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َّةَ،  اللُّغوي المهاراِت  الُمتََعلِّمِ  إكساِب  إلى  األساسيِّ  التَّعليمِ  في مرحلِة  العربيَِّة  اللُّغِة  تعليُم  يهُدُف 
استماعاً وقراءًة ومحادثَةً وكتابةً، وتنميِة ثَرَوِتِه اللُّغويَِّة ِللتََّمكُِّن مَن التَّواُصِل بلغٍَة عربيٍَّة فَصيحٍة بكل 
أي في جماليَّته وَصقِل مهارِة  ِقِه، وإبدِاء الرَّ سهولة ويسٍر، وتَنميِة قدَرِتِه على فَهمِ ما يستمُع إليِه وتذوِّ
، ورفِع قُدَرِة الُمتعلِّمِ على التَّعبيِر  حيَحِة الَجميلِة في ضِوء قواعِد اإلمالء والَخطِّ الَعربيِّ الِكتابِة الصَّ

ليم. السَّ
ادِس األساسيِّ َوفَْق وثيَقِة اإِلطاِر العامِّ للِمنهاِج  فِّ السَّ ابَقِة بُِنَي ِمنْهاُج الصَّ ولتَحقيِق األهداِف السَّ
رِة، وتضمََّن ِستَّ وحداٍت درسيَّة )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 الَوَحَداُت على النَّحِو اآلتي: يحتاُج إليِه أساساً للمرحلِة الدِّ

ــَم الوطنيّــةَ، . 1 ــمِ القي ُز لــدى الُمتََعلِّ ــزِّ ــا فيهــا موضوعــاٍت تَُع ــِة واِلنِْتمــاء: تناولْن وحــدةُ الُمواطَنَ
ــِة  ــَر مكانَ ــادرِة وتقدي ــَز روِح المب ــِة وتعزي ــخصيّاِت الوطنيَّ ــَر الّش ــّي وتقدي ــَل التَّطّوع والعم

ــهداء. الشُّ

ــِة، . 2 ــاِت اللُّغــِة العربيَّ ــوءَ علــى جماليَّ ــا فيهــا نصوصــاً تســلُِّط الضَّ ــة: عرْضن ــا العربيَّ وحــدةُ لُغتن
ــِن لهــا. ــِة والتــراِث، وضــرورِة التمكي َّــِة والثقاف ودوِرهــا فــي الحفــاِظ علــى الُهوي

وحــدة مواهــب وهوايــات: حرْصنــا فــي هــذِه الوحــدِة علــى توجيــِه الُمتعلِّــمِ علــى اســتثماِر . 3
ـة تطويــِر هــذِه  ـٍة ... وكيفيَـّ ـٍة ورياضيَـّ أوقــاِت فراِغــِه فــي هوايــاٍت مُمِتعــٍة ومُفيــدٍة علميَـّ

ــِة. ــادِة والعالميَّ ي ــى الرِّ ــاِت؛ لتصــَل إل الهواي

ديــِق، وتمتيــِن . 4 داقــِة والصَّ ــُق بالصَّ ــا فيهــا موضوعــاٍت تتعلَّ وحــدة عالقــات اجتماعيَّــة: تناولْن
ُــِف بيــَن أفــراِد الُمجتَمــِع عنــَد الملمَّــاِت.  العالقــاِت الجتماعيَّــِة فــي الُمناســباِت، والتَّكات

ُث عــن تكامــِل العلــمِ . 5 وحــدةُ بالعلــمِ والعمــِل نبنــي األوطــاَن: تناولْنــا فيهــا موضوعــاٍت تتحــدَّ
ــوَن  ــن يبن ــاٍت ممَّ ــى فئ ــوءَ عل ــلَّطْنا الضَّ ــاِن، فس ــاِء األوط ــي بن ــا ف ــِل ودوِر كلٍّ منهم والعم

ــِر جهوِدهــم. ــةً فــي تقدي ــاِل والمســعفيَن ... رغب الوطــَن كالعمَّ



ثْنا . 6 وحــدةُ العالــُم ِمــْن َحولنــا: تناَولْنــا فيهــا مَوُضوعــاٍت تتعلَّــُق بالبيئِة الُمحيطــِة بالتِّلميــِذ، فتحدَّ
ــا  فْن ــراٍت، وعرَّ ــن تغيُّ ــا م ــا يرافُقه ِل الفصــوِل وم ــدُّ ــن تب ــِة، وع ــِة الجميل ــاِة الريفيَّ ــن الحي ع
 . َّــِة رغبــةً فــي إطــالِع التِّلميــِذ علــى بيئــٍة جديــدٍة تعزيــزاً لفضاِئــِه المكانــيِّ حــالِت البحري  بالرِّ
َّــة، لالســتفادَِة مــَن الَخصائــِص  َّة والنَّثري ــعري عــْت نصــوُص الكتــاِب بيــَن النصــوِص الشِّ وتنوَّ
المميِّــَزِة لــكلٍّ مــْن هَذيــِن النَّوَعيــِن، واشــتمَل كلُّ درٍس علــى مهــاراِت اللُّغــِة جميعهــا، فجــاءَ 

نــاً مــن المهــاراِت اآلتيــة: مُكوَّ

أتأمـّـل وأتحــّدث: الهــدُف مــن هــذه الِفْقــَرِة إعمــاُل خيــاِل الطّفــِل، وإعطــاؤه فرصــةً للتّعبيــِر . 1
ــوِر وتحليــِل مضمونهــا. عــن قدرِتــِه علــى قــراءة الصُّ

ــن . 2 ــمِ م ــى الَفه ــادِف إل ــتماِع اله ــارِة الس ــِة مه ــة تنمي ــن أهميّ ــاً م ــش: انطالق ــتمُع وأناق أس
ِب علــى آداِب الســتماِع مــن جهــٍة ثاِنيـَـٍة، َحرْصنــا علــى وضــِع نشــاٍط يقيــُس  جهــٍة، والتـّـدرُّ
اســتماَع الُمتعلِّــم، ويتيــُح لــُه فيمــا بعــد فرصــةَ مناقشــِة مــا يســتمُع إليــِه، لتنميــِة مهــارِة التّعبيــِر 

الّشــفوّي.

أقــرأُ: كان الهــدُف مــن هــذه المهــارِة تنميــةَ أدِاء المتعلـّـم القرائــّي بمــا يَتَضمَّنُــُه هــذا األداء . 3
ّــٍة وتلويــٍن صوتــيٍّ مناســٍب للموضوعــاِت المعروضــة. مــن ســمٍة لغوي

: عملْنــا علــى اســتيفاِء مهــاراِت الفهــمِ القرائــّي بمســتوياِتِه المختلفــِة بــدءاً مــن . 4 الفهــُم القرائــيُّ
الفهــمِ الحرفــّي وانتهــاءً بالَفهــمِ النّاقــِد، وغايتُنــا أن يُبنــى التَعلُّــُم علــى التّحليــِل العلمــّي بــدلً 

مــن التّلقيــن.

أتواصــُل شــفويّاً: تهــدُف هــذه المهــاراُت إلــى تحقيــِق أَحــِد منطلقــاِت وثيقــِة اإِلطــاِر العــامِّ . 5
للِمنْهــاِج الَوطنــيِّ وهــو التَّواصــل، ولعــلَّ مــن أهــمِّ أهــداِف هــذه المهــاراِت تنميــة شــخصيَِّة 
أي، تمهيــداً للمرحلــِة التّاليــة التــي تَتَطلَّــُب تََعمُّقــاً  الُمتعلِّــمِ، وقدرِتــه علــى الحــواِر وإبــداء الــرَّ
 ، ــَفويَّ أكثــَر فــي هــِذِه الَمهــاَرة. فَعَرْضنــا َعــَدداً ِمــَن الَموضوعــاِت التــي تَْعتَِمــُد التَّواُصــَل الشَّ
ــي – مســابقات  ــث عــن يوميات ــث عــن شــخصيَّة – الحدي هــي: )وصــف صــورة – الحدي

َّــة – وصــف مشــهد – النــدوة – إبــداء الــرأي ...(. لغوي



ــُد لتفصيالِتهــا . 6 ــطاً يمهِّ َّــِة عرضــاً مبسَّ ــاِت النَّحوي ــَن الَمفهوم ــَدداً ِم ــا َع ــة: َعَرْضن قواعــُد اللُّغَ
َّبْعنــا فــي عرِضهــا الطريَقــة الســتقرائيَّة مــع إدخــاِل  ــنواِت التَّاِليـَـِة، وات األكثــِر تشــعُّباً فــي السَّ
ــُم جــزءاً مــن المفهــوم، ليســتكمَل المفهــوم بنفِســِه  بعــِض التعديــِل عليهــا، إذ يُعطــى المتعلِّ
ْرِفيـّـة، مــع  بُســؤاٍل أو نشــاٍط. وَعَرْضنــا بالطَّريَقــِة نَْفِســها بعــَض الَمفهومــاِت اإِلمالئيَّــة والَصّ
ٍَّة أوكتابيَّــٍة  رفيَّــة فــي فْقــراٍت َشــَفوي َّــِة واإِلمالِئيَّــة والصَّ مُراعــاِة توظيــِف الَمفهومــاِت النَّحوي

رِس الــذي يُعالَــُج الَمفهــومُ ِمــْن ِخاللــِه. ــُق بموضــوِع الــدَّ تتعلَّ

ــُم(: وتــمَّ . 7 قعــِة منهجيَّــةً تقــومُ علــى ثــالِث خطــواٍت: )أتعلَّ َّبْعنــا فــي تعليــمِ خــطِّ الرُّ الَخــّط: ات
ُن منهــا هــذا الخــطُّ فــي شــرحٍ تفصيلــيٍّ  ــكليَِّة التــي يتكــوَّ فيهــا العتمــادُ علــى المقاطــِع الشَّ
َب علــى  ــمِ أن يتــدرَّ ُب( التــي أتاَحــْت للمتعلِّ ــِة )أتــدرَّ لقواعــِدِه وصــولً إلــى الخطــوِة الثَّاني
ــُد القاعــدَة بشــكِلها التَّطبيقــيِّ الُمَمنَْهــِج، ثــمَّ وصلْنــا  ــكليَِّة فــي كلمــاٍت تجسِّ المقاطــِع الشَّ
ــٍل  ــي جم ــا ف ــدأَ بتطبيِقه ــارَة ب ــُم المه ــَك الُمتعلِّ ــَد أن تملَّ ــُق( فبع ــِة )أطبِّ ــى الخطــوِة الثَّالث إل
ــكليَِّة فــي  ــكليَّ بيــَن المقطــِع الُمكتَســِب وبقيَّــِة المقاطــِع الشَّ وعبــاراٍت ليفهــَم التَّناُســَق الشَّ
ُز وتثــري قــدرَة الُمتعلِّــمِ علــى الكتابــِة بهــذا  أثنــاِء كتابِتــِه، وتــمَّ َرفـْـُد المنهجيَّــِة بفوائــَد تعــزِّ

الخــطِّ الجميــِل.

ــا . 8 ــتعمُل فيه ــا، إذ يس ــِة جميعه ّ ــاراِت اللُّغوي ــةَ المه ــارةُ حصيل ــذِه المه ــدُّ ه ــاً: تَُع ــُر كتابيَّ أَُعبِّ
عــٍة، وقــد بُِنيـَـْت هــذه المهــارةُ  َّــةَ للتَّعبيــِر عــن موضوعــاٍت متنوِّ المتعلِّــُم كلَّ مكتســباِتِه اللُّغوي
دَِة الُخطــواِت بــدأَْت مــن اســتبداِل الكلمــِة األجمــِل بالكلمــِة  َوفْــَق اســتراتيجيٍَّة مُتََعــدِّ

ــْوِغ الموضــوع. ــْت بَص ــه، وانتَه المعروضــِة علي

َّــِة، تنــدرُج ِضمــَن األنشــطِة . 9 ــاُب مجموعــةً مــن األلعــاِب اللُّغوي ــَن الكت ــم: تضمَّ ــُب وأَتََعلَّ ألَْع
فــِه اللُّغويـّـِة فــي جــوٍّ  ى تفكيــَر المتعلِّــم، وتُكِســبُُه قيمــةً مُضافـَـةً لمعاِرِ اإلبداعيَّــة التــي تتحــدَّ

مــن الُمتعــِة والفائــدة.

أنــا وأُســرتي: الهــدُف مــن هــذه الِفْقــَرِة تشــجيُع التّلميــِذ علــى عمليَّــِة البحــِث فــي مصــادِر . 10
عــِة، لتحصيــِل المعلومــاِت بمســاعدِة أُســَرِتِه، وبذلــَك تطَّلــع األُســرةُ علــى مــا  التّعلُّــمِ الُمتنوِّ
تعلََّمــُه فــي المدرســِة، هادفيــَن مــن ذلــَك إلــى زيــادِة التّواصــِل بيــَن البَيــِت والَمْدَرســِة، ِلَخلـْـِق 
َشــْخِصيٍَّة مُتَواِزنـَـٍة قــاِدَرٍة علــى نَْقــِل أَثـَـِر مــا تَعلََّمــُه فــي الَمْدَرســِة إلــى ُســلوٍك فــي الُمجتََمــِع.



وباإلضافِة إلى أنشطِة الستماِع التي وردَْت في كلِّ درٍس من دروِس الكتاِب وضعنا أربعةَ دروٍس 
في الستماِع، تضمَّنَْت مستوياِت الفهمِ الستماعيِّ جميَعها، مَن الَفهمِ العامِّ مروراً بالفهمِ التَّفصيلي 
النّاقَد،  والفهَم  الستنتاجيَّ  والفهَم  الحرفّي  الفهَم  تتضمَُّن  التي  المختلفةَ  المستوياِت  يقيُس  الذي 

أي فيما يستمُع إليِه على أسٍس يضُعها ِلنَْفِسه. ليتوّصَل الُمتعلُِّم في النِّهايِة إلى مهارِة إبدِاء الرَّ
جهٍة،  من  العلميِّ  البَحِث  مهاراِت  تنميِة  إلى  تهُدُف  تعليميٍَّة  بمشروعاٍت  الكتاَب  دْنا  زوَّ وقَْد 
وتُنّمي لديِه الُقدَرَة على التّعلُّمِ الذّاتّي، وتُشِعُره بأهميِّة ما يتعلَُّمُه، 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 ماِلء الُمعلِّميَن واألهِل الكرامِ واألبنِاء األعزَّ آمليَن من الزُّ
بُغيةَ تطويِر منهاٍج وطنيٍّ يُسِهُم في إنجاِزِه جميُع أبناِء سورية.

واهللَ نسأُل التَّوفيَق

املُؤلِّفون  





مخرتعٌ 



 والنِتمـاُء
ُ
وىل: الـمواطنة

أ
 ال

ُ
ة

َ
الَوْحد

سأكونُ بعد دراسِة هذه الوحدِة قادراً على:

َوِر المعروضَِة ووْصِفها.. ١ ِف عناصِر الصُّ تعرُّ

ِث وشروِط كلٍّ منهما.. ٢ مراعاِة آداِب االستماِع والتّحدُّ

فهمِ النَّصِّ المُستمَِع إليِه، واالسِتفساِر عمَّا لم أفهْمهُ بعَد انتهاِء االستماِع.. 3

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

تقسيمِ النّصِّ القرائيِّ إلى ِفكَِرِه.. 5

فويِّ والحواِر، ووصِف شخصيٍَّة ما.. 6 التَّواصلِ الشَّ

تصنيِف الُجملِ َوفقَ ما تعبُّر عنهُ : )حقيقةٌ - رأٌي - خياٌل(.. 7

َِّة )بناءُ الفعلِ الماضي - أَنواعُ الفاعلِ(،. 8 ِف المفاهيمِ النَّْحِوي  تَعرُّ
واسِتعماِلها في قراءَتي وكتابَتي وحَديثي.

٩ .. تطبيِق قواِعِد عالماِت التَّرقيمِ، والمدِّ

تمييِز خطِّ الّرقعِة من خطِّ النَّسِخ.. ١٠

محاكاِة كتابِة جملٍ بخطِّ الّرقعِة.. ١١

كتابَِة موضوٍع في التَّعبيِر ) قراءةُ صورٍة  - رسالة - إضافةُ ِفكٍَر فرعيٍَّة لِفكٍَر . ١٢
رئيسٍة(.

تقديِر العملِ ِمْن أجلِ بناِء الوطِن.. ١3

المبادرِة لخدمِة الوطِن والحرصِ على أداِء الواجباِت الوطنيَِّة.. ١4



ع ��اس

الَفْهُم والتَّحليُل:

جــاِح اكُء النَّ �ش
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ع ��أستمُع باهتامٍم إىل النَّّص، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط:اس

 .1. عيَِّة في النَّصِّ أُخبُر زمالئي عن بعِض الشخصيّاِت التي شاركْت في األعماِل التَّطوُّ

عيِّ الذي شارَكْت فيِه العائلةُ، وتوقيِتِه وفَق ما وردَ في . 2 ُث زمالئي عن نوِع العمِل التَّطوُّ أُحدِّ
. النَّصِّ

3 .. أقترُح عنواناً آخَر للنَّصِّ

4 .. ِع العالميِّ َوفَق ما سمعتُُه من النَّصِّ أخبُر زمالئي عْن تاريِخ يومِ التَّطوُّ

أكمُل مع زميلي المجاوِر لي الجدوَل اآلتي، ثمَّ أعرُض نتاَج عملَينا أمامَ الجميِع:. 5

ِةاملهّمةأعضاُء فريِق العمِل نتيجُة هذِه املهمَّ

َهيَا

َهيَا وأخوها أغيُد وأصدقاؤهام

األُب واألمُّ وأصدقاؤهام

ُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ مرًَّة ثانيًة، ثمَّ أُنَفِّ

 .1: أُكمُل الُمخطََّط اآلتي وفَق ما سمْعتُُه في النَّصِّ

عّي: أ- قبَل املشاركِة يف العمِل التَّطوُّ

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

عّي: ب- يف أثناِء التَّخطيِط للعمِل التَّطوُّ

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

د- بعَد االنتهاِء من تنفيِذ املهامِّ �هارٍة:

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

مشاعُر الفريِق املصاحبُة لكلِّ مرحلٍة م�َّ يأ�:

عّي: جـ - يف أثناِء تنفيِذ مهامِّ العمِل التَّطوُّ

...................................................................................
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2 .. عيِّ على كلٍّ من الفرِد والمجتمِع َوفَق ما وردْت في النَّصِّ أُخبُر زمالئي بنتائِج العمِل التَّطوُّ

ُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ مرًَّة ثالثًة، ثمَّ أُنَفِّ

مَها الجدُّ ألغيَد وأخِتِه هَيَا.1.  َّةَ التي قدَّ أذكُر الهدي

 

مَها الجدُّ لـ )هَيَا وأغيَد( ألعرَضها على زمالئي.. 2 ُل النَّصيحةَ التي قدَّ أُسجِّ

أعمُل َمَع زماليئ عىل تَْنفيِذ النَّشاط:

ُث بأسلوبي عن كلٍّ مّما يأتي:1.  أتحدَّ

عّي: العمُل التَّطوُّ

الهدُف منُه:الجهاُت الّراعيُة لُه:نتائُجُه:أنواُعُه:

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

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

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

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

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

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

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

......................
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عيِّ وِفَرِقِه.. 2 أكتُب مقطعاً من ثالثِة أسطٍر أَُعبُِّر فيِه عن مشاعري ورؤيتي للعمِل التَّطوُّ

ــاُر؟ ولـــمـــاذا؟. 3 ــت ــخ ــت ــَت س ــنْـ ــد، فــــأيَّ مـــهـــامٍّ كـ ــيـ ــا أو أَغـ ــيَـ ــَت مـــكـــاَن هَـ ــنْـ  لـــو كـ

 

 

ِع . 4 التَّطوُّ يومِ  بمناسبِة  عيِّ  التَّطوُّ العمِل  ِفَرِق  إلى  أِلُهديَها  اآلتيِة  البطاقِة  على  عباراٍت  أكتُب 
العالمّي:
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ُذ النَّشاَط: وَر اآلتَيَة، ثُمَّ أُنَفِّ أتأملُّ الصُّ

ابقِة.. 1 وِر السَّ أصُف لزمالئي عناصَر الصُّ

ورتَيِن األولى والثَّانيِة.. 2 ابِط الُمشتَرِك بيَن الصُّ أُخبُر زمالئي بالرَّ

مِ للفرِد والمجتمِع.. 3 ِع بالدَّ ورِة الثَّالثِة ما يُمكُن إضافتُُه من فوائِد التَّبرُّ أُضيُف إلى الصُّ

ُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ ُمنِصتاً باهتامٍم، ثمَّ أُنَفِّ

 .1. ُث عنُه النَّصُّ أُخبُر زمالئي عن الموضوِع الذي يتحدَّ

مِ.. 2 ِع بالدَّ أذكُر العمَل الذي قامَْت بِه كندة ِلتشارَك في حملِة التَّبرُّ

3 .. أقترُح أكثَر من عنواٍن للنَّصِّ

يــوٌم ل ُينىس 2

ي 
ليِد ال�ت هرِة �ب ُ الزَّ

ج  أر�ي
ُ

"يلتصق

ُما".
ّ

قد
ُ
ت

ٌّ
ي
 صي�ن

ٌ
مثل
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أَْقَرأُ:

… ١ …

اجتمعِت العائلُة حوَل مائِدِة الغداِء وبعَد دقائَق وصَل أخي فَرِحاً وعىل شفتَيِه الكثرُي من الكالِم، بدأَ حديثَُه 

ِم التي تُقيُمها  قائالً: يوٌم بألِف يوٍم من حيايت الجامعيَِّة عرفْنا فيه معنى العطاِء مبشاركِتنا يف حملِة التَّبُِّع بالدَّ

؛ لْن أنىس تلَك االبتساماِت التي ارتسَمْت عىل وجوِه زماليئ  وريِّ إدارُة الجامعِة دعامً لَجرْحى الجيِش العريبِّ السُّ

ِم؛ لِيتبََّع ببعٍض من دِمِه آِمالً أن تكوَن هذِه القطراُت شفاًء  وكلٌّ منهم ُمْستَلٍْق عىل رسيٍر يف غرفِة ِقطاِف الدَّ

لغريِِه.

… ٢ …

اً إنَُّه يوٌم ال يُنىس... يا ليتَني كْْنُت مَعكم. قالت كندُة: حقَّ

أجابَني: فكِّري بطريقٍة تاُلئُم عمرَِك يا كندُة للمشاركِة مَعنا، فنتقاسُم معاً الشعوَر باملسؤوليَِّة.

؟ فِّ ُح فكريت لزماليئ يف الصَّ ملَعْت فكرٌة برأيس، فسألُْت أيب: هل لَك أن تُساعَدين يف تصميِم لوحٍة توضِّ

ي: وأنا سأُساعُدِك أيضاً، أَحرضي األلواَن واألوراَق لنبدأَ. أجابَني: نعْم، يا صغرييت. قالْت أمِّ

اليُْمنى  نْتُها، ثمَّ أحطْتُها بأسهٍم تُشرُي إىل املستفيديَن منها، يف الجهِة  اللوحِة ولوَّ َوْسَط   رسْمُت قطرَة دٍم 

وريَِّة، ويف  السُّ العربيَِّة  الجمهوريَِّة  َعلََم  يرفُع  اللوحِة جنديٌّ  طفلٌة عىل رسيرِها والطبيُب بجوارِها، ويف أعىل 

عًة من أفراِد املُجتَمعِ الذيَن قْد  الجهِة اليُْسى طفٌل رضيٌع، ثمَّ رسْمُت مجموعًة من املرىض أِلُظهَر مناذَج ُمتنوِّ

ِم. يحتاجوَن إىل نقِل الدَّ

ارتسمْت يف مخيِّلتي صورُة زماليئ والّدهشُة تعلو وجوَههم عنَد عرِض فكريت.

… ٣ …

باِح انطلْقُت فَرِحًة إىل مدرستي، وأَخبُت ُمعلِّمتي عن رغبتي بتقديِم عرٍض لزماليئ،   مَع بزوِغ شمِس الصَّ

ثًة عن فوائِد  َة عرِش دقائَق لُه، وعنَدما حاَن الوقُت عرْضُت اللّوحَة التي جهَّزْتُها، ُمتَحدِّ َدْت مدَّ َعتْني وحدَّ فشجَّ

هذه الحملِة للفرِد واملُجتمعِ ومشاعِر املُشاركنَي فيها كام أخبين أخي.

م، فام رأيُكم أن نُشارَك يف الحملِة القادمِة  وعىل الفوِر بادَر صديقي كنان قائالً: عمرُنا ال يسمُح لنا بالتّبِع بالدَّ

بالّذهاِب إىل مركِز نقل الّدِم الستقباِل املُتبِّعنَي؟

أثَنِت املعلِّمُة عىل مبادرتِنا، ووافَقْت أن تُشاركَنا مَع ُممثٍِّل عن اإلدارِة ومن يرغُب من أهلِنا.

ِم  نِي ُمتقابلنَِي أماَم باِب مركِز نقِل الدَّ َه فريُقنا برفقِة املُعلِّمِة وبعِض األهِل، ووقْفنا صفَّ ِد توجَّ  يف املوعِد املُحدَّ

ِم ونوّدُعهم باألزهاِر تشجيعاً وامتناناً. نستقبُل املُشاركنَِي يف التَّبُِّع بالدَّ

 شكرَتْنا إدارُة املركِز ملبادرتِنا اللّطيفِة، وعْدنا نحمُل ذكرياٍت جميلًة سرُتافُقنا مدى الحياِة ليوٍم ال يُنىس فقْد 

َوجدنا طريقًة للمشاركِة تاُلئُِم أْعامرَنا.

وٌم ل ُينىس ي
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ُم من املُتبِِّعنَي، ويُحَفُظ ويُبَُّد. َمٌة يُسَحُب فيها الدَّ ِم: غرفٌة ُمعقَّ غرفُة ِقطاِف الدَّ

التَّبُّع: العطاُء من غريِ طلٍب أو أجٍر.

مِس. بزوغ الّشمس: بدُء طلوِع الشَّ

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

وتيَّ الُمناسَب. 1.  َّةً سليمةً مُراعياً التَّلويَن الصَّ َل قراءًة جهري أقرأُ المقطَع األوَّ

وتيَّ الُمناسَب للحوار.. 2 َّةً سليمةً مُراعياً التَّلويَن الصَّ أقرأُ المقطَع الثَّانَي قراءًة جهري

َّةً سليمةً مُراعياً مشاعَر الفرِح.. 3 أقرأُ المقطَع الثَّالَث قراءًة جهري

ليَم واإليماءاِت الُمناسبةَ.. 4 بَط السَّ َّةً سليمةً مُراعياً الضَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

ُذ النَّشاَط: فتني، ثُمَّ أُنَفِّ الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمتجنِّباً تحريَك الشَّ

أُكمُل الفراغاِت اآلتيةَ بما يُناِسبُها من كلماِت النَّّص:1. 

ا�َماكن

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

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

مصَدُر (بَزَغ) جمُع (ذكرى)

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

ها: .........الكلمُة: ......... ِضد�

ياِق:. 2 نتيِن في كلٍّ من الُجملتيِن اآلتيتيِْن وفَق السِّ أُبيُِّن معنى الكلمتيِن الُملوَّ

لمَعْت فكرةٌ برأسي. .............- 

ماِء .............-  لمَعِت النُّجومُ في السَّ
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أُكمُل الُمخطََّط اآلتي:. 3

فكرُة املقطعِ األّوِل:

مشاركة ......................... يف حملِة 

ِم مَع أصدقائِِه يف الجامعِة التَّربُِّع بالدَّ

ِفكرَُة املقطعِ الثّا�: 

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

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

فكرُة املقطعِ الثّالِث:

 مبادرُة األطفاِل

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

: ُة للنَّصِّ الفكرُة العامَّ

ِم وأثرُها يف الفرِد واملُجتَمعِ املشاركُة يف حملِة التَّربُّعِ بالدَّ

أُكمُل الجدوَل اآلتي بما يُناسبُُه:. 4

الّنتيجُة الثَّانيَُةالّنتيجُة األوىلالّسبُباقرتاُح كنان:

    

سالةَ التي وصلَتْني من النَّصِّ ألعرَضها على زمالئي:. 5 أكتُب الرِّ

مِ.. 6 ِع بالدَّ أختاُر عبارًة من النَّصِّ تحمُل فكرًة تُناسُب رأيي في المشاركِة في حملِة التَّبرُّ
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أختاُر الجملةَ األجمَل مُبيِّناً السبَب فيما يَأتي:. 7

ارتسمْت في مخيِّلتي صورةُ زمالئي والّدهشةُ تعلو وجوهَهم عنَد عرِض فكرتي.- 

تخيَّلُْت مالمَح زمالئي وهم ينتبهوَن إليَّ في أثناِء الحديِث عن فكرتي.- 

أصُل كلَّ عبارٍة بنوِعها:. 8

حقيقة	 يومٌ بألِف يومٍ من حياتي الجامعيَِّة	 

رأي	 لدمِ اإلنساِن أربُع ُزمٍَر أساسيٍَّة	 

خيال	 نتقاسُم معاً الشعوَر بالمسؤوليَِّة	 

مِ تُناسُب عمري، ثمَّ أكتبُها . 9 ِع بالدَّ أقترُح فكرًة غيَر واردٍة في النَّصِّ للمساهمِة بحملِة التَّبرُّ
وأعرُضها على زمالئي.

 

أتواصُل شفويّاً: وصُف صورٍة

ُث عن مشاعري تجاهَُه  عيَّةَ، وأتحدَّ ابقِة، ثمَّ أُبيُِّن أعمالَُه التَّطوُّ ورِة السَّ أصُف البطَل الذي أراهُ في الصُّ
َِّة. َِّة العربيَِّة السوري بوصِفِه مواطناً ينتمي للجمهوري
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ٌة َقواِعُد اللَُّغِة: تدريباٌت عامَّ

ُذ النَّشاَط: أقرأُ األبياَت اآلتيَة، ثمَّ أنفِّ

قاَل الّشاعُر معروف الّرصافّي داعياً إلى العلم:

نــورا الــظّــلــامِت  يف  بالعلِم  األمـــــوراكفى  لنا  الحياِة  يف  ــبــنّيُ  يُ

ً اعـــــــتزازا بِه  الّذليُل  وجَد  رُسورافكم  بــــِه  الحزيُن  لِبَس  وكــم 

ــداً ــدًى ورش ــِه الــُعــقــوُل ه ُشــعــوراتــزيــُد ب بــِه  الّنفوُس  وتستعيل 

علٍم بفيِض  ــالُد  ــب ال ــَوِت  ــ ارت قديـــراإذا  ُيســــي  أهلـِــها  فعـــاجُز 

مْجٍد ــوَد  ــق ع ــاظــمــنَي  الــّن النُّحورا؟ألــْســنــا  بها  الُعصوِر  من  نـَـِزيــُن 

: ُل:أستخرُج  من النَّصِّ أُجري التَّغييَر المُالِئَمأُحوِّ
الذي يحدُث على

حركِة  الفعلِ  (يِبيُّن)
عنَدما يسبقُهُ:

أَذكُر عالمةَ بناِء الفعلِ
(وجَد) عنَدما تتَّصُل بـه:

اسَم فاعلٍ من البيِت الخامس
.........................................

فعالً ماضياً من البيِت الثَّاني،
وأُبيُِّن عالمةَ بناِئِه

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

ابِع، مضافاً إليِه من البيِت الرَّ
وأختاُر نوعَهُ (نكرة-معرفة) 
..........................................

 حرَف الجرِّ ومجرورَهُ  
ِل من البيِت األوَّ

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

جمعَ مؤنٍَّث سالماً
..........................................

جمعَ تكسيٍر
..........................................

مفعوالً بِه
..........................................

األفعالَ المضارعةَ الواردةَ في
البيِت الثَّالِث إلى أفعاٍل ماضيٍة:

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

(لبَس) إلى:
اسمِ فاعلٍ: ............................
اسمِ مفعوٍل: .........................

ما تحتَهُ خطٌّ إلى صيغِة المُثنّى
وأُجري التَّغييَر الالزمَ:

.........................................
وجَد الّذليُل بِه اعـــــــتزازاً

.........................................
الّذليُل  .............................

الفعلَ المضارعَ في البيِت
الخامسِ إلى فعلِ أمر:

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

الجملةَ الفعليّةَ إلى جملٍة اسميٍّة:
ارتَوِت البالدُ بفيِض علمٍ

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

الم األمر
..........................................

اكنة تاءُ التَّأنيِث السَّ
...........................................

ألُف االثنيِن
...........................................

كي
..........................................
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قيم إمالء: عالماُت التَّ

ي في ليلٍة ثلجيٍَّة، وطلَب من أَمجَد في أثناِء سهرِتنا أن يُردِّدَ نشيداً على أَلّ يُخِطئَ. زاَرنا جدِّ
ِعِه،  ، فطلبَْت أختي ندى أْن تكتَب لُه ما سيفعلُُه جزاءَ تسرُّ َع أمجُد، وأخطأَ في لفِظ حرٍف لَثَويٍّ تسرَّ
ريِر يا أمجد« وأعطَِت الُقصاصةَ ألمِّي  هاب إلى السَّ فكتبَْت على قُصاصٍة »اللعُب غيُر مسموحٍ، الذَّ
هاُب إلى السريِر يا أمجد«  لْت أمِّي العبارَة ِلتصبَح »اللعُب، غيُر مسموحٍ الذَّ ِلتعطيَها إلى أمجد فبدَّ
أنَت  الغالي! هل  ُّها  أي التَّرقيمِ  بتبديِل موضِع عالمِة  أنقْذتَُك  لقد  وقالْت:  أمجد،  أُذُِن  في  وهمَسْت 

مسروٌر اآلَن؟ ضحكْت ندى ... وغمزْت أمِّي قائلةً: ما أجمَل عالماِت التَّرقيمِ في لغِتنا!

ُذ النَّشاَط: أقرأُ املثالنِي اآلتينِي، ثمَّ أنفِّ

ِعِه.-  ، فطلبْت أختي ندى أْن تكتَب لهُ الجزاءَ على تسرُّ عَ أمجُد، وأخطأَ في لفِظ حرٍف لَثَويٍّ تسرَّ

ُّ: لقد أنقْذتَُك.-  قالَِت األم

، وأذكُر نقطةَ بدايِتها مقارنةً مع بدايِة الجملِة الثَّانيِة.1.  أدلُّ على الجملِة األولى في النَّصِّ

وتوضيِح . 2 المعبَِّرِة  القراءِة  على  ابقيِن ساعَدتْنا  السَّ المثاليِن  في  نةَ  الملوَّ العالماِت  أنَّ  أُلحُظ 
ً منها. مدلولِت الُجمِل، أُسمِّي ُكالَّ

دُها، ثمَّ أذكُر عالمةَ . 3 َل قد احتوى ثالَث ُجمٍل مُتَّصلٍة بالمعنى، أُحدِّ أُلحُظ أنَّ المثاَل األوَّ
التَّرقيمِ التي ُوِضَعْت بيَن هذِه الُجمِل.

تمامِ . 4 إلى  اإلشارِة  في  دوَرها  أُبيُِّن  ثمَّ  ِل،  األوَّ المثاِل  نهايِة  في  ُوِضَعْت  التي  العالمةَ  أُسمِّي 
المعنى.

أُلحُظ في المثاِل الثَّاني وجودَ عالمِة التَّرقيمِ ):(، أُسمِّي هذِه العالمةَ، ثمَّ أُبيُِّن موقَعها في . 5
الجملِة.
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عالماُت التّرقيِم: إشاراٌت كتابيٌّة لها مدلوالٌت ترتبُط بَمعنى الُجَمِل، وتساعُدنا على القراءِة 

المعبِّرَِة. وهَي:

الفراُغ في أوَِّل الّسطر: يدلُّ على بدايِة الفقرِة.1. 

الفاصلُة )،(: تُوَضُع بيَن الجمِل القصيرِة المتعاِطفِة أو الُمتَِّصلِة في المعنى.2. 

النقطُة).(: تُوَضُع في نهايِة الجملِة لتدلَّ على تماِم المعَنى، وفي نهايِة الكالِم.3. 

النقطتاِن ):(: تُوضعاِن بعَد القوِل أو ما في معناُه، وعنَد الّشرِح والتّفسيِر.4. 

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

قيِم املناسبَة:. 1 أقرأُ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أختاُر ماّم بنَي القوسنِي عالمَة التَّ

قالَ المعلُِّم )، : .( إنَّ الجدَّ واالجتهادَ طريُق كلِّ طالِب علمٍ )، : .( وسبيلُهُ لتحقيِق ذاِتِه )، : .(- 

ُذ النَّشاَط:. 2 أقرأُ املثالنِي اآلتينِي، ثمَّ أنفِّ

ضحكْت ندى ... قالْت ألمِّي: ما أجملَ عالماِت التَّرقيمِ في لغِتنا!- 

هل أنَت مسروٌر اآلنَ؟- 

أُلحُظ أنَّ النُّقَط الُمتواليَةَ )...( تدلُّ على أنَّ الكالمَ فيِه حذٌف، أُبيُّن دللةَ إشارِة )!( من سياِق . 1
الكالمِ.

أُسمِّي عالمةَ التَّرقيمِ التي انتهى بها المثاُل الثَّاني، ثمَّ أبيُِّن دللتَها.. 2

الّنقُط الُمتواليَُة )...(: تدلُّ على أنَّ الكالَم فيِه حذٌف أو أنَُّه لْم ينتِه.

ِب أو النِّداِء أو ما يدلُّ على الفرِح واأللِم. ِب)!(: تُوَضُع بعَد التَّعجُّ عالمُة التعجُّ

عالمُة االستفهاِم )؟(: تُوَضُع بعَد الجمِل االستفهاميَِّة.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

قيِم املناسبَة يف  : أكتُب عالمَة التَّ

ُّها المعلُِّم  هل ِمن عطاٍء يُوازي عطاءََك  فأنَت مثاٌل يُحتَذى في البذِل -  أي
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عالمُة التَّعجُّب (!)

تُوَضُع بعَد 

ِب أو ما يدلُّ  التَّعجُّ

عليه.

عالمُة االستفهاِم 

(؟) تُوَضُع بعَد 

الجمِل 

االستفهاميَِّة.

الفاصلُة (،)

تُوَضُع بعَد 

الجمِل القص�ِة 

املُتعاطَفِة أو 

املُتَّصلَِة املعَنى.

النقطُة (.)

تُوَضُع يف نهايِة 

الجملِة لتدلَّ 

عىل �اِم املعَنى، 

ويف نهايِة الكالِم.

النقطتاِن (:)

تُوضعاِن بعَد 

القوِل أو ما يف 

معناُه، وعنَد 

الّرشِح والتّفس�ِ.

ِة. وهَي: قيِم: إشاراٌت كتابّيٌة لها مدلوالٌت ترتبُط �َعنى الُجَمل، وتساعُدنا عىل القراءِة املُعربِّ عالماُت الرتَّ

الّنقُط املتواليُة 

(...) تدلُّ عىل 

أنَّ الكالَم فيِه 

حذٌف أو أنَُّه £ْ 

ينتِه.

القاعدة

التَّقويُم النِّهايئُّ:

جاءَ في نصِّ )يومٌ ل ينسى( ما يأتي:
َُّه يومٌ ل يُنسى يا ليتَني ُكنُت مَعكم قالْت كندةُ حقَّاً إن

أجابَني فكِّري بطريقٍة تاُلئُم عمَرِك يا كندةُ للمشاركِة مَعنا فنتقاسُم معاً الشعوَر بالمسؤوليَِّة
ُح فكرتي لزمالئي في  لمَعْت فكرةٌ برأسي فسألُْت أبي هل لَك أن تُساعَدني في تصميمِ لوحٍة توضِّ

فِّ الصَّ
َ أجابَني نعْم يا صغيرتي قالْت أمِّي وأنا سأُساعُدِك أيضاً أَحضري األلواَن واألوراَق لنبدأ

ابقِة.1.  أَضُع عالماِت التَّرقيمِ المناسبةَ للفقرِة السَّ

مُستَْعِمالً . 2 مدرسِتنا،  لتجميِل  زمالِئي  على  أقترُحها  مبادرٍة  َعْن  فيها  ُث  أتحدَّ ِفقَرًة  أَكتُب 
عالماِت التّرقيمِ المناسبةَ.

الَخّط: النقطُة واأللُف.

أَتَعلَّم:
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فائدة:

فائدة:

أَتَدرَّب:

أكتُب الكلمتنِي اآلتيتنِي بخطِّ الرُّقعِة:
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت، ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:

ورِة. ُ ِكتاِبّياً: قراءُة الصُّ أَُعبِّ

ُن: ورِة التي أراها تتضمَّ ُ عن الصُّ أكُتُب عباراٍت تُعبِّ

المناسبةَ التي تُعبُِّر عنها.	 

 
المشاعَر الُمصاحبةَ لهذِه الُمناسبِة.	 

 
واجبَنا في هذِه المناسبِة.	 
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

حيحِة التي تنتمي إىل العبارِة يف منتصِف املُخطَِّط يف أقلِّ  أكُتُب يف كلِّ شكٍل أكبَ عدٍد من املفرداِت الصَّ

وقٍت ُممِكٍن: 

: مصدٌر ثالثيٌّ
...........................
...........................

فعٌل مضارعٌ:
...........................
...........................

اسُم فاعلٍ:
...........................
...........................

اسُم مفعوٍل:
...........................
...........................

جمع:
...........................
...........................

فعٌل ماضٍ:
...........................
...........................

جارٌّ ومجروٌر:
...........................
...........................

فعٌل صحيٌح:
...........................
...........................

العمُل 
عيُّ واجٌب  التَّطوُّ

وطنٌيّ

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت ْ ــا تعلّ ُ أهــ�ي �ب خــرب
ُ
أ

ــُن أن  ك ــرى �ي ــٍة أخ عيَّ ــاٍل تطوُّ ــن أمع ــِة ع ِ امُلتنّوع
ُّ

ــل ع التَّ

 
ً
مّصــُم جدول

ُ
َّ أ ــادِس، �ش  السَّ

ّ
ــف ي الصَّ

ن
� 

ُ
طفــال

أ
ــا ال ُيهســَم ف�ي

.
َ

ي بذلــك
ُ أصدقــا�أ نفيــِذ، وأستشــري ــِة التَّ للهــاّم وآليَّ

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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ورَة اآلتَيَة، ثُمَّ أُنّفُذ النَّشاَط: أتأّمُل الصُّ

ابقِة.. 1 ورِة السَّ ُث زمالئي عن عناصِر الصُّ أُحدِّ

ورِة.. 2 ِِّف كما أراها في الصُّ أُخبُر زمالئي بعناوين الكتِب واسمِ المؤل

خصيَّةَ.. 3 ابقِة عبارًة تصُف هذِه الشَّ ورِة السَّ أُضيُف إلى الصُّ

ُذ النَّشاَط: ِث، ثمَّ أُنَفِّ أستمُع إىل النَّصِّ ُمتجنِّباً مقاطعَة املُتحدِّ

، وأذكُر جنسيَّتَُه. 1.  َث عنُه النَّصُّ اعَر الذي تحدَّ أُسمِّي الشَّ

اعُر، وعِن األحالمِ التي كاَن يحلُم بها.. 2 أُخبُر زمالئي عن اسمِ القريِة التي نشأَ فيها الشَّ

3 .. أقترُح عنواناً آخَر للنَّصِّ

ء شــاعٌر وان�ت 3

ْم، 
َ
ي ل

ّ غ�ن
ُ
: "أ فولتِ

ُّ
 شاعُر الط

ُ
يقول

 ... 
ٌ

كتُب.. لذا قملي ُموِرق
َ
ْم أ

َ
َول

ي ُمعِشٌب". لذا دفرت
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أَْقَرأُ:

…١…

 رفيُق الطُّفولِة، تناقلْنا قصائَدُه جيالً بعَد جيٍل، تربَعْت كلامتُُه يف وجدانِنا، بإيقاعاتِها املُحبَّبِة املُشبَعِة بقيِم 

الخريِ واملحبَِّة والتَّسامِح وحبِّ العروبِة والعشِق الخالِص للوطِن الذي تربَّ يف حضِنِه، وكيَف لنا أن ننىس ما 

قالَُه:

اِم يناُم ورُد الشَّ

يَّ .. يف جفنيَّ .. يف الدموِع يف كفَّ

أُعطيِه ما يشاُء من صويت

لوِع ومن كلِّ الذي يهجُس يف الضُّ

…٢…

، ذاَك  وريَّ  إنَُّه سليامن العيىس ابُن الجمهوريَِّة العربيَِّة السوريَِّة التي كرََّمتُْه، ومنَحتُْه وساَم االستحقاِق السُّ

الذي نشأَ يف قريِة النُّعرييَِّة يف لواِء اإلسكندرونِة*؛ أتمَّ تعليَمُه بعَد سلِخ اللواِء يف مدارِس الالذقيَِّة ودمشَق ... 

كتورة )ملكة أبيض( التي أسامها  وعمَل الحقاً مدرِّساً لِلُّغِة العربيَِّة يف حلَب، ثمَّ التقى رفيقَة درِبِه الطَّويِل الدُّ

)نبَضُه يف اإلبداِع والعمِل(، وأكمَل حياتَُه مَعها يف دمشَق.

قىض عمرَُه كلَُّه يحلُم بالوحدِة العربيَِّة التي تجمُع الوطَن العريبَّ من املحيِط إىل الخليِج، وتجعُل منُه يداً واحدًة 

لتحريِر األرِض، واستعادِة فلسطنَي والجوالِن ولواِء اإلسكندرونِة وغريِها من األرايض العربيَِّة املُحتلَِّة، ذاَك حلُمُه 

َقُه. الجميُل الذي أخَب كلَّ َمن زارَُه أنَُّه ينتظُر تَحقُّ

َم رسالتَُه الوطنيََّة لهم ولكلِّ األطفاِل بلغٍة  غرَس يف أعامِق الجيِل حبَّ اللُّغِة وعشَق الوطِن واإلخالَص لُه فقدَّ

التَّغنِّي  العريقِة، ليَس من أجِل  ِة  العربيَِّة،  وتُذكُِّر بأمجاِد األمَّ الالِت، تصدُح أمالً بالوحدِة  الدِّ أصيلٍة واضحِة 

العروبِة  االنتامُء إىل  يتعزََّز لدى األجياِل  إنجازاِت األجداِد يك  ا من أجِل االستفادِة من  باملايض فحسب؛ وإمنَّ

واإلنسانيَِّة، وليكونوا يف املستقبِل كباراً فاعلنَي يف الحياِة واملجتمعِ.

…٣…

كانَْت قصائُدُه مرآًة ينعكُس عىل صفحِتها ما يدوُر يف عامِل األطفاِل ومحيِطهم...

تعظيم  رائعته يف  إىل   .... داري«  »فلسطنُي  إىل  أبدا«  وندى...عذٌب  نغٌم وصدى... ظلٌّ  بردى...  »بردى  فمن 

الّشهداء:

ناداُهم البُق فاجتاُزوُه وانهمُروا

ناداُهم املوُت فاختاُروُه أغنيًة

هيِد تالقى اللُه والبَرُش عنَد الشَّ

ها عوٌد وال وتُر خرضاَء ما مسَّ

 ختاماً: رحَمَك اللُه أيُّها األديُب املبدُع، نَبضاً حيّاً عىل ألسنِة الجميعِ.

محمد وحيد عيل*  

- لواُء االسكندرونة: يعّد المنفَذ الطّبيعيَّ لشمالي القطر العربي الّسوري، ويتميُّز ببيئِتِه الّزراعيِّة الغنيِّة وبثرواتِِه الباطنيَِّة ومدنِه الكبيرة.

، عضُو اتّحاِد الكتّاِب العرِب، حائٌز جوائز عربيّة عديَدة، له دواويُن شعريٌّة منها: )أحالٌم مضيئة ومجموعاٌت قصصيّة لألطفال منها: الوردُة العجيبة.... - شاعٌر وكاتٌب سوريٌّ

ء �ت شاعٌر وان
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املُشبَعة: املُمتلِئة.

يهجس: يخطُر يف بالِِه.

الّدالالت: املعاين.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

َّةً سليمةً مُراعياً استعماَل اإليماءاِت الُمناسبِة. 1.  َل قراءًة جهري أقرأُ المقطَع األوَّ

َّةً سليمةً مُراعياً مشاعَر اإلعجاِب.. 2 أقرأُ المقطَع الثَّاني قراءًة جهري

َّةً سليمةً مُراعياً السرعةَ القرائيَّةَ المناسبةَ.. 3 أقرأُ المقطَع الثَّالَث قراءًة جهري

وتيَّ المناسَب.. 4 َّةً سليمةً مُراعياً التَّلويَن الصَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

ُذ النَّشاَط: ّحيََّة، ثُمَّ أُنَفِّ الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمراعياً الجلسَة الصِّ

 .1: أُكمُل الجدوَل اآلتي بكلماٍت من النَّصِّ

جمع: إيقاع

مَن املقطعِ األوَِّل. 

مفرد: بروق

مَن املقطعِ الثَّالِث.

مرادف: يفء

مَن املقطعِ الثَّالِث.

عكس: سابقاً

مَن املقطعِ الثَّاين.

مصدر: تساَمَح

مَن املقطعِ األوَِّل.

     

ياِق:. 2 نِة في كلٍّ مَن الُجمِل اآلتيِة وفَق السِّ أشرُح معنى الكلمِة الملوَّ

قضى سليمان العيسى عمَرهُ كلَُّه يكتُب ألطفاِل بالِدِه.  - 

قضى له القاضي ببراءِتِه.  - 

قضى نَْحبَُه.  - 

3 .: أُكمُل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها من فهمي للنَّصِّ

اعِر.  -  السماُت الُمميِّزةُ ِللُغَِة الشَّ

ئيسيُّ مَن النَّّص.ِ  -  الغرُض الرَّ
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4 .: أُكمُل الجدوَل اآلتي مُعتِمداً على فهمي النَّصَّ

النتيجة الثّانيةالنتيجة األوىلالسبب

من  واالستفادُة  باملايض  التَّغنِّي 

  إنجازاِت األجداِد.

ُِّب الِفَكَر اآلتيةَ َوفَق وروِدها في النَّصِّ مُستعمالً األرقامَ:. 5 أُرت

سماُت لغِة سليمان العيسى.- 

تصويُرهُ عالَم األطفاِل في شعِرِه.- 

نشأةُ سليمان العيسى.- 

تعلُُّقُه بالوحدِة العربيَِّة.- 

تعظيُم الّشاعِر للّشهداء.- 

، ثمَّ أعرُضها على زمالئي مُبيِّناً سبَب إعجابي بها.. 6 أَكتُُب عبارًة أعجبَتْني من النَّصِّ

7 .. أذكُر شعوريِن عاطفيَّيِن للكاتِب محمَّد وحيد علي تضمَّنهما النَّصُّ

 

أبيِّْن رأيي في العبارِة اآلتيِة:. 8

كانْت قصائُد ُسليمان العيسى مرآًة ينعكُس على صفحِتها ما يدوُر في عالمِ 
األطفاِل ومحيِطهم.

2829



النَّصِّ . 9 نهايِة  في  البيتَيِن  أحَد  أو   ، للنَّصِّ ِل  األوَّ المقطِع  في  الواردَ  عريَّ  الشِّ المقطَع  أنثُر 
بأسلوبي، ثمَّ أُضيُف معنًى جديداً إليِه.

أتواصُل شفويّاً: الحديُث عن شخصيٍَّة ما

ُث زماليئ عن إحدى الشخصيَّاِت الوطنيَِّة التي أعرُفها. أُحدِّ

َقواِعُد اللَُّغِة: الفعُل املايض وحاالُت بنائه

قرأْنا الكثيَر عن الّشاعِر العربيِّ الكبيِر )ُسليمان العيسى( الذي مألَْت قصائُدهُ كتبَنَا المدرسيَّةَ، حِفَظ 
قلٍب،  وأَنشُدوها عن ظهِر  األطفاِل،  َعالمِ  في  يدوُر  ِلما  مرآًة ساحرًة  الّتي كانْت  أناشيَدهُ  األطفاُل 
للتَّغنِّي بعالمِ  َّخَذها وسيلةً  . تعلََّق شاعُرنا باللغِة العربيَِّة فات واألمَّهاُت ردَّدَْن تلَك األناشيَد ألولدهنَّ

الطُّفولِة وماضي األمَِّة المجيِد اللذيِن رافقا أشعاَرهُ في كلِّ حيٍن.
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ُذ النَّشاَط: أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، وأنفِّ

تعلَّقَ شاعُرنا باللّغِة العربيَِّة.- 

عالَُم الطُّفولِة وماضي األمَِّة المجيِد رافقَا أشعارَهُ.- 

مألَْت قصاِئُدهُ كتبَنَا المدرسيَّةَ.- 

ِل يــدلُّ علــى حصــوِل أمــٍر هــو )التعلُّــق(، أَذكــُر 1.  ــَق( فــي المثــاِل األوَّ أُلحــُظ أنَّ الفعــَل )تعلَّ
الّزمــَن الــذي حــدَث فيــِه، وأُبيـّـُن حركــةَ آخــِرِه.

مِن . 2 الفعُل الذي يدلُّ على حدٍث حصَل في الزَّ
الفعِل  على  أدلُّ  ماضياً،  فعالً  يُسمَّى  الماضي 

الماضي في كلٍّ من المثالَيِن الثَّاني والثَّالِث.

)رافقا، . 3 الفعلين  بكلٍّ من  َّصَل  ات الذي  ما  أذكُر 
مألَْت(، وأُبيُِّن عالمةَ بناِء كلٍّ منهما.

أُطَبُِّق:

ُذ النَّشاَط:. 1 أقرأُ املثاَل اآليت، ثمَّ أُنفِّ

َّةَ.-  عري أنشَد التَّالميُذ األبياَت الشِّ

ابِق، وأُبيُِّن عالمةَ بناِئِه.1.  دُ الفعَل الماضي من المثاِل السَّ أُحدِّ

ًة . 2 ًة، ثمَّ بألِف الثنيِن مرَّ اكنِة مرَّ ابِق مُتَِّصالً بتاِء التّأنيِث السَّ أجعُل الفعَل الماضي في المثاِل السَّ
أخرى، وأُجري التّغيير الُمناسب.

اكنِة وألِف الثنيِن.. 3 ِّصاِلِه بتاِء التَّأنيِث السَّ أذُكُر عالمةَ بناِء الفعِل الماضي بعَد ات

ُذ النَّشاَط:. 2 أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، وأنفِّ

قرأُْت الكثيَر عن ُسليمان العيسى.- 

استمتعْنا بروعِة كلماِتِه.- 

 -. األمَّهاُت ردَّْدنَ تلَك األناشيَد ألوالدهنَّ

ــْن 1.  ــكلٍّ ِم َّصــَل ِب ّــذي ات ــَر ال مي ــّم أذكــُر الضَّ ــابقِة، ث ــِة السَّ ــةَ فــي األمثل دُ األفعــاَل الماضي أُحــدِّ
هــذِه األفعــاِل.

أتذكُّر*: الفعُل الماضي يدلُّ على حدٍث 

حصَل في الزَّمِن الماضي.

يُبَنى الفعُل الماضي على الفتِح إذا:

- لم يتَّصْل بِه شيٌء.

- اتَّصلَْت بِه ألُف االثنيِن.

اكِنُة. - اتَّصلَْت بِه تاُء التّأنيِث السَّ

يتميَُّز الفعُل الماضي بقبوِل اتِّصالِه بإحدى الالحقتين )تاِء التأنيِث الّساكنة – تاِء الرفعِ المتحرّكة(. ذهَب: ذهبُْت - ذهبَْت - ذَهبِْت.
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كةُ، أُبيُِّن عالمةَ بناِء هذا الفعِل بعَد . 2 َّصلَْت بالفعِل )قرأَ( هي التاءُ الُمتحرِّ أُلحُظ أنَّ التَّاءَ التي ات
ِّصاِلِه بالتّاء. ات

كةُ، أُبيُِّن عالمةَ بناِء هذا الفعِل بعَد . 3 َّصلَْت بالفعِل )قرأَ( هي التاءُ الُمتحرِّ أُلحُظ أنَّ التَّاءَ التي ات
ِّصاِلِه بالتّاء. ات

َّةُ على جماعِة الفاعلين، أُبيُِّن . 4 ال َّصلَْت بالفعِل)استمتَع( هي )نا( الدَّ أُلحُظ أنَّ الـ )نا( التي ات
عالمةَ بناِء هذا الفعِل.

َّصلَْت بالفعِل )ردّد( هي نوُن النسوِة، أبيُّن عالمةَ بناِء هذا الفعل.. 5 ألحُظ أنَّ النّوَن التي ات

كوِن إذا اتَّصلَْت ِبِه: يُبنى الفعُل الماضي على السُّ

التّاُء المتحرِّكة.1. 

الَُّة على الفاِعليَن.2.  )نا( الدَّ

نوُن النِّسَوِة.3. 

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

كِل يف كلٍّ من األمثلِة اآلتيِة:. 1 أكتُب فعالً ماضياً مناسباً مضبوطاً بالشَّ

ي.-  ْزنا الحقائَب و............... إلى بيِت جدِّ جهَّ

ضاُت ............... الجرحى.-  الُممرِّ

............... حوَل الملعِب بنشاٍط.- 

ُذ النَّشاَط:. 2 أقرأُ املثاَل اآليت، وأنفِّ

حِفظَ األطفاُل قصاِئَدهُ وأَنشُدوا أبياتها عن ظهِر قلب.- 

َّصَل ِبِه.1.  ميَر الّذي ات ابِق، وأذكُر الضَّ دُ الفعَل الماضي في المثاِل السَّ أُحدِّ

َّصلَْت بالفعِل )أَنشَد( هي واُو الجماعِة*، أُبيُِّن عالمةَ بناِء هذا الفعِل.. 2 أُلحظ ُأنَّ الواَو التي ات

األلُف بعَد واِو الجماعِة للتفريق.
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يُبَنى الفعُل الماضي على:

الّضمِّ إذا اتّصلَْت ِبِه واُو الجماعِة.1. 

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

: سبح - ساعد  1.  مِّ أجعُل األفعاَل اآلتيةَ مبنيَّةً على الضَّ

كِل.  . 2 مِّ مضبوطةً بالشَّ ُن جملةً تحتوي فعالً ماضياً مبنيّاً على الضَّ أُكوِّ

الفتِح إذا:


 يتّصْل به يشٌء.

اتَّصلَْت به ألُف االثن	.

اتَّصلَْت بِه تاُء التّأنيِث الّساكِنة.

كوِن إذا اتّصلَْت ِبِه:  السُّ

(نا) الّدالَُّة عىل الفاِعلَ	

التّاُء املتحرِّكُة

نوُن النِّسَوِة.

الّضمِّ إذا اتّصلَْت ِبِه:

 واُو الج�عِة.

الفعُل املايض: فعٌل يدلُّ عىل حدٍث حصَل يف الزّمِن املايض وهو مبنٌي* دااً يُبنى الفعُل املايض عىل: 

القاعدة

أمثلٌة معربٌة:

ملأَْت قصاِئُدُه الكتَب.- 

اكنِة، وتاءُ -  ِّصاِلِه بتاِء التَّأنيِث السَّ مألَْت: فعٌل ماٍض، مبنيٌّ على الفتِح الظَّاهِر على آخِرِه لت
التَّأنيِث الّساكنةُ حرٌف ل محلَّ لُه من اإلعراِب.

مَّةُ الظّاهرةُ على آخِرِه. والهاءُ ضميٌر متَِّصٌل مبنيٌّ -  قصاِئُدهُ: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
مِّ في محلِّ جرٍّ باإلضافِة. على الضَّ

الكتَب: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.- 

البناء: لزوُم آخِر الكلمِة حركًة واحدًة، ال تتغيُّر بتغيِّر موقعِ الكلمِة في الجملِة

اإلعراُب: تغيُّر حركِة الكلمِة بتغيِّر موقعِ الكلمِة في الجملِة.
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حفُظوا القصائَد َعْن ظهِر قلٍب- 

ِّصاِلِه بواِو الَجماعِة، والواُو ضميٌر -  حفظُوا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الّضمِّ الظَّاهِر على آخِرِه لت
كوِن في محلِّ رفِع فاعٍل، واأللُف للتَّفريِق. متَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ

القصائَد: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظّاهرةُ على آخِرِه.- 

َعْن: حرُف جّر. ظهِر: اسٌم مجروٌر، وعالمةُ جّرِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، وهو - 
مضاٌف.

قلٍب: مضاٌف إليِه، مجروٌر وعالمةُ جّرِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.- 

التَّقويُم النِّهايّئ:

أقرأُ الَمقطَع اآلتَي، ثُّم أمألُ الجدوَل بالمطلوِب: 1. 

ناَل الّشاعُر سليماُن العيسى مكانةً مرموقةً بيَن الّشعراِء الذيَن كتبُوا عن الطّفولِة وأحالِمها.  
فقَد خاطَب شاعُرنا بقيثارِة شعرِه براءَة األطفاِل، فكِبَر معنا، وكِبْرنا ِبِه وعلى أناشيِدِه.  

السببعالمُة بنائِِه الفعُل املايض

2 .: أُعرُب ما ُوضَع تحتَُه خطٌّ

ــادا ــ آحـ ــّرَْت  ــ ــكـ ــ تـ ــَن  ــ ــتْقـ ــ افـ وإذا  اً ــرُّ ــك ت ــَن  ــْع ــم ــت اج إذا  ــيُّ  ــِعـ الـ تـــأىب 

ِة دقيقٍة أمامَ زمالئي عن الشاعر ُسليمان العيسى بأسلوبي مُوظِّفاً بعَض حالِت . 3 أتحّدُث لمدَّ
بناِء الفعِل الماضي.

أكتُب ِفقرًة من سطَريِن َعْن شاعٍر من وطني مُوظِّفاً بعَض حالِت بناِء الفعِل الماضي.. 4

3435



ليَِّة إمالء: مراجعُة الهمزِة األوَّ

اجتمعِت العائلةُ حوَل ماِئدِة الغداِء وبعَد دقائَق وصَل أخي فَِرحاً وعلى شفتَيِه الكثيُر من الكالمِ، 
ِع  بدأَ حديثَُه قائالً: يومٌ بألِف يومٍ من حياتي الجامعيَِّة عرفْنا فيه معنى العطاِء بمشاركِتنا في حملِة التَّبرُّ
، لْن أنسى تلَك البتساماِت  وريِّ مِ التي تُقيُمها إدارةُ الجامعِة دعماً لَجْرحى الجيِش العربيِّ السُّ بالدَّ
َع ببعٍض  مِ؛ ِليتبرَّ التي ارتسَمْت على وجوِه زمالئي وكلٌّ منهم مُستلٍْق على سريٍر في غرفِة ِقطاِف الدَّ

من دِمِه آِمالً أن تكوَن هذِه القطراُت شفاءً لغيِرِه.

ابَق، ثمَّ أُصمُِّم َجدولً مَُماِثالً في دفتري، وأمألُ حُقولَُه بالمطلوِب:1.  أقرأُ المقطَع السَّ

الكلامُت التي تبدأُ بهمزِة القطعِالكلامُت التي تبدأُ بهمزِة الوصِل

التَّعليلاملصدُرالتَّعليلالفعُلالتَّعليلاملصدُرالتَّعليلالفعُل 

من معلوماتي أُكمُل الجدوَل اآلتي:. 2

كلمٌة مبعنى )االفتخار( تحتوي 

همزَة وصٍل

كلمٌة مبعنى )قّدَم العطاَء(

تحتوي همزَة قطعٍ

عدداِن أصغُر من عرشٍة يبدأُ 

أحُدهام بهمزِة قطعٍ واآلخُر بهمزِة 

وصٍل
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الَخّط: الدال.

أَتَعلَّم:

3637



أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلامت عىل السَّ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ ُ ِكتاِبّياً: رسالٌة لشخصيٍَّة ما. أَُعبِّ

َل مسرحيٍَّة  مَ أوَّ َل فرقٍة مسرحيٍَّة، وكاَن أصدقاُؤهُ أعضاءَ هذِه الفرقِة. قدَّ ََّف أبو خليٍل القبَّانيُّ أوَّ أل
ٍَّة من تأليِفِه )ناكُر الجميِل( في إحدى ُشُرفاِت منزٍل كبيٍر في دمشَق، وذلَك عامَ ١865م. مثََّل  سوري
، واإلضاءَة، ومساحيَق  على مسرحٍ خاصٍّ بِه، وَحِظَي بإعجاِب جمهوٍر غفيٍر. أعدَّ المنظَر المسرحيَّ
الجماعيَّةَ،  واألغاني  )األوبريتاِت*(،  وتلحيَن  األدواِر،  وتوزيَع  واإلخــراَج،  والتَّأليَف،  التجميِل، 

، والمسرِح، والغناِء، والموسيقا. وساعَدهُ على ذلَك اطِّالعُُه على دراساٍت تتعلَُّق بالفنِّ
الثَّاني لكتابِة المسرحيَِّة، واعتمَد في كتابِتِه القصَص  ائَد  التُّراثيَّة، فقد عُدَّ الرَّ اشتهَر بمسرِحيّاِته 
أُِخَذ معظُمها من ِقصِص ألِف ليلٍة وليلٍة، واعْتمَدْت مسرحيّاتُُه على الموضوعاِت التي  عبيَّةَ، ِإذْ  الشَّ

انتشرْت بيَن العامَِّة، ومنها: الحبُّ والبطولةُ......

ِر املرحِ يف الجمهوريَِّة العربيَِّة السوريَِّة. ثُُه فيها عن تطوُّ ُه رسالًة إىل أيب خليٍل القبَّاينِّ أحدِّ أُوجِّ

أتذكَُّر: عناِصُر الرَِّسالِة: الِجَهُة )الُمرِْسلَُة والمرَسُل 

َمة، الموضوع، الخاتَِمة إليها(، التَّاريُخ، الُمَقدِّ

األوبريتات: مفردها األوبريت عمٌل مسرحيٌّ غنائيٌّ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ِد،  أَلعُب مَع زمييل بجواري اللُّعبَة اآلتيَة ُمستعِمالً حجَر النَّ

وأنّفذ املطلوب يف كلِّ خطوة:

أكتُب فعالً ماضيًاالبداية
أرجُع خطوتين

إلى الخلف

م ثالث تقَدّ
خطوات إلى األمام

أكتُُب مثنّى كلمِة: (مَنَْشأ)

ُت
مأل

النِّهاية

تربَُح ُخطوتيِن 
إلى األمام أَذكُر ثالثًة من  أسماِء اإلشارِة.

ما نوُع الّضميِر المتّصلِ 

في الفعلِ: (ذَهْبنا).

فعٌل ماضٍ مبنيٌّ 

على الّسكوِن عكس: (ِنْمُت)

ُ ُأعربُ: يتَضَمّن
أَكتُُب ماضي المصَدِر: 
(ازدهار). إْن لم أعرفْه 
أرِجُع أربع خطواٍت 

إلى الخلف.

أَكتُُب مصَدرَ الفعلِ 
(قرأَ). إذا كان صحيحاً 

أتقّدمُ خطوتين إلى األمام.

إذا عرفُْت نوعَ 
الفعل أتقّدمُ خطوتين 

إلى األمام.

أكتُُب ما يُعِبُّر عن 
ورِة الموجودة في  الصُّ

الخطوة السابقة في 

حالَِة الجمِع:

ديواِن (نشيُد الحجر)شاعُر الطّفولِة صاحُب 

أَكتُب فعالً  يُعبُّر 
عن الصورِة:

أكتُُب عالماِت بناِء الفعلِ الماضي.
إذا عرفتُها ربحُت ثالَث ُخطواٍت 

إلى األمام

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت
َّ

ــا تعل ُ أهــ�ي �ب خــرب
ُ
أ

ــِة  يَّ مهور ي الب
ن

ــعراِء �
ُّ

ِ املتنّوعــِة عــن أامسِء بعــِض الش
ُّ

عــل التَّ

ــٍة 
أ
ي قا�

ن
لهــا � ّ سب

ُ
َّ أ ــم، �ش ِة وبعــِض دواوي�نِ يَّ ــِة الســور بيَّ العر

. ي
ــا عــ� زمــا�أ عر�نَ

أ
ل

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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ُذ النَّشاَط: وَر اآلتَيَة، ثُمَّ أُنَفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ورتَيِن األولى والثَّانية؟1.  ابِط بيَن الصُّ أُخبُر زمالئي عن الرَّ

ورِة الثَّالثِة.. 2 ُث زمالئي عن الصُّ أُحدِّ

ورتَيِن األولى والثَّانيِة.. 3 أُناقُش زمالئي ِلنقترَح الحلوَل البيئيَّةَ الُمناسبةَ ِللمشكلتَيِن في الصُّ

ُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ باهتامٍم، ثمَّ أُنَفِّ

حيحةَ مّما بيَن القوسيِن فيما يأتي:1.  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

باُب - المِسنُّون(. اعُر: )الشَّ َث عنها الشَّ َّةُ التي تحدَّ الفئةُ الُعْمري  

2 .: اعُر في النَّصِّ بدا الشَّ

َّةَ التي يتحّدُث عنها(. ُث عنها - لِئماً الفئةَ الُعْمري راً الفئةَ التي يتحدَّ عاً - مُقدِّ )مُحفِّزاً ومُشجِّ  

3 .. أقترُح أكثََر من عنواٍن للنَّصِّ

 
ْ

ُه أن
ُ
 العمِل وسعادت

ُ
: متعة

ُ
ُيقال

.  ذا مع�ن
ً
نِجُز شيئا

ُ
ى أنفَسنا ن �ن

رون ِد ُمبا 4
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أَْقَرأُ:

اِدرون ب ُم

ــاِن األوط دعائُم  باَب  الشَّ ــاِنإنَّ  ــس ــآزروَن لــرفــعــِة اإلن ــتـ يـ

كُلِّها املــعــايل  إىل  واإليـــاِنويُـــبـــادروَن  واإلرصاِر  بــالــُحــبِّ 

تنثني ال  ــٍة  ــزي وع لَــهــفــٍة  مكاِنيف  كلَّ  الخريِ  بلوِن  رسُموا 

****

جميُعهم العطاِء  عىل  وجهوُدهْم سطََعْت كعقِد ُجامِنيتعاونوَن 

ُحوا بحبٍّ صحَّ تواِنإْن شاهُدوا خطأً  دوَن  النَّقَص  مون  ويتمِّ

كلُّهم التَّفاين  إىل  موَن  الفتياِنيتقدَّ ِة  بهمَّ ــوَن  ــســارع ويُ

نافعاً ســديــداً  ــاً  رأي رأَوا  ــٍة وبــيــاِنوإذا  ــجَّ ــُح يَــتــنــاقــشــوَن ب

أقبلْت قد  ِفــرقــٍة  يف  األلحاِنفكأنَّهم  أروَع  لتعزَِف  فرحاً 

محمد منذر زريق*

ند. عامة: السَّ الدعائُم: مفرُدها الدِّ

ُجامِن: جمٌع مفرده )جامنة( معناها لؤلؤة.

التَّواين: التَّقصري.

ة: البهان. الُحجَّ

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

 .1. حيَح لحروِف المدِّ َّةً مُراعياً اللفَظ الصَّ َل قراءًة جهري أقرأُ المقطَع األوَّ

اعِر.. 2 َّةً مُتمثِّالً الحالةَ النفعاليَّةَ للشَّ أقرأُ المقطَع الثَّاني قراءًة جهري

وِتيَّ الُمناِسَب للمعنى.. 3 َّةً َسليَمةً، مُراِعيَاً التَّلويَن الصَّ أَقْرأُ النَّصَّ قراءًَة َجْهِري

محمد منذر زريق شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ ولَد في دمشَق عاَم ١٩٦٩م يحمُل إجازًة في االقتصاِد من أعمالِه )بوح عاشق وحبق(.
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ُذ النَّشاَط: ْفَحِة، ثُمَّ أُنَفِّ الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمَتَجنِّباً َحَركََة الَيِد عىل الصَّ

أُكمُل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها:. 4

ة ِهمَّ

مرادفُها:
...................

جمُعها:
...................

ها: ضدُّ
...................

تثنيتُها:
...................

مرادفُها:
ة همَّ

جمُعها:
...................

ها: ضدُّ
...................

تثنيتُها:
...................

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

5 .: أُكمُل الُمخطََّط اآلتي مُستعيناً بالنَّصِّ

صفاتُهم: 

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

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

أثرُهم يف املجتمع: 

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

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

يجتمعوَن عىل: 

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

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

أفعالُهم: 

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

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

مبادرو فريق الصفِّ الّسادس

في . 6 وردَ  كما  المجتمعيَِّة  المبادراِت  في  المشاركِة  من  الكاتِب  بموقِف  زمالئي  أُخبُر 
: النَّصِّ
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أُكمُل الُمخطََّط اآلتي بما يناسبُُه:. 7

ياديُّ يف بناِء الوطِن. باِب الرِّ ُة: دوُر الشَّ الفكرُة العامَّ

فكرُة املقطعِ األوَِّل: 

باِب لرفعِة األوطاِن ُمبادرُة الشَّ

فكرُة البيِت 

باُب  األوَِّل: الشَّ

سبيٌل لعزَِّة

الوطِن واإلنسان.

فكرُة البيِت 

الثَّا�:

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

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

فكرُة املقطعِ الثَّا�:

ِصفاُت الّشباِب املُباِدِر

فكرُة البيِت 

ْعُي  الخامِس: السَّ

إىل ....................

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

فكرُة البيِت 

السابعِ: 

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

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

فكرُة البيِت             

 : .....................

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

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

أختاُر من النَّصِّ بيتاً ليكوَن رسالةً أُهديها إلى زميلي:. 8

أعمُل مَع مجموعتي لتصميمِ مُخطٍَّط للقراراِت التي دفَعني النَّصُّ إلى اتّخاذها.. 9

حيحِة في كلٍّ مّما يأتي:. 10 أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ

 	 : ائُد في النَّصِّ عوُر العاطفيُّ السَّ  الشُّ
باِب(. بابيَِّة - التفاؤُل بإمكاناِت الشَّ )الخوُف على الّشباِب - اإلعجاُب بالمبادراِت الشَّ

 	 : بابيَِّة الواردِة في النَّصِّ  ِمْن ِسمات الُمبادراِت الشَّ
)العمُل في ِفَرٍق مُتآِزَرٍة - التَّفاني في العمِل - انتظاُر دعوِة اآلخريَن لبدِء العمِل(.

أُصمُِّم بطاقةً أعرُضها على زمالئي تُبيُِّن نتائَج هذِه الُمبادراِت.. 11

اعِر.. 12 َّةَ للشَّ عوري أختاُر من النَّصِّ مقطعاً أعجبني، وأحفظُه، ثمَّ أُلقيه مُراعياً الحالةَ الشُّ
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عيِّ أتواصُل شفويّاً: الحديُث عن يوميَّايت يف العمِل التَّطوُّ

ذوي  من  اليِد  لكرِة  السوريِّ  العربيِّ  الفريِق  بفوِز  احتفاٍل  لتنظيمِ  مبادرِتنا  عن  زمالئي  ُث  أُحــدِّ
ِة. الحتياجاِت الخاصَّ

َقواِعُد اللَُّغِة: الفاعُل، أنواُعُه

تقاسْمنا األدواَر، وصمََّم الجميُع على العمِل لتكوَن مُبادرتُنا مثالً للتَّعاوِن، فذهَب مازٌن ونبيٌل، وطلبا 
ماَح لنا بزراعِة غرساٍت في حديقِة المدرسِة، أعددُْت بصحبِة ندى وصديقاتي لوحةً  من المديِر السَّ
كريٌم  فبادَر  التَّالميِذ،  على  الغراَس  منى ومجموعتُها  عْت  ووزَّ الطَّبيعِة(،  رئةُ  جرةُ  )الشَّ عليها  كتبْنا 

وأصحابُُه إلى غرِسها بهمٍَّة ونشاٍط.
قاَل المديُر: نحُن نعتزُّ بعمِلكم، وأرغُب أْن نلتقَط صورًة ضوئيَّةً لما أنجْزتُم حتى تبقى ذكرى جميلةً 

لعمِلكم.
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ُذ الّنشاَط:. 1 أقرأُ املثاَل اآليت، ثمَّ أُنَفِّ

صمََّم الجميُع على العملِ.- 

ــى 1.  ــابق، وأَدلُّ عل ــاِل الّس ــي المث ــَل ف دُ الفع ــدِّ أُح
ــن قــامَ بالفعــِل. مَ

السُم الذي يدلُّ على مَن قامَ بالفعِل يُسمَّى فاعالً، أُبيُِّن نوَع الفاعِل في المثاِل الّسابِق )اسٌم، . 2
ضميٌر( وأذكُر عالمةَ رفِعِه.

ُذ الّنشاَط:. 2 أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أُنَفِّ

ماَح لنا بزراعِة غرساٍت في حديقِة المدرسِة.-  ذهَب مازنٌ ونبيٌل وطلبَا من المديِر السَّ

أعدْدُت بُصْحبِة ندى لوحًة.- 

منى ومجموعتُها وزَّْعنَ الِغراَس.- 

تقاسْمنا األدوارَ.- 

جيراِت بهمٍَّة ونشاٍط.-  كريٌم وأصحابُهُ غرُسوا الشُّ

األلُف في )طلبَا( ضميٌر مُتَّصٌل حلَّ محلَّ الفاعِل، أُبيُِّن ِدللتَُه )مثنّى، جمع، مفرد(.1. 

أَذكُر دللةَ كلِّ ضميٍر: . 2 ثّم  بها،  َّصلَت  ات التي  مائَر  الُمتبقِّيِة، والضَّ األفعاَل في األمثلِة  دُ  أُحدِّ
َّث(. )متكلِّم، جماعة، تثنية، مؤن

َِّة على الجماعِة - واِو الجماعِة - ألِف الثنيِن - نوِن النِّسوِة - التاِء . 3 ال أُسمِّي ُكاّلً ِمن )نا الدَّ
كِة( ضميراً مُتَّصالً، أذكُر محلَّها من اإلعراِب. الُمتحرِّ

يأتي الفاعُل:

اسماً ظاهراً.1. 

ضميراً ُمتَّصالً.2. 

مائُر الُمتَِّصلُة* التي تقُع في محلِّ رفعٍ فاعل: )واُو الجماعِة، ألُف االثنيِن، التّاُء الُمتحرِّكُة،  الضَّ

نوُن النِّسوِة، ياُء المؤنَّثِة الُمخاطبة، نا الّدالَُّة على جماعة الفاعليَن(.

ستنتُج
َ
أ

أتذكُّر: الفاعُل: اسٌم مرفوٌع يدلُّ على َمْن 

ُة. قاَم بالفعِل، ومن عالماِت رفِعِه الّضمَّ

مائُر المتّصلُة مبنيٌّة ألنَّ عالمَة الرّفعِ ال تظهُر عليها حيَن تحلُّ محلَّ الفاعِل. الضَّ
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أُطَبُِّق:

ُد الفاعَل وأذكُُر نوَعُه يف األمثلِة اآلتيِة، ثّم أُعربُُه:. 1 أُحدِّ

حاَز أنُس المرتبةَ األولى ببطولِة ألعاِب الِقوى.- 

الطالباُت المتميِّزاُت شارْكَن في مسابقِة الخطابِة.- 

 -. حفظْنا ثالثةَ أبياٍت من النَّصِّ

أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أُنّفُذ الّنشاَط:. 2

أرغُب أن نلتقَط صورًة.- 

 -. المبادراُت تَبقى أنموذجاً للعملِ الوطنيِّ

نعتزُّ بعملِ المبادرين.- 

عّي.-  بادْر إلى العملِ التَّطوُّ

ــِل 1.  ــامَ بالفع ــْن ق ــى مَ ــذي دلَّ عل ــَر ال مي ــُر الضَّ ــّم أذك ــاِل األّوِل، ث ــي المث ــِل ف ــى الفع أدلُّ عل
ــتتر(. ــر، مس )ظاه

ِل.. 2 ِر في المثاِل األوَّ ميِر الُمقدَّ أُلحُظ أنَّ الفاعَل يأتي ضميراً مستتراً، أحّددُ دللةَ الضَّ

ميَر . 3 ( في المثاليِن الثَّاني والثَّالِث مُستِتٌر، أذكُر الضَّ أُلحُظ أنَّ فاعَل كلٍّ من الفعليِن )تَبقى، نعتزُّ
َر الذي يدلُّ على الفاعِل في كلِّ مثاٍل. الُمقدَّ

الضميَر . 4 الّرابِع من حيُث دللتُه )أمر، ماض، مضارع(، وأذكُر  المثاِل  الفعِل في  أُبيُّن نوَع 
َر الذي يدلُّ على فاعِله. المقدَّ

يأيت الفاعُل ضمرياً ُمسترِتاً. -

امئُر املُسترَِتَُة التي تدلُّ عىل الفاعِل هي:  -  الضَّ

ضمريا املُتكلِِّم )أنا، نحُن( - ضمرُي املفرِد املخاطِب )أنَت( - ضمريا الغائِب )هو، هي(.

ستنتُج
َ
أ
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أُطَبُِّق:

مريَ املُستِتَ املُناسَب الذي حلَّ محلَّ الفاعِل يف كلٍّ من الُجمِل اآلتيِة: ُر الضَّ أُقدِّ

َر في أداِء واجبي.-  لن أُقصِّ

المطالعةُ تزيُد اإلنساَن ثقافةً وعلماً.- 

عُر العربيُّ يروي عاداِت العرِب ومكارمَ أخالِقهم.-  الشِّ

ُّها الُمجدُّ اجعِل الجتهادَ رفيَق درِبَك.-  أي

اس�ً ظاهراً:

ومن عالماِت رفِعِه

ُة. مَّ الضَّ

�ئُر املُتَّصلَُة التي تحلُّ محلَّ الفاعِل  الضَّ

مبنيٌَّة دا�اً.

ضم�اً متّصالً: يحلُّ محلَّ الفاعل

واو الج�عِة، ألف االثنِ�، التَّاُء املُتحرِّكَُة، 

نوُن النِّسوِة، ياُء املُؤنَّثِة املُخاطبة، نا 

الُّة عىل ج�عة املتكلّم�. الدَّ

ُر بـ : ضم�اً مسترتاً: يُقدَّ

 ضم�ي املتكلِّم (أنا، 

نحُن)، ضم�ِ املفرِد 

املُخاطَِب (أنت)، ضم�ي 

الغائِب (هو، هي)

:�الفاعُل: اسٌم مرفوٌع يدلُّ عىل َمن قاَم بالفعِل. يأ

القاعدة

ِمثاالِن ُمعرباِن:

تقاسْمنا الأدواَر.- 

َِّة على الجماعِة، ونا الجماعِة -  ِّصاِلِه بنا الّدال تقاسْمنا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الّسكوِن لت
ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السكوِن في محلِّ رفِع فاعٍل.

األدواَر: مفعوٌل بِه منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.- 

أرغُب أن نلتقَط صورًة.- 

أرغُب: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الّضمَّةُ الظّاهرةُ على آخِرِه، والفاعُل ضميٌر - 
مُستِتٌر وجوباً تقديرهُ )أنا(.
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أْن نلتقَط: أْن حرٌف ناصٌب. نلتقَط: فعٌل مضارٌع منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ - 
على آخِرِه، والفاعُل ضميٌر مُستِتٌر تقديرهُ )نحُن(.

صورًة: مفعوٌل بِه منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.- 

التَّقويُم النِّهايّئ:

أقرأُ األبياَت اآلتيَة، ثمَّ أمألُ حقوَل الجدوِل باملطلوِب:

ــاِن ــ ــي ــ ــٍة وب ــ ــجَّ ــ ــُح ــ يَـــتـــنـــاقـــشـــوَن ب ــاً ــع ــاف ن ــداً  ــ ــدي ــ س رأيــــــاً  رأَوا  وإذا 

األلـــحـــاِن أروَع  لِـــتـــعـــزَِف  فـــرحـــاً  أقــبــلَــْت قـــد  ــٍة  ــ ــرق ــ ِف يف  ـهــم  فــكــأنَـّ

اعُر جاك صبري شّماس مُخاطباً جيَش سورية: - يقوُل الشَّ

ــُعـــرُب واألقـــــالُم والــكــتــُب ــُه الـ ــْت لـ ــنَّ غ ــاً بــدوحــِتــنــا ــخ ــاري ــاِد ت ــضَّ ــل ســـطَّـــرَْت ل

الفعُل
الفاعُل

ضمرٌي مسترتٌضمرٌي متّصٌلاسٌم ظاهٌر

دُ الفاعَل، ثمَّ أكتُب بدلً منُه اسماً ظاهراً:1.  أُحدِّ

ذهبُوا إلى المدرسِة بكلِّ نشاٍط:    

أُعرُب ما ُوِضَع تحتَُه خطٌّ فيما يأتي:. 2

ــاِن ــك ــريِ كــــلَّ م ــخـ ــوِن الـ ــلـ ــوا بـ ــ ــُم ــ رس ــنــي ــث ــن ت ال  وعـــــزميـــــٍة  ــٍة  ــفـ ــهـ لـ يف 

ــامِن ــِد ُجـ ــق ــِع ــْت ك ــَع ــطَ وجـــهـــوُدهـــْم س جميُعهم الــعــطــاِء  عـــىل  ــوَن  ــاون ــع ــت ي

الفاعِل . 3 حالِت  مُستوفياً  ارَع  الشَّ يعبُُر  لرجٍل عجوٍز  مساعدتي  دقيقتيِن عن  ِة  لمدَّ ُث  أتحدَّ
الثالَث في حديثي.

أكتُب ِفقرًة من سطريِن أصُف فيها نتائَج مبادرٍة مجتمعيٍَّة على الفرِد والمجتمِع مُوظِّفاً أنواَع . 4
الفاعِل.
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إمالء: املّد

ُذ النَّشاَط:. 1 ِة، ثّم أَقرأُ األمثلَة، وأُنَفِّ أالحُظ األفعاَل يف الجدوِل اآليت، وأنتبُه لكتابِة املدَّ

الفعُل املضارُع املسبوُق بهمزِة الفعُل املايض

املتكلِّم

الكتابُة الصحيحُة للكلمة

يبقى الفعُل عىل صورتِه: أذهبأذهُبذهَب

آكلأنا أأكُلأكَل

-ب--أ-

أنا آكُل وجبًة غذائيًَّة ُمتواِزنًة. -أكلَ الطِّفُل وجبًة غذائيًَّة ُمتواِزنًة. -

ــه )مــاٍض، 1.  ــٍة، أذكــُر نوَع ليَّ ــدوءٌ بهمــزِة قطــٍع أوَّ ألحــُظ أنَّ الفعــَل )أكَل( فــي القائمــِة )أ( مب
مضــارع(.

نةَ في الفعِل )أَأُْكل( جاءْت ساكنةً عندما ُسبقْت بهمزِة الفعِل المضارِع، . 2 أُلحُظ أنَّ الهمزَة الملوَّ
أذُكُر حركةَ الهمزِة التي جاءْت قبلَها.

ًة )~( في الفعِل )آكُل( في المجموعِة )ب(، أذكُر نوَع هذا الفعل.. 3 ليَّةُ مدَّ ُرِسَمِت الهمزةُ األوَّ

ُذ النَّشاَط:. 2 ِة، ثمَّ أَقرأُ األمثلَة، وأُنَفِّ أالحُظ األفعاَل يف الجدوِل اآليت، وأنتبُه لكتابِة املدَّ

الفعُل املايض بعَد زيادِة ألٍف يف الفعُل املايض

وسِطه

الكتابُة الصحيحُة للكلمِة

يبقى الفعُل عىل صورتِه: قابلقابَلقَِبَل

آنَسأانَسأَنَِس

-ب--أ-

آنَس العصفوُر الطِّفلَ. -أِنَس العصفوُر إلى الطِّفلِ. -

ليَّــٍة، أذكــُر نوَعــه )مــاٍض، 1.  ألحــُظ أنَّ الفعــَل )أنــَس( فــي القائمــِة )أ( مبــدوءٌ بهمــزِة قطــٍع أوَّ
مضــارع(.

نةَ في )أَانَس( جاءْت مفتوحةً، أذكُر الحرَف الذي جاءَ بعَدها.. 2 أُلحُظ أنَّ همزَة الفعِل الملوَّ
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ًة )~( في الفعِل )آنَس( في المجموعِة )ب(، أذكُر نوَع هذا الفعل.. 3 ليَّةُ مَدَّ ُرِسَمِت الهمزةُ األوَّ

ًة في الحالتيِن اآلتيتين: تُرَسُم همزُة الفعِل َمدَّ

الفعِل األصليَِّة  - الفعل املضارِع املفتوحُة مَع همزِة  الفعُل املضارُع: إذا اجتمعْت همزُة 

اكنِة. السَّ

الفعُل املايض الذي يبدأُ بهمزِة قطعٍ: إذا جاَء بعَد همزتِه املفتوحِة ألُف مّد. -

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

امألُ الجدوَل اآليت مبا يناسُبه:. 1

الفعُل املايض
الفعُل املضارُع بصيغِة 

املُتكلِِّم

 أِسْفُت

آخُذ 

ُذ النَّشاَط:. 2 أَقرأُ األمثلَة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

-ب--أ-

النَّجاُح أمَُل كلِّ طالِب علمٍ. -

ًة. - تي لنا مفاجأًة سارَّ كانَْت زيارةُ جدَّ

 زارَ حسامٌ مرفأَ الالذقيَِّة برفقِة والِدِه. -

ِب بالنَّجاحِ سبُب اجتهاِدهم. - آماُل الطُّالَّ

تي لنا. - أكثُر المُفاجآِت سروراً زيارةُ جدَّ

ابةُ التِّجارِة  - المرفآن في الالذقيَِّة وطرطوَس بوَّ
َِّة. البحري

أُلحــُظ أنَّ كلمــةَ )أمــل( الــواردَة فــي المجموعــِة )أ( تحتــوي همــزًة، أُســمِّي نوَعهــا، وأُبيِّــُن 1. 
حركتَهــا.

نةَ في كلمِة )أَأْمال( جاءْت ساكنةً، أذُكُر حركةَ الهمزِة التي جاءْت . 2 أُلحُظ أنَّ الهمزَة الملوَّ
قبلَها.

ًة )~( في بدايِة السمِ )آمال( في المجموعِة )ب(، أُبيُِّن نوَعها من . 3 ليَّةُ مدَّ ُرِسَمِت الهمزةُ األوَّ
حيُث اإلفرادُ أو التَّثنيةُ أو الجمُع.
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أُلحُظ أنَّ السَم )مفاجأة( الواردَ في المجموعِة )أ( يحتوي همزًة مرسومةً على ألٍف، أُسمِّي . 4
نوَعها، ثمَّ أُبيُِّن دللةَ هذا السمِ من حيُث: )اإلفراد، التثنية، الجمع(.

المِ، . 5 السَّ َِّث  المؤن على جمِع  دلَّ  المجموعِة )ب(  في  الواردَ  )مفاجآت(  السَم  أنَّ  أُلحُظ 
لّي )مفاجأَات(، أُسمِّي الحرَف الذي جاءَ بعَد الهمزِة، ثّم أُبيُِّن إلمَ قُِلبَْت. شكُل جمِعه األوَّ

فةً مرسومةً على ألٍف، . 6 أُلحُظ أنَّ السَم )مرفأ( الواردَ في المجموعِة )أ( يحتوي همزًة متطرِّ
أُبيُِّن دللةَ هذا السمِ من حيث: )اإلفراد، التثنية، الجمع(.

لّي )مرفأان(، أُسمِّي . 7 أُلحُظ أنَّ السَم )المرفآن( الواردَ في المجموعِة )ب( شكُل تثنيِته األوَّ
الحرَف الذي جاءَ بعَد الهمزِة، ثمَّ أُبيُِّن إلمَ قُِلبَْت.

تُكتَُب الهمزُة المرسومُة على ألٍف في أّوِل األسماِء أو في وسِطها أو في آخرِها على صورِة 

. َمّدٍة فوَق األلِف إذا تَلتْها همزٌة ساكنٌة أو ألُف مدٍّ

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

، وأُعلُِّل كتابَتها. ُن همزَة مدٍّ أَستخرُج الكلمَة التي تتضمَّ

النَّجاحاُت المتتاليةُ هي مكافآٌت للجهوِد الُمتواِصلَِة.- 

الكتاُب والقلُم هما الملجآِن لكلِّ مُتعلِّمٍ يرسُم آفاَق مستقبِلِه.- 

ًة في الحالتيِن اآلتيتين: تُرَسُم همزُة الفعِل مدَّ

الفعِل األصليَِّة  - الفعِل املضارِع املفتوحُة مَع همزِة  الفعُل املضارُع: إذا اجتمعْت همزُة 

الساكنة.

الفعُل املايض الذي يبدأُ بهمزِة قطعٍ: إذا جاَء بعَد همزتِه املفتوحِة ألُف مّد. -

ًة: الهمزُة على األلِف في األسماِء تُرَسُم مدَّ

- . عنَدما تكوُن يف أّوِل األسامِء أو يف وسِطها أو يف آخرِها إذا تَلتْها همزٌة ساكنٌة أو ألُف مدٍّ

القاعدة
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التَّقويُم النِّهايّئ:

أقرأُ النصَّ اآلتي، ثمَّ أستخرُج الكلماِت التي تحتوي مَّداً، وأُعلُّل كتابتَها.1. 

الحياِة  في  مُهّماِن  مبدآِن  والتّعاوَن  دَق  الصِّ أنَّ  على  تعاهََدا  رائعاِن،  صديقاِن  وعصامٌ    زيادٌ 
للوصوِل إلى غايتيِهما، فآثرا الجدَّ والجتهادَ لتحقيِق أهداِفهما.

  
 

أَكتُب ِفقَرًة من ثالثِة أسطٍر عن أهمِّيَِّة العمِل الجماعيِّ ونتائِجِه موظِّفاً أفعالً وأسماءً تتضمَُّن . 2
. بعَض حالِت المدِّ

الَخّط: شكل ثالِث الّنقاط.

أَتَعلَّم:
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أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلامت عىل السَّ

فائدة:

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت، ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:
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ُ ِكتاِبّياً: تحديُد الِفكَِر الرئيسِة والفرعيَّة لعنواٍن ما. أَُعبِّ

: ُ تعلّ
َ
أ

ُذ النَّشاَط: أَقَراُ ما يأيت، ثمَّ أُنفِّ

ُر الحياَة. الُعنواُن: بالتّعاوِن نُْعمِّ

أَهميَُّة العمِل التَّعاو�ِّ تعريُف العمِل التَّعاو�ِّ.

للفرِد:

أَهميَُّة العمِل التَّعاو�ِّ 

للمجتمعِ:

يزيُد القدرَة عىل إنجاِز 

العمِل بوقٍت أرسَع.

الفكرُة الرّئيسُة: أَهميَُّة التّعاُوِن.

الِفكُر الفرعيَُّة

يُحّفُز الفرَد ويزيُد اسِتمتاَعُه 

ِبالعمِل.

ُن جودَة اإلنتاج. يُحسِّ

استث�ُر كلِّ عقوِل الفريِق 

لتحقيِق عمٍل بجودٍة أعىل.

تزداُد أواُرص األلفِة واملحبِّة 

بَ¦ أفراِد املجتمعِ.

التواصُل بَ¦ أفراِد الفريِق هو 

. نواٌة للعمِل املجتمعيِّ الرياديِّ
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لتحديِد الفكِر الرئيسِة والفرعيَِّة لعنواٍن ما، أتِّبُع الخطواِت اآلتيَة:

ُل الُعنوان،َ وأَجمُع َمعلومايت َعنُه. - أتأمَّ

أختاُر الحقيقَة األكرثَ تعبرياً عِن العنواِن لتكّوَن الفكرَة الرَّئيسَة. -

ُد الحقائَق واملفاهيَم الجزئيََّة التي تتفّرُع عن صلِب الفكرِة الرَّئيسة،ِ ثمَّ أُسّجُل الفكَر  - أُحدِّ

الفرعيََّة.

ُح الفكَر الفرعيََّة. - أُكتُب الِفَكَر الجزئيََّة التي تُوضِّ

ستنتُج
َ
أ

أتدرَُّب:

أُكُمُل املخطَّط اآليت َوفَق ما تعلّمُتُه:

تقديُر العاملَ� يف املدرسِة

الُعنواُن: مدرستي بيتي الثّا	.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفكرُة الرّئيسُة التواصُل بَ� املدرسِة والبيِت.

الِفَكُر الفرعيَُّة
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ أُطَبُِّق:

أحّدُد الفكَر الرئيسَة والفرعيََّة لعنواٍن أختاره، ثمَّ أعرضه عىل زماليئ:

الُعنواُن: ................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفكرُة الرّئيسُة ............................................

الِفَكُر الفرعيَُّة
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أعمُل مع مجموعتي:

قيِم اآلتية : (.  ،  : ؟ !  ...)  ١.  تجهيُز مشابَك عليها عالماُت الرتَّ

٢.  تجهيُز بطاقاٍت عليها الجمُل اآلتيُة: 

، الذيَن يحملوَن مشابَك عالماِت  ٣.  تعمُل املجموعاُت وهي تقُف بشكٍل دائريٍّ

ائرِة والذين يحملون الجمَل يشكِّلوَن دائرًة أكَرب  قيِم يقفوَن يف وسِط الدَّ     الرتَّ

حيحِة بَ§ العباراِت.     حولَهم، ويقوُم حاملو املشابِك برتكيِبها يف األماكِن الصَّ

 .  ... ؛!؟:،
حلَُّقوا بآمالِنا 

فوَق قاسيوَن 

وتحلََّقْت حولَهم 

القلوُب

أحَد عَرش العباً عىل أرِض امللعِب 

سيلعبوَن بقلٍب واحٍد وأمٍل واحٍد 

لزرِع البسمِة عىل وجوِه املاليِ§ 

وريِّ الواثِِق  من الشعِب السُّ

Âُنتَخِب بالِدِه

إنُهم شبّاُن املُنتَخِب الوطنيِّ لكرِة 

ُة حلٍم  القدِم (نسوُر قاسيون) قصَّ

ُق ويصُل بسوريَة إىل  علَُّه يتحقَّ

البُطوالِت العاملِيّة

وريُّوَن ويهتفوا  ليعوَد السُّ

بصوٍت واحٍد

يحملون عزÊَة 

الرِّجاِل وكربياَء 

األبطاِل، فمن هم

ما أغالكم ياشبّان! 

ما أحالكم يا أبطال

تفوز املجموعة التي تنتهي 

من تثبيِت املشابك يف أماكنها 

الّصحيحة بوقٍت أرسع

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت ْ ــا تعلَّ ُ أهــ�ي �ب أخــرب

دروا  امسِء أبطــاٍل وعلــاَء �ب
أ
 �ب

ً
ــة

أ
ــَم قا� مصِّ

أُ
ِ امُلتنّوعــِة ل

ُّ
عــل التَّ

ــم.  ِإعاق�ت
ن

 ر�
ً
 أو عاملّيــة

ً
ــازاٍت حملّيــة ب

ن
لتحقيــِق إ�

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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تقويُم 

الَوحدة

اَعِة عنَد انِتهايئ  اعِة األُوىل، ثُمَّ أَْرُسُم َعَقارَِب السَّ اعِة ِعْنَد بَْدِء تَنفيذي التَّقويَم َعىَل السَّ أَْرُسُم َعَقارَِب السَّ

اَعِة الثَّانَِيِة. عىل السَّ

َة الَّتي اسَتْغرَْقُتها إِلْتاِم التَّقويم................... أَْحُسُب املُدَّ

ُذ التَّقويَم ِباْهِتماٍم، ُملْتَزِماً بما يأتي: َعزيزي التِّلميذ، كُلِّي ثَِقٌة أَنََّك َستَُنفِّ

اإلَِجابَُة ِبالَقلَِم األَْزَرِق النَّاِشِف.1. 

التَّفكيُر الجيُِّد قَبَْل اإلِجابِة َعْن كُلِّ ُسؤاٍل.2. 

الكتابُة بخطٍّ واضٍح.3. 

ِتها أوَّالً، ثُمَّ الَعوَدُة إلى اإلِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة التي تَحتاُج 4.  اإلجابُة َعِن األَْسِئلَِة التي تَِثُق ِبِصحَّ

إلى إعادِة التَّفكيِر فيها.

 الّتقو�ي
ُ

ت تعل�ي

أجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:

يقوُل الّشاعُر مصطفى صادق الّرافعّي في حبِّ الوطن:

فَمي لــهــا  ــو  ــدع وي قــلــبــي،  ــُدهــا  يــجِّ ــي َدم ويف  لــســاين  يف  ــا  ــواه َه ــالدي  ــ ِب

ـــِم؟ يَــــرَتنَـّ ــِه  ــ ــاِف ــ ــن ــ أَك يف  فـــــــآواُه  ــُه ــشَّ ُع جـــاَء  إْن  ــري  ــطَّ ال أنَّ  تـــَر  أملْ 

يَنتَمي ــهــنَّ  ــي إل أمـــىس  وإِْن  ــداًء  ــ ف لها يكْن  مل  ــْن  َم األَوطـــاِن  مــَن  وليَس 

ــِم؟ بــســلَّ إاّل  الـــّنـــاس  ـى  يــرتقَـّ ــل  وهـ ــهــا رجــالُ إاّل  األَوطــــــاَن  ــُع  ــرف ي ــا  ومـ

ــِم ــعَّ ــَن ُم غــري  آخــــاُه  ــْن  ــ َم ــاَن  ــ ك إذا  بِه شقي  النَّعيم  يف  يتقلّب  وَمـــْن 
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تقويُم 

الَوحدة
أَكتُُب الكلمةَ الّصحيحةَ في كلِّ فراٍغ مّما يأتي:1. 

م ُمنعَّ

مرادفُها: ............

تثنيتُها: ............

ها: ............ جمُعها: ............ضدُّ

شاعٌر: ............

من الشخصيّات التي تعرَّفْنا 
عليها يف هذِه الوحدة: ............

شاعٌر: ............

)النتماءُ . 2 األولى  الوحدِة  قصائِد  مْن  بيتاً  أختاُر  ثمَّ  الّسابقِة،  القصيدِة  أبياِت  من  بيتاً  أختاُر 
نُهما. ِر، ثمَّ أدوِّ والمواطنة( يَحمُل الَمعنى نفَسه مّما وردَ في كتابي المقرَّ

أُكمُل الُمخطََّط اآلتي:. 3

ُة: حبُّ الوطِن واالرتباُط بِه. الفكرُة العامَّ

فكرُة البيِت األوَِّل: 
......................................

 :فكرُة البيِت الثَّا
......................................

فكرُة البيِت الثَّالِث: 
......................................
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يقوُل الّشاعُر ُسليمان العيسى:. 4

باِب  احِل وفي الجباِل، عرفْتُها كلَّها، وعرفَتْني وأنا في مَطْلَِع الشَّ »هذه الُقرى الُمنتشرةُ على السَّ
أحمُل على كتفي غُربتي ... أَحالمي، وأحاِوُل أْن أزرَعها ِشعراً وزجالً وأفكاراً، كنُت أزوُرها 
كرياِت كلَّها.  ماشياً أُلقي تَعبي في ظلِّ سنديانٍَة تَحرُس مشارَف القريِة، ل أَستطيُع أَن أَسترجَع الذِّ
بعُضها غاَر في أعماِق الذّاكرِة وبعُضها ما يزاُل حيّاً يتوهَُّج، لكنِّي أحسُّ نداءَ الَحنيِن يطوُف بي 

عيِد، وأنا في مطلِع الّشباب«. ْت بالباِل أطياُف ذلك الزمِن السَّ كلَّما مَرّ
اِبقِة ما يعبُِّر عِن الَمْعنى ذاِته.-  أكتُُب مَن األبياِت السَّ

أُكمُل الُمخطََّط اآلتي معتِمداً على فهمي لدروِس الوحدِة األولى من الكتاب:. 5

ُذ فرديّاً: تنفَّ

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

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

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

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

ُذ جعّياً: تُنفَّ

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

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

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

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

ُ عن املواطنِة واالنتِء  أعٌل تعربِّ
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ُع عنها فكٌر جزئيَّةٌ . 6 قعِة ثالَث جمٍل تشكُِّل رؤوَس أقالمٍ لموضوٍع تعبيريٍّ تتفرَّ أكتُب بخطِّ الرُّ
َِّة. َِّة العربيَِّة السوري تحَت عنواِن: المواطنةُ والنتماءُ للجمهوري

  

  

 

مُ لزميلي المجاوِر لي رؤوَس األقالمِ التي كتَبتُها، وأطلُب منُه أن يكتَُب موضوَع تعبيٍر ل . 7 أقدِّ
يقلُّ عن خمسِة أسطٍر حوَل الموضوِع ذاِتِه.

وعالماِت . 8 مناسبةً  أراها  التي  التّعديالِت  عليِه  أثبُِّت  ثمَّ  زميلي،  كتبَُه  الذي  الموضوَع  أقرأُ 
التّرقيمِ في مكاِنها المناسِب.

أُعرُب الكلماِت التي تحتَها خطٌّ من أبياِت الشاعِر مصطفى صادق الّرافعّي:. 9
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يِن السابقيِن )النّص الشعرّي . 10 أكمُل الُمخطَّطاِت اآلتيةَ وفَق المطلوِب بكلماٍت مناسبٍة من النصَّ
افعّي، والنّص النثرّي لسليمان العيسى(: لمصطفى صادق الرَّ

الفعُل املايض: 

أكتُبه .............................

عالمُة بنائِه .....................

الفعُل املضارُع املرفوُع: 

أكتُبه .............................

عالمُة رفِعه .....................

الفعُل املضارُع املنصوُب: 

أكُتبُه ..............................

عالمُة نصِبه .....................

الفعُل املضارُع املجزوُم: 

أكتُبه ..............................

عالمُة جزِمِه: ...................

الفاعل: 

أكتُبه ..............................

أختاُر نوَعه: 

(ضم�ٌ مسترتٌ، ضم�ٌ متَّصٌل، 

اسٌم ظاهر).

املّد: 

أكُتبُه ..............................

سَبُب كتابِة املَّدة:

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

املََهاَرُة الَِّتي أَتَْقْنُتَها بَْعَد انِْتَهاِ
 ِمْن ِدَراسِة َهِذِه الَوْحَدِة ِهَي:

بَْعَد انِْتَهاِ
 ِمْن ِدَراَسِة الَوْحَدِة، أََضْفُت إَِىل َمْعلُْوَماِ�:

التي  المهارِة  إتقاِن  على  اآلخِر  قدرَة  يقيُس  منّا سؤالً  كلٌّ  ليكتَب  وزميلي  أنا  البطاقةَ  هذِه  أتبادُل 
سّجلها.
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بّية غُتنا العر
ُ
: ل

ُ
انية

ّ
 الث

ُ
ة

َ
الَوْحد

سأكونُ بعد دراسِة هذه الوحدِة قادراً على:

َوِر المعروضَِة ووْصِفها.. ١ ِف عناصِر الصُّ تعرُّ
ِث وشروِط كلٍّ منهما.. ٢ مراعاِة آداِب االستماِع والتَّحدُّ
فهمِ النَّصِّ المُستمَِع إليِه، واالسِتفساِر عمّا لم أفهْمهُ بعَد انتهاِء االستماِع.. 3
قراءِة نصوصِ الوحدِة قراءًة جهريًَّة سليمًة ُمراعياً مهاراِت القراءِة الجهريِّة.. 4
تقسيمِ النَّصِّ القرائيِّ إلى ِفكَرِه.. 5
6 .. فويِّ والحواِر إلجراِء مسابقاٍت لغويٍَّة، ووصِف مشهٍد حركيٍّ التَّواصلِ الشَّ
تصنيِف الُجملِ َوفقَ ما تُعبُِّر عنهُ: )حقيقة - رأي – خيال(.. 7
ي، الفعُل المبنيُّ للمجهوِل(، . 8 َِّة: )الالزمُ والمُتعدِّ ِف المفاهيمِ النَّْحِوي تَعرُّ

واسِتعماِلها في قراءَتي وكتابَتي وحَديثي.
ِة، وعالماِت التَّرقيمِ.. ٩ تطبيِق قواِعِد الهمزِة المتوسِّطِة وحاالِتها الخاصَّ

قعِة من خطِّ النَّسِخ.. ١٠ تمييِز خطِّ الرُّ
قعِة.. ١١ محاكاِة كتابِة جملٍ بخطِّ الرُّ
 كتابَِة موضوٍع في التَّعبيِر الوظيفيِّ )التَّقديُم والتَّأخير، كتابةُ نصٍّ. ١٢

انطالقاً من رؤوسِ األقالمِ(.
تقديِر جماِل اللُّغِة العربيَِّة.. ١3
حبِّ اللُّغِة العربيَِّة.. ١4
 الحفاِظ على لغِتنا العربيَِّة وصوِنها من تأثيِر األلفاِظ. ١5

األعَجِميَِّة عليها.
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ُذ النَّشاَط: وَرتنِي اآلتَيتنِي، ثُمَّ أُنَفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ورِة األولى.. 1 ُث زمالئي بما رسَخ في ذهني من الصُّ أُحدِّ

ورِة الثَّانيِة.. 2 أُخبُر زمالئي بنوِع الفنِّ في الصُّ

وَرتيِن الّسابقتين ما يُظهُر أهمِّيَّةَ اللُّغِة العربيَِّة برأيي.. 3 أُضيُف إلى الصُّ

ُذ النَّشاَط: ِث، ثمَّ أُنَفِّ أستمُع إىل النَّصِّ ُمراعياً االنتباَه إىل املُتحدِّ

؟1.  أذكُر شخصيَّاٍت وردْت في النَّصِّ

ِة؟. 2 َّنِت اللوحةَ في داِر الَجدَّ أُخبُر زمالئي عن الكلمِة التي زي

3 .. أقترُح أكثََر من عنواٍن للنَّصِّ

الكاِت أ�اُر  ١

ِة: بيَّ غِة العر
ّ
اه�ي ع� لساِن الل  حافظ إ�ب

ُ
يقول

ي أحشاِئِه الدرُّ اكمٌن
ن

أ�ن البحُر �

؟ ي
ل سألوا الغّواَص عن صدفا�ت

ن
�
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أَْقَرأُ:

… ١ …

قَِة... اندفَعْت متلهِّفًة لِلقائِنا  فَء والحناَن، ونَستمِتَع بحكاياتِها املشوِّ تَنا لِننهَل منها الدِّ  ال أنىس يوَم ُزرْنا جدَّ

عنَد َمدخِل الّداِر كتلهُِّفنا لِلقائِها، ويف أَثناِء ُجلوِسنا يف غرفِة املَعيشِة لََفَت انتباهي تلَك اللَّوحُة املؤطَّرُة التي 

يت اهتاممي باللَّوحِة، فسألتْني: أهي جميلٌة؟ طاملا زيّنْت جدارَها. الحظَْت جدَّ

سارعْت أختي لإلجابِة: ليسْت جميلًة وال قبيحًة، ال أفهُم الخطوَط املُتداخلََة فيها، وأرى ألوانَها باهتًة.

ي الزَّمِن. ُة: أّما أنا فأرى يف هذِه األلواِن جامَل القديِم وقدرتَُه عىل تحدِّ قالَِت الجدَّ

لِها وفهِمها. قلُت: أحتاُج إىل بعِض الوقِت لتأمُّ

يت عىل كتفي برقٍَّة، وقالْت: خْذ ما شئَت من وقٍت. ربَّتْت جدَّ

… ٢ …

 أطلْنا النَّظَر إىل اللّوحِة التي كانْت تحمُل كلمًة ُمتداِخلََة الحروِف واأللواِن، فراحْت تُفِصُح لنا عن أرسارِها 

لحظًة بعَد لحظٍة، برَز حرُف )الحاء( يف ذهني، وساعَدتْني أختي يف اكتشاِف حرِف )القاف(، ومن فورِنا نطْقنا 

الكلمَة معاً: الحّق.

دُق. قالْت أختي: كلمٌة جميلٌة يرافُقها الصِّ

َة. وقلُت ُمسِعاً: والحقُّ يتطلَُّب القوَّ

جاعِة؛ فهو عمٌل ُمخلٌص وموقٌف نبيٌل يف الحياِة. يت بحزٍم: يحتاُج النُّطُق بالحقِّ إىل الشَّ أضافْت جدَّ

يت: أعرُف هذِه الكلَمَة وأستعملُها منُذ زمٍن، ولكنَّ تأمُّيل ملعانيها زاَد إعجايب بها وحبِّي لها. قلُت لجدَّ

ٍل يف معانيها، فحّب اللُّغِة يا أحفادي يفتُح لنا  فأَجابْت: هذا ألنَّنا منرُّ بالكثريِ من كلامِت لغِتنا من دوِن تأمُّ

اِسعَة، وييضُء معايَن مفرداتِها ... فاملحبَُّة مثالً تعني أن يحرَِص كلٌّ منكم عىل أخيِه وعىل وطِنِه الذي  آفاقَها الشَّ

َن  يُعطيِه ويحميِه، ويدفُعنا إىل التَّعاوِن بصدٍق من أجِل بناِء داٍر أو غرِس شجرٍة أو مساعدِة محتاٍج... املحبَُّة تلوِّ

حياتَنا بألواٍن زاهيٍة...

يت، ويف احرتاِمي أليب وأخي، واعتزازي بُهويّتي  ي وجدَّ ي وحناِن جدِّ قالْت أختي: أرى ألواَن املحبَِّة يف قلِب أمِّ

نابِل وِعطِر الزُّهوِر. ووطني ويف ُخرضِة األشجاِر ومتايُِل السَّ

… ٣ …

؛  عادِة قائلًة: ما أسعَدين بكام يا ضوَء عينيَّ يت ذراَعيها ودَعتْنا لالقرتاِب منها ووجُهها يرُشُق بالسَّ  فتحْت جدَّ

ادَق املُرتِبَط بكلِّ كلمٍة! وتكتشفاِن انعكاَس اللُّغِة يف تفكريِنا ومشاعرِنا وأحالِمنا! عوَر الصَّ ياِن الشُّ وأنتام تتقصَّ

قَِة  ِل كلِّ كلمٍة، وازداَد إرصاري عىل كشِف أرساِر اللُّغِة العربيَِّة املُشوِّ  منُذ ذلَك اليوِم تولَّد لديَّ شغٌف بتأمُّ

يك أسَب غنى أعامِقها التي جعلَْت منها لغًة عامليًَّة.

الدكتور صالح إبراهيم*...حقوُق الكلامِت )بتصّف(
ُولَِد في دمشق عام ١٩٤7م، له العديد من المقاالت الطبيّة واألدبيّة في المجاّلت والّصحف العربيَّة والعالميَّة وله مجموعٌة قصصيّة بعنوان األميرة العمياء...

أ�اُر الكاِت
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ُمؤطَّرة: محاطٌة بإطاٍر.

احبة. الباهتة: الشَّ

ِه رضبًة خفيفًة وكرَّرَها. ربََّت: رضَب بكفِّ

: تبحُث بدقٍَّة. تتقصَّ

شغف: رغبة.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

وتيَّ الُمالئَم للمعاني.1.  َّةً مراعياً التَّلويَن الصَّ َل قراءًة جهري أقرأُ المقطَع األوَّ

اكِن في نهايِة الجمِل.. 2 َّةً مُراعياً الوقوَف على السَّ أقرأُ المقطَع الثَّاني قراءًة جهري

ِة.. 3 َّةً مُراعياً تمثَُّل مشاعِر الجدَّ أقرأُ المقطَع الثَّالَث قراءًة جهري

َّةً سليمةً مُراعياً أسلوَب الحواِر المناسب للمعنى.. 4 أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

ُذ النَّشاَط: حيَِّة، ثُمَّ أُنَفِّ الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمراعياً الّتقيَُّد بالجلسِة الصِّ

أكمُل الجدوَل اآلتي:1. 

 مرادُف: ننهُل معنى: يسُب

 مفرُد: أرسار  ضّد: الّشاسعة

نِة في كلٍّ من الجملتيِن اآلتيتيِن:. 2 أذكُر معنى الكلمِة الملوَّ

ُن حياتَنا بألواٍن زاهيٍة .................-  المحبَّةُ تلوِّ

ُن حنيُن اللوحةَ بألواٍن زاهيٍة .................-  تلوِّ

3 .: أتعاوُن أنا وزمالئي على ترتيِب الِفَكِر اآلتيِة وفَق تسلسِل وروِدها في النَّصِّ

 	. أسراُر كلمِة الحقِّ
ِة وتفاصيلُها.	  لوحةُ الجدَّ
عوةُ إلى التَّأمُِّل لفهمِ تفاصيِل الكلماِت.	  الدَّ
ِة.	  وُق للقاِء الجدَّ الشَّ
مضاميُن كلمِة المحبَِّة.	 
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4 .: أُكمُل الفراَغ اآلتي من فهمي النَّصِّ

أّكَد الكاتُب ُحبَّ اللُّغِة العربيَِّة ومفرداِتها 

ألنَّ حبَّها  

أِصُل العبارَة بما يناسبُها:. 5

ليسْت 	  الــلّــوحــةُ 
جميلةً ول قبيحةً

حقيقة	 

المحبَِّة 	  ألواَن  أرى 
في قلِب أمِّي

خيال	 

يحتاُج النُّطُق بالحقِّ 	 
جاعِة إلى الشَّ

رأي	 

في . 6 تجلَّى  الذي  ِة  الجدَّ أسمِّي شعوَر 
التَّركيِب اآلتي:

فةً ِللقاِئنا   اندفَعْت مُتلهِّ  

في . 7 أعجبَتْني  عبارًة  النَّصِّ  من  أختاُر 
بما  كتابتَها  وأُعيُد  ِة،  الجدَّ وصِف 

يناسُب شعوري.

  

  

إحدى . 8 أســراِر  عن  جملتيِن  أَكتُب 
المفردتيِن اآلتيتيِن:

الخير - الجمال

أتواصُل شفويّاً: مسابقاٌت لغويٌَّة
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افرِة ينطُق الواقفوَن  ألعُب لعبةَ ثنائيَّاِت المفرداِت حيُث يقُف كلٌّ منّا قبالةَ اآلخِر، وعنَد انطالِق الصَّ
على الجانِب األيمِن مقطعاً من إحدى المفرداِت ليكملَها الواقفوَن على الجانِب المقابِل، ويتبادلوَن 
يكمُل  ل  الذي  والثُّنائيُّ  دقائَق  خمِس  ِة  لمَدّ وهكذا...  أخرى،  ًة  مرَّ افرِة  الصَّ انطالقِة  مَع  األدواَر 

الكلماِت ينسحُب بهدوٍء.

ي. َقواِعُد اللَُّغِة: الاّلزُم واملُتعدِّ

زاَر األطفاُل الجّدَة لينهلُوا منها الِدّفءَ والحناَن، ومَع عناِقهم لها انتبَُهوا إلى لوحٍة مؤطَّرٍة عنَد الباِب، 
أطاَل األطفاُل النظَر إلى هذِه اللّوحِة التي كانَْت تحمُل كلمةً تداخلَْت حروفُها وألوانُها، فتكّشَفِت 

األسراُر لهم لحظةً بعَد لحظٍة.

-١-
ُذ النَّشاَط: أَقرأُ املثالنِي اآلتَِينِي، ثمَّ أُنَفِّ

-ب--أ-

ْفءَ والحنان. -انتبهَ األطفاُل إلى لوحٍة عند الباب. - ينهُل األطفاُل الدِّ

دُ الفعــَل فــي 1.  أُلحــُظ أنَّ الُجملتيــِن فــي كلٍّ مــن المثاليــِن الّســابقيِن جملتــاِن فعليَّتــاِن، أُحــدِّ
كلٍّ منهمــا، ثــمَّ أَذكــُر نوَعــُه مــن حيــُث الّدللــةُ الزمنيَّــةُ )مــاٍض، مضــارع(.

دُ فاعَل كلٍّ مَن الفعليِن الوارديِن في القائمتيِن )أ - ب(، وأُبيُِّن أّي الفعليِن اكتفى بفاعِلِه، . 2 أُحدِّ
وأيُّهما احتاَج إلى المفعوِل ِبِه ليتمَّ معناهُ.

الجملُة الفعليَُّة نَوعان:

جملٌة يكتمُل معناها بالفاعِل، وجملٌة ال يكتمُل معناها إالَّ بالفاعِل والمفعوِل به.

ستنتُج
َ
أ
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أُطَبُِّق:

أُميُِّز الجملَة التي تمَّ معناها بالفاعِل من الجملِة التي احتاجْت إىل َمْفعوٍل ِبِه الكتامِل معناها من الجمِل 

اآلتِية:

 - . َق الطالُب المجدُّ تفوَّ

نظَم الّشاعُر قصيدًة طويلةً. - 

تفيُد القراءةُ اإلنساَن، وتُغني ثقافتَُه.- 

َِّة.-  فرَح الطِّفُل بالهدي

-٢-
ُذ النَّشاَط: أَقرأُ األَْمِثلََة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

-ب--أ-

تكّشفَِت األسراُر. -

تتداخُل حروُف اللّوحِة. -

تحمُل اللَّوحةُ كلمًة. -

أطالَ األطفاُل النَّظَر إلى اللّوحِة. -

ــُن نوَعهــا 1.  ــْت فاعلَهــا، واكتَفــْت بــِه مــن القائمتيــِن )أ - ب(، وأبيِّ دُ األفعــاَل التــي لزمَ أُحــدِّ
مــن حيــُث )الماضــي، المضــارع، األمــر(.

من . 2 المعنى  إلتمامِ  ِبِه  المفعوِل  إلى  ْت  تعدَّ َّما  وإن بالفاعِل،  تكتِف  لم  التي  األفعاَل  دُ  أُحدِّ
القائمتيِن )أ - ب(، وأبيُِّن نوَعها من حيُث )الماضي، المضارع، األمر(.

ى إلى مفعوٍل ِبِه . 3 أُسمِّي الفعَل الذي اكتَفى بفاِعِلِه فعالً لزماً، ماذا أسمِّي الفعَل الذي تعدَّ
إلتمامِ المعنى؟

الِفعُل من حيُث اللُّزوُم والتَّعديَُة نوعان:
فعٌل الزٌم: هو الفعُل الذي يلزُم فاعلَُه ويكتفي ِبِه، وال يحتاُج إىل مفعوٍل ِبِه إلمتاِم املعنى. -
ى إىل مفعوٍل ِبِه إلمتاِم املعنى. - : هو الفعُل الذي ال يكتفي بفاعلِِه، وإمّنا يتعدَّ فعٌل متَعدٍّ

ستنتُج
َ
أ
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أُطَبُِّق:

ي يف الجملتنِي اآلتيتنِي: أُميُِّز الفعَل الاّلزَم من الفعِل املتعدِّ

بيِع.-  رسَم الفنَّانُ لوحًة عن فصلِ الرَّ

نجَح العاِلُم في اختراِعِه.- 

الجملُة الفعليَُّة نَوعان:

جملٌة يكتمُل 

معناها 

بالفاعل.

جملٌة ال يكتمُل 

معناها إالَّ 

بالفاعِل 

واملفعوِل به.

الِفعُل من حيُث اللُّزوُم والتَّعديَُة نوعان:

فعٌل الزٌم: وهو 

الفعُل الذي يلزُم 

فاعلَُه ويكتفي ِبِه، 

وال يحتاُج إىل 

مفعوٍل ِبِه إل�اِم 

املعنى.

: وهو  فعٌل متَعدٍّ

الفعُل الذي ال 

يكتفي بفاعلِِه، 

وإّ�ا يتعّدى إىل 

مفعوٍل ِبِه إل�اِم 

املعنى.

القاعدة

ِمَثاالِن ُمعَرباِن:

ُح الزَّْهُر.-  يتفتَّ

مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آخِرِه.-  يتفتَُّح: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ

هُْر: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الّضّمةُ الظّاهرةُ على آخِره.-  الزَّ

جنْينا ثماَر التَّعاوِن.- 

َِّة على الفاعلين، و )نا( ضميٌر متَّصٌل -  ال ِّصاِلِه بنا الدَّ جنيْنا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على السكوِن لت
كوِن في محلِّ رفٍع فاعل. مبنيٌّ على السُّ

ثماَر: مفعوٌل به منصوٌب، وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الظّاهرةُ على آخِره.- 

التَّعاوِن: مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمةُ جّرِه الكسرةُ الظّاهرةُ على آخِره.- 
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التَّقويُم النِّهايئُّ:

أقرأُ ما يأتي، ثُمَّ أَمأْلُ ُحقوَل الجدوِل بالَمطلوِب:1. 

- قاَل معروُف الّرصافّي يتغنّى بصوِت العندليب:

ــِب ــيـ ــرَّطـ تــــــالُه فــــــوَق الـــُغـــصـــِن الـ ــِب ــي ــدل ــن ــع ــل ــراً ل ــ ــعـ ــ ــُت شـ ــ ــْع ــ ــم ــ س

- قاَل إلياس فرحات يتغنَّى بنهِر بردى:

كــتــاِب يف  ســـطـــراً  ــدُع  ــ ــب ــ امل خـــطَّـــُه  بــــردى ــذا  ــ ــه ــ ف ــاِم  ــ ــشـ ــ الـ يف  ــُن  ــ ــح ــ ن

- قال شفيق معلوف يصُف فالحاً:

ــديــِد ــعــصــِف الــشَّ ــل لَـــويـــَن الــعــنــَق ل ــراٍس ــ ــىل غـ ــ ــِه يُــــِكــــبُّ ع ــ مـــــــررُت بـ

يفاعلُُهالفعُل الالزُم مفعولُُهفاعلُُهالفعُل املتعدِّ

أُعِرُب ما وِضَع تحتَُه خطٌّ في البيِت اآلتي:. 2

- قاَل أحمد شوقي ينصُح باإلفادِة من الماضي:

ــوٌم لـــيـــَس يَـــــــدروَن الـــَخـــبْ ــ ــاَع قـ ــ ضـ الـــِعـــَبْ ــِه  ــيـ فـ إذ  ــَخ  ــ ــاري ــ ــتَّ ــ ال اقـــــرأ 

يِة.. 3 ِة دَقيقٍة عن جماِل لغِتنا العربيِّة، مُْستَْعِمالً بعَض األفعاِل الاّلزمِة والمتعدِّ ُث ِلُمدَّ أَتََحدَّ

األفعاِل . 4 بعَض  مُْستَْعِمالً  العربيَِّة،  لغِتنا  على  المحافظِة  أهمِّيِّة  عن  َسطَْريِن  ِمْن  فْقرًة  أكتُب 
يِة. الاّلزمِة والمتعدِّ

7071



طِة. إمالء: تعزيُز الهمزِة املتوسِّ

ُذ الّنشاَط: أقرأُ املقطَع اآليت، ثُمَّ أُنفِّ

فةً ِللقاِئنا، وفي أَثناِء ُجلوِسنا في غرفِة الَمعيشِة لََفتَتْني تلَك اللَّوحةُ المؤطَّرةُ  تي متلهِّ اندفَعْت جدَّ

تي اهتمامي باللَّوحِة، فسألتْني: أهي جميلةٌ؟ التي طالما زيّنْت جداَرها. لحظَْت جدَّ

ــطةً، وأُعلِّــُل كتابتَهــا علــى 1.  أَســتخرُج مــن النـّـصِّ الّســابِق الكلمــاِت التــي احتــوْت همــزًة متوسِّ
صورِتها. 

الفراغيِن في كلٍّ مّما يأتي ِبما يُناسُب مُراعياً . 2 أمألُ 
كتابةَ الهمزِة المتوسِّطِة:

اسُم الفاعِل ِمَن الفعِل )باَع( ..............- 

اسُم المفعوِل ِمن الفعِل )ُسئَل( ..............- 

الرسَم . 3 مراعياً  للصورِة  المناسبةَ  الكلماِت  أكتُب 
الصحيَح للهمزِة المتوسِّطِة فيما يأتي:

طِة ننظُر  أتذكُّر: لكتابِة الهمزِة المتوسِّ

إلى حركِتها وحركِة الحرِف قبلَها، ثمَّ 

نكتبُها على الحرِف المناسِب للحركِة 

األقوى.

 - أقوى الحركات:

ة، ثمَّ الفتحة. مَّ الكسرة، ثمَّ الضَّ
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أكتُب فقرًة من ثالثِة أسطٍر أصُف فيها الّصورتيِن الّسابقتيِن على أن تتضمََّن كلماٍت تحتوي . 4
حالِت الهمزِة المتوسِّطِة إضافةً إلى الكلماِت الواردِة في الّصورتيِن.

الَخّط: حرُف الكاف

أَتَعلَّم:

أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلامت عىل السَّ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ ُ ِكتاِبّياً: تعزيُز التَّقديِم والتَّأخريِ أَُعبِّ

أقرأُ النَّصَّ اآليِت:

وريِّ القديمِ، وتُعدُّ لغةً تجمُع الماضي بإنجازاِتِه  ِر الفنِّ السُّ "الُفسيِفساءُ عالمةٌ مُتميِّزةٌ في تاريِخ تطوُّ
ْت مُزدهَرًة في بالِدنا على مدى قروٍن طويلٍة، ومازالْت بقاياها موجودًة  ائعِة التي استمرَّ الحقيقيَِّة الرَّ
َِّة، وهو  َِّة والكنائِس والمساجِد والقصوِر والقالِع حتَّى المنازِل العادي روِح الحضاري في كثيٍر من الصُّ
العالَمِ  الفنَّ كاَن في سوريةَ مدرسةً حقيقيَّةً شعَّْت بنوِرها على مناطَق واسعٍة من  يُؤكُِّد أنَّ هذا  ما 

القديمِ".

عيل القيّم - من كنوزنا األثريّة.

أُطَبُِّق:

ابِق بعَد تقديِم أو تأخريِ بعِض الكلاِمِت أو الجمِل: أُعيُد كتابَة النَّصِّ السَّ

أتذكُّر: يمكُن تغييُر صياغِة نصٍّ ما بتقديِم بعِض 

الكلِماِت )أسماء – أفعال – حروف( أو الجمِل 

أو تأخيرِها، مَع مراعاِة المحافَظَِة على المعنى.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أعمُل مَع مجموعتي ألنسَخ ِقطَع األُحجية املُتناثِرَِة )الَبْزِل(، وأركَِّبها ألكمَل اللوحَة، ثمَّ أوظُِّف هذِه 

الكلامِت التي َحصلُت عليها يف كتابِة ِفقرٍة من ثالثِة أسطٍر تعبِّ عْن فهمي معاين هذِه املفرداِت. 

تفوزُ في اللعبِة المجموعةُ 
التي تُنهي المَهمَّةَ بشكلٍ 

صحيٍح وبأسرِع وقٍت

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت
َّ

ــا تعل ُ أهــ�ي �ب أخــرب

ليــوِم   دعــوٍة لاحتفــاِل �ب
َ
ــَم بطاقــة مصِّ

أ
ِ املتنّوعــِة ل

ُّ
عــل التَّ

ــِتنا. ي مدرس
ن

ــُيقاُم � ــذي س ــِة ال بيَّ ــِة العر غ
ُّ
ــامليّ لل الع

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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ُذ النَّشاَط: وَرتنِي اآلتَيتنِي، ثُمَّ أُنَفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ورتَيِن.1.  أصُف ما أشاهُدهُ في الصُّ

ورِة األولى.. 2 أذكُر أسماءَ الُكتِب الواردِة في الصُّ

ورةُ الثَّانيةُ.. 3 أُسمِّي الفعاليَّةَ التي تُعبُِّر عنها الصُّ

ورتَين من حيُث الوسيلةُ.. 4 أُحاوُر زمالئي بالمضموِن الُمشتَرِك بيَن الصُّ

ُذ النَّشاَط: حيحَة، ثمَّ أُنَفِّ أَْسَتِمُع إىِل النَّصِّ ُمراِعياً الجلَْسَة الصَّ

 .1. ٍة في النَّصِّ أُخبُر زمالئي بتركيٍب لغويٍّ سمْعتُُه أكثَر من مرَّ

اعُرة.. 2 َّةً أوردَتْها الشَّ أذكُر مدينةً سوري

3 .. أقترُح أكثَر من عنواٍن للنَّصِّ

وس اعُر حل�ي دمُّ
َّ

 الش
ُ

 يقول

بّية: غة العر
ّ
لل  �ب

ً
متغّنيا

نا
َ
 بين

ُ
ف

ّ
 تؤل

ً
 رابطة

ُّ
ستظل

اِد لضَّ جاُء لناطٍق �ب ي الرَّ
ن

�

أ�ن الفصــى 2
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أَْقَرأُ:

أ�ن الفصى

ــدا ــ ــاأله ــ ــُفـــصـــحـــى وب ِب أرعـــــــــى مــــُقلــــَة العــــــرِبأنـــــا الـ

تناسـَــــْوين أهلـــــــي  ــيإذا  ــب ــُح وتــــاُهــــوا عـــن نــــدى ُس

ــي الـــفـــّوا ــ ــج ــ ــُر أري ـــ ـــ ــط ــع نََســــبــــــيف إلـــــــى  يَهديـــِهْم  ح 

****

ــا الـــُفـــصـــحـــى وبـــالـــَجـــْوال ــ أجــــداديأنـ صــــوَت  ــُع  ـــ ـــ ــم أس ِن 

يــــــ الرِّ زئـــيـــــُر  ــــــِح فــــــي آفـــــــاِق أحفــــادييــــردُِّدُه 

****

يــتــو ــى أنــــا الــزَّ ــح ــص ــف الُخلِْدأنــــا ال ُذرا  يف  أحـــــيــــــــــــا  ُن 

األمثـــــــا أهـــــَدِت  املَجــــــِدفــروعــي  ــــــــــَة  قصَّ تــروي  َر 

عفيفة الحصني

مـُقلة: عني.

آفـاق: مفرُدها أُفُق: منتهى ما تراُه العنُي من األرِض 

امِء. ا التقْت عنَدُه بالسَّ كأمنَّ

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

َّةَ المناسبةَ للمعنى1.  عوري َّةً، متمثِّالً الحالةَ الشُّ أقرأُ المقطَع األّوَل من النَّصِّ قراءًة جهري

ليَم للكلماِت.. 2 بَط السَّ َّةً، مُراعياً الضَّ أقرأُ المقطَع الثَّاني من النَّصِّ قراءًة جهري

َّةً، متمثِّالً شعوَر الفتخار.. 3 أقرأُ المقطَع الثَّالث من النَّصِّ قراءًة جهري

وتيَّ المناسَب.. 4 َّةً سليمةً مراعياً التَّلويَن الصَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري
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ُذ النَّشاَط: الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة متجّنباً املشّتتات، ثُمَّ أُنَفِّ

أكمُل الجدوَل اآلتي بما يناسبُُه:1. 

 نسب ُمقلةجمُع:

 ُذرا أهدابمفرُد:

أستخرُج من النصِّ ثالَث كلماٍت تنتمي إلى مجاِل الطَّبيعِة.. 2

أصُل كلَّ فكرٍة رئيسٍة بالمقطِع الذي تنتمي إليِه:. 3

ُل	 علوُّ شأِن الُفصحى ودوُرها في نقِل مجِدنا العربّي.	  المقطُع األوَّ
المقطُع الثَّاني	 أثُر الفصحى في صوِن عروبِتنا.	 
المقطُع الثَّالُث	 اعتزاُز الفصحى بأبناِئها.	 

أُحاوُر زميلي بجواري ألختاَر الفكرَة العامَّةَ للنَّصِّ مّما يأتي:. 4

جماُل األرِض العربيَِّة - عظمةُ اللُّغِة العربيَِّة - فنوُن اللُّغِة العربيَِّة تحكي مجَدها.  

أكَّدْت لجنةُ التّمكيِن للُّغِة العربيِّة في اجتماِعها المنعقِد بمناسبِة اليومِ العالميِّ ِللُّغِة األُمِّ . 5
َِّة الَعربَيَِّة متمثِّلَةً  )٢٠١9/١/٢١( الِتزامَها بالمشروِع الذي يَهِدُف إلى الِحفاِظ على الُهوي
َّها ِوعاءٌ للَمعرفِة، وسبيُل األمَِّة للوصول  في لُغِتنا األُمِّ )الَعربيَّة الَفصيحة( والهتمامِ بها ألن

إلى مُجتمِع الَمعِرفَِة.

ابق، ثمَّ أكتبُه ألعرَضُه على  السَّ يَتوافَُق والَمْعنى  ، وأَختاُر ِمن األَبياِت ما  النّصَّ -  أتأمَُّل   
زمالئي.
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أدلُّ على البيِت الذي يتضمَُّن المعنى اآلتي:. 6

الفصحى حاملةٌ للتَّاريِخ العربيِّ المجيِد

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

أميُِّز الحقيقةَ من الخياِل في العباراِت اآلتيِة: . 7

يِح في اآلفاِق. .....................-  وَت زئيُر الرِّ يردِّدُ الصَّ

للُّغِة العربيَِّة ثمانيةٌ وعشروَن حرفاً. .....................- 

ةَ المجِد. .....................-  اللُّغةُ العربيَّةُ تروي قصَّ

أكمُل الجدوَل اآلتي بما يناسبُُه:. 8

النتيجةالسبباملعنى

تناَســـــوين أهلـــــــي  ــدى ُســُحــبــيإذا  ــوا عــن نـ ــاُهـ وتـ
  

ــّواُح ــف ال ــَي  ــج أري يَهديـــهم إلـــــــى نَســــبــــــيفعطــُر 

، ثمَّ أبيُِّن سبَب إعجابي بِه.. 9 أنثُر بيتاً أعجبَني من النَّصِّ

ة - . 10 عر - المقالة - المسرحيَّة - القصَّ ُِّب قائمةً بفنوِن اللُّغِة العربيَِّة وفَق ميولي )الشِّ أرت
سالة(، ثمَّ أُضيُف إلى جواِر كلِّ فنٍّ منها اقتراحاً للتَّمكيِن له: واية - الرِّ الرِّ

.١

.٣

.٤

.٥

.٦

.٢

َّةَ للّشاعر.. 11 عوري ، أحفظُها ثمَّ أُلقيها متمثِّالً الحالةَ الشُّ أختاُر أَربَعةَ أبياٍت أعجبَتْني من النّصِّ
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أتواصُل شفويّاً: مسابقاٌت لغويٌَّة

فِّ إلى مجموعتيِن: ُع التَّالميُذ في الصَّ يتوزَّ
تقومُ المجموعةُ األولى بإلقاِء بيِت شعٍر، ثمَّ تُلقي المجموعةُ الثَّانيةُ بيتاً يبدأُ بالحرِف الذي انتهى بِه 

عِر الذي ألقتُْه المجموعةُ األولى. بيُت الشِّ

. التزاُم اإللقاِء الواضِح ورشوِط العمِل الج�عيِّ

ُم عملَهم. يراقُب املعلُِّم أداَء التَّالميِذ، ويقوِّ

َقواِعُد اللَُّغِة: الِفعُل املَْبِنيُّ للَمعلُوِم والِفعُل املَْبِنيُّ لِلَمجُهوِل

دُ«. عبارةٌ ُكِتبَْت على لوحٍة مُعلَّقٍة في مكتبِة المدرسِة  َِّتنا وكنُزها الغنيُّ الُمتجدِّ »اللّغةُ العربيَّةُ ذخُر أُم
تاريَخنا  العربيَّةُ  اللُّغةُ  َحِفظَِت  لقد  المعلِّمةُ:  قالِت  لنا،  العبارِة  هذِه  شرَح  المعلِّمِة  من  مازٌن  طلَب 
دَ عقولَنا بهذا التُّراِث  وكانِت الوعاءَ الذي ينقُل إلينا علومَ أجداِدنا وفيَض عواطِفهم، فعلينا أْن نزوِّ

كي نتعلََّم منُه ونضيَف إليِه.

ُذ النَّشاَط: ، ثمَّ أُنَفِّ أَقرأُ املثالنِي اآلتَِينْيِ

طلَب ماجٌد من المعلِّمِة شرَح العبارِة.	 
َحِفظَِت اللُّغةُ العربيّةُ تاريَخنا.	 
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ابقتَيِن.1.  أَضُع خطّاً تحَت كلٍّ من الفعليِن الوارديِن في كلٍّ من الجملتَيِن السَّ

الفعِل من حيُث . 2 أَدلُّ عليِه، وأُبيُِّن تطابَقُه مع  الجملِة األولى،  في  الفاعَل معلومٌ  أنَّ  أُلحُظ 
التّذكيُر أو التَّأنيُث.

المثاِل . 3 الفعِل )َحِفظَت( في  فاعَل  دُ  أُحدِّ للمعلومِ.  مبنيّاً  فاعلُُه فعالً  الذي عُِلَم  الفعَل  أُسمِّي 
الثّاِني، وأُبيُِّن تطابَقُه مَع الفعِل من حيُث التَّذكيُر أو التَّأنيُث.

أُطَبُِّق:

أختاُر الفعَل املبنّي للمعلوِم املناسَب للفاعِل ماّم بنَي القوسنِي:

)َصنََع، َصنََعت( الطالُب نجاَحُه باجتهاِدِه.- 

ِبها.-  ةَ لطالَّ )َرَوى، َرَوِت( المعلِّمةُ القصَّ

-٢-
ُذ النَّشاَط: أَقرأُ األَْمِثلََة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

-ب--أ-

حَِفظَِت اللّغةُ العربيّةُ تاريخَنا. -

طلَب مازنٌ شرَح العبارِة. -

حُِفظَ تاريخُنا. -

طُِلَب شرُح العبارِة. -

دُهُمــا، وأَذُكــُر فاعــَل كلٍّ 1.  أُلحــُظ أنَّ القائمــةَ )أ( احتــَوْت علــى فعليــِن مبنيَّيــِن للمعلــومِ، أُحدِّ
منُهَمــا.

الجملتيِن . 2 من  المحذوَف  وأَذُكُر  دُهُما،  أُحدِّ فعليِن،  على  احتَوْت  )ب(  القائمةَ  أنَّ  أُلحُظ 
مقارنةً مع القائمِة )أ(.

أُسمِّي الفعَل الذي عُِلَم فاعلُُه فعالً مبنيّاً للمعلومِ، ماذا أُسمِّي الفعَل الذي ُجِهَل فاعلُُه؟. 3

الفعُل المبنيُّ للمجهوِل: هو ما كاَن فاعلُُه مجهوالً غيَر معلوٍم.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أُميُِّز الفعَل املبنيَّ للمعلوِم من الفعِل املبنيِّ للمجهوِل يف الجمِل اآلتيِة:

ُح محصوَل الحقِل.-  يَجمُع الفالَّ

مُ المجدُّ في كلِّ عامٍ.-  يُكرَّ
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ُكِتبَِت العبارةُ على اللّوحِة.- 

راسِة.-  َحفََّز المعلُِّم التَّالميَذ على الدِّ

-٣-
ُذ النَّشاَط: أَقرأُ األَْمِثلََة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

-ب--أ-

حُِفظَ تاريخُنا. -

طُِلَب شرُح العبارِة. -

نُِقلَْت علومُ األجداِد. -

يُحفَُظ تاريخُنا. -

يُطلَُب شرُح العبارِة. -

تُنقَُل علومُ األجداِد. -

دُ األفعاَل الواردَة في القائمِة )أ(، ثمَّ أُبيُِّن زمَن حدوِثها.1.  أُحدِّ

دُ األفعاَل الواردَة في القائمِة )ب(، ثمَّ أُبيُِّن زمَن حدوِثها.. 2 أُحدِّ

وحركةَ . 3 ِلِه  أوَّ حركةَ  أَذكُر  للمجهوِل،  مبنيٌّ  فعٌل  )أ(  القائمِة  في  )ُحِفَظ(  الفعَل  أنَّ  أُلِحُظ 
الحرِف الذي قبَل آخِرِه.

ِلِه . 4 أُلِحُظ أنَّ الفعَل )يُحَفُظ( في القائمِة )ب( فعٌل مضارٌع مبنيٌّ للمجهوِل، أَذكُر حركةَ أوَّ
وحركةَ الحرِف الذي قبَل آخِرِه.

أُبيُِّن . 5 أُلحُظ أنَّ الفعليِن )طُِلَب - نُِقلَت( في القائمة )أ( فعالِن ماضياِن مبنيَّاِن للمجهوِل، 
قبَل  وما  ِل  األوَّ الحرِف  مُن وحركةُ  الزَّ القائمِة )ب( من حيُث  في  عليهما  الطَّارَئ  التَّغيَُّر 

اآلِخِر.

يُبَنى الفعُل الماضي للَمجهوِل، بضمِّ أوَّلِِه وكسِر ما قبَل آخرِِه.

يُبنى الفعُل المضاِرُع للَمجهوِل، بضمِّ أوَّلِِه وفَتِْح ما قبَل آخرِِه.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أَحوُِّل الفعَل املبنيَّ للمعلوِم إىل فعٍل مبنيٍّ للمجهوِل فيام يأيت:

َصنََع ...................- 

َكَسَر ...................- 

تَعِزُف ...................- 

يَجمُع ...................- 
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-4-
ُذ النَّشاَط: أَقرأُ األمثلَة اآلتِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

-ب--أ-

طَلَب ماجٌد شرَح العبارِة. -

تنقُل اللُّغةُ علومَ األجداِد. -

طُِلَب شرُح العبارِة. -

تُنقَُل علومُ األجداِد. -

دُ فاعلَُه.1.  أَدلُّ على الفعِل المبنيِّ للمعلومِ في القائمِة )أ(، وأحدِّ

دُ الفعَل المبنيَّ للمجهوِل في القائمِة )ب(، ثمَّ أبيُِّن المحذوَف من الجملِة مقارنةً مَع . 2 أحدِّ
القائمِة )أ(.

أُلحُظ أنَّ المفعوَل بِه )َشْرَح - علومَ( في القائمِة )أ( قد حلَّ محلَّ الفاعِل، وتغيََّرْت حركةُ . 3
كلٍّ منهما في القائمِة )ب(، أذكُر عالمةَ إعراِب كلٍّ منهما.

أُلحُظ أنَّ المفعوَل ِبه ناَب عِن الفاعِل في أمثلِة القائمِة )ب(، وأخَذ حركتَُه، ماذا نسمِّي ما . 4
ينوُب عِن الفاعِل؟

نائُب الفاعِل اسٌم مرفوٌع ينوُب عن الفاعِل غريِ املعلوِم. -
ينوُب املفعوُل ِبِه عن الفاعِل، ويأخُذ محلَُّه من اإلعراِب. -

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

ُد نائَب الفاعِل يف كلٍّ مَن الُجَملتنِي اآلتَِيتنِي، وأضبُط حركَة آخرِِه بالّشكِل املُناسِب. أُحدِّ

باح.-  ُسِمَع تغريد الطيور في الصَّ

يُقَرأُ النّّص قراءة جهريّة سليمة.- 

8283



 

الفعُل املبنيُّ للمعلوِم: هَو الفعُل الذي 

ُعلَِم فاعلُُه.

يطابُق الفعُل املبنيُّ 

للمعلوِم الفاعَل يف التَّذك�ِ 

أو التَّأنيِث.

الفعُل من حيُث بناؤُه للمعلوِم أو للمجهوِل

الفعُل املبنيُّ للمجهوِل: هَو ما كاَن فاعلُُه 

مجهوالً غَ� معلوٍم.

يُبنى الفعُل املايض املبنيُّ للمجهوِل، بضمِّ أوَّلِِه وكِرس ما قبَل آخرِِه.

يُبنى الفعُل املضارُع املبنيُّ للمجهوِل، بضمِّ أوَّلِِه وفَتِْح ما قبَل آخرِِه.

نائُِب الفاعِل اسٌم مرفوٌع ينوُب عن الفاعِل غ�ِ 

املعلوِم. (ينوُب املفعوُل ِبِه عن الفاعِل).

القاعدة

ِمَثاٌل ُمعرٌَب:

تُنَقُل علوُم الأجداِد بلغٍة ُكِتَب الخلوُد لها.- 

تُنَْقُل: فعٌل مضارٌع مبنيٌّ للمجهوِل، مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضمَّةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.- 

مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه.-  علومُ: نائُب فاِعٍل مرفوٌع، وعالمَةُ رفِعِه الضَّ

ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آِخِرِه.-  األجداِد: مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمةُ جرِّ

ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.-  ، لغٍة: اسٌم مجروٌر وعالمةُ جرِّ بلغٍة: الباء حرُف جرٍّ

ُكِتَب: فعٌل ماٍض مبنيٌّ للمجهوِل مبنيٌّ على الفتِح الظاهِر على آخِرِه.- 

الخلودُ: نائُب فاعٍل مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضمَّةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.- 

 -. كوِن في محلِّ جرٍّ بحرِف الجرِّ ، وها ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السُّ لها: الالمُ حرُف جرٍّ

التَّقويُم النِّهايئُّ:

أقرأُ الُجَمَل اآلِتيَةَ، ثُمَّ أمألُ حقوَل الجدوِل بالَمطلوِب:1. 

أُنِجَز العمُل بسرعٍة.- 

يَجتهُد المجدُّ ليحقَِّق طموَحُه.- 
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يُرفَُع الَعلَُم َصبَاًحا في الَمْدَرَسِة.- 

ُح مَحُصوَل األرِض ِبُكلِّ نََشاٍط.-  يَْجِني الَفالَّ

نائُب الفاعِلالفعُل املبنيُّ للمجهوِلالفاعُلالفعُل املبنيُّ للمعلوِم 

ُل الفعَل المبنيَّ للمعلومِ إلى فعٍل مبنيٍّ للمجهوِل، وأُجري التَّغييَر الاّلزمَ فيما يأتي:. 2 أحوِّ

أخَرَج الطِّفُل العصفوَر من القفص. ...................................- 

يَقرأُ التّلميُذ الّدرَس باهتمامٍ. ...................................- 

أُعِرُب ما وِضَع تحتَُه خطٌّ إعراَب مفرداٍت في البيِت اآلتي:. 3

قاَل نزار قبّاني بعَد انتصاِرنا في حرِب تشريَن:

ــوُن ــعـ ــطـ وتَـــــعـــــاىف وجــــدانُــــنــــا املـ ــاٍف* ــج ــعٍ ع ــب وُم بـــْعـــَد س ــزَِم الــــــرُّ ــ ــ ُه

ِة دَقيقٍة عن اليومِ العالميِّ للُّغِة العربيَِّة مُْستَْعِمالً بعَض األفعاِل المضارعِة المبنيَِّة . 4 ُث ِلُمدَّ أَتََحدَّ
للمجهوِل.

أكتُب فْقرًة ِمْن َسطَْريِن عن مجلِة حائٍط صمَّمتُها مَع زمالِئي في الصفِّ على أْن تتضمََّن . 5
بعَض األفعاِل المبنيَّة للمعلومِ وبعَض األفعاِل المبنيَّة للمجهوِل.

قيِم. إمالء: تعزيُز عالماِت التَّ

أقرأُ المقطَع اآلتَي، ثمَّ أنفُِّذ النّشاَط:
أو  أو موضوٍع  بفكرٍة  المستمِعيَن إلقناِعِهم  قُبالةَ  ِث شفويّاً  التَّحدُّ على  يقومُ  نثريٌّ  فنٌّ  الَخطابةُ 
وِت  ِث مواصفاٌت يجُب أْن تتوافَر فيِه منها َجهارةُ الَصّ رأٍي مَُعيَّن باستمالِتهم والتَّأثِيِر فيهم، وللمتحدِّ

وُحسُن اإللقاِء
ُل من استعمَل: أمّا بعُد َُّه أوَّ ومن أشهِر خطباِء العرِب: قُسُّ بُن ساعدَة اإليادّي ويُقاُل إن

عجاف: هزيلة.

8485



ابِق.1.  ِل من النَّصِّ السَّ طِر األوَّ أََضُع عالماِت التَّرقيمِ المناسبةَ للكالمِ في السَّ

ِب )!(.. 2 أكتُب جملةً تنتهي بعالمِة التَّعجُّ

حيحةَ فيما يأتي:. 3 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

طِر الثَّاني: هي ). ، ! ؟ : ...(.-  نِة في السَّ عالمةُ التَّرقيمِ بعَد كلمِة )منها( الملوَّ

ابِع: هي ). ، ! ؟ : ...(.-  طِر الرَّ نِة في السَّ عالمةُ التَّرقيمِ بعَد كلمِة )يقاُل( الملوَّ

طِر الثَّالِث: هي ). ، ! ؟ : ...(.-  نِة في السَّ عالمةُ التَّرقيمِ بعَد كلمِة )اإللقاء( الملوَّ

مكاِنها . 4 في  التَّرقيمِ  وضَع عالماِت  مراعياً  أحبُُّه  نثريٍّ  فنٍّ  أسطٍر عن  ثالثِة  من  ِفقرًة  أَكتُب 
حيِح. الصَّ

الَخّط: كتابة الكاف

أَتَعلَّم:
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أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلمتنِي عىل السَّ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ . ُ ِكتاِبّياً: تعزيُز كتابِة النَّصِّ أَُعبِّ

أَكُتُب موضوعاً أعّبُ فيه عن أهمّيِة املرحِ املدريسِّ ودوره يف التمكني للُّغِة العربيَِّة. موظّفاً ما تعلّمته ِمن 

دروس الّتعبري الّسابقة.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

لَها ترى الهالَك ُمقِبالً، وإذا حذْفَت أوسطَها ترى الحناَن والوفاَء، وإذا  كلمٌة من ثالثة أحرٍف، إذا حذْفَت أوَّ

قرأْتَها معكوسًة ترى الظالَم ُمقِباًل. فام هي؟

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت
َّ

ــا تعل ُ أهــ�ي �ب أخــرب

ــِة وأامسِء  بيَّ ِ العر ملعــا�ب  �ب
ً
ــة

أ
صنــَع قا�

أ
ِ املتنّوعــِة ل

ُّ
التعــل

ــا. ف�ي
ّ
مؤل

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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ُذ النَّشاَط: وَر اآلتَيَة، ثُمَّ أُنَفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ابقِة.. 1 وِر السَّ ناِت الصُّ أُخبُر زمالئي بمكوِّ

ابقِة؟. 2 وِر السَّ ما المشترُك بيَن الصُّ

ابقِة وفَق تواصِلِه مَع اآلخريَن؟. 3 َوِر السَّ أيَّ الحواسِّ يستعمُل كلُّ شخٍص في الصُّ

ُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ ُمتجنِّباً املُشتِّتاِت، ثمَّ أُنَفِّ

 .1. رْت في النَّصِّ أُخبُر زمالئي عن الجملِة التي تكرَّ

حيحةَ مّما بيَن قوسيِن في كلٍّ مّما يأتي:. 2 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

ِد -  اعُر في النَّصِّ عن: )تعلُِّقِه باللُّغِة العربيَِّة - واجِبنا تُجاهَ اللُّغِة العربيَِّة - تعدُّ يُعبُِّر الشَّ
اللُّغاِت في العالَمِ(.

عاً على إتقاِن اللُّغِة العربيَِّة - غاضباً من إهماِل اللُّغِة العربيَِّة - مُِحبّاً للُّغِة -  اعُر: )مُشجِّ بدا الشَّ
العربيَِّة(.

َد ا عشــقُت الضَّ 3

اس: ّ ي �ش  جاك صرب
ُ

يقول

 
ً
 وعّزا

ً
اَد َمفخرة عشقُت الضَّ

ي
ي لسا�ن

ن
� 

ً
دا ْ  وحمب

ً
وملحمة
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أَْقَرأُ:

اَد ضَّ عشقُت ال

-١-

ــوِم يــداً ــعــل ــل وا ل ــنــي الــعــروبــِة ُمـــــدُّ ــاُنب ــ ــِم أركـ ــلْـ ــِعـ ــري الـ ــغ ــن تُـــقـــاَم ب ــل ف

ــرّشِق مــؤمتــراً ــ ــ ــاِب ال ــب ــش ــُم ل ــتُ ــع ــزداُنجــم ــ ــى وتـ ــح ــْص ــُف ــِه تـــزدهـــي ال ــلِ ــث مب

-٢-

وتَـــْجـــِربـــة ــاٍن  ــقـ إتـ ــرَي  ــ غ ــوا  ــُغ ــتَ ــب ت ــٌب وإتـــقـــاُنال  ــري ــج فــقــيــمــُة الـــنَّـــاِس ت

ــاِح لهم ــص ــِف ــغــَة الـــُعـــرِب ال ــوا ل ــبُ ــبِّ ــذالُنوَح ــ ِق ِخـ ــرشَّ ــ ــل ــ ــا ل ــهـ ــذالنَـ ــإنَّ ِخـ ــ فـ

ــم ــه ــَدتِ ــا ُعــنــوان َوْح ــه ــهــم: إنَّ ــوا ل ــول ــهـــا ُجـــنـــٌد وأعــــــواُنق ــم حـــولَـ ــ ــه ــ وإنَّ

ــالٍق وَمـــرَْحـــمـــٍة ــ ــأخ ــ ـــلـــوهـــا ب ـــا املـــــــرُْء أخــــــالٌق وِوجــــــدانوكـــمِّ فـــإمنَّ

عيل الجارم*

مؤمتر: اجتامٌع للتَّشاور والبحِث يف أمٍر ما.

تزدهي الُفْصحى: املقصوُد هنا تتفاخر.

الِخذالن: الِخزُي والَخيبة.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

اعِر.1.  َّةَ للشَّ عوري َّةً مُتََمثِّالً الحالةَ الشُّ َل قراءًة جهري أقرأُ المقطَع األوَّ

َّةً مراعياً لفَظ حرِف النّون في آخِر كلِّ بيت.. 2 أقرأُ المقطَع الثَّاني قراءًة جهري

وتيَّ الُمناسَب للمعاني.. 3 َّةً سليمةً مُراعياً التَّلويَن الصَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

أديٌب وشاعٌر ولَد عام ١٨٨١ في مدينِة رشيد في مصَر شغَل عدداً مَن الوظائِف ذاِت الطّابَعِ التَّربوّي والتّعليمّي، اختيَر ُعضواً في َمجَمع اللّغِة العربيّة وتوفَّي عام ١٩٤٩م.
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ُذ النَّشاَط: الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمتجنِّباً املُشتِّتاِت، ثُمَّ أُنَفِّ

أُكمُل الفراغاِت اآلتيةَ:1. 

مفرد: أركان

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

جمع: الِعلُْم

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

معنى: أخالق

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

أذكُر معنى كلمِة )مّد( وفَق سياِقها في كلٍّ من الجملتيِن:. 2

مّد الّشابُّ للعلومِ يداً.- 

مّد الّشابُّ صوتَه.- 

أُكمُل الُمخطََّط اآلتي بما يناِسبه:. 3

الفكرُة الرئيسُة للمقطعِ 

األّوِل: 
جيد ...................

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

الفكرُة الرئيسُة للمقطع الثّا�: 

الّدعوُة إىل التّمّسِك باللّغِة 

العربيِّة و.........................

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

ُة: .......................................................... الفكرُة العامَّ

ُن جملتيِن تُعبِّراِن عن مضموِن . 4 ُف بمساعدِة مُعلِّمي معنى )ُجنٌد - أعواُن(، ثمَّ أكوِّ أَتعرَّ
البيِت الخامس.
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أُناقُش زميلي بجواري ألُكمَل الجدوَل اآلتي، ثمَّ أعرُضُه على زمالئي:. 5

الفكرُة الفرعيَُّة للبيِتالنَّتيجةالسبب

  مدُّ األيدي لنيِل العلوِم

ِق   ِخذالُن الرشَّ

اعُر، ولماذا؟. 6 ادَس من النّص، ثّم أبيُِّن إلمَ دعانا الشَّ أتامُّل البيَت السَّ

  

بََب.. 7 ، ثمَّ أبيُِّن الَسّ أختاُر بيتاً أعجبَني من النَّصِّ

  

أتعاوُن أنا و زمالئي لنكمَل الُمخطََّط اآلتي:. 8

شعوري تُجاَهها

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

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

ْمتُُه حتَّى اآلن  ما قدَّ

للحفاِظ عليها

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

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

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

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

ما أنوي القياَم بِه 

ُمستقبالً للحفاِظ عليها

لغُتنا العربيَُّة

اعِر.. 9 َِّة للشَّ عوري ، ثمَّ أُلقيها مُراعياً تمثَُّل الحالِة الشُّ أَحفُظ أبياَت النَّصِّ
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أتواصُل شفويّاً: الحديُث عن شخصيٍَّة ما

ابقِة، ثمَّ أُمثُِّل ذلَك  ورِة السَّ فِّ بنَي املعلِّمِة وتالميِذها وفَق الصُّ أناقُش زماليئ عن الحواِر الذي سيدوُر يف الصَّ

الحواَر مَع زماليئ.

ٌة. َقواِعُد اللَُّغِة: تدريباٌت عامَّ

ُذ النََّشاَط: أَْقَرأُ املقطَع اآليت، ثمَّ أُنفِّ

-١-
مُ رأيَُه، وفجأًة دخلِت الُمعلِّمةُ، وجلَس الجميُع في  علِت األصواُت، واشتدَّ النِّقاُش، كلُّ واحٍد يقدِّ
اعِر  مكاِنِه. سأَل نبيٌل المعلِّمةَ أيَن نجُد معنى )رقراق(؟ التي اختلَفْت آراؤنا حوَل معناها في قول الشَّ

خليل مطران:

* ــُه رْقـــــــــَراُق* َدْمـــــــعٍ ُمـــْســـَتـــَهـــلِّ ــ لَـ ــي َصــــْوَت عــْتــٍب ــِب ــلْ ــُت ِبـــــأُْذِن َق ــْع ــِم َس

ــُم اْغــــــــــِتَايِب بَــــــنْيَ أَْهــــيل ــ ــكُ ــ ــَربِّ ــ ب ــى أََعـــــْدٌل ــَح ــص ــُف ــا ال ــَهـ ــلِـ تَـــُقـــوُل ألَْهـ

-٢-
ُك داخَل العيِن من دمٍع(، وألفاُظ اللُّغِة العربيَِّة ُجِمَعْت  مِع تعني )ما يتحرَّ أجابِت المعلِّمةُ: رقراُق الدَّ
في كتٍب تُسمَّى المعاجَم، وهي تحتوي معاني كلماِت اللُّغِة العربيَِّة ... وعلينا أْن نقتني أحَد هذِه 

المعاجمِ.

ُمْستََهل: بدايُة الّدمعِ وغبرِه.
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ِل:1.  أمألُ الجدوَل اآلتي بالَمطلوِب مّما وردَ في المقطِع األوَّ

املفعوُل بِهالفاعلالفعُل املتعّديالفاعلالفعُل الاّلزُم

لُُه إلى اسم ٍظاهٍر.. 2 أبيُِّن الفاعَل الُمستِتَر في المثاِل اآلتي، ثمَّ أحوِّ

هي معاجُم تحتوي معاني كلماِت اللُّغِة العربيَِّة. ...............................

ُل الجملةَ اآلتيةَ إلى صيغِة المبنيِّ للمجهوِل، وأُجري التَّغييَر الاّلزمَ.. 3 أحوِّ

َسِمْعُت َصْوَت عتٍْب. ...............................

أستخرُج األفعاَل الَمبنيَّةَ للمجهوِل من المقطِع الثَّاني، وأذكُر نائَب الفاعِل لكلٍّ منها.. 4

ابقيِن.. 5 أُعِرُب ما ُوِضَع تحتَُه خطٌّ من البيتيِن السَّ

يةً . 6 أكتُب ِفقرًة من سطريِن عن أهمِّيَِّة المطالعِة في حياِتنا على أْن تتضمََّن أفعالً لزمةً ومتعدِّ
وبعَض حالِت الفاعِل.

طِة إمالء: الحاالُت الخاّصُة للهمزِة املتوسِّ

َّةَ، وتجعُل خيالَنا يُحلُِّق في عواِلَم جميلٍة بما تحملُُه من أحداٍث  قراءةُ القصِص تنمِّي ثروتَنا اللُّغوي
ي ضوءُها العقوَل. دٍة، وبما تبثُُّه من ِفَكٍر مَْملْوءٍَة بِحكمٍ يغذِّ تجري في بيئٍة محدَّ

ُذ النَّشاَط: أَقرأُ األَْمِثلََة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

َّةَ.-  قراءةُ القصِص تنمِّي ثروتَنا اللُّغوي

دٍة.-  ِة تجري في بيئٍة محدَّ أحداُث القصَّ
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الفكُر مَْملْوءَةٌ بِحكَمٍ.- 

الِحكَُم يغذِّي ضوءُها العقولَ.- 

أَذكــُر نـَـوَع الَهْمــَزِة فــي ُكلٍّ ِمــَن الكلمــاِت: )قــراءَة - مَْملــْوءَة - َضْوءُهــا - بيْئَــة(، وأُبيِّــُن 1. 
طريقــةَ كتابِتهــا وفــَق )مطابقِتهــا للقاعــدِة، شــذوذها عــن القاعــدِة(؟

أُلحُظ أنَّ الهمزَة في )قراءة ُسِبَقْت بألٍف ساكنٍة - مَْملْوءَة ُسِبَقْت بواٍو ساكنٍة( أذكُر حركةَ . 2
الهمزِة، وأبيُِّن أيَن ُكِتبَْت؟

أُلحُظ أنَّ الهمزَة في )ضوءُها( ُسِبقْت بواٍو ساكنٍة، أذكُر حركتَها، ثمَّ أبيُِّن أيَن ُكِتبَْت؟. 3

كةً في )بيْئَة(، وُسِبقْت بياٍء ساكنٍة، أذكُر أيَن ُكِتبَْت؟. 4 أُلحُظ أنَّ الهمزَة جاءَْت متحرِّ

طَُة القاعدَة العاّمَة في حاالٍت، فتُكتُب على: تُخالُف الَهْمزَُة الُمتَوسِّ
طِر إذا جاَءْت مفتوحًة بعَد ألٍف ساكنٍة، وإذا جاَءت مفتوحًة أو مضمومًة بعَد واٍو  - السَّ

ساكنٍة.
نَْبٍَة إذا جاَءْت بعَد ياٍء ساكنة. -

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أُكمُل الفراغاِت اآلتيَة بالتَّعليِل املناسِب لكتابِة الهمزِة املتوّسطِة.

عباءَة: همزةٌ متوسِّطةٌ، ُكتبَْت على ............. ألنَّ حركتَها .............، وُسِبَقْت ..................- 

مبدوءَة: همزةٌ متوسِّطةٌ، ُكتبَت على ............. ألنَّ حركتَها .............، وُسِبَقْت ..................- 

يسْوءَُك: همزةٌ متوسِّطةٌ، ُكتبَْت على ............. ألنَّ حركتَها.............، وُسِبَقْت ..................- 

َّها ُسِبَقْت ..................-  جريئَة: همزةٌ متوسِّطةٌ، ُكتبَْت على ............. ألن

طَُة القاعدَة العاّمَة في حاالٍت خاّصٍة فتُكتُب على: تُخالُف الَهْمزَُة الُمتَوسِّ
طِر إذا جاَءْت مفتوحًة بعَد ألٍف ساكنٍة. - السَّ
طِر إذا جاَءت مفتوحًة أو مضمومًة بعَد واٍو ساكنٍة. - السَّ
نَْبٍَة إذا جاَءْت بعَد ياٍء ساكنٍة. -

القاعدة
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التَّقويُم النِّهايئُّ:

أُعلُِّل كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلٍّ ِممَّا يأتي:1. 

براءَة، هيئَة، مقرْوءَة.    

ةَ ِمَن الحالِت العامَِّة للَهْمَزِة الُمتََوسِّطَِة فيما ُوِضَع تحتَُه خطٌّ مّما يأتي:. 2 أُميُِّز الحالِت الخاصَّ

  نزوُر أقرباءَنا، ونسأُل عن أحواِلهم لنجازَي لطَفهم بلطٍف، وتكتمَل فرحتُنا عنَد رؤيِة الفرِح 
في عيوِن األطفاِل وهيئِتهم البريئِة التي تبعُث األمَل في النَّفِس.

الحالِت . 3 مُستَْعِمالً  المستقبِل  في  تحقيِقِه  إلى  أسعى  ُحلُمٍ  َعْن  فيها  ُث  أتحدَّ ِفقَرًة  أَكتُب 
الخاّصةَ للَهْمَزِة الُمتَوسِّطَِة.

الَخّط: النون والصاد والضاد

أَتَعلَّم:
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أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلامت عىل السَّ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:
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ُ ِكتاِبّياً: كتابُة موضوعِ تعبريٍ وفَق رؤوِس األقالِم. أَُعبِّ

: ُ تعلّ
َ
أ

ُذ النَّشاَط: ِة التَّعبريِ للمتعلِّمنَي(، ثمَّ أنفِّ يَِّة مادَّ أالحُظ خطواِت بناِء موضوعِ تعبريٍ عن )أهمِّ

انطالقاً من رؤوِس األقالِم اآلتيِة:. 1

أهمِّيَّةُ مادَِّة التَّعبيِر.- 

أنواُع التَّعبيِر.- 

مظاهُر ضعِف بعِض التَّالميِذ في مادَِّة التَّعبيِر الكتابّي.- 

ابقِة:. 2 ُ عن رؤوِس األقالِم السَّ كتابُة عباراٍت تعبِّ

:ِ�ِة التَّعب يَُّة مادَّ أهمِّ

يَُّة التَّعبِ ترجُع لألسباِب اآلتيِة: التّعبُ �رُة علوِم اللُّغِة، وأساُسها، فاألجدُر بنا أْن نُوليَُه االهت�َم. وأهمِّ

- أداُة االتِّصاِل مَع اآلخريَن سواٌء بَ� األفراِد أو بَ� املجتمعاِت.

لُة النِّهائيَُّة لتعلُِّم اللُّغِة، فكلُّ الفنوِن تصبُّ فيِه. - املحصِّ

يه�. - التَّفكُ والتَّعبُ عن النَّفِس وه� وظيفتا اللُّغِة. والتَّعبُ ينمِّ

:ِ�أنواُع التَّعب

للتَّعبِ نوعاِن اثناِن ه�:

 : فويُّ ١- التَّعب�ُ الشَّ

- رسُد الِقصِص.

�ِت. َوِر والنَّ�ذِج واملُجسَّ - التَّعبُ عن الصُّ

- االشرتاُك يف األنشطِة واملرسحيّاِت.

- النَّدواُت ومناقشُة موضوٍع معروٍض.

. - الحديُث عن الربنامِج اليوميِّ

ِة. : - كتابُة القصَّ ٢- التَّعب�ُ التَّحريريُّ

                           - التَّلخيص.

                           - اليوميَّات.

                           - الرِّسالة.

                           - التَّعبُ عن الخرباِت يف املنزِل

ارِع والرِّحلِة ... إلخ.                              والشَّ

ِة التَّعب�ِ الكتاّ�: مظاهُر ضعِف بعِض التَّالميِذ يف مادَّ

ِة لديهم. - قلَُّة املفرداِت املعربِّ

- الخوُف من الوقوِع يف أخطاٍء إمالئيٍَّة.

- ضعُف القراءِة وعدُم االطِّالع عىل القصِص واملقاالت.
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قد يُصاُغ موضوُع التَّعبريِ صياغًة مبدئيًَّة غريَ سليمٍة عىل النَّحو اآليت:. 3

 �التّعبُ� �رُة علوِم اللُّغِة، وأساُسها، فاألجدُر بنا أْن نوليَُه االهت�َم ألنَُّه وسيلُة االتِّصاِل مَع اآلخريَن سواٌء بَ

ي  لَُة النِّهائيَُّة لتعلُِّم اللُّغِة فكلُّ الفنوِن تصبُّ فيِه، التَّعبُ� ينمِّ األفراِد أو بَ� املجتمعاِت. ثمَّ إنَّ التَّعبَ� املحصِّ

عمليََّة التَّفك�ِ والتَّعب�ِ عن النفِس وه� وظيفتا اللُّغِة.

للتَّعب�ِ نوعاِن اثناِن ه�:

ومناقشِة  املرسحيَّاِت.النَّدواِت  يف  االشرتاِك  واملقروءِة.  املسموعِة  القصِص  وَرسِْد   . الحرِّ (كالتَّعب�ِ  فهيُّ  الشَّ

موضوٍع معروٍض)

ِة - التلخيُص) والتَّحريريُّ (مثَل كتابِة القصَّ

ولÊ ننهَض Èادَِّة التَّعب�ِ يف مدارِس التّعليِم األساّيس البدَّ أْن نبحَث يف مشكالتِها ومظاهِر تلَك املشكالِت 

وأسباِبها.

من مظاهِر ضعِف التَّالميِذ يف التَّعب�ِ: قلُّة املفردات املعّربة لديهم وخوُف املتعلِّمَ� من الوقوع يف أخطاء 

إمالئيّة أو لغويّة ك� نالحظ ضعَف القراءة واالطالع عىل القصص واملقاالت لدى التالميذ.

ُل عىل النحو اآليت:. 4 يُصوَُّب موضوُع التَّعبري،ِ ويُعدَّ

لَُة  الُفنوُن كلُّها، فحريٌّ بنا أْن نولِيَُه االهت�َم ألنَُّه املحصِّ اللُّغِة، والبحُر الذي تَصبُّ فيِه  التّعبُ� �رُة علوِم 

النِّهائيَُّة لتعلُِّم اللُّغِة، فهو وسيلُة االتِّصاِل مَع اآلخريَن.

فويُّ  والتَّعبُ� ينمي عمليََّة التَّفك�ِ وقدرة التَّعب�ِ عن النَّفِس، بصورت¢ تفيضان بالغًة وج�الً، فالتَّعبُ� الشَّ

يشمُل رسَد الِقصِص واملشاركَة يف املرسحيَّاِت والنَّدواِت...

ِة والرِّسالِة واليوميَّاِت.... أّما التَّعبُ� الكتا¹ُّ فيفسُح املجاَل لإلبداِع يف كتابِة املقالِة والقصَّ

الحصيلِة  إىل ضعِف  ترجَع  أن  التي ¾كُن  التَّعب�ِ  التَّالميِذ يف  بعِض  دراسِة مظاهِر ضعِف  البدَّ من  لذلَك 

التَّالميِذ عىل  قدرَة  يُضِعُف  القراءِة  أّن ضعَف  ك�  لغويٍَّة  أخطاٍء  الوقوِع يف  من  لديهم وخوِفهم  اللّغويّة 

اإلفصاِح عن حاجاتِهم ومشاعرِهم، وهذا ما يستدعي معالجَة هذه املظاهِر لتكويِن جيٍل قادٍر عىل التَّواُصِل 

ٍة. بلغٍة سليمٍة معربِّ
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لبناِء موضوِع التَّعبيِر انطالقاً من رؤوِس األقالِم نتَّبُع الخطواِت اآلتيَة:

االطِّالُع على رؤوِس األقالِم.1. 

ُن توضيَح رؤوِس األقالِم.2.  صياغُة عباراٍت تتضمَّ

كتابُة هذِه العباراِت بصياغاٍت مترابطٍَة سليمٍة.3. 

قراءُة موضوِع التَّعبيِر وتعديلُُه لتصبَح ِبنيتُُه إبداعيًَّة.4. 

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أقرأُ رؤوَس األقالِم اآلتيَة، ثمَّ أنّفُذ الّنشاَط:

ِّيَّــٍة، ولــم 1.  اســتقباُل تلميــذٍة جديــدٍة اســُمها )لينــا( فــي صفِّنــا أمَضــْت طفولتَهــا فــي دولــٍة أورب
تُتِقــِن اســتعماَل اللُّغــِة العربيَّــِة اســتعمالً ســليماً.

فِّ بـ )لينا(.. 2 ترحيُب تالميِذ الصَّ

تحفيُز المعلِّمِة التَّالميَذ لمساعدِة )لينا( على إتقاِن اللُّغِة العربيَِّة.. 3
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ابقِة وماّم تعلَّْمُتُه يف درِسنا: انطالقاً من رؤوِس األقالِم السَّ

أكتُب موضوَع تعبيٍر أَُعبُِّر فيِه عن رحلِة لينا في تعلُّمِ اللُّغِة العربيَِّة منُذ وصوِلها إلى صفِّنا.

النَّصُّ قبَل التَّعديِل
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

رحلُة (لينا) مَع اللُّغِة العربيَِّة
.................................................................................................................................................

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

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

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

.................................................................................................................................................
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

حيحِ بأرسعِ وقٍت  طَة يف الفراغِ بشكلِها الصَّ اعِة ألكُتَب الهمزَة املتوسِّ ُر الكتاَب بعكِس اتِّجاِه عقارِب السَّ أدوِّ

ممكٍن.

الكسرة

الكسرة

الّضّمة

الّسكون
الفتحة

الكسرة

الّضّمة

الّسكون

الّسكون الفتحة

رة
كس

ال

ّضّمة
ال

الّسكون
الفتحة

حة
الفت

الكسرة

الّضّمة

الّضّمة

ون
ّسك

ال
حة

الفت

حركة الهمزة.

حركة ما قَبلها.

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت
َّ

ــا تعل ُ أهــ�ي �ب أخــرب

غــِة 
ُّ
ــَع معلومــاٍت عــن أحــِد علــاِء الل �ب

أ
ِ املتنّوعــِة ل

ُّ
عــل التَّ

. ّ
ي عــِر�ن الــاىلي

ن
ــِة � بيَّ العر

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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تقويُم 

الَوحدة

اَعِة عنَد االنِتهاِء  اعِة األوىل، ثُمَّ أرُسُم عقارَِب السَّ اَعِة عنَد بَدِء تَنفيذي التَّقويَم عىل السَّ أرُسُم عقارَِب السَّ

اعِة الثَّانية. عىل السَّ

َة التي اسَتغرْقُتها إلتاِم  أحسُب املدَّ

التَّقويم.

ُذ النََّشاَط مستفيداً  أَْقَرأُ الّنصَّ اآليِت، ثُمَّ أُنفِّ

مامَّ ورد يف هذِه الوحدِة:

جماُل الخطِّ العربّي
الُمتراِدفاِت فيها، فهي لُغَةٌ وّلدةٌ، َومن أَهمِّ ِسماِتها  ِمْن ِسماِت اللُّغِة العربيَِّة َكثرةُ مفرداِتها وكثرةُ 
َجماُل الَخطِّ فيها، والَخطُّ الَجميُل يجعُل ِمَن الكتابِة أَكثَر قبولً ورحابةً، َويزيُد الكلمةَ َوقاراً، َويعطي 

َِّة. ق قَِّة والرِّ ََّك تُطالُع لوحاٍت فنِّيَّةً في غايِة الدِّ الَمعنى هيبةً، َوِبُحسِنه تتآخى آياُت الَجماِل، كما لو أن
َِّتنا،  َولقْد قيَل: الَخطُّ الَحسُن يزيُد الَحقَّ ُوضوحاً. وقد ظَهرْت أنواٌع كثيرةٌ من الُخطوِط عبَر مَسيرِة أُم
الخطُّ  َويحتلُّ  قعِة.  الرُّ الثُّلث، وَخطِّ  ، وخطِّ  الكوفيِّ بِه كالخطِّ  الخاصُّ  ولكلِّ خطٍّ جمالُُه ورونَُقُه 
ُع أَشكاِله َوهو مَجاٌل  العربيُّ مكانَةً كبيَرًة بيَن خُطوِط اللُّغاِت األُخرى ِمْن حيُث َجمالُه الَفنِّّي َوتَنوُّ
ِخْصٌب إلبداِع الَخطَّاطيَن؛ إذ بَرعوا في ِكتابِة لوحاٍت رائعِة الجماِل، وَزيّنوا بالخطوِط جدراَن األبنيِة 

َورسومَها.
د. محمود السيّد*  

رونق: ُحسن، بهاء. هيبة: وقار. مرتادفات: متامثالت. واّلدة: كثرية الوالدة.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

أكمُل الجدوَل اآلتي بالكلمِة المناسبِة:1. 

جمعمثنَّىمفرد

  أفق

 مجاالن 

أرسار  

سامت  

أستاٌذ جامعيٌّ عمَل وزيراً للتربيِة والثقافِة له أكثُر من خمسيَن مؤلَّفاً.
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تقويُم 

الَوحدة
أكمُل الفراغاِت اآلتيةَ بالكلماِت المناسبِة:. 2

معنى (يَهديِهم):

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

ضّد (الّشاسعة):

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

مصدر (أتقَن):

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

معنى (ِخذالن):

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

3 .: أُصنُّف العبارَة اآلتيةَ بما يناسبها مّما وردَ في النّصِّ

الرأيالخيالالحقيقة

  الخطُّ الكويفُّ من أنواِع الخطِّ العريّب

نِة في الجملتيِن اآلتيتيِن:. 4 أذكُر معنى الكلمِة الملوَّ

ُن حياتَنا بألواٍن زاهيٍة ................-  المحبَّةُ تلوِّ

ُن الرّسامةُ اللوحةَ ................-  تلوِّ

أكمُل الجدوَل اآلتي بما يناسبُُه:. 5

ليُل عليها من الّنّصالعبارة الدَّ

 اللُّغة العربيَُّة لغٌة واّلَدٌة

 يحتلُّ الخطُّ العريبُّ مكانًة كبريًة بنَي ُخطوِط اللُّغاِت األُخرى

الكلماِت . 6 أســراِر  نصِّ  من  منطلقاً  اآلتيتيِن  المفردتيِن  أســراِر  عن  ألعبَِّر  جملتيِن   أكتُب 
َّةُ - فيء(. ق )الرِّ

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

حيَح ألواخِر الكلماِت.. 7 بَط الصَّ أكتُب أربعةَ أبياٍت من قصيدِة )أنا الفصحى( مراعياً الضَّ
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ُل الفعَل المبنيَّ للمعلومِ إلى فعٍل مبنيٍّ للمجهوِل في ُكلٍّ من الجملتيِن اآلتيتيِن:. 8 أحوِّ

 رسَم الفنّاُن لوحةً جميلةً.  - 

ضةُ مواعيَد المرضى.  -  تنظُِّم الممرِّ

يِة أكمُل فراغاِت األبياِت اآلتيِة، وأضبُط بالشكِل . 9 من دراستي لَدْرس األفعاِل الالزمِة والمتعدِّ
المناِسِب ما بيَن القوسين:

ــوال ــقـ ــعـ ــُح مـ ــ ــب ــ ـــص ــي يـ ــ ــث ــ ــدي ــ ــح ــ ف ــم( ــس ــل ــُت لـــكـــم جـــــــاءْت )ب ــلـ ــو قـ ــ ل

................. ــُذ  ــأخـ يـ ال  أبــــــداً  ................. ــٌل  ــع ف ــذا  هـ ــاءت(  ــ )جـ

ــوال ــقـ ــــ ــعـ لـــــلـــــقـــــارئ ســـــهـــــالً مـ معنـــــــاه أصبــــــَح  بالفـــــــاعِل 

حاً التغييَر الحاصَل:  . 10 ُل ما تحتَه خطٌّ في الجملتيِن اآلتيتيِن إلى المضارِع المتكلِّمِ موضِّ أحوِّ

أَملُت بأْن أُحقَِّق المرتبةَ األولى في المسابقِة.- 

أَِسْفُت على هدِر الوقِت.- 

أكتُب جملتيِن مستعمالً الفعليِن )قطف، يسيل(، وأبيُِّن نوَع كلٍّ منهما من حيُث اللّزومُ أو . 11
التعديَة.

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

أعرُب الكلماِت التي ُوضَع تحتَها خطٌّ في البيِت اآلتي:. 12

قاَل الّشاعر جاك صبري شّماس مُفتَِخراً:  

ــاين ــغـ وريــــحــــانــــاً يــــفــــوُح عــــىل املـ ــباً ــ ــخِ تِـ ــ ــاري ــ ــت ــ ســقــْيــنــا روضـــــــَة ال

التبر: الذهب.
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أكمُل الفراغاِت اآلتيةَ بالتعليِل المناسِب:. 13

براءة: همزةٌ متوسِّطةٌ ُكِتبْت على .............. ألنَّ حركتَها .............. وُسِبَقْت ..............- 

مروءة: همزةٌ متوسِّطةٌ ُكِتبَْت على .............. ألنَّ حركتَها .............. وُسِبَقْت بـ ..............- 

جريْئة: .............................................................................................................................- 

حيِح في الفقرِة اآلتيِة:. 14 أضُع عالماِت الترقيمِ المناسبةَ في مكاِنها الصَّ

ُّها الكباُر إنَّ الكلمةَ الجميلةَ التي نضُعها على    قاَل شاعُر الطفولِة دعوا الطفَل يغنِّي وغنُّوا مَعُه أي
مُها له. ٍَّة نقدِّ شفتيِه هي أثمُن هدي

أكتُب ما يمليِه علّي معلِّمي.. 15

أكتُب العبارَة اآلتيةَ بخطِّ الرقعِة.. 16

بَرعوا يف كِتابِة لوحاٍت رائعِة الج�ل.

أكتُب بما ل يتجاوُز عشرَة أسطٍر رسالةً أوجُِّهها إلى صديقي أدعوهُ فيها إلى حضوِر معِرِض . 17
الخطِّ العربّي، مستفيداً من بعِض الكلماِت أو مرادفاِتها: )أتمنَّى، نكتشف، خطط السعادة، 

الذكريات، الخطّاطون، نستعيد، التشكيالت(.

(أرساُر الكل�ت)

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

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

تََعلَّْمُت ِمْن َدْرِس

اد) (عشقُت الضَّ

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

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

(أنا الُفصحى)

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

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

َّتي أَتَْقنْتُها بَعَد انِتهائي ِمْن ِدَراَسِة هَِذِه الَوْحَدِة هي: ............................................... الَمهاَرةُ ال  
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أتبادُل هذِه البطاقةَ أنا وزميلي ليكتَب كلٌّ منّا سؤالً يقيُس قدرَة اآلخِر على إتقاِن المهارِة . 18
التي سّجلها.

املََهاَرُة الَِّتي أَتَْقْنُتَها بَْعَد انِْتَهاِ
 ِمْن ِدَراسِة َهِذِه الَوْحَدِة ِهَي:

بَْعَد انِْتَهاِ
 ِمْن ِدَراَسِة الَوْحَدِة، أََضْفُت إَِىل َمْعلُْوَماِ�:

أَمألُ الَجدَوَل اآلتي بالَمطلوِب:. 19

ْقتُُه بعَد دراستي الَوْحدَة الثّانية ِق الَهَدِف يف الَهَدُف الَّذي حقَّ ِمْقداُر تَحقُّ

رأيي )جيِّد - متَوِسط –

َضعيف(

بَُبمل يَتََحقَّق السَّ

ِث. مراعاُة آداِب االستامِع والتَّحدُّ

فهُم النَّصِّ املُستَمعِ إليِه، واالسِتفساُر عاّم مل أفهْمُه بعَد انتهاِء 

االستامع.

مهاراِت  ُمراعياً  سليمًة  جهريًَّة  قراءًة  الوحدِة  نصوِص  قراءُة 

القراءِة الجهريِّة.

تقسيُم النَّصِّ القرايئِّ إىل ِفَكرِه.

ووصُف  لغويٍَّة  مسابقاٍت  إلجراِء  والحواُر  فويُّ  الشَّ التَّواصُل 

مشهٍد حريكٍّ.

ُ عنُه إىل )حقيقة - رأي – خيال(. تصنيُف الُجمِل َوفَق ما تُعبِّ

املبنيُّ  الفعُل  ي،  واملُتعدِّ )الالزُم  النَّْحِويَِّة  املفاهيِم  تَعرُُّف 

للمجهوِل( واسِتعاملُها يف قراَءيت وكتابَتي وَحديثي.

عالمات  ِة،  الخاصَّ وحاالتِها  طِة  املتوسِّ الهمزِة  قواِعِد  تطبيُق 

قيِم. الرتَّ

متييُز خطِّ الرُّقعِة من خطِّ النَّسِخ.

محاكاُة كتابِة جمٍل بخطِّ الرُّقعِة.

كتابَُة موضوٍع يف التَّعبريِ الوظيفيِّ انطالقاً من رؤوِس األقالِم

تقديُر جامِل اللُّغِة العربيَِّة.
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ت الثة: مواهُب وهوا�ي
ّ
 الث

ُ
ة

َ
الَوْحد

سأكونُ بعد دراسِة هذه الوحدِة قادراً على:

َوِر المعروضَِة ووْصِفها.. ١ ِف عناصِر الصُّ تعرُّ
ِث.. ٢ مراعاِة آداِب االستماِع والتَّحدُّ
فهمِ النَّصِّ المُستمَِع إليه، واالسِتفساِر عمّا لم أفهْمهُ بعَد انتهاِء االستماِع.. 3
قراءِة نصوصِ الوحدِة قراءًة جهريًَّة سليمًة مراعياً مهاراِت القراءِة الجهريِّة.. 4
تقسيمِ النّصِّ القرائيِّ إلى ِفكرِه.. 5
أِي والمشاركِة في ندوٍة . 6 فويِّ والحديِث عن هوايٍة ما وإبداِء الرَّ التَّواصلِ الشَّ

عامٍَّة.
تصنيِف الُجملِ َوفقَ ما تُعبُِّر عنهُ إلى )حقيقة - رأي - خيال(.. 7
فِع والنَّصِب المنفصلَةُ - الميزانُ . 8 ِف المفاهيمِ النَّْحِويَِّة )ضمائُر الرَّ تَعرُّ

( واسِتعماِلها في قراءَتي وكتابَتي وحَديثي. رفيُّ الصَّ
تطبيِق قواِعِد األلِف اللَّيِّنِة وتنويِن النَّصِب.. ٩

قعِة من خطِّ النسخ.. ١٠ تمييِز خطِّ الرُّ
قعِة.. ١١ محاكاِة كتابِة جملٍ بخطِّ الرُّ
 كتابَِة موضوٍع في التَّعبيِر الوظيفيِّ )تصميُم جدوٍل يوميٍّ -. ١٢

وكتابةُ آراٍء مختلفٍَة حولَ موضوٍع ما(.
تنظيمِ الوقِت لممارسِة الهوايات.. ١3
التخطيط لتنميِة هواياتي.. ١4
تحويلِ الهوايِة إلى عملٍ رياديٍّ خدمًَة للفرِد والمجتمِع.. ١5



ع ��اس

مجلّة الطّالب

المخترعُ الّسوريُّ عيسى عبّود

تَخزيُن المَعلُوماِت
َّة في الخليَِّة الحَي

ٌع مــن بلدي رت حمن
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ع ��ُذ النَّشاَط:اس ِث، ثُمَّ أُنَفِّ أَْسَتِمُع إىِل النَّصِّ ُمَتَجنِّباً ُمقاطََعَة املَُتحدِّ

أُْكِمُل الَفراغاِت اآلِتيَةَ:. 1

جمع: بَْحث
......................

مفرد: األجيال
......................

مرادف: ُمُيولُه
......................

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ:. 2

ُث النَّصُّ الّسابُق عن ................................-  يَتََحدَّ

األماكُن التي ذُِكَرت في النَّصِّ ................، ................، ................- 

 -................................ . أقترُح عنواناً آخَر للنَّصِّ

ُذ النَّشاَط: ، ثمَّ أُنَفِّ أستمُع إىل النَّصِّ

أُبيُِّن سبَب تكريمِ )كرمٍ( من ِقبَِل مديِر مدرسِتِه.1. 

أذكُر الخبَر الذي شدَّ بََصَر )كرمٍ( إلى غالِف المجلَِّة.. 2

أذكُر مَن النَِّصّ اسَم المخترع وعمره وجنسيته.. 3
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ُذ النَّشاَط: ، ثمَّ أُنَفِّ أستمُع مرًَّة ثانيًة إىل النَّصِّ

ِل بما يناسبُها في العموِد الثَّاني:1.  أصُل ُجَمَل العموِد األوَّ

َِّة 	  حاَز جائزَة المنظَّمِة العالميَِّة للملكيَِّة الفكري
)الوايبو(.

٢٠٠4 م	 

هبيَّةَ ِلَمْعِرِض الباسِل لإلبداِع 	  ناَل الجائزَة الذَّ

والختراِع عامَ
ستَّةَ 	  حينَها  عمُرهُ  وكــاَن 

عشَر عاماً.

في 	  المعلوماِت  )تخزيُن  بحِثِه  في  تناوَل 
الخليَِّة الحيَِّة(

مدينِة 	  في  ٢٠٠٠م  عــام 
َِّة جنيَف السويسري

2 .. أذكُر شعوَر )كرمٍ( في النَّصِّ

، أُخبُر زمالئي بأموٍر . 3 مِ العلميِّ جاءَ في النَّصِّ أنَّ بالدَنا تنتظُر منّا الكثيَر من اإلبداعاِت والتَّقدُّ
أخرى تنتظُرها بالدُنا منّا.
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ُذ النَّشاَط: ، ثمَّ أُنَفِّ أستمُع مرًَّة ثالثًة إىل النَّصِّ

فُْت عليها.  1.  أذكُر أكبَر عدٍد من الكلماِت الجديدِة التي تعرَّ

أُْكِمُل الَجْدَوَل اآلتي بما يُناسبُُه:. 2

بب النَّتيجةالسَّ

هبيََّة ملعرِض الباسِل لإلبداِع واالخرتاِع عاَم  ناَل الجائزَة الذَّ

 ٢٠٠٤ م

 
َنُه كلَّ ما  َر أْن يُجهَِّز عرضاً لزمالئِِه عن عيىس عبُّود ضمَّ قرَّ

جمَعُه من معلوماٍت.

أعمُل َمَع زماليئ عىل تَْنفيِذ النَّشاِط اآليت:

أقترُح إجراءاٍت أخرى  َِّة ألصحاِبها بمنِحهم براءَة اختراٍع،  الفكري الملكيَِّة  القوانيُن حقوَق  تحفُظ 
َِّة. لحمايِة الملكيَِّة الفكري
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ُذ النَّشاَط: وَرتنِي اآلتَيتنِي، ثُمَّ أُنَفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ورِة األولى إلى الملعِب للتَّدريِب.. 1 أُخبُر زمالئي بموعِد ذهاِب صديِقنا في الصُّ

ُب عليها؟. 2 ورِة الثَّانيِة، وأين تتدرَّ أُبيُِّن نوَع الهوايِة التي تمارُسها صديقتُنا في الصُّ

ابقتيِن.. 3 َوِرتين السَّ ُث زمالئي بما فهْمتُُه من الصُّ أُحدِّ

ُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ ُمتجنِّباً املُشتِّتاِت، ثمَّ أُنَفِّ

حيحِة في كلٍّ مّما يأتي:1.  أُشيُر لإلجابِة الصَّ

اعُر في النَّصِّ )مُتردِّداً، ناصحاً، مُنْطَِوياً على ذاِتِه(. -  بدا الشَّ

ياضة، األدب، العزف(.-  اعُر بعَض الهواياِت منها )الرِّ ذكَر الشَّ

2 .. أقترُح عنواناً آخَر للنَّصِّ

ي
أوقا�ت نُ  �يّ ن �ت 2

)شغف - تدريب – إتقان( هي 

........
ُ

مراحل
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أَْقَرأُ:

غايايت فــوَق  طُموحي  إنَّ  نفُس  ــِد اآليتيا  ــَغ ــلْ لِ ــو  ــُم أْس ــاإلدارِة  ــ ــ وب

مِبَوهبٍة أرعــاهــا  النَّفَس  معانايتأُدرُِّب  عن  فأنأى  الــفــراِغ  ــَت  وق

ُسدًى تَضيُع  بأوقاٍت  الحياُة  ألوقـــايتفام  بتنظيمي  ــاَة  ــحــي ال إنَّ 

*****

ــُدين ــرف وتَ تُْغِنيني  ــَة  ــهــواي ال ذايتإنَّ  يف  الطَّبُع  فيحلو  وِحّساً،  ذوقاً 

مبجتمعٍ تنمو  ال  ــاِت  ــواي ــه ال ــاالِةإنَّ  ــب ــالم ــال ــُش أجـــيـــالُـــُه ب ــعــي ت

أدٍب ومن  فنٍّ  من  الهواياُت  ــايت!ويل  ــىل هــواي ــا أح ــاضــِة م ي ــرِّ ــال وب

*****

لَُمبتِعٌد ــوى  أه مبــا  إينِّ  نفُس  ــاداِتيــا  ــ ــاٍل وعـ ــع ــأف عـــاّم يـــرضُّ ب

موهبٍة دوَن  وحيٌد  إيّن  نفُس  ــايت!يا  ــا أغــنــى صــداق ــالــهــوايــِة م وب

مفيد نبزو*

الطُّموح: اآلمال.

الغايات: األهداُف واملقاصد.

اإلدارة: تنظيُم العمِل وإتقانُه.

املوهبة: االستعداُد الفطريُّ للباعِة يف أحِد الفنوِن.

الهوايَة: عمٌل ُمحبٌَّب نقوُم بِه وقَت الفراِغ.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

ــَب 1.  ــيَّ الُمناِس وِت ــَن الصَّ ــاً التَّلوي ــليَمةً، مُراِعيَ َّــةً َس ــراءًَة َجْهِري ــصِّ ق َل مــن النَّ ــرأُ المقطــَع األوَّ ْ أَق
ــى. للمعن

َّةً َسليَمةً، مُراِعيَاً لفَظ الحروِف الممدودِة.. 2 أَقْرأُ المقطَع الثَّاني من النَّصِّ قراءًَة َجْهِري

َّةً َسليَمةً، مُتمثِّالً الّشعور العاطفّي.. 3 أَقْرأُ المقطَع الثَّالَث من النَّصِّ قراءًَة َجْهِري

َّةً َسليَمةً، مُراِعيَاً لفَظ الحرِف األخيِر من كلِّ بيٍت.. 4 أَقَرأُ النَّصَّ قراءًَة َجْهِري

ولَد في حماة ١٩٦٣، ناَل اإلجازَة في اللُّغِة العربيَِّة من جامعِة حلب، حصَل على العديِد من الجوائِز واألوسمِة، من مؤلَّفاتِه: ناٌي بال حنين...

ي
ا�ت نُ أوق ن �يّ �ت
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ُذ النَّشاَط: الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمتتبِّعاً النَّصَّ بعينّي، ثُمَّ أُنَفِّ

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ وفَق المطلوِب:1. 

جمع: (طَْبٌع)

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

معنى: (أنأى)

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

معنى: (أسمو)

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

جمع: (َفّن)

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

عكس: (تنظيم)

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

2 .. أُبيُِّن معنى )تنمو( َوفَْق سياِقها في البيِت الخامِس مَن النَّصِّ

أُكمُل الُمخطََّط اآلتي:. 3

الفكرُة الرئيسُة للمقطعِ 

األَّول: تنظُم الوقِت أساُس 

الّنجاِح يف الحياِة

الفكرُة الرئيسُة للمقطَعِ 

اعِر عىل  الثّا�: حرُص الشَّ

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

الفكرُة الرئيسُة للمقطعِ 

اعِر عىل  الثّالث: حرُص الشَّ

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

يَُّة الهواياِت يف حياِة اإلنساِن ُة : أهمِّ الفكرُة العامَّ
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اعُر.. 4 أُبيُِّن من البيِت الثامِن أَثَر الهواياِت التي يمارُسها الشَّ

أُكمُل الجدوَل اآلتي:. 5

بب النَّتيجةالسَّ
بَب  ُن السَّ البيُت الذي يتضمَّ

والنَّتيجَة

  بالالمباالِة

 
االبتعاُد عن األفعاِل والعاداِت 

 الّضارَِّة

أَعمُل مَع مَجموعتي على استخراِج النَّصيحِة من كلِّ بيٍت من البيتيِن اآلتييِن، ثمَّ نَعرُض . 6
نتاَج عمِلنا على ُزمالِئنا:

يا نفُس إ�ِّ �ا أهوى لَُمبتِعٌد      عّ� يرضُّ بأفعاٍل وعاداِت!ف� الحياُة بأوقاٍت تضيُع ُسدًى     إنَّ الحياَة بتنظيمي ألوقا�

أُكمُل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها:. 7

: ..............................................  فقرَّرُت أْن .............................................. تََعلَّْمُت ِمَن النَّصِّ

أضيُف فائدًة جديدًة مل�رسِة الهوايِة � تُذكَْر يف النَّصِّ ...........................................................

أختاُر من النَّصِّ أربعةَ أبياٍت أعجبَتْني، ثمَّ أحفظُها، وأنشُدها لزمالئي.. 8
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أتواصُل شفويّاً: الحديُث عن هوايٍة ما.

ُب على هوايِتِه في لعبِة الّشطرنِْج، ويتقنُها ويفوُز. ورِة وهو يتدرَّ أصُف مشاعَر الطِّفِل في هذِه الصُّ

امئُر املنفِصلُة َقواِعُد اللَُّغِة: الضَّ

فِع ضمائُر الرَّ
أنا مُبِْدٌع أرسُم بأناملي أجمَل اللوحاِت، وأنَت موهوٌب تنحُت على الحجِر أبدَع األشكاِل، وهم 
عازفوَن يزرعوَن األمَل في النّفوِس، فنحُن جميعاً فنّانوَن نُصغي لصوِت إبداِعنا ومواهِبنا؛ ألنَّ الهوايةَ 

عادِة، وهَي بُستاٌن جميٌل كلَّما اعْتَنَيْنا ِبِه أزهَر وصاَر جنّةً واِرفةَ الظِّالِل. مصدٌر للمتعِة والسَّ

ُذ النَّشاَط: أَقرأُ املثالَنِي اآلتينِي، ثمَّ أُنَفِّ

-ب--أ-

الهوايةُ بستانٌ جميٌل. -

اإلنسانُ مبدعٌ. -

هَي بستانٌ جميٌل. -

أنَت مبدعٌ. -

ــةَ 1.  ــُن عالم ــا، وأبيّ ــدِأ فيه ــى المبت ــةٌ اســميّةٌ أدلُّ عل ــِة )أ( جمل ــي القائم ــةَ ف ــُظ أنَّ الجمل أُلِح
ــِه. إعراِب

118119



أُلِحُظ أنَّ الّضميَر )هي( حلَّ محلَّ المبتدِأ في القائمِة )ب(، أجاءَ متَّصالً بكلمٍة أخرى أمْ . 2
مُنفِصالً؟

أُلِحُظ أنَّ الضميَر )هي( مبنيٌّ على الفتِح، أَذُكُر الكلمةَ التي حلَّ محلَّها، ثمَّ أبيُِّن محلَُّه من . 3
اإلعراِب.

ميَر الذي حلَّ محلَُّه في القائمِة )ب(.. 4 )اإلنسان( في القائمِة )أ( وقَع مبتدأً، أذكُر الضَّ

ضميُر الرَّفعِ المنفصُل مبنيٌّ يحلُّ محلَّ المبتدأ في الجملِة االسميِّة.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

ُد اللَّفظ َالذي حلَّ محلَّ املبتدأ يف الجملَتنِي اآلتيَتنِي:. 1 أُحدِّ

هي سعيدةٌ بعزِفها وغناِئها.- 

ُر مْن ساعَدني في تنميِة هوايتي.-  أنا أقدِّ

ُذ النَّشاَط:. 2 أَقرأُ األَْمِثلََة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

-ج--ب--أ-

أنا مبدعٌ. -

نحُن فنّانونَ. -

 هم عازفونَ. - أنَت موهوٌب. -

فــِع المنفِصــَل )أنــا( فــي القائمــِة )أ( يــدلُّ علــى المتكلِّــمِ المفــرِد، أَذكــُر 1.  أُلِحــُظ أنَّ ضميــَر الرَّ
ميِر)نحــن( فــي المثــاِل الثَّانــي مــن القائمــِة نفِســها. دللــةَ الضَّ

فِع الُمنفصَل )أنَت( في القائمِة )ب( يدلُّ على المفرِد المذكَِّر الُمخاطَِب، . 2 أُلِحُظ أنَّ ضميَر الرَّ
(؟ فِع المنفِصلِة اآلتيِة: )أنِت، أنتُما، أنتْم، أنتنَّ أُبيُِّن عالمَ يدلُّ كلٌّ من ضمائِر الرَّ

َّثِة الغائبِة، أُبيُِّن . 3 أُلِحُظ أنَّ ضميَر الّرفِع المنفصَل )هي( في القائمِة )ج( يدلُّ على المفردَِة المؤن
(؟ فِع المنفصلِة اآلتيِة: )هَو، هَما، هْم، هنَّ عالمَ يدلُّ كلٌّ من ضمائِر الرَّ
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ضمائُر الرَّفعِ المنفصلُة هي:
أنا للمفرِد املتكلِّم. نحُن: لجامعِة املتكلِّمنَي. -
املَذكِّر  - للُمثنَّى  املخاطَبِة. أنتام:  املؤنَّثِة  للمفرَدِة  املخاطِب. أنِت:  املَُذكَِّر  للمفرَِد  أنَت: 

واملؤنَِّث املخاطَِب.
: ملخاطَبِة جامعِة اإلناِث. - أنتُم: ملخاطَبِة جامعِة الذُّكوِر. أنُتَّ
هَو: للمفرِد املذكَِّر الغائِِب. هَي: للمفرَدِة املؤنَّثِة الغائبِة. -
لجامعِة  -  : الذُّكور. هنَّ الغائبنَي  لجامعِة  الغائِب. هم:  واملُؤنَِّث  املَُذكَِّر  للُمثنَّى  هام: 

الغائباِت اإلناِث.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أمألُ الفراَغ بَضمريِ الرَّْفعِ املُْنَفِصِل املُناِسِب:

ِق.-  .................... صادقاِن بعزِمُكما على التَّفوُّ

سَم والنَّحَت.-  .................... تلميٌذ أحبَّ الرَّ

.................... مصمِّموَن على تَحقيِق أَهداِفهم.- 

.................... يُقِدمَْن على مساعدِة الجرحى.- 

أنا: للمفرِد املُتَكلِّم.

.
نحُن: لج�عِة املتكلِّمَ

أنَت: للمفرَِد املَُذكَِّر املخاطَِب.

أنِت: للمفرَدِة املؤنَّثِة املخاطَبِة.

أنت�: للُمثنَّى املَذكَِّر واملؤنَِّث

        املخاطَِب.

أنتُم: ملخاطَبِة ج�عِة الذُّكوِر.

: ملخاطَبِة ج�عة اإلناِث. أنُ�َّ

هَو: للمفرِد املذكَِّر الغائِِب.

هَي: للمفرَدِة املؤنَّثِة الغائبِة.

ه�: للُمثنَّى املَُذكَِّر واملُؤنَِّث

       الغائِب.

هم: لج�عِة الغائبَ
 الذُّكور.

: لج�عِة الغائباِت اإلناِث. هنَّ

ضم�ُ الرّفعِ املُنفِصُل مبنيٌّ يحلُّ محلَّ املبتدأ يف الجملِة االسميَّة.

ض�ئُر الرَّفع املنفصلُة هي:

القاعدة
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مثاٌل معرٌب:

ي عمِلنا.- 
نحُن فّنانوَن �ف

نحُن: ضميُر رفٍع منفصٌل مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ رفٍع مبتدأ.- 

َُّه جمُع مذكٍَّر سالٌم، والنوُن عوٌض عِن التَّنويِن -  فنّانوَن: خبٌر مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الواو ألن
في السمِ المفرِد.

، عمِلنا: اسٌم مجروٌر وعالمة ُجّرِه الكسرةُ الظّاهرةُ على آخِرِه، -  في عمِلنا: في: حرُف جرٍّ
كوِن في محلِّ جرٍّ باإلضافِة. »نا« ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السُّ

التَّقويُم النِّهايئُّ:

أقرأُ األبياَت اآلتيةَ، ثمَّ أَمأْل ُحقوَل الجدوِل التَّالي بالَمطلوِب:1. 

ابّي يتغنَّى بالشعراء: - قاَل أبو القاسمِ الشَّ

ــاِل ــي ــَخ وال والــــــرُّؤى  ــِر  ــزَّهـ الـ ــَن  ــ ِم ٍض  أَر ــىل  ــعِ منـــي عـ ــيـ بـ ــرَّ الـ نــحــُن مــثــَل 

- قاَل إلياُس أبو شبكة يعبُِّر عن حبِّه األطفال:

ــــــــام أَزهــــــــــــــــاُر مــــــــن الــــــــسَّ ــــــغــــــاُر َوأَنـــــــــــــُتـــــــــــــُم الــــــصِّ

- قاَل حافُظ إبراهيم في جماِل العربيِّة:

ــايت ــَدف ــوا الـــَغـــّواَص َعـــن َص ــأَلُـ ــل َسـ ــَه َف ــٌن ــاِم رُّ ك ــِه الــــدُّ ــائِ ــش ــحــُر يف أَح ــَب أَنـــا ال

محلُُّه من اإلعراِبداللتُُهضمرُي الرّفعِ املنفصُل

أُعِرُب ما وِضَع تحتَُه خطٌّ في البيِت اآلتي:. 2

ثاً عن نفسه: ابّي متحدِّ قاَل أبو القاسمِ الشَّ

ــوِت كـــآبـــتـــي وزَفــــــريي ــ ــص ــ ــْن ب ــ ــِك ــ ل ــٌم ــ ــَتنِـّ ــ ــرٌِّد ُمـ ــ ــغـ ــ ــَتـ ــ أنـــــا طــــائــــٌر ُمـ

ميِر المنفِصِل )أنتّن(  . 3 ُن جملةً تحتوي على الضَّ أُكوِّ
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راسِة وممارسِة هوايٍة أحبُّها، . 4 ِة دَقيقتين عن تنظيِمي لوقِتي بيَن الدِّ ُث أمامَ ُزمالئي ِلُمدَّ أَتََحدَّ
فِع المنفصلِة. مُْستَْعِمالً بعَض ضمائِر الرَّ

أكتُب فْقرًة ِمْن َسطَْريِن َعْن هوايٍة أُمارُسها بانتظامٍ، مُْستَْعِمالً بعَض ضمائِر الّرفِع المنفصلِة.. 5

إمالء: تعزيُز األلِف اللّّينِة

ُذ النَّشاَط: أقرأُ ما يأيت، ثمَّ أنفِّ

- قاَل الّشاعُر مفيد نبزو عن أثِر الهواية:

ــِة مـــا أْغـــنـــى َصـــداقـــايت ــوايـ ــهـ ــالـ وبـ مــوهــبــٍة دوَن  وحـــيـــٌد  إيّن  ــُس  ــف ن يـــا 

اعرةُ عفيفة الحصني: - قالَِت الشَّ

الــُخــلْــِد ُذرا  يف  أحـــــيـــــــــــا  ُن  ــو ــ ــت ــ ــّزي ــ ــا ال ــ ــ ــى أنـ ــحـ ــصـ ــفـ ــا الـ ــ ــ أنـ

داً العاِلم: - قال مصطفى صادق الّرافعّي ممجِّ

تُـــرَُب األرِض  يف  ــاُل  ــث األم ِبـــِه  ــاَرْت  ــ وس ــرُُه ــ ــَق ِذكـ ــ ــٌل طـــبَّـــَق األفـ ــ ســـام بـــَك أص

أستخرُج الكلماِت التي انتهْت بألٍف ليِّنٍة، ثمَّ أمألُ الجدوَل بالمطلوِب:1. 

سبُب كتابِتها عىل صورتِهاالكلمُة التي انتَهت باأللِف اللّيّنِة

أُتمُِّم الفراغاِت بألٍف ليِّنٍة مناسبٍة:. 2

رو............ الّشعُر العربيُّ أمجادَ أجداِدنا.- 

اغتنـ............ فكري بما قرأْتُُه من ِقصٍص.- 

ُح الِغراَس.-  سقـ............ الفالَّ

نمـ............ حبُّنا للمطالعِة بتشجيِع معلِّمنا.- 
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أجمُع الكلماِت اآلتيةَ منتبهاً إلى كتابِة األلِف الليِّنِة في كلٍّ منها:. 3

أكتُب ِفقرًة عن فائدِة ممارسِة الهواياِت موظِّفاً كلماٍت تَحوي أَِلفاً ليِّنةً.. 4

  

  

 

ليَّة الَخّط: رأُس الفاِء األوَّ

أَتَعلَّم:
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أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلامت عىل السَّ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:
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ُ ِكتاِبّياً أَُعبِّ

تصميُم جدوٍل يوميٍّ لتنظيِم الوقِت ُمراعياً تخصيَص وقٍت كاٍف ملامرسِة الهوايِة.

: ُ تعلّ
َ
أ

ُذ النشاَط التَّايل: أالحُظ الجدوَل، ثمَّ أنفِّ

الجدوُل اليوميُّ لتنظيِم الوقِت
اليوم: الخميس

التاريخ: 31/1/2019

أع�ل اليوم:

اعَة السابعَة صباحاً. - االستيقاُظ السَّ

- ترتيُب الفراِش وغسُل الوجِه واليديِن وتنظيُف األسناِن.

- تناوُل وجبِة الفطوِر.

ابعَة اعَة السَّ واِم املدريسِّ السَّ - االستعداُد واالنطالُق للدَّ

   والنِّصف.

- العودُة مَن املدرسِة يف الساعِة الواحدِة والنِّصِف ظهراً.

ي (زيارٌة عائليٌَّة). - تناوُل وجبِة الغداِء يف بيِت عمِّ

راسِة من الثَّالثِة والنِّصِف ولغايِة  - االسرتاحُة لبدِء الدِّ

ادسِة والنِّصِف.    السَّ

- م»رسُة هوايتي يف حديقِة املنزِل.

اعَة الثَّامنَة. - تناوُل وجبِة العشاِء مع عائلتي الحبيبِة السَّ

- تنظيُف أسناµ وقراءُة صفحاٍت من كتاٍب قبَل النَّوِم.

مهامُّ يوِم الغِد:

- زيارُة صديقي يزن.

هاُب مع صديقي - الذَّ

  يامن للتَّدرُِّب عىل ركوِب 

رَّاجِة الهوائيَِّة يف نادي   الدَّ

رَّاجاِت.   الدَّ

ُمناسباٌت قادمٌة قريباً:

غ¼ِة بعَد أسبوٍع. - عيُد مولِد أختي الصَّ

تي ¿ولوِدها الجديد. - تجهيز بطاقة تهنئة لعمَّ

زياراٌت + اتِّصاالٌت:

Â لالطمئناِن عنها. - االتِّصاُل بجدَّ

- طلُب اإلذِن من والدÂ لزيارِة 

   صديقي يزن غداً بعَد املدرسِة.

قبَل النَّوِم:

ٍة قص¼ٍة. - قراءُة قصَّ

يَّارِة. - مساعدُة والدي يف تنظيِف السَّ

يشٌء ُمميٌَّز:

ِة املدرسيَِّة  حَّ زيارُة وفٍد من الصِّ

.Æِللتَّوعيِة من أرضاِر التَّدخ

أجمُل ما حدَث معي:

- لقاُء األصدقاِء يف أثناِء االسرتاحِة.

حكمُة اليوِم:

يِق. ديُق وقَت الضِّ الصَّ

عدُد كؤوِس املاِء 

التي رشبُتها اليوم:

✓✓✓✓

✓✓✓✓

يشٌء جديٌد 

تعلَّْمُتُه اليوم:

جمُع الكسور.
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إلنشاِء جدوٍل لتنظيِم الوقِت ينبغي عليك:
ُد عىل توقيِت  - تحديُد وقِت االستيقاِظ، ليبدأَ الجدوُل الزمنيُّ وفقاً لُه، فعىل الشخِص التعوُّ

دين. نوٍم واستيقاٍظ ُمحدَّ
بدقٍَّة لتفادي أيِّ  - التاريِخ واليوِم والوقِت، ويجُب أن يكوَن الوقُت مكتوباً  البدُء بكتابِة 

خطأ يف الجدوِل واملواعيِد.
من ساعِة  - بدءاً  كامالً،  األسبوِع  أو  اليوِم  إنجازُُه يف  يجُب  ما  لكتابِة  أُخرى  إحضاُر ورقٍة 

االستيقاِظ حتّى وقِت النوِم.
كتابُة املهامِّ يف الجدوِل إىل جانِب الوقِت والتاريِخ املُناسبنِي لها، مَع الرتكيِز عىل األولويّاِت،  -

وتَضمني أوقاِت االسرتاحِة.
إنهاُء الجدوِل بكتابِة آخِر ما نقوُم بِه يف اليوِم، أو بكتابِة يشٍء ُمهمٍّ علينا تذكُّرُُه يف اليوِم  -

القاِدم.

ستنتُج
َ
أ

قامئُة املهامِّ اليوميَِّة يف تنظيِم الوقِت:

َر جيِّداً قبَل  تُعدُّ قائمةُ المهامِّ أساساً نعتمُد عليِه في أساليِب تنظيمِ الوقِت جميِعها، لذلَك علينا أن نفكِّ
ِة بنا. ومن النصائِح التي نوصي بها دائماً في تحضيِر خطَِّة العمِل: البدِء بوضِع خطَِّة العمِل الخاصَّ

وضُع خطٍَّة أسبوعيٍَّة في متناوِل يديَك في أثناِء اإلعداِد.- 

اعتمادُ وقٍت ثابٍت لوضِع تلَك الخطَِّة مثالً )كَلّ يومٍ الساعةَ السادسةَ مساءً(.- 

ِد القوائمِ.-  اعتمادُ قائمٍة موحَّدٍة، وتجنُُّب تَعدُّ

التفكيُر جيِّداً في مدى مالءَمِة هذِه القائمِة ظروفي.- 

َّبةً وفَق األولويّات.-  كتابةُ النشاطاِت جميِعها مرت

تجنُُّب كتابِة نشاطاٍت متشابهٍة، وجمُعها في نشاٍط واحٍد على سبيِل المثاِل: قراءةُ كتٍب - 
دٍة. متعدِّ

تحديُد وقٍت لكلِّ نشاٍط، والحرُص على عدمِ تجاوِز هذا الوقت.- 

مراجعةُ النشاطاِت والمهامِّ اليوميَِّة من مّدٍة ألخرى في النهار.- 

التعامُل بمرونٍة مَع األموِر الطارئِة.- 
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أتدرَُّب:

ُل جدولي لهذا اليوم. أسجِّ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أُطَبُِّق:

ُم جدَوالً أنظُِّم فيِه أوقاَت يومي. أصمِّ

الجدوُل اليوميُّ لتنظيِم الوقِت
اليوم: 

التاريخ: 

أع�ُل اليوِم:

اعَة - االستيقاُظ السَّ

مهاّم يوِم الغِد:

مناسباٌت قاِدمٌة قريباً:

زيارات + اتّصاالت:

قبَل النوِم:

يشٌء ممّيٌز اليوَم:

أَجمُل ما حدَث معي:

حكمُة اليوِم:

عدُد كؤوِس املاِء 

التي رشبُتها اليوم:

يشٌء جديٌد 

تعلَّْمُتُه اليوَم:
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ُل العباراِت اآلتيَة، ثمَّ أفكُِّر ألصَل كلَّ لغٍز بجواِبِه املناِسِب: أتأمَّ

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت ْ ــا تعلَّ ُ أهــ�ي �ب أخــرب

ي 
ّ ــ�ن ي ص

ن
ــدوٍة � ــِذ ن ــاٍت لتنفي ــن معلوم ــِة ع ِ امُلتنّوع

ُّ
ــل ع التَّ

 
ّ

ــِة تنميــِة لك ِت وكيفيَّ نَ املواهــِب والــوا�ي ــْرِق بــ�ي
َ
 الف

َ
حــول

ــا. م�ن

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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ُذ النَّشاَط: وَر اآلتَيَة، ثُمَّ أُنَفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ِة التَّتويِج.. 1 ُث زمالئي عن مراحِل الفوِز التي بسببها ُرِفَع علَُم بالدي على منصَّ أحدِّ

ُث زمالئي عن مشاعِر أفراِد الفريق.. 2 ابقة، وأحدِّ أتأمَُّل مالمَح وجوِه الفريِق في الّصَوِر السَّ

َث زمالئي عن التَّحضيراِت التي سأقومُ . 3 أتخيَُّل مشاركتي مَع الفريِق في هذِه المسابقِة ألحدِّ
بها.

أُخبُر زمالئي عن الفروِع العلميَِّة األخرى التي تتضمَّنُها المسابقاُت العالميَّةُ )األولمبياد(.. 4

ُذ النَّشاَط: أستمُع إىل النَّصِّ مراعياً التزاَم الهدوِء، ثمَّ أُنَفِّ

 .1. ٍة في النَّصِّ رْت أكثَر من مرَّ أذكُر كلمةً تكرَّ

2 .. أخبُر زمالئي بأسماِء الِفَرِق التي ذُِكَرْت في النَّصِّ

3 .. أقترُح أكثَر من عنواٍن للنَّصِّ

ُ
بطال

أ
ــا ال صنَع 3

 خليل مطران:
ُ

يقول
ْ

 فِإن مضيَت فا تقف
َّ

د
ُ
اْعِزْم وك

ُ
ق

َّ
جاُح حمق ْ فالنَّ �ب ْ و�ش واصرب
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أَْقَرأُ:

…١…

تبَعها ضحكاٌت وتبيكاٌت وفرٌح عمَّ   ... األبطاُل«  بأكملِِه: »صنَعها  املنزِل  تسلََّقْت جدراَن   صيحٌة واحدٌة 

ي فكانْت تتبادُل املباركاِت مَع أختي  املكاَن، أرسعُت إىل غرفِة الجلوِس وإذا نظراُت أيب تعانُق التِّلفاَز أّما أمِّ

وريِّ العامليِّ لبطولِة التَّحكُِّم اآليلِّ)الروبوتيك( يرفُع  بهذا الفوِز الرَّائعِ، نظرُْت إىل شاشِة التِّلفاِز فإذا بالفريِق السُّ

ِة التَّتويِج. علَم بالدي فوَق منصَّ

اٍت علميٍّة عامليٍّة بإنجازاٍت أبدَعها   غمَرين االعتزاُز واالفتخاُر، هذا هو َعلُم بالدي الغايل يرفرُف فوَق منصَّ

وا تدريباً ومواظبًَة الكتساِب مهاراِت تصميِم التَّحكُِّم اآليلِّ )الروبوت( وإبداِع  أبناُء سوريَة الذيَن اجتهدوا وكدُّ

ِة بِه. البمجيّاِت الخاصَّ

…٢…

ِر هذا ما قالَُه أيب بصوٍت ملؤُه االمتناُن. ناعِة وسوِق العمِل املتطوِّ  إنَّها تِْقِنيُة املعلوماِت الحديثِة رائدُة الصِّ

عٍة رفعْت علَم بالِدنا عالياً يف املحافِل العلميَِّة  ُث التاريُخ عن ِفرٍَق سوريٍَّة يف اختصاصاٍت متنوِّ ي: سيتحدَّ قالْت أمِّ

العامليَِّة، فهي ال تَتواىن عن الجدِّ واالجتهاِد وتطويِر نفِسها للمشاركِة بروٍح وطنيٍَّة يف املسابقاِت املحلِّيَِّة والعامليَِّة 

دوٍل  من  جدداً  أصدقاَء  وتكسبُهم  عٍة  متنوِّ ثقافاٍت  عىل  وتُطْلُِعهم  معرفتَهم،  ترُْثي  إنجازاٍت  تحقيِق  بهدِف 

مختلفٍة. فالفرُق السوريُّة تشارُك منُذ عاِم ٢٠١٥م يف املسابقِة العلميِّة العامليِّة للتَّحكُِّم اآليلِّ )أوملبياد الروبوت 

وريَِّة، وتستمرُّ املسابقُة الوطنيَُّة عىل مداِر ثالثِة أيّاٍم. (، حيُث تجتِمُع الِفرُق من مختلِف املحافظاِت السُّ العامليُّ

سألَْت أختي: وأيَن تتدرَُّب هذِه الِفرُق؟ قاَل أيب: ما رأيُكم أْن نزوَر معاً معرَض التَّحكُِّم اآليلِّ )الروبوتيك( لنطَّلَع 

َب الجميُع بالفكرِة. ِص يف بالِدنا، رَحَّ عىل جديِد هذا التخصُّ

…٣…

 يف صباِح اليوِم التَّايل ذهبْنا بصحبِة أيب لزيارِة املعرض، حيُث ُعرِضْت إبداعاُت فرِق األطفاِل املشاركنَي يف 

ِة الفوِز وهم يُكرَّموَن. املسابقاِت، وكانَِت الفرحُة كبريًة عنَدما شاهْدنا ُصَورَهم عىل منصَّ

قتْها الِفرُق  مَة التي حقَّ رشَح لنا املدرُِّب أنواَع التَّحكُِّم اآليلِّ )الروبوتيك(، ومستوياتِِه التَّدريبيَِّة، واملراكَز املتقدِّ

يف  املفتوحِة  املسابقِة  من  طِة  املتوسِّ للفئِة  الثالثَة  املرتبَة  فريُقنا  أحرَز  ٢٠١٨م  عاِم  ففي  السوريَُّة،  الوطنيَُّة 

نهائيّاِت أوملبياِد الروبوِت العامليِّ التي أُِقيمْت يف تايالند، وشارَك فيها أكرثُ من أربعمئَِة فريٍق يثِّلوَن سبعنَي 

وراِت التَّدريبيَِّة التي تقاُم  َل يف إحدى الدَّ بلداً، وعنَدما أنهى املُدرُِّب حديثَُه شعرُْت برغبٍة عارمٍة يف أْن أُسجِّ

لتعلُِّم هذه التّقانة.

…٤…

وراِت  َل يف إحدى الدَّ يفيَِّة يك نسجِّ  بعَد عودتِنا إىل املنزِل اتََّفْقنا أنا وأختي أْن نستثمَر الوقَت يف العطلِة الصَّ

يفيَِّة التي ستُقاُم يف مراكَز عّدٍة عىل امتداِد املحافظاِت باختصاصاٍت متنّوعٍة )رياضيّات-فيزياء- التَّدريبيَِّة الصَّ

معاً  ونسلَك  السابقِة،  صاِت  التخصُّ أَحِد  يف  العلميََّة  مهاراتِنا  َر  لنطوِّ مدرسيّة(،  كيمياء-علوم-روبوتيك-مناظرة 

درَب التَّميُِّز واإلبداِع كام فَعَل َمن سبَقنا.

ُ
طال ب

أ
ا ال َع صن
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التَّحكُُّم اآليلُّ )الروبوتيك(: آلٌة ميكانيكيٌَّة قادرٌة عىل القياِم بأعامٍل مبمجٍة سابًقا.

عارمة: كبرية.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

َّةً سليمةً مُتمثِّالً مشاعَر الفتخاِر والعتزاِز.1.  َل قراءًة جهري أقرأُ المقطَع األوَّ

وتيَّ المناسَب للمعنى.. 2 َّةً مراعياً التَّلويَن الصَّ ابَع قراءًة جهري أقرأُ المقاطَع الثَّانَي والثَّالَث والرَّ

ليَم.. 3 بَط السَّ َّةً سليمةً مُراعياً الضَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

ُذ النَّشاَط: الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمتجنِّباً املُشتِّتاِت، ثُمَّ أُنَفِّ

أستخرُج من النَّصِّ ألكمَل الجدوَل اآلتي:1. 

كلامٍت تنتمي ملجاِل املعلوماتيَِّةكلامٍت تدلُّ عىل زماٍنكلامٍت تدلُّ عىل مكاٍن

   

أُبيُِّن معنى التَّراكيِب اآلتيِة:. 2

نظراُت أبي تعانُق التِّلفاَز.  - 

ناعِة.  -  ِتقانة المعلوماِت الحديثة رائدةُ الصِّ

نسلُك معاً درَب التَّميُِّز واإلبداِع.  - 

أكمُل المخطََّط اآلتي بما يناسبُُه: . 3

فكرُة املقطعِ األوَِّل:

الفرحُة بفوِز فريِق التَّحكُِّم 

اآليلِّ (الروبوتيك).

فكرُة املقطعِ الثّا�:

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

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

فكرُة املقطعِ الثّالث:

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

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

فكرُة املقطعِ الرّابع:

التَّجهيُز للتَّسجيِل يف إحدى 

دوراِت ...........................

: تتويُج فريِق التَّحكُِّم اآليلِّ (الروبوتيك) وأثرُُه يف األرسِة ُة للنَّصِّ الفكرُة العامَّ
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أَعمُل مَع مجموعتي ألكمَل الجدوَل . 4
: اآلتي بعباراٍت من النَّصِّ

بُب نَتيجتُُهالسَّ

  

حقيقةرأي

 

وريُّ العامليُّ للتَّحكُِّم  الفريُق السُّ

اآليلِّ )الروبوتيك( يرفُع علَم 

ِة التَّتويِج. بالدي فوَق منصَّ

مبيِّناً . 5 أعجبتْني  عبارًة  النَّصِّ  من  أختاُر 
السبَب.

ــَع . 6 دواف اآلتيِة  البطاقِة  على  ــُل  أُســجِّ
ِة  وراِت التَّدريبيَِّة الخاصَّ اللتحاِق بالدَّ
ثمَّ  )الروبوتيك(،  اآللــيِّ  بالتَّحكُّمِ 

أعرُضها على زمالئي.

7 . ، أَصوغُ العبارَة اآلتيةَ بأسلوبي الخاصِّ
ثمَّ أعرُضها على زمالئي.

اٍت علميٍّة عالميٍّة  عَلُم بالدي الغالي يرفرُف فوقَ منَصّ

عن . 8 تعبُِّر  عباراٍت  النَّصِّ  إلى  أُضيُف 
ِب في أثناِء التَّتويِج. مشاعِر المدرِّ

مِن اآلتي الجوائَز التي حصلْت عليها . 9 ُِّب على خطِّ الزَّ بالعتماِد على معلوماتي الّسابقِة أرت
َّةُ الُمشاركةُ في الُمسابقاِت العلميَِّة العالميَِّة )األولمبياد(. وري الِفرُق السُّ

٢٠١٣
الدا�ارك-روسيا

يف مجال الفيزياء: ميداليٌَّة 

برونزيٌَّة وشهادُة تقدير

يف مجاِل الكيمياء: 

ميداليّتاِن برونزيَّتان

٢٠١٤
فيتنام

يف مجال الكيمياء: 

ميداليٌّة برونزيَّة

٢٠١٥
أذربيجان

يف مجال الكيمياء: 

ميداليٌّة برونزيَّة وشهادُة 

تقدير

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

٢٠١٦
هونغ كونغ

يف مجال الرياضيات: 

ميداليٌّة برونزيٌَّة ثالُث 

شهاداِت تقدير

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

٢٠١٨
....................................

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

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

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

٢٠١٧
الربازيل- إيران

يف مجاِل الرياضيات: ميداليٌَّة 

فضيٌَّة وخمُس شهاداِت تقدير

يف مجاِل املعلوماتيَّة:

ميداليٌَّة برونزيٌَّة 
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ُة. أتواصُل شفويّاً: النَّدوُة العامَّ

وصلَْت إىل بريِد املدرسِة بطاقُة الدعوِة اآلتية:

�ناسبِة االحتفاِل بيوِم التمكِ� لِلَُّغِة العربيَِّة تدعوكم وحدُة جيِل املَعرِفَِة

اللَّهَجِة  موضوِع  ملناقشِة  السادِس  الصفِّ  طّالُب  يقيُمها  ندوٍة  لحضوِر 

العاميَِّة واستع¢لِها يف حواراِت وسائِل التَّواصِل االجت¢عّي.

فِّ يف مرسِح املدرسِة الساعَة الثانية ظهراً. يدير النَّدوَة عريُف الصَّ

                                                                            الدعوُة عاّمة

لوا اآلراءَ اآلتيةَ في أثناِء النقاِش: حضَر الندوَة فريٌق من التاّلميِذ، وسجَّ
التَّمكيُن للُّغِة العربيَِّة.- 

اللَّهجةُ العاميّةُ سهلةٌ لكنَّها محلِّيَّةٌ وليَسْت بديالً عن الفصيحِة.- 

مكانةُ اللُّغِة العربيَِّة بيَن اللُّغاِت العالميَِّة.- 

ترجمةُ الكتِب من اللُّغِة العربيَِّة وإليها.- 

اللُّغةُ العربيَّةُ أحد الروابِط المهمَِّة بيَن أبناِء الوطِن العربّي.- 

أقرأُ بطاقَة الدعوِة ألكمَل الفراغاِت اآلتيَة:

موضوُع النَّدوِة ................ زمانُها ................ مكانُها ................- 

مديُر النَّدوِة ................- 
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األعضاءُ المشاركوَن ................- 

الجمهور ................- 

يَن لمناقشِة موضوٍع ما، يعبِّروَن عن وجهِة  التقاُء مجموعٍة من األشخاِص المختصِّ النَّدوة: 

النَّاُس، وتشغُل  َديِن حوَل قضيٍَّة يهتمُّ بها  نظرِهم فيِه، يديرُها مديٌر في زماٍن ومكاٍن محدَّ

الرَّأَي العاّم.

ة – استجوابيَّة(. ومن أنواِع الّندوات: )بحثيَّة – عامَّ

عناصُر النَّدوة:

موضوُع النَّدوِة.1. 

مديُر النَّدوِة.2. 

األعضاُء المشاركوَن.3. 

الجمهور.4. 

الحوار.5. 

شروُط النَّدوِة:

أْن يكوَن الموضوُع من القضايا التي تهمُّ الجمهوَر. 1. 

أْن يكوَن المشاركوَن على اطِّالٍع بما يناقَُش في النَّدوِة )من أصحاِب االختصاِص(.2. 

أن يلتزَم الجمهوُر باإلنصاِت للحواِر.3. 

التزاُم المتحاوريَن آداَب الحواِر.4. 

ستنتُج
َ
أ

أتدرَُّب:

أتعاوُن أنا وزماليئ عىل إجراِء ندوٍة حوَل )االستخداِم األمثِل للحاسوِب( مستفيداً ماّم تعلَّمُتُه سابقاً.

أُطَبُِّق:

ُث فيها عن دوِر املدرسِة يف تنميِة الهواياِت وصوالً إىل الّتميُِّز واإلبداعِ. ًة أتحدَّ ُذ مَع زماليئ ندوًة عامَّ أنفِّ

َقواِعُد اللَُّغِة: ضامئُر الّنصِب املنفصلُة

الذي  فالُمخِلُص  رايتُك شامخةً،  تبقى  أنفَسنا كي  ونقّدُس، وقد عاهْدنا  نُحبُّ  إيّاَك  الغالي:  وطنَنا 
اجتهَد في ربوِعَك إيّاهُ نحترمُ، وسنسلُك معاً درَب التَّميُِّز واإلبداِع ومن أجِل ذلَك إيّانا شّجَع المعلُِّم.
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)١(
ُذ النَّشاَط: أقرأُ األَمثلََة اآلتَيَة، ثمَّ أنفِّ

-ب--أ-

نُحبُّ الوطنَ الغالي. -

نحترمُ المُخِلَص. -

- . وطنَنا الغالي، إيّاَك نحبُّ

المخِلُص، إيَّاهُ نحترمُ. -

أدلُّ علــى المفعــوِل ِبــِه فــي الجملــِة األولــى مــن القائمــِة )أ(، ثــّم أبيِّــُن عالمــةَ إعراِبــِه )الّرفــع، 1. 
ــب، الجر(. النّص

ميَر )إيّاَك( في القائمِة )ب(حلَّ محلَّ المفعوِل بِه، وجاءَ مُنفِصالً، أهو مُعرٌب . 2 أُلحُظ أنَّ الضَّ
ظهَرِت الحركةُ على آخرِه، أم مبنيٌّ محلُُّه النَّصُب؟

أُلحُظ أنَّ كلمةَ )الُمخِلص( في المثاِل الثَّاني من القائمِة )أ( جاءَْت مفعولً بِه للفعِل )نحترم(، . 3
ميِر الُمنفِصِل الذي حلَّ مكانَُه في القائمِة )ب(، ثمَّ أبيُِّن عالمةَ بناِئِه. أدلُّ على الضَّ

ضميُر النَّصِب الُمنفِصُل مبنيٌّ يحلُّ محلَّ المفعوِل بِه في الُجملِة الفعليَِّة.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

ميَر )إيّاَك( في ُجملٍة مفيدٍة.1.  أستخدمُ الضَّ

أدلُّ على ضميِر النَّصِب الُمنفِصِل، ثمَّ أذكُر عالمةَ بناِئِه في الجملِة اآلتيِة:. 2

َّاهُ أبتغي ألصَل إلى الُعال. العلُم نافٌع فإي  
)٢(

ُذ النَّشاَط: أقرأُ األَمثلََة اآلتَيَة، ثمَّ أنفِّ

عَ المعلُِّم.-  إيّانا شجَّ

ُس.-  وطنَنا الغالي إيّاَك نحبُّ ونقدِّ

المُخِلُص الذي اجتهَد في ربوِعَك إيّاهُ نحترمُ.- 

ــةَ 1.  ــُن دلل ــَن، أُبيِّ ــِع الُمتكلِّمي ــى جم ــدلُّ عل ــا( يَ ــَل )إيّان ــِب المنفص ــَر النَّص ــُظ أنَّ ضمي أُلِح
ضميــِر النَّصــِب المنفِصــِل )إيّــاَي(.

أُلِحُظ أنَّ ضميَر النَّصِب المنفصَل )إياَك( يدلُّ على المفرِد الُمذكَِّر الُمخاطَِب، أُبيُِّن دللةَ . 2
.) ضمائِر النَّصِب الُمنفصلَِة اآلتيِة )إيّاِك، إيّاكما، إيّاكم، إيّاُكنَّ
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أُلِحُظ أنَّ ضميَر النَّصِب المنفِصَل )إيّاهُ( يَدلُّ على المفرِد الُمذكَِّر الغائِب، أُبيُِّن دللةَ ضمائِر . 3
.) النَّصِب الُمنفصلِة اآلتيِة )إيّاها، إيّاهُما، إيّاهُم، إيّاهُنَّ

ضمائُر الّنصِب المنفصلُة هي:1. 
إيّاَي: للمفرِد املُذكَِّر املتكلِّم - إيّانا : لجامعِة املتكلِّمنَي. -
املَذكِّر  - للُمثنَّى  إيّاكام:  املخاطَبِة.  املؤنَّثِة  للمفرَدِة  إيّاِك:  املخاطَِب.  املَُذكَِّر  للمفرَِد  إيّاَك: 

واملؤنَِّث املخاطَِب.
إيّاكم: ملخاطَبِة جامعِة الذُّكوِر. إيّاكّن: ملخاطَبِة جامعِة اإلناِث. -
إيّاه: للمفرِد املذكَِّر الغائِِب. إيّاها: للمفرَدِة املؤنَّثِة الغائبِة. -
: لجامعِة  - إيّاهام: للُمثنَّى املَُذكَِّر واملُؤنَِّث الغائِب. إيّاهم: لجامعِة الغائبنَي الذُّكوِر. إيّاهنَّ

الغائباِت اإلناِث.

ضمائُر النَّصِب المنفصلُة مبنيٌَّة في محلِّ نصِب مفعوٍل بِه.2. 

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أمألُ الفراغاِت بما يناسُب ِمن ضمائِر النّصِب المنفصلِة:1. 

ُر.-  تاريُخنا التَّليُد ................ نقدِّ

ضاُت الُمخلصاُت ................ نحترمُ.-  الممرِّ

ائمِ.-  ِق الدَّ اِن، ................ نطالُب بالتَّفوُّ ُّها المجدِّ أنتما أي

يا رجاَل اإلسعاِف ................ يحترمُ المواطنوَن.- 

إيَّاَي:  للمفرِد املذكَِّر املتكلِِّم.

إيّانا:  لج�عِة املتكلِّمَ�.

إيّاَك:   للمفرَِد املُذكَِّر املخاطِب.

إيّاِك:   للمفرَدِة املؤنَّثِة املخاطَبِة.

إيّاك�: للُمثنَّى املَذكِّر واملؤنَِّث املخاطَِب.

إيّاكم:  ملخاطَبِة ج�عِة الذُّكوِر.

إيّاكّن: ملخاطَبة ج�عة اإلناث.

إياُه:    للمفرَِد املُذكَِّر الغائِِب.

إيّاها:   للمفرَدِة املؤنَّثِة الغائبِة.

إيّاه�: للُمثنَّى املَُذكِّر واملُؤنَِّث الغائِِب.

إيّاهم:  لج�عِة الغائبَ� الذُّكوِر.

إيّاهّن: لج�عِة الغائباِت اإلناِث.

ضم�ُ الّنصِب املنفصُل مبنيٌّ يحلُّ محلَّ املفعوِل بِه يف الُجملِة الفعلّيِة.

وضئُر النَّصِب املنفصلُة هي:

القاعدة
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مثاٌل معرٌب:

إيّاُهم كرََّم المعلُِّم.- 

م.-  كوِن في محلِّ نصِب مفعوٍل بِه مقدَّ إيّاهم: ضميٌر منفصٌل مبنيٌّ على السُّ

مَ: ِفعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الظَّاهِر على آخرِه.-  كرَّ

مَّةُ الظَّاهرةُ على آخرِه.-  المعلُِّم: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ

التَّقويم النِّهايّئ:

أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أستخرُج ضميَر النّصِب الُمنفصَل، وأَذكُر دللتَُه:1. 

إيّاهُ أسامُح ألنّني أحترمُه. .................................................- 

إيّاَك أُشارُك كي نفوَز معاً. .................................................- 

ُل الجملةَ اآلتيةَ إلى صيغِة المثنَّى المخاطَِب:. 2 أُحوِّ

ُر. ُّها العمَّاُل المخِلصوَن إيّاُكم نقدِّ أي  
..................................................................................................  

أُعرُب ما ُوِضَع تحتَُه خطٌّ في الجملِة اآلتيِة:. 3

ُس إلخالِصَك في أداِء الواجباِت. َّاَك كافأَ الُمدرِّ إي  

ُث لُمّدِة دقيقٍة عن مشاركتي وزمالئي بمسابقِة الفصاحِة والخطابِة في مدرسِتنا، مُوظِّفاً . 4 أتحدَّ
بعَض ضمائِر النَّصِب الُمنفصلِة.

أكتُب ِفقرًة من ثالثِة أسطٍر عن دوِر األسرِة والمدرسِة في التَّشجيِع على الوصوِل للفوِز في . 5
المسابقاِت الوطنيَِّة، مُوظِّفاً بعَض ضمائِر النَّصِب الُمنفصلِة.

إمالء: تنويُن النَّصِب

دةٌ حقَّقْت فوزاً عالميّاً في  َّةٌ متعدِّ تُشارُك في المسابقاِت العلميَِّة العالميَِّة )األولمبياد( فرٌق سوري
راِت العلميَِّة الحديثِة بعَد أْن جعَل  وريِّ الُمتفاعِل مع التَّطوُّ مادَِّة الّرياضيّاِت مُعِلنةً تميَُّز المتعلِّمِ السُّ

المثابرَة رداءً لطموحاِتِه، والتَّصميَم مبدأً يسيُر عليِه ليرفَع علَم بالِدِه عالياً.
-١-

ُذ النَّشاَط: أَقرأُ املْثاِلنِي اآلتَِينِي، ثمَّ أُنَفِّ

دةٌ.-  تُشارُك في المسابقاِت فرٌق سوريَّةٌ متعدِّ
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ِك بإرادٍة ُصلبٍة.-  وريِّ المتمسِّ َُّز المتعلِّمِ السُّ حقَّقْت فوزاً عالميّاً ُمعِلنًة تمي

ــابقيِن لفــَظ 1.  ــِن السَّ ــي المثالي ــُن ف ــمَّ أبيِّ ، ث ــُه خــطٌّ أذكــُر عالمــةَ إعــراِب كلِّ اســمٍ ُوِضــَع تحتَ
حركــِة آخــِر كلٍّ منهمــا.

أُسمِّي الَحركةَ التي تُلفُظ نوناً ساِكنةً تنويناً. أُبيُِّن شكَل التَّنويِن في كلٍّ من )فرٌق - فوزاً - . 2
إرادٍة(.

التَّنويُن: نوٌن ساكنٌة تَلْحُق بأواخِر األسماِء لفظاً، وتُرَسُم على صورِة حركتَيِن متماثلتَيِن:

.) تاِن للرفع - كسرتَاِن للجرِّ )فتحتاِن للنصب - ضمَّ

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

ناً يف جمٍل مفيدٍة: أجعُل كلَّ اسٍم من األسامِء اآلتيِة منوَّ

)مدرسة، ِكتَاب، قلم(
-٢-

ُذ النَّشاَط: أَقرأُ املثالنِي اآلتَِينِي، ثمَّ أُنَفِّ

وريَّةُ فوزاً عالميّاً.-  حقَّقَِت الِفرُق السُّ

 -. َُّز المتعلِّمِ الّسوريِّ رفعِت الفرُق السوريَّةُ عَلََم بالِدها ُمعِلنًة تمي

ابَقيِن، ثمَّ أبيُّن نوَع التّنويِن.1.  نةَ في المثالَيِن السَّ دُ الكلماِت المنوَّ أحدِّ

ابقيِن جاءَْت أسماءً منصوبةً، أَذكُر شكَل حرِف . 2 نةَ في المثاليِن السَّ ألحُظ أنَّ الكلماِت المنوَّ
تنويِن النصِب في كلٍّ منها.

يُرسُم تنويُن النَّصِب في أواخِر األسماِء المنصوبِة على شكِل فتحتيِن أو بزيادِة ألٍف فوقَها 

فَتَحتاِن.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أَضُع التَّنويَن املناسَب للكلمتنِي امللّونتني فيام يأيت:

سمْعُت أخبار كثيرة بديعة عن بطولِت األجداِد.- 

دٍة.-  رأيُت في الحديقِة أزهار ذاَت أشكاٍل متعدِّ
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-٣-
ُذ النَّشاَط: أَقرأُ املثالنِي اآلتَِينِي، ثمَّ أُنَفِّ

 -. وريِّ َُّز المتعلِّمِ السُّ حقَّقْت فوزاً عالميّاً في مادَِّة الّرياضيّاِت ُمعلنًة تمي

جعلَ المثابرةَ رداًء لطموحاِتِه والتَّصميَم مبدأً يسيُر عليِه.- 

نــةَ فــي المثاليــن الّســابقين، ثــمَّ أبيِّــُن نــوَع التَّنويــِن مــن حيــُث )النَّصــب 1.  دُ الكلمــاِت المنوَّ أحــدِّ
فــع - الجــّر(. - الرَّ

أُبيُِّن أيَن ُرسَم تنويُن النَّصِب . 2 التَّاِء في كلمِة )مُعلنةً( تاءٌ )مبسوطةٌ، مربوطةٌ(، ثّم  أذكُر نَوَع 
فيها؟

ألحُظ أنَّ كلمةَ )رداءً( انتهْت بهمزٍة. أذكُر الحرَف الذي سبَقها، ثمَّ أبيُِّن أيَن ُرِسَم تنويُن . 3
النَّصِب فيها؟

ألحُظ أنَّ كلمةَ )مبدأً( انتهْت بهمزٍة. أذكُر أيَن ُكِتبَْت؟ ثمَّ أبيُِّن أيَن ُرِسَم تنويُن النَّصِب فيها؟. 4

يُرسُم تنويُن النَّصِب على شكِل فتحتَيِن فوَق الحرِف األخيِر من األسماِء المنصوبِة المنتهيِة 

بتاٍء مربوطٍة، والمنتهيِة بهمزٍة على ألٍف أو همزٍة بعَد ألٍف.

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أضُع تنويَن النَّصِب بالّشكِل املناسِب لكلٍّ ماّم يأيت:
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متماثلتَيِن:  حركتَيِن  صورِة  على  وتُرَسُم  لفظاً،  األسماِء  بأواخِر  تَلْحُق  ساكنٌة  نوٌن  التَّنويُن: 

تين - كسرتَين(. )فتحتين - ضمَّ

يُرسُم تنويُن الّنصِب في أواخِر األسماِء المنصوبِة على شكِل فتحتيِن أو بزيادِة ألٍف فوقَها 

فَتَحتان.

يُرسُم تنويُن النَّصِب فتحتَين من دوِن زيادِة ألٍف على الَحرِف األخيِر من األَسماِء:
املنتهيِة بتاٍء مربوطٍة. -

املنتهيِة بهمزٍة متطرِّفٍة عىل ألٍف أو همزٍة بعَد ألٍف. -

القاعدة

التَّقويُم النِّهايئُّ:

حيــَح لتنويــِن النَّصــِب 1.  ســَم الصَّ أكتــُب الكلمــةَ المناســبةَ فــي كلِّ فــراٍغ مّمــا يأتــي مراعيــاً الرَّ
فــي نهايِتهــا:

)صغير، كتاب، صورة، رائد(
................ في علمِ  يِدَك  ................، وأنَت تحمُل في  لَك عنَدما كنَْت   ................   رأيُت 
ََّك مُهتمٌّ بهذا المجاِل، وستصبح ُيوماً ما ................ من رّواِدِه. الحاسوِب، عنَدها أدرْكُت أن

ُث فيها عن أهمِّيَِّة الحاسوِب في حياتي على أن تتضمََّن كلمةً . 2 أَكتُب ِفقَرًة من سطريِن أتحدَّ
نٍة تنويَن نصٍب. تنتهي بهمزٍة على ألٍف، وأخرى تنتهي بهمزٍة مسبوقٍة بألٍف منوَّ

الَخّط: 

أَتَعلَّم:
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أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلمتني عىل السَّ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:
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ٌة. ُ ِكتاِبّياً: تدريباٌت عامَّ أَُعبِّ

مٍ يُعبُِّر عن أفكاري.-  غيرِة إلى مُجسَّ يستهويني تحويُل األجزاِء الصَّ

عادِة عنَدما أعرُض نتاَج عملي في معرِض المدرسِة.-  أشعُر بالسَّ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ وِر والِفكَِر املذكورِة سابقاً،  ُث فيها عن هوايٍة أحبُّ أن أمارَسها مستفيداً من الصُّ أكتُب بضعَة أسطٍر أتحدَّ

ُمبيِّناً يومّياِت هذِه الهوايِة.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أرمي النَّـرَْد، وأجيُب عن األسئلِة مستمتعاً باللّعِب مَع زماليئ: 

٢ ١٣٤٥

٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

١١١٢١٣١٤١٥

١٦ ١٧ ١٨ ١٩
٢٠

٢١٢٢٢٣٢٤
٢٥

٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠

أذكر ثالثة
من فروع املسابقات 

العلميَِّة العامليَِّة (األوملبياد) 
   عىل أن يحتوي اسم كلٍّ
        منها عىل حرف

الياء

أكتُب كلمًة تنتهي
بتنويِن نصب

أُكَتُب بعَد حديٍث 
� ينتِه، فأّي عالمِة 

ترقيٍم أكون؟

ضم£ نصب منفصل
يدلُّ عىل املُثّنى 

املخاطب

ضم£ٌ رفعٍ 
   ُمنفِصٌل يدلُّ 

عىل ج¯عة 
الذكور الغائب±

ث ملّدة دقيقة  أتحدَّ
عن شعوري تجاه 

هذا اللّون

أُحّدُد نائب الفاعل  
يف الجملة اآلتية:

تُعّمُر الحضارة بسواعِد 
املجّديَن

أحوُِّل الفعل يف
الجملة الَسابقة إىل
فعٍل مبنّي للمعلوم
وأجري التغي£ الّالزم

ث  أتحدَّ
حول السالمة املروريّة 

ُ عن دالالت  بعبارات تعربِّ
األلوان يف الخانات ١٨-١٩ 

عىل أن تحتوي همزة 
متطرّفة ُمبّيناً قاعدة كتابتها

أكتب
جملًة تتضّمن اس¯ً ليشء 
ما لونه من لون الشمس 

ويحتوي همزة 
         متطرفة حركتها 

       تنوين الّنصب

 ِ
ُّ

عــل ي مصــادِر التَّ
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت
َّ

ــا تعل ُ أهــ�ي �ب أخــرب

ــاِل  ي حمب
ن

ــورّي � ــاِد السُّ وملبي
أ
ــرى لا ــابقاٍت أخ ــن مس ــِة ع امُلتنّوع

ــا   م�ن
ُ

 الغــرض
ُ

ــالِت العلّيــِة يكــون ه مــن املب ــِة وغــري املعلوماتيَّ

.
ً
ــا ــوِز عامليَّ ــِق الف نَ لتحقي ــ�ي  املبدع

ُ
ــة رعاي

www.sso.sy/ar/node بداع:  ِ والإ
ن مريّ ّ ليئِة التَّ

ي
و�ن لكرت املوقُع الإ

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ

ُة التنفيذ ُمدَّ

١٥ دقيقة
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ُذ النَّشاَط: وَر اآلتَيَة، ثُمَّ أُنَفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ورتين األولى والثَّانيِة.1.  أذكُر مكاَن التَّدريِب على الهوايِة في الصُّ

ابقِة.. 2 َوِر السَّ ِر الهوايِة التي أراها في الصُّ أَصُف لزمالئي مراحَل تطوُّ

ورِة الثَّالثِة.. 3 اجِة في الصُّ رَّ ُث زمالئي عن المشاعِر التي تبدو على راكِب الدَّ أحدِّ

ُذ النَّشاَط: ، ثمَّ أُنَفِّ أستمُع باهتامٍم إىل النَّصِّ

أذكُر كلماٍت تدلُّ على المكاِن سمْعتُها في القصيدِة.1. 

2 .. أُخبُر زمالئي بثالِث كلماٍت جديدٍة سمْعتُها في النَّصِّ

3 .. رْت في النَّصِّ أذكُر كلمةً تكرَّ

 نيلسون مانديا*:
ُ

يقول

 
ً
مُر مستحيا

أ
 ما يبدو ال

ً
"غالبا

".
َ

ق
َّ
إىل أن يتحق

نيلسون مانديال ) ١٩١٨ – ٢٠١٣ م(: الرَّئيس األسبُق لجنوب إفريقيا. ُمِنَح جائزة نوبل للسالم عام ١٩٩٣ م وقد حارَب سياسة التمييز العنصرّي. 

دِة �ي الرِّ درُب  4
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أَْقَرأُ:

دة ّر�ي درُب ال

أرٍض خريِ  يف  كبذرٍة  سلسبيالنشأُت  ماًء  الحبَّ  رشفُت 

سبيالأحبُّ العلَم أُغني فيِه نفِس أَتبُعُه  الرَّسَم  وأهوى 

ولسُت أرى أمامي ُمستحيالبأقالِم الطُّموِح أصوُغ حلمي

****

دليالرسمُت من الخياِل رصوَح مجٍد العليا  إىل  سأجعلُها 

جميالوكم رصٍح عىل األوراِق يُبَنى قصاً  بعَدها  ليصبَح 

****

حيايت يف  يادِة  الرِّ إىل  طويالأتوُق  سفراً  نحَوها  وأَْميض 

ويأب املجُد أن يلقى الكسواليحبُّ املجُد َمْن يبقى ُمِجّداً

يادُة: القيادُة أو الرِّئاسُة. الرِّ

العليا: األكرثُ ارتفاعاً.

يأب: ال يرىض.

أصوُغ: أكون.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

َّةً سليمةً مُراعياً لفَظ همزِة القطِع.1.  َل قراءًة جهري أقرأُ المقطَع األوَّ

َّةً سليمةً مُراعياً لفَظ التَّنويِن.. 2 أقرأُ المقطَع الثَّاني قراءًة جهري

اعِر.. 3 َّةَ للشَّ عوري َّةً سليمةً مُتمثِّالً الحالةَ الشُّ أقرأُ المقطَع الثَّالَث قراءًة جهري

َّةً سليمةً مراعياً لفَظ الحرِف األخيِر من األبياِت.. 4 أقرأُ النَّصّ قراءًة جهري
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ُذ النَّشاَط: الفهُم القرايئُّ: أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة ُمراعياً عدَم إصداِر ضجيجٍ، ثُمَّ أُنَفِّ

أكمُل الجدوَل اآلتي بالكلماِت المناسبِة:. 1

جمعهامثّناهامعناهاالكلمة

املُِجدُّ

سبيل

رصح

بِه . 2 ألمألَ  يناسُب  ما  هواية(  الثَّمرة،  المهارة،  البذرة،  يادة،  )الرِّ اآلتيِة  المفرداِت  من  أختاُر 
الفراغاِت اآلتيةَ:

ِل بـ................ اعُر نفَسُه في البيِت األوَّ شبََّه الشَّ  

موهبةتدريب وم�رسة......................... ..................................................

أكتشُف معنى كلمِة )دليل( في كلٍّ من الجملتيِن اآلتيتيِن:. 3

سأجعُل صروَح المجِد إلى العلياِء دليالً ...............- 

رافََقنا دليٌل سياحيٌّ في رحلِتنا إلى تدمَر ...............- 

أكتُب الفكرَة العامَّةَ للنَّصِّ َوفَق فهمي لُه.. 4

أستبعُد الفكرَة التي ل تنتمي إلى النَّصِّ فيما يأتي:. 5

التَّصميُم سبيُل النَّجاِح.- 

األمُل بتحقيِق المجِد عن طريِق التَّدريِب وممارسِة الهوايِة.- 

العمَّاُل هم بناةُ الوطِن.- 

المجُد للُمجدِّ في عمِلِه.- 

148149



ياديِّ المبدِع.. 6 ابِق أكتُب صفاِت الرِّ بالعتماِد على النَّصِّ السَّ

ابُع والخامُس.. 7 فةَ التي يتميَُّز بها صاحُب الهوايِة كما أشاَر إليها البيتاِن الرَّ أَكتُب الصِّ

 

أصُل كلَّ عبارٍة بنوِعها:. 8

يأبى المجُد أن يلقى الكسول	 
رأي	  بأقالمِ الطُّموِح أصوغُ حلمي	 

ولسُت أرى أمامي مستحيال	 
خيال	  أُغني بالعلمِ نفسي	 

9 .: أنثُر بلغتي البيَت األخيَر من النَّصِّ

أختاُر من النَّصِّ أربعةَ أبياٍت أعجبتْني ألنشَدها على زمالئي.. 10
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أتواصُل شفويّاً: إبداُء الرأِي

ور المعروضِة أمامي. أَُعبُِّر عن رأيي بالصُّ

:�عباراٌت �كُن أن تساعَد

- رأيي مبنيٌّ عىل إنجاٍز مميٍَّز.

- قدراٌت ومواهُب.

- ال مستحيل.

أستمُع آلراِء زمال� - هوايٌة تصنُع مستقبالً.

باهت�ٍم واحرتاٍم.
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َفَعَلكََتَب

 
َقواِعُد اللَُّغِة: امليزاُن الرصيفُّ.

للجميِع  فبرهَن  مبتغاهُ  إلى  الوصوِل  في  الُمجدُّ  نجَح 
أنَّ خطواِت النَّجاِح: تبدأُ بتحديِد األهداِف، والتَّركيِز 
العمِل  خطَِّة  تحضيِر  ثمَّ  بها،  والهتمامِ  المهامِّ  على 
العمِل  الوقِت والنضباِط في  تنظيمِ  ِّخاِذ  وات إلنجاِزِه، 

سبيالً لتحقيِق تلَك األهداِف.

أقرأُ املثالنِي اآلتينِي، وأنّفُذ النَّشاَط:

نجَح المُجدُّ في الوصوِل إلى مبتغاهُ. - 

بدأَ بتحديِد األهداِف.- 

أُلحــُظ أنَّ أحــرَف الفعــِل )نجــَح( جميَعهــا أصليـّـةٌ ل يمكــُن الســتغناءُ عــن أحِدهــا، مــا عــددُ 1. 
أحــرِف هــذا الفعِل؟

ذلَك على . 2 ينطبُق  األحرِف، هل  في عدِد  التساوَي  ألحُظ  فََعَل(  و)  )نََجَح(  بيَن  بالمقارنة 
الحركاِت.

َل منه فاءَ )فََعَل(، فماذا . 3 أسّمي )فََعَل( الميزاَن الّصرفيَّ لألفعاِل الثاّلثيِّة، وأسمِّي الحرَف األوَّ
أُسمِّي كاّلً من الحرفيِن الثاني والثالِث للفعل بالنسبة للميزان )فعل(؟

أدلُّ على الفعِل في المثاِل الثاني، وأبيُِّن تطابَق األحرِف والحركاِت بينَه وبيَن الميزاِن )فََعَل(.. 4

دُ فاءَ الفعِل وعينَُه ولمَُه في الفعِل )بدأ(.. 5 أحدِّ

الميزاُن الصرفيُّ للكلماِت )فعل( يميُِّز األحرَف األصليََّة.

يُوزُن الفعُل الثُّالثيُّ الذي جميُع أَحرفِه أصليٌّة بثالثِة أحرٍف

ى الحرُف األوَُّل من الفعِل الثُّالثيِّ الُمجرَِّد في الميزاِن الّصرفيِّ )فاَء الفعِل(، ويُسّمى  ويُسمَّ

الثّاني )عيَن الفعِل(، ويُسّمى الثّالُث )الَم الفعِل(.

ستنتُج
َ
أ
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أُطَبُِّق:

أكتُب وزَن األفعاِل اآلتيِة مضبوطاً بالّشكِل املُناسب:. 1

أقرأُ املثاَل اآليَت، ثمَّ أنّفُذ النَّشاَط:. 2

برهنَ المجدُّ للجميِع ُخطواِت النَّجاحِ.- 

أُلحُظ أنَّ أحرَف الفعِل )برهَن( أصليّةٌ، ما عددُ أحرِفه؟1. 

أُقارُن بيَن الكلمتيِن )برهَن( و)فَْعلََل( من حيُث عددُ األحرِف والحركاُت؟. 2

ِد هو)فَْعلََل(، أدلُّ على فاِء الفعِل وعيِنِه ولِمِه األولى . 3 باعيِّ المجرَّ رفيُّ للفعِل الرُّ الميزاُن الصَّ
ولِمِه الثّانيِة في الفعِل )بَْرهََن(.

باعيِّ )فَْعلََل(. رفيُّ لِلفعِل الرُّ الميزاُن الصَّ

ستنتُج
َ
أ

أُطَبُِّق:

أُبنّيُ وزَن كلٍّ من الفعلنِي اآلتينِي، ثمَّ أضبُط كاّلً منهام بالّشكِل املُناسب: )بعرث، دحرج(
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يُوزُن الفعُل الثّال�ُّ الذي جميُع حروفِه أصليٌَّة بثالثِة 

أحرٍف هي: (الفاء والع� والالم) (فَعَل).

يُسّمى الحرُف األوَُّل من الفعِل الثُّال�ِّ املُجرَِّد يف امليزاِن 

ِيفِّ (فاَء الفعِل) ويُسّمى الثّا� ( عَ� الفعِل)،  ْ الرصَّ

ويُسّمى الثّالُث (الَم الفعِل)

لكلِّ فعٍل وزٌن §اثلُُه يف عدِد األحرِف والحركات.

امليزاُن الّرصيفُّ للِفعِل 

باعيِّ املجرَِّد (فَْعلََل). الرُّ

امليزاُن الرصيفُّ للكل�ت

القاعدة

الّتقويُم الّنهايّئ:

ــَن، 1.  ــَذ، َحُس ــَر، َجْمهــَر، أُِخ ــَل، نَظَ ــِة: )غَْرب ــكلٍّ مــن الكلمــاِت اآلتي ــيَّ ل ــوزَن الّصرف أذكــُر ال
.) ــرَّ مَ

 

باعيَّةَ.. 2 ُث أمامَ ُزمالئي لُمّدِة دقيقٍة َعْن هوايٍة تفّوقُت بها موظِّفاً األفعاَل الثُّالثيَّةَ والرُّ أتحدَّ

ّواِد موظِّفاً بعَض األفعاِل . 3 أَكتُب ِفقرًة من ثالثِة أسطٍر عن مشاركِة مدرستي في مسابقِة الرُّ
باعيَِّة، ثمَّ أذكُر أوزاَن تلَك األفعاِل. الثُّالثيَِّة والرُّ

  
  
 

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بالكلماِت المناسبِة للوزِن:. 4

الفعُل
.............

َوزنُُه
فُعَل

الفعُل
كََتَب

َوزنُُه
.............

الفعُل
.............

َوزنُُه
.............
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الفعُل
.............

الفعُل

بَْعَ�َ
َوزنُُه

.............
َوزنُُه

.............
الفعُل

.............
َوزنُُه
َفْعلََل

الفعُل
.............

الفعُل
.............

َوزنُُه
.............

َوزنُُه
.............

َوزنُُه
َفِعَل

الفعُل
نََجَح

إمالء: تعزيُز تنويِن النَّصب.

ُذ النَّشاَط: أقرأُ الِفقرََة اآلتَِيَة، ثمَّ أُنَفِّ

عايِة والهتمامِ فستزهُر وتعطي ثماراً يانعةً. ْدناها بالرِّ تنشأُ الهوايةُ كبذرٍة إذا ما تعهَّ
ُه أنظاَرنا إلى أهداِفنا، وننظُِّم الوقَت خدمةً لطموحاِتنا وإعالءً لمراتِبنا نبلُغ ما نسعى إليه،  حيَن نوجِّ

ُق إليِه نفوُسنا. ِّخاذُ الجتهاِد مبدأً في حياِتنا كي نصَل إلى ما تتشوَّ لذلَك علينا التَّصميُم، وات

ــابقِة، 1.  ــرِة السَّ ــرداِت الفق ــن مف ــِب م ــَن النَّص ــوي تنوي ــي تحت ــرداِت الت ــةً بالمف ــُب قائم ُ أكت
ــورِة، ثــمَّ  وأطلــُب مــن زميلــي بجــواري أن يكتــَب ســبَب كتابــِة كلٍّ منهــا علــى هــذِه الصُّ

ــِع. ــى الجمي ــا عل ــاَج عمِلن ــُه لنعــرَض نت ــُه، وأناقُش ــا كتبَ ــى م ــُع عل أطَّل
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أكتُب ما يُمليِه َعليَّ الُمَعلُِّم.. 2

الَخّط: الراء

أَتَعلَّم:

أَتَدرَّب:

طر بخطِّ الرُّقعة: أُعيُد كتابة الكلمتنِي عىل السَّ
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أُطَبُِّق:

أَكُتُب بخطِّ الرُّقعة عبارًة جديدًة مستفيداً من الّنموذجِ اآليت ُمراعياً قواعد الكتابِة الّصحيحة:

ُ ِكَتاِبّياً: تحديُد الِفكَِر الرئيسِة والفرعيَّة لعنواٍن ما. أََعبِّ

أكتُب على ورقٍة خارجيٍَّة سطراً واحداً أَُعبُِّر فيِه عن رأيي بدوِر المعلِّمِ في بناِء المجتمِع، ثمَّ أضُعها 
في صندوِق تجميٍع لتتمَّ قراءةُ األوراِق ومناقشةُ اآلراِء.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

تَقِتُح مجموعتي أفعاال ً، ثمَّ أُصّنُفها يف املخطِّط البيانـّي اآليت وفَق وزنها الرّصفـّي الّصحيح:

فعله ثالثّي فعله رباعّي

وزنُه فَعْلَلَ            وزنهُ فَعَلَ

١

٢

٣

٤

٥

٦

ي مصــادِر 
ن

م � ســاعد�تِ  �ب
ُ

ــث َّ أ�ب ــُه، �ش ُت ْ ــا تعلَّ ُ أهــ�ي �ب أخــرب

ــٍة  ديَّ يَع ر�ي ــن مشــار ــاٍت ع ــَع معلوم �ب
أ
ــِة ل ِ امُلتنّوع

ُّ
ــل ع التَّ

ّية. ــور ــة السُّ بّي ــِة العر ّي مهور عــ� مســتوى الب

ي
��ت

ُ
�ن َو أ

َ
أ
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تقويُم 

الَوحدة

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

َة التي اسَتغرْقُتها إلتاِم التَّقويم. اعِة الثَّانية. أحُسُب املدَّ عىل السَّ

ُذ النََّشاَط: أَْقَرأُ األَبْياَت اآلتَِيَة، ثُمَّ أُنفِّ

قال أبو القاسم الّشابّي داعياً اإلنساَن إلى بذِل الجهوِد لتحقيِق ما يطمُح إليه:

ــذْر ــح ــُت ال ــي ــس ــى، ون ــنـ ركـــبـــُت املُـ ــٍة ــايـ غـ إىل  ــُت  ــحـ ــمـ طـ ــا  ــ م إذا 

ــْر ــع ــت ــس املُ ــِب  ــهـ ــلـ الـ ــَة  ــ ــبَّ ــ كُ وال  الــّشــعــاِب ــوَر  ــ ــ وع أتـــجـــنَّـــْب  ومل 

ــْر ــَف ــُح ــِر بـــنَي ال ــدهـ ــَد الـ ــ ــْش أب ــع ي ــاِل ــب ــج ــوَد ال ــعـ ــب صـ ــيّ ــه ــت وَمـــــْن ي

*     *     *
ــْر ــَف ــظَّ ال وروُح  الـــحـــيـــاِة  ــُب  ــي ــه ل ــطــمــوَح ال أنَّ  ــوِن  ــكـ الـ يف  ــُن  ــلـ وأعـ

الـــقـــدْر ــَب  ــجــي ــســت ي أن  ــدَّ  ــ ب ــال  فـ ــوُس ــف ــّن ال لــلــحــيــاة  طَــِمــحــْت  إذا 

املُنى: اآلمال.

الّشعاب: يقصُد بها الطُّرق.

الظّفر: الفوز.

ات: ِ
َ

ُمعَجُم الك

أكمُل المخطََّط اآلتي:1. 

فكرُة املقطعِ األوَِّل: االجتهاُد مفتاُح تحقيِق 

األمنيات

البيُت األّوُل: ......................................

فكرُة املقطعِ الثا: النَّجاُح 

حليف ........................................

عوُة إىل الجدِّ والطموحِ يف الحياة : الدَّ ُة للنَّصِّ الفكرُة العامَّ

البيُت الثا: اإلقداُم عىل املخاطِر 

لتحقيِق األمنيات

البيُت الرابع: الطموُح سبيُل 

الحياِة الجميلِة

البيُت الخامس: 

البيُت الثّالُث: ......................................

كُبََّة اللهِب يقصد بها المخاطر
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تقويُم 

الَوحدة
أختاُر بيتاً من أبياِت الشابِّّي، وأكتُب بيتاً من أحد نصوِص الوحدِة الثالثِة يحمُل معنًى مشابهاً . 2

للبيِت الذي اخترته.

َوفَق . 3 حياِته  في  عبّود  عيسى  المختِرِع  رؤيةَ  يمثُِّل  السابقِة  القصيدِة  أبياِت  من  بيتاً  أكتُب 
دراستي لها في الوحدِة الثالثِة من كتابي.

َِّة المشاركِة في المسابقاِت العلميَِّة العالميَِّة )األولمبياد( . 4 لو أردَت توجيَه رسالٍة للفرِق السوري
 فأَيّ بيٍت ستختاُر من األبياِت السابقِة؟ ولماذا؟ 

  

 

قاَل أحمد أمين مبيِّناً أسباَب ضياِع الوقت:. 5

إليِه، والثّاني أن    وضياُع الوقِت يكوُن لسببيِن هما: األّوُل أّل يكوَن لإلنساِن هدٌف يسعى 
دٌ ولكنَُّه ل يخلُص لُه، ول يجدُّ للوصوِل إليِه، فقيمةُ الوقِت كقيمِة  يكوَن لإلنساِن هدٌف محدَّ

الماِل كالهُما قيمتُُه في جودِة إنفاِقِه وحسِن استعمالِه.
اعِر مفيد نبزو الذي درستُُه في الوحدِة الثَّالثِة بيتاً يعبُِّر عن -  أختاُر من نصِّ )تزيُّن أوقاتي( للشَّ

قوِل أحمد أمين، وأكتبُُه.
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عباراٍت . 6 ُن  أكوِّ وهوايات(  )مواهب  الثالثِة  الوحدِة  في  وردَ  مّما  فهمته  ما  على  بالعتماِد 
ألكمَل الجدوَل اآلتي:

نتيجةسبب

  

حقيقةرأي

  

ويراعي . 7 إليِه  يطمُح  ما  اإلنساُن  ليحقَِّق  الوقِت  تنظيمِ  أهمِّيَِّة  عن  فيِه  أَُعبُِّر  موضوعاً  أكتُب 
ممارسةَ هوايِتِه وتنميتَها.

الصفِّ . 8 تلميِذ  المواهِب والهواياِت في حياِة  أهمِّيِّة  ندوٍة حوَل  تنظيُم  في حاِل طُِلَب مني 
مُها ستكوُن كاآلتي: ، فإنَّ اآلراءَ التي سأقدِّ السادِس البتدائيِّ
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أتسابُق أنا وزمالئي ألَكتَُب أَكبَر عدٍد ممكٍن من الجمِل موظِّفاً الضمائَر واألفعاَل اآلتيةَ في . 9
خمِس دقائَق، ثمَّ أُحصي عددَ الجمِل التي كتبتُها:

 

كَتب، ركض، خطَّط، 

درس، نظََّم، اتّفق، نام،

أكل، سقى

ه�

أنتم

نحُن

هي

أنَت

أنا
أنِت

هنَّ

هو

أن َّ

أُكمُل الُمخطََّط اآلتي بناءً على فهمي لدروِس الوحدِة الثّالثِة )مواهب وهوايات(:. 10

يادة درُب الرِّ

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

ُمخرتٌِع من بلدي

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

تُزيُِّن أوقا�

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

صَنَعها األبطاُل

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

تَعلَّمُت ِمْن َدْرِس
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يِن السابقيِن:. 11 أعرُب ما تحتَه خطٌّ من النصَّ

البطاقتيِن . 12 في  الموجوِد  اإلعراِب  عن  منهما  كلٌّ  تعبُِّر  كلمتيِن  اآلتيِة  الجملِة  من  أستخرُج 
ُس( اآلتيتيِن: )أنا طالٌب مجتهٌد، إيّاَي يحترمُ المدرِّ

 ُ�.................................... : ضم

رفعٍ منفِصٌل مبنيٌّ عىل الّسكوِن يف 

محلِّ رفعٍ مبتدأٌ.

 ُ�.................................... : ضم

نصٍب منفِصٌل مبنيٌّ عىل الفتحِ يف 

محلِّ نصٍب مفعوٌل بِه.

أكمُل الجدوَل اآلتي:. 13

الُم الفعِل الثّانيةوزنُُه الصيّفالُم الفعِلعنُي الفعِلفاُء الفعِلالفعل

     نَِسيُْت

     زَلزََل

 فََعَل    

 فعلََل    

جدوِل . 14 في  ِّبُها  أُرت ثمَّ  الثاني،  الّدراسيِّ  الفصِل  لبدِء  استعداداً  أولويّاتي  وفَق  مهامي  ُل  أسجِّ
ة: يوميّاٍت أصمُِّمُه بطريقتي الخاصَّ
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تدريب 
            منزلّي
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 أختاُر مرشوعاً مامَّ يأيت ألعرَضُه يف نهايِة هذا الفصِل أو أقتُح مرشوعاً آخَر أحبُّ
تنفيَذُه مَع زماليئ:

.أ.  راسيِّ ُل: تصميُم تقويمِ العامِ الدِّ المشروُع األوَّ

المشروُع الثَّاني: فريُق األعماِل التعاونيَِّة.	. 

 أقترُح مشروعاً أودُّ العمَل بِه.	. 
 

:) راسيِّ مراحُل المشروِع األّول تعاونيٌّ )تصميُم تقويِم العاِم الدِّ

عنواناٌت مقترَحٌة للمشروِع: التّنظيُم سبيُل النَّجاح - باإلدارة تطيُب أوقاتي-أنظُّم وقتي كي تحلو حياتي ...........

مرحلُة التَّخطيِط

)المعلُِّم والمتعلِّمون(
 تكويُن أربَعِ مجموعاٍت للمتعلِّميَن وفَق اختياِر كلِّ متعلٍِّم. 	 

ِة  ١- مجموعــُة تجهيــِز قاعــِة المعــرِض وأماكــِن عــرِض كُتيِّبــاِت التَّقويــِم الُمزخرَفــِة الُمعــدَّ
مــن ِقبــِل التاّلميــِذ باإلضافــِة إلــى التَّوقيــِت واللَّوحــاِت اإِلرشــاديَِّة وركــِن التّدريــِب 

 والُمناقشِة حوَل إدارِة الوقِت ضمَن الَمْعرِِض.  
عــوِة الُمزخرَفــِة لضيــوِف المعــرِض وتوزيِعهــا واســتضافِة   ٢- مجموعــُة تصميــِم بطاقــاِت الدَّ
خبــراَء تربويِّيــَن ولغويِّيــَن وُمرِشــديَن نفســيِّيَن واجتماعيِّيــَن ومعلِّمــي اللُّغــِة العربيَّــِة فــي 

 المنطقِة. 
يَّــِة تنظيــِم  ٣- مجموعــُة تجهيــِز لوحــاِت حائــٍط حــوَل موضــوِع الَمْعــرِِض )التعريــُف بأهمِّ

 الوقِت( وفَق تقويِم عاٍم دراسيٍّ أو جدوِل يوميّاٍت وكيفيَِّة كتابِتها. 
ــاً  ــُص وقت ــُث تخصِّ ــرِض بحي ــاِت المع ــيِّ لتوقيت ــِج التنظيم ــاِر البرنام ــُة اختي ٤- مجموع

يــوِف. للعــروِض والتّقديمــاِت، ووقتــاً للتّرفيــِه، ووقتــاً لُمداخــالِت الضُّ
ــفِّ  يَّــُة للتِّلميــِذ الختيــاِر مجموعِتــِه َوفْــَق رغبِتــِه، ويُشــارُِك التَّالميــُذ الرّاغبــوَن مــن الصَّ تُتْــرَُك الُحرِّ

بالمشــروِع.

ــروِط 	  شــرُح أهــداِف المشــروِع لمجموعــاِت المتعلِّميــَن، وتأكيــُد تنفيــِذ المشــروِع َوفَْق الشُّ
الَّتــي تعلَّمهــا فــي دروِس الوحدِة.

عة َعِن الُمفرَداِت اآلتيِة:	  البحُث في مصاِدِر التَّعلُِّم المتنوِّ

ــنويِّة – أشــهُر كتــِب إدارِة الوقــِت وتنظيِمــِه – جــداوُل 	  )أشــهُر أجنــدة التّقويــِم السَّ
اليوميَّــاِت – كيفيَّــُة كتابــِة اليوميّــاِت(.

ــِة بمشــروِعها: ُمخلَّفــاُت البيئــِة المنزليَّــِة 	  تُجهِّــُز كُلُّ مجموعــٍة قائمــًة بالُمســتَلْزَماِت الخاصَّ
ــماٌت – لوحــاُت الَمْعــرِِض – مســتلزماُت الرَّســِم والتَّصميــِم. – مجسَّ

ُد قيــاِديُّ الَمجموعــِة األدواَر، ويَُوزُّعهــا علــى أعضــاِء المجموعــِة وفــَق رغبــِة كلِّ فــرٍد 	  يُحــدِّ
لوَن المهــامَّ بجــواِر األســماِء لتســليِمها للمعلِّــِم المشــرِف. فــي الَمجموعــِة، ويســجِّ

ــى 	  ــِخ عل دًة إلِنجــاِز الَمشــروِع َمضبوطــًة بالتَّواري ــًة ُمحــدَّ ــًة زَمنيَّ تضــُع كلُّ مجموعــٍة ُخطَّ
ــِم. ــداِد الفصــِل األّول بإشــراِف الُمَعلِّ امت
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مرحلُة التَّنفيِذ

)الُمَعلُِّم والمتعلِّموَن(
ــُق أهــداَف المشــروِع وُمخرَجاتِــِه: َمْعــرُِض 	  البــدُء بتنفيــِذ اإلجــراَءاِت واألنشــطِة الَّتــي تُحقِّ

التّنظيــِم ســبيُل النَّجــاِح.
ــيُّ ألجنــدِة  ــاِت – الرســوماُت المصاحبــُة للتّقويــِم – اإلخــراُج الفنِّ أقســاُم الَمعــرِض ) كتابــُة اليوميَّ

ــق، والجــداوُل  ــِة الفري ــَق رؤي ــزًة وف ــاِت( ُمجهَّ ــيِّ لجــداوِل اليوميَّ ــِم – قســُم اإلخــراِج الفنِّ التّقوي

ــٌة، والدعــواُت موزَّعــٌة. َم ــٌة ومصمَّ ــُة معروف الزمنيَّ

عوباِت إْن ُوِجَدْت.	  مساعدُة الُمتََعلِّميَن على تجاوِز الصُّ

لُوا إِلَيِه.	  مناقشُة مجموعاِت المتعلِّمين فيما توصَّ

عرُض نتائِج المشروِع

)مجموعاُت المتعلِّمين(
ُن مراحَل العمِل بالمشروِع. 	  إعداُد ورقِة عمٍل تتضمَّ

عرُض النتائِج أماَم اآلخرين ومناقشتُها.	 

، وتجهيــُز المجموعــاِت 	  ــنويِّ عــرُض نتــاِج عمــِل المجموعــاِت فــي الَمْعــرِِض المدرســيِّ السَّ
وســائَل َعــرٍض جاذبــًة، وتجهيــُز عبــاراٍت لشــرِح خطــواِت التَّنفيــِذ لضيــوِف الَمْعــرِِض.

ُم المتعلِّــُم أداَءُه ضمــَن مجموعِتــِه ذاتيّــاً بتوضيــِح دورِِه ومــدى فعالِيَّــِة أدائِــِه إلنجــاِز 	 تقويُم المشروِع يُقــوِّ
ــِق أهــداِف  ُم أداَء مجموعِتــِه تقويمــاً كاِمــالً، لتعــرُِّف مــدى تحقُّ المشــروِع. ثــمَّ يقــوِّ

ــن مشــاعرِِه. ــُر ع ــروِع ويعبِّ الَمْش

تقويُم المشروِع ِمَن األَقراِن والُمَعلِِّم َوفَْق معاييِر تقويِم المشروعاِت.	 

ُم املرَشوَع: أُقوِّ

االسُم الَّذي اختنَاُه لَِمرشوِعنا .............................. شعاُر َمجموَعِتنا ..............................

مالحظاتالنعممعاييُر تقويِم المشروِع

قاَم كلُّ فرٍد في المجموعِة بدورِه على أكمِل وجٍه.	 

ِد. 	  ْذُت مراحَل الخطَِّة وفَق الزَّمِن الُمحدَّ نَفَّ

البحُث الَّذي أجريَناه كاَن منظَّماً ومفيداً.	 

وظَّْفُت معلوماِت البحِث في كلِّ خطوٍة من خطواِت التَّنفيِذ.	 

ِد.	  عرََض الفريُق نتاَج عملِه عرضاً نهائيَّاً بصورٍة مالئمٍة في الوقِت المحدَّ

ُق توقُّعاتِي لُه.	  ذناُه متكاِمُل األركاِن ويحقِّ الَمْعرُِض الَّذي نفَّ

أضْفَنا بعَض الميّزاِت للَمْعرِِض وساعدتنا هذه الميّزاُت تنظيميَّاً.	 
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َّتي واجهتْنَا في أثناِء تنفيِذ المشروِع: عوباِت ال بعُض الصُّ

 
عوباِت: َّتي ساعدتْنَا على مُواَجهِة الصُّ الحلوُل ال

 
مقترحاِتي لتطويِر الَمعِرض في المرحلِة الَقاِدمَِة:

 

صوٌر من 
مشروعي
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مراحُل المشروِع الثّاني تعاونّي )فريُق األعماِل التعاونيَِّة(:

رُها ........... عنواناٌت مقترَحٌة للمشروِع: معاً – يداً بيَد نعمِّ

مرحلُة التَّخطيِط

)المعلُِّم والمتعلِّمون(
 تكويُن أربَعِ مجموعاٍت للمتعلِّمين وفَق اختياِر كلِّ متعلٍِّم. 	 

ــُن  ــِل ويضم ــِق العم ــدَف لفري ــالَة واله ــَة والرس ــُن الرؤي ــاً يتضمَّ ــُز كُتيِّب ــٌة تجهِّ ١- مجموع
عيَِّة وآدابَُه لتزويِد أعضاِء الفريِق بِه.   قواعَد فريِق األعماِل التطوُّ

ــاِء  ــِة بأعض ــِة الخاصَّ ــاِت التعريفيَّ ــِق والبطاق ــو( الفري ــعاِر )لوغ ــِم ش ــُة تصمي ٢- مجموع
ُن مهامَّ صاحِب البطاقِة وحقوقَُه.   الفريِق والتي تتضمَّ

٣- مجموعــُة تجهيــِز لوحــاِت حائــٍط ترويجيَّــٍة للفريــِق من أجــل التعريِف بِه وبمســاهماتِِه 
يَِّتها.   المجتمعيَِّة وأهمِّ

ــوِع  ــيِّ ون ع ــِت التطوُّ ــِم الوق ــُق وتنظي ــي ســيؤدِّيها الفري ــامِّ الت ــاِر المه ــُة اختي ٤- مجموع
ــُق. ــا الفري ــي ســيقوُم به ــادراِت الت المب

ــفِّ  يَّــُة للتِّلميــِذ الختيــاِر مجموعِتــِه َوفْــَق رغبِتــِه، ويُشــارُِك التَّالميــُذ الرّاغبــون مــن الصَّ تُتْــرَُك الُحرِّ

بالمشــروع.

ــروِط 	  شــرُح أهــداِف المشــروِع لمجموعــاِت المتعلِّميــَن، وتأكيــُد تنفيــِذ المشــروِع َوفَْق الشُّ
الَّتــي تعلَّمهــا فــي دروِس الوحدِة.

عة َعِن الُمفرَداِت اآلتيِة:	  البحُث في مصاِدِر التَّعلُِّم المتنوِّ
أشهُر كتِب إدارِة الوقِت وتنظيمِه – ِفرَُق العمِل وتنظيُمها – تنظيُم المشروعاِت الصغيرِة.

ها.	  ِة بتنفيذ مهامِّ تُجهُِّز كلُّ مجموعٍة قائمًة بالُمستَلْزَماِت الخاصَّ

ُد قيــاِديُّ الَمجموعــِة األدواَر، ويَُوزُّعهــا علــى أعضــاِء المجموعــِة وفــَق رغبــِة كلِّ فــرٍد 	  يُحــدِّ
لوَن المهــامَّ بجــواِر األســماِء لتســليِمها للمعلِّــِم المشــرِف. فــي الَمجموعــِة ثــّم يســجِّ

ــى 	  ــِخ عل دًة إلِنجــاِز الَمشــروِع َمضبوطــًة بالتَّواري ــًة ُمحــدَّ ــًة زَمنيَّ تضــُع كلُّ مجموعــٍة ُخطَّ
ــِم. ــداِد الفصــِل األّول بإشــراِف الُمَعلِّ امت

مرحلُة التَّنفيِذ

)الُمَعلُِّم والمتعلِّموَن(
ــِه: فريــق 	  ــُق أهــداَف المشــروِع وُمخرَجاتِ البــدُء بتنفيــِذ اإلجــراَءاِت واألنشــطِة الَّتــي تُحقِّ

األعمــال التعاونيّة)معــاً.......

مهــامُّ الفريــِق التعاونــيِّ وقواعــُدُه مجهَّــزٌة وفــَق رؤيــِة الفريــِق، والجــداوُل الزمنيَّــُة 	 
َمــٌة. معروفــٌة ومصمَّ

عوباِت إْن ُوِجَدْت.	  مساعدُة الُمتَعلِّميَن على تجاوِز الصُّ

لُوا إِلَيِه.	  مناقشُة مجموعاِت المتعلِّمين فيما توصَّ

عرُض نتائِج المشروِع

)مجموعاُت المتعلِّمين(
ُن مراحَل العمِل بالمشروِع. 	  إعداُد ورقِة عمٍل تتضمَّ

عرُض النتائِج أماَم اآلخرين ومناقشتُها.	 

، وتجهيــُز المجموعــاِت 	  ــنويِّ عــرُض نتــاِج عمــِل المجموعــاِت فــي الَمْعــرِِض المدرســيِّ السَّ
وســائَل َعــرٍض جاذبــًة، وتجهيــُز عبــاراٍت لشــرِح خطــواِت التَّنفيــِذ لضيــوِف الَمْعــرِِض.
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ُم المتعلِّــُم أداَءُه ضمــَن مجموعِتــِه ذاتيّــاً بتوضيــِح دورِِه ومــدى فعالِيَّــِة أدائِــِه إلنجــاِز 	 تقويُم المشروِع يُقــوِّ
ــِق أهــداِف  ُم أداَء مجموعِتــِه تقويمــاً كاِمــالً لتعــرُِّف مــدى تحقُّ المشــروِع. ثــمَّ يقــوِّ

ــاعرِِه. ــن مش ــُر ع ــروِع، ويعبِّ الَمْش

تقويُم المشروِع ِمَن األَقراِن والُمَعلِِّم َوفَْق معاييِر تقويِم المشروعاِت.	 

ُم املرَشوَع: أُقوِّ

االسُم الَّذي اختنَاُه لَِمرشوِعنا .............................. شعاُر َمجموَعِتنا ..............................

مالحظاتالنعممعاييُر تقويِم المشروِع

قاَم كلُّ فرٍد في المجموعِة بدورِه على أكمِل وجٍه.	 

ِد. 	  ْذُت مراحَل الخطَِّة وفَق الزَّمِن الُمحدَّ نَفَّ

البحُث الَّذي أجريَناه كاَن منظَّماً ومفيداً.	 

وظَّْفُت معلوماِت البحِث في كلِّ خطوٍة من خطواِت التَّنفيِذ.	 

ِد.	  عرََض الفريُق نتاَج عملِه عرضاً نهائيَّاً بصورٍة مالئمٍة في الوقِت المحدَّ

ُق توقُّعاتِي لُه.	  الفريُق الَّذي شّكلناُه متكاِمُل األركاِن ويحقِّ

أضْفَنا بعَض الميِّزاِت للفريق وساعَدتنا هذِه الميِّزاُت تنظيميَّاً.	 

 	 

 	 

َّتي واجهتْنَا في أثناِء تنفيِذ المشروِع: عوباِت ال بعُض الصُّ

 
عوباِت: َّتي ساعدتْنَا على مُواَجهِة الصُّ الحلوُل ال

 
مقترحاِتي لتطويِر الفريق في المرحلِة الَقاِدمَِة:
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صوٌر من 
مشروعي
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فيام يَتعلَُّق باملرَشوعِ املُقَتَحِ:

أقتُح تنظيَم املرشوعِ كاآليِت:

عنواُن المشروِع .................... نوُعُه: فرديٌّ / تعاونِيٌّ مّدُة تنفيِذِه .................

الهدُف مَن المشروِع١( أهداُف المشروِع

األدواُت الّتي نحتاُج إلَيها.٢( مستلزماُت المشروِع

شرُح خطواِت تجهيِز األدواِت للمشروِع. ٣( التّخطيُط للمشروِع

شرُح خطواِت تنفيِذ المشروِع وتجريبه.٤( خطواُت تنفيِذ المشروِع

مكاُن العرِض واليوُم الّذي يُعرُض فيِه. ٥( عرُض المشروِع

نوُع التّقويِم المالئِم.٦( تقويُم المشروِع

ُة بِه. القوائُم الخاصَّ

ُم مرشوِعي: أَُقوِّ

مالحظاتالنعممعاييُر تقويِم المشروِع

ِد. 	  َذْت مراحُل الخطَِّة وفَق الزَّمِن المحدَّ نُفِّ

البَحُث الّذي أجَريتُُه كاَن ُمَنظَّماً وُمفيداً.	 

وظَِّفْت معلوماُت البَحِث في كلِّ ُخطوٍة مْن ُخطُواِت التَّنفيِذ.	 

روِط الموضوَعِة. 	  َم المشروُع َوفَق الشُّ ُصمِّ

أُضيَفْت بعُض الميِّزاِت وكانت مفيدًة.	 

 	 

 	 

َّتي واجهتْنَا في أثناِء تنفيِذ المشروِع: عوباِت ال بعُض الصُّ

 
عوباِت: َّتي ساعدتْنَا على مُواَجهِة الصُّ الحلوُل ال

 
مقترحاِتي لتطويِر المشروع في المرحلِة الَقاِدمَِة:
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