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املقد

َّةَ،  اللُّغوي المهاراِت  الُمتََعلِّمِ  إكساِب  إلى  األساسيِّ  التَّعليمِ  في مرحلِة  العربيَِّة  اللُّغِة  تعليُم  يهُدُف 
ثاً وكتابةً، وتنميِة ثَرَوِتِه اللُّغويَِّة ِللتََّمكُِّن مَن التَّواُصِل بلغٍَة عربيٍَّة فَصيحٍة ِبُكلِّ  استماعاً وقراءًة وتحدُّ
أي في جماليِّتَِه وَصقِل مهارِة  ِقِه، وإبداِء الرَّ سهولٍة ويسٍر، وتَنميِة قدَرِتِه على فَهمِ ما يستمُع إليِه وتذوُّ
، ورفِع قُدَرِة الُمتعلِّمِ على التَّعبيِر  حيَحِة الَجميلِة في ضوِء قواعِد اإلمالِء والَخطِّ الَعربيِّ الِكتابِة الصَّ

ليم. السَّ
فِّ الخاِمِس األساسيِّ َوفَْق وثيَقِة اإِلطاِر العامِّ للِمنهاِج  ابَقِة بُِنَي ِمنْهاُج الصَّ ولتَحقيِق األهداِف السَّ
رِة، وتضمََّن ِستَّ وحداٍت دَْرسيِّة )ثالث  َِّة، ووثيقِة المعاييِر الُمطوَّ وري َِّة الَعربيَِّة السُّ الوطنيِّ للُجمهوري
َِّة للتِّلميِذ، وما  ( اخِتيَرْت موضوعاتُها َوفَْق ما يُناِسُب المرحلِة الُعمري وحداٍت في كلِّ فصٍل دراسيٍّ

راسيَّة التّالية، وجاءَْت هذه الَوْحَداُت على النَّحِو اآلتي: يحتاُج إليِه أساساً للمرحلِة الدِّ

ُز لــدى الُمتََعلِّــمِ القيــَم الوطنيـّـةَ، وفــي 	.  وحــدةُ الُمواطَنَــِة وااِلنِْتمــاِء: تناولْنــا فيهــا موضوعــاٍت تَُعــزِّ
أِي  ــرَّ ــِل ال ُّ ــِل وتقب ــى قيمــِة الَعَم ــا عل ــهداء، و ركَّزن ــِة الشُّ ــُر مكانَ ــهادة وتقدي مَتهــا قيمــةُ الشَّ مقدِّ
ــِة العربيَّــِة، إذ يعــدُّ االعتــزاُز بهــا والمحافظــةُ  اآلَخــِر، وختمنــا هــذه الوحــدِة بتقديــِر مكانــِة اللُّغَ

عليهــا مــن أهــمِّ ِقيَــمِ الُمواطنــِة واالنِتمــاء.

، وموضوعاً 	.  وحــدةُ الِعلـْـمِ والتِّقانـَـِة: تناولْنــا فيهــا موضوعــاٍت تتضمَّــن حياَة مُختـَـِرٍع عربيٍّ ســوريٍّ
كاِء االصطناعــيِّ الــذي يَُعــدُّ مــن الموضوعــاِت الُمعاِصــَرِة، وبيَّنَّــا فــي هــذه الَوحــَدِة  يتعلَّــق بالــذَّ

دوَر الِعلـْـمِ فــي ارتقــاِء األُمــمِ.

وحــدةُ إبداعــاٍت مــْن َوطَنــي: تناولْنــا فيهــا موضوعــاٍت تَتََضمَّــُن مفهومَ اإلبــداِع وبعــَض مجاالِته، 	. 
ي  زنــا أهمَّيَّــة اقتــراِن الِعلــمِ بالعمــل وتحــدِّ ِعهــا لألَشــخاِص، وعزَّ ؤى وتنوُّ ِد الــرُّ فوقفنــا عنــد تعــدُّ
المجهــوِل للوصــوِل إلــى المعِرفـَـِة النَّاِفَعــِة، كمــا بيَّنَّــا مــا يقــومُ بــِه بلُدنــا الحبيــُب فــي مَجــاِل تعزيِز 
الُقــدراِت اإلبداعيَّــِة وتشــجيِع المبدعيــَن للوصــوِل إلــى العالَميَّــِة فــي إبداعاِتهــم، وتضمَّنـَـْت هــذه 

دَة. الَوحــدةُ موضوعــاً عــِن الَخــّطِّ الَعَربــيِّ الــذي يَُعــدُّ أََحــَد َجماِليَّــاِت اللُّغَــِة الَعَربيَّــة الُمتَعــدِّ

ـِة اآلثــاِر وقيمِتهــا 	.  ـُن بيــان أهمَّيَـّ ــياَحِة واآلثــاِر: تناولْنــا فيهــا موضوعــاٍت تَتََضمَـّ وحــدةُ السِّ
اِن مــَن الِمعاِلــمِ الُمِهمَّــِة  َّــِة، وَعَرْضنــا حضارتَيــِن مُِهمَّتَيــِن، همــا تدمــر وأفاميــا اللَّتــاِن تَُعــدَّ الحضاري
ولــيَّ الــذي  ــَق الدَّ ــِرَض ِدمَْش ــِق الســيَّاِحيَّة عرْضنــا مَْع ــَن الَمراِف َّــاً فــي بَلَِدنــا الَحبيــب، وِم َحضاري

دَِة. ــدِّ ــي الَمجــاالِت المتع ــةَ دمشــَق ف ــُن مكان دًة تبيِّ ــدُّ ظاهــرًة متجــدِّ يع



ــع 	.  ــا الواِس ــِة بمفهوِمه ــَم البطول ــُن ِقيَ ــاٍت تَتََضمَّ ــا موضوع ــا فيه ــمِ: تناولْن ــِص والقي وحــدةُ الِقَص
ــِن  ــةَ الَوطَ ــا أهمَّيَّ ــِه، وَعَرْضن ــي مجاِل ــِه بطــٌل ف ــِه تجــاهَ وطِن ــومُ بواجِب ــْن يق ــدُّ أّن كلَّ مَ ــذي يع ال
ــِه، كمــا عَرْضنــا موضوعــاً حــوَل مــكاِرمِ األخــالِق، لنُبيِّــَن أَهَمِّيَّــةَ الِخصــاِل النَّبيلَــِة  ــِك ِب والتمسُّ

ــٍة. ــاِء َشــخصيٍَّة مُتَواِزنَ فــي ِبن

وحــدةُ العالـَـمِ ِمــْن َحولنــا: تناَولْنــا فيهــا مَوُضوَعيــِن يَتَضمَّنــاِن ظَواهــَر كونيَّــةً، وموضوعــاً يعــِرُض 	. 
َشــْخِصيَّةً مــْن ُســوريةَ الَقديَمــة بغيــةَ ِإطــالِع الُمتَعلِّــمِ علــى عراقـَـِة بــالِدِه منــُذ الَقديم، وذَكرنــا عادًة 
 مــن عاداِتنــا الَقديَمــِة التــي مــا زالــت بعــُض الَمناطــِق فــي بلِدنــا الَحبيــِب تتوارثُهــا جيالً بعــد جيل.
َّــة، لالســتفادَِة مــَن الَخصائــِص المميِّــَزِة لــكلٍّ  َّة والنَّثري ــعري ونّوعنــا فــي نصــوِص الكتــاِب بيــَن الشِّ
نــاً مــن  مــْن هَذيــِن النَّوَعيــِن، واشــتمَل كلُّ درٍس علــى مهــاراِت اللُّغــِة جميعهــا، فجــاءَ مُكوَّ

ــة: المهــاراِت اآلتي

أتأمـّـل وأتحــّدث: الهــدُف مــن هــذه الِفْقــَرِة إعمــاُل خيــاِل الطّفــِل، وإعطــاؤه فرصــةً للتّعبيــِر عــن 	. 
ــوِر وتحليــِل مضموِنهــا. قدرِتــِه علــى قــراءة الصُّ

ــِة مهــارِة االســتماِع الهــادِف إلــى الَفهــمِ مــن جهــٍة، 	.  ــاً مــن أهميّــة تنمي أســتمُع وأناقــش: انطالق
ــٍة، َحرْصنــا علــى وضــِع نشــاٍط يقيــُس اســتماَع  ِب علــى آداِب االســتماِع مــن جهــٍة ثاِنيَ والتـّـدرُّ
ــم، ويتيــُح لــهُ فيمــا بعــد فرصــةَ مناقشــِة مــا يســتمُع إليــِه، لتنميــِة مهــارِة التّعبيــِر الّشــفوّي . الُمتعلِّ

أقــرأُ: كان الهــدُف مــن هــذه المهــارِة تنميــةَ أداِء المتعلـّـم القرائــّي بمــا يَتَضّمنَــُه هــذا األداءُ مــن 	. 
ّــٍة وتلويــٍن صوتــيٍّ مناســٍب للموضوعــاِت المعروضــة . ســالمٍة لغوي

ــدءاً مــن 	.  ــِة ب ــّي بمســتوياِتِه المختلف ــى اســتيفاِء مهــاراِت الفهــمِ القرائ ــا عل : عملْن ــيُّ الفهــُم القرائ
الفهــمِ الحرفــّي وانتهــاءً بالَفهــمِ النّاقــِد، وغايتُنــا أن يُبنــى التَعلُّــُم علــى التّحليــِل العلمــّي بــدالً مــن 

التّلقيــن.

أتواصــُل شــفويّاً: تهــدُف هــذه المهــاراِت إلــى تحقيِق أَحــِد منطلقاِت وثيقــِة اإِلطاِر العــام للِمنْهاِج 	. 
الَوطنــيِّ وهــو التَّواصــل، ولعــلَّ مــن أهمِّ أهــداِف هذه المهــاراِت تنميةُ شــخصيَِّة الُمتعلِّــمِ، وقدرِته 
أي، تمهيــداً للمرحلــِة التّاليــة التــي تَتَطلَّــُب تََعمُّقــاً أكثــَر في هــِذِه الَمهاَرة.  علــى الحــواِر وإبــداِء الــرَّ
ــُم ِإعــالن –  ، هــي: )تصمي ــَفويَّ ــَل الشَّ ــُد التَّواُص ــي تَْعتَِم ــاِت الت ــَن الَموضوع ــَدداً ِم ــا َع وَعَرْضن
ــْخِصيَّة( ــكانٍ – وصــُف َش ــة – وصــُف م ــٍة ُصُحفيَّ َ ــيَِّة – إجــراءُ مُقابَل ــِة الَمْدَرِس ــي اإِلذاَع ــٌث ف حدي



ُد لتفصيالِتها األكثِر تشــعُّباً 	.  ــطاً يمهِّ َِّة عرضاً مبسَّ قواعُد اللُّغَة: َعَرْضنا َعَدداً ِمَن الَمفهوماِت النَّحوي
َّبْعنــا فــي عرِضهــا الطريَقــة االســتقرائيَّة مــع إدخــاِل بعِض التعديــِل عليها،  ــنواِت التَّاِليـَـِة، وات فــي السَّ
 إذ يُعطــى المتعلِّــُم جــزءاً مــن المفهــوم، ليســتكمَل المفهــوم بنفِســِه مــْن خــالِل ُســؤاٍل أو نشــاٍط. 
ـِة، مــع مُراعــاِة توظيــِف  رفيَـّ ـة والصَّ وَعَرْضنــا بالطَّريَقــِة نَْفِســها بعــَض الَمفهومــاِت اإِلمالئيَـّ
ــوِع  ــُق بموض ــٍة تتعلَّ ٍَّة أو كتابيَّ ــَفوي ــراٍت َش ــي ِفْق ــة ف رِفيَّ ــة والصَّ ــِة واإِلمالِئيَّ َّ ــاِت النَّحوي الَمفهوم

ــِه. ــْن ِخالل ــومُ ِم ــُج الَمفه ــذي يُعالَ رِس ال ــدَّ ال

ُف 	.  ــَدة( يتعــرَّ ــواِن )فاِئ ــة بعن قَْع ــِد خــطِّ الرُّ راســيَِّة لبعــِض قواِع ــنَِة الدِّ ــا فــي هــذه السَّ : مهَّدن الَخــّطُّ
 ، األساســيِّ ِس  ــادِ السَّ ــفِّ  الصَّ فــي  تدريُســها  يكتمــُل  التــي  الَقواِعــِد  بعــَض  منهــا  ـُم  المتعلِـّ
ــُق(.  ُب – أُطَبِّ ــدرَّ ــُم– أت ــواٍت  )أتعلَّ ــالِث خط ــن ث ــةً م ــارِة منهجيَّ ــِذِه الَمه ــاِء ه ــي بن ــا ف َّبعن  وات
ــةً لمــا  ــاً، وتعــدُّ رديَف ــُم علــى كتابِتهــا منِزليَّ ُب الُمتعلِّ ووضعنــا فــي آخــِر الكتــاِب عبــاراٍت يتَــدرَّ

. وردَ فــي نشــاِط الَخــّطِّ

أعبِّــر كتابيَّــاً: تَُعــدُّ هــذِه المهــارةُ حصيلةَ المهــاراِت اللُّغويِّة جميعها، إذ يســتعمُل فيهــا المتعلُِّم كلَّ 	. 
عــٍة، وقــد بُِنيـَـْت هــذه المهــارةُ َوفـْـَق اســتراتيجيٍَّة  ِّــةَ للتَّعبيــِر عــن موضوعــاٍت متنوِّ مكتســباِتِه اللُّغوي
دَِة الُخطــواِت بــدأَْت مــن اســتبداِل  الكلمــِة األجمــِل بالكلمــِة المعروضــِة عليــه، وانتَهــْت  مُتََعــدِّ

ــْوِغ الموضوع. بَص

ـِة، تنــدرُج ِضمــَن األنشــطِة 	.  َـّ ـَن الكتــاُب مجموعــةً مــن األلعــاِب اللُّغوي ـم: تضمَـّ ألَْعــُب وأَتََعلَـّ
ى تفكيــَر المتعلِّــم، وتُكِســبُُه قيمــةً مُضافـَـةً لمعاِرِفــِه اللُّغويـّـِة فــي جــوٍّ مــن  اإلبداعيِّــة التــي تتحــدَّ

ــدة. ــِة والفائ الُمتع

أتواصــُل مــع أُســرتي: الهــدُف مــن هــذه الِفْقــَرِة تشــجيُع التّلميــِذ علــى عمليــِة البحــِث فــي مصــادِر 	.. 
عــِة، لتحصيــِل المعلومــاِت بمســاعدِة أُســَرِتِه، وبذلــَك تطِّلــُع األُســرةُ علــى مــا تعلَُّمــُه  التّعلُّــمِ الُمتنوِّ
فــي المدرســِة، هادفيــَن مــن ذلــَك إلــى زيــادَة التّواصــِل بيــَن البَيــِت والَمْدَرســِة، ِلَخلـْـِق َشــْخِصيٍَّة 

مُتَواِزنـَـٍة قــاِدَرٍة علــى نَْقــِل أَثـَـِر مــا تَعلََّمــُه فــي الَمْدَرســِة إلــى ُســلوٍك فــي الُمجتََمــِع.



باإلضافِة إلى أنشطِة االستماِع التي وردَْت في كلِّ درٍس من دروِس الكتاِب، وضعنا أربعةَ دروٍس 
في االستماِع، تضمَّنَْت مستوياِت الفهمِ االستماعيِّ جميَعها، مَن الَفهمِ العامِّ مروراً بالفهمِ التَفصيلّي 
النّاقَد،  والفهَم  االستنتاجيَّ  والفهَم  الحرفّي  الفهَم  تتضمَُّن  التي  المختلفةَ  المستوياِت  يقيُس  الذي 

أي فيما يستمُع إليِه على أسٍس يضُعها ِلنَْفِسه. ليتوّصَل الُمتعلُِّم في النِّهايِة إلى مهارِة إبداِء الرَّ
جهٍة،  من  العلميِّ  البَحِث  مهاراِت  تنميِة  إلى  تهُدُف  تعليميٍِّة  بمشروعاٍت  الكتاَب  دْنا  زوَّ وقَْد 
وتُنّمي لديِه الُقدَرَة على التّعلُّمِ الذّاتّي، وتُشِعُره بأهميِّة ما يتعلََّمُه، وتُحقُِّق له الُمتعةَ في عمليَّة التّعلُّم.

وحرْصنا على توفيِر أنشطٍة نوعيٍّة بعيدٍة عن التّكراِر غير المدروِس، رغبةً منّا في تحقيِق الُجودِة 
دٍة. المطلوبِة للمنهاِج الّسورّي بناءً على معاييَر مَُحدَّ

منا،  اء تزويَدنا بمالحظاِتهم حوَل ما قدَّ مالِء الُمعلِّميَن واألهِل الكرامِ واألبناِء األعزِّ آمليَن من الزُّ
بُغيةَ تطويِر منهاٍج وطنيٍّ يُسِهُم في إنجاِزِه جميُع أبناِء سورية.

واهللَ نسأُل التَّوفيَق

املُؤلِّفون
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 والنِتمـاُء
ُ
وىل: الـمواطنة

أ
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ُ
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َ
الَوْحد

سأكوُن بعد دراسِة هذه الوحدِة قادرًا على:

َوِر المعروضَِة ووْصِفها.. 1 ِف عناصِر الصُّ تعُرّ

مراعاِة آداِب االستماِع والتّحّدِث وشروِطهما.. 2

فهمِ النَّصِّ المُستَمَِع إليه، واالسِتفساِر عما لم أفهْمه بعَد انتهاِء االستماع.. 3

قراءِة نصوصِ الوحدِة قراءًة جهريًَّة سليمًة مراعياً مهاراِت القراءِة الجهريِّة.. 4

تقسيمِ النّصِّ القرائيِّ إلى فكرِه )عاّمة – رئيَسة – فرعيَّة(.. 5

تصنيِف الُجملِ َوفقَ ما تعبُّر عنه )حقيقة - رأي – خيال(.. 6

فويِّ )تصميم مطويَّة – مقابلة ُصُحفيَّة(. 7 ف تقنيّات التّواصلِ الشَّ تعرُّ

تعّرِف مفهومِ المصدِر. 8

تعّرِف ُركنَي الُجملَِة الِفعليَِّة وُمتمِّماتها.. 9

ليِّة.. 10 تعّرِف مفهومِ الهمزِة األوَّ

تمييِز خطِّ الرقعِة من خطِّ النسخ.. 11

محاكاِة كتابِة جملٍ بخطِّ الرقعِة.. 12

 تَعّرِف مهاراِت التعبيِر الكتابيِّ. 13
)استبدال المفردات والتَّراكيب – التقديم والتأخير(.

تقديِر أهمِّيَِّة اللُّغِة العربيَِّة ومكانِتها.. 14



ع ��اس

أستمُع باهتامٍم إىل النَّّص، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط:

داِء 
رِس ال�شّ

ُ
 أ

ُ
يــة رعا
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ع ��.	. اس أُخِبُر زمالئي بالفكرِة العامَِّة للنَّصِّ

هداِء والِوزارَة الُمعاِونَةَ لها.. 	 َسةُ رعايِة أبناِء وبَناِت الشُّ َّتي تَتْبَُع لها مَُؤسَّ أسمِّي الِجهةَ الُحكوِميَّةَ ال

	 .. أقترُح عنواناً للنصِّ

أستمُع إىل النَّّص مرًَّة ثانيًة ُمَتتبِّعاً التَّفاصيَل، ثُمَّ أُنّفُذ األنِشطََة:

هيَد من غيره.	.  أُخبُر ُزمالئي بما يميُِّز الشَّ

َّتي ال تنتمي إلى النَّصِّ ممَّا يأتي:. 	 أستبعُد الفكرَة ال
هداِء وبناِتهم.-  عِب في تكريمِ أبناِء الشُّ لقاء القائِد والشَّ
َّار.-  ِس من أي ادِ تضحياِت شهداِء السَّ
هداء قوالً وعمالً.-  رعايةُ ذوي الشُّ

	 .: أُكمُل الفراغاِت اآلتيةَ مستعيناً بمفرداٍت من النَّصِّ

(تزوُل)

معنى 
(روح)

جمع 

 (تفرّقت)

عكس

أُكِمُل الفراغاِت اآلتيةَ:. 	
 -: من جوانِب الرعايِة التي ذُِكَرت في النَّصِّ
 .	 

 .	 
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َوَردَ في المقطِع األخيِر سمتان من سماِت الشهيِد أذكُرهما، وأِضيُف سماٍت أخرى لم تردْ في . 	
. النَّصِّ

 

أذكُر عطاءاٍت أخرى قّدمَتْها الّدولةُ لتكريمِ أفراِد أسرِة الشهيِد.. 	
 

أختاُر جملةً من النَّصِّ أعجبَتني.. 	
 

أُكِمُل الفراَغ بما يُناِسُب: . 	

: تعلّْمت من النّصِّ

أقترُح إجراءاٍت إضافيَّةً لرعايِة أسِر الّشهداِء.. 	
 



1213

هداء.. .	 أَكتُُب في هذه البطاقة ما يعبُّر عن مشاعري لذوي الشُّ



ورتنَي اآلتَِيَتني، ثُمَّ أُنّفُذ األنِشطََة: ُل الصُّ أتأمَّ

ابقتَين.	.  ورتَين السَّ أصُف ما أشاِهُدهُ في كلٍّ ِمَن الصُّ

ورتان.. 	 أُخِبُر زمالئي بما أراهُ مشتَركاً فيما تعبُِّر عنه الصُّ

أستمُع إىل الّنصِّ متجنِّباً املشتِّتات، ثّم أنّفُذ النَّشاَط:

أذكُر:	. 
ِة.-  ئيسةَ في القصَّ الشَّخصيَّةَ الرَّ
ِة.-  المكاَن الذي تدوُر فيه أحداُث القصَّ

أُخبُر زمالئي باألمنيِة التي سعى الّصيادُ إلى تحقيِقها.. 	

أتحّدُث أمامَ زمالئي عّما فهمتُه مَن النَّصِّ بأقلِّ عدٍد ممكٍن من الجمل.. 	

ُ
ــة َهبيَّ

َّ
 الذ

ُ
ة

َ
ــَمك السَّ 2

ا؟
�تُ ِ
ّ
حق

ُ
 أ

َ
 ... كيف

ُ
ة أحالِمي الكب�ي
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أَْقَرأُ:

… ١ …

اطئ يعيُش صيَّاٌد فقرٌي، يذهُب كلَّ يوٍم إىل البحِر ويصطاُد بضَع سمكاٍت، ثُمَّ يَبيُعها ِبلرياٍت قليلٍة. ولكّنه ما  عىل الشَّ

يِد. زاَل يحلُُم باصطياِد سمكٍة ذهبيٍَّة ليشتَي بثََمِنها زورقاً للصَّ

يَّاُد يِقُف أماَم البحِر ويخاِطبُُه قائاِلً: يا صديقي، اْمَنْحني - ولو مرًَّة واِحدًة - سمكًة ذهبيًَّة، فَعندي خمسُة  كاَن الصَّ

يِد... لقد َملَلُْت  للصَّ هبيِّة زورقاً  مكِة الذَّ أوالٍد وزوجٌة يحتاجوَن إىل طعاٍم كثريٍ وثياٍب جديدٍة... سأشتي بثََمِن السَّ

الوقوَف كّل يوٍم... أريُد أْن أُسافَر عىل أَمواِجَك بعيداً ألحصَل َعىل سمٍك وفريٍ.

يَّاد: ليَس يف ِمياهي َسمٌك ذهبيٌّ ألعطيََك واحدًة. ذاَت يوٍم ردَّ البحُر َعىل الصَّ

يَّاُد: كيَف أيُّها البحُر؟! ... جّديت َرَوْت يل حنَي كُنُت صغرياً أنََّك أَعطيَت أحَد الّصيادين سمكًة ذهبيًَّة كبريًة. الصَّ

قَْت؟! البحُر )ضاِحكاً(: وهْل صدَّ

إنّها ِحكايٌَة يرويها النَّاُس لِيَتََسلَّوا ِبها ويَْستَفيدوا ِمْن َمْغزاها.

يَّاد َوفََقَد األمَل َوقاَل )يائِساً(: إذن َسأَبَْقى صيَّاداً فَقرياً. َحزَِن الصَّ

يِْد لعلَّ  هبيِّة والزَّْوَرِق تعاوْن أنَت وزمالُؤَك عىل صنعِ مركٍب للصَّ مَكِة الذَّ البحُر: ال تَحزَْن، وبَدالً ِمن أَْن تَْحلَُم ِبالسَّ

. أموَركُْم تَتَغريَّ

… ٢ …

يَّاُد إىل زُمالئِه وقاَل: قْد عرفُت طريقًة يستطيُع ِبها كلُّ َصيَّاٍد أَْن يَْحُصَل َعىل سمكٍة ذهبيٍّة. َذهَب الصَّ

يَّادوَن: وكيَف ذلَك؟ الصَّ

يِْد يَكوُن َمركَباً للَجميعِ. يَّاُد: نَتَعاَوُن جميعاً َونَبْني َمركَباً للصَّ الصَّ

يَّادوَن: يا لها ِمْن ِفكرٍة ..!! لكنَّنا فَُقراُء ال َنلُك َشيئاً نَبِْني ِبِه املَرْكََب. الصَّ

صمَت الجميُع، وفجأًة نهَض صيّاٌد شابٌّ َوقاَل: ِعندي فكرٌة... يصطاُد كلُّ واحٍد ِمّنا َسَمكًة إضافيًَّة كّل يوٍم، نجمُع َثََنها 

مكِة اإلضاِفيَِّة. َونبدأُ ِبصنعِ املركَب. وافَق الجميُع وبَدؤوا الَعمَل ِبفكرتِه وملْ يتكاسْل أحٌد يف اصطياِد السَّ

باِك الَقويَِّة واملَتينة وأَنزلوه إىل املاء، وأطلقوا  وبعَد فتٍة توفََّر املاُل معهم، وتعاَونوا عىل ُصْنعِ املركِب، ثُمَّ َجّهزوُه بالشِّ

هبيَِّة. َمكِة الذَّ عليه اسَم مركَِب السَّ

هبيّة. يَّاُد ُمخاِطباً البَحَر: انْظُْر أيّها البَحُر، لقْد صاَر لكّل صيّاٍد ِمّنا َسَمكتُُه الذَّ َوقَف الصَّ

يَّاديَن الَجميلِة.  خفَق البحُر ِبوجِه وراَح يستَمُع إىل أَغاين الصَّ

وليد معامري )بترصف(

املَغزى: املَقصد

معجم الملكات
َل مُراعياً أُسلوبَي النِّداء واالستفهام.	.  أَقرأُ الَمقطَع األوَّ

ِب ومشاعَر الفرح. 	 أَقرأُ الَمقطَع الثَّاني مُراعياً أُسلوَب التَّعجُّ

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى.. 	 َّةً سليَمةً مراعياً التّلويَن الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري

ة يَّ هب
َّ

ذ  ال
ُ
مكة سَّ ال
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الفهُم القرايئُّ: أقرأُ النَّّص قراءًة صامتًة، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط:

 .	: أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ مُستَِعيناً بالنَّصِّ
 -............... بكة(:   جمع)الشَّ
 -............... ت(:   معنى )قصَّ
 -............... ضّد )فِرح(:  

نَِة َوفَق ِسياِقها . 	 أبيُّن معنى الَكِلَمِة الُملوَّ
في الُجَمِل اآلِتيَة:

خفَق البَْحُر ِبَموِجِه ...............- 
َّها ِحكايَةٌ يَرويها النَّاُس ...............-  إن

كل:. 	 أُكمُل أحداَث القّصِة مُستَعيناً ِبالشَّ

لجوُء الّصياِد إىل 

البحر للحصوِل عىل 

سمكٍة ذهبيّة

 اتّفاُق الصياِد مع 

زمالئِه عىل صيِد 

سمكٍة إضافيّة

اصطياُد 

الّصيادين السمَك 

اإلضايفَّ. 

أمأل الجدول اآلتي بما يناسبه:. 	

بُب النَّتيجةالسَّ
الُجملَة الَّتي 

تدلُّ عليه

تََوفُُّر املاِل مع 

يَّادين الصَّ
  

 
رسوُر البَحِر 

وطَربُه.
 

أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ:. 	
ِة إلى: هبيَّةُ في الِقصَّ َمكةُ الذَّ ترمُز السَّ

َسمَكٍة تَخُرُج ِمَن البَْحِر.	. 

العمِل والتَّعاوِن.	. 

هِب.	.  سمكٍة مَن الذَّ

أدلُّ على العبارتَين اللَّتَين أعطى فيهما . 	
الكاتُب األشياءَ صفاٍت إنسانيَّةً ِممَّا يأتي: 

البحُر ضاِحٌك	. 

في المياه سمٌك	. 

يَّادين.	.  استمَع البحُر إلى أغاني الصَّ
وهذه الّصفات هي:  

أقترُح نهايةً أخرى للنصِّ من مخيّلتي.. 	
 

يَّاِد، ماذا سأفَْعُل . 	 لو كنُت مكاَن الصَّ
هبيَّة؟ ألْحُصَل على سَمَكتي الذَّ
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أتواصُل شفويّاً: تصميم مطويَّة

أَتدّرُب بإرشاِف ُمعلِّمي:

ُل الصورَة السابقَة، ثُمَّ أحاوُر زماليئ  أتأمَّ

لنّتفَق عىل خطِّة عمٍل لتصميِم مطويٍَّة 

حوَل املوضوع ذاتِِه، وتوزيع هذه 

املطويَّات يف حيِّنا.

مراحل التنفيذالتخطيط

أُطَبُِّق:

أمّثُل أماَم زماليئ طريقَة تقدميي هذه املطويَّاِت لسكَّان حيِّنا ُمسَتعِمالً عبارات تُقنعهم باملساهمِة معنا يف 

اليَِّة. هذه الفعَّ

َقواِعُد اللَُّغِة: الُجْملَة

أقرأُ األمثلَة اآلتَِيَة، ثُمَّ أُنّفُذ األَنِشطََة:

باُك قويّةٌ.-  يَّادُ.- الشِّ َصنََع الُعمَّاُل مَْرَكباً.- فَِرَح الصَّ

مراحُل تصميِم المطويِّة )اإلِعالن( 

تحديُد موضوِع المطويِّة.	. 

جمع المعلومات الواجب تَوفُّرُها في المطويَِّة.	. 

اإلعداد الفنِّي للمطويَِّة )رسوم - ألوان - خط(.	. 

 .	 - لُغوّي  ضبط   ( للمطويَّة  النِّهائي  اإلخــراج 

الشكل العام ومناسبتُه لموضوِع المطويَِّة(

ُ تعلّ
َ
أ
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أاُلحُظ أنَّ كاّلً من التراكيِب الّسابقِة أفادت معنًى تامّاً، فماذا نسمِّي ُكاّلً ِمنْها؟	. 

أالحُظ أّن الُجملَةَ األولى بدأْت ِباسمٍ، فماذا نسمِّي هذا النَّوَع ِمَن الُجَمِل؟. 	

أالحُظ أّن الجملتَين الثَّانية والثَّالثة بَدأَتَا ِبِفْعٍل، فماذا نسمِّي هذا النَّوَع ِمَن الُجَمِل؟. 	

اً، والُجملَُة نوعاِن: )اسميٌَّة وفعليٌَّة( الجملُة: تركيٌب يفيُد معنًى تامَّ

الُجملََة  ى  تَُسمَّ بفعٍل  تبدأُ  التي  والجملُة  االسميََّة،  الُجملََة  ى  تَُسمَّ باسٍم  تبدأُ  التي  الجملُة 

الفعليَّة. 

القاعدة

أُطَبُِّق:

أَُصنُِّف الجمَل اآلتيَة َوفَق نوِعهاِ )اسميَّة، فعلّية(:

اطئُ ساحٌر ...............-  الشَّ
يَّادوَن على مُواَجَهِة العاصَفِة ...............-  تعاوَن الصَّ
ةٌ ...............-  التَّعاوُن قوَّ

التَّقويُم النِّهايئُّ

أقرأُ الُجَمَل اآلتية، ثمَّ أُكِمُل الَجدَوَل ِبما يُناِسبُه:	. 
باحِة،  يف للسِّ البحُر مصدٌر للّرزق، ُزرقةُ ماِئه ساحرةٌ، وخيراته وفيرةٌ، يذهُب إليه الناُس في الصَّ

ويقضون على شاطئِه أجمَل األوقاِت.

نوُعهاالجملُة

مُ عرضاً أمامَ زمالئي لمّدِة دقيقتين عن ِحْرفٍَة أعرفُها مُستَْعِمالً ُجَمالً ِفْعِليَّة واسِميَّة.. 	 أُقدِّ

أكتُب فقرًة من سطَرين عن قيمِة اإلخالِص في العمِل، مستعمالً ُجَمالً ِفْعِليَّة واسِميَّة.. 	
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ليَّة إمالء: الهمزُة األوَّ

أقرأُ املثالَني اآلتَينِي، ثُمَّ أُنّفُذ األنِشطََة:

أريُد أن أُسافَر على أَمواِجَك راجياً إكرامي بصيٍد وفير.- 
مْ وامْنَْحني سمكةً ذهبيَّةً.-  يا صديقي البحَر: تكرَّ

نةَ بدأْت بهمَزٍة، فماذا نَُسمِّي الهمزة التي تأتي في أّول الكلمة؟	.  أاُلِحُظ أنَّ الكلماِت الُملَوَّ

ليّة التي تُكتب وتُلفظ في الَكِلماِت )أُريد – أَن – أُسافر – ِإكرامي( همزة . 	 أسّمي الهمزَة األوَّ
قطع، أبيّن طريقة كتابتها َوفَق حركتها؟

ليّة في كلمِة )امنحني( التي ُكِتبَْت أِلفاً ولم تُلَفْظ همزة وصل، أبيّن طريقة . 	 أسّمي الهمزَة األوَّ
كتابتها في أّول الكلمة؟

ى الَهْمزَُة التي تأتي في أوَِّل الَكلِمِة همزًة أوَّليًَّة، وهي نوعان: تُسمَّ

همزُة القطعِ: تُكتَُب وتُلَفُظ، وتأتي فوَق األلِف إذا كانْت مفتوحًة أو مضمومًة، وتأتي 	. 

تحَت األلِف إذا كانْت مكسورًة.

همزُة الوصِل: تُكتَُب ألفاً وتُلَفُظ في أّوِل الكاّلِم، وال تُلَفُظ في أثنائِه.	. 

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق: 

ي نوَع الَهمزِة يف كلٍّ منها: ليٍَّة، وأُسمِّ أدلُّ عىل الكَلاِمِت التي تبدأُ ِبَهْمزٍَة أوَّ

أرغُب في اقتناِء كتٍب كثيرٍة قناعةً منّي بأهميَِّتها وإسهاِمها في تنميِة ثقافتي.- 

التَّقويُم النِّهايئُّ

أقرأُ الِفقرَة اآلتيةَ، ثُمَّ أَمأْلُ الجدوَل بما يناسبُه:	. 
قاَل لي أبي: انظُْر إلى أعماِل اآلَخريَن، واستَِفْد مْن ِإنجاِزِهْم وأخطاِئِهْم، واحِرْص على اإِلفادَِة ِمَن 

اإِلنجاِز وتَجنُِّب األَْخطاِء.

بُبموقُعها بالنسبِة إىل األلِفهمزُة القطعِ همزُة الوصِلالسَّ

أذكُر كلمةً تبدأُ بهمزة قطٍع وكلمة تبدأُ بهمزة وصٍل، ثمَّ أضُع كاّلً منهما في جملٍة مفيَدة.. 	
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ الَخّط: الحركات

ْيِد يَكوُن َمركَباً للَجميعِ. بط( يف الُجْملِة اآلتَِية: نََتعاَوُن جميعاً َونَْبني َمركَباً للصَّ أاُلِحُظ: )حركات الضَّ

أَتََدرَُّب:

قعِة فيما يأتي: أحاكي رسَم الحركاِت والتنوين والتضعيف بخطِّ الرُّ

أُطَبُِّق:

أَكتُب الُجملََة اآلتَِيَة ُمراِعياً قواعَد ِكتابَِة خطِّ الرقعِة ورسَم الَحركاِت:

اكيب ُ ِكَتاِبّياً: استبدال املفردات والتَّ أَُعبِّ

أُعيُد َصوَغ الفقرِة اآلتيِة ِبأُسلويب، مستبِدالً ببعِض مفرداِت 

النَّّص مفرداٍت من ذاكريت ليصبَح النَّصُّ أجمل يف رأيي، ثُمَّ أكتُبُه:

ة واحدة  البحَر امنحني ولو مرَّ البحِر، ويخاطبُه قائالً: يا صديقي  يقُف إلى شاطئ  الّصيَّادُ  كاَن 
سمكةً ذهبيةً، عندي خمسةُ أوالٍد وزوجةٌ يحتاجوَن إلى طعامٍ كثيٍر وثياٍب جديدٍة، سأشتري بثََمِن 
بعيداً  أمواِجك  على  أسافَر  أن  أريُد  يومٍ،  كلَّ  الوقوَف  ملَلُْت  لقد  يِد،  للصَّ زورقاً  هبيَِّة  الذَّ مَكِة  السَّ

ألحُصَل على َسَمٍك وفيٍر.
 
 
 
 

أتذكّر: من مهاراِت التّعبيِر استبداُل مفرداٍت 

وتراكيب أجمَل ببعِض مفرداِت وتراكيب الّنصِّ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ُ عنها َوْفَق الَجدوِل ألحُصَل عىل ُجَمٍل ُمناِسَبة:. 1 أستبدُل بالرّموِز اآلتيِة الُحروف الَّتي تعبِّ

أحسُب الزمَن الذي احتجُت إليِه إلنهاِء اللُّعَبِة أوَّل مرّة.. 2

ابِق.. 3 أطلُب إىل زمييل أْن يختاَر عبارًة، ثُمَّ نحوِّلها إىل رُموٍز َوفَق الَجدوِل السَّ

ابَقَتني، ماذا أستنتُج؟. 4 أُقارُن الزمَن بني الحالَتنِي السَّ
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وَر اآلتَيَة، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط: أتأّمُل الصُّ

ابقِة؟	.  َور السَّ أُخبُر زمالئي بما أشاِهُده في الصُّ

أصُف َعلََم وطني.. 	

ما النَّشيُد الّذي يرتبُط خيالُك بِه وأنَت تتأمُّل هذِه الّصور؟. 	

، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط: أستمُع إىِل النَّصِّ

أُِكمُل َشفويّاً الفراغاِت اآلتيةَ:	. 
اعُر في النَّّص ........................................-  يخاِطُب الشَّ
اعُر ........................................-  َرها الشَّ العبارةُ التي كرَّ

حيَحة:. 	 أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ
اِعُر إلى: )الِحوار اإليجابي – ِصناَعِة الُمستَقبِل – االعتزاِز ِبالَوطَِن(.-  يدعو الشَّ

أُخبُر زمالئي بقيمٍة تعلّمتُها من النّصِّ ......................................... 	

حوار + حّب = حياة

خر
آ
أي ال أي والرَّ لــرَّ �ب 3
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أَْقَرأُ:

خر
آ
أي ال رَّ أي وال رَّ ل �ب

تعالوا مس  الشَّ عّشاَق  نَــتَــحــاَوْريا  يك  هنا  بــالــُحــبِّ 

ــُة تـــاُج َمــَحــبّــِتــنــا ــوريَـّ نَتَفاَخْرسـ  .. نَتَباهى  وبها 

تجاَدلْنا؟ ــُن  ــْح نَ لــو  نَتَشاجْرمــاذا  ال  نَــتَــخــاَصــْم  ال 

إاّل تـَـْنــُضــُج  ال  ــْرفَالِحْكَمُة  ــّرأِي اآلخ ــالـ بـــالـــّرأِي وبـ

****

الفكرْة رَســـِم  يف  األَْجَمْلنتشارُك  ِباملَْعنى  نَْحظَى  يك 

ــْذرْة ــب ال ــْدهــا  ــِول تُ ملْ  تتَشّكْل؟فــإذا  هْل  ــوردُة  ال تلَك 

صويت ــَع  أرف أْن  حقِّي  األمثَْلمــْن  بالَوطَِن  أحلَُم  أْن 

الحاِضْ يف  مسجوناً  لِلُمستَْقبَلأبقى  أَْركُــْض  لَــْم  إْن 

****

)كاّل(: تسأُل  جاءْت  !؟)نعٌم(  حالَّ  تصنُع  هْل  الفوىض 

وأجابَتْها: ــاّل(  )ك إاّلضِحكْت  تــنــضــُج  ال  الــحــكــمــُة 

بالّرأي والّرأي اآلخر

صالح هّواري

ل مُراعياً اسِتخدامَ اإلشاراِت واإليماءاِت الُمناِسبَة لمشاعِر االعتزاِز.	.  أقرأُ المقطَع األوَّ

وتيَّ الُمناسَب.. 	 أقرأُ المقطَع الثَّاني مُراعياً التَّلويَن الصَّ

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى.. 	 َّةً سليَمةً مُراعياً التّلويَن الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري

نحظى: نناُل

الحكمة: اعتامد العقل والعلِم بحقائِق األمور.

تاُج محبَِّتنا تعني هنا: ِعشُقنا

معجم الملكات
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الفهُم القرايئُّ: أقرأُ النَّّص قراءًة صامتًة، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط:

أُعاوُن ُزمالِئي على ِإكماِل الُمخطَِّط اآلِتي:	. 

جمع

الرأيتاج

ضد

نتخاصمالفوىض

أبيُّن الفرَق في معنى كلمِة )تنضُج( في . 2
كلٍّ ِمَن الُجملَتَين اآلِتيتَين:

فالحكمةُ تَنُْضُج بالّرأِي وبالّرأِي 	 
اآلخْر ...............

يف 	  ثَمرةُ التِّين تنُضُج في فصل الصَّ
...............

أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ ممَّا بيَن الَقوَسين . 3
فيما يأتي:

المقصودُ بالتَّركيِب )أرفُع صوتي(: 	 
)أعبُّر عن رأيي – أَصُرُخ – أُخاصم(

4 .: ِّب الفكر اآلتية َوفَق ورودها في النَّصِّ أَُرت
ِد اآلراء.	  الِحْكَمةُ تنمو بتعدُّ
كّل حقٍّ يقابلُه واجٌب.	 
بالحواِر اإليجابّي نَصنَُع مستقبَل 	 

وطِننا.

أَكتُب إلى جانِب كلِّ معنًى ممَّا يأتي . 5
رقَم البيِت الّدالِّ عليه:

ال مانَع أْن نختلَف، ولكّن 	 
 االختالف لْن يِصَل بنا إلى 

الِخصامْ.)    (
واجبي يحثُّني أن أسعى لمستقبٍل 	 

أجمل. )    (

أَِصُل كلَّ نتيجٍة بسبٍب واحٍد على األقّل:. 6

 األسباب   النتائج

جدال	 اتفاق	 
حكمة	 خصام )خالف(	 
حوار	 فهم	 
إصغاء	 نجاح	 
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اعر عبارَة . 	 في رأيَك: ما سبُب تكراِر الشَّ
)الحكمةُ ال تَنُْضُج إال بالّرأِي وبالّرأِي 

اآلخْر(؟
 
 

َّةَ بــ التاج، أشبُِّهها أنا . 	 اِعُر سوري شبَّه الشَّ
 بـــ   
 

أكِمُل الّشكَل اآلتي ليتساوى طَرفَا . 	
الميزان، ثّم أعّدُل الرسَم:

أَكتُب من عندي عباراٍت للحواِر اآلتي:. .	

ابِق، أَكتُُب ما يمكُن أْن تُخِبَرنا بِه:. 		 لو كانَت الِحكمةُ مشاركةً في الِحواِر السَّ
 

، ثُمَّ أُلقيها أَمامَ ُزمالِئي. 		 أحفُظ على األقّل أربعةَ أبياٍت أعجبتني ِمن النَّصِّ
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أتواصُل شفوياً: ُمقابلٌة َصَحفّيٌة

حفيَّة اآلتَيَة، ثمَّ أُنّفُذ النشاط: أقراُ املقابلَة الصَّ

َحفيَّةُ: انتهِت الحرُب الظّالمةُ التي شنّها اإلرهاُب على بلِدنا الحبيِب، ولكْن هناك الكثيُر ِمَن 	  الصَّ
المخاطِر التي ما زالت قائمةً بعَد انتهاِئها، وِمْن تلَك المخاطِر المخلّفاُت المتفّجرةُ التي زرَعها 

اإِلرهابيّوُن في تراِب هذِه األرِض.
َِّة والُمجتمعيَِّة، أتشّرُف 	  َحفيَّةُ: أرحُِّب ِبُكم صباَح هذا اليومِ األحِد ِمْن مقرِّ مركِز التَّوعيِة األَُسري الصَّ

المخلّفاِت  هذه  مخاطِر  على  الّضوءَ  لنلقي  الحرِب  مخلّفاِت  ِمْن  الّصحيَِّة  التّوعيِة  خبيِر  بلقاِء 
وبعِض طرائِق الوقايِة منها.

ثنا عن المخلّفاِت المتفّجرِة ليتعّرف َالّسادة ُالقّراءُ المقصودَ بها.	  أستاذَنا الكريم: حبَّذا أن تُحدِّ
الخبيُر: المخلّفاُت المتفّجرةُ مجموعةٌ من الذّخائِر واألسلحِة التي يُمكُن أْن تَنَْفِجَر أو تبقى قابلةً 	 

لالنفجاِر لفترٍة طويلٍة بعَد انتهاِء النّزاعاِت.
ضيَفنَا الكريم: ما أنواُع هذه المخلّفاِت؟	 
الخبيُر: تُقَسُم هذه المخلّفاُت ثالثةَ أنواِع، وهي: األلغامُ والذخائُر والعبواُت، ويمكُن أْن تكوَن 	 

وألواٌن  أحجامٌ  ولها  تحتَه،  أو  األرِض  سطِح  فوَق  تكوَن  أْن  يمكُن  كما  مرئيٍّة،  غيَر  أو  مرئيّةً 
ومقاساٌت مختلفة.

نعْم أستاذَنا، وما الطرائُق التي يمكُن اتّباعُها للوقايِة من هذه المخلّفاِت.	 
مَِة 	  الخبيُر: هناَك ِعّدةُ طرائَق يمكنُها أْن تجنِّبَنا مخاطَر هذه المخلَّفاِت، ومنها: تجنُُّب األبنيَِة الُمَهدَّ

ِّجاهاتها،  ابَقِة، والتقيُُّد بعالماِت التَّحذيِر وعدمِ نزِعها أو تغييِر مالمِحها أو ات َِّة السَّ والمواقِع العسكري
راعيَِّة، واالبتعادُ عن األجسامِ الغريبِة، وتجنُُّب تحريِكها أو  وتجنُُّب إشعاِل النَّاِر في األراضي الزِّ

ينَِة. َرٍة إلى داخل المنزِل السِتعماِلها للزِّ ديُد من َجلِب مخلَّفاٍت مُتفجِّ رمِْيها بشيٍء، والحذُر الشَّ
َحفيَّةُ: أشكُرَك سيّدي، وأقّدُر لَك ِحْرَصَك على سالمِتنا وسالمِة أبناِئنا.	  الصَّ

إجراُء مقابلٍة صحفيٍّة يتَطلُّب:

اختياَر الموضوِع.	. 

تحديَد الشخصيِّة وإخبارَها بالزّماِن والمكاِن.	. 

تحضيَر األسئلِة، مع مراعاِة أن تكوَن قصيرًَة، متعلِّقًة مباشرًة بالموضوع.	. 

اختياَر عبارات ٍمناسبٍة الفتتاِح المقابلِة.	. 

الترحيَب بالّضيِف في بدايِة الّلقاِء وشكرَُه في نهايِتِه.	. 

إعطاَء الوقِت الكافي للّضيِف إلبداِء رأيِه.	. 

ُ تعلّ
َ
أ
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أَتدّرُب بإرشاِف ُمعلِّمي: 

أُعاوُن زماليِئ عىل إجراِء مقابلٍة َصحفّيٍة مع رجِل إطفاٍء حول مهاّمته اليوميِة وبطوالته يف عمله.

أُطّبُق:

أُجِري مقابلًة َصحفيَّة مَع أحِد رجاِل الجيِش العريّب الّسورّي الّذيَن حَموا الوطَن ودافُعوا عنه.

 

 

َقواِعُد اللَُّغِة: املَصادُر

أقرأُ الِفقرََة اآلتَِيَة ِقراءًة متأَنَّيًة:

يجُب على كّل إنساٍن أْن يعمَل عمالً مفيداً، وأْن يدّرَب نفَسُه على إتقاِن العمِل الذي يقومُ به 
ِبصدٍق وإخالصٍ، ومن األعماِل والمهن ِالتي يقومُ بها اإلنساُن الزراعةُ والصناعة ُوالتجارة، وتعود 
المساعدِة  تقديُم  ِالحكوميِّة  المؤسسات  واجِب  من  لهذا  بالنّفِع،  ُعليه وعلى مجتمعِه  المهن  هذه 
في تدريِب العّماِل على المهِن المختلفِة، ومساندتُهم في االستفادِة من اإلنجازاِت العلميِّة من أجل 

تَطويِر عمِلهم، ألّن استخدامَ الوسائِل العلميِّة يزيُد كفايةَ العّماِل ويوفُّر الوقَت والجهَد. 

أقرأُ الجمَل، ثُمَّ أُنّفُذ الّنشاَط:

يعمُل اإلنساُن عمالً مفيداً.- 
يدّرُب اإلنساُن نفَسُه على إتقاِن العمِل.- 
من واجِب المؤّسساِت تقديُم المساعدِة.- 

أالحُظ أنَّ الكلماِت )عمالً – إتقان-تقديم( دلّْت على أسماٍء، أذكُر فعَل كلٍّ منها وزمنه.	. 

أالحُظ أنَّ الفعَل )عمَل( أُِخذ من االسمِ )عمالً( ودلَّ على حدٍث وقَع في الماضي، أمُرتَِبٌط . 	
دٌ من الّزمن؟ االسم )عمالً( بزمٍن أم مجرَّ

دُ ِمنْه.. 	 أبيُِّن الفرَق بيَن االسَمين )إتقان – تقديم( وفعلَيهما من حيُث االرتباُط بالّزمِن أو التََّجُرّ

أَسمِّي االسم ِمْن ِجنِْس الِفعِل )مصدراً(. أذكر داللتُه من حيث عالقته بالحدث والّزمن.. 	

المصدُر: اسٌم ِمن ِجْنِس الِفعِل يدلُّ على حدٍث مجرٍّد من الزمِن.

القاعدة
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أُطَبُِّق:

ألّوُن كلَّ فعٍل ومصَدره بلوٍن ُمامثٍِل:

انِتَشار ِصْدق ُرْؤيَة َذَهاب اْشِرتَاك

َذَهَب انْتَرشَ اْشَرتَك َرأَى َصَدَق

التَّقويُم النِّهايئُّ:

أذكُر فعَل كّل من المصادِر اآلتيِة:	. 

إِعالماعتامدقراءةنوماملصدر

فعله

أذُكر مصدَر كلٍّ من األفعاِل اآلتيِة:. 	

حصَدزرَعأخَبأَسهَمالفعل

املصدر

أبادُل زميلي األدواَر فأعطيِه فعالً ويعطيني مصدَره وبالعكِس، على أْن يعطَي كلٌّ منّا ثالثةَ . 	
أفعاٍل أو مصادَر على األقّل.

أتحدُث أمامَ زمالئي لمدِة دقيقتين عن مهنِة أحِد أقاربي مستعمالً المصادَر.. 	

لُها مستعِمالً المصادَر في كتابتي.. 	 أكتُب فقرًة من خمَس عشرَة كلمةً أِصُف فيها مهنةً أفضِّ
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إمالء: همزة القطع

أَحبَّ مازٌن وطنه وأَقبَل على الدفاِع عنُه بِعلمه وبكلِّ ما يستطيُع من إمكاناٍت، فيا صديقي أقبْل 
على العلمِ إقباالً كبيراً ألنُّه أساُس بناِء الَوطِن، وازرْع في داخلَك أمالً وثقةً، واعلَْم أنَّ عزَّ الوطِن أخَذ 

بيدَك إلى عرِش الكرامِة.

أقرأُ األمثلَة، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط:

أقبَل على الدفاِع عن وطِنِه بِعلمه.- 
أقبْل على العلمِ إقباالً كبيراً ألنُّه أساُس بناِء الَوطِن.- 
اعلْم أّن عزَّ الوطِن أخَذ بيده إلى عرِش الكرامِة.- 
وازرْع في داخلَك أمالً.- 

ليٍَّة، أهمزةُ قطٍع هي أم همزةُ وصل؟	.  أالحُظ أنَّ الكلماِت الملّونةَ بدأت بهمزٍة أَوَّ

منيَّة.. 	 أالحُظ أنَّ الكلماِت )أقبََل – أقِبْل – أخذ( أفعاٌل. أُبيّن نوعها من حيُث عدد أحرِفها وداللتُها الزَّ

أالحُظ أنَّ ُكاّلً ِمن المصدرين )إقباالً – أمالً( هما اسماِن من جنِس الفعل، أذكُر فعَل كلٍّ . 	
منهما، وعددَ أحرفه.

باعي ومصدِرهما.. 	 أبيُِّن نوع الهمزِة األّوليَّة في كلٍّ مَن الفعليِن: الثاّلثي والرُّ

أالِحُظ أنَّ الكلماِت: )أساس - أنَّ – إلى( بدأت بهمزة قطٍع أّوليّة، أذُكُر مواضَع كتابة تلَك . 	
الهمزات، وسبب ذلك من حيُث األسماء واألحرف؟

تأتي همزُة القطعِ في أّوِل الحروِف واألسماِء واألفعاِل.

من مواضعِ همزِة القطعِ:

الفعالن )الماضي الثالثي المبدوُء بهمزٍة وَمْصَدرُُه، والماضي الرباعي وأمرُه وَمْصَدرُُه(.	. 

في كّل الحروِف واألسماِء التي تبدأ بهمزة. 	. 

القاعدة

أُطَبُِّق:

أضُع يف الفراغاِت اآلتيِة كلامٍت مناسبًة تبدأُ بهمزِة قطع.

............... الربيُع بأزهاره ِالملونِة.- 
............... التلميُذ من زميله كتاباً.- 
كْن صاحَب ............... قويّة لتحقَق أهدافك.- 
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التَّقويُم النِّهايئُّ:

أقرأُ الِفقَرة اآلتية ثُمَّ أمألُ الجدوَل بما يناسب َوفَق الِمثال:	. 
يُِحبُّ الفتى وطنَُه، وما زاَل إخالُصُه في الَعَمِل دليالً على تلَك المحبِّة فكاَن يذهُب إلى عمله 
ما أبى مغادرَة موقع العمل قبل إنهاِء ما قّرَر إنجاَزه في هذا اليومِ، وكْم أخَذ على  مبكِّراً، وكثيراً 

مسؤوليِّتِه إتمامَ األعماِل في وقِتها، فما أخّر عمالً وال أجّل موعداً، فكاَن مثاالً للمواطِن الّصاِلح.

الكلمُة الَّتي تَحوي همزَة قطعٍ

املصدُر 

املبدوُء 

بهمزِة 

قَطع

الفعل

املبدوُء 

بهمزِة 

قَطع
زمن ُفعلِهفعله

عدُد أحرِف 

فعلِه

حركُة 

همزَِة 

املصدِر

زمنُه
عدُد أحرف 

ِفعلِه

حركُة 

همزِة 

الفعِل

الفتحةأربعةماضأَحبَّالكرسةأربعةماض  

       أَخلََصإِخالص

أُنِشئ ثالَث جمٍل، في كلٍّ منها همزةُ قطٍع:. 	

3031



أتحّدُث أمام زمالئي لمدِة دقيقتين عن التزاِمي أداءَ واجبي تُجاهَ مجتمعي مستعمالً همزَة . 	
القطِع. )أسيُر خطوة صغيرة إلى األمامِ عند الكلمِة التي تحوي همزة قطع(

أكتُب فقرًة من سطَرين أُعبُِّر فيها عن انتمائي إلى أرِضي مستعمالً همزَة القطِع.. 	
 
 

الَخّط: كتابة الهمزة واملّد واأللف

أالحُظ رسَم الهمزِة والمدِّ واأللِف في الكِلمات اآلتيِة:	. 

تُْكتَُب األلُف:

إذا كانت ُمفردًة مَن األعلى إلى األَْسَفل، 	. 

طِر بقليل.  نهايتُها فوَق السَّ

إلى 	.  األَسَفِل  ــَن  )ِم متَِّصلًَة:  كانت  إذا 

األَعلى( على صورِة خطٍّ مائٍل قليالً مَن اليَميِن إلى اليَسار.

فائدة

ابقِة مُنتَِبهاً لطريقِة كتابتها.. 	 دُ الهمزَة والمدَّ واأللَف في الكِلماِت السَّ أجرِّ
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تُرسُم الهمزُة بخطِّ الرقعِة:

يرسم المد بخط الرقعة:

١
٢

٣

١

٢٣

ُ تعلّ
َ
أ

أَتََدرَُّب:

أحاِك رسَم كلامِت العبارِة اآلتيِة بخطِّ الرُّقعِة ُمنَتِبهاً للهمزِة واملدِّ واأللِف:

أُطَبُِّق:

أكتُب الهمزَة واأللَف يف مكانِهام املناِسب بخطِّ الرقعِة ُمنَتِبهاً للفرق يف كتابتهام بخطِّ النسخ:

مِس ِفيَناخطُّ النَّسخ
ّ

ٌ �لش  وا��ِ
َ

ك
ّ
ن
�
�

َ�
 َ	
� ُر ِ
�

وحر� �لنسا��ِ �

خطَّ الرُّقعة
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أعّبُ كتابّياً: إضافة تراكيب جديدة

أقراُ ما يأيت ثمَّ أُنّفُذ الّنشاط:

في يومٍ صيفيٍّ حارٍّ وقَف عصفوٌر يستمُع إلى حديٍث بيَن ظلِّ شجرٍة والعشِب الذي ينمو تحتها: 
ََّك لتزعُجني عمَّا أنا فيه من هدوٍء وراحِة باٍل، ال ألبُث أن أرتاَح من  ُّها الظّلُّ؟ إن العشُب: ما بالُك أي

 الشمِس قليالً حتَّى تنزاَح تاركاً الحرَّ يلفُح أوراِقي. 
يِح. الظّلُّ: ال ذنَب لي يا صديقي فحركِتي مرهونةٌ بالوقِت وبتمايِل أغصاِن الشجرِة تبعاً لحركِة الرِّ

أضيف:

في رأِيك: ِبماذا سيجيُب العشُب الظّلَّ؟	. 
الُعشب:  

لو كنَت مكاَن العصفوِر الذي يستمُع لهذا الحواِر، ماذا سيكوُن رأيك؟. 	

 

أُضيُف إلى ما سبق، حواراً لشخصيٍَّة جديدٍة أقترُحها، ثُمَّ أُعيُد كتابةَ الحواِر.. 	

 

من مهاراِت التّعبيِر إضافُة 

تُغني  جديدٍة  تراكيَب 

الموضوَع وتغطِّي جوانبه.

ُ تعلّ
َ
أ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ أتأمُّل الّصورَة السابقةَ، ثمَّ أكتُب حواراً بين األِخ وأختِه الصغيرِة حول دعوِة أصدقائهما لزيارة . 	

الحديقة.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أِضيُف إىل الكلاِمِت اآلتيِة ما يناسُبها من األحرِف )و – ة – ا( لتصبَح مصادر:. 1

أشطُب من املصادِر اآلتيِة أحرُفاً لتصبَح أفعاالً:. 2

قواعــِد  بعــَض  ــا  ف�ي  ُ ِّ  أو�خ
ً
ــال ي �ب

ســاعدِة أرس�ت �ب كتــُب  أ

ــا  ــٍة أختاُره ــَن خاصَّ ك رِة أما ــاِء ز�ي ي أثن
خ

ــاِن � م
أ
ــالمِة وال الس

ِفعــة ...(.
َ
 مرت

ُ
)َمســَبح – مناطــق

ي
ســــَر�ت

ُ
أنـــــا وأ
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ل الّصور، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط: أتأمَّ

اللغة العربية

أِصُف ما شاهْدتُه في الّصوِر السابقِة؟	. 

ما اللُّغَةُ المكتوبةُ في الصورِة األخيرِة؟. 	

دُ بعَض اللُّغاِت التي أعِرفُها؟. 	 أُعدِّ

أّي الحروِف يُنَْسُب للُّغَِة الَعَربيَِّة فقط؟. 	

أستمُع إىل النَّّص، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط:

 .	. أُخِبُر زمالئي بالحرِف األخيِر لكلِّ بيٍت من أبياِت النَّصِّ

	 .. أذكُر صفتَين للّغِة العربيِّة وردَتا في النَّصِّ

َمُعنا…  ْ ب
َ
 �ي

ٌ
اِد … إرث  الضَّ

ُ
لغة

ا؟  إىل اِلفاِظ عل�ي
ُ

بيل ا السَّ
خ

�

ي
�ت
َ
غ

ُ
ل 4
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أَْقَرأُ:

ي
�ت
َ
غ

ُ
ل

لََكرَسُْت أقالِمي وِعْفُت ِمَداِديلو مل تكْن أمُّ اللُّغاِت هي املُنى

األَكْباِدلَُغٌة إذا َوقََعْت عىل أسامِعنا عىل  بَــرْداً  لَنا  كانَْت 

بيَننا تَُؤلُِّف  راِبطًة  اِدستَظَلُّ  بالضَّ لناِطٍق  الرَّجاُء  فهَي 

****

يَضريُه  ليَس  األرواِح  األَْجساِدوتقارُُب  تباعُد  الدياِر  بنَي 

مَس وهي بَعيَدٌة  عاَع ألَنْجٍد وِوهاِد؟أفام رأَيَت الشَّ تُهِدي الشُّ

ِبالديأنا كيَف رِسُْت أرى األَناَم أِحبَّتي والِبالَد  قَومي  والَقوَم 

حليم دّموس

ِمداد: سائٌل يُكتَُب ِبِه )ِحْب( 

يَضريُه: يرضّه 

األنام: النَّاس

أنُجد: َجمٌع ُمفرَُدُه نَْجد، وهو املرتََفع من األَرض.

الِوهاد: َجمٌع ُمفرَُدُه َوهَدٌة، وهو املُنَخَفُض من األَرض.

معجم الملكات

ل مُراعياً اسِتخدامَ اإلشاراِت واإليماءاِت الُمناِسبَِة لمشاعِر االعتزاِز.	.  أقرأُ المقطَع األوَّ

وتيَّ الُمناسَب.. 	 أقرأُ المقطَع الثَّاني مُراعياً التَّلويَن الصَّ

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى.. 	 َّةً سليَمةً مراعياً اإليماءات والتّلوين الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري
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الفهُم القرايئُّ: أقرأُ النَّّص قراءًة صامتًة، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط:

أكتُُب من النّصِّ ثالَث كلماٍت تدلُّ على . 	
الَمكاِن:

أحفُظ على األقّل مقطعاً أعجبني ِمن . 	
، ثُمَّ أُلقيه أَمامَ ُزمالِئي. النَّصِّ

أُكِمُل الفراغاِت اآلتيةَ:. 	
معنى كلٍّ من: ِعفُت ............... ، - 

ناطٍق بالضاد ...............
مفرد كّل من: أسماع ............... ، - 

أجساد: ...............

أبيُّن أثَر اللُّغِة في أَبنائها، مّما وردَ في . 	
البيِت الثَّاني. 

أستخرُج من البيتَيِن الّرابِع والخامِس . 	
كلماٍت متضادًَّة في المعنى، وأعطي 

كلماٍت أخرى متضادّة من عندي:
 

أكِمُل المخطََّط اآلتي:. 	

ِفكرٌَة رئيسة (١)

مكانة اللغة ودورها يف توحيد األّمة
ِفكرٌَة رئيسة (٢)

الفكرة العامة

ِفْكرَُة  البيت األّول

اعر يَُّة اللَُّغِة بالنِّسبَِة إىل الشَّ أهمِّ
ِفْكرَُة البيت السادسِفْكرَُة البيت الثّالث

اجت�ُع أبناِء اللَُّغِة العربيَِّة عىل َمحبَِّتها
ِفْكرَُة البيت الرّابع

أَِصُل العبارَة بما يناسبُها:. 	

حقيقة	 كانَْت لنا بَْرداً على األَكباِد	 
مَس وهي بعيدةٌ 	  خيال	 رأيُْت الشَّ

اِبطة، أشبُِّهها أنا: بـ  . 	 شبّه الّشاعر اللُّغةَ بالرَّ

أَنثُر البيَت الخامَس بأسلوبي الخاّص.  . 	
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أتواصُل شفويّاً: إِجراء حوار

أحاوُر زمالئي في المجموعة عن أهمِّيّة تَرجمِة اللُّغِة الَعَربيَِّة إلى لغاٍت أخرى في نقل ثقافَِتنا 	. 
عوِب األخرى. وتراِثنا إلى الشُّ

أسّجُل أهمَّ ما خلصنا إليه من الحواِر السابِق، وأضيُف رأيي في مهنِة الترجمِة، ودوِرها في . 	
الحياِة والعلمِ.
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َقواِعُد اللَُّغِة: أركاُن الُجملَِة الِفْعليَِّة

أقرأُ الِفْقرََة اآلتَِيَة قراءًة متأنَِّيًة:

َث سميٌر في اإلذاعِة المدرسيِّة عن اللّغِة فقاَل: تتطّوُر اللّغةُ بتطّوِر العلومِ، وتزدادُ مفرداتُها  تحدَّ
الستيعاِب اإلنجازاِت الجديدِة، وفي الوقِت نفسِه تحفُظ اللّغةُ تراَث الّشعوب، وتنقُل آثاَرهم المكتوبةَ 

عبَر العصوِر، لتشّكَل بذلك سجلَّ األمِّة وحافظَها األمين.

أقرأُ املثالني اآلتيني، ثُمَّ أجيُب:

َث سميٌر.-  تحدَّ
تحفُظ اللُّغَةُ التُّراَث.- 

ابَقتَين َوفَْق الفعليَِّة واالسميَِّة.	.  أبيُِّن نوَع الجملتَين السَّ

اِبَقتَين، ثّم أبيّن من قام بالفعِل من كلٍّ منهما.. 	 أذُكُر الفعَل الذي بدأْت ِبِه كلٌّ ِمَن الُجملَتَين السَّ

أُسّمي االسم الذي يدّل على من يقومُ بالفعِل )فاعالً(. ثّم أُبيّن حركةَ آخره.. 	

أالِحُظ أنَّ )التراث( في الجملِة الثانيِة هو من وقََع َعليِه الِفعُل، فماذا نسمِّي ما يقُع عليه الفعُل؟. 	

تتألَُّف الُجْملَُة الِفْعليَُّة ِمْن ِفعٍل وفاِعٍل، أو مْن ِفْعٍل وفاعل وَمفعوٍل ِبِه.

القاعدة

أُطَبُِّق:

أدلُّ عىل الفعِل والفاِعِل واملفعوِل بِه يف الجملَتني اآلتَيَتني:

عوِب.-  تنقُل اللّغةُ آثاَر الشُّ
أحبَّ التالميُذ اللُّغَةَ العربيّةَ.- 

مثاٌل معرٌب:
يقّدُر العلماءُ أهّميّة اللّغة.

مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.-  ُر: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ يقدِّ
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.-  العلماءُ: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
أهّميَّةَ: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتَحةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه، وهو مُضاٌف.- 
ه الكسَرةُ الظَّاهرةُ في آِخِره.-  اللُّغَِة: مُضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
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التَّقويُم النِّهايئُّ:

أقرأُ الفقرَة اآلتيةَ، ثّم أستخرُج الجمَل الفعليّةَ الواردَة فيها، وأمألُ الجدوَل بالمطلوِب:	. 
دقّةَ  العالَُم  عرَف  وقد  ألفاِظها،  بعذوبِة  الجماِل  أبواَب  لهم  وتفتُح  أبناءَها،  العربيةُ  اللغةُ  تجمُع 
اللُّغَِة العربيِّة في الداللِة على المعاني، واْزدَهََرِت اللّغةُ العربيّةُ فأخَذْت مكانةً متميّزًة بين لغاِت العالمِ 

جميِعها.

املفعول بهالفاعلالفعلالجملة

    

أستبدُل باألفعاِل الواردِة في الفقرِة السابقِة أفعاالً بمعناها.. 	
 

أُكمُل الُجَمَل الفعليَّةَ اآلتيَةَ بما يناسبُها:. 	
ُِّن ................. اإلنساَن.-  تزي
ُر التلميُذ ................. العربيَّةَ لَجماِلها-  يقدِّ
قَعِة.-  ................. التّلميُذ ِبَخط ِّ الرُّ

أحّدُث زمالئي لمّدِة دقيقٍة عن طريقِة دراسِتي للغتي العربيَِّة مستعِمالً الجمَل الفعليّة.. 	

أكتُب فقرًة من خمَس عشرَة كِلمةً أبيُِّن فيها فوائَد اللغِة العربيَِّة لي مستعِمالً الجمَل الفعليّةَ.. 	
 

إمالء: همزة الوصل

أقرأُ الِفقرََة اآلتَِيَة ِقراَءًة متأنّيًة:

ُّها العربّي، عمَل أجدادَُك على صوِن اللّغِة واستعملوا علومَها للكشِف عن عبقريِّتها، فحاِفْظ على  أي
 نقاِئها، واعلْم أنَّ اللغَةَ العربيّةَ إحدى اللُّغاِت العالميَّة التي ارتفع شأنُها في المحافِل الّدوليِة بفضِل 

ما قّدمَته من علومٍ إنسانيٍّة.

أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، ثُمَّ أنّفُذ النَّشاط:

اعلْم أنَّ اللغَةَ العربيّةَ إحدى اللُّغاِت العالميَّة.- 
وليِة.-  تفّوقَت لغتُنا وارتفَع شأنُها في الَمحاِفِل الدَّ
عمَل أجدادُك على صوِن لغِتنا واستعَملوا علومَها.- 
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أالحُظ أَن فعَل األمِر )اعلم( بدأَ بهمزِة وصٍل، فما الماضي منه؟ وما عددُ أحرِف الماضي؟	. 

أالحُظ أّن الفعَل الماضي )ارتفع( بدأ بهمزِة وصٍل، ما عددُ أحرفه؟. 	

أالحُظ أّن الفعَل )استعَمل( فعٌل ماٍض، ما عدد أحرِفه؟ وأسّمي األمَر منه، ثّم أبيُّن نوَع الهمزِة . 	
األّوليِة في الماضي واألمِر.

تقع همزُة الوصِل في أمِر الفعِل الثالثي وماضي الخماسّي والّسداسّي وأمرهما

ستنتج
َ
أ

أُطَبُِّق:

لّية:. 1 أمألُ الفراَغ يف كلٍّ مامَّ يأيت ُمنَتِبهاً إىل كتابَِة الَهمزَِة األوَّ

كتَب: فعٌل ماٍض، األمُر منه ............... - 
يستخِرُج: فعل مضارٌع، الماضي منه ............... واألمُر منه ...............- 
يندِفُع: فعل مضارٌع، الماضي منه ............... واألمُر منه ...............- 

أقرأُ الفقرَة اآلتيَة:. 2

الحفاُظ على لغِتنا يستوجُب منّا ممارسةً واستعماالً دقيقين لمهاراتها، واهتمامُنا بها دليٌل على 
محبّتنا وإخالِصنا للّغِة التي حفظت تاريَخنا وتراثَنا. وينبغي لكلِّ ابٍن وابنٍة وكلِّ امرٍئ وامرأٍة الحرُص 
على هذه اللُّغِة، كما ينبغي لكلِّ اثنَيِن أو اثنَتَيِن أْن يتحاورا ِبلُغٍة سليمٍة. وأنا ابٌْن بارٌّ لوطني حريٌص 

على إعالء ِاْسمِ بالدي.

ُذ الّنشاَط:. 3 أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، ثّم أنفِّ

الحفاُظ على لغِتنا يستوجُب منَّا ممارسةً واستعماالً دقيقين لمهاراتها.- 
اهتمامُنا بلغِتنا دليٌل على محبَِّتنا وإخالِصنا.- 
ينبغي لكلِّ ابٍن وابنٍة وكلِّ امرٍئ وامرأٍة الحرُص على هذه اللُّغِة.- 
ينبغي لكِلّ اثنَيِن أو اثنَتَيِن أْن يتحاورا بلغٍة سليمٍة.- 
أنا حريص ٌعلى إعالِء اْسمِ بالدي.- 

أالحُظ أنَّ الكلمتين )استعمال، اهتمام( مصدران، أذُكُر الفعَل الماضي لكلٍّ منهما، وعددَ 	. 
حروِفِه.

4243



أالحُظ أّن األسماءَ )ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، اسم( بدأْت بهمزٍة. أَهمزة قطع همزتها . 	
أم همزة وصل؟

تقُع همزُة الوصِل في مصدِر األفعاِل الخماسيِّة والسداسيِّة، وفي األسماِء: ابن، ابنة، امرؤ، 

امرأة، اثنان، اثنتان، اسم ...

ستنتج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أمألُ الفراَغ بأسامٍء مبدوءٍة بهمزة وصل:

استقبَلْنا الفائَز بجائزِة الَفصاحِة ............... رائعاً.- 
صّفَق الُجمهوُر عنَد ............... الَمْسَرحيَِّة.- 
رافَق األُب  ............... و ............... لحضوِر حفلٍة موسيقيٍّة.- 

تقُع َهْمزَُة الَوْصِل في:

داسيِّ وأمرِِهما ومصدرِهما. أمِر الِفْعِل الثُّالثيِّ وماضي الُخماسيِّ والسُّ

األسماِء: ابن، ابنة، امُرؤ، امَرأَة، اثنان، اثنتان، اسم ...

القاعدة

التَّقويُم النِّهايئُّ:

أقرأُ الِفْقَرَة اآلتيَةَ، ثُمَّ أمألُ الجدوَل بما يناسبُه:	. 
ق  استَِمْع إلى نصائح معلِِّمَك استماعاً دقيقاً، وانتبه إلى توجيهاِتِه، فمن استمَع إلى معلِِّميه ناَل التفوُّ
والنجاح، واحفْظ قواعَد لغِتك واستنتْج منها طرائَق الكتابِة الصحيحِة، وكْن واحداً من اثنَيِن؛ إمّا 

عالماً أو متعلّماً فال مكانةَ لغيِر المتعلّمين في هذه الحياة.

الكلامُت التي بدأْت ِبَهمزِة َوْصل

فعلُُهمصَدراسٌمنوُعُهفعٌل
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أُميُّز همزَة الوصِل مْن همزِة القطِع في الكلماِت اآلتية، وأعلُّل كتابَتَها على صورِتها.. 	

أُكِمُل الجدوَل اآلتي باألَفعاِل الُمناِسبَة:. 	

عدُد أحرُِف فعلِِه املايضفعلُُه املايضاملصدُر

اسِتْقبال

انكسار

اسِتْعالم

انِتقال

أحاور زمالئي لمّدِة دقيقٍة عن الوسائِل التي أتّبُعها لزيادة ِمعارفي في لغتي العربيِّة مستعمالً . 	
همزة الوصل.

أكتُب فقرًة من سطرين أبيُّن فيها فوائَد تعلّمِ اللغِة مستعمالً كِلماٍت تحوي همزة وصل.. 	
 

الَخّطُّ

أالحُظ رسَم األحرِف )ب – ت - ث( في الكلماِت اآلتيِة:	. 
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تُكتُب األحرُف الثَّالثُة )ب – ت – ث( بشكٍل مائٍل قليالً من اليَميِن إلى اليَسار، ِبدايتُها أعلى 

طِر. ِمْن نِهايَِتها وُمرتَِكزًَة على السَّ

فائدة:

ابقِة مُنتَِبهاً ِلطَريقِة كتابَِتها.. 	 نةَ في الَكِلماِت السَّ دُ األحرَف الملوَّ أجرِّ

أالحُظ كتابَة أشكاِل الحرِف فيما يأتي:

تُكتُب أشكاُل حرِف الباِء )ب( بخط الرقعِة

أكتُب أشكاَل حرِف التّاِء بخطِّ الرقعِة

أكتُب أشكاَل حرِف الثّاِء بخطِّ الرقعِة

١٢
٣

٤

١

٢
٣

٤

١

٢
٣

٥

٢
١

٣

٤

ُ تعلّ
َ
أ

أَتََدرَُّب:

نِة: أحاك رسَم كلاِمِت العبارِة اآلتيِة بخطِّ الرُّقعِة منتِبهاً لِألَْحرِف امللوَّ

أُطَبُِّق:

أالِحُظ الفرَق يف رسِم األحرِف بني خطَّي الرّقعِة والنسخ يف الجدول اآليت:

خطُّ النَّسخ

خطَّ الرُّقعة

١٢
٣

٤

١

٢
٣

٤

١

٢
٣

٥

٢
١

٣

٤
١٢

٣
٤

١

٢
٣

٤

١

٢
٣

٥

٢
١

٣

٤
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ أعبِّ كتابيَّاً: التَّقديُم والتَّأخري

أقرأُ النَّصَّ اآليِت:

يخاطُب النَّهُر الطبيعةَ قائالً: مترقِرقاً بين الحقوِل أسيُر، فتتمايُل األشجاُر، والطيوُر على أغصاِنها 
 تتراقُص، وعلى ضّفتّي بساٌط أخضُر يمتدُّ فرحاً بلقائي. 

أُعلُّم العطاءَ، والخيَر أحمُل أينما اتّجهت، وال الثّناء أنتظُر من أَحٍد.
أقرأُ النَّّص اآليت، وأالحُظ التعديَل الذي طرأ عليه بعد التقديِم والتأخريِ:

النَّّص بعد التقديِم والتأخريِ:

يخاطُب النَّهُر الطبيعةَ قائالً: أسيُر مترقِرقاً بين الحقوِل، فتتمايَُل األشجاُر، وتتراقُص الطيوُر على 
 أغصاِنها، ويمتدُّ على ِضفَّتيَّ بساٌط أخضُر فرحاً بلقائي. 

أُعلُّم العطاءَ، وأحِمُل الخيَر أينما اتّجهت، وال أنتظُر الثّناءَ من أَحٍد.

الجمِل  الكلِماِت )أسماء – أفعال – حروف( أو  يمكُن تغييُر صياغِة نصٍّ ما بتقديِم بعِض 

وتأخيرِها، مع مراعاِة المحافَظَِة على المعنى. 

ُ تعلّ
َ
أ

أُطَبُِّق: الّريادُة السوريُِّة

َّةَ العربيَّةَ كانَْت مُزدَِهرًة بالَحضارِة والُفنوِن  َِّة أنَّ أرَض سوري أثبتْت مُكتََشفاُت مواقِع اآلثاِر السوري
الفأِس الحجريِّ واألدواِت الّصّوانيِّة على الضفاِف العليا للنّهِر  َِّة، منُذ استخدامِ  واإِلبداعاِت البََشري
َل مَْن َعَرفُوا َعْصَر  َل مَْن عمَل بالتَّعديِن وأوَّ َّةَ أوَّ ماليِّ في محافظِة الاّلذقيّة، )وكاَن أهُل سوري الكبيِر الشَّ

مَْت صناعةُ الُحليِّ والَخَزِف وبَلَغَْت مََكانةً عالميَّةً.( النُّحاس، ثُمَّ البرونز، وِبَفْضِلِهم تََقدَّ
الدكتور عيل القيّم من كتاب » من كنوزنا السوريّة «

نة: أُعيُد كتابة النَّّص السابق بعد تقديم وتأخري بعِض الكلاِمِت أو الجمل امللوَّ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أُعاوُن زماليِئ عىل حّل األحجَيِة اآلتيِة لنعرَف ما املقصود؟. 1

ــا١ ــهـ ــانُـ َدْت أركـ ُمــْســتـَـَهــلتـــــعـــــدَّ فيها  ــفــعــُل  وال

اْســـِمـــهـــا٢ يف  ــا  ــهـ ــاُمـ العمْلمتـ أَدَّى  ــْن  َم ــدريــَك  يُ

ــُه٣ ــ ــروفُـ ــ ــٌة حـ ــ ــع ــ ــب ــ العمْلوس ــَع  وقـ مـــْن  عليه 

ــا٤ ــ ــه ــ ــاُس ــ ــٌة أس ــ ــ ــالث ــ ــ وصــل؟!ث حــلٌّ  فهْل  ــْعــٌل(  )ِف

١.........................................................

٢.........................................................

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

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

ُر الزََّمَن الذي احتجُت إِليِه يف حلِّ األُحجيِة: ............... . 2 أُقدِّ

صــادِر الّتعــل عــن أّوِل  لســتعانِة �ب ي و�ب
ســاعدِة أرس�ت  �ب

ُ
ــث أ�ب

ــا، ومعلومــات  ِ
خ

حُر�
َ
ــا، وعــدِد أ ، وماك�خِ

ِ
خ ي الّتــار�ي

خ
دّيــٍة � ب أ�ب

أخــرى.

ي
ســــَر�ت

ُ
أنـــــا وأ
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تقويُم 

الَوحدة

أرسُم عقارَب الّساعِة عند بدِء تنفيذي الّتقويَم عىل الساعِة األوىل، ثّم أرسُم عقارَب الساعِة عند انتهايئ 

عىل الساعة الثانية

أحسُب املّدَة التي استغرقُتها إلمتاِم التقويم..................

عزيزي المتعلّم، كلّي ثقٌة أنّك ستنّفُذ التّقويم باهتماٍم، ملتزماً ما يأتي:

اإلجابُة بالقلِم األزرِق الناشِف.	. 

التّفكيُر جيداً قبَل اإلجابِة عن كلِّ سؤاٍل.	. 

الكتابُة بخطٍّ واضٍح.	. 

تها أّوالً، ثّم العودُة إلى اإلجابة عن األسئلِة التي أحتاُج 	.  اإلجابُة عن األسئلِة التي أثُق بصحَّ

إلى إعادِة التّفكيِر فيها.

 ِ  الّتقو�ي
ُ

ت تعل�ي

عزيزي الّتلميذ، أَِجْب عن األسئلِة اآلتَِية:

ُح الَخطَأ:	.  أميُِّز العبارَة الصحيحةَ من العبارِة غيِر الّصحيحِة ممَّا يأتي، وأصحِّ
ةٌ خيالية ).........(-  ة مركب السمكِة الذهبيَِّة قصَّ قصَّ
كانت فكرةُ الصياِد الشابِّ »اصطياد سمكتين إضافيتين كلَّ يومٍ لبناِء المركِب«).........(- 
ت ).........(-  معنى كلمة روت في النَّصِّ قصَّ
همزةُ القطِع هي همزةٌ تكتُب وال تلفظ).........(- 

4849



تقويُم 

الَوحدة
أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ ِممَّا بين القوَسين في كلٍّ ممَّا يأتي:. 	

 ليس من متطلَّباِت إجراِء مقابلٍة صحفيٍّة:- 
)اختياُر الَموضوِع - تحديُد الشَّخصيَِّة وإخبارها بالّزماِن والمكاِن – تحضيُر األسِئلَِة - 

الموافقةُ على كلِّ إجاباِت الشَّخصيَِّة في أثناِء اللّقاء(.
 المصدُر هو اسم ِمن جنِس الفعل يدلُّ على حدٍث- 

د من الزمن - مقترن بزمن ماٍض - مقترٍن بزمٍن حاضر( )مجرَّ
 كلمتا )تقاُرب( و )تباعُد(:- 

)مترادفتان - متضادّتان – أفعال(
 ركنا الجملة الفعليّة:- 

)الفعل والفاعل – المبتدأ والخبر - الفعل والحرف(

أستعمُل التراكيَب اآلتية في كتابِة ِفقرٍة عن أهمِّيَِّة الكتاِب: )خير جليس – يُغني معارفي – . 	
يزيدني ثقةً(:

نةَ في الجمِل اآلتيِة إلى : )اسمٍ وفعٍل وحرف(. 	 أصنُّف الكلماِت الملوَّ
باَك في البَحِر )...............(.-  رمى الصيَّادُ الشِّ
سقى الطِّْفُل الحديقة )...............(.- 
ُح قْمحاً )...............(.-  زرَع الفالَّ
الحكمةُ ال تولُد إاّل بالرأي وبالّرأي اآلخر )...............(.- 

في العبارِة اآلتيِة سببان ونتيجتان:. 	
إنَّ تبادُلَنا األفكاَر واإلصغاءَ باهتمامٍ يصالِن بنا إلى تحقيِق أفضِل النتائِج، والفهمِ الصحيح لألموِر.

نتيَجتُه(١):

نتيَجتُه(٢):

بُب(١):  السَّ

بُب(٢):  السَّ
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أُكِمُل المخطََّط اآلتي:. 	

إعالن

نوُعها

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

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

معناها

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

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

ها ضدُّ

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

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

فعلُها

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

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

أُكِمُل الفراَغ في كلٍّ مّما يأتي:. 	
الهمزةُ ............... همزة تقع أّول الكلمة.- 
ِل الكالمِ، وتُكتَُب وال تُلَفُظ في أثناِء -  همزةُ ............... همزةٌ أّوليّةٌ تُكتَُب أَلفاً وتلفُظ في أوَّ

الكالمِ. 
همزةُ ............... همزةٌ أّوليّةٌ تُكتَُب وتلفُظ، وتُرسُم فوَق األِلِف أو تَْحتَها.- 

املهارُة التي أتقنتُها بعد دراسِة هذه الوحدِة:

بعد انتها  من دراسِة الوحدِة أضفُت إىل معلوما�:



ة
َ
 الثانية: الِعلـُم والّتقان

ُ
ة

َ
الَوْحد

سأكونُ بعد دراسِة هذه الوحدِة قادراً على:

واِبط بينها.. 1 َوِر المَعروضَِة واكِتشاِف الرَّ وصِف الصُّ
تعّرف بعض المُخترعات القَديمة والحَديثة.. 2
التزامِ آداِب االسِتماِع وشروِطِه.. 3
قراءَِة نُصوصِ الَوْحدِة قراءًة جهريًَّة سليمًة ُمعبِّرة.. 4
إلقاِء حديٍث في اإلذاعَِة المَدرسيَّة.. 5
ِف الُجملة الفعليَّة وأنواع األفعال.. 6 تعرُّ
تَعّرِف ُركنَي الُجملَِة االسميَِّة وُمتمِّماتها.. 7
كتابَِة هَمَزِة الَوصلِ والقَطع كتابًة صحيحة.. 8
كتابَِة التَّاِء المَْبسوطَِة والمَربوطَة كتابًة صحيحة.. 9

 كتابِة األحرِف )ج-ح-خ - د- ذ- ر- ز(. 10
قعَة. بخطِّ الرُّ

 كتابِة ِفقَْرٍة ُمستعِمالً المَفاهيَم النَّحويَّةَ الَّتي تعلَّمتُها،. 11
وُمراِعياً قواعَد اإِلمالء.

كتابِة موضوٍع بطريقَِة ِإكماِل الُجمَل.. 12
تقديِر أهمِّيَِّة االختراعاِت في حياِة اإِلنْسان.. 13
تقديِر أهمِّيَِّة الِعلْمِ في حَياتنا.. 14
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ُذ النشاَط: أتأّمُل الّصَوَر اآلتيَة، ثُمَّ أُنَفِّ ي
غ�ت

ُ
 ل

ُ
ة بيَّ العر

ّ
ساسي

أ
امُس ال  الخ

ُّ
ف الصَّ

ل الفصُل األوَّ

٢٠٢٠ - ٢٠٢١م

َّةُ وري َّةُ العربيَّةُ السُّ الُجمهوري  
وزارة التَّربية   

َّة المركُز الوطنيُّ لتطويِر المناِهِج التربوي

وَرِة األُولى.	.  أصُف ما أشاِهُدهُ في الصُّ

أكتشُف الّرابَط بيَن صورِة الهاتِف النّّقاِل والّصوِر المحيطِة به.. 2

أحاِوُر ُزمالئي حوَل فواِئِد االخِتراعات.. 3

ِث، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ ُمنَتِبهاً إىل املَُتَحدِّ

؟	.  عّم يتحّدُث النَّصُّ

2 .. َّتي ذُِكَرْت في النَّصِّ دُ بعَض االختراعاِت ال أعدِّ

3 .. أقترُح أكثَر مْن عُنواٍن للنَّصِّ

ٌع ِمْن ِبالِدي ِ
ــرت
خْ مُ 1

ِن  ِ
َ
ْ �ي لَ

َ
اِع .... أ  أمُّ االخرت

ُ
احلاَجة

 
َ
 حياة

ُ
ل اٍع ُيهّسِ خرت َر �ب ِ

ّ
ك

َ
ُت لُتف

ْ
الَوق

سَتطيع.
َ
جياِل القاِدَمة... فأنَت ت

أ
اال
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أَْقَرأُ:

رَّاسات: مفردها َدرَّاسة: آلٌة لَِفصِل الُحبوِب عن الَقّش.   الدَّ

معجم الملكات

َل مُراعياً الوصَل بيَن الكلمات.	.  أَقرأُ الَمقطَع األوَّ

َِّة لفظاً سليماً.. 2  أَقرأُ الَمقطَع الثَّاني مُراعياً لفظ األحرف اللِّثوي

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى والّسرعة الُمناسبة.. 3 َّةً سليَمةً مراعياً التّلويَن الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري

ْن ِبالِدي ٌع ِم ِ
رت
خْ مُ

-١-

هِن يُحلُِّق بأفكارِِه إىل النُّجوِم،  ارَد الذِّ ملْ يَُكْن أََحٌد يَظُنُّ أنَّ ذلك الطِّفَل الشَّ

َويُعِمُل َعْقلَه ُحبَّاً باإلِنجاِز.

-٢-

كاَن املخرتُِع الّسوريُّ )سليامن محمود( يَْستَثِْمُر اللََّحظاِت يف البحِث َعْن أْساِر 

األَشياء، فَتَنَجيل لِعينيِه أفكاٌر طاملا ترَجَمها اخرتاعاً يقّدم الّنفَع للبرشيِّة جمعاء.

تَرّدداُت  َورافَقْت  ِخياطٍة،  آلة  َماكيَنَة  فابتَكَر  باإِلبرِة  ثوباً  تَخيُط  ُه  أُمَّ رأى 

أَْن  وأَراَد  البديلَِة.  بالطَّاقِة  يعمُل  ومذياعاً  إَِذاَعٍة  َمحطََّة  فَأنَشأَ  ِذْهَنُه  وِت  الصَّ

رَّاساِت ِبأَدقِّ ُصورٍة وبألِف َشْكٍل مْن أشكاِل  ي الزَِّراعَة، فَاخرتََع الِغْربَاَل للدَّ يَُنمِّ

الثّقوِب.

-3-

وُء فقد َسطََع عىل يَديِه ِبِروَحٍة تُولُِّد الطَّاقََة الَكهَربائيََّة عىل سطِح  أَّما الضَّ

نا الطبيعة اخرتََع  منِزلِِه، َوِحنَي أراَد أْن يَختِصَ املََسافاِت من دون أن يزعج أمَّ

مِس التّي مَنَحتْها الُقدرَة عىل الَحرَكَِة، وتدفَّق الِودُّ  سيَّارًَة تَستَِمدُّ طَاقَتَها ِمَن الشَّ

ها. بيَنها وبنَي البيئِة التي تَُضمُّ

اإلنسانيَّة  ِخْدمِة  بُقدرَتِِه عىل  ُمؤِمناً  الِفكِر  يَُجول ويَُجوُل يف عامِل  زاَل  وما 

فيُتاِبع اخرِتاعاتِِه، ويُهدي إلينا أمَثََن هدايا الِعلِم.
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الَفهُم القرايّئ: أقرأُ النَّّص قراءًة صامتًة متجنِّباً الَهْمَهَمَة، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط: 

ٍج، وأصلُها ِبَمعناها بخطٍّ مُستَقيمٍ:	.  أَِصُل الكِلمةَ بضّدها ِبَخطٍّ مُتَعرِّ

أُكِمُل الفراَغ فيما يأتي بما يناسُب:. 2

ماِت المميّزِة ِلَشخصيِّة الُمْختِرِع ُسليمان محمود: ِمَن السِّ

اِئُم على البَْحِث.	.  ِحرُصُه الدَّ

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

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

أَذكُر معنى التَّركيبين اآلتيَيْن:. 3
المرَوحة تولُّد الطّاقةَ الكهربائيّةَ. ...................	 
ُِّد أفكاراً إبداعيّةً. ...................	  الِحوارات اإليجابيَّةُ تول

أُْكِمُل الُمَخطََّط اآلتي:. 4

استث�ُر 

الَوقت

أهمُّ اخرتاعاتِهبداياُت ظهوِر َموِهبَِته

تنميُة 

الزِّراَعة

األسباُب الَّتي دفَعتُْه إىل االخرتاع

: حياُة املُخرتعِ واخرتاعاتُُه ة للنصِّ الفكرُة العامَّ

الفكر الرّئيسية

الفكر الفرعيّةالفكر الفرعيّةالفكر الفرعيّة
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أُميُّز الحقيقةَ ِمَن الَخياِل في كّل ِمّما يأتي:. 5

َع آلة ِخياَطٍةأَنَشأَ َمحّطًة إذاعّيًة اخ��

يُحل ُق بأفكاره نحوالنجوِم

خيالحقيقة

أَكتُب تَركيباً على األقلِّ ِبَمعنى التَّركيِب اآلتي: يُعِمُل َعْقلَُه ُحبَّاً ِباإِلنجاِز.. 6

 

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بما يُعبُِّر عنِّي:. 7

طُموحي أَن أَختَِرَع ................... ألنَّ ...................	. 

لذلَك َسأَُخطُِّط لـ ...................	. 

مُ نَصيحتي لكلِّ الُمختَِرعين. . 8 أُقَدِّ
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أتواصُل شفويّاً: حديٌث إذاعيٌّ

      أَلَقى صديقي مجٌد كلِمًة في اإلذاَعِة الَمدرَسيَِّة في يوِم اللَُّغِة الَعَربيَِّة تحّدَث فيها َعْن 

ِد بما يناِسُب ُمتَطلَّباِت الَعْصِر الَحديث. قُدرِة اللَُّغِة الَعربيِِّة على التَّجدُّ

واِم الَمدرَِسيِّ َسألُْت َمْجداً: كيَف أعَدْدَت الكلِمَة التي ألقيتَها؟ بعَد انتهاِء الدَّ

اللغِة  موضوِع  عن  كتاٍب  في  وقرأُت  المدرسِة  ومكتبِة  التعلِّم  مصادِر  إلى  عدُت  أجابَني: 

ل لي بعَض  العربيَِّة، وكَتبُْت بعَض األفكاِر التي تتعلَُّق بالموضوِع، وراجْعُت الُمعلَّم الذي عدَّ

ِد بما يُناِسُب  هذه األفكاِر، وطلَب إليَّ إضافَة جمٍل تُدلُّ على قُدرَِة اللُّغِة الَعربيَِّة على التّجدُّ

في  التَّرقيِم  َعالماِت  واِضعاً  َصحيحاً  الكلِماِت ضبطاً  أضِبَط  وأْن  الَحديِث،  الَعصِر  ُمتَطلَّباِت 

مكانِها الُمناِسب، ثُمَّ ُعْدُت إلى الُمعلِِّم وقَرأُت عليه ما كَتبُْت ِبلُغتي، فَأرَشَدني المعلُِّم إلى  

تَلويِن َصوتي َوفَق المعاني التي عبَّرُْت عنها، ثُمَّ قرأُت أماَمُه مرًة ثانيًة ُمستَفيداً ِمن إرشاداتِِه، 

حيَحِة الُمَعبِّرَِة. فَأبدى إْعَجابَُه بقراءتي الصَّ

ُ تعلّ
َ
أ

ابق خطوات إِعداد الحديث اإلذاعي  أَسَتخرُج ِمَن النَّصِّ السَّ

َرُب: أتدَّ

أَجمُع معلوماٍت عْن أهمِّيَِّة الكتاِب وفوائِدِه في حياِتنَا العلميَِّة والثقافيَِّة.	 
أَستعين بمعلمي على اختياِر الَمعلوماِت الُمناِسبَِة للَموضوِع.	 
ُب على اإللقاِء مع ضبِط الوقِت المتاح لي. 	  أَتدرَّ
أَبدأُ حديثي اإلذاعيَّ بعبارة جذابة، مثل: )وخيُر جليٍس في األنامِ كتاٌب(.	 
ُل مالحظاِتِه أللتزمَ الُمناِسَب 	  أَقرأُ أمامَ مُعلّمي ما َجَمْعتُه بعَد إعداِدِه َوَضبِطِه لغويّاً، وأسجِّ

منها، وال أَنسى التَّحيَّة في الِبداية والشُّكر في الِختام.
أطبُِّق:

أقّدُم املوضوَع الذي أعَدْدتُُه يف اإلذاَعِة املدرسيَِّة، ُمراعياً:

رَعةَ الِقرائيَّةَ الُمناِسبَةَ.	  السُّ
وتيَّ الُمناِسَب.	  التَّلويَن الصَّ
ليَم.	  بَط اللُّغويَّ السَّ التزامَ عالماِت الَوقِْف، والضَّ
التزامَ الوقِت الُمتاح.	 
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أقّوم:

مُت، َوْفَق اآليت: أطلُب إىل أصِدقايِئ تقييَم ما قدَّ

ثُْت َعنُْه. َّذي تَحدَّ  وضوُح الَهَدِف مَن الَموضوِع ال

 إغناءُ الَموضوِع بالِفَكِر والَمعلوماِت الُمناِسبَِة.

رَعةُ الُمناِسبَة.  وتيُّ والسُّ  األداءُ الُمناِسُب من حيُث التَّلويُن الصَّ

ُل املاُلحظاِت الَّتي َحصلُْت عليها ِمْن زَُماليئ ألستفيَد ِمْنها يف املَرَّات القاِدَمة. أسجِّ

َقواِعُد اللَُّغِة: الُجملَُة االسميَُّة

ُذ النَّشاَط: أقرأُ الِفْقرََة اآلتَِيَة، ثُمَّ أُنَفِّ

ٌر على َحضارِتها، والَحكيُم ِإنساٌن َجمَع  ِر الُمجتََمعات، واألَْخالُق مَُؤشِّ الِعلُْم أساٌس لتحضُّ
الِعلَْم واألخالَق ِليُحقَِّق النَّفَع ِللَجميع.

أالحُظ أنَّ الُجملَةَ )العلُم أَساٌس( بدأْت ِباسمٍ، فَماذا نُسمِّي هذا النَّوَع ِمَن الُجَمل؟	. 

ٍف مَرفوٍع يُسّمى المبتدأ، ماذا نسّمي  . 2 أالحُظ أنَّ الُجملَةَ )األخالق مؤّشٌر( بدأَْت ِباسمٍ مُعرَّ
االسم الذي أخبرنا به عن المبتدأ؟

َّذي أخبْرنا ِبِه عِن الُمبتََدأ )الحكيم( في ُجملَِة )الحكيُم إنساٌن(، وأذكُر . 3 أذكُر االسَم الَمرفوَع ال
عالمة رفعه.
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ُن من ركَنيِن أساسيَّيِن هما: الُجملَُة االسميَُّة: جملٌة تبدأُ ِباسٍم، وتتكوَّ

المبتدأ: اسٌم تبدأُ بِه الُجْملَُة االسِميَُّة.

الخبر: اسٌم نخِبُر ِبِه عِن الُمبتَدأِ.

ُة. مَّ المبتدأُ والَخبُر اسماِن َمرفوعاِن، وَعالمة رفِْعِهما الضَّ

القاعدة

أطّبق: 

أُدلُّ عىل املبتدأِ والخرِب يف كلٍّ مَن الُجملَتنِي اآلتيَتني:

الكتاُب صديٌق.	 
مُس مشِرقَةٌ.	  الشَّ

مثاالن معربان: 

القمُر منيٌر:
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  القمُر: مبتدأٌ مرفوٌع وعالمةُ رفعه ِالضَّ
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  منيٌر: خبٌر مرفوٌع وعالمةُ رفعه الضَّ

العامالُت نشيطاٌت:
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  العامالُت: مبتدأٌ مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  نشيطاٌت: خبٌر مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ

التَّقويُم النِّهايئُّ:

أقرأُ الِفْقَرَة اآلِتيَةَ ثُمَّ أمأل الجدوَل التّالي:	. 

وابِط  َِّة إذا ما أُحِسَن استعمالُها، واالستعماُل الُمفيُد مرتبٌط بالضَّ التقنيّاُت وسائُل مفيدةٌ للبشري
اتيَِّة، واإلنساُن قادٌر ِبحْكَمِتِه على تَسخيِرها ِلنَْفِعه. الذَّ

أضبُط َكِلماِت الجملتَين اآلتيتَين:. 2
الّشجر مزهر.	 
الّرياضة حياة.	 

دُق منجاةٌ( . 3 أُعِرُب الجملتَين اآلتيتَين: )العلُم مفيٌد 	 الصِّ
 	 
 	 
 	 

عالمُة رفعِهالخرُبعالمُة رفعِهاملبتدأالجملُة االسميَّة
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أُكِمُل كاّلً مَن الُجمِل االسِميَِّة اآلتيَِة بُركنها النَّاِقِص الُمناسِب:. 4
العلُم ....................	 
.................... مفيدة.	 

القراءةُ ....................	 
.................... مرتٌّب.	 

ِة دقيقٍة عن مُحتَوياِت َصفِّي مُستَعِمالً الُجَمَل االسميَّةَ.. 5 أحّدُث ُزمالئي لُمدَّ

أكتُب ِفْقرًة من عشريَن َكِلَمةً َعْن ِإنجاٍز ِعلميٍّ ألحِد علماِء بالدي مُستَعِمالً الُجَمَل االسِميَّة.. 6

 

لِيَُّة إمالء: الَهْمزَُة األوَّ

ُذ النَّشاط: أقرأُ الِفقرََة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

ِاْستَطاَع الَعْقُل البََشريُّ أْن يستَثِْمَر قدراِتِه، واجتََهَد الُمختَِرعوَن للوصوِل إلى أفَضِل النَّتاِئج، 
فَِمنْهم مَْن حقََّق هََدفَُه، وِمنُْهم مِن استَخلََص نتاِئَج تجاِرِبه واستفادَ من أخطاِئِه في تَطويِر عمِلِه، 
فإذا أَردَْت أْن تُصبَح مُختَِرعاً َعِظيماً فَاعْتَِمْد على مَهاراِتَك الِعلْميَِّة والَعَمليَِّة في مواقِف الَحياِة 

الُمختَلَفِة، وأَخِلْص في َعَمِلَك، وابذْل قُصارى َجهِدَك لترتقَي بِفْكِرك.

اِبق .	.  أضُع عُنواناً مُناِسباً للنَّصِّ السَّ

ليٍَّة، وأُعلُِّل كتابَتَها على صورِتها.. 2 أستخرُج الكلماِت المبدوءَة بَهمزِة أوَّ

اِبق:. 3 ُب على ِكتابَِة النَّصِّ السَّ أتدرَّ

 

 

أكتُب ما يُمليه َعلَيَّ الُمَعلِّم:. 4

5859



الخّط:

أالحُظ رسَم األحرِف )ج – ح 	 خ( في الكِلماِت اآلتية:	. 

تكتب األحرف الثالثة )ج - ح - خ(:

طِر، ومقداُر نقطٍَة تحَت . 	 إذا وقعت منفردة أو في نهاية الكلِمة: مقداُر نقطتَين فوَق السَّ

طر. السَّ

 في بداية الكلَِمِة لها شكالن: )  ( إذا اتصلت بحروف )ح - ر - ه - م - ي( . 2

و)  ( إذا اتصلت بباقي الحروف.

فائدة

ابقِة مُنتَِبهاً لطريقِة كتابتها.. 2 دُ األحرَف الملونةَ في الكِلماِت السَّ أجرِّ
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أالِحُظ كتابََة أشكاِل الَحرِْف فيما يأتي:

خط  في  )ح(  الحاِء  َحرِْف  أًشكاُل  تُْكتَُب 

الرقعة

أَكتُُب َحرَف الجيِم بَخطِّ الرُّقَعة

أَكتُُب َحرَف الخاِء بَخطِّ الرُّقَعة

١
٢

٣

١ ٢
٣

١
٢

٣
٤

١

٢
٣

ُ تعلّ
َ
أ

أتدرَُّب:

نِة: أحايك رسَم كلاِمِت العبارِة اآلتيِة بخطِّ الرُّقعِة ُمنَتِبهاً لألَْحرُِف املُلوَّ

أطبُِّق:

أالحُظ الَفْرَق يف رسِم األَْحرِف بنَي َخطَّي الرُّقَعِة والنَّسخِ يف الَجدَوِل اآليت:

خطُّ النَّسخ

خطَّ الرُّقعة
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ ُ ِكَتاِبّياً: أساليب للّتعبري أَُعربِّ

أتعلّم:

أكمُل الُجَمَل اآلتيةَ ِمْن ِعندي على أْن تُعبَِّر َعْن موضوٍع في مجاِل االخِتراع:	. 
؟	  أال ترى أّن  
 	! يا لروعِة  
ِلما لها من أثٍر كبيٍر  	 
 	! ما أجمَل أْن  
يجُب علينا أْن  	 

أطبُِّق:

اِبَقةَ في ِكتابَِة مقطٍع َعْن أهمِّيَِّة االخِتراِع في َحياِتنَا.. 2 أستعمُل الُجَمَل السَّ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

فِّ إىل مجموعاٍت ُخامسيٍَّة، وتعمُل كلُّ مجموعٍة عىل إضاَفِة النَُّقِط للُجملَِة اآلتَِيِة للُحصوِل  ُع تالميُذ الصَّ يُوزَّ

عىل األقلِّ عىل ُجملََتني ُمفيدتنَي ُمخَتلِفَتنِي ِباملَعنى مْن كُلِّ َمجموَعة:

 

 

 

ِ عــن 
ّ

صــادِر التعــل الســتعانِة �ب ي و�ب
ســاعدِة أرس�ت  �ب

ُ
ــث أ�ب

ّيــِة. ِم الب�ش
ّ

ي تقــد
خ

� ٌ  كبــري
ٌ

 هل فضــل
َ

ٍع اكن ــرت مخ

ي
ســــَر�ت

ُ
أنـــــا وأ
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ُذ النَّشاَط: َوَر اآلتيَة، ثُمَّ أُنَفِّ أتأمُل الصُّ ي
غ�ت

ُ
 ل

ُ
ة بيَّ العر

ّ
ساسي

أ
امُس ال  الخ

ُّ
ف الصَّ

ل الفصُل األوَّ

٢٠٢٠ - ٢٠٢١م

َّةُ وري َّةُ العربيَّةُ السُّ الُجمهوري  
وزارة التَّربية   

َّة المركُز الوطنيُّ لتطويِر المناِهِج التربوي

ابقِة.. 	 ورِة السَّ أُسمِّي َعناِصَر الصُّ

ابقِة. . 2 وَرِة السَّ أصُف ما أشاهُدهُ في الصُّ

َّتي أَعرفُها.. 3 أذكُر بعَض البَرامِج الحاُسوبيَِّة ال

ُذ النَّشاَط: ِث، ثُمَّ أُنَفِّ أستمُع إىل النَّصِّ ُمراِعياً الِتزاَم الُهدوِء عنَد االسِتامعِ إىل املَُتحدِّ

أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ ممَّا بين القوَسين:	. 
 جلَس ساِمي أمامَ حاِسبِه الّشخصيِّ يريُد أْن:  	 

)يُحادث أسرتَُه، يلعَب بلعبِتِه اإللكترونيِّة المفضلِة، يُحادَث أصدقاءَهُ(

أمأل الفراغاِت اآلتيَةَ ِبما يُناِسُب:. 2
قارَن الكاِتُب في النَّصِّ بيَن ............... و ............... فََوَجَد أنَّ ...............	 

ُّ اكُء االصِطناعي
َّ

الــذ ٢

اكُء 
َّ

... الذ يُّ اكُء الَب�ش
َّ

الذ

... َمْن َصَنَع َمْن؟  ُّ االصِطناعي
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أَْقَرأُ:

َل مُراعياً األحرَف المتقاربةَ لفظاً)س،ص	 ت،ط(.	.  أَقرأُ الَمقطَع األوَّ

أمثُّل مَع زمالِئي الحواَر الّسابَق.. 2

ُّ ناعي اكُء االصِط
َّ

ذ ال

-١-

وريَِّة لَْم يََر فيها  راسيَِّة خارَج الُجمهوريَّة العَربيَّة السُّ أماَم شاَشِة حاسِبِه الّشخيصِّ وبَْعَد أَْشُهٍر ِمْن ِبْعثَِتِه الدِّ

اشِة تَُهنُِّئ النَّاَس ِبالِعيِد وتتمنَّى لُهُم  أُسَتَُه، جلََس سامي يف َصبيَحِة يوِم العيِد، وإذا ِبرسالٍَة ُمنبَثقٍة يف جانِِب الشَّ

عادَة. شَعَر سامي بالرِّضا وتابََع انشغالَُه بكتابَِة رسائِلِِه إىل أُسَتِه. الَخرَي والسَّ

إِخَوتِه  مع  األحاديِث  بعَض  وتباَدَل  والدتِِه  عىل  اطأمَنَّ  وعنَدما 

ُمتَمنِّياً أْن يكوَن مَعهم يف العيِد القادِم، ظََهرْت رسالٌَة جديدٌة تقوُل: 

ُوا عن مشاعرِكُم يف  َهْل يَِحقُّ لَُكم )بني البرش( أْن تَحتَِفلوا وتُعربِّ

الحديِث إىِل َمن تريدوَن ِمْن دوَن أْن تََضُعوا لنا برامَج لِمعرفَِة 

كيَف يكوُن اإلِحساُس. 

-٢-

ضِحَك سامي، وكتَب يُخاِطُب الَحاِسَب:

نعْم يا صديِقي ال بدَّ أْن نعمَل ألجِل ذلَك، لكْن نحُن نبَقى برشاً نَُفكُِّر 

ونَْشعُر ونُِحسُّ ونُبِدُع. أّما أنَت يا صديِقي فآلٌة من معدٍن ونواقَل وداراٍت.

لكم يف  ُمها  ويقدِّ وتنظيٍم،  بدقٍَّة  ويجمُعها  البَرِش ومشاعرِهم،  أفكاِر  كلَّ  يحَفُظ  الّذي  الحاِسُب  الحاِسُب:  أنا 

الوقِت واملكاِن املناِسبَني. فأنا أكرثُ منَك إبداعاً يا ساِمي!

، وأنا أحرَتُِم إتقانََك الَعمَل وأقّدُر َجهَدَك، لكنََّك آلٌة، واآللُة  ساِمي:  لََقْد َشِهْدَت ِبلِسانَِك أنََّك تَحَفُظ أفكاَر البَرَشِ

ُم إالَّ ما أوَدَعَك اإلِنساُن إيَّاُه، وُوجوُدك قائٌم بوجوِد  ال تُبِدُع؛ ألنَّ اإِلبداَع يَْحتاُج إىل فْكٍر، وأَنَت ال تقدِّ

الَعْقِل اإلِنساينِّ، وإتقانُك ُمرَبَمٌج ألجِل غاياٍت بذاتِها تجيُدها بدقّة؛ لكنَّنا بَِني البَرِش نُتقُن عملَنا حيَنام 

عوَر الَجميَل. نحبُُّه وأنَت ال َتْتَلُِك هذا الشُّ

غ لوجودي يف حياتُِكم. أطرَق الحاِسُب َحزيناً ثمَّ قال: إذن ال ُمسوِّ

يَِّة  نَْنتَِقَص من أهمِّ ، وال ميِكُن لنا أْن  البَرَشيُّ ساِمي:  عىل العكِس يا صديقي! فأنَت أذىك ُمنتٍَج أبَدَعُه العقُل 

اخرتاٍع نتباهى ِبِه. 

الحاِسُب: أنا ذيكٌّ حقاً؟

ساِمي: نعم، لكنَّني األذىك.

أطرََق: َسَكَت.

أودَع: َوَضَع يف.

معجم الملكات
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ُذ النَّشاَط:  الفهُم القرايئُّ: أقرأُ النَّّص قراءًة صامتًة متجّنَباً إصداَر أيِّ صوٍت، ثُمَّ أُنَفِّ

أُكِمُل الجدوَل اآلِتي:	. 

  أمنياٌتداراٌت نواقُلالجمع

ذكاُءرسالٌة  حاسُب مفرده

أستخرُج مَن النَّّص ثالث كِلماٍت تنتمي إلى مجاِل الحاسِب:. 2

 

أحّددُ الشَّخصيَّاِت الواردَة في النَّّص:. 3

 

أستبعُد الفكرَة التي لْم تَِردْ في النَّّص مّما يأتي:. 4
للبشِر مشاعُر وأحاسيُس وأمنياٌت.	 
الحاسُب آلةٌ من مَْعِدٍن ونواقَل وداراٍت.	 
وجودُ الحاسِب يوفُّر الوقَت والجهَد والماَل.	 

أُْكِمُل الُمَخطََّط اآلتي:. 5

روح وجسد

يحفظ األفكار 

وينظمها

اإلنسان

الحاسب
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أختاُر من النَّّص عبارًة أعجبتني، وأذكُر الّسبََب:. 6

 

أُسّجل نصائَح أقّدمُها لزمالِئي حوَل وضعيِّة الجلوِس الصّحيِّ في أثناِء استعماِل الحاسِب، . 7
وأرسُم صوراً مالئمةً لعباراِتي.

أمألُ الفراَغ بما يعبُِّر َعن رأيي:. 8

 أهمِّيَّة التِّقنيَّاِت الَحديثَِة تأتي من:  
 

اِبق.. 9 أُضيُف مَقطَعاً ِحوارياً إلى النِّصّ السَّ
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أتواصُل شفوياً: اإلذاَعُة املدرسيَّة

يَّة التِّلفاِز وآداِب مشاهدتِِه. َث به زماليئ عربَ اإلذاعِة املدرسّية عن أهمِّ أُعدُّ حديثاً صباحّياً ألُحدِّ

َقواِعُد اللَُّغِة: تحويُل الُجملِة الفعليَِّة اىل اسميَّة وبالعكس

أقرأُ الفقرَة اآلتيَة قراءًة متأنَّيًة:

َّتي يطمُح  يحتاُج اإلبداُع إلى ِفْكٍر منطلٍق، َويُواِصُل الُمبِدُع التَّفكيَر حتَّى يَِصَل إلى النَّتاِئِج ال
في  نتاِئَج رائعةً  المجهول، وحّقق  اكتشاِف  إلى  ما سعى اإلنساُن  إليها، وكثيراً  الوصوِل  في 

ميادين الحياِة كلّها.
أقرأُ األمثلَة اآلتية ثُمَّ أجيب:

بأ

اإلبداُع يحتاُج إىل ِفْكٍر منطلٍق.يحتاُج اإلبداُع إىل ِفْكٍر منطلٍق.

املُبِدُع يُواِصُل التَّفكريِ.َويُواِصُل املُبِدُع التَّفكرَي.

أاُلِحُظ أنَّ ُكاّلً ِمَن الُجملَتَيِن في الَمجموَعِة )أ( بََدأْت ِبِفْعٍل، ماذا نُسمِّي هذا النَّوَع ِمَن الُجَمل؟	. 

أدلُّ على الفاِعِل في كلٍّ ِمْن ُجملَتَي الَمْجموَعِة )أ(. . 2

مَ على الِفْعِل، أبيُِّن نوَع هاتَين . 3 أالحُظ أنَّ الفاِعَل في كلٍّ ِمْن ُجملَتَي الَمْجموَعِة )ب( تقدَّ
الُجملَتَين بعَد ابتداِئِهما ِباسم.

َّذي يَطرأُ على الُجملَِة الِفعليَِّة عند تَقديمِ الفاِعِل على الِفْعِل.. 4 أبيُِّن التَّغيَُّر ال
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ُم الفاعَل على الفعِل. لتحويِل الُجملَِة الِفعليَِّة إلى ُجْملٍة اسميٍَّة نقدِّ

القاعدة

أُطَبُِّق:

زَِم: . 1 أحوُِّل الُجملََة الِفعليََّة إىل ُجْملٍَة اِْسِميٍَّة ، وأُجري التَّغيريَ الالَّ

يبرمج الخبيُر الحاِسَب

 

أحوُِّل الُجَملَتني االسميََّتني اآلتيَتني إىل جملََتني فعليََّتني:. 2

ُل األرقامَ إلى بياناٍت	   الحاِسُب يُحوِّ
 
َق على اإلنسان	   الحاسُب لن يتفوَّ
 

التَّقويُم النِّهايئُّ:

لَها إلى ُجملٍَة 	.  أصوغُ ُجملَةً اسميَّةً على األقلِّ في موضوٍع يَُهمُّني، وأَطلُُب إلى َزميلي أْن يُحوِّ
ِفعليَّة.

 

ِة دقيقتَين عن لعبٍة أُنَفُِّذها على الحاِسِب مُستَْعمالً الُجَمَل االسميَّةَ . 2 ُث أمامَ زمالِئي لمدَّ أتحدَّ
والِفعليَّة.

أكتُب ِفْقرًة من خمَس عشرَة كِلمةً على األقلِّ عن فائَدِة الحاِسِب مُستَعِمالً الُجَمَل االسميَّةَ . 3
والِفعليَّة.

إمالء: التَّاُء املَبسوطَُة واملَربوطَة

أقرأُ الِفْقرَة اآلتِيَة قراَءًة صامَتًة ُمتأَنَِّية:

جلَس سامي أمامَ شاَشِة حاسِبِه الّشخصيِّ وتبادَل التّهاِني واألمنياِت الطيِّبَةَ، وفجأًة انبثََقْت 
رسالةٌ في جانِب الّشاشِة تُهنّئُ النّاَس بالعيِد وتتمنَّى لساِمي الَخيَر والّسعادَة. التفَت سامي إلى 
رسالَِة الَحاسِب فوجَد رسالةً تقول: كلَّ عامٍ وأنَت ِبَخيٍر يا سامي. أتَمنَّى لَك قضاءَ وقٍْت مُمِتع.
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-أ-

ُذ النَّشاَط: أقرأُ األمثلَة، ثُمَّ أُنَفِّ

التفَت سامي إلى رسالَِة الَحاسِب.	 
انبَثََقْت رسالةٌ في جانِب الّشاشِة.	 
كتبُت إلى أمّي رسالةً.	 
تبادَل التّهاِني واألمنياِت الطيِّبَةَ.	 
أتَمنَّى لَك قضاءَ وقٍْت مُمِتع.	 

نَةَ إلى أسماٍء وأفعاٍل، ثُمَّ أقرُؤها مُراِعياً تَسكيَن الَحْرِف األَخير.	.  أصنُِّف الَكِلماِت الُملوَّ

أاُلِحُظ أنَّ التَّاءَ في الِفْعِل )التفَت( أصليَّةٌ، أَكِتبَْت مبسوطةً أم مربوطَةً؟. 2

اكنةُ، أَكِتبَْت مبسوطةً أم مربوطَةً؟. 3 أاُلِحُظ أنَّ الِفعَل )انبَثََقْت( جاءَ في آخِرِه تاءُ التَّأنيِث السَّ

َكةً، أَكِتبَْت مبسوطةً أم مربوطَةً؟. 4 أاُلِحُظ أنَّ التَّاء في آخِر الِفعِل )كتبُت( جاءْت متحرِّ

َِّث الّسالمِ، أَكِتبَْت التّاءُ مبسوطةً أم مربوطَةً؟. 5 أاُلِحُظ أنَّ َكِلَمةَ )أمنيات( تدلُّ على َجْمِع الُمؤن

أاُلِحُظ أنَّ َكِلَمةَ )وقت( اسٌم ثالثيٌّ ساكُن الَوَسط، أَكِتبَْت التّاءُ مبسوطةً أم مربوطَةً؟. 6

اكِن. التاُء الَمبْسوطُة هَي الَّتي ال يتغيَُّر لفظُها عنَد الوقِْف عليها بالسَّ

من مواِضعِ كتابِة التَّاء مبسوطًة:

اكَِنِة أو ِبالتَّاِء الُمتَحرِّكَة.. 	 األفعاُل الُمنتهيُة بتاٍء أصليٍَّة، أوالمتَِّصلَة بتاِء التَّأنيِث السَّ

اكُن الَوسط.. 2 الِِم، واالسُم الثُّالثيُّ السَّ الَُّة على َجْمعِ الُمؤَنَِّث السَّ األسماُء الدَّ

أستنتج

أطبِّق:

َع حاالتِها. أَْمألُ الَجدَوَل اآليت بأربعِ كَلاِمٍت تنتهي بتاٍء َمْبسوطٍَة ُمراِعياً تنوُّ

الكلِمُة الَّتي تحوي تاًء مبسوطًة

اسمفعل

7071



-ب-

ُذ النَّشاَط: أقرأُ ُاألمثلََة، ثُمَّ أُنَفِّ

تبادَل سامي التَّهاِني واألمنياِت الطيِّبَةَ.	 
انبَثََقْت رسالةٌ في جانِب الّشاشِة.	 

اِكن على التَّاء، ماذا لُِفظَِت التّاء عند الُوقوِف َعلَيها 	.  نةَ مُراعياً الَوقَْف بالسَّ أقرأُ الكِلماِت الُملَوَّ
اِكن؟ بالسَّ

ٍَّث، أَكِتبَْت مربوطَةً أم مبسوطةً؟. 2 نَةَ تدلُّ على اسمٍ مُفَرٍد مَُؤن أاُلحُظ أنَّ الَكِلماِت الُملَوَّ

التّاُء المربوطُة: هي التّاُء التي تُلَفُظ هاًء عنَد الوقِف عليها.

تكوُن التَّاُء مربوطًَة في آخِر االسِم المفرِد المؤنَّث.

أستنتج

أُطَبُِّق:

أمألُ الفراغ يف كلٍّ ماّم يأيت:

َُّث ِمْن َكِلَمة )كثير( .................... الُمْفَردُ ِمْن َكِلَمة )حدائق( ....................، الُمَؤن

تُكتُب التّاُء في آخِر الَكلَِمِة على صورتَين: َمبسوطًَة وَمربوطًَة.

اكِن. التاُء الَمبْسوطُة هَي الَّتي ال يتغيَُّر لفظُها عنَد الوقِْف عليها بالسَّ

من مواِضعِ كتابِة التَّاء مبسوطًة:

اكَِنِة أو ِبالتَّاِء الُمتَحرِّكَة.. 	 األفعاُل الُمنتهيُة بتاٍء أصليٍَّة، أوالمتَِّصلَة بتاِء التَّأنيِث السَّ

اكُن الَوسط.. 2 الِِم، واالسُم الثُّالثيُّ السَّ الَُّة على َجْمعِ الُمؤَنَِّث السَّ األسماُء الدَّ

التّاُء المربوطُة:  هي التّاُء التي تُلَفُظ هاًء عند الوقِف عليها، ومن مواضعها آخُر االسِم الُمْفرَِد 

الُمؤَنَّث.

القاعدة 
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التَّقويُم النِّهايئُّ:

أَِصُل ُكلَّ كلمٍة تنْتَهي بتاء إلى سبِب كتابَِة التَّاء على صوَرِتها:	. 

قرأَْتبيْت كاتِباتَشَجرَة

تاُء التَّأنيِث 

اكَِنُة السَّ

اسٌم ثال�ٌّ 

ساكُن الَوَسط.

تاُء َجمعِ املُؤَنَِّث 

الِم السَّ

اسٌم ُمْفرٌَد 

ُمؤَنٌَّث

أُعلُِّل كتابَةَ التَّاِء على صورتها في آِخِر الكِلماِت اآلتية:. 2
مَْدَرَسة  

باَت  
قاِرئات  

َصنََعْت  
ُكنُْت  

ِة دقيقتَين َعْن فاِئَدِة األلعاِب التَّعليميَِّة مُستَْعِمالً كلماٍت تحوي . 3 أحاِوُر مَجموَعةً ِمْن ُزمالئي ِلُمدَّ
التَّاءَ الَمبسوطَةَ والَمربُوطَة.

لَِة مُستَْعِمالً كلماٍت تحوي التَّاءَ الَمبسوطَةَ . 4 أكتُب فقرًة من عشر كِلماٍت عن هوايَتي الُمَفضَّ
والَمربُوطَة.

  
 

الخّط:

أالحُظ رسَم األحرِف )د 	 ذ( في الَكِلماِت 	. 
اآلِتيَة:
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اِل: مائاِلً ِمَن اليَساِر إلى اليَميِن ثُمَّ ِمَن األَعلى إِلى األْسَفِل وُمرتَِكزاً  اِل أو الذَّ يُكتَُب َحرُف الدَّ

. طر، والَخطُّ األفُقيُّ أطوُل قليالً ِمَن الَخطِّ العموديِّ على السَّ

فائدة

ابقِة مُنتَِبهاً لطَريَقِة كتابَِتها. 2 نَةَ في الكِلماِت السَّ دُ األَحُرَف الُملوَّ أجرِّ

 

أاُلحُظ كتابََة أشكاِل الَحرِف فيما يأتي:

اِل ِبَخطِّ الرُّقَعة: أكتُُب َحرَف الذَّ

ُ تعلّ
َ
أ

أتدرَُّب:

نِة: أحايك رسَم كلاِمِت العبارِة اآلتيِة بخطِّ الرُّقعِة ُمنَتِبهاً لألَْحرُِف املُملَوَّ

أطبُِّق:

أالحُظ الَفرَق يف َرْسِم األَْحرِف بنَي َخطَّي الرُّقَعِة والنَّسخِ يف الَجدَوِل اآليت:

خطُّ النَّسخ

خطَّ الرُّقعة
١

١
٢

٢

٣

١
١

٢

٢

٣

٥
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أعرّبُ كتابياً: حقيقٌة علميٌَّة

ُذ النَّشاط: أقرأُ الحقائَق العلمّية اآلتية، ثُمَّ أُنَفِّ

دُ المعادُن بالحرارِة.	  تتمدَّ
هُب ال يَْصَدأ.	  الذَّ
اإلنساُن هو الكائُن الحيُّ الوحيُد الذي يستطيُع النّومَ على ظهِرِه.	 
الَمصَدُر اسٌم غيُر مرتَِبٍط بَزمَن.	 

أختاُر اإلجابةَ الّصحيَحةَ:

)آراءٌ 	 حقائُق(.	.  المعلوماُت الّسابقةُ: 

)دقيقةً 	 تحمُل أكثَر من معنى(.	.  جاءَِت األلفاُظ:  

)الخياَل 	 الواقَع(.	.  استَعَمَل الكاتُب: 

تتميُّز الحقائُق العلميُّة بــــ : 

الّدقِّة والثَّباِت.. 	

البعِد عن الخياِل وألفاِظِه.. 2

اختياِر األلفاِظ الّدقيقِة.. 3

استعماِل األرقاِم والبياناِت العلميِة.. 4

حياديَّة الكاتِب: إذ ال يعرُِض الكاتُب رأيَُه.. 5

األسلوُب الِعلميُّ في الِكتابَِة: هو األسلوُب الذي نعبُِّر فيه عِن الَحقائِِق الِعلْميَِّة ووصِفها ِبدقٍَّة 

ْخِصّي. وتفصيٍل بَعيداً عِن الَخياِل أو إبداِء الَمشاِعِر والرَّأِي الشَّ

: مناقشُة الموضوعاِت العلميَِّة، ووضوُح األفكاِر وتسلُسلُها. من خصائِص األُسلوِب الِعلميِّ

ُ تعلّ
َ
أ

أتدّرُب:

راسِة الّسابقِة. أعاوُن زماليئ عىل كتابِة بعِض الحقائِق العلميَِّة الَّتي مرَّْت َمَعنا يف سنواِت الدِّ

 
أطبُِّق:

أبحُث يف مكَتبِة املَْدَرسِة، ألَْجَمَع بَعضاً ِمَن الَحقائِِق الِعلَْميَِّة ُملَتزِماً َخصائَِص ِكتابَِتها، ثُمَّ أعرُضها يف َمَجلَِّة 

الحائِِط يف لوَحِة إِعالناِت املَْدَرَسة.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أُعاِوُن زماليئ يف املَجموَعِة عىل إِعطاِء أكرِب عدٍد ِمَن الُجَمِل الِفْعليَِّة واالسميَِّة مَن الكَلاِمِت اآلتَِية:

الحب

يف

من

عادت

الحن�

أعشاشها
ء السَّ

جميل

إىل

طارت

أنحاء

الوطن

األرض
األمل

العصاف�

فء الدِّ

 

 

 

 

ِ عــن 
ّ

صــادِر الّتعــل ِة �ب
َ
الســتعان ي و�ب ِ

ســاعدِة أرس�ت ــث �ب أ�ب

مراحــِل تطــّوِر احلاســِب.

ي
ســــَر�ت

ُ
أنـــــا وأ
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ُذ النَّشاَط: وَرتنَي اآلتيتني، ثُمَّ أُنَفِّ أتأّمُل الصُّ ي
غ�ت

ُ
 ل

ُ
ة بيَّ العر

ّ
ساسي

أ
امُس ال  الخ

ُّ
ف الصَّ

ل الفصُل األوَّ

٢٠٢٠ - ٢٠٢١م

َّةُ وري َّةُ العربيَّةُ السُّ الُجمهوري  
وزارة التَّربية   

َّة المركُز الوطنيُّ لتطويِر المناِهِج التربوي

لغة الضاد

وَرتَين.. 	 أصُف ما أشاهُده في الصُّ

وَرتَين؟. 2 ما المشتَرُك بيَن الصُّ

ورِة األولى أشياءَ ِمْن خيالي مُرتَِبطةً بها.. 3 أضيُف إلى الصُّ

ُذ األنِشطََة اآلتَِية: أستمُع إىل النَّصِّ ُمراعياً تََجنَُّب املُشتِّتات، ثُمَّ أُنَفِّ

أستبعُد اإلجابةَ غير الصحيحة في كلٍّ مّما يأتي:	. 

 يتحّدث النَّّص عن:	. 
دعوة األجياِل إلى: )العلمِ 	 الّصداقِة 	 الحفاِظ على اللّغِة العربيِّة(

 بدا الّشاعُر في النَّّص:	. 
)ناِصحاً 	 مُِحبَّاً 	 مُتََردِّداً(

أعبُر عمَّا َسِمْعتُه ِبُجْملٍَة مُفيدٍة ......................................... 2

ت
� ْ َ �خ  ِ

ْ
لِعل �بِ 3

نٌس َوَونيس، 
ُ
ُ َجليٍس... أ خري

؟   ْن أ�خ َ �خ
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أَْقَرأُ:

تَ
� عِل �خ ل �ب

ــُب مــهــالً ــالِـ الكتاباأيّـــهـــا الـــطَـّ تــطــِو  ال  فُــــزَْت 

ــُه َصــديــقــاً ــْن ــْذ ِم ــِخـ مستطاباواتَـّ ــداً  ــه ش ــجــِن  ت

*****

علامً الــَغــِد!  ــاَب  شــب ــا  ــٌق أصــابــاي ــلـ زانَــــــه خـ

فيُكم ــابــُق  الــسَّ اكِتسابَاوالفتى  الُعْمَر  طَوى  َمْن 

*****

ــاٍض ــَد م ــْج ــرتِدُّوا َم ــاسـ ــافـ ــاب ــَض ــِه ــلَّ ال ــ نُـــــورُه َج

ــاِد َنَــتــكــم ـ ــضَّ ــُة الـ ــَغـ ــالُـ َداب الُعجَمَة  ــاحــذُروا  ف

*****

فالح فلوح

ُمستَطاب: طَيِّب.

الُعجَمُة: الَكالُم غرُي الَفصيح.

فًة ِمْن )دأباً(: َعادًة.  دابا: ُمَخفَّ

َجّل الهضاب بعنى: أَضاَء الكوْن.

معجم الملكات

َل والثّاني مُراعياً أُسلوَب النِّداء.	.  أَقرأُ الَمقطَعين األوَّ

عري الُمناسب.. 2 أَقرأُ الَمقطَع الثّالث مُراعياً األداء الشِّ

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى.. 3 َّةً سليَمةً مراعياً التّلويَن الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري
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ُذ النَّشاط: الفهُم القرايئُّ: أقرأُ النَّصَّ ِقراءًة صاِمتًة يف دقيقَتني، ثُمَّ أُنَفِّ

أُكِمُل الَفراغاِت اآلِتيَةَ بما يُناِسبُها:	. 
ضّد )الُعجَمةَ(:  	 
جمُع )الُعْمر(:  	 
مثنَّى )مجٌد(:  	 
مفردُ )الهضاب(:  	 

ِل بالَكِلَمِة . 2 أَِصُل التَّركيَب في الَعموِد األوَّ
الُمعبَِّرِة َعنه في الَعموِد الثَّاني:

الُعلومُ	 زانَه خلٌق أصاَب	 

الَعَربيَّة	 تجني َشْهداً مُستطابا	 

اِد	  استقامَ	 لغةُ الضَّ

ِل َسبَباً ونَِتيجةً، . 3 أستخرُج مَن البَيِت األوَّ
ثُمَّ أُضيُف نتيَجةً أخرى ِمْن ِخبَرتي 

ِبِب نَْفِسه: للسَّ
بب:  	  السَّ
 	   ، النَّتيجة:   

َّذي يدلُّ على كّل . 4 أكتُب رقَم البيِت ال
ِفكرة من الِفكَرتيِن اآلِتيتين:

عوةُ للِعلْمِ الُمقتِرِن باألَْخالق	  الدَّ
عوةُ للِحفاِظ على نَقاِء اللُّغِة العربيَّة	  الدَّ

أُخِبُر ُزمالئي ِبالبيِت الذي يَتَضمَُّن معنى . 5
الَمقولَِة اآلِتيَة، من النّص. )األنام: النَّاس(

»وخيُر جليٍس في األنامِ كتاُب«

أختاُر مَن النَّصِّ بَيتاً أعَجبَني، ثُمَّ أبيُّن . 6
َسبَب إعجابي ِبِه.

 

عوَر . 7 أقرأُ البيَت اآلتي، ثمَّ أختاُر الشُّ
الُمناِسَب ممَّا بيَن الَقوَسين: 

ماٍض َمْجَد  الِهَضابافاسرتِدُّوا  ــلَّ  َج نُـــورُه 

اِبِق هو: َّذي يتجلَّى في البيِت السَّ عوُر ال الشُّ

عادة( )االفتخاُر 	 الحبُّ 	 السَّ

أَقتَِرُح أنا وُزمالئي عباراٍت تَحثُّ تاَلميَذ . 8
مَدَرَسِتنا على الُمطالََعة، ونتِّفُق على 
الِعباراِت الثَّالِث األكثِر جاذبيَّةً، ثُمَّ 

نعرُضها في لوحِة اإِلعالنات:

هاِت من النّصِّ تَركيباً يُدلُّ على مَكانَِة . 9
اللُّغَِة العربيَّة

 أحفُظ األَبياَت وألقيها أمام ُزماَلئي . 0	
مُتَمثِّالً مَشاعَر النُّصِح واإِلرشاِد.
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أتواصُل شفويّاً: رسد الحكاية

ُث زَماليئ عنها ُمراعياً األداَء املُناِسَب. ًة قرأتُها ورسمُتها يف خيايل، وأحدِّ أتذكَُّر قصَّ

حيحِ عىل الَفْتح َقواِعُد اللَُّغِة: بناُء الِفْعِل املايض الصَّ

أقرأُ الِفقرََة اآلتَِيَة ِقراَءًة صاِمَتًة متأنّيًة: 

ت اللُّغَةُ وسيلتَُه األَساسيَّةَ في نَقِل الُعلومِ والَمعارِف؛  َعدَّ الُعلماءُ الكتاَب مَْصدَر الِعلْمِ، وعُدَّ
فالِكتاُب والتِّقنياُت الَحديثةُ َعِماَل على تَسهيِل الُحصوِل على الَمْعِرفَِة. واللُّغاُت مُعظَُمها نَالِت 
اللُّغاِت  بيَن  بالتَّرجَمِة  الُعلماءُ  فقامَ  اآلخريَن،  تَجاِرِب  من  االسِتفادََة  تريُد  التي  األُمَمِ  ِاهِْتمامَ 

الُمختَِلَفة.
ُذ النَّشاط: أقرأُ األمثلَة، ثُمَّ أُنَفِّ

َعدَّ الُعلَماءُ الِكتاَب مَْصَدَر الِعلْمِ.	 
الكتاُب والتِّقنياُت الَحديثَةُ َعِمال على تَسهيِل الُحصوِل على الَمْعِرفَة.	 
نالَْت لُغَتُنا اهتمامَ األممِ.	 

ِل ِفْعٌل ماٍض لَْم يَتَِّصْل بآِخِره شيءٌ، أُبيُّن حرَكةَ آِخِره.	.  ( في الِمثاِل األوَّ أاُلحُظ أّن الِفعَل )َعدَّ

أدلُّ على الَحرِف األَصليِّ األخيِر في كلٍّ ِمَن الِفْعلَيِن )عمال 	 نالت(، وأذكُر َحرَكة كلٍّ . 2
منهما.

ِّصاِلِه بأِلِف االثنَين، فَهْل تَغيَّرْت َحرَكةُ آخِر . 3 أاُلحُظ أنَّ الِفعَل )َعِمَل( لَْم تَتغيَّْر َحرَكةُ آِخِره عنِد ات
اِكنة؟  ِّصاِلِه بتاِء التّأنيِث السَّ الِفعِل )نال( عند ات

أاُلحُظ أنَّ كالًّ مَن األفعاِل )عّد 	 عمل 	 نال( بُنَي آخُرها على حركة واحدة. أذكرها؟. 4

الِفْعُل الماضي ِفْعٌل َمبنيٌّ دائِماً.. 	

 يُبَنى الِفْعُل الماضي َعلَى الَفتِْح إذا: . 2

 لم يَتَِّصْل ِبِه َشيٌء. 

 اتَّصلَْت ِبِه أَلُِف االثَنين. 

اكَِنة اتَّصلَْت به تاُء التَّأنيِث السَّ

القاعدة 
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أطّبق:

أستخرُج من الِفقرَِة اآلتَيِة األفعاَل املاِضَيَة، ثُمَّ أَمألُ الَجدوَل ِباملَطلوب:

َعَزفَْت رنُد على القيثارة، فسمَع مازٌن وريٌم ألحاناً عذبةً، فكتبَا كلماٍت معبَِّريِْن عن إعجابهما 
بما سمعا.

مرُي أو الحرُف الَّذي اتصَل ِبِهالفعُل املايض َحرَكُة بنائِهالضَّ

مثاالن مُعَربان:

ُق جاِئزًة. ناَل الُمتَفِوّ
ناَل: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِة الظَّاِهَرِة على آِخِرِه.	 
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  ُق: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ الُمتَفِوّ
جاِئزًة: مفعوٌل ِبِه مَنصوٌب، وَعالمَةُ نَصِبِه الفتحةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	 

ةً. قرأْت ريٌم قصَّ
اِكنَةُ حرٌف 	   قرأْت:  فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِة الظَّاِهَرِة على آِخِرِه، والتّاءُ تاءُ التّأنيِث السَّ

ال محلَّ لُه ِمَن اإِلعْراب.
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  ريٌم:  فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
ةً: مفعوٌل ِبِه مَنصوٌب، وَعالمَةُ نَصِبِه الفتحةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  قصَّ

التَّقويُم النِّهايئُّ:

َّتي 	.  لهما إلى أفعاٍل ماِضيٍَة مبنيٍَّة على الَفتِْح مُستَْعِمالً الحاالِت ال أكتُب فعلَيِن مُضاِرعيِن، ثمَّ أُحوِّ
تعلَّْمتُها وفق المثال.

يكتُب

كتََب

كتَبَْت

ا اْستََحقَّ كتَبَا
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أمألُ الفراَغ بفعٍل ماٍض مناسٍب:. 2
اللّغة والعلُم .......... في بناِء الحضارِة.	 
ة ......... بالجائَزِة.	  الطالبة المجدَّ
........... الطّفُل أمام المعلِّم باحترامٍ.	 

أعرُب ما تحته خطٌّ من الُجملَِة اآلتية:. 3

قّرَر األوالدُ إقامةَ احتفاٍل بمناسبِة يومِ اللُّغِة العربيِّة.
 	 
 	 
 	 

ِة دقيَقٍة مُستَْعِمالً الفعَل الماضَي المبنيَّ على . 4 ُث ُزمالئي َعْن أهمِّيَِّة اللُّغِة في التَّعلُّمِ لُمدَّ أَُحدِّ
الَفتْح.

ٍة أعجبتني مُستَْعِمالً الفعَل الماضي المبنيَّ . 5 أكتُب فقرًة مْن َخمَس َعْشَرَة َكِلمةً عن فكرِة قصَّ
على الَفتْح.

إمالء: التَّاُء املَربوطَُة واملَبسوطَة

َق  ُّها الطَّالُب أاَلّ تُْهِمَل الكتاَب والقراءَة، فإذا َجَعلَْت ِمنُْهما َصديَقين فستناُل التَّفوُّ عليَك أي
والنَّجاَح، وإذا كانْت قراءَتَُك ُجزءاً من َحياِتَك ُحزَت الَمكانَةَ الُعليا بين ُزمالِئك، وعلى الُمَعلِّميَن 

ِّخاِذ الُمطالََعِة َسبيالً إلى الَمعِرفَة والُمعلِّماِت أن يُرِشدوا تالميَذهُم إلى ات

اِبَق، ثُمَّ أستخرُج الَكِلماِت التي تحوي تاءً مربوطةً أو تاءً مبسوطةً، وأعلُِّل 	.  أَقرأُ النَّصَّ السَّ
كتابَتَها.  

ُب على ِكتابَِة الكلمات التي تحوي تاءً مبسوطة أو مربوطة.. 2 أتََدرَّ

 

أكتُب ما يُمليِه َعليَّ الُمَعلِّم.. 3

الخّط:

أالحُظ رسَم األحرِف )ر 	 ز( في الكِلماِت 	. 
اآلتية:
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ بخّط  متّصالً  مائالً  مستقيماً  علوياً  اليسار خطاً  إلى  اليمين  من  والزاي(  )الراء  يكتُب حرفا 

. سفلي مقّوس، وإذا جاء كّل منهما ُمتَِّصالً فإنّه يُكتُب بسنٍّ أو من دون سنٍّ

فائدة

ابقِة مُنتَِبهاً لطريقِة كتابتها.. 2 دُ األحرَف الملونةَ في الكلماِت السَّ أجرِّ

أتدرَُّب:

أحايك رسَم كلامِت البيت اآليت بخطِّ الرُّقعِة:

أطبُِّق:

أالحُظ الفرَق يف رسِم األحرِف بني َخطَّي الرُّقَعِة والنَّسخِ يف الَجدوِل اآليت:

خطُّ النَّسخ

خطَّ الرُّقعة
١

١

٢١

١٣ ٣

٢

أعرّبُ كتابياً: حقيقٌة علميٌَّة

أعاوُن زمالئي على كتابِة بعِض الحقائِق العلميَِّة التي أعرفُها.	. 

أعودُ إلى كتاِب العلومِ، وأجمُع بعضاً مَن الَحقاِئِق الِعلِميَّة ملتَِزماً َخصائَص كتابِتها.. 2

أاُلِحُظ كِتابَة أشكاِل الَحرِْف فيما يَأتي:

أكتب أشكاُل حرف الزّاي )ز( بخّط الرّقعة

ُ تعلّ
َ
أ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أعاوُن زَماليئ يف املَجموَعِة عىل كتابَِة أكرب عدٍد مَن الكَلاِمِت تبدأُ بَحرِف الرَّاء أو الزَّاِي وتنَتهي بتاٍء . 1

ُل كاّلً ِمْنها عىل ِبطاَقة. مربوطٍَة، وأسجِّ

أُقاِرُن عَدَد بطاقايت مع َعَدد بطاقاِت زماليئ.. 2

 عــن أمّه 
ّ

صــادِر الّتعــل الســتعانِة �ب ي و�ب
ســاعدِة أرس�ت  �ب

ُ
ــث أ�ب

ــا أمــاَم  خ وألق�ي �ي ي القــرِن احلــادي والعــ�ش
خ

املنجــزاِت العملّيــة �

. ي
زمال�أ

ي
ســــَر�ت

ُ
أنـــــا وأ
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تقويُم 

الَوحدة

اَعِة عنَد انِتهايئ  اعِة األوىل، ثُمَّ أرُسُم عقارَِب السَّ اَعِة عنَد بدِء تنفيذي التَّقويَم عىل السَّ أرُسُم عقارَِب السَّ

اعِة الثَّانية. عىل السَّ

َة التي اسَتغرْقُتها إلمتاِم التَّقويم. أحُسُب املدَّ

ُح الخطأ:	.  حيَحِة في ُكلٍّ ممَّا يأتي، وأصحِّ حيَحةَ ِمْن غيِر الصَّ أميُِّز الِعباَرَة الصَّ
 	.)...............( َّتي ال يتغيَُّر لفظُها عنَد الَوقِْف عليها.  التاءُ الَمبْسوطةُ هي ال
 	.)...............( مُ الفاِعَل على الفعل.  لتَحويِل الُجملَِة الِفعليَِّة إلى ُجملٍَة اسميٍَّة نُقدِّ
 	 .)...............( اكُن الَوَسِط.  ِمْن مَواِضِع كتابَِة التَّاِء الَمبْسوطَِة في األسماِء: االسُم الثُّالثيُّ السَّ
 	.)...............( الفعُل الماضي فعٌل مبنيٌّ داِئماً. 

أضِبُط أواِخَر كلماِت الُجملَِة اآلِتيَة بالَحَركِة الُمناِسبَة:. 2

الَعلَم مرفوع في سماء الوطن.

أُْكِمُل الُجملةَ ِبالَخبَِر الُمناِسِب في كلٍّ ممَّا يأتي:. 3

لَْعُب باَحةاملـَ السِّ الصفُّ

أُكِمُل الَجدَوَل اآلتي ِبما يُناِسبُُه:. 4

أماَمتقليديٌّاالصِطناعيُّالَكلَِمُة

ها ِضدُّ
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تقويُم 

الَوحدة
وَرِة اآلتية مُْستَْعِمالً ُجَمالً اسميّةً وُجَمالً ِفْعليَّة فعلُها ماٍض مَبْنيٌّ . 5 أكتُب ِحواراً بيَن َشخِصيَّتَي الصُّ

َّتي تعلَّمتُها: على الَفتِْح بالحاالِت ال

ُل الُجملَةَ الِفعليَّةَ اآلتيَةَ إلى ُجملٍَة اسميٍَّة:. 6 أحوِّ

يَْجِلُس الطِّفُل على الَمْقَعِد

 

ُل الُجْملَةَ االسِميَّةَ اآلتِيةَ إلى ُجْملٍَة فعليٍَّة:. 7 أحوِّ

التِّلميُذ يَُحلُّ الَمسأَلَةَ

 

املهارُة التي أتقنتُها بعد دراسِة هذه الوحدِة:

بعد انتها  من دراسِة الوحدِة أضفُت إىل معلوما�:
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الهدف
تقييمي ملقدار تَحّقِق الهدف 

)جيد - وسط - ضعيف(
مل يتحقق

سبب اختياري 

لهذا التقييم

وِر الَمعروَضِة واكِتشاُف الرَّواِبط . 	 وصُف الصُّ

بينها.

التزاُم آداِب االسِتماِع وُشروِطه.. 2

قراءُة نصوِص الَوحدِة قراءًة جهريًَّة سليمًة . 3

ُمعبِّرَة.

إلقاُء حديٍث في اإلذاَعِة المدرسيَّة.. 4

تعرُُّف ُركَني الُجْمَلِة االسِميَِّة )المبتدأ والخبر(، . 5

وإعراُبُهما.

تمييُز الُجْمَلِة االسِميَِّة من الفعليَّة.. 6

تحويُل الُجمَلِة الِفعليَِّة إلى ُجمَلٍة اسميٍَّة . 7

وبالَعْكس.

حيِح على الَفتح.. 8 تعرُُّف بناِء الفعِل الماضي الصَّ

تطبيُق قواِعِد ِكتاَبِة َهمزَِة الَوْصِل والَقْطِع.. 9

تطبيُق قواِعِد ِكتاَبِة التَّاِء الَمبسوَطِة . 0	

والَمربوَطة.

كتابُة أحُرِف )ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز( ِبَخطِّ . 		

الرُّْقَعة.

كتاَبُة ِفْقرٍَة ُمسَتعِماًل المفاهيَم النَّحويََّة الَّتي . 2	

تعلَّمُتها، مراِعياً قواِعَد اإلِمالء.

كتابُة موضوٍع ِبَطريَقِة إِكماِل الُجَمل.. 3	

يَِّة االخِتراعات في حياِة اإلِْنسان.. 4	 تقديُر أهمِّ

يَِّة الِعْلِم في حياِتنا.. 5	 تقديُر أهمِّ
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ي
 ِمن وط�خ

ٌ
ة: إبداعات

َ
اِلث

َّ
 الث

ُ
ة

َ
الَوْحد

سأكوُن بعد دراسِة هذه الوحدِة قاِدرًا على:

11 َوِر1المَعروضَِة1وَوْصِفها.. ِف1عَناِصِر1الصُّ تعرُّ

21 ِف1أنواٍع1من1اإلبداعات1الوطنيَّة.. تَعرُّ

31 ِث1وشروِطِهما.. ُمراعاِة1آداِب1االسِتماِع1والتَّحدُّ

41 1الذي1استَمَعُْت1إلَيِه1واالسِتفساِر1عمَّا1لم1أفهْمه1ُبعد1انتهاِء1االسِتماع.. فهم1ِالنَّصِّ

51 قراءِة1نُصوص1ِالَوْحدِة1قراءًة1جهريًَّة1سليمًَة1معَبَِّرة1ُمراِعيا1ًمهاراِت1الِقراءَِة1الجهريَّة..

61 1إلى1ِفكَِره.1. 1القرائيِّ تقسيم1ِالنَّصِّ

71 تَصنيِف1الُجمَل1َِوفق1َما1تُعبُِّر1عنْهُ:1)حقيقة1ٌ-1رأٌْي1–1خياٌل(..

81 قعَِة1مْن1خَط1ِّالنَّسِخ.. تَمييِز1خَط1ِّالرُّ

91 قعَِة.. محاكاِة1كتابَِة1جُمَل1ٍبخَط1ِّالرُّ

101 1)1الرسالة1الشخصيّة1–1تصميم1اإِلعالن(.. ِف1بعِض1مهارات1التَّعبيِر1الِكتابيِّ تعرُّ

111 إجراِء1مقابلٍَة1َصحَفيَّة..

121 حيِح.. إعراِب1الِفعْل1ِالمُضاِرِع1الصَّ

131 كوِن.. حيِح1على1السُّ ِف1بناِء1فعل1ِاألمِر1الصَّ تعرُّ

141 كتابَِة1الهَمَزِة1المُتوسِّطَِة1)الحالة1العامَّة(1كتابًة1َصحيحًَة.1.

151 سالَة.. كتابَِة1ِرسالٍَة1شَخصيٍَّة1ُمستَوِفيا1ًعَناِصَر1الرِّ

161 تصميم1ِإعالٍن1ُمستَوِفيا1ًشروط1َتَصميم1ِاإِلعالِن1النَّاِجح..

171 تقديِر1أهمِّيَِّة1الِعلْم1ِوالعُلَماء..

181 .. تقديِر1جَماليَّاِت1الخَط1ِّالعَربيِّ

191 1ُمستَوفيا1ًعناَصَرهُ.. كتابِة1موضوٍع1إنشائيٍّ
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ع ��اس

:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
 اهتمامي، ث

ً
ِة ُمبِديا أستمُع إلى الِقصَّ

َّتي داَر حولَها الِحواُر.	.  دُ الفكرَة العامَّةَ ال أحدِّ

 

ة.. 2 أُخبُر زمالئي بالشَّخصيَّة التي أثاَرْت موضوَع الِقصَّ

 

أذكُر المادََّة التي أرادِت المعلِّمةُ أن تختَِبَر بها تالميَذها.. 3

 

ة.. 4 أسمِّي الفاكهةَ التي ذُِكَرْت في الِقصَّ

 

ة وزمانَها.. 5 أذكُر مكاَن الِقصَّ

 

ٍ ة
َ

قال
ُ
ت ْ  �بُ

ُ
ِنْصــف
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ع ��:اس
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
، ثمَّ أ

َ
فاصيل  التَّ

ً
ِة ُمَتتّبعا  إلى الِقصَّ

ً
 ثاِنَية

ً
ة أسَتِمُع مرَّ

ة مفردَ الَكلماِت اآلتيَة:	.  أذكُر من القصَّ

ات: ............... 	  األمراض: ...............	 قارَّ

ُجَمل: ...............	 مُحيطات: ...............	 

تَين: . 2 رْت مرَّ ِة كِلمةً تكَرّ أذُكُر مَن الِقصَّ

 

مَ الجميُع آراءً مُتطاِبَقةً؟ ما سبُب اختالِف آراِئهم في رأيك؟. 3 هل قدَّ

 

حيَحةَ:. 4 أختاُر اإِلجابةَ الصَّ
َُّه يشعُر بالبَرد. 	  َُّه مريٌض – ألن مِس: ألنَّ لونَها أصفُر – ألن شبََّه َزيٌن نصَف البُرتقالَِة بالشَّ
المادَّةُ الِعلْميَّةُ التي تَنَجِذُب إليها نغٌم هي: التَّاريُخ – الجغرافيا – العلوم.	 
سُم – النّحُت – الموسيقا. 	  َّتي تعجبُها: الرَّ هوايةُ شقيقِة قََمر ال

ة.. 5 أساِبُق زميلي لنكتَب أكبَر عدٍد ممكٍن مَن الُجمِل الفعليَِّة واالسميَِّة مّما َوَردَ في الِقصَّ

ُجَمٌل اسميٌَّةُجَمٌل فعليَّة

أعلُِّل ِكتابَةَ هَمزِة الَقطِع في كِلَمِة )أحضَر(:. 6

 

جاءَ في النَّصِّ اسُم َشكٍل ِمن أَشكاِل الَقَمر، أَذُكُره، وأكتُب أسماءً أخرى أعرفُها.. 7

 

شبّه التَّالميُذ نصَف البُرتقالِة بأشياءَ مختلَفٍة، أشبُِّهها أنا بـــ  . 8

أُعيُد سردَ النَّصِّ بأُسلوبي الخاّص.. 9
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:
َ
ة

َ
نِشط

أ
 ال

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
تيَتين، ث

آ
ين ال

َ
وَرت  الصُّ

ُ
ل أتأمَّ ي

غ�ت
ُ
 ل

ُ
ة بيَّ العر

ّ
ساسي

أ
امُس ال  الخ

ُّ
ف الصَّ

ل الفصُل األوَّ

٢٠٢٠ - ٢٠٢١م

َّةُ وري َّةُ العربيَّةُ السُّ الُجمهوري  
وزارة التَّربية   

َّة المركُز الوطنيُّ لتطويِر المناِهِج التربوي

وَرتَين.	.  أعّددُ عناِصَر الصُّ

وَرتَين.. 2 اِبَط بيَن الصُّ أذكُر الرَّ

وَرتَين.. 3 أشرُح ما يقومُ بِه التَّالميُذ في الصُّ

َّذي أهتمُّ ِبِه،  مبيِّناً سبَب اهتمامي.. 4 راسيِّ ال َّتي تُعبُِّر عِن الَمجاِل الدِّ وَرِة ال أُخِبُر ُزماَلئي ِبالصُّ

:
َ
ة

َ
نِشط

أ
 ال

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
ِث، ث ِ

ّ
َب النِصراِف َعِن الُمَتحد َجنُّ

َ
 ت

ً
ّصِ ُمراِعيا أسَتِمُع إلى النَّ

حيَحةَ ممَّا بيَن الَقوَسين:	.  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

: ) مُتَردِّدٌ – واثٌق – واثٌق حيناً متردِّدٌ حيناً (	.  الكاتُب في النَّصِّ

لْن يَغِْلبَنَا: )الَجهُل – الَفَشُل – الَكِذُب(	. 

أكمُل الَفراغاِت اآلِتيَةَ بما يناسبها:. 2

َِّة مُشِكلٍَة وسريعاً يأتينا ...............	.  نَبَحُث في أي

تَتَحقَُّق َسعادَتُنا بـــ ...............	. 

3 .. أقترُح عناويَن أُخرى للنَّصِّ

العملــاُء الّصغــار 2

؟ 
َ

ل ُ أ�ب  يغدو ِبنا احلا�ضِ
َ

كيف
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:
ُ
َرأ

ْ
ق
َ
أ

اُر
َ
غ ّص اُء ال َ ملَ ُع ال

ونَعلو ــاِر  ــأق ل الَعْقُلنَسمو  ويَهدينا  للّنوِر، 

نَتواىن ال  ــاً،  ــلْ ِع ــْنــَهــُل  الَجْهُلنَ يَْغلِبَنا  ــْن  ل ــّا  ك

ُمْشكلٍَة أيّــِة  يف  !نَبَْحُث  الــَحــلُّ يأتينا  يــعــاً  وَسِ

ــدٍّ ونَــَشــاٍط ــْدرُُس يف ِج ــ الِفْعُلنَ َونِْعَم  الَقوُل،  نِْعَم 

****

وَنْــِي املَْجهوَل  ى  نَفَشْلنَتَحدَّ أْن  أبــداً  نَْخَش  ال 

ُخطَْوتَنا نَــْدرُُس  ُدْمنا  نَْعَمْلما  ــا...  أنّـ وَسَعادتُنا 

ُعلوماً ــاِم...  ــاألَرق ب املُستَقبْلنُــدرُِك  ِعلَْم  ونَُهْندُس 

األغىل الوطُن  يزهو  أجَمْل!فِبنا  الحارُض  يغدو  وبنا 

إبراهيم فهد منصور

وتيَّ بيَن النَّفِي واإِلثبات.	.  َّةً مُراعياً التَّلويَن الصَّ َل قراءًة جهِري أَقرأُ الَمقطَع األوَّ

ليَم.. 2 بَط السَّ َّةً مُراعياً الضَّ أَقرأُ الَمقطَع الثَّاني قراءًة جهِري

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى. في دقيَقتَين.. 3 َّةً سليَمةً مراعياً التّلويَن الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري

9091



َ
شاط

َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
نف

ُ
مَّ أ

ُ
، ث

ً
 صامتة

ً
ّص قراءة  النَّ

ُ
: أقرأ الفهُم القرائيُّ

أعاوُن زماَلِئي على إكماِل الفراغاِت 	. 
اآلتيَِة:
معنى )نتوانى(............	 
ضدُّ )الجهل(..............	 
معنى )نَسمو( ...............	 
مفردُ )أقمار(...............	 
جمُع )الحّل(................	 

أستَنِْتُج الفكرَة العامَّةَ.. 2
 	 

َّتي ال تَنتَمي إلى النَّّص:. 3 أستبعُد الفكرَة ال
 	. ُموِّ العقُل طريُق السُّ
َعاِب بالتَّعاوِن.	  تجاوُز الصِّ
عادَة.	  الَعَمُل يحّقُق السَّ
بناءُ الوطِن ِعلٌْم فَحْسب.	 

ادِس . 4 أستخرُج ِمَن البَيتَيِن الخامِس والسَّ
َسبباً ونَتيجةً:

بب:  	  السَّ
النَّتيجة:  	 

أيُّ التَّعبيرين أجمُل في رأيَك، ولماذا؟. 5

.�ننهُل ِعل�ً، ال نتواَ

نأخُذ ِعل�ً، ال نَتكاَسُل.

ِل من النَّّص:. 6  أستخرُج المَشاِعَر الواردَة في المقطَِع األوَّ
 

أكتُب خطَّةَ عمٍل أعتِمُدهَا في َحياِتي ألكوَن عاِلَماً في المستقبِل. . 7

 لوكنُت مكاَن الكاِتِب ألَضْفُت عُنُصراً آخَر يُتَمُِّم بناءَ َشخِصيَِّة اإِلنساِن. 8
 هو:  

َّها:   ألن

حاً معناهُ.. 9 ابَع بأسلوبي موضِّ  أَنثُر البيَت الرَّ
 

ني ِمَن النَّّص، وأُردِّدُهَا بالتَّناوِب مَع َزميلي.. 0	 ِْ أحفُظ أربعةَ أبياٍت أَعَْجبَت
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:
ً
 شفوّيا

ُ
أتواصل

 فيها عن إنجازاِته وأثِرَها في ِبَناِء 
ُ

ث
َّ

ٍة مَع عاِلٍم من بالِدي نتحد  زميلي على إجراِء مقاَبلٍة َصحفيَّ
ُ

أعاون

الوطِن.

 

 

ِة: ِإعراُب الِفْعِل الُمضاِرع
َ
غ

ُّ
 الل

ُ
واِعد

َ
ق

-أ-

يِن الوارَدين فيِه:
َ
 للِفعل

ً
ِبها

َ
تي ُمنت

آ
 البيَت ال

ُ
أقرأ

ً علوما ــاِم...  ــاألرق ب املستقبْلنُــدرُك  علَم  ونَُهْندُس 

من الحاضِر، ما حركة . 	 أالحُظ أنَّ الِفْعل )نُدِرُك 	 نُهنِدُس( فعٌل يدلُّ على حدٍث وقَع في الزَّ
آخِر كلٍّ منهما؟

أسّمي الفعَل الذي يدلُّ على حدٍث وقَع في الّزمن الحاضر فعالً مضارعاً. ما عالمة إعراب كّل . 2
من ) نُدرُك 	 نُهندُس(؟

الِفْعُل الُمضاِرُع: ِفْعٌل يَُدلُّ على َحَدٍث في الزَّمِن الَحاِضِر أو الُمستَْقبل.

ُة إذا لَم يَسِبْقُه حرٌف ناِصٌب أو جازِم. مَّ الفعُل المضارُع مرفوٌع، وعاَمُة رفِعِه الضَّ

ُر
ّ
أتذك

:
ُ

ق ّبِ
َ
ط

ُ
أ

ِة ِإعراِبِه: 
َ
 حرك

َ
ق

ْ
ُن نوَعُه َوف  أبّيِ

مَّ
ُ
، ث

ً
 مضارعا

ً
تيَتين فعال

آ
َتين ال

َ
ٍ ِمَن الُجمل

ّ
أستخرُج مْن كل

َِّة مشكلٍة.	  نبحُث في أي
ونَُهنْدُس علَم المستقبْل.	 

9293



-ب-

:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
فعاِل الُمضاِرَعِة، ثّم أ

أ
 لال

ً
 ما يأتي منتِبها

ُ
أقرأ

َّذي واظَب على ِدراسِتِه كي يحقَِّق  َّه لْن يَستَطيَع الَجهُل أْن يَغِْلَب الُمتَعلَِّم ال نحُن نَعِرُف تماماً أن
طموَحُه.

أالحُظ أّن الفعل )نعرُف( جاء مرفوعاً، وأبيّن الّسبب.	. 

بَب مُنتَِبهاً لألحرِف . 2 أالحُظ أنَّ األفعاَل )يستطيَع – يغلَب	 يحّقق( جاءَْت منصوبةً. أبيُِّن السَّ
َّتي َسبََقتْها. ال

َّتي جاءَْت بَْعَدها. . 3 أسمِّي األحُرَف )أن – لن – كي( أحرف نصب، أبيُّن عالمةَ إعراِب األَفعاِل ال

أْن ، لْن، كي: أحرٌُف ناِصبٌَة تسِبُق الِفْعَل الُمضاِرَع. وتغيُِّر حركَة آِخرِِه.

عامُة نصِب الِفْعِل الُمضاِرِع الَفتَْحُة الظَّاِهرَة.

ر
َّ
أتذك

:
ُ

ق ّبِ
َ
ط

ُ
أ

 الفعل بالشكل:. 1
ُ

، ثّم أضِبط
ً
 ناِصبا

ً
تيَتين حرفا

آ
ٍ من الُجملَتين ال

ّ
 على الفعِل الُمضاِرِع الوارِد في كل

ُ
ْدِخل

ُ
أ

ائِب. 	  عليك ............... تحاوَر زمالءك ............... تصَل إلى القراِر الصَّ

-جـ-

2 .:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
فعاِل الُمضاِرَعِة، ثّم أ

أ
 لال

ً
 ما يأتي منتِبها

ُ
أقرأ

لم يصْل أحٌد إلى التَّميُِّز من دوِن َجْهٍد، فاَل تَُضيِّْع وقتَك بال فاِئَدٍة، ولْتَْحِرْص على االستفادَِة 
مْن ُكلِّ دقيَقٍة منُه.

َّتي 	.  بَب منتِبهاً لألَْحُرِف ال أالحُظ أنَّ األفعاَل )يصْل – تضيّْع	 تحِرْص( مجزومَةٌ. أبيُِّن السَّ
َسبَقتْها.

أسمِّي األَْحُرَف )لم – ال – الم األمر(أحرف جزم، أبيُِّن َعالمَةَ ِإعراِب األَفعاِل التي جاءْت . 2
بعَدها.
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لم، ال الناهية، الم األمر: أحرٌف جازَِمٌة تسِبُق الِفْعَل الُمضاِرَع. وتغيُِّر حركََة آِخرِه.

كون. عامُة جزِم الِفْعِل الُمضاِرِع السُّ

أستنتُج

:
ُ

ق ّبِ
َ
ط

ُ
أ

 
َ

 الِفْعل
ُ

، ثّم أضِبط
ً
 جازما

ً
تيَتين حرفا

آ
 من الُجملَتين ال

ّ
 على الفعِل الُمضاِرِع الوارِد في كل

ُ
ْدِخل

ُ
أ

ل:
ْ
ك

َّ
بالش

............... تعبر شارعاً إاّل من ممرِّ الُمشاة و ............... تحترم قوانين الّسير.	 

الِفْعُل الُمضاِرُع: ِفْعٌل يَُدلُّ على َحَدٍث في الزَّمِن الَحاِضِر أو الُمستَْقبل.	. 

ُة إذا لَم يَسِبْقُه حرٌف ناِصٌب أو جازِم.2.  مَّ الفعُل المضارُع مرفوٌع، وعاَمُة رفِعِه الضَّ

الفعُل الُمضاِرُع َمْنصوٌب، وعاَمُة نَصِبِه الَفتَْحُة إذا َسبََقُه َحرٌف ناِصٌب.3. 

من األحرُِف النَّاِصبَة: أْن، لْن، كي.4. 

كوِن إذا َسبَقُه حرٌف جازم.5.  الفعُل المضارُع مجزوٌم، وعامُة َجزِْمِه السُّ

من األحرِف الجازَِمِة: لم، الم األمر، ال النَّاِهيَة.6. 

القاعدة

ِمثال مُْعَرب:

َق. يدرُس الُمِجدُّ كي يتَفوَّ
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  يدرُس: ِفعٌل مُضاِرٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  : فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ المجدُّ
كي: حرٌف ناصٌب.	 
َق: ِفعٌل مُضاِرٌع منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الَفتَحةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	  يتَفوَّ
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: هائيُّ قويُم الّنِ التَّ

، ثمَّ أمألُ الجدوَل اآلتي ِبما يُناِسبُُه:	.  أقرأُ النَّصَّ

تَبدأُ ِرحلَةُ اكِتشاِف األطفاِل الَموهوبيَن ِمْن ِسنِّ الطُّفولَِة، فتقومُ الُمؤسَّساُت ِبرعايَِتهم، ولْن 
ُع على اسِتمراِرها. وتتعلَُّق هذه الَموِهبَةُ باهتمامِ الطِّفل، وعلى  َر موهبةٌ ما لم تَِجْد مَْن يَُشجِّ تتطوَّ
عاَر  الُمَؤسَّساِت أْن تُقاِبَل هذا االهتمامَ باهتمامٍ أكبَر كي تستفيَد مْن هذِه الَموِهبَة، متبنِّيَةً الشِّ

َل إلى ِإبداع «.. ْع مواِهَب أبناِئنا كي تتحَوّ اآلتي » ِلنَُشجِّ

املضارع 

املرفوع
عامة رفعه

املضارع 

املنصوب

الحرف 

الناصب

عامة 

النَّْصب

املضارع 

املجزوم

الحرف 

الجازم
عامة الجزم

أُنِشئُ ثاَلَث ُجَمٍل تحتوي أفعاالً مُضاِرَعةً )في األولى مرفوٌع وفي الثانية منصوٌب وفي الثالثة . 2
مجزومٌ(.

أكتُب ِفْقرًة من عشِر كلماٍت عن أهّميَِّة الِعلمِ بالنِّسبَِة إلى اإلنساِن مستعِمالً الفعَل الُمضاِرع.. 3

 

ِة دقيقتَين عْن شخصيَّة متميِّزٍة في بَلَدي مستعِمالً الفعَل . 4 ُث مع مجموعٍة من ُزماَلئي لُمدَّ أَتحدَّ
الُمضاِرع.

ُ
ة

َ
ط  الُمَتَوّسِ

ُ
إمالء: الَهْمَزة

َية: ِ
ّ
ن
َ
 ُمتأ

ً
 صامَتة

ً
 قراَءة

َ
ِتية

آ
 ال

َ
رة

ْ
 الِفق

ُ
أقرأ

تنِشئَةً سليمةً  بتعليِمهم وتنِشئَتهم  المستقبِل، يجُب رعايتُهم واالهتمامُ  اليوم رجاُل  أطفاُل 
راً هاِْئالً في مجاِل  َر العالَُم تطوُّ ُِّر فيهم، وقد تطوَّ وحمايِتُهم مْن تَأْثيِر األفكاِر السلبيّة التي قد تَُؤث

تربيَِة األَطْفال، لهذا يجُب أن نُْؤمَن بدوِر الُعلومِ الُمختِلَفة في تربيِة األَطْفال.
 :

َ
شاط

َّ
 الن

ُ
ذ ِ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
ِتَييِن، ث

آ
ين ال

َ
 المثال

ُ
أقرأ

ينبغي لنا حمايةُ األطفاِل مْن تَأْثيِر األفكاِر 	 
ُِّر فيهم. َّتي قد تَُؤث السلبيَِّة ال

يجُب رعايةُ األطفاِل وتنِشئَتُهم تنِشئَةً َسليمةً.	 

أتذكّر: ترتيُب الَحركاِت ِمَن األقوى إلى األضعف: 

كوُن فا  ُة ثمَّ الفتحُة أّما السُّ مَّ الَكْسرَة ثمَّ الضَّ

تُعدُّ حركة لذلَك فهي األضعف.
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نِة َوفَق موِقِعها في الَكِلَمة. 	.  أسمِّي نوَع الَهْمزِة الواردَِة في الكلماِت الُملوَّ

مَّةُ، أتبيَُّن . 2 ِّر( َحركتُها الَفتَْحةُ وحركةُ الحرِف الذي قبلَها الضَّ أالحُظ أنَّ الهمزَة في كلَمِة )تَُؤث
كتابتَها على الَحرِف الذي يُناِسُب الَحَركةَ األقوى. 

أالحُظ أنَّ الهمزَة في كلَمِة )تَأْثير( ساكنَةٌ، وأنَّ الحرَف الذي قبلَها مفتوٌح، أبيُِّن سبََب كتابِة . 3
الَهمزِة الُمتَوسِّطِة على األَلَِف.

أالحُظ أنَّ الهمزَة في كلَمِة )تنِشئة( ُكِتبَت على نَبْرة، أتَبيَُّن سبََب كتابِتها َوفَق حركِتها وحرِكِة . 4
الَحرِف الذي قبلَها.

طَُة: همزٌة تَقُع في وَسِط الَكلَِمة. الَهْمزَُة الُمتَوسِّ

طَة نَْنظُُر إلى حركَِتها وَحرَكِة الَحرِف الَّذي قبلَها، ونكتَبُها على الحرِف  لكتابَِة الَهْمزِة الُمتَوسِّ

الذي يُناِسُب أَقوى الحرَكتَين.

أستنتُج

ُ
ق أطّبِ

.
َ

ل، ُسِئل
َ
ؤاد، يْسأ

ُ
ِتَية: ف

آ
ِة على صوَرِتها في الكِلماِت ال

َ
ط  الَهمزِة الُمَتوّسِ

َ
 كتاَبة

ُ
ل ِ

ّ
أعل

طَُة: َهمزٌَة تَقُع في وَسِط الَكلَِمة. الَهْمزَُة الُمتَوسِّ

طَة نَْنظُُر إلى حركَِتها وَحرَكِة الَحرِف الَّذي قبلَها، ونكتَبُها على الحرِف  لكتابَِة الَهْمزِة الُمتَوسِّ

الذي يُناِسُب أَقوى الحرَكتَين.

تناِسبُها  والفتحُة  الواو،  تناسبها  ُة  مَّ والضَّ النَّبرة،  تناِسبُها  الَكْسرَُة  للَحرَكات:  الُحروِف  ُمناَسبَُة 

األَلُِف.

ة
َ

القاِعد
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: هائيُّ قويُم الّنِ التَّ

أمألُ الَفراَغ في كلٍّ ممَّا يأتي ِبما يُناِسُب:	. 
أدَّب فعٌل ماٍض، مُضاِرعُُه ...............	 
دَُؤوب اسٌم فعله ...............	 

أعلُِّل كتابةَ الَهمَزِة الُمتَوسِّطَِة في الَكِلماِت اآلتيَة: قصائد – يَُؤخُِّر – َكأْس.. 2

ِة دقيَقتَين عن أهمِّيَِّة الِعلْمِ في اإِلبداع ِواالختراِع مُستَعِمالً كلماٍت . 3 أتحّدث أمامَ زمالئي ِلُمدَّ
تحوي همزًة متوسِّطةً.

أكتُب ِفْقَرًة من َعْشِر َكِلماٍت أَذُْكُر فيها ما أقومُ ِبِه ِمْن أجِل تحقيِق طُموحي مُْستَعِمالً كلماٍت . 4
تحوي همزًة متوسِّطةً.

:
ّ

الخط

أالحُظ رسَم األحرِف )س– ش( في الكِلماِت اآلِتيَِة:	. 

يُكتَُب حرفا السين والشين فوق السطر.

فائدة

ابقِة مُنتَِبهاً لطريقِة كتابتها:. 2 نةَ في الكِلماِت السَّ دُ األحرَف الملوَّ أجرِّ
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أالحظ كتابة أشكال الحرف فيما يأتي:

تُكتَُب أشكال حرف السين )س( في خط الرقعة

ين ) ش ( ِبَخطِّ الرُّقَعة أَكتُب أشكاَل حرِف الشِّ

١١
١ ٢٢

٣

٤
٥

٢

٣

٤

٥

ُ تعلّ
َ
أ

أتدرُب: 

قعِة: ِ الرُّ
ّ

تي بخط
آ
كي رسَم كِلماِت البيت ال أحا

:
ُ

ق أطّبِ

سخ:
َّ
ِ الن

ّ
قَعة وخط ِ الرُّ

ّ
 بيَن خط

َ
 الفرق

ُ
قَعة، وألِحظ ِ الرُّ

ّ
ط

َ
تي ِبخ

آ
كتُب الَبيَت ال أ

خطُّ النَّسخ
ُ

، َوِنْعَم الِفْعل
ُ

ول
َ
ِنْعَم الق اٍط 

َ
ش

َ
ٍ ون

ّ
ي ِجد

ض
ُرُس �

ْ
د

َ
ن   

 خطَّ الرُّقعة

ُ
َسالة : الّرِ

ً
أعّبُر كتابيا

دمشق     ٢٦ / ٢ / ٢٠١٨

َصديقي العزيَز عامر

ِ� فَْوزُ َك ِ�ُسابَقِة رّواِد الَفَصاَحة والَخطابَِة عىل ُمْستَوى الُقطِْر، فَطَالََ� كُْنَت صاِحَب  َرسَّ

َموِهبٍَة استطْعَت بإْرصَارَِك أْن تَْصُقلََها وتَُنّميها، وتُْدرَِك ُحلَُ�ً كُْنَت تَْعَمُل ِألَْجلِِه، واْجتََهْدَت 

لبُلوِغِه. ُمبَاَرٌك لََك َهذا النََّجاُح.

صديُقَك مازن       ً أ´َنَّى لََك التَّوفيَق والتَّميَُّز َداِ±َا

تحيًَّة طيِّبًَة ُمَعطَّرًَة ِبَعبَِق املوّدة:
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

تيِة:
آ
ِشِطِة ال

ْ
ن
أ
 زَمالِئي على تنفيِذ ال

ُ
 َوأعاون

َ
ابقة خصّية السَّ

ّ
 الش

َ
َسالة  الّرِ

ُ
أقرأ

َسالِة؟ 	.  أَذكُر مناسبَةَ الرِّ

حيَحةَ ممَّا بيَن القوَسين:. 2 أختاُر اإلجابَةَ الصَّ
َسالة الشَّخصيَّة:	  سالَِة وزماِن كتابَِتها في الرِّ يُكتَُب مكاُن إرساِل الرِّ
فَحِة ويمينَه	.  أعلى الصَّ

فَحِة ويمينَها	.  أسفَل الصَّ

فَحِة ويساَرها	.  أعلى الصَّ

فَحِة ويساَرها	.  أسفَل الصَّ
َسالَة الشَّخصيَّة:	  يُكتَُب اسُم الُمرِسِل في الرِّ
فَحِة ويمينَها	.  أعلى الصَّ

فَحِة ويمينَها	.  أسفَل الصَّ

فَحِة ويساَرها	.  أعلى الصَّ

فَحِة ويساَرها	.  أسفَل الصَّ

أُكِمُل الَفراغاِت اآلِتيَةَ بما يناسبها:. 3

الرسالة، وزمان  مُرِسِل  ِإليه، ومكان  المرِسُل والمرَسُل  اِبَقِة:  السَّ الّشخصيّة  َسالِة  الرِّ عناِصُر 
كتابة الرسالة، و............ و............. و............

َسالةُ مشاِعَر الُمْرِسِل  . 4 تضمَّنَِت الرِّ

َسالةُ بـ  . 5 أُْكِمُل ما يَأتي: اْختُِتَمِت الرِّ

خصيَُّة هي: رسالٌة بيَن األصدقاِء واألقارِِب تكِشُف عاقاِت الَمودَِّة والمحبَِّة وتعالُِج  الرِّسالَُة الشَّ

داً. موضوعاً ُمحدَّ

َمة، الموضوع، الخاتَِمة. عناِصُر الرَِّسالِة: الِجَهُة )الُمرِْسلَُة والمرَسلَُة إليها(، التَّاريُخ، الُمَقدِّ

ستنتج
َ
أ

:
ُ

ق أطّبِ

َسالِة.  َعناِصَر الّرِ
ً
بوّي، ُمسَتوفيا ر ياَرِة الُمتَحِف التَّ  إلى َصديِقي أدُعوُه فيها إلى ز

ً
كتُب ِرَسالة أ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

كبِر عدٍد ُممِكٍن ِمَن الُجَمِل الَمبدوَءِة بِفْعٍل ُمضاِرٍع ِتَيِة بأ
آ
وَرِة ال ُه في الصُّ

ُ
ا أقَرؤ ُر عمَّ عّبِ

ُ
 أ

ة(
َ
ٍة ُمخَتِلف )بحالٍت إعرابيَّ

 
  
 

ِ ِعــْن 
ُّ

عــل صــاِدِر التَّ ِة �بِ
َ
لســِتعان ي و�ب

رس�ة
ُ
ســاعدِة أ  �بِ

ُ
ــث َ ْ أ�ب

ــِة، 
َ
ــاِت احَلديث يَّ ب

َ
م ِ بعــِض ال�بَ ي تطــو�ي

ض
� ٌ  ل أ�ث

َ
ن

َ
حاكيــِة عــامٍل ك

.
ّ

ــف ي الصَّ
ض

ي � ِ
ــال�أ ــاَم زَم وأقرؤهــا أَم

ي
ســــَر�ة

ُ
أنـــــا وأ
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:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
، ث

َ
تية

آ
وَر ال  الصُّ

ُ
أتأّمل ي

غ�ت
ُ
 ل

ُ
ة بيَّ العر

ّ
ساسي

أ
امُس ال  الخ

ُّ
ف الصَّ

ل الفصُل األوَّ

٢٠٢٠ - ٢٠٢١م

َّةُ وري َّةُ العربيَّةُ السُّ الُجمهوري  
وزارة التَّربية   

َّة المركُز الوطنيُّ لتطويِر المناِهِج التربوي

ضُ العمليّ ُحمِلي ... الّتم�ي

 الوصوِل إليِه؟
ُ

ما سبيل

ة
َ
ي َحقيق

ْ
ــمل ُح ٣
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ماذا يفعُل التَّالميُذ في الّصورِة األولى؟	. 

أعبُِّر عمَّا أشاهُدهُ في الّصورِة الثانية.. 2

أَصُف العالقةَ بيَن الّصورِة األولى والثّالثِة.. 3

:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
ث، ث ِ

ّ
 الهتماَم بالمتحد

ً
ّص ُمراعيا أستمُع إلى النَّ

ُث عنُه النَّّص؟	.  ما الموضوُع الّذي يتحدَّ

َّذي طلبتُْه المعلّمةُ إلى التاّلميِذ؟. 2 ما ال

راسيّة التي تَِتمُّ المشارَكة بها في الُمسابََقِة.. 3 أذكُر الموادَّ الدِّ

أبيّن األثَر الّذي تََرَكُه النَّّص في نفسي.. 4

، أَرسُم هدفاً أَرغُب في تحقيقه مُستقباَلً.. 5 بعَد استماعي النّصَّ
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:
ُ
َرأ

ْ
ق
َ
أ

-1-

دخلِت املُعلَِّمُة ُمبتَِسمًة كعادتِها إىل ُغرفِة الّصفِّ الخامِس، وألَقْت 

الَجميُع يرتقَُّب ماذا  باِح، ثُمَّ طلبَْت إلينا إِغاَق الُكتُِب. بََدأَ  تحيََّة الصَّ

ستفعُل املعلِّمُة.

فَلْيُْغِمْض كلٌّ  َسَنلَْعُب ونَتَعلَُّم. واآلن  اليوَم  أماَمنا وقالَْت:  وقَفْت 

ُه عىل زَُمائِه. منُكم عيَنيه، وميثِّْل أنَُّه نائٌِم لِيحلَُم ُحلْاً يقصُّ

دقائَِق  ِبضُع  إال  وماهي  سعداُء،  ونحُن  اللُّعبَِة  تَْنفيِذ  إىل  ساَرْعنا 

ثمَّ  وجوِهنا،  مبامِح  إعجابَها  مبِديًة  ْمَت  الصَّ املَُعلَِّمُة  قَطََعِت  حتَّى 

قالَْت: رأيُت من ماِمِح وجوِهِكْم أنَّ كّاً منُكم استَْغرََق يف ُحلُِمِه، فَمْن 

ثَنا عاَّ رآُه؟ يودُّ أن يَُحدِّ

باَدرُْت بكلِّ فَرٍح راِفعاً يدي ألَْسَُد ُحلُمي، ويف الَوقِْت نفِسِه رفَع 

أصدقاِئ أيديَُهم راِغبنَي يف الَحديِث، فاختارِت املَُعلِّمُة صديقتَنا َسَحر 

فبَدأَْت تروي لنا ُحلَُمها.

ُث  تَتَحدَّ الحالَِمَة وهي  الواثَِقَة وعيونَها  ووقَفتَها  ابِتساَمتَها  أتذكَُّر 

، ولْن أنىس أبداً  عن طموِحها يف التَّميُِّز واإِلبْداِع عىل املُستَوى الِعلْميِّ

اِبَعَة َعْشََة من ُعمري وقد زيََّن  عباراتِها حنَي قالَْت: أرى نَفيس يف السَّ

ِة جائِزَِة  علُم ِبادي كتفيَّ حني وقفُت  ُمَمثِّلًة لُِكلِّ أبناِء وطني عىل ِمَنصَّ

، بعَد أِن اْجتَزُْت َمراِحَل املُسابََقِة ُوصوالً إىل العامليَِّة،  األوملبياِد الِعلْميِّ

وأراين أَتلو خطاَب تتويِج املَُكرَّمنَي بالفوِز، وأذكُر فيه رحلَتي يف هِذِه 

وريَِّة. السُّ الَعَربيَِّة  الُجمهوريَِّة  ُمحافظاِت   املُسابََقِة مع زُمائ مْن كلِّ 

 قطَع هدوَء استاِعنا صوُت التَّصفيِق الذي كان عالِياً ِمْن كُلِّ األصدقاء. 

ُ عن فتاٍة طَموَحٍة. ابتسمِت املَُعلَِّمُة وقالَْت: ُحلٌُم جميٌل يعبِّ

ٌ
ة ق ُحملي حقي
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 ، ثََنا عِن األوملبياِد العلميِّ السوريِّ أْن تُحدِّ املَعلِّمِة  ِمَن  َوملّا طلبَْنا 

اإلبداِع،  نحَو  الّشباِب  توجيِه  عىل  الدولُة  تعمُل  َسنواٍت  منُذ  قالَْت: 

العلميُّ  األوملبياُد  أحدها  عّدٍة،  بأساليَب  التميُِّز  طريَق  لُهم  ومتّهُد 

الّذيَن  للّشباِب  نظريًّة وعمليًّة  علميًّة  يُقيُم مسابقاٍت  الّذي  السوريُّ 

قوا يف الرياضيّات والفيزياِء والكيمياِء، وعلِم األحياِء واملعلوماتيِّة  تفوَّ

عىل مستوى املناطِق كلِّها، وصوالً إىل االختباراِت عىل مستوى القطِر 

كّل عاٍم.

-3-

وأفضَل  التِّقنياِت  أَحــَدَث  األوملبياِد  هذا  إلنجاِح  ولُة  الدَّ تُوفُِّر 

اإلمكاناِت، إْذ يُنتَقى الطُّاُب الفائزوَن من كّل اختصاٍص، ثُمَّ يُؤهلوَن 

هم  لالتحاق مبُسابقاِت األوملبياِد العلميِّ عىل املستوى الّدويلِّ، وبجدِّ

وإرادتِهم يحّقُق طابُنا يف كّل عاٍم جوائَز عّدًة عىل املستوياِت العامليَِّة 

لأوملبياِد العلمّي.

وما أجمَل أْن نرى عدداً ِمنكم يف املستقبِل ِضمَن الِفرَِق العلميِّة 

لِة للمشاركِة يف املنافساِت الّتي تُركُّز عىل التميِّز والتّنافِس العلمّي  املؤهَّ

عىل املستوياِت كلّها!

سنَي، واتّفْقنا عىل أْن نعمَل ِبِجدٍّ واهتاٍم لُنشارَك  كّنا جميعاً ُمتَحمِّ

التَّميُِّز  درَب  ونَْسلَُك  الوطنيَِّة،  األوملبياِد  ُمسابقاِت  يف  املُستَقبِل  يف 

واإِلبداِع.

. التّميّز: التّفرُّد والتّفّوُق عىل اآلخرين يف أمٍر معنيَّ

اإلبداُع: االخرتاُع واإلنشاُء واإلجادُة يف العمِل.

الطّموُح:  األمُل املصحوُب بالّسعي إىل األمجاِد واملراتِب العليا.

معجم الملكات

رَعةَ القرائيَّةَ الُمناِسبَةَ.	.  َل مُراعياً السُّ أَقرأُ الَمقطَع األوَّ

أَقرأُ الَمقطَعين الثَّاني والثَّالث مع ُزمالئي قراءًة ُجَمليّةً.. 2

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى.. 3 َّةً سليَمةً مراعياً التّلويَن الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري
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َ:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
، ث

َ
 في ثالِث دقائق

ً
 صامتة

ً
ّص قراءة  النَّ

ُ
: أقرأ الفهُم القرائيُّ

أِصُل الكِلمةَ بمعناها	. 

املَُجهَّزَُة

أرسََعْت

قَطَْعُت

يَْنتَِظُر

يُختاُر

باَدرَْت

يََرتقَُّب

يُنتََقى

لُة املَُؤهَّ

اجتَزُْت

أستخرُج مَن النَّصِّ ثالَث َكِلماٍت تَنْتمي . 2
إلى مَجاِل الِعلْمِ:

 

َّتي يمرُّ بها الُمشتَِرُك في . 3 أُعّددُ المراحَل ال
األولمبياد.

 

أكتُب نتيجةً مناسبةً لكّل سبٍب مَن . 4
األسباِب اآلتيَِة:

ــهــاِد ــجــدِّ واالجــت ــةُ عــلــى ال ــداوم ــم  ال
 

باِب  تسخيُر الّدولِة إمكاناِتها لجيِل الشَّ
 

أُكِمُل الُمَخطَّط اآلتي:. 5

دعوُة املُعلِّمِة التَّالميَذ 

إىل إع�ِل الخياِل

ولَِة لألولُمبياِد  رعايُة الدَّ

وريِّ العلميِّ السُّ

: التَّميُُّز واِإلبداُع الِعلميُّ حلُم األجياِل. ة للنصِّ الفكرُة العامَّ

املوادُّ التي يتبارى 

ُب األولُمبياِد  فيها طُالَّ

يف املسابَقاِت

ُحلُم َسَحٍر 

بالتَّميُِّز 

والَفوِز

العمُل سببيٌل 

إىل تحقيق 

الحلم.
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عوِر الُمناِسِب:. 6 أرِبُط كلَّ ِعبَارٍة ممَّا يأتي بالشُّ

االعتزاز األمل

ما أجمَل أْن نرى عدداً ِمنُكم يف 

املُستَْقبِل ِضمَن الِفرَِق العلميِّة!

علُم ِبالدي يَلُفُّ كتفيَّ 

ُمزيِّناً الَحْفَل.

ولَةُ فَُرصاً الكِتشاِف التَّميُِّز . 7 أتاحِت الدَّ
(، أقتِرُح ُسباُلً  إحداها )األولمبياد العلميُّ

الكِتشاِف الَمواِهِب، مُعبِّراً َعْن رأيي.

رأيي
..................

طريق

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

األوملبياد العلمي

طريق

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

أعيُد َصوَغ الِعبارِة اآلِتيَِة بأسلوبي . 8
: الخاصِّ

ََّفقنا أن نعَمَل  كنّا جميعاً متحّمسين، وات
ِبِجدٍّ واهِتمامٍ لنُشاِرَك في الُمستقبَِل في 
ونسلَُك  الوطنيَِّة،  األولُمبياِد  مسابَقاِت 

درَب التَّميُِّز واإلبداِع.

لو أُتيَح لي إضافَةُ اخِتصاصاٍت جديَدٍة . 9
َّني سأُضيُف. للُمسابََقِة فإن

 

106107



: تصميم إعالن
ً
 شفوّيا

ُ
أتواصل

ُم:
ّ
أتعل

:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ ِ

ّ
ف
َ
ن
ُ
، وأ

َ
ة

َ
اِبق  السَّ

َ
 البطاقة

ُ
أقرأ

أكمُل الفراغاِت اآلتيةَ:	. 
المكان. 	  إعالٌن حول ...................... 

...........................
يستمّر المعرُض من ........................ 	 

إلى ............................
اإلعالن الّسابق جَذب النّاس إلى 	 

حضور المعرض ألنّه ......................
....................

حيَحِة:. 2 أستبعُد اإلجابَةَ غيَر الصَّ
 الكِلماُت ضمَن اإلعالن:	 

جذّابةٌ – قليلةٌ – كثيرةٌ.

صفاُت اإلعان الّناجِح: شائق، عباراتُه موجزة وجّذابة، تصميُمه الفّني مثيٌر لانتباه.

فائدة

أتدّرُب:

 
ً
 ناجحا

ً
أصّمُم بالّتعاوِن مع مجموعتي إعالنا

تية:
آ
لإحدى المناسبات ال

افتتاُح معرِض العلومِ والبيئِة في 	 
مدَرستي.

أَنشطةٌ وخدماٌت تقّدمُها مدَرستي 	 
احتفاالً بعيِد المعلِّم.

التَّعريُف باألنشطِة الَجديدِة للنَّادي 	 
ياضيِّ في حيِّنا. الرِّ

هلّموا إلى كنوِز الفكر وإلى مخازن العلم والمعرفِة 

حسومات بنسبة ٢٠٪ على أسعار الكتب

من ٢١ لغاية ٢٦-٢-٢٠١٨معرُض الكتاب في مدرستنا
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مر
أ
ِة: بناء ال

َ
غ

ُّ
 الل

ُ
واِعد

َ
ق

 :
ً
ية

ّ
 متأن

ً
 ِقراَءة

َ
ِتَية

آ
 ال

َ
 الِفقَرة

ُ
أقرأ

عوباِت  حقْق أهدافََك بالعلمِ والمعرِفة ، وابذْل جهدَك ووقتََك لنيِل العلمِ، واصبْر على الصُّ
بُِل  َّتي تواِجُهَك، واجعْل هدفََك في الحياِة التََّميَُّز واإلبداَع، واسأْل مَُعلِّمَك وأهلََك عن السُّ ال

الكفيلَِة لبلوِغ هذا التميُِّز. 

ة.
َّ
 عل

َ
 والواَو والياَء أحرف

َ
ِلف

أ
ي ال َسّمِ

ُ
ن

فائدة

:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
 المثالين ث

ُ
أقرأ

حقْق أهدافََك بالِعلْمِ والَمْعِرفَِة.	 
اْجَعْل هََدفََك في الَحياِة التميَُّز واإِلبداَع.	 

أالحُظ أّن الفعَل )َحّقْق( فعٌل يدلُّ على القيامِ بأمٍر في المستقبَل، فماذا نسّمي هذا النَّوَع ِمَن 	. 
األفعاِل؟

َّاً من الفعلَين )حقِّْق، اجعْل( لم ينتِه  بألٍف أو واٍو أو ياٍء، فما حركةُ بناِء الفعلَين . 2 أالحُظ أنَّ أي
الظَّاهرة في آخِر كلٍّ منهما؟

كون. ِخِر على السُّ
آ
ْمِر صحيُح ال

أ
 ال

ُ
ُيْبَنى ِفْعل

القاعدة

أطّبق:

:
ٌّ

 أواخَر الكِلماِت التي ُوِضَع تحَتها خط
ُ

أضبط

شارك في حمايِة البيئة.	 
ِّب أفكاَرك في أثناء الكتابة.	  رت
ٍة عاليٍَة.	  أَقِبل على الِعلْمِ ِبِهَمّ
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ِمثاٌل مُعَرب:

اقرأ ِكتاباً في األُسبوع.
كوِن الظَّاِهِر على آِخِرِه.	  اقرأْ: فعُل أمٍر مبنيٌّ على السُّ
كتاباً: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتَحةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.	 
 	. في: حرُف جرٍّ
األسبوِع: اسٌم مجروٌر، وعالمةُ جِرِه الكسَرةُ الظَّاهرةُ في آِخِره.	 

: هائيُّ قويُم الّنِ التَّ

أقرأُ الِفقَرَة اآلِتيَةَ، ثُمَّ أَستَخِرُج أفعاَل األمِر الواردَة فيها، وأُعِربُها:	. 

نصَح أٌب ابنَُه قاِئالً: اعلَْم أّن العلَم بحٌر في قاعه كنٌز من الجواهر النفيسة، فاحِرْص على تََعلُّمِ 
اِحَب  راَسِة والتَّرفيِه عِن النَّفِس، واجَعْل كتابََك الصَّ ْع وقتََك بيَن الدِّ الغَوِص في هذا البَحِر، وزِّ

َل لَك، ِعنَْدِئٍذ تكوُن في طريِقَك للُوصوِل إلى الَكنِز وجواِهره. األَوّ

ُث . 2 قين، أَُحدِّ ُث عن أحِد المتفوِّ تابعُت أحَد البرامِج في التلفاز ألحصَل على معلوماٍت تتحدَّ
حيَح اآلخِر. ِة دقيَقتَين مُستَْعِمالً فعَل األمِر الصَّ زمالئي عنُه لمدَّ

راَسِة النَّاِجَحِة من أجِل أن . 3 أكتُب فقرًة مْن َعْشِر َكِلماٍت أدعو فيها َزميلي إلى التَّخطيِط للدِّ
حيَح اآلِخِر. يحقَِّق التَّميَُّز في المْدَرَسة، مُستَْعِمالً ِفعَل األَمِر الصَّ

ُ
ة

َ
ط  الُمَتَوّسِ

ُ
إمالء: الَهْمَزة

 ِبما ُيناِسُبه:. 1
َ

 الَجدول
أُ
مال

َ
مَّ أ

ُ
، ث

َ
تية

آ
 ال

َ
َرة

ْ
 الِفق

ُ
أقرأ

التَّميُُّز واإلبداُع حلُم ُكلِّ إنساٍن، وهذا الحلُم ال يتحقَُّق إاّل بالُمثابَرِة واالجِتهاِد، لهذا ينبَغي 
لُكلِّ ِإنساٍن أْن يتَحمََّل المسؤوليَّةَ ويؤدِّي عملَُه ِبإتقاٍن، ويأخَُذ الِعلَْم ِمْن مَصاِدَر موثوقٍة، ليَُحقَِّق 

أهدافَُه في التَّميُِّز واإِلبداع.

طَة سبُب كتابَِتهاالَكلَِمة الَّتي تَحوي َهْمزًة ُمتَوسِّ
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ِتَيِة:. 2
آ
ِلماِت ال

َ
ِة في الك

َ
ط  الَهْمَزِة الُمَتوّسِ

َ
 كتاَبة

ُ
ل ِ

ّ
أعل

يَُؤّرخ:  	 
مأَلُْت:  	 
أفِْئدة:  	 

أصل بين العمود )أ( وما يناسبه في العمود )ب( . 3

	 ب 		 أ 	

مَفتوَحةٌ قَبْلَها مَُكسور	 فواِئد	 

مَْكسوَرةٌ قبلَها ساِكن  	 مَُؤلَّف	 

مَفتوَحةٌ قبلَها مَضموم	 ِرئَة	 

ِت ِمْن أجِل تحقيِق . 4
ْ
 إداَرِة الَوق

َ
مالئي حول

ُ
أحاِوُر ز

ة.
َ
ط  الُمَتوّسِ

َ
 الَهْمَزة

ً
بداِع ُمسَتْعِمال ِز والإِ ميُّ التَّ

بداِع . 5 ِز والإِ ميُّ ُن فيها َرغَبتي في التَّ  أبّيِ
ً
كتُب ِفقَرة أ

ة .
َ
ط  الُمَتوّسِ

َ
 الَهْمَزة

ً
ُمسَتْعِمال

:
ّ

الخط

أالحُظ رسَم الحرفين )ص – ض( في الكِلماِت 	. 
اآلتية:
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طر. اِد في آخِر الَكلَِمِة فوَق السَّ اِد والضَّ تكوُن نِهايُة حرفَي الصَّ

فائدة

ابقِة مُنتَِبهاً لطريقِة كتابتها.. 2 نَةَ في الكِلماِت السَّ دُ األحرَف الُملوَّ أجرِّ

 

أالحظ كتابة أشكال الحرف فيما يأتي:

بخّط  )ص(  الّصاد  حــرِف  أشكاُل  تُكتُب 

الرّقعة

أَكتُب أشكاُل حرِف الّضاد )ض( بخّط الرّقعة

١

٢

٣

٤
٥

١

٢
٣

١

٢
٣٤

١

٢ ٣٤

٥

٦

ُ تعلّ
َ
أ

ُب: رَّ
َ

د
َ
أت

نِة: حرِف الملوَّ
أ
 لال

ً
ِبها

َ
قعِة ُمنت ِ الرُّ

ّ
تية بخط

آ
كي رسَم كِلماِت الجملة ال أحا

:
ُ

ق أطّبِ

سِخ:
ّ
ِ الن

ّ
ط

َ
قَعِة وخ ِ الرُّ

ّ
ط

َ
 بين خ

َ
 الفرق

ُ
قَعة، وألحظ ِ الرُّ

ّ
تي بخط

آ
كتُب الّسطر ال أ

ّخطُّ النَّسخ
ولي

ّ
ار مسابقات عىل املستوى الد

ض
 حلضوض �

َ
لون هَّ

َ
 اختصاٍص ويؤ

ّ
ون من لك ض ب الفا�أ

ّ
ُينَت�ة الطال

 خطَّ الرُّقعة
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ِتَية:
آ
ة ال

َ
 ِبالِبطاق

ً
ُم كتاَبتي ُمسَتعينا أقِوّ

التقويم
العبارة

ال نعم

طر. راعيُت موِقَع األحرُِف مَن السَّ

كتبُت األحرَُف بأحجاٍم ُمتناِسَقة.

تركُت مسافاٍت ُمتساِويًَة بنَي الَكلِات.

حافظُْت عىل نَظافَِة الَورَقَة.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ة صيَّ
ْ

خ
َّ

ة الش
َ
سال : الّرِ

ً
ُر كتابّيا عّبِ

ُ
أ

ين، وأمنيتي  نّي للمتمّيز
َ
يارِتي إلى المركِز الَوط  إلى صديقي الُمسافِر أخبُره فيها بز

ً
كتُب رسالة أ

 َعناِصَر الّرسالِة.
ً
بالنِضماِم ِإليِه في الُمسَتقبِل ُمراعيا
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ِر( . 1
َ
كث

أ
 على ال

َ
حيحِة وبأسرِع وقٍت )خمِس دقائق كبر عدٍد ِمَن الُجَمِل الصَّ ابقِة بأ وِر السَّ  عن الصُّ

ُ
ث

ّ
أتحد

مَر.
أ
 الماِضي والمضارَع وال

َ
 الفعل

ً
ُمستعِمال

ر:. 2
َ
كث

أَ
َتين على ال

َ
تي في دقيق

آ
غَز ال

ُّ
 الل

ُّ
أحل

فعُل أمٍْر مْن أربََعِة أْحُرٍف، ويكوُن:

ُل والثّاني ِبَمعنى والد. 	.  الحرُف األوَّ
.....................

ابُع بمعنى الياِبسة. .....................	.  الثَّاني والرَّ

يف. .....................	.  َّامِ الصَّ ابُع نَشُعُر بِه في أي الثَّالُث والرَّ

ُفن. .....................	.  ابُع مكاناً تسبُح فيِه السُّ الَحرُف الثَّاني والثَّالُث والرَّ

ِ عــن 
ّ

صــادِر الّتعــل لســتعانِة �ب ي و�ب
ســاعدِة أرس�ة  �ب

ُ
ــث أ�ب

ض مــَن   امُلبِدعــ�ي
َ
ــا رعايــة  م�ض

ُ
 الغــرض

ُ
مســابقاٍت أخــرى يكــون

. ض ــ�ي ِ
ّ

امُلتعمل

ي
ســــَر�ة

ُ
أنـــــا وأ

:���ا
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:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
، ث

َ
ِتَية

آ
 ال

َ
وَرة  الصُّ

ُ
أتأّمل ي

غ�ت
ُ
 ل

ُ
ة بيَّ العر

ّ
ساسي

أ
امُس ال  الخ

ُّ
ف الصَّ

ل الفصُل األوَّ

٢٠٢٠ - ٢٠٢١م

َّةُ وري َّةُ العربيَّةُ السُّ الُجمهوري  
وزارة التَّربية   

َّة المركُز الوطنيُّ لتطويِر المناِهِج التربوي

الَخُطّ الَعَربُيّ
الَخطُّ الَعَربيُّ

الَخطُّ الَعَربیُّ

ورِة.. 	 أُسمِّي اللغةَ التي يكتُب بها الخطَّاُط في الصُّ

أحّددُ الِجَهة التي بدأَ الخطَّاُط الكتابَةَ ِمنَْها.. 2

دُ األدواِت التي يستخدمُها الخطَّاُط في الكتابَِة.. 3 أعدِّ

:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
 ، ث

َ
فاصيل  التَّ

ً
ّص متتّبعا أستمُع إلى النَّ

أُخبر زمالئي بموضوِع النَّّص.	. 

أُعِطي ِصَفةً للخطَّاِط ذُِكَرْت في النَّّص.. 2

3 .. أقترُح عناويَن أُخرى للنصِّ

ُّ
ي  الَعَر�ب

ُّ
ــط احلضَ ٤

 
َ

ال ُت �بَ
ْ
ل َ ْ
ك  وأ

َ
دران ُ ّينُت احلب ز

؟  ي
ا أدوا�ة

ض
ة ......� بيَّ الَعر

؟
ُ

كون
َ
وَمْن أ
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ُ
َرأ

ْ
ق
َ
أ

يُّ ـ َرب َع  ال
ُّ

ط احلضَ

-1-

اهتمَّ العرُب بالَخطِّ اهتاَماً فائَِقاً، وال يزاُل الخطَّاُط يَُعدُّ أَحَد أْمَهِر الِحرِفيّنَي إىل اليوِم، ويَُعدُّ الخطُّ أهمَّ 

التَّحسنِي إىل أشكاِل  العربيَِّة البرصيَِّة، وقْد تفنََّن الخطَّاطوَن يف إِدخاِل  الفنوِن  الزّخرفَِة يف  ِمْن عناِصِ  ُعنرٍص 

ِر  ، فانتقلوا ِبِه ِمْن جميٍل إىل أجمَل وِمْن َحَسٍن إىل أَحَسَن، وللخطِّ العريبِّ ِصلٌة وثيقٌة بالتَّطوُّ ُحروِف َهذا الخطِّ

الثَّقايفِّ َوِمْن ُهَنا كاَن جديراً بكّل ِعنايٍة وتََعهٍُّد.

والخشبيَِّة  الَخزفيَِّة  الحرفيََّة  املَشغوالِت  َشَمَل  زخرفيَّاً  استعاالً  أنواِعِه  بكّل  العريبُّ  الخطُّ  اْستُْعِمَل  وقِد 

اِربَُة  واملعدنيَِّة والتَّطريِز، كَا نُِسَخْت بِه املََصاِحُف والكتُُب النَّادرُة، وِمْن أَهمِّ ميزاِت الَخطِّ الَعَريبِّ أََصالتُُه الضَّ

ََّر يف ِسواُه ِمَن الُفنوِن. يف ُعْمِق التَّاريِخ ومحافظَتُُه عىل َصفائِِه ونقائِِه، فَهو الذي أَث

-2-

يواينُّ الجيلُّ والُكويفُّ والريَْحاينُّ. َوِمْن أشَهِر الخطَّاطنَي  َوِمْن أَنواِع الخطوِط العربيَِّة الرُّقَْعُة والنَّسُخ والثُّلُُث والدِّ

ابُن مقلَة ِمَن القرِن الثَّالِث الهجريِّ الذي يَُعدُّ املهندَس األّوَل للخطِّ العريبِّ؛ ألنَُّه ابتكَر القواننَي والقواِعَد لكّل 

مساينِّ ومحمد بُن  حرٍف ِمَن الحروِف بعَد أْن زاَد عىل مبتكراِت سابقيِه، وِمْن أشَهِر تاميِذِه ُمحمد بُن السِّ

أسٍد وتلميُذُه ابُن البوَّاِب.

الفضُل يف  إليِه  َويعوُد  َملِِك مرَص،  املرصيُّ خطّاُط  بيك  َغزالن  ريَن مصطفى  املتأخِّ الخطَّاطنَي  أشَهِر  َوِمْن 

ورياِن محمد حسني واسُمُه الحقيقيُّ حسني  تطويِر الخطِّ الديواينِّ املعروِف بالديواينِّ الغزالينِّ والخطَّاطاِن السُّ

يراينُّ الذي درََس أنواَع الخطوِط العربيِّة عىل يِد  البابا وهَو سيُّد َمْن َهندَس لوحاٍت خطيًَّة، ومحمد بدوي الدَّ

أمَهِر الخطّاطنَي يف الّشاِم فَصاَر ذا ُشهرٍة واسَعٍة.

عادَة  السَّ النَّفِس  يبعُث يف  الذي  الَجاِل  بُحلَِل  لغتنا وِغناها  تعّبُ عن روعِة  العريبُّ ِسمًة  الخطُّ  يزاُل  وال 

والبهَجة.

َل مُراعياً تجميع الكلمات تجميعاً منطقياً *	.  أَقرأُ الَمقطَع األوَّ

أَقرأُ الَمقطَع الثَّاني مُراعياً االنِسجامَ مع الَمعنى.. 2

وتيَّ الُمناسَب للَمعنى.. 3 َّةً سليَمةً بسرَعٍة قرائيٍَّة مناسبٍَة مراعياً التّلويَن الصَّ أَقرأُ النَّصَّ قراءة جهري
اتها-الّصفُة واملوصوف-املُضاف واملُضاف إليه. * الجملة الفعلية وُمتَّماتها- الُجملُة االسميَُّة وُمتَمِّ
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:
َ

شاط
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
، ث

َ
 الَهمَهمة

ً
با  متجّنِ

ً
 صامتة

ً
ّص قراءة  النَّ

ُ
: أقرأ الفهُم القرائيُّ

 .	:  أُحّددُ الفكرَة العامَّةَ للنصِّ
 

أُكِمُل الُجمل اآلتيةَ ِبَما يناِسبُها:. 2
استُعِمَل الخطُّ العربيُّ في 	 

 المشغوالِت الحرفيَِّة اآلتيِة:
    و    

و    و   
 	 :  من أنواع الخطِّ العربيِّ
 
 عاَش ابُن مقلةَ ِفي القرِن:	 
 

أَشطُب الحروَف الّزائدَة في الكلماِت . 3
َل الَجمَع إلى مُفَرٍد فيما يأتي:  اآلتيِة ألَحوِّ
ابقين –  )الخطّاطوَن – الحرفيين – السَّ

حروف – مشغوالت(

ُح معنى كِلمِة )المتأخِّريَن( في كّل . 4 أُوضِّ
ِمَن الجمِل اآلتيِة:

ِمْن أشَهِر الخطَّاطيَن المتأخِّريَن 	 
مصطفى غزالن بك.

يَُساعُد ماِهٌر زمالءَهُ المتأخِّريَن 	 
دراسيَّاً.

أْكِمُل الجدوَل اآلتي:. 5

النتيجةالسبب

ِر الثقايفِّ. لِة بالتَّطوُّ الخطُّ العريّب وثيُق الصِّ

ابتَكَر القواننَي والقواعَد لكّل حرٍف من الحروِف بعَد أْن زاَد عىل مبتكراِت سابقيِه.

، أُِضيُف من عندي ميزاٍت أُخرى لَُه.. 6  َعدَّ الكاتُب األصالَةَ من أهمِّ ميّزاِت الخطِّ العربيِّ
 

َِّة ِمْن حيُث:. 7 أعاوُن زمالئي على إعداِد بطاقِة مقارنٍة بيَن اللُّغَتين الَعَربيَِّة واإلنكليزي

)عددُ الحروِف – اتّجاهُ الكتابِة – استخدامُ الحركاِت(
،  ،   

في رأيَك، أيُّ العبارتين أجمُل؟ ولماذا؟. 8
أصالةُ الخطِّ الضاربةُ في عُمِق التَّاريِخ.  	 
رةُ في عُمِق التَّاريِخ.  	  أصالةُ الخطِّ المتجذِّ

أعاوُن زمالئي على إيجاِد تدابيَر معيَّنٍة إلحياِء ِحرفَِة الخطِّ العربيِّ وتطويرها.. 9
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: تصميُم ِإعالن
ً
 شفوّيا

ُ
أتواصل

تيِة:
آ
حِد الموضوعاِت ال

أَ
 ل

ً
ُم ِإعالنا صّمِ

ُ
أ

افتتاح مَعِرٍض للّوحاِت الخطيَِّة.	 

 	. ُث َعِن الخطِّ العربيِّ دعوةٌ إلى مُحاضرٍة تتحدَّ

 	.) رحلةٌ إلى معِرٍض فنِّيٍّ )جناُح الخطِّ العربيِّ

عول
ْ
ِة: اسـُم الفاِعِل واسـُم الَمف

َ
غ

ُّ
 الل

ُ
واِعد

َ
ق

ِل اِع ف ُم ال -أ- اسـ
:

ً
َية

ّ
 متأن

ً
 قراَءة

َ
ِتَية

آ
 ال

َ
أقرأ الفقَرة

، وكاَن موضوُع دراَسِتِه عِن الخطَّاِط ابِن مُقلَة  الَعَربيِّ أجرى الباحُث دراسةً حوَل الَخطِّ 
خيَن  َّذي كاَن مَشهوراً ِبَمهاَرِتِه الفاِئَقِة في هذا الَمَجال. ويَرى بعُض الُمؤرِّ اعِر ال الكاتِب والشَّ

ُل مْن وضَع أساساً مَكتوباً للَخطِّ الَعرِبّي. َُّه أوَّ أن
:

َ
شاط

َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
ِتَييِن، ث

آ
يِن ال

َ
 الِمثال

ُ
قرأ

َ
أ

أجرى الباِحُث ِدراسةً.	 
اِعر.	  كان موضوُع دراسِتِه َعِن الَخطَّاِط ابِن مقلَة الكاتِب والشَّ

َّذي أُِخَذ منُْه 	.  أالحُظ أنَّ االسَم )الباِحث( مَأخوذٌ مَن الِفعِل الماضي )بحث(، أذُكُر الِفعَل ال
االسُم )الكاِتب(.

َّذي أُِخَذ منُه كلٌّ ِمَن االسَميِن: )الباِحث 	 الكاِتب(.. 2 أذكُر عددَ أَْحُرِف الِفعِل الماضي ال

أقاِرُن بيَن كلٍّ ِمَن )باِحْث 	 كاِتْب( و )فاِعْل(، ثّم أبيُِّن العالقَةَ بينُهما َوفَق أحُرِف كلٍّ ِمنُْهما.. 3

أالحُظ أنَّ االسَم )باِحْث( دلَّ على مَْن قامَ بِفعِل البحِث، فماذا نُسمِّيه؟وما طريقةُ صوِغ اسمِ . 4
الفاعل من الفعل الثاّلثي؟

اسُم الفاعِل اسٌم يَُدلُّ على الفعِل وَمْن قاَم بالِفعِل.

يُصاُغ اسُم الفاِعِل ِمَن الِفعِل الثُّاثيِّ على َوْزِن )فاِعل(

ستنتج
َ
أ
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أطّبق:

ا َيأتي ِبما ُيناِسُب:. 1 ٍ ممَّ
ّ

 في كل
َ
 الفراغ

أُ
أمال

شاعر: اسُم فاعٍل، ِفْعلُُه ...............، نََشَر: ِفْعٌل، اسُم الفاِعِل ِمنْه ...............

ناوب:. 2 تي مع أفراد مجموعتي بالتَّ
آ
 ال

َ
شاط

َّ
 الن

ُ
ذ ِ

ّ
أنف

أعطي ُزماَلئي أفْعاالً ثالثيَّةً ِمْن عندي، وأطلُُب إليِهم إعطائي اسَم الفاِعِل ِمنْها، ونعيُِّن زميلَنا 
حيَحِة في أقصِر وقٍْت )ناطقاً باسمِ الَمجموَعة( َّذي يُعطي أكبَر عدٍد مَن اإلجاباِت الصَّ ال

ُم امَلفعوِل -ب- اسـ

شاط:
َّ
 الن

ُ
ذ

ّ
ف
َ
ن
ُ
مَّ أ

ُ
تَييِن، ث

آ
ين ال

َ
 المثال

ُ
أقرأ

ابُن مُقلَة َخطَّاٌط مَْشهوٌر ِبَمهاَرِتِه الفاِئَقة.	 
 	. وضَع ابُن مُقلَة أساساً مَكتوباً ِللَخطِّ الَعَربيِّ

َّذي أُِخَذ ِمنُْه االسُم 	.  أالحُظ أنَّ االسَم )مشهور( مأخوذٌ مَن الِفْعِل الماضي )َشَهَر(، أذُكُر الِفْعَل ال
)مكتوب(.

َّذي أُِخَذ ِمنُْه ُكلٌّ ِمَن االسَميِن: )مشهور 	 مكتوب(.. 2 أذكُر عَددَ أحرِف الِفْعِل الماضي ال

أقاِرُن بيَن كلٍّ ِمَن االسمِ )مشهور 	 مكتوب( و )مفعول(، ثّم أبيُِّن العالقةَ بينُهما َوفَق أحُرِف . 3
كلٍّ ِمنُْهما.

أسّمي االسَم )مشهور( اسم مفعول ألنّه دلَّ على مَْن َوقََع عليه الِفعل، أبيّن طريقة صوغ اسم . 4
المفعول من الفعل الثالثّي؟

اسُم المفعول اسٌم يَُدلُّ على الفعل وَمْن وقََع عليه الِفعُل.

يُصاُغ اسُم المفعول ِمَن الِفعِل الثُّاثيِّ على وزن )مفعول(

ستنتج
َ
أ

ق: ّبِ
َ
ط

ُ
أ

أمألُ الفراَغ في كلٍّ ممَّا يأتي ِبما يناِسُب:	. 

مقروء: اسُم مَفعوٍل، ِفْعلُُه ...............، جِهَل: فعل، اسم المفعول منه ...............

أذكُر وزَن اسمِ الَمفعول ِلُكلٍّ ممَّا يأتي: مسموع، مزروع.. 2
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اسُم الفاعِل اسٌم يَُدلُّ على َمْن قاَم بالِفعِل، ويُصاُغ اسُم الفاِعِل ِمَن الِفعِل الثُّاثيِّ على َوْزِن  

)فاِعل(.

اسُم المفعول اسٌم يَُدلُّ على َمْن وقََع عليه الِفعِل، ويُصاُغ اسُم المفعول ِمَن الِفعِل الثُّاثيِّ 

على وزن )مفعول(

القاعدة 

: هائيُّ قويُم الّنِ التَّ

أقرأُ الفقرَة اآلتِيةَ، ثمَّ أمألُ الَجدَوَل بالَمطلُوب:	. 

َّه شاِعُر األطفاِل، وأكَسَب  ما زاَل ُسلَيماُن العيسى مَشهوراً بأشعاِر الطُّفولَِة حتَّى عُِرَف بأن
ََّك لَْن تَِجَد  َّتي كانوا يردِّدُونَها ويحَفظونها، وإن َّاً تَمثََّل باألناشيِد ال ِشعُرهُ األطفاَل مَخزوناً لُغَوي
تلميذاً في مَْدَرَسٍة لم يَحَفْظ لُسليمان العيسى العديَد مْن أناشيِدِه المعروفَِة، مثَل )َعمِّي منصوٌر 

ار( و )وطني أشجاٌر وظالل( وغيِرِهما، وما زالْت مناِهُجنا زاِخَرًة بأعماِلِه الجميلَِة. نجَّ

ِفْعلُهاسُم املَْفعولِفْعلُهاسُم الفاِعل

أُكِمُل الَفراغاِت اآلِتيَةَ باسمِ فاعٍل أو اسمِ مَفعوٍل مُناِسٍب:. 2
الخطُّ الجميل حليةُ ............... والقراءة المعبَِّرة ِحلْيةُ ...............	 
خِر، وسقوفاً ............... ِمَن الَخَشِب.	  شاهدُت بيوتاً ............... في الصَّ

أتحّدُث أمامَ زمالئي لمّدة دقيَقتَيِن عْن أهميِّة العلمِ مُستَعِمالً في حديثي اسَم الفاعِل واسَم . 3
المفعوِل.

أكتُب فقرًة من خمَس عْشَرَة كِلمةً عن أحِد علماء ِوطني مُستَعِماًل اسم َالفاعِل واسَم المفعول.. 4
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ُ
ة

َ
ط  الُمَتَوّسِ

ُ
إمالء: الَهْمَزة

خوَن أنَّ الَخطَّ الَعربيَّ مْن أقدمِ الُخطوِط، وَجماليَّاُت هذا الَخطِّ تأسُر النَّظََر وتَُعدُّ  يَرى الُمَؤرِّ
مَُؤشِّراً على ذاِئَقٍة فنِّيٍَّة فاِئَقة. وَجماُل الَخطِّ الَعربيِّ عُنُصٌر رئيس مْن عناِصِر َجماِل لُغَِتنا الَعَرِبيَّة. 

أستخرُج الكلماِت التي تحوي همزًة متوسِّطةً، وأعلُِّل كتابَتَها على صورِتها.	. 

 

طَِة.. 2 أتدّرُب على كتابِة النّصِّ السابِق مُنتَِبهاً إلى كتابِة الهمزِة المتَوسِّ

 

 

أكتُب ما يمليِه عليَّ المعلُّم:. 3

:
ّ

الخط

أاُلحُظ رسَم الحرفَين )ط 	 ظ( في الكِلماِت اآلتيِة:	. 

ِمَن  طِر، عموُد كّل منهما يميُل قلياً  السَّ يُكتَباِن على  ُمْنفرَدين  إذا كانَا  الطاء والظاء  حرفا 

اليساِر إلى اليميِن. 

فائدة
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ابقِة مُنتَِبهاً لطريقِة كتابَِتها:. 2 نَةَ في الكِلماِت السَّ دُ األحرَف الملوَّ أجرِّ

أالحظ كتابَة أشكاِل الَحرِف فيما يأتي:

الطَّاِء )ط( في خطِّ  تُكتُب أشكاُل حرِف 

الرُّقَْعِة

أكتُب َحرَْف الظَّاِء ِبَخطِّ الرُّقَْعِة:

١

٢

٣

١

٢
٣

٤

١

٢
٣

٤

ُ تعلّ
َ
أ

أتدّرُب:

نِة: حرِف الملوَّ
أ
 لال

ً
ِبها

َ
قَعِة ُمنت ِ الرُّ

ّ
تيِة بخط

آ
ِة ال

َ
كي رسَم كِلماِت الُجمل حا

ُ
أ

:
ُ

ق أطّبِ

سِخ:
َّ
 الن

ّ
قعِة وخط  الرُّ

ّ
 بيَن خط

َ
 الفرق

ُ
لحظ

ُ
َعِة، وأ

ْ
ق  الرُّ

ّ
 بخط

َ
تية

آ
 ال

َ
كتُب الجملة أ

.خطُّ النَّسخ
ِ
ض ار�ي َ التَّ ُّ َعىل َصفاِئِه ونقاِئِه ع�ب

ي  الَعر�ب
ُّ

ط  احلض
َ

ظ
َ
حاف

 خطَّ الرُّقعة

122123



ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

طوات كتاَبِة موضوٍع
ُ

: خ
ً
ُر كتابّيا عّبِ

ُ
أ

م:
َّ
أتعل

مةُ: تمهيٌد يَرتَِبُط بالموضوِع ويَْجِذُب القارَئ إليِه.	.  المقدِّ

العرُض: يتضمَُّن األفكاَر المطلوبَةَ، وَعْرُض كّل فكرٍة يبدأُ بكتابَِة ُجملٍَة مفتاحيٍَّة، ثُمَّ بشرِح . 2
ِع فيها لتوضيِحها. الِفكَرِة والتوسُّ

3 .. الخاتمةُ: خالصةُ الفكِر التي وردَْت في الَعرِض، باإلضافِة إلى ِإبداِء الرأِي الشَّخصيِّ

لكتابَِة الموضوِع:

دَة األْولى للموضوِع.	.  نَكتُب المسوَّ

استعماَل عاماِت 2.  نُراعي  واإلمائيَِّة،  والنَّْحويَِّة  اللُّغويَِّة  األخطاِء  لِتاِفي  َدَة  الُمسوَّ نُراِجُع 

التَّرقيِم في مكانِها المناسِب.

نكتُُب النَّصَّ بشكلِِه النِّهائيِّ مَع مراعاِة تنظيِم المستنِد.3. 

يَنبغي لنا استخداُم أدواِت الربِط المختلفِة.

،.............إلخ(. ، أحرُف الَجرِّ بِط: )أحرُف العطِف، لكن، إنَّ من أدواِت الرَّ

ِمْن أصوِل تنظيِم المستنِد: تَرُْك فراٍغ في أوَِّل الكَاِم وبيَن المقْدمِة والعرِض والخاتمِة.

فائدة

:
ُ

ق أطّبِ

أكتُب موضوعاً ِمن بضعِة أسطٍر أتحّدُث فيِه عْن ِحْرفٍَة وطنيٍَّة تشتهُر ِبها مُحافظتي مُراعياً عناِصَر 
كتابِة الموضوِع.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

عول:
ْ
 اسَم الفاِعِل واسَم الَمف

َ
ِشف

َ
ت
ْ
ك

أَ
تيِة ل

آ
ِلماِت ال

َ
َبكِة الك

َ
 زَمالئي على ِإكماِل ش

ُ
أعاِون

عمودي:
١. برق (معكوسة)

٢. ذهَب

٣. من الخضار الورقية 

    (معكوسة)

٤. نهاري ولييل (معكوسة)

٥. ملس (معكوسة)

أفقي:
١.ناعم

٢.مخرتع

٣. ملموس

٤. بحر

المفعوِل  مَُربَّعاِت اسمِ  ُن  ................. وأُلوِّ ثُمَّ أكتبُُه:  ِبلَوٍن أحَمَر،  الفاِعِل  مَُربَّعاِت اسمِ  ُن  أُلوِّ
لُُه، ثُمَّ أَكتُبُه: ................. ِبلَوٍن آخَر أُفَضِّ

ِمْن  أَتأَكَُّد  ثُمَّ  َعلَيها،  َّتي َحَصلُْت  ال الَكِلماِت  تَتَضمَُّن  ِفْعِليَّةً  الُمجاِوُر ُجملَةً  يَكتُُب لي َزميلي 
ِتها. ِصحَّ

 

 

ِ عــِن 
ُّ

عــل صــادِر التَّ لســتعانِة �ب ي و�ب
رس�ة

ُ
ســاعدِة أ  �بِ

ُ
ــث �ب

َ
أ

ــٍة  يَّ يقــٍة فّنِ ُمهــا بطر يقــِة، وأمّصِ ِة الَعر يَّ ــور ــة السُّ احِلــَرِف الوطنيَّ

. ا�أِ
َّ

ــد ــِة ال ــِرِض املدَرَس ي مع
ض

لوضهعــا �

ي
ســــَر�ة

ُ
أنـــــا وأ
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تقويُم 

الَوحدة

 
َ

اعِة عند مَّ أرُسُم عقاِرَب السَّ
ُ
ولى، ث

أُ
اَعِة ال قويَم على السَّ  َبدِء تنفيذي التَّ

َ
اَعِة عند ْرُسُم عقاِرَب السَّ

َ
أ

انَيِة
َّ
اَعِة الث انتهائي على السَّ

تماِم التقويم..................  التي استغرقُتها لإ
َ
ة

ّ
أحسُب المد

عزيزي المتعلّم، كلّي ثقٌة أنّك ستنّفُذ التّقويم باهتماٍم.

 ِ  الّتقو�ي
ُ

ت تعل�ي

ِتَية:
آ
سئلِة ال

أ
ِجْب عن ال

َ
يزي الّتلميذ، أ عز

أمألُ الفراَغ في كلٍّ ممَّا يأتي ِبما يُناِسبُُه:	. 

الوحدة الثالثة : إبداعاٌت من َوَطني.

نصُف بُرتُقالة

رِس فَِهْمت:  يف نهايَِة دراَسة هذا الدَّ

غار الُعل�ُء الصِّ

رِس قَرَّرُْت: يف نهايَِة ِدراَسِة هذا الدَّ

ُحلْمي َحقيَقٌة

رِس َشَعرُْت: يف نهايِة ِدراَسِة هذا الدَّ

الخطُّ الَعَر�ُّ

رِس �نَّيُت لو: يف نهايَِة دراَسة هذا الدَّ
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تقويُم 

الَوحدة
أَْشطُُب ُحروَف الَكِلماِت َوفَْق اآلتي: . 2

اسُم فاِعٍل، ِفْعلُُه نََصَر.	 
ْعِي إلى األَمْجاِد والَمراِتِب الُعليا.	  َكِلَمةٌ ِبَمعنى: األَمَُل الَمصحوُب ِبالسَّ
اسُم مَفعوٍل، ِفْعلُُه َعِلَم.	 
َحرٌف ناِصب.	 

ِّبُها فَأَْحَصُل على الَكِلمات: ............... أو............... فَأَْحَصُل َعلى الُحروِف: ............... أَُرت

َّتي تجعلُها ِرسالَةً َشخِصيَّةً مُتكاِملَةً:. 3 سالَِة اآلِتيِة الَعناِصَر ال أُضيُف للرِّ

َمْشقيِّ األَصيِل الذي تَْعبَُق ِبِه َمديَنتي. تحيًَّة طيِّبًَة ُمَعطَّرًَة ِبَعبَِق الياسمِ� الدِّ

اً وُمجتَِهداً،  ِقَك ونجاِحَك هذا العاَم، فَطَالََ� كُْنَت ُمِجدَّ يُسِعُد� أْن أَُهنِّئََك عىل تَفوُّ

¢نِّيا¡ لَك ِباستمراِر

أُكِمُل الَفراَغ ِبَهْمَزٍة مُتَوسِّطٍَة مُناِسبَة، مُعلاّلً كتابَتَها على صوَرِتها:. 4
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أُْكِمُل الَجْدَوَل اآلتي ِبما يُناِسبُه:. 5

َسِمَعَزَرَعرََسَمالفعُل

دارِسعاِملاسُم الفاعِل

مشوباسُم املفعوِل

كل: . 6 أُدِْخُل األَحُرَف )أن – لم 	ال– كي( على الُجَمِل اآلِتيَة، ثُمَّ أضبُط الفعَل بعدها ِبالشَّ

ق الذي تسعى  التَّفوُّ تُحِرَز   ........ وقِتَك  ....... تجتهد وتهتمَّ بسالمَِتَك وبتنظيمِ  لََك  ينبغي 
إليِه، فـ...... تلعب في األماِكِن الَخِطَرِة و........ تتناول طعاماً مكشوفاً ...... تُحاِفظ على سالمِة 

َجَسِدَك، وعندها ستَُحقُِّق أهدافَك ألنّك ....... تضيّع وقْتََك.

أُعِرُب الُجملَةَ اآلِتيَة:. 7

قرأْت سعادُ قصيدًة
 	 
 	 
 	 

َّتي تَعلَّمتُها، ثمَّ أضيُف . 8 ُل ما يَِجُب تعديلُُه ِليُصِبَح اإلعالُن اآلتي مُطابقاً ِلصفاِت اإِلعالِن ال أُعدِّ
وَرِة عبارًة مناِسبَةً لَُه. للصُّ

املهارُة التي أتقنتُها بعد دراسِة هذه الوحدِة:

بعد انتها  من دراسِة الوحدِة أضفُت إىل معلوما�:
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تدريب 
            منزلّي
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