشترى أبي َظٍ الخافلت  األمـ

 

 متى ٌشتري أ ون الخافلت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

   أبي الخافلت في أضبوع الغضحشتري 

 أًان ٌشتري أ ون الخافلت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  أبي الخافلت في أضبوع الغضحشتري 

 هُف الخافلت ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  الخافلت هاغمت

 أًً ٌشتري أ ون الخافلت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 ٌشتري أبي الخافلت في ؾوق اإلاغهؼي 

 ("متى" مػنى )أوى ٌشتري أ ون الخافلت ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

  أبي الخافلت في أضبوع الغضحشتري 

 أي لون جلً الخافلت ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  جلً الخافلت ضفغاا اللون 

 هم خافلت أل ًُ ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

   ألبي خافلت واخضة
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        حجرة 

 أ أهذ جىيـ حجغجً أم أزخً ؟. 1 الهمؼة . 1

 : ؤلاحا ت 

 جىيـ أزتي حجغحي / أها أهيـ حجغحي 

 

 أ جىيـ حجغجً ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أهيـ حجغحي 

 الا ال أهيـ حجغحي  ل أختي جىيؿها

 َل جىيـ حجغجً ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أهيـ حجغحي 

 الا ال أهيـ حجغحي  ل أختي جىيؿها

 ماطا في الدجغة ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

غ و زؼاهت   في الدجغة ؾٍغ

  في الدجغة ؟اممً جً مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  أمي جىأم في الدجغة

 متى هظفذ أمً حجغجً ؟. 1 متى. 5

 :  ؤلاحا ت 

 هظفذ أمي حجغحي  األمـ 

 

 متى جىؿف أمً حجغجً ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 جىظف أمي حجغحي في َظا الُوم

 أًان جىؿف أمً حجغجً ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 جىظف أمي حجغحي في َظا الُوم

 هُف خاٌ حجغجً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 
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  حجغحي هظُف و مغجب

 أًً حجغجً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 حجغحي حاهب غغفت الجلوؽ

 ("متى" مػنى )أوى جىؿف أمً حجغجً ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 جىظف أمي حجغحي في َظا الُوم

 أي لون حجغجً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 حجغحي  ُػاا اللون 

غا في حجغجً ؟ هم . 11  هم ؾٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ واخض   في حجغحي ؾٍغ

 

 حذيقت

 (لخطوع )خضًلت وعاا  ِخً غُلت أم واؾػت ؟ اٌأ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 الخضًلت وعاا  ُتي واؾػت / الخضًلت وعاا  ُتي غُلت 

 

 (لخطضًم)خضكت وعاا  ِخً غُلت ؟ اٌأ . 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا الخضًلت وعاا  ُتي غُلت 

 كت وعاا  ُتي غُلت  ل واؾػتصيال ا لِؿذ الح

 خضكت وعاا  ِخً غُلت ؟اٌَل  َل. 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا الخضًلت وعاا  ُتي غُلت 

 ال ا لِؿذ الخضكت وعاا  ُتي غُلت  ل واؾػت

 ماطا في خضًلخً ؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 

اع هثحرة    في خضًلتي خوع ماا  و أَػ
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 مً في خضًلخً ؟ مً . 4

 : ؤلاحا ت 

ؿخاوي في خضًلتي  البُل

ف البؿخاوي الخضًلت ؟. 1 متى. 5
ّ
 متى هظ

 :ؤلاحا ت 

 هظف البؿخاوي  األمـ

 

 متى ًىظف البؿخاوي الخضًلت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 ًىظف البؿخاوي في ًوم الغض

 أًان ًىظف البؿخاوي الخضًلت ؟  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًىظف البؿخاوي في ًوم الغض

 هُف خاٌ خضًلخً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  خضًلتي هظُفت و حمُلت

 أًً خضًلخً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 خضًلتي وعاا البِذ

 ("هُف" مػنى )أوى خاٌ خضًلخً ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 خضًلتي هظُفت و حمُلت

غة في خضًلخً ؟ أي. 10  أي َػ

 :ؤلاحا ت 

 وعصةفي خضًلت 

غة في خضًلخً ؟ هم . 11  هم َػ

 :ؤلاحا ت 

اعا هثحرة   في خضًلتي أَػ
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 حقيبت

 (لخطوع )أ أهذ جدمل خلُبت الخمغاا أم غائشت ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 مغاحغائشت جدمل خلُبت اٌ/ مغاا حأخمل خلُبت اٌ

 

 (لخطضًم)أ جدمل خلُبت الخمغاا َظا الُوم ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 مغاا َظا الُوم حوػم ا أخمل خلُبت اٌ

  ال ا ال أخمل خلُبت الخمغاا الُوم  ل ؾوصاا

 َل جدمل خلُبت الخمغاا َظا الُوم ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أخمل خلُبت الخمغاا َظا الُوم 

 ال ا ال أخمل خلُبت الخمغاا الُوم  ل ؾوصاا

 ماطا في الخلُبت ؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 

  في الخلُبت هخاا و كلم

 مً جدمل الخلُبت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

يب جدمل الخلُبت   ٍػ

 متى خمل غثمان الخلُبت ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 خمل غثمان الخلُبت  األمـ

 

 كُبت ؟حمتى جدمل غثمان اٌ. 2

 :ؤلاحا ت 

  جدمل غثمان الخلُبت في ًوم الغض

 كُبت ؟ح جدمل غثمان اٌأًان أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 جدمل غثمان الخلُبت في ًوم الغض

 هُف خلُبخً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت
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 خلُبتي حضًضة و غالُت

 أًً خلُبخً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 الخلُبت غلى اإلاىخب

 ("مً أًً" مػنى )أوى لً الخلُبت ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 الخلُبت مً أبي

 أي لون خلُبخً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  خلُبتي خمغاا اللون 

 هم زمً َظٍ الخلُبت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 مئت آالف عوبُت 

 

 ماحم

ا في الخم. 1 الهمؼة . 1
ّ

ش  (لخطّوع )م أم مغغفت ؟ اأ حؿخػمل صُل

 : ؤلاحا ت 

 ا في الخم
ّ

ش  م اأؾخػمل صُل

 ماأؾخػمل مغغفت في الخم 

 

شا في الخم. 2  م ؟اأ حؿخػمل صُل

 :ؤلاحا ت 

 ماوػم ا أؾخػل  في الخم 

 م  ل مغغفتاال ا ال أؾخػمل  في الخم

شا في الخم َل. 2  م ؟اَل حؿخػمل صُل

 :ؤلاحا ت 

 ماوػم ا أؾخػل  في الخم 

 م  ل مغغفتاال ا ال أؾخػمل  في الخم 

 م ؟اماطا في الخم ما . 3

 :ؤلاحا ت 
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 م  غهت و مغغفتافي الخم

 م ؟امً في الخم مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 ماأبي في الخم 

 ماأخي في الخم 

 م ؟امتى جيّضص الخم. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 م في ؾىت اإلالبل اأحضص الخم 

 

 مامتى حضصثَت الخم. 2

 م  األمـاحضصثُل الخم 

 م ؟اأًان جيّضص الخم أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 م في ؾىت اإلالبل اأحضص الخم 

  ؟خمامً هُف هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  ي هظُفخمام

 م ؟اأًً الخم أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 م حاهب ميان الخيفُفاالخم 

 م وعاا غغفت الجلوؽاالخم 

 ("متى " مػنى )م اأوى حضصثَت الخم أوى . 9

 :ؤلاحا ت

 م  األمـاحضصثُل الخم

  أي. 10

  لً ؟اماهم خم هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 واخض املي خم  

 اثاملي زًلر خم 

 



32 
 

 

 

 خال 

ػلم زالً صعؽ  ُولوحُا أم هُمُاا ؟ . 1 الهمؼة . 1 ٌُل  (لخطوع )أ 

 : ؤلاحا ت 

ػلم زالي صعؽ  ُولوحُا   غلم زالي صعؽ هُمُاايُل / ٌُل

 

ػلم زالً صعؽ  ُولوحُا . 2 ٌُل  (لخطضًم)أ 

 :ؤلاحا ت 

ػلم صعؽ  ُولوحُا  ٌُل  وػم ا هي 

ػلم زالي صعؽ  ُولوحُا  ل صعؽ هُمُاا ٌُل  ال ا ال 

ػلم زالً صعؽ  ُولوحُا َل. 2 ٌُل  َل 

 :ؤلاحا ت 

ػلم صعؽ  ُولوحُا  ٌُل  وػم ا هي 

ػلم زالي صعؽ  ُولوحُا  ل صعؽ هُمُاا ٌُل  ال ا ال 

 ما زالً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

ت  َو مضعؽ في اإلاضعؾت الثاهٍو

 مً زالخً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

   أخمض الير

 متى طَب زالً ئلى ميان الػمل ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 طَب زالي  األمـ ئلى ميان الػمل 

 

 متى ًظَب زالً ئلى ميان الػمل . 2

 :ؤلاحا ت 

  َو ًظَب في ًوم الغض

 أًان ًظَب زالً ئلى ميان الػمل  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 َو ًظَب في ًوم الغض

 هُف زالً ؟  هُف . 7

 ؤلاحا ت 
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  َو ماَغ و ميتهض

 أًً حػمل زالً ول ًوم ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

ىُت  َو ٌػمل في الوالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ("مً أًً" مػنى )أوى زالً  َظا الُوم؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 َو مً صًوان اإلاغهؼي 

  أي. 10

 هم غمغ زالً؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 َو أعبػحن مً غمٍغ

 

 خالت . 12

 أ جدؿوق زالخً في الؿوق أم مغهؼ الخياعة ؟. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 جدؿوق زالتي في مغهؼ الخياعة / جدؿوق زالتي في الؿوق 

 

 أ جدؿوق زالخً في الؿوق ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي جدؿوق في الؿوق 

   زالتي في الؿوق  ل في مغهؼ الخياعةجدؿوق ال ا ال 

 َل جدؿوق زالخً في الؿوق ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي جدؿوق في الؿوق 

  زالتي في الؿوق  ل في مغهؼ الخياعةجدؿوق ال ا ال 

 ما زالخً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  هي عبت البِذ

 مً زالخً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 
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 هي أم فػُلت 

 متى جغحؼ زالخً مً مغهؼ الخياعة ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 هي جغحؼ في الؿاغت الغابػت مؿاا 

 

  أمً مً غؿلتها ؟عحػذمتى . 2

 :ؤلاحا ت 

   األمـجغحؼهي 

 أًان  جغحؼ زالخً مً مغهؼ الخياعة ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  هي جغحؼ في الؿاغت الغابػت مؿاا

 هُف زالخً؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  هي ميتهضة

 أًً حؿّوكذ زالخً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 حؿوكذ زالتي في الؿوق 

 ("مً أًً" مػنى )أوى زالخً الُوم ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 هي مً الؿوق 

 أي الؿاغت جظَب زالخً ئلى الؿوق ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 مىت ضباخااجظَب زالتي في الؿاغت الث

 هم خلُبت لخالخً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  لها خلُبت واخضة
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 خساهت 

 أزؼاهخً مغجبت أم مخبػثرة ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 زؼاهتي مغجبت

 زؼاهتي مخبػثرة 

 

 أزؼاهخً مغجبت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا زؼاهتي مغجبت 

 ال ا زؼاهتي غحر مغجبت  ل مخبػثرة  

  لخؼاهخً صعج ؟َل َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا لخؼاهتي صعج 

  ال ا لِؿذ الخؼاهت صعج

 ماطا في زؼاهخً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 في زؼاهتي الخلُبت و اإلاًلبـ

 مً ًغجب الخؼاهت ول ًوم ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أخي ًغجب الخؼاهت ول ًوم 

 أها أعجب الخؼاهت ول ًوم

ذَت الخؼاهت ؟. 1 متى. 5  متى اشتًر

 :ؤلاحا ت 

ذُل الخؼاهت  األمـ  اشتًر

 

 متى حشتري الخؼاهت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 أشتري الخؼاهت في ًوم الثلثاا مؿاا

 أًان حشتري الخؼاهت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  أشتري الخؼاهت في  أضبوع اإلالبل
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 هُف الخؼاهت ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  الخؼاهت هبحرة

 أًً حشتري الخؼاهت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

ذ في    ألازارئشتًر

ذ في ؾوق اإلاغهؼي   ئشتًر

ذَت الخؼاهت ؟  أوى . 9  ("متى" مػنى )أوى اشتًر

 :ؤلاحا ت 

ذُل الخؼاهت  األمـ  اشتًر

 أي لون زؼاهخً ؟ أي. 10

 : ؤلاحا ت 

 زؼاهتي خمغاا اللون 

 زؼاهتي ؾوصاا اللون 

عحا في زؼاهخً ؟ هم . 11  هم صُل

 :ؤلاحا ت 

 في زؼاهتي صعج واخض

  

 ربت البيذ 

ضعؾت في اإلاضعؾت ؟. 1 الهمؼة . 1  أ أمً عبت البِذ أم مُل

 :ؤلاحا ت 

 أمي عبت البِذ 

 أمي مضعؾت في اإلاضعؾت  

 

 أ أمً عبت البِذ ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػما أمي عبت البِذ 

 الا لِؿذ أمي عبت البِذ  ل مضعؾت في اإلاضعؾت 

 َل أمً عبت البِذ ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 
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 وػما أمي عبت البِذ 

 الا لِؿذ أمي عبت البِذ  ل مضعؾت في اإلاضعؾت  

 ما عبت البِذ ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  (إلًػاح ؤلاؾم)ئنها أمي 

  لبأًان خلُلت )ئنها مغأة الظي جضعو اخخُاحاث ليل أغػاا ألاؾغة

 (اإلاؿمى

  (لبُان الطفت) و ضا غة لؿُفتئنها 

 مً عبت البِذ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 ؾتي عاغُت عبت البِذ

  متى. 5

  أًان . 6

  هُف . 7

  أًً . 8

  أوى . 9

  أي. 10

  هم . 11

     

    الروايت

 (لخطوع )أ أهذ جىخب َظٍ الغواًت أم ضفُان ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أها أهخب َظٍ الغواًت

 لغواًت جىخب َظٍ اضفُان

 

 (لخطضًم)أ جىخب َظٍ الغواًت ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أهخب َظٍ الغواًت 

 ال ا ال أهخب َظٍ الغواًت  ل غلي

 َل جىخب َظٍ الغواًت ؟ َل. 2
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 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أهخب َظٍ الغواًت 

 ال ا ال أهخب َظٍ الغواًت  ل غلي

 ما موغوع الغواًت ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 "اإلالً الخىُم"موغوع الغواًت َو 

 مً جىخب َظٍ الغواًت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 فاؾمت جىخب َظٍ الغواًت

 متى هخبذَت َظٍ الغواًت؟ . 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 هخبذ الغواًت في أضبوع ألامـ

 

 متى جىخب َظٍ الغواًت. 2

 : ؤلاحا ت 

 أهخب الغواًت في َظا الُوم

 أًان جىخب َظٍ الغواًت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 أهخب الغواًت في ضباح ًوم ألاعبػاا

 هُف الغواًت؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 الغواًت حمُلت و مغجبت

 أًً جىخب الغواًت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 أهخب الغواًت في الفطل

 أوى لً الغواًت ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

  الغواًت مً اإلاىخبت

 أي عواًت جىخب؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 الغواًت لألؾفاٌ
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 هم ضفدت َظٍ الغواًت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  حؿػون ضفدت

 

 زهرياث

اث في غغفت الجلوؽ أم غغفت ألاؾخلباٌ ؟ . 1 الهمؼة . 1 ٍغ  (لخطوع )أ جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

 أغػها في غغفت الجلوؽ 

 ٌأغػها في غغفت ؤلاؾخلبا 

 

اث في غغفت ألاؾخلباٌ ؟.  2 ٍغ  أ جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

  ٌوػم أغػها في غغفت ؤلاؾخلبا 

 الا ال أغػها في غغفت ؤلاؾخلباٌ  ل في غغفت الجلوؽ 

اث في غغفت ألاؾخلباٌ ؟ َل. 2 ٍغ  َل جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

  ٌوػم أغػها في غغفت ؤلاؾخلبا 

 الا ال أغػها في غغفت ؤلاؾخلباٌ  ل في غغفت الجلوؽ  

اث ؟ ما . 3 ٍغ  ماطا غلى الَؼ

 :ؤلاحا ت 

اث ٍغ  الوعصة غلى الَؼ

اث غلى اإلاىخب ؟ مً . 4 ٍغ  مً جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

اث غلى اإلاىخب ٍغ  أمي جػؼ الَؼ

اث غلى اإلاىخب ٍغ  أبي ًطؼ الَؼ

اث غلى اإلاىخب ؟. 1 متى. 5 ٍغ  متى وغػذَت الَؼ

 :ؤلاحا ت 

 وغػذُل  األمـ

 

اث غلى اإلاىخب ؟. 2 ٍغ  متى جػؼ الَؼ
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 أغػها َظا اإلاؿاا

اث غلى اإلاىخب ؟ أًان . 6 ٍغ  أًان جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

 أغػها غضا

ت ؟ هُف . 7 ٍغ  هُف الَؼ

 :ؤلاحا ت 

ت حمُلت ٍغ   الَؼ

اث ؟ أًً . 8 ٍغ  أًً جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت

 أغػها غلى اإلاىخب

ت ؟  أوى . 9 ٍغ  ("هُف" مػنى )أوى َظا الَؼ

 :ؤلاحا ت 

ت حملُت ٍغ   الَؼ

لذ ؟ أي. 10 ت التي خمِّ ٍغ  أي لون الَؼ

 :ؤلاحا ت 

 أضفغ اللون 

 أؾوص اللون 

ت خملذ ؟ هم . 11 ٍغ  هم َػ

 :ؤلاحا ت 

ت واخضة  ٍغ  خملذ َػ

اث ٍغ  خملذ زًلر الَؼ

 

 زوج

ض ؟ . 1 الهمؼة . 1  (لخطوع )أ ًظَب ػوج غائشت  ئلى صوان الخطلُذ مؼ غثمان أم ٍػ

 : ؤلاحا ت 

ًظَب ػوج غائشت  / ًظَب ػوج غائشت  ئلى صوان الخطلُذ مؼ غثمان 

ض  ئلى صوان الخطلُذ مؼ ٍػ

 

 (لخطضًم)أ ًظَب ػوج غائشت  ئلى صوان الخطلُذ ؟ .  2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ًظَب ػوج غائشت  ئلى صوان الخطلُذ 
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 ال ا ال ًظَب ػوج غائشت  ئلى صوان الخطلُذ  ل ئلى مغهؼ الخياعة  

 طَب ػوج غائشت ئلى صوان الخطلُذ ؟يَل  َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ًظَب ػوج غائشت  ئلى صوان الخطلُذ 

 ال ا ال ًظَب ػوج غائشت  ئلى صوان الخطلُذ  ل ئلى مغهؼ الخياعة  

 ما ػوج غائشت ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 َو مضعؽ 

 مً ػوج غائشت ؟ مً . 4

 َو ضفُان 

 متى ًغحؼ ػوج غائشت مً اإلاضعؾت؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 َو ًغحؼ مى  في الؿاغت الواخضة نهاعا

 

 متى ػحؼ ػوج غائشت مً غؿل  ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 ػحؼ ػوج غائشت مً غؿل   األمـ

 متى ًغحؼ ػوج غائشت مً اإلاضعؾت؟.  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 َو ًغحؼ مى  في الؿاغت الواخضة نهاعا

 هُف ػوج غائشت ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 َو وشُـ و حمُل 

 أًً ػوج غائشت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 َو في ميان الػمل 

 ("هُف"  مػنى )أوى ػوج غائشت ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 َو وشُـ و حمُل

  أي. 10
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 هم ؾُاعة لؼوج غائشت ؟  هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 لؼوج غائشت ؾُاعة واخضة 

 

 زوجت . 11

يب أم مؼ فاؾمت ؟ ئأ جظَب ػوحت أخمض . 1 الهمؼة . 1  (لخطوع )لى الؿوق مؼ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

يب  جظَب ػوحت أخمض الى الؿوق / جظَب ػوحت أخمض الى الؿوق مؼ ٍػ

 مؼ فاؾمت

 

 (لخطضًم)أ جظَب ػوحت أخمض ئلى الؿوق ؟  . 2

 :  ؤلاحا ت 

 وػم ا هي جظَب ئلى الؿوق 

 ال ا ال جظَب ػوحت أخمض ئلى الؿوق  ل ئلى اإلاضعؾت 

 َل ألخمض ػوحت ؟  َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا ألخمض ػوحت 

  الا لِـ ألخمض ػوحت

 ما ػوحت أخمض ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 هي عبت البِذ

 مً ػوحت أخمض ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 هي غائشت

  أخمض ئلى الؿوق؟ةمتى جظَب ػوج. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 جظَب ػوحت أخمض ئلى الؿوق في ًوم الغض 

 

 متى طَبذ ػوحت أخمض ئلى الؿوق ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 طَبذ ػوحت أخمض ئلى الؿوق  األمـ
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 أًان جظَب ػوحذ أخمض ئلى الؿوق؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 جظَب ػوحت أخمض ئلى الؿوق في ًوم الغض

 هُف ػوحت أخمض؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 هي لؿُفت و مؿُػت

 أًً حػمل ػوحت أخمض ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 حػمل ػوحت أخمض في اإلاضعؾت 

 ("متى " مػنى )أوى طَبذ ػوحت أخمض ئلى الؿوق ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 طَبذ ػوحت أخمض ئلى الؿوق  األمـ

  أي. 10

 هم ؾُاعة  لؼوحً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  لؼوجي ؾُاعة  واخضة

 

 زي مذرس ي 

 

ا ًومُا َظا الُوم ؟  الهمؼة . 1 ا مضؾُا أم ٍػ  (لخطوع )أ جغجضي ػٍّ

 :ؤلاحا ت 

ا مضؾُا َظا الُوم  ا ًومُا َظا الُوم/ أعجضي ػٍّ  أعجضي ٍػ

 

ا مضعؾُا َظا الُوم ؟ . 2  (لخطضًم)أ جغجضي ٍػ

 : ؤلاحا ت 

ا مضعؾُا َظا الُوم  وػم ا أعجضي ٍػ

ا ًومُا ا مضعؾُا َظا الُوم  ل أعجضي ٍػ   ال ا ال أعجضي ٍػ

ا مضعؾُا َظا الُوم ؟ َل. 2  َل جغجضي ٍػ

 : ؤلاحا ت 

ا مضعؾُا َظا الُوم  وػم ا أعجضي ٍػ

ا ًومُا ا مضعؾُا َظا الُوم  ل أعجضي ٍػ  ال ا ال أعجضي ٍػ



44 
 

 

 

 ما لون ػي مضعس ي لً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  لوه  أؾوص

ا مضعؾُا َظا الُوم ؟ مً . 4  مً جغجضي ٍػ

 :ؤلاحا ت 

ا مضعؾُا َظا الُوم  هبُلت جغجضي  ٍػ

ا مضعؽ. 1 متى. 5   ؟ًامتى اعجضى غلي ٍػ

 :ؤلاحا ت 

ا مضعؾا  األمـ  اعجضى غلي ٍػ

 

ا مضعؽ. 2   ا ؟يمتى ًغجضى غلي ٍػ

 :ؤلاحا ت 

ا مضعؽ  ا في ًوم الغضيًغجضى غلي ٍػ

ا مضعؾا ؟ أًان . 6  أًان ًغجضى غلي ٍػ

 :ؤلاحا ت 

ا مضعؽ  ا في ًوم الغضيًغجضى غلي ٍػ

 هُف ػي مضعس ي لً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  ػي مضعس ي حمُلت و هثُفت

ا مضعؾُا ؟ أًً . 8 يب ٍػ  أًً حغؿل ٍػ

 ؤلاحا ت 

  ماهي حغؿل  في الخم

 ("هُف" مػنى )أوى ػي مضعس ي لً ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 ػي مضعس ي حمُلت و هثُفت

 أي لون ػي مضعس ي لً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 لوه   ىفؿجي

 هم زمً ػي مضعس ي ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  جمى  خمؿون آلف ػوبُت
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          صرير

غ أم غلى بؿاؽ في اإلاسُم ؟ . 1 الهمؼة . 1  (لخطوع )أ جىام غلى ؾٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ في اإلاسُم امأن   غلى ؾٍغ

  غلى بؿاؽ في اإلاسُمامأن

 

غ في اإلاسُم ؟ . 2  (لخطضًم)أ جىام غلى ؾٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ في اإلاسُم اموػم ا أن   غلى ؾٍغ

غ في الخُم  ل غلى بؿاؽامال ا ال أن   غلى ؾٍغ

غ في اإلاسُم ؟ َل. 2  َلى جىام غلى ؾٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ في اإلاسُم اموػم ا أن   غلى ؾٍغ

غ في الخُم  ل غلى بؿاؽامال ا ال أن   غلى ؾٍغ

غ ؟ ما . 3  ماطا غلى الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ  الوؾاصة غلى الؿٍغ

غ   اللخاف غلى الؿٍغ

غ في الطباح ؟ مً . 4  مً ًغجب الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ في الطباح  أها أعجب الؿٍغ

غ في الطباح   أمي جغجب الؿٍغ

غ ؟. 1 متى. 5  متى جبضٌ أهذ الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 

 أ ضل  غضا

 

غ. 2  متى  ضلذِّ الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ  األمـ   ضلذ الؿٍغ

غ ؟ أًان . 6  أًان جبضٌ أهذ الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 
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 أ ضل  في ًوم الغض

غ ؟ هُف . 7  هُف الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ مىاكظ   الؿٍغ

غ ؟ أًً . 8  أًً الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ في غغفت الىوم   الؿٍغ

غ ؟ أوى . 9  أوى لً الؿٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ مً ألازار   الؿٍغ

غ ؟أي أي. 10   لون الؿٍغ

 :ؤلاحا ت

غ أ ُاع اللون    الؿٍغ

غا في غغفخً ؟ هم . 11  هم ؾٍغ

 :ؤلاحا ت 

غ واخض  في غغفتي ؾٍغ

 

 صور 

 (لخطوع )أ الؿوع أمام  ِخً مغجفؼ أم مىسفؼ ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 م  ُتي مىسفػتاالؿوع أم 

 م  ُتي مغجفػتاالؿوع أم 

 

 (لخطضًم)م  ِخً مىسفؼ ؟ اأ الؿوع أم. 2

 :ؤلاحا ت 

 م  ُتي مىسفؼاوػما الؿوع أم 

 م  ُتي مىسفؼ  ل مغجفؼاال ا لِـ الؿوع أم 

 م  ِخً مىسفؼ ؟اَل الؿوع أم َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 م  ُتي مىسفؼاوػما الؿوع أم 
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 م  ُتي مىسفؼ  ل مغجفؼاال ا لِـ الؿواع أم 

 ما لون الؿوع ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  لوه  أؾوص

 م الؿوع ؟امً ًلوم أم مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 ض ًلوم أم  م الؿوع اؾاعي البًر

 م الؿوع اأزتي جلوم أم 

 متى جيضص ؾوعن ؟ متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 أحضص َظا الطباح 

 حضصث الؿوع  األمـ 

 أًان جيضص الؿوع ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 أحضص الؿوع في الؿىت اإلالبل 

 هُف ؾوع  ِخً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 الؿوع كوي و مغجفؼ

 أًً الؿوع ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 م البِذاالؿوع أم

 أوى ؾوع  ِخً ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 الؿوع كوي و مغجفؼ

 أي لون ؾوعن؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  ُؼ لون أالؿوع 

 ؾٌو ؾوعن؟هم مترا  هم . 11

 :الاحا ت 

 ؾول  زًلر متر
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         صضيارة

 (لخطوع )أ جظَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة أم الخافلت ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أطَب ئلى اإلاضعؾت  الخافلت / أطَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة 

 

 (لخطضًم)أ جظَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة ؟ . 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا أطَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة 

  ال ا ال أطَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة  ل  الخافلت

 َل جظَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة ؟ َل. 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا أطَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة 

 ال ا ال أطَب ئلى اإلاضعؾت  الؿُاعة  ل  الخافلت

 ماطا في الؿُاعة ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت

  في الؿُاعة مظًاع

 مً ٌؿوق َظٍ الؿُاعة ؟ مً . 4

 : ؤلاحا ت 

  أبي ٌؿوق َظٍ الؿُاعة

 متى ؾاق أ ون الؿُاعة ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 ؾاق أبي الؿُاعة  األمـ

 

 متى ٌؿوق أ ون الؿُاعة ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

  ٌؿوق أبي َظٍ الؿُاعة في ًوم الغض

  ٌؿوق أ ون الؿُاعة ؟أًان أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ٌؿوق أبي َظٍ الؿُاعة في ًوم الغض

 هُف ؾُاعجً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 
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 ؾُاعحي حضًض و هظُف

 أًً ؾُاعجً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 ؾُاعحي في حغاج

 أوى ؾُاعجً ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 ة و هظُفةؾُاعحي حضًض

 أي لون ؾُاعجً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 ؾُاعحي ؾوصاا اللون 

 هم ؾُاعة لً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  لي ؾُاعة واخض

 

  أطعمت–م اطع

 (لخطوع )أ أهذِّ جؿبسحن َظٍ ألاؾػمت أم أمً ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أمي جؿبش َظٍ ألاؾػمت / أها أؾبش َظٍ ألاؾػمت 

 

 (لخطضًم)أ جؿبسحن َظٍ ألاؾػمت ؟ . 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا أؾبش َظٍ ألاؾػمت 

  ال ا ال أؾبش َظٍ ألاؾػمت  ل أمي

 َل جؿبسحن َظٍ ألاؾػمت ؟ َل. 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا أؾبش َظٍ ألاؾػمت 

 ال ا ال أؾبش َظٍ ألاؾػمت  ل أمي

 م ؟اما ؾػم َظا الؿؼ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  ؾػم  لظًظ
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 م ؟امً جؿبش َظا الؿؼ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أمي جؿبش َظا الؿػأم

 م ؟امتى اشترى أخمض َظا الؿؼ. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 م  األمـااشترى أخمض الؿؼ

 

 م ؟امتى وشتري الؿؼ. 2

 :ؤلاحا ت 

  م غلب ؤلاخخفاٌ في َظٍ اللاغتاوشتري الؿؼ

 م ؟اأًان  وشتري الؿؼ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 م غلب ؤلاخخفاٌ في َظٍ اللاغتاوشتري الؿؼ

 م ؟اهُف ؾػم َظا الؿؼ هُف . 7

 : ؤلاحا ت 

 ؾػم  لظًظ

 م ؟اأًً ٌشتري أخمض َظا الؿؼ أًً . 8

 :الجا ت 

  م في اإلالطفاَو ٌشتري الؿؼ

 ("مً أًً" مػنى )م ؟ اأوى لً َظا الؿؼ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

  م مً ملطف الؿلبتاالؿؼ

 م َظا ؟اأي ؾؼ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

   هػىتٌَظ

  لً ؟اماهم ؾؼ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  م واخضالي ؾؼ
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 عم 

اا ؟ . 1 الهمؼة . 1 ػلم غمً صعؽ  ُولوحُا أم فحًز ٌُل غ)أ   (لخطٍو

 :ؤلاحا ت 

اا/ ٌػلم غمي صعؽ  ُولوحُا   ٌػلم غمي صعؽ فحًز

 

 (لخطضًم)أ ٌػلم غمً صعؽ  ُولوحُا ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا َو ٌػلم صعؽ  ولوحُا

اا  الا ال ٌػلم غمي صعؽ  ولوحُا  ل صعؽ فحًز

 َل ٌػلم غمً صعؽ  ولوحُا ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا َو ٌػلم صعؽ  ولوحُا

اا   الا ال ٌػلم غمي صعؽ  ولوحُا  ل صعؽ فحًز

 ما غّمً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 َو مػلم في اإلاضعؾت الخيومُت 

 مً  غمً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 غمي أ و  ىغ

 متى ًظَب غمً ئلى مىخب ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 َو ًظَب ئلى مىخب  في ًوم الغض 

 

 متى طَب غمً ئلى مىخب  ؟.  2

 :ؤلاحا ت 

 طَب َو آهفا

 أًان ًظَب غمً ئلى مىخب ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  الغض ًومَو ًظَب ئلى مىخب  في 

 هُف غمً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 



52 
 

 

 

 َو ميتهض 

اا ؟ أًً . 8 ػلم غمً صعؽ فحًز ٌُل  أًً 

 :ؤلاحا ت 

 ٌػلم غمي في اإلاضعؾت الخيومُت 

 ("متى" مػنى )أوى ًظَب غمً ئلى مىخب ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 م الغضًوَو ًظَب ئلى مىخب  في 

 أي صعؽ ٌػلم غمً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 صعؽ  ُولوحُا

  لػمً ؟ؾالباهم  هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 لػمي زًلزون ؾلبت 

 

 عمت

 (لخطوع )أ حػمل غمخً في اإلاىخب أم في اإلاضعؾت ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 حػمل غمتي في اإلاضعؾت / حػمل غمتي في اإلاىخب 

 

 (لخطضًم)أ حػمل غمخً في اإلاىخب؟  . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي حػمل في اإلاىخب 

  ال ا ال حػمل غمتي في اإلاىخب  ل في اإلاضعؾت

 حػمل غمخً في اإلاىخب؟ َل  َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي حػمل في اإلاىخب 

 ال ا ال حػمل غمتي في اإلاىخب  ل في اإلاضعؾت

 ما غمخً ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  هي موظفت
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 مً غمخً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  هي ؾتي عاغُت

 متى جغحؼ غمخً مً ميان الػمل ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 جغحؼ غمتي في الؿاغت الواخضة نهاعا 

 

 متى ػحػذ غمخً مً غؿلتها ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 عحػذ غمتي  األمـ

 متى جغحؼ غمخً مً ميان الػمل ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  جغحؼ غمتي في الؿاغت الواخضة نهاعا

 هُف غمخً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  هي حمُلت و ميتهضة

 أًً حػمل غمخً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

   في مىخب التر ُتغمتيحػمل 

 أوى غمخً ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 هي حمُلت و ميتهضة

 أي غمل حػمل غمخً ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  هي مؿإولت في غملُت الخػلُم في اإلاضعؾت

 هم ؾىت حػمل غمخً في اإلاىخب ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 غشغ ؾاغاث في الُوم 
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 غرفت

 (لخطوع )أ جىيـ غغفخً في ول ضباح أم مؿاا ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

  أهيـ غغفتي في ول ضباح 

 أهيـ غغفتي في ول مؿاا  

 

 (لخطضًم)َل جىيـ غغفخً في ول ضباح ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم اأهيـ غغفتي في ول الطباح 

 ال ا ال أهيـ غغفتي في ول ضباح  ل أهيؿها في ول مؿاا

 َل جىيـ غغفخً في ول ضباح ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم اأهيـ غغفتي في ول الطباح 

 ال ا ال أهيـ غغفتي في ول ضباح  ل أهيؿها في ول مؿاا

 ماطا في الغغفت ؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 

غ  في الغغفت زؼاهت و ؾٍغ

 مً جىيـ الغغفت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أمي التي جىيـ الغغفت 

 أخي الظي ًىيـ الغغفت  

 متى جىظف غغفخً ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 أهظف غغفتى في ًوم الغض 

 

 متى هظفذ الغغفت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 هظفذُل الغغفت  األمـ

 أًان جىظف غغفخً ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 
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 أهظف غغفتى في ًوم الغض 

 هُف الغغفت ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 الغغفت واؾػت و هظُفت

 أًً غغفخً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  غغفتي  ياهب غغفت الجلوؽ 

 م غغفت أزتي الطغحرةاغغفتي أم  

 ("هُف" مػنى )أوى الغغفت ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 الغغفت واؾػت و هظُفت

 أي غغفت َظٍ ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 َظٍ غغفت ؤلاؾخلباٌ

 هم غغفت في  ِخً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 في  ُتي زًلر غغف

 في  ُتي زمـ غغف

 

 غرفت الاصخقبال 

  في ألاضبوع أم مغجحن ؟مغة واخضةأ جىظف غغفت الاؾخلباٌ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

  في ألاضبوع مغة واخضةأهظف غغفت الاؾخلباٌ 

  أهظف غغفت الاؾخلباٌ مغجحن في ألاضبوع

 

  في ألاضبوع ؟مغة واخضةَل جىظف غغفت الاؾخلباٌ . 2

 :ؤلاحا ت 

  في ألاضبوع مغة واخضةوػم ا أهظف غغفت الاؾخلباٌ 

  في ألاضبوع  ل مغجحنمغة واخضةال ا ال أهيؿها 

  في ألاضبوع ؟مغة واخضةَل جىظف غغفت الاؾخلباٌ  َل. 2
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 :ؤلاحا ت 

  في ألاضبوع مغة واخضةوػم ا أهظف غغفت الاؾخلباٌ 

  في ألاضبوع  ل مغجحنمغة واخضةال ا ال أهيؿها 

 ماطا في غغفت الاؾخلباٌ ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

ىت   فيها أٍع

 مً ًيلـ في غغفت الاؾخلباٌ ؟ مً . 4

 : ؤلاحا ت 

 ٌأبي ًيلـ في غغفت الاؾخلبا 

 ٌزالتى جيلـ في غغفت الاؾخلبا  

 متى جغجب غغفت الاؾخلباٌ ؟. 1 متى. 5

 : ؤلاحا ت 

  أعجب غغفت الاؾخلباٌ بػض لخػت 

 أعجب غغفت الاؾخلباٌ في الطباح  

 

 متى عجبذ غائشت غغفت الاؾخلباٌ ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 عجبذ غائشت غغفت الاؾخلباٌ  األمـ

 أًان جغجب غغفت الاؾخلباٌ ؟ أًان . 6

 : ؤلاحا ت 

  أعجب غغفت الاؾخلباٌ بػض لخػت 

 أعجب غغفت الاؾخلباٌ في الطباح  

 هُف غغفت الاؾخلباٌ ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 غغفت الاؾخلباٌ مغجبت

 أًً غغفت الاؾخلباٌ ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 م غغفت الجلوؽ اغغفت الاؾخلباٌ أم 

 غغفت الاؾخلباٌ وعاا فىاا البِذ  

 ("هُف" مػنى )أوى غغفت الاؾخلباٌ ؟  أوى . 9
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 :ؤلاحا ت 

 غغفت الاؾخلباٌ مغجبت

  أي. 10

 هم هغؾُا في غغفت الاؾخلباٌ ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  ٌزمـ هغاس ي في غغفت الاؾخلبا 

 ٌزًلر هغاس ي في غغفت الاؾخلبا 

 

 غرفت الجلوش. 19

أ  جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ أم غغفت ؤلاؾخلباٌ ؟  الهمؼة . 1

 (لخطوع )

 :ؤلاحا ت 

 جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ 

 ٌجيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت ؤلاؾخلبا 

 

 جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ ؟ أ. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ 

 ٌال ا ال جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة فيها  ل في غغفت الاؾخلبا 

 َل جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ 

 ٌال ا ال جيخمؼ ول أغػاا ألاؾغة فيها  ل في غغفت الاؾخلبا  

 ماطا في غغفت الجلوؽ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  فيها مىخب و ملاغض

 مً جيخمؼ في غغفت الجلوؽ ؟ مً . 4

 : ؤلاحا ت 

  ول أغػاا ألاؾغة جيخمؼ في غغفت الجلوؽ 

  حخمػون في غغفت الجلوؽيأبي و أمي و غمي و غمتي َم   
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 متى ًيخمؼ أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ ؟. 1 متى. 5

 : ؤلاحا ت 

 اإلاغغاةحخمؼ أغػاا ألاؾغة فيها غلب ضًلي  

 ًيخمؼ أغػاا ألاؾغة فيها ضباخا 

 

 متى احخمؼ ول أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

  احخمؼ ول أغػاا ألاؾغة فيها  األمـ 

 أًان ًيخمؼ أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ ؟ أًان . 6

 : ؤلاحا ت 

 اإلاغغاةًيخمؼ أغػاا ألاؾغة فيها غلب ضًل  

 ًيخمؼ أغػاا ألاؾغة فيها ضباخا 

 هُف غغفت الجلوؽ ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 غغفت الجلوؽ حمُلت

 أًً غغفت الجلوؽ ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 م غغفت الىوماغغفت الجلوؽ أم 

 ٌغغفت الجلوؽ وعاا غغفت الاؾخلبا 

 ("متى" مػنى )اوى جيخمؼ أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ ؟  أوى . 9

 : ؤلاحا ت 

 اإلاغغاةجيخمؼ أغػاا ألاؾغة فيها غلب ضًل  

 أي ؾاغت ًيخمؼ أغػاا ألاؾغة في غغفت الجلوؽ ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 َم ًيخمػون فيها في الؿاغت الثامىت لًُل

 حخمؼ في غغفت الجلوؽ ؟يهم هفغا  هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 ؾدذ أهفاع ًيخمػون في غغفت الجلوؽ 

 زًلر أهفاع ًيخمػون في غغفت الجلوؽ 
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 غرفت الىوم . 20

  (لخطوع ) في الُوم أم مغجان ؟ مغة واخضةأ جىظف غغفت الىوم . 1 الهمؼة . 1

 : ؤلاحا ت 

  أهظف غغفت الىوم مغة في الُوم 

  أهظف غغفت الىوم مغجان في الُوم 

 

  في ألاضبوع ؟مغة واخضةجىظف غغفت الىوم أ . 2

 : ؤلاحا ت 

  في ألاضبوع مغة واخضةوػم اأهظف غغفت الىوم  

  في الُوم مغة واخضة في ألاضبوع  ل مغةمغة واخضةال ا ال أهظفها  

  في ألاضبوع ؟مغة واخضةَل جىظف غغفت الىوم  َل. 2

 : ؤلاحا ت 

  في ألاضبوع مغة واخضةوػم اأهظف غغفت الىوم  

  في الُوممغة واخضةال ا ال أهظفها مغة في ألاضبوع  ل  

 ماطا في غغفت الىوم ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

غ و الوؾاصة   فيها الؿٍغ

 مً جىام مػً في غغفت الىوم ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  هام معي في غغفت الىوم يأخي الطغحر الظي 

 أزتي جىام معي في غغفت الىوم  

 متى جىام في غغفت الىوم ؟. 1 متى. 5

 : ؤلاحا ت 

  أهام فُ  في الؿاغت الؿابػت لًُل 

 أهام فُ  في الؿاغت الػاشغة لًُل 

 

 متى هام مدمض في غغفت الىوم ؟. 2

 : ؤلاحا ت 

 َو ًىام في الباعخت 

  جىام في غغفت الىوم ؟أًان أًان . 6
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 : ؤلاحا ت 

  أهام فُ  في الؿاغت الؿابػت لًُل 

 أهام فُ  في الؿاغت الػاشغة لًُل 

 هُف غغفت الىوم ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 غغفت الىوم واؾػت و مظلمت

 أًً غغفت الىوم ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 غغفت الىوم  ياهب اإلاؿبش

 ("هُف" مػنى )غغفت الىوم ؟  أوى أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 غغفت الىوم واؾػت و مظلمت

 أي ؾاغت ًىام أخمض في غغفت الىوم ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 َو ًىام في الؿاغت الػاشغة لًُل

 هم وؾاصة في غغفت الىوم ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  أعبػت وؾائض في غغفت الىوم 

 وؾاصة واخضة في غغفت الىوم 

 

 الفطور 

 (لخطوع )أ أهذ جىاولذ الفؿوع أم ئإلاان ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 ئإلاان ًدىاٌو الفؿوع / أها أجىاٌو الفؿوع 

 

 (لخطضًم)أ أهذ جدىاٌو الفؿوع ول ًوم ؟ . 2

 :ؤلاحا ت

 وػم ا أجىاٌو الفؿوع ول ًوم 

  ال ا ال أجىاٌو الفؿوع ول ًوم  ل ول ًوم ؤلازىحن فلـ

 َل أهذ جدىاٌو الفؿوع ول ًوم ؟ َل. 2
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 وػم ا أجىاٌو الفؿوع ول ًوم 

 ال ا ال أجىاٌو الفؿوع ول ًوم  ل ول ًوم ؤلازىحن فلـ

 ماطا أولذ في الفؿوع ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 أولذ عػا مللُا في الفؿوع 

 مً ًدىاٌو الفؿوع مػً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أخي ًدىاٌو الفؿوع معي

 متى جىاولذ الفؿوع ؟ متى. 5

 : ؤلاحا ت 

 جىاولذ الفؿوع في الؿاغت الؿابػت ضباخا 

 

فؿوع ؟ ؿبش لِّ
َت
 متى ج

 :ؤلاحا ت 

  أؾبس  في ضباح ًوم الغض

 أًان جؿبش لفؿوع ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 أؾبس  في ضباح ًوم الغض

 هُف ؾػم الؿػام في الفؿوع ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  ؾػم  لظًظ

  الفؿوع الُوم ؟جىاولذَت أًً  أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

   الفؿوع في مؿػم الؿلبتجىاولذُل 

 ("هُف" مػنى )أوى ؾػم الؿػام في الفؿوع ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 ؾػم  لظًظ

  أي. 10

 هم هفغا الظي ًدىاٌو الفؿوع في  ِذ أخمض ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 
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  خمؿت أهفاع

 

 فىاء

غي . 1 الهمؼة . 1  (لخطوع )ة أم الىلش في فىاا البِذ ؟ أ جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

  ت في فىاا الىاا البِذ ٍغ  أغؼ الَؼ

 أغؼ الىلش في فىاا الىاا البِذ 

 

غي أ . 2  ة في فىاا البِذ ؟جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

 ت في فىاا البِذ ٍغ  وػما أغؼ الَؼ

 ت فُ   ل الىلش ٍغ  ال ا ال أغؼ الَؼ

غي  َل. 2  ة في فىاا البِذ ؟َل جػؼ الَؼ

 :ؤلاحا ت 

 ت في فىاا البِذ ٍغ  وػما أغؼ الَؼ

 ت فُ   ل الىلش ٍغ  ال ا ال أغؼ الَؼ

 ماطا في فىاا البِذ ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

اث ٍغ  فُ  الَؼ

 مً ًلوم في فىاا البِذ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 غثمان ًلوم في فىاا البِذ 

 زالتي جلوم في فىاا البِذ 

 متى لػبْذ أزخً في فىاا البذ ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 لػبذ أزتي مؿاا ألامـ 

  لػبذ أزتي في ًوم ألاخض 

 

 متى جلػب أزخً في فىاا البذ ؟

 :ؤلاحا ت 
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 لػبذ أزتي في ًوم الغض 

 أًان جلػب أزخً في فىاا البذ ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 لػبذ أزتي في ًوم الغض

 هُف فىاا البِذ ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 فىاا البِذ هظُف 

 أًً فىاا البِذ ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 م غغفت ؤلاؾخلباٌافىاا البِذ أم

 ("متى" مػنى ) لػبْذ أزخً في فىاا البذ أوى أوى . 9

 أي هلش في فىاا البِذ ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 هلش غً اإلاىاظغ الؿبُػُت في فىاا البِذ

 هم ملػضا في فىاا البِذ ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  في فىاا البِذ ملػض واخض 

  في فىاا البِذ زًلر ملاغض 

 

  املالبط–اللباش 

 (لخطوع )أ جغجضي لباؽ ألاخمغ أم أضفغ الُوم؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

  ألاضفغأعجضي اللباؽ / أعجضي اللباؽ ألاخمغ 

 

 (لخطضًم)مغ َظا الُوم ؟ حأ جغجض لباؽ ألا. 2

 :ؤلاحا ت 

 مغ َظا الُوم حوػم ا أعجضي لباؽ ألا

   اللون ألاضفغمغ َظا الُوم  ل حال ا ال أعجضي لباؽ ألا

 مغ َظا الُوم ؟حَل جغجض لباؽ ألا َل. 2

 :ؤلاحا ت 
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 مغ َظا الُوم حوػم ا أعجضي لباؽ ألا

  اللون ألاضفغمغ َظا الُوم  ل حال ا ال أعجضي لباؽ ألا

 ما لون لباؾً ؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 

  مغ اللون حأ

 مغ ؟حمً ًغجضي لباؽ ألا مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  مغحغثمان ًخضي لباؽ ألا

 مغ ؟حمتى اعجضى غثمان لباؽ ألا. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 مغ  األمـ حاعجضى غثمان لباؽ ألا

 

 مغ ؟حمتى ًغجضي غثمان لباؽ ألا. 2

 :ؤلاحا ت 

 مغ في ًوم الغضحَو ًغجضي لباؽ ألا

 مغ ؟حأًان ًغجضي غثمان لباؽ ألا أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 مغ في ًوم الغضحَو ًغجضي لباؽ ألا

 هبف لباؾً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  لباس ي هظُف و مغجب

 أًً حشتري َظا اللباؽ ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  أشتري َظا اللباؽ في الؿوق 

 أوى لً َظا اللباؽ ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 اللباؽ مً الؿوق 

 اي لباؽ جدب ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 مغ حأخب لباؽ ألا
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 هم زمً َظا اللباؽ ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 زمؿون آالف عوبُت

 

 املحاضرة الذيييت

ض ؟ . 1 الهمؼة . 1  (لخطوع )أ أهذ جدػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت مؼ فإاص أم ٍػ

 :ؤلاحا ت 

أخػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت مؼ / ص ؤاأخػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت مؼ ف

ض   ٍػ

 

 (لخطضًم)أ جدػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت َظا الُوم ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أخػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت َظا الُوم

  ذ في الدجغة رال ا ال أخػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت َظا الُوم  ل أ

 َل جدػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت َظا الُوم ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أخػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت َظا الُوم

  ذ في الدجغةرال ا ال أخػغ ئلى اإلاداغغة الضًيُت َظا الُوم  ل أ

 ما موغوع اإلااصة في اإلاداغغة الضًيُت ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 "الؼواة"موغوع اإلااصة في اإلاداغغة الضًيُت َو 

 مً اإلاداغغ في َظٍ اإلاداغغة الضًيُت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  ألاؾخاط مدمض

ػلض اإلاداغغة الضًيُت ؟. 1 متى. 5
ُل
 متى ح

 :ؤلاحا ت 

 مىت ضباخااحػلض في ؾاغت الث

 

 متى غلضث اإلاداغغة الضًيُت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

  غلضث اإلاداغغة الضًيُت في أضبوع ألامـ
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ػلض اإلاداغغة الضًيُت ؟ أًان . 6
ُل
 أًان ح

 :ؤلاحا ت 

 مىت ضباخااحػلض في ؾاغت الث

 هُف خاٌ اإلاداغغة الضًيُت ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  اإلاداغغة الضًيُت ممخػت

 أًً غلضث اإلاداغغة الضًيُت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  غلضث اإلاداغغة الضًيُت في اللاغت ؤلاحخماغاث

 خاٌ اإلاداغغة الضًيُت ؟ أوى أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 اإلاداغغة الضًيُت ممخػت

 أي موغوع في اإلاداغغة الضًيُت ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

   "الؼواة"موغوغ  

 هم هفغا ًدػغ في اإلاداغغة الضًيُت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 زًلزون هفغا ًدػغون َظٍ اإلاداغغة

 

 مطبخ

 (لخطوع )أ أمً في اإلاؿبش أم في غغفت الجلوؽ ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

  أمي في اإلاؿبش 

 أمي في غغفت الجلوؽ  

 

 (لخطضًم)أمً في اإلاؿبش ؟ أ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي في اإلاؿبش 

  غغفت الاؾخلباٌال ا لِؿذ أمي في اإلاؿبش  ل في 

 َل أمً في اإلاؿبش ؟ َل. 2
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 :ؤلاحا ت 

 وػم ا هي في اإلاؿبش 

  غغفت الاؾخلباٌال ا لِؿذ أمي في اإلاؿبش  ل في 

 ماطا في اإلاؿبش ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  في اإلاؿبش أصواث اإلاؿبسُت

 مً في اإلاؿبش ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أمي في اإلاؿبش 

 أزتي الطغحرة في اإلاؿبش 

 متى جؿبش الغػ في مؿبسً ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

  أؾبس  في الؿاغت الؿابػت ضباخا 

  أؾبس  مؿاا الُوم 

 

 متى ؾبسذ أزخً الىػىت في اإلاؿبش  ؟ . 2

 ؾبسذ أزتي الىػت  األمـ: ؤلاحا ت 

 أًان جؿبش الغػ في مؿبسً ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  أؾبس  في الؿاغت الؿابػت ضباخا 

  أؾبس  مؿاا الُوم 

 هُف خاٌ مؿبسً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

  مؿبخي هظُف

 أًً مؿبش ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  الخمام اماإلاؿبش أم

 أوى خاٌ مؿبسً ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 مؿبخي هظُف
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 أي زبز في اإلاؿبش ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  الخبز ألا ُؼ في اإلاؿبش

 هم صخىا في اإلاؿبش ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  في إلاؿبش صخون هثحرة 

 في اإلاؿبش صخً واخض 

 

 املكخبت 

 (لخطوع ) ؟ فُانأ أهذ جظَب ئلى اإلاىخبت مؼ غثمان أم ص. 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 ضفُانأطَب ئلى اإلاىخبت مؼ / أطَب ئلى اإلاىخبت مؼ غثمان 

 

 (لخطضًم)أ جظَب مؼ غثمان  ئلى اإلاىخبت ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أ جظَب مؼ غثمان  ئلى اإلاىخبت

  ضفُانال ا ال أطَب ع غثمان ئلى اإلاىخبت  ل مؼ 

 َل جظَب مؼ غثمان  ئلى اإلاىخبت ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

  مؼ غثمان  ئلى اإلاىخبتأطَبوػم ا 

  غثمان ئلى اإلاىخبت  ل مؼ ضفأًانمؼال ا ال أطَب 

 ما الىخاا الظي كغأث في اإلاىخبت ؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 

 أكغأ هخاا الغواًت 

 مً ًطاخبً لظَاا ئلى اإلاىخبت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 غلي ًطاخبني لظَاا ئلى اإلاىخبت 

 متى صَبذ غائشت ئلى اإلاىخبت ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

  اإلاىخبت ئلىطَبذ غائشت  األمـ 
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 متى جظَب غائشت ئلى اإلاىخبت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 جظَب غائشت في الُوم الغض ئلى اإلاىخبت 

 أًان جظَب غائشت ئلى اإلاىخبت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

  اإلاىخبتئلىجظَب غائشت في الُوم الغض 

 هُف اإلاىخبت ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 اإلاىخبت هظُفت و ملُئت  الىخب

 أًً اإلاىخبت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  الؿلبت ملطفاإلاىخبت  ياهب 

 ("متى" مػنى )أوى جظَب غائشت ئلى اإلاىخبت ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

  اإلاىخبتئلىجظَب غائشت في الُوم الغض 

 أي هخاا كغأثَت في اإلاىخبت ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 أكغأ هخاا الغواًت في اإلاىخبت 

 هم هخا ا كغأث في اإلاىخبت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 أكغأ هخا ا واخضا في اإلاىخبت 

 

 املهىت

 (لخطوع )أ مهىت أ ون مؼاعع أم مضعؽ ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

  أبي مؼاعع 

 أبي صعؽ 

 

 َل مهىت أ ون مؼاعع ؟. 2

 :ؤلاحا ت 
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 وػم ا أبي مؼاعع 

 الا لِـ أبي مؼاعع  ل َو مضعؽ 

 َل مهىت أ ون مؼاعع ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أبي مؼاعع 

  الا لِـ أبي مؼاعع  ل َو مضعؽ 

 ما مهىت أ ون ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 ت  َو مضعؽ في اإلاضعؾت الثاهٍو

  مً . 4

  متى. 5

  أًان . 6

  هُف . 7

  أًً . 8

  أوى . 9

  أي. 10

  هم . 11

 

   يترى –اشترى 

 (لخطوع )أ أهذ حشتري َظا الىخاا أم غمغ ؟ . 1 الهمسة . 1

 :ؤلاحا ت 

 غمغ ٌشتري َظا الىخاا / أها أشتري َظا الىخاا 

 

 (لخطضًم)أ حشتري أهذ َظا الىخاا؟ .  2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أها أشتري َظا الىخاا 

 ال ا ال أشتري َظا الىخاا   ل أشتري َظا اللباؽ 

 َل حشتري أهذ َظا الىخاا ؟ هل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أها أشتري َظا الىخاا 
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 ال ا ال أشتري َظا الىخاا   ل أشتري َظا اللباؽ

ذ في َظا الضوان ؟ ما . 3  ماطا اشتًر

 :ؤلاحا ت 

  الضوانفيأشتري اللباؽ 

 مً ٌشتري َظا اللباؽ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت

  غمغ ٌشترى َظا اللباؽ

 متى. 5

 

 متى اشترى غمغ َظا الىخاا ؟ .1

 :ؤلاحا ت 

 اشترى غمغ الىخاا  األمـ

 

 متى ٌشتري غمغ لباؾا حضًضا ؟. 2

 : ؤلاحا ت 

  أشتري لباؾا حضًضا في ًوم الػُض الغض

 أًان ٌشتري غمغ لباؾا حضًضا ؟ أيان . 6

 : ؤلاحا ت 

 أشتري لباؾا حضًضا في ًوم الػُض الغض

 هُف اللباؽ الظي اشتًرذ ؟ كيف . 7

 :ؤلاحا ت 

  اللباؽ حمُل

 أًً اشتًرذ َظا اللباؽ ؟ أيً . 8

 :ؤلاحا ت 

ذ اللباؽ في طلً الضوان   اشتًر

ذ ؟أوى أوى . 9   اللباؽ الظي اشتًر

 :ؤلاحا ت 

 اللباؽ حمُل

 أي لباؽ َظا ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  َظا ػي مضعس ي

 هم هخا ا اشتًرذ ؟ كم . 11
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 :ؤلاحا ت 

  اشتًرذ زًلر هخب

      

  يتريض– جريض 

 (لخطوع ) في ألاضبوع أم مغجحن ؟ مغة واخضةأ جتًرؼ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أجٍغؼ مغجحن في ألاضبوع/  في ألاضبوع مغة واخضةأجٍغؼ 

 

 (لخطضًم)أ جتًرؼ مغة في ألاضبوع ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أجٍغؼ مغة في ألاضبوع 

  مغجحن في ألاضبوع  ل مغة واخضةال ا ال أجٍغؼ 

  في ألاضبوع ؟مغة واخضة جتًرؼ َل َل. 2

 :ؤلاحا ت 

  في ألاضبوع مغة واخضةوػم ا أجٍغؼ 

  في ألاضبوع  ل مغجحنمغة واخضةال ا ال أجٍغؼ 

اغت ؟ ما . 3  ما اؾم َظٍ الٍغ

 :ؤلاحا ت 

  هغة الؿاولت

 مً ًتًرؼ مػً ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  أجٍغؼ مؼ غثمان

 متى جٍغؼ غثمان ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 جٍغؼ غثمان  األمـ 

 

 متى جتًرؼ غثمان ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

  جتًرؼ غثمان في ًوم الغض

 أًان جتًرؼ غثمان ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 
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 جتًرؼ غثمان في ًوم الغض

اغت ؟ هُف . 7  هُف الٍغ

 :ؤلاحا ت 

اغت ممخػت و ًيػل البضن في الصخت   الٍغ

 أًً جتًرؼ ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  جٍغؼ في اإلاُضانأ

 أوى جتًرؼ غثمان ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 جتًرؼ غثمان في ًوم الغض

اغت جدب ؟ أي. 10  أي ٍع

 :ؤلاحا ت 

  أخب الؿباخت

ؼ أزخً في الُوم ؟ هم . 11  هم صكُلت جتًر

 :ؤلاحا ت 

  زًلون صكُلت

 

  يدضوق –حضوق 

 (لخطوع )أ أهذِّ جدؿوكحن في مغهؼ الخياعة أم ػهب ؟ .  1  الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

يب جدؿوق في مؼهؼ الخياعة/ أها أحؿوق في مغهؼ الخياعة   ٍػ

 

 أ جدؿوكحن في مغهؼ الخياعة ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أحؿوق في مغهؼ الخياعة

 ال ا ال أحؿوق فُ   ل أحؿوق في الؿوق 

 َل جدؿوكحن في مغهؼ الخياعة ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أحؿوق في مغهؼ الخياعة

 ال ا ال أحؿوق فُ   ل أحؿوق في الؿوق 
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 ماطا ًدؿوق ضفُان في الضوان ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

  َو ًدؿوق اإلاًلبـ

 مً ًدؿوق في َظا الُوم ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  غلي ًدؿوق في َظا الُوم

 متى حؿوق غلي في الؿوق ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 حؿوق غلي  األمـ في الؿوق 

 

 متى ًدؿوق غلي في الؿوق ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 ًدؿوق غلي َظا الطباح في الؿوق اإلاؼهؼي 

 أًان ًدؿوق غلي في الؿوق ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًدؿوق غلي َظا الطباح في الؿوق اإلاؼهؼي 

 هُف الؿوق ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 الؿوق مؼصزمت

 أًً ًدؿوق غلي ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 َو ًدؿوق في الؿوق 

 أوى الؿوق ؟ أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 الؿوق مؼصزمت

 أي ؾوق َظا ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 َظا ؾوق اإلاغهؼي 

يب في مغهؼ الخياعة ؟ هم . 11  هم ؾاغت جدؿوق ٍػ

 :ؤلاحا ت 

 ؾاغت واخضة 
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 يخنزه-        جنّزه 

 (الخطوع )أ أهذ جخجٍز في شاؾئ البدغ أم ضفُان ؟ . 1 الهمؼة . 1

 : ؤلاحا ت 

 غثمان جخجٍز في شاؾئ البدغ 

  جخجٍز في شاؾئ البدغ ضفُان

 

 (الخطضًم)أ ًخجٍز غثمان في شاظئ البدغ ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا َو ًخجٍز في شاؾئ  البدغ 

 ال ا ال ًخجٍز غثمان في شاؾئ الخغ  ل في حىِىت الخُوان 

 (الخطضًم)َل ًخجٍز غثمان في شاظئ البدغ ؟  َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا َو ًخجٍز في شاؾئ  البدغ 

 ال ا ال ًخجٍز غثمان في شاؾئ الخغ  ل في حىِىت الخُوان

  ما . 3

 مً ًخجٍز مػً في شاؾئ البدغ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  شاؾئ البدغفيأججزر مؼ أبي 

 متى ججّزٍ  غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث ؟ . 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

  غؿلت الؿا لتججٍز غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث في 

 

 متى ًخجٍز  غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث؟ . 2

 :ؤلاحا ت

 ًخجٍز غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث في ًوم الغض 

 ًخجٍز غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث ؟أًان  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًخجٍز غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث في ًوم الغض

  هُف . 7

يب في ًوم الػؿلت ؟ أًً . 8  أًً جخجٍز ٍػ

 :ؤلاحا ت 



76 
 

 

 

يب في شاؾئ البدغ   جخجٍز ٍػ

 ًخجٍز  غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث؟ أوى  أوى . 9

 :ؤلاحا ت

 ًخجٍز غثمان ئلى حىِىت الخُواهاث في ًوم الغض

  أي. 10

 هم ؾاغت جخجٍز فاؾمت في شاؾئ البدغ ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 جخجٍز فاؾمت زًلر ؾاغاث في شاؾئ البدغ 

 

  يرصم–رصم 

 (لخطوع )أ جغؾم َظٍ الطوعة  للم الغضاص أم  ؿًلا ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أعؾم الطوعة  للم الغضاص 

 أعؾم الطوعة  ؿًلا

 

  جغؾم َظٍ الطوعة  للم الغضاص ؟أ. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أعؾم َظٍ الطوعة  للم الغضاص

 ال ا ال أعؾم َظٍ الطوعة  للم الغضاص  ل  ؿًلا

 َل جغؾم َظٍ الطوعة  للم الغضاص ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أعؾم َظٍ الطوعة  للم الغضاص

 ال ا ال أعؾم َظٍ الطوعة  للم الغضاص  ل  ؿًلا 

 ماطا جغؾم ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 أعؾم اإلاىاظغ الؿبُػُت 

  َظٍ الطوعة ؟جغؾممً  مً . 4

 :ؤلاحا ت 

يب جغؾم َظٍ الطوعة  ٍػ

ت ُّ   جغؾم َظٍ الطوعة عك
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 متى جغؾم َظٍ الطوعة ؟ . 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 أعؾم َظٍ الطوعة في َظا الُوم

 

 متى عؾمذ َظٍ الطوعة. 2

 :ؤلاحا ت 

 عؾمذُل َظٍ الطوعة  األمـ

 أًان جغؾم َظا اإلاىظغ ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 أعؾم َظا اإلاىظغ في ؾىت ألاجُت                                                                                                                                                                                                                                

 هُف عؾمً ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 عؾمي ًياص مخبػثر

 أًً جغؾم َظا اإلاىظغ ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 أعؾم في ؾاؾئ البدغ

 ("متى" مػنى )أوى عؾمذ َظٍ الطوعة ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 عؾمذُل َظٍ الطوعة  األمـ

 أي عؾم َظا ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 " حبل ؾُمحرو"َظا عؾم 

 هم عؾما لً ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 لي عؾم واخض 

 

  يسور–زار 

ض ؟ . 1 الهمؼة . 1   (الخطوع )أ هذ جؼوع  ِذ غثمان أم ٍػ

 :ؤلاحا ت

ض ًؼوع  ِذ غثمان / أها أػوع  ِذ غثمان   ٍػ
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 (لخطضًم)أ جؼوع  ِذ غثمان في ول الؿىت ؟ . 2

 :ؤلاحا ت

 وػم ا أػوع  ِخ  في ول الؿىت 

  ال ا ال أػوع  ُتها في ول الؿىت  ل في ول الُوم

 َل جؼوع  ِذ غثمان في ول الؿىت ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت

 وػم ا أػوع  ِخ  في ول الؿىت 

  في ول الؿىت  ل في ول الُومٌال ا ال أػوع  ِذ

اعة  ِذ غثمان ؟ ما . 3  ماطا خملذ في ٍػ

 :ؤلاحا ت 

  أخمل الخفاخت

 مً ًؼوع  ِخً  ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  غلي ًؼوع  ُتي

 متى ػاع غالي  ِخً ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 ػاع غالي  ُتي  األمـ 

 

 متى ًؼوع غلي  ِخً؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 ًؼوع غالي  ُتي في ًوم الغض  

 أًان ًؼوع غلي  ِخً؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًؼوع غالي  ُتي في ًوم الغض  

  هُف . 7

 أًً جؼوع غلي َظا الُوم ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

  َو ًؼوع ئلى  ِذ غثمان

 ("متى" مػنى )أوى ًؼوع غلي  ِخً؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 ًؼوع غالي  ُتي في ًوم الغض  
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 أي ؾاغت جؼوع  ِذ غثمان ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 أػوع  ِخ  في الؿاغت الغابػت مؿاا

 هم هفغا ًؼوع  ِذ غثمان ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

  زًلر أهفاع

 

  يسرع–زرع 

يب الوعصة أم . 1 الهمؼة . 1 حنأ جؼعع ٍػ مِّ
 (الخطوع ) في البؿخان ؟ ًاؾَت

 :ؤلاحا ت 

يب الوعصة مً  حنجؼعع ٍػ مِّ
  في البؿخانًاؾَت

يب  حنجؼعع ٍػ مِّ
  مً الوعصة في البؿخانًاؾَت

 

يب الوعصة في البؿخان ؟.  2  أ جؼعع ٍػ

 :ؤلاحا ت 

يب الوعصة في البؿخان  وػم ا جؼعع ٍػ

يب الوعصة  ل  حنال ا ال جؼعع ٍػ مِّ
  في البؿخانًاؾَت

 َل ًؼعع الفًلح الظعة ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػما ًؼعع الفًلح الظعة 

 ال ا ال ًؼعع الفًلح الظعة  ل الغػ 

 ما ًؼعع الفًلح في اإلاؼعغت؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع الفًلح الظعة في اإلاؼعغت

 مً ًؼعع الظعة ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع الفًلح الظعة

 ًؼعع غثمان الظعة  

 متى ػعع غثمان الظعة ؟ . 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 ػعع غثمان الظعة في أضبوع ألامـ
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 متى ًؼعع غثمان الظعة ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع غثمان الظعة في َظا الُوم 

 أًان ًؼعع غثمان الظعة ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع غثمان الظعة في ًوم الغض

  هُف . 7

 أًً ًؼعع غثمان الوعصة ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

ت  ٍغ  ًؼعع غثمان الوعصة في الَؼ

 ًؼعع غثمان الوعصة في بؿخان 

 ("متى" مػنى )أوى ػعع غثمان الظعة ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 ػعع غثمان الظعة في أضبوع ألامـ

غة ًؼعع غثمان في بؿخان ؟ أي. 10  أي َػ

 :ؤلاحا ت 

 ًؼعع غثمان الوعصة في البؿخان 

ظعا ػعغذ ا ًا غثمان ؟ هم . 11  هم  ُل

 :ؤلاحا ت 

 ػعغذُل  ظعا واخضا 

 

   ضكً–صكً 

 (لخطوع )أ أهذ حؿىً في اإلاضًىت أم الٍغف ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أؾىً في الٍغف/ أؾىً في اإلاضًىت 

 

 (لخطضًم)أ حؿىً في اإلاضًىت ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أؾىً في اإلاضًىت 

 ال ا ال أؾىً في اإلاضًىت  ل في الٍغف
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 َل حؿىً في اإلاضًىت ؟  َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أؾىً في اإلاضًىت 

 ال ا ال أؾىً في اإلاضًىت  ل في الٍغف

 ماطا في اإلاؿىً ؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 

غ و هغاس ي   في اإلاؿىً ؾٍغ

 مً حؿىً مػً في  ِذ ؤلاًياع ؟ مً . 4

 : ؤلاحا ت 

 فاؾمت حؿىً معي في  ِذ ؤلاحاع 

  أخمض و غثمان حؿىىان معي في  ِذ ؤلاًياع 

 متى حؿىً في  ِذ حضًض ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 في ؾىت آلاجُت

 

يب في َظا البِذ ؟. 2  متى ؾىىذ ٍػ

 :ؤلاحا ت 

 ؾىىذ فُ   األمـ 

 أًان حؿىً في  ِذ حضًض ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 في ؾىت آلاجُت

 هُف اإلاؿىً ؟ هُف . 7

 : ؤلاحا ت 

  اإلاؿىً ؾاهً و ممخؼ

  ؟أًً حؿىً أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 ؾىً في الشلت أ 

 أؾىً في  ِذ ؤلاًياع 

 ("هُف" مػنى )أوى اإلاؿىً َظا؟  أوى . 9

 : ؤلاحا ت 
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 اإلاؿىً ؾاهً و ممخؼ

 أي مؿىً جفػل ؟ أي. 10

 ؤلاحا ت 

  أفػل َظا اإلاؿىً

 هم هفغا حؿىً مػً في البِذ؟ هم . 11

 : ؤلاحا ت 

  أعبػت أهفاعا و َم أبيا أميا أهاا و أزتي الطغحرة 

 زًلر أهفاعا و َم أبي ا أمي ا و أها 

 

  ياهذ - شاهذ

 (لخطوع ) أم أزون ؟ ػأ أهذ حشاَض الخلفا. 1 الهمؼة . 1

 : ؤلاحا ت 

 أخي ٌشاَض الخلفاػ / أها أشاَض الخلفاػ  

 

 (لخطوع )أ حشاَض الخلفاػ في َظا الُوم ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أشاَض الخلفاػ َظا الُوم 

 ال ا ال أشاَض الخلفاػ َظا الُوم 

 َل حشاَض الخلفاػ في َظا الُوم ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أشاَض الخلفاػ َظا الُوم 

 ال ا ال أشاَض الخلفاػ َظا الُوم

 ما البرهامج الظي شهضث  األمـ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 شاَضثُل الفلم الػغبي  األمـ

 مً شاَضث الخلفاػ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أزتي حشاَض الخلفاػ  

 مج اإلاوؾُلي في الخلفاػ ؟امتى شاَضث  غن . 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 
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 شاَضج  في الباعخت 

 

 ج اإلاوؾُلي في الخلفاػاممتى حشاَض  غن . 2

 :ؤلاحا ت 

 أشاَضٍ في َظا الُوم  

 ج اإلاوؾُلي في الخلفاػ؟امأًان حشاَض  غن  أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 أشاَضٍ في ًوم الغض   

  هُف . 7

 أًً حشاَض  غهامج اإلاوؾُلى ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 أشاَضٍ في اللاغت

 ("متى" مػنى )أوى حشاَض  غهأمج اإلاوؾُلي في الخلفاػ ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 أشاَضٍ في ًوم الغض   

 ج الظي شاَضث  األمـ ؟امأي  غن  أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 ج اإلاوؾُلى امالبرن 

 هم  غهاميا الظي شاَضث في الباعخت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 ج واخض ام غن 

 

  يصود–صاد 

ض ؟ الهمؼة . 1  أ أهذ جطوص َظٍ الؿمىت أم ٍػ

 :ؤلاحا ت 

 أضوص َظٍ الؿمىت 

ض ًطوص َظٍ الؿمىت  ٍػ

 َل جطوص َظٍ الؿمىت ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػم ا أضوص َظٍ الؿمىت
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 ال ا ال أضوص َظٍ الؿمىت  ل غثمان 

 ماطا جطوص َظا الُوم؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 أضوص الؿمىت 

 مً ًطوص الؿمىت في َظا النهغ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

  ًطوص الؿمىت في َا النهغضفُان

 أبي ًطوص الؿمىت في َظا النهغ

 متى ضاصصث َظٍ الؿمىت ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 ضاصصثُل َظٍ الؿمىت في الباعخت 

 

 متى جطوص َظٍ الؿمىت. 2

 :ؤلاحا ت 

 أضوص َظٍ الؿمىت في َظا اإلاؿاا

 أًان ًطوص أخمض َظٍ الؿمىت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًطوص أخمض َظٍ الؿمىت في ًوم الغض 

 هُف ضُض الؿمىت في النهغ ؟ هُف . 7

 : ؤلاحا ت 

 ضُض الؿمىت في النهغ ؾاهً و ممخؼ

 أًً جطوص َظٍ الؿمىت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 أضوص َظٍ الؿمىت في النهغ

 أضوص  َظٍ الؿمىت في البدغ

 أوى ضُض الؿمىت في النهغ ؟ أوى . 9

 : ؤلاحا ت 

 ضُض الؿمىت في النهغ ؾاهً و ممخؼ

 أي ؾمىت جطوص ؟ أي. 10

 ؤلاحا ت 

ؾلمون َظا 
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 هم ؾمىت جطوص ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 أضوص أؾمان هثحرة 

 

  يطالع–طالع 

 (لخطوع )أ جؿالؼ صعؾً في غغفخً أم غغفت الجلوؽ ؟ . 1 الهمؼة . 1

 : ؤلاحا ت 

 أؾالؼ صعس ي في غغفت الجلوؽ/ أؾالؼ صعس ي في غغفتي 

 

 أ جؿالؼ الضعؽ في غغفخً ؟.  2

 وػم ا أؾالؼ الضعؽ في غغفتي 

 ال ا ال أؾالؼ الضعؽ في غغفتي  ل في غغفت الجلوؽ

 َل جؿالؼ الضعؽ في غغفخً ؟ َل. 2

 وػم ا أؾالؼ الضعؽ في غغفتي 

 ال ا ال أؾالؼ الضعؽ في غغفتي  ل في غغفت الجلوؽ

 ما صعؽ الظي جؿالؼ الُوم ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 صعؽ اللغت الػغبُت 

 مً ًؿالؼ صعؽ اللغت الػغبُت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 غثمان ًؿالؼ صعؽ اللغت الػغبُت 

 متى ؾالؼ غثمان صعؽ اللغت الػغبُت ؟.1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 ؾالؼ غثمان صعؾت اللغت الػغبُت في الباعخت 

 

 متى جؿالؼ صعؽ اللغت الػغبُت ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 أؾالؼ صعؽ اللغت الػغبُت في الؿاغت الػاشغة لًُل 

 أًان جؿالؼ صعؽ اللغت الػغبُت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 اؾالؼ صعؽ اللغت الػغبُت في الؿاغت الػاشغة لًُل
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 هُف مؿالػت الضعؽ في الطباح ؟ هُف . 7

 ؤلاحا ت 

 مؿالػت الضعؽ في الطباح حُضة 

 أًً جؿالؼ صعوؾً ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 أؾالؼ صعوس ي في  ُتي

 ("هُف" مخنى )أوى مؿالػت الضعؽ في الطباح ؟  أوى . 9

 ؤلاحا ت 

 مؿالػت الضعؽ في الطباح حُضة

 أي صعؽ جؿالؼ الُوم ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

  اللغت الػغبُت صعؽ

 هم ؾاغت جؿالؼ صعوؾً في الُوم ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 أؾالػها ؾاغت واخضة في الُوم 

 

  يطبخ –طبخ 

 (لخطوع )أ جؿبش أمً عػا مللُا أم ؾميا مللُا ؟ . 1  

 :ؤلاحا ت 

 جؿبش أمي ؾميا مللُا / جؿبش أمي عػا مللُا 

  

 أ جؿبش عػا مللُا في اإلاؿبش ؟. 2

 : ؤلاحا ت

 وػم ا أؾبش عػا مللُا في اإلاؿبش

 ال ا ال أؾبس  في اإلاؿبش  ل أؾبش ؾميا مللُا فُ  

  جؿبش عػا مللُا في اإلاؿبش ؟َل َل. 2

 : ؤلاحا ت

 وػم ا أؾبش عػا مللُا في اإلاؿبش

 ال ا ال أؾبس  في اإلاؿبش  ل أؾبش ؾميا مللُا فُ 

 ماطا جؿبش في اإلاؿبش؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 
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 أؾبش ؾميا مللُا

 مً جؿبش ؾميا مللُا في اإلاؿبش ؟ مً . 4

 : ؤلاحا ت 

 أزتي جؿبش ؾميا مللُا في اإلاؿبش 

 متى ؾبسذ أزخً الىػىت ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت

 ؾبسذ أزتي الىػىت  األمـ

 

 متى جؿبش أزخً هػىت ؟. 2

 :ؤلاحا ت

 جؿبش أزتي هػىت في أضبوع آلاحي 

 أًان جؿبش أزخً هػىت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت

 جؿبش أزتي هػىت في أضبوع آلاحي

 هُف جؿبش عػا مللُا ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

ذ غلى الىاع   أمتزج الخوا ل  الغػ زم أغػ  في ٍػ

 أًً جؿبش الىػىت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 اؾبسها في اإلاؿبش

 ("متى" مػنى )أوى جؿبش أزخً هػىت ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت

 جؿبش أزتي هػىت في أضبوع آلاحي

 أي ؾػام جؿبش الُوم؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 أؾبش ؾميا مللُا َظا الُوم

 هم صكُلت ؾبش َظٍ الىػىت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 زًلزون  صكُلت 
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  يكيط–كيط 

 (الخطوع )أ أهذ جىيـ الفطل أم اللاغت ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 أهيـ اللاغت / أهيـ الفطل 

 

 أ جىيـ َظا  الفطل في الطباح ؟. 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم أهيـ َظا الفطل في الطباح

 ال ا ال أهيـ الفطل  ل أهيـ اللاغت في َظا الطباح 

 َل  جىيـ َظا  الفطل في الطباح ؟ َل. 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم أهيـ َظا الفطل في الطباح

 ال ا ال أهيـ الفطل  ل أهيـ اللاغت في َظا الطباح

  ما . 3

 مً ًىيـ َظا الفطل ؟ مً . 4

 : ؤلاحا ت 

 غثمان ًىيـ َظا الفطل 

 متى هيـ غثمان َظا الفطل ؟. 1 متى. 5

 :ؤلاحا ت 

 هيـ غثمان الفطل  األمـ

 

 متى ًىيـ غثمان َظا الفطل. 2

 :ؤلاحا ت 

 ًىيـ غثمان َظا الفطل في ًوم الغض

 أًان ًىيـ غثمان َظا الفطل ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًىيـ غثمان َظا الفطل في ًوم الغض

 هُف ًىيـ غثمان الفطل ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 َو ًىيـ الفُل  يهض و احتهاص

 أًً جىيـ ؟ أًً . 8
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 : ؤلاحا ت 

 اهيـ غغفت ؤلاؾخلباٌ 

 ("هُف" مػنى )أوى ًىيـ غثمان الفطل ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

   يهض و احتهاصالفطلَو ًىيـ 

 أي غغفت جىيـ ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 أهيـ غغفت ؤلاؾخلباٌ

 هم هفغا جىيـ َظٍ الغغفت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 هفغا واخض 

 

  يلعب–لعب 

 (لخطوع )أ جلػب هغة الؿلت أم هغة الُض  ؟ . 1 الهمؼة . 1

 :ؤلاحا ت 

 ألػب هغة الُض/ ألػب هغة الؿلت 

 

 (لخطضًم)أ جلػب هغة الؿلت في اإلاُضان ؟ . 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا ألػب هغة الؿلت في اإلاُضان 

 ال ا ال ألػب هغة الؿلت  ل هغة الُض في اإلاُضان 

  جلػب هغة الؿلت في اإلاُضان ؟َل َل. 2

 : ؤلاحا ت 

 وػم ا ألػب هغة الؿلت في اإلاُضان 

 ال ا ال ألػب هغة الؿلت  ل هغة الُض في اإلاُضان

 ماطا لػبذ ؟ ما . 3

 :ؤلاحا ت 

 لػبذ هغة الؿلت 

 مً جلػب هغة الؿلت ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 غثمان جلػب هغة الؿلت 



90 
 

 

 

شت ؟ . 1 متى. 5  متى لػبذ  غائشت هغة الَغ

 :ؤلاحا ت 

شت  األمـ  لػبذ الػائشت هغة الَغ

 

شت. 2  متى جلػب غائشت هغة الَغ

 :ؤلاحا ت

شت غضا  جلػب غائشت  هغة الَغ

 أًان جلػب هغة غائشت ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

شت غضا  جلػب غائشت  هغة الَغ

 هُف جلػب غثمان هغة الُض ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 َو ًلػب  يشاؽ و احتهاص

 أًً جلػب هغة الؿلت ؟ أًً . 8

 :ؤلاحا ت 

 ألػب هغة الؿلت في اإلاُضان 

 ("هُف" مػنى )أوى جلػب غثمان هغة الُض ؟  أوى . 9

 :ؤلاحا ت 

 َو ًلػب  يشاؽ و احتهاص

 أي لػب لػبذَت ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 ألػب هغة الؿاولت 

 هم هفغا ًلػب هغة الؿلت ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 ؾدذ أهفاع ًلػبون هغة الؿلت 

 

ف 
ّ
  يىظف–هظ

 (لخطوع )أ أهذ جىظف غغفتي أم أزتي ؟ . 1 الهمؼة . 1

 : ؤلاحا ت 

 أها أهظف غغفخً 

 أزخً جىظف غغفخً 
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 (لخطضًم)أ جىظف غغفتي َظا الُوم ؟ . 2

 :ؤلاحا ت 

 وػما أهظف غغفخً 

 ال ا ال أهظف غغفخً َظا الُوم  ل أزخً

 َل جىظف غغفتي َظا الُوم ؟ َل. 2

 :ؤلاحا ت 

 وػما أهظف غغفخً 

 ال ا ال أهظف غغفخً َظا الُوم  ل أزخً

 ماطا جىظف ؟ ما . 3

 : ؤلاحا ت 

 أهظف غغفت الىوم 

 مً جىظف فىاا البِذ ؟ مً . 4

 :ؤلاحا ت 

 أمي جىظف فىاا البِذ

ف غلي فُاا البِذ ؟  متى. 5
ّ
 متى هظ

 :ؤلاحا ت 

 هظف غلي فىاا البذ  األمـ

 

 متى ًىظف غلي فُاا البِذ؟. 2

 :ؤلاحا ت 

 ًىظف فُاا البِذ في ًوم الغض 

 أًان ًىظف فُاا البِذ ؟ أًان . 6

 :ؤلاحا ت 

 ًىظف فُاا البِذ في ًوم الغض

 هُف جىظف غلي غغفخ  ؟ هُف . 7

 :ؤلاحا ت 

 َو ًىظف  اإلحتهاص 

ف غلي َظا الُوم ؟ أًً . 8
ّ
 أًً هظ

 :ؤلاحا ت 

 ًىظف غلى اللاغت َظا اًوم 

 أوى جىظف غلي غغفخ  ؟ أوى . 9
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 :ؤلاحا ت 

 َو ًىظف  اإلحتهاص

 أي غغفت جىظف ؟ أي. 10

 :ؤلاحا ت 

 أهظف غغفت الىوم

 هم غغفت جىظف ؟ هم . 11

 :ؤلاحا ت 

 أهظف غغفت واخضة 
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