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املقد

يهــِدُف تدريــُس اللّغــِة العربّيــِة إلــى إكســاِب املتعلِّمــن املهــاراِت اللُّغوّيــَة محادثــًة واســتماعاً وقــراءًة وكتابــًة، 
ــِة لديهــم للّتمّكــِن مــَن االّتصــاِل مــع اآلخريــن بلغــٍة ســليَمٍة فاِهَمــة، وتنميــِة  ــِة والفكرّي ــروِة اللّغوّي وتنميــِة الثَّ
ــٍة صحيحــٍة  ــٍة فصيحــة، وإفهــاِم اآلخريــن بلغــٍة عربيَّ القــدرِة علــى فهــم مــا يســتمعوَن إليــه وقراَءِتــه بلغــٍة عربيَّ
ــرعِة املناســبِة، وتطويــِر القــدرِة علــى قــراءِة النُّصــوِص األدبيَّــِة املختلفــِة وفهِمهــا وتذّوِقهــا  نُطقــاً وكتابــًة وبالسُّ
وإدراِك بعــِض مواقــِع اجلمــاِل فيهــا وَتليلهــا ونَقِدهــا، ومتكــِن النَّاشــئِة مــن امتــاِك أساســيَّاِت اللُّغــِة 
حيــِح، والقــدرِة علــى  ــًة وصــوالً إلــى الفهــِم الَصّ ــِة إمــاًء ونحــواً وترقيمــاً ودالل ــِة وأحكاِمهــا الوظيفيَّ العربيَّ
وِق اجلمالــّي وصــوالً إلــى  ــِة وصقِلهــا وتنميــِة الــذَّ ــاً، وغــرِس امليــوِل األدبيَّ ــاً وإبداعيَّ ــليِم وظيفيَّ التَّعبيــِر السَّ
اإلبــداع واالبتــكاِر، وإكســاِبه القــدرةَ علــى التَّفكيــِر العلمــيِّ والبحــِث والتَّحليــِل والنَّقــِد واحلــواِر مــن خــال 
ــِه، واحلــثِّ علــى  ، وتعزيــز قيــم املواطنــة لدي ــوريِّ ــِب تنميــة شــخصيَّة املواطــِن العربــيِّ السُّ اللُّغــِة، إلــى جان

ــِة لديــه.  ــِم الّذاتــيِّ اّلــذي يحّقــُق التَّنميــَة املســتدامَة وتطويــَر املهــاراِت احلياتيَّ التَّعلّ

ــَن كلُّ درٍس مــن دروِســِه مهــاراِت اللّغــِة  ــابقِة بُنــي املنهــاُج بطريقــِة الوحــدات؛ إذ تضمَّ ولتحقيــِق األهــداِف السَّ
، وتوظيــَف مضمونــه خلدمــِة هــذِه املهــاراِت.  جميَعهــا، آخذيــَن باحلســبان بنــاَء أنشــطٍة توّفــُر اســتثماَر النَّــصِّ
وَســعى املنهــاُج إلــى التَّكامــِل بينــه وبــن املــوادِّ األخــرى لاســتفادِة مّمــا لــدى املتعلِّــِم مــن زاٍد معــريف اكتســبَُه 

منهــا، وكاَن يف اإلمــكاِن توظيُفــُه يف املجــال اللّغــوّي.

ــُة املتَّبعــُة فقــد اعتمــَدْت تنشــيَط مهــاراِت اللغــِة جميِعهــا، بــدًءا مبهــارِة االســتماِع الَّتــي يُقصــُد  ــا املنهجيَّ أمَّ
ــمَّ  ــص، ث ــًا يف إطــار الفهــِم العــاِم للنَّ ــه َفهمــاً ُمجَم ــّص املســتََمِع إلي ــاُس فهــِم النَّ ــِس أنشــطِتها قي مــن تدري
، إذ  ــِة اّلتــي تهــُدُف إلــى قيــاِس مهــاراِت األداِء القرائــيِّ مهــاراِت القــراءِة اّلتــي افتتحناهــا بالقــراءِة اجلهريَّ
ــَن يف ذلــك مــا يتوّفــُر يف النَّــصِّ  ــعور، أو األســلوب النَّحــوّي متقصِّ عرضنــا منــاذَج متنّوعــًة، نحــو متثِّــل الشُّ
ــٍة، وانتقلنــا إلــى قيــاِس مهــاراِت الفهــِم القرائــّي مبســتوياِته املختلفــِة، فوضعنــا يف القــراءِة  مــن ظواهــَر قرائيَّ
ــّص يســتطيُع املتعلّــُم  ــٍة واضحــٍة مــن جزئيــات النَّ امتــِة أســئلًة تقيــُس الفهــَم االســتنتاجّي املتعلّــَق بجزئيَّ الصَّ
ــِم  . وحرصنــا علــى تدريــِب املتعلِّ ــصِّ ُــُه كلُّ مقطــع مــن مقاطــِع النَّ الوصــوَل إليهــا مــن خــال فهــِم مــا يحِمل
 ، علــى مهــاراِت التَّحليــِل والنَّقــِد وفــَق خطــواٍت تفصيلّيــٍة تناســُب املرحلــَة العمريَّــَة وتّقــُق الفهــَم التَفصيلــيَّ

ــّص وفــَق اآلتــي: ــمنا النَّ فقسَّ

عنــا األنشــطَة التــي ميكــُن تفعيلُهــا . 1 االســتيعاب والفهــم والتَّحليــل: بدأنــاهُ باملهــاراِت املتعلِّقــِة باملُعجــم؛ فنوَّ
ئيســَة للّنــصِّ مــن فكــرٍة عاّمــٍة ورئيســة  ــًة ترســُم املامــَح الرَّ ، ثــّم عرْضنــا أنشــطًة تفصيليَّ خلدمــِة الّنــصِّ
وفرعّيــٍة، وقــد ُعِرضــْت هــذه األنشــطُة بأســاليَب مختلفــٍة، ومــن تلــَك األســاليِب خرائــُط املفاهيــِم، وَمــلءُ 
ــّص،  ــرَز يف النَّ ــاَط األب ــى أْن تشــمَل األنشــطُة النِّق ــا عل ــك، وعملن ــُر ذل ــِر، وغي ــُف الِفَك ــراِغ، وتصني الف



ــطوِر، وســؤاالً  ــِم علــى قــراءِة مــا وراَء السُّ ــاً يقيــُس قــدرةَ املتعلِّ ديــَن تضمــَن كلِّ نــصٍّ ســؤاالً ضمنّي مؤكِّ
ــا  ــمَّ ختْمن ــِة واالنتمــاِء، والتَّســامِح…(، ث ــِل: )املواطن ، مــن مث ــوريِّ ــيِّ السُّ ــَم املواطــِن العرب ُز ِقيَ ــاً يعــزِّ قيميَّ

بســؤاٍل يقيــُس الفهــَم الّناقــَد.

ــى بعــض . 2 ــوِء عل ــاء الضَّ ــى إلق ــا إل ــمَّ انتقلن ــِة، ث ــِة املتنّوع ــاهُ باألســاليِب األدبيَّ ــّي: افتتحن ــذّوق اجلمال الت
ــٍد عــن  ــٍط بعي ــي عاجلناهــا بأســلوب مبّس ــُة الت ــورةُ البيانّي ــا الصُّ ــّص، ومنه ــِة يف الن ــِب اجلمالّي اجلوان
التَّفصيــل يف املصطلحــات الباغّيــِة، وتعــّرُف مواطــن اجلمــاِل يف اإليقــاِع وال ســّيما املوســيقا الداخلّيــة، 

وختمنــا أنشــطَة هــذا اجلــزِء مــن دراســة النــّص بإلقــاء الضــوِء علــى العاطفــِة واملشــاعِر املتنوِّعــة.

، فعرضنــا . 3 املســتوى اإلبداعــّي: نّوعنــا يف أنشــطة هــذا املســتوى لتقيــَس مهــاراِت التَّفكيــر اإلبداعــيِّ
علــى املتعلّــم أنشــطًة، منهــا حــّل مشــكلٍة، أو عــرُض موقــٍف، أو اقتــراُح نهايــٍة لنَــصٍّ مفتــوِح النِّهايــِة، أو 
اســتبداُل نهايــٍة جديــدٍة بالنِّهايــة التــي اختارَهــا الكاتــُب، أو إعــادةُ صــوغِ الّنــّص بأســلوِب املتعلِّــِم، أو تويــُل 

.… ــرد إلــى حــوار، أو كتابــُة مقــال إبداعــّي مســتوحياً فكــَره مّمــا وَرَد يف الّنــصِّ السَّ

ــَن كّل درٍس نشــاطاً مــن األنشــطِة . 4 الّتعبيــر الكتابــّي: أولينــا التعبيــَر الكتابــيَّ أهمّيــًة خاّصــة، إذ تضمَّ
ــِة، منهــا كتابــُة مقالــة أو تلخيــُص قّصــة، وكتابــُة موضوعــاٍت يف التَّعبيــِر الوظيفــّي: )كتابــة مقالــة،  الكتابيَّ

جــدول البيانــات، رســالة الّطلــب، النَّمــط التَّفســيرّي(.

ــفوّي، وضعنــا إلــى جانــِب األنشــطِة يف كّل درٍس مــن دروِس  وألهّمّيــة مهارتَــي االســتماِع والتَّعبيــِر الشَّ
ــن  ــى الفصلَ عــًة عل ــَة دروِس اســتماع موزَّ ــاُب أربع ــاِب، دروســاً خاّصــة بهاتــن املهارتــن؛ إذ ضــمَّ الكت الكت

ــفوي. الدراســيَّن، وســّتَة دروٍس يف الّتعبيــِر الشَّ

ــعرّية والنَّثرّيــة( يف عــرِض قواعــد اللُّغــة مراعــن التَّسلســَل  ــِة )الشِّ وعملنــا علــى اســتثماِر النُّصــوِص األدبيَّ
فــن أبياتــاً مــن النَّــّص، قــدَر املســتطاِع، يف شــرِح هــذِه القواعــِد، مــع االســتعانِة  املنطقــيَّ لهــذه القواعــِد، موظِّ
بأبيــاٍت خارجّيــٍة أو أمثلــٍة مصنوعــٍة تنتمــي إلــى روِح النَّــّص الــذي نعــرُض فيــه هــذه القواعــَد، واّتبعنــا 

الطريقــَة االســتقرائّيَة يف شــرِح هــذِه القواعــِد.

ووّزعنا الكتاَب على ستِّ وحداٍت درسّيٍة؛ ثاث وحداٍت لكّل فصٍل دراسّي، جاءْت على النَّحِو اآلتي:

وحــدة االنتمــاء واملواطنــة: تناولنــا فيهــا موضوعــاٍت يســتمدُّ منهــا املتعلـّـُم قيــَم االنتمــاِء للوطــِن والعروبــِة . 1
ُر التَنــّوع بوصفــه حالــة صّحّيــة  ُر االختــاَف بــن آراِء أبنــاِء الوطــِن، كمــا يقــدِّ حيــح، ويقــدِّ يف إطارهــا الصَّ

تعــّزُز التَّكامــل بــن أبنــاء الوطــِن الواحــِد.

ــُد . 2 ــَد متّج حيحــِة بقصائ ــه الصَّ ــدوِر الفــنِّ وقيِم زًة ل ــون: جــاءت هــذه الوحــدةُ معــزِّ وحــدة الّثقافــة والفن
ــا. ــراِث الثَّقــايف يف وطنن ــراِم التُّ ــوَن وتدعــو الحت الفن



ــباِب كالّتقليــِد األعمــى، . 3 ـُق بحيــاِة الشَّ وحــدة قضايــا شــبابيَّة: َعاجلنــا يف هــذِه الوحــدِة قضايــا تتعلَـّ
ـٍع لبنــاِء مســتقبِل هــذا الوطــِن. ــباِب مــن طمــوٍح وتطلُـّ رات، ُمســتثمريَن مــا لــدى الشَّ واملُخــدِّ

ــِخ ســوريََّة ودورهــا احَلضــاريِّ . 4 ــى تاري ــَم عل ــَع املتعلِّ ــا أن نُطِل وحــدة ســورية مهــد احلضــارات: حــريٌّ بن
ُر أصالــَة باِدنــا وحضارتَهــا علــى مــرِّ الُعصــوِر، فاألوابــُد التَّاريخّيــُة واإلرُث الّثقــايّف  بنصــوٍص تصــِوّ

ــِة مــن األرض.  ــى عظمــِة هــذهِ البقع ــِه شــهوٌد عل ــِم كلِّ ــوريُّون للعال ــُه السُّ ــذي ترَك ال

وحــدة البيئــة والّســكان: بعــد اّطــاع املتعلِّــم علــى موضوعــاٍت وطنّيــٍة وثقافّية وشــبابّية ال بدَّ مــن الوقوِف . 5
ــِة، أو مــن النَّاحيــِة املتعلِّقــة باملمارســاِت  ــكاِن، مــن النَّاحيــة الطبيعيَّ علــى بعــِض قضايــا البيئــِة والسُّ

ــا قــد يضــّر بهــا.  البشــريَّة املتعلِّقــِة بســامِة اإلنســاِن وتذيــرِه ممَّ

ُ أصالــَة التــراث . 6 ــًة مــن العصــوِر القدميــِة تبــنِّ ًة أدبيَّ وحــدة نصــوص تراثّيــة: عرْضنـَـا يف هــذه الوحــدِة مــادَّ
ــراُث ممارســًة  ــا هــذا التُّ ــي يحِملُه ــِم الَّت ــِل القي ــى متثُّ ــِره والعمــِل عل ــى تقدي ــَم عل ، وتــثُّ املتعلِّ ــيِّ العرب

وســلوكاً.

ـِم  وأردفنــا كلَّ وحــدٍة مــن وحــدات الكتــاِب بــدرِس مطالعــٍة داعــم للوحــدة املعــروِض فيهــا، وترْكنَــا للمعلِـّ
واملتعلّــِم فرصــًة إلضافــِة مــا يــراه ُمناســباً الكتشــاِف مــا وراَء النَّــّص. 

ــير يف النشــاِط تدريجّيــاً للوصــوِل إلــى  وُعِرَضــت أنشــطُة الكتــاِب بطريقــٍة إجرائّيــٍة ترِشــُد املتعلِّــَم إلــى السَّ
املعرفــِة واملهــارِة املبتََغــى تقيقهمــا.

ــاً  ــاً أو َجماعّي ــم تَنفيُذهــا فردّي ــى املتعلِّ ــُب إل ــي يُطل ــِة الت ــن املشــروعاِت التعليميَّ ــدداً م ــاُب َع ــَن الكت وتضّم
اتــي، إلــى جانــِب  حرصــاً علــى تنشــيِط املتعلـّـم، وتنميــِة مهاراِتــه يف االســتقصاِء والبحــِث العلمــيِّ والتعلُّــِم الذَّ

ــفوّي الــذي يُعــدُّ ركيــزًة أساســّيًة يف عــرِض هــذِه املشــروعاِت. رفــِد مهــارةِ التَّعبيــِر الشَّ

مــاء املّدرســن والزميــات املدرِّســات واألبنــاء األعــّزاء واألهــل الكــرام تزويَدنــا  وأخيــراً نرجــو مــن الزُّ
مباحظاتهــم التــي سنسترشــُد بهــا يف تطويــِر عمِلنــا هــذا، ليكونــوا خيــَر عــوٍن لنــا علــى إعــداِد منهــاٍج تســهُم 

ســورّيُة كلُّهــا يف إجنــاِزه وتطويــِره.

وهللَا نسأل التوفيق

فون
ّ
املؤل  
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ًّا مُلتزًما آداَب االستماِع. ٭ االستماِع إلى النّصِّ وفهِمِه فهماً مُجَمالً وتفصيلي

.  ٭ عوَر المناسَب لكلِّ نصٍّ أدبيٍّ َّةً متمثِّالً الشُّ قراءِة النُّصوِص األدبيِّة قراءًة جهري

استخراِج ِفكر النَّصِّ األدبيِّ من )عامَّة - رئيسة - فرعيَّة(.  ٭

اكِتشاف القيمِ المتضّمنة في النُّصوِص المعروضة عليِه. ٭

َّتي دَرسها. ٭ كتابِة موضوٍع )إنشائّي( يتعلّق ِبِفَكِر النُّصوِص ال

ِد مَن المزيِد.  ٭ تمييز الفعِل المجَرّ

. ٭ حيِح مَن الُمعتلِّ تمييِز الِفعِل الصَّ

رفيِّ في وزِن الكلمِة وأنواِعها الُمختلفِة. ٭ استعماِل الميزاِن الصَّ

تطبيِق قواِعِد رسمِ األلِف اللّينِة في الكلماِت الثُّالثيَِّة وفوِق الثُّالثيَّة. ٭

ِث النَّاجِح. ٭ أي، مُلتزماً صفاِت المتحدِّ فوّي بلغٍة فصيحٍة متّبعاً خطواِت إبداِء الرَّ التَّعبيِر الشَّ

 تقدير قيمِ المواطنِة واالنتماء، مثل التَّمّسِك بأرِض الوطِن واالرتباط بَها، وحبِّ َعلَمِ الوطِن واحترامه. ٭

سيكوُن املتعلُِّم يف نهاية دراسِة هذه الَوْحدِة قادراً عىل:

أهداُف الوحدِة األوىل

االنتامُء واملواطنُة



الدرس األول شجرُة البُطِْم استامع

الَفصيلَِة  إلى  يَنتَمي  البُطم،  ِجنِْس  ِمْن  مَُعمَّر  َشَجريٌّ  نوٌع   Pistacia Atlantica األطليس البطم 

البُطِميَّة )بالالتينية: Anacardiaceae(. موِطنُُه األَصِليُّ الـَمغِرُب الَعربيُّ والـَمْشِرُق الَعَربيُّ وغرُب آسيا 
وصوالً إلى إيران. وفي محميَِّة البلعاِس في مـُحافَظَِة حماَة أكثَر من مئة وأربعين ألَف َشجرٍة منُه.

1 ُمتجّنباً المشّتتات بأنواِعها، ثمَّ أنّفُذ الّنشاط:	 
أوالً: أستمُع إىل الّنصِّ

أبيُّن الموضوَع الذي يتحّدُث عنه النّّص.. ١
أذكُر الشخصيّةَ الرئيسةَ في القّصة.. 2
أشاَر الكاتُب إلى تضحياِتِه وتضحياِت أجداِدِه، أذكُر اثنتيِن منها.. 3
ثانياً: أستمُع إىل المقتطِف، ثمَّ أنّفُذ الّنشاط:	 

أشادَ الكاتُب بموقِف الجنديِّ البطِل، أبيُّن سبَب ذلك.. ١
أوّضُح ما ترمُز إليِه شجرةُ البطمِ، وأثبُت ذلك بعبارٍة مَن النّّص.. 2
أبيُّن ما فقَدهُ تلُّ العزيزيّات عنَدما كانَْت روُح األِب الجنديِّ تصعُد إلى السماِء.. 3

َّفاته: »حتّى القطرة األخيرة«. ة والّرواية، من مؤل كاتٌب سوريٌّ ُوِلَد في دمشق عام )١٩٣٠م( وتوفّي عام )٢٠٠٤م(، عضو جمعيَّة القصَّ  *
النّص في دليل األنشطة.  ١
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فارس زرزور(*)



 شجرُة البُطِْم

ي تنفيِذ الّنشاط:	 
ثالثاً: أتسابُق أنا وزميلي �ف

أمألُ الفراَغ في كلٍّ مّما يأتي بما يناسبُُه من النّصِّ الذي استمْعُت إليِه.. ١
لقْد أقسْمُت في يومٍ ما أاّل أموَت إاّل على ......

لقْد أقسْمُت أْن أحترمَ .............
ال تزاُل شجرةُ البطمِ ..............

أعبُّر عْن معنى الجملِة اآلتيِة بأسلوبي بما ال يزيُد على خمِس كلمات.. 2
قاَل الجنديُّ لْن أموَت ما دمَْت أنَت ولدي، ستسلُك الطريَق نفَسها

أبيُّن شعوَر الكاتِب عنَدمَا كاَن يتحّدُث عن الّشهداِء وتضحياِتِهم.. 3
أذكُر صوراً للتضحيِّة لْم تَِردْ في القّصِة التي استمتْعَت إليها.. 4

11



الدرس الثاين َعلَُم بالدي نَّص أديبٌّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

يادِة الوطنيَِّة، نقُف أمامَُه متأمِّليَن ُشموَخُه وخفقانَُه، مؤمنيَن بغٍد كريمٍ يصنُعُه أبناءُ الوطَِن  العلُم رمُز السِّ
األوفياء.

دمشق 

ُوِلَد في محافظة الاّلذقيّة عام )١٩٠8م( وتوفّي عام )١٩٩٤م(، ومن أشهِر دواويِنِه »آالم« بثالثة أجزاء.  *

12

د (*)  نديم محمَّ



َعلَُم بالدي

الّنّص:

ــا1 ــ ــاَح ــ ــن ــ َج األُْفـــــــــــــِق  يف  َرواَحـــــــــــــــــــاطــــــــاَر  وتخـــــــــطَّـــــــــــاُه 

ـــ٢ْ ــيـ ــطِّـ الـ ــُق  ــ ــَبـ ــ َعـ أْم  ــِة فــاَحــاخــــْفــــُقــــُه،  ــنَّـ ــجـ ــِب ِمـــــَن الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

ــر٣ ــ ــف ــ ــَة وال ــ ــج ــ ــه ــ ــب ــ ــايَـــــــفـــــــُرُش ال ـــ ـــ ــاَح ـــ ـــ ـــ وأق ورداً  ــَة  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

وُح هـــــــواُه٤ ألــــــــَقــــــــاً… والـــــــعـــــــُن راَحــــــــاتَـــــــرُشـــــــُف الــــــــــــــرُّ

ى٥ روَّ ــَق  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــفَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ص ــاوإذا  ــ ــ ــَداَح ــ ــ نــــيــــا ُص ــَع الــــدُّ ــ ــم ــ ــس ــ َم

ــي يـــــا ُمــــســــِبــــَغ الـــُحــــ٦ ــ ــم ــ ــلَ ــ ـــَع ــ ــ ــاــ ــ ــ ــاَح ــ ــ ِوَش األرِض  ــى  ــ عـ ـــــــبِّ 

ـــ٧ ـــ ـــ ـــ ــِرْع ــَب، وأْم ــْعـ ـ ــشَّ ــُه إِبـــــــــــاًء وِطـــــاَحـــــاأَْخــــِصــــِب الـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ

الـــْنــــ٨ أْوَف  ـــــــــِة  ذمَّ يف  نَــــــــــــاِس قــــلــــبــــاً وِســـــــَاحـــــــا!أنـــــــَت 
ت

دا
فَر

مل
ُح ا

ش
�

ى. ى: جاوز و تعدَّ تخطَّ
الرَّواحُ: الّسيُر من زواِل الّشمس إلى اللّيل.

َك واضطرَب. خفقَ: تحرَّ
العَبق: الرائحةُ الطّيبة.ُ

هور. أقاٍح: مفردها أُقحوان: نوٌع من الزُّ
ترُْشف: تشرُب.
ُصداح: طََرب.

ع. مُسِبغ: موسِّ
أخصِب الّشعب: أعِطِه النّماءَ والَخيَر، 

َة والكرامَة. والمقصود هنا: امنْحُه العزَّ
أمِْرعه: ِزدْهُ.

ذمَّة: َعهٌد وأمان.
فَعة  ماح: االرتفاع والمقصود هنا: الرِّ الطِّ

والشُّموخ.
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مهارات االستماع

، أعمَُل مَعَ زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:*  بعد استماعِي النَّصَّ
١ .. دُ موضوَع النَّصِّ أحدِّ
حيحِة ممَّا بيَن القوسين:. 2  أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ

: )مُتفائالً، مُفتِخراً، حزيناً(. اعُر في النَّصِّ بَدا الشَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة معبِّرًة، مراعيًا نطقَ حرَفي السّين والّصاد.* 

القراءُة الصامتُة:	 

أَقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثُمَّ أعمَُل مَعَ زمالئي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 
اعر.. ١ ِل والثَّاني، اآلثاَر العظيمةَ لرؤية علمِ البالِد في نفِس الشَّ أوّضُح من المقطعين األوَّ
عِب مستفيداً مّما وَرد في المقطِع الثَّالِث.. 2 أشرُح العالقةَ بيَن الَعلَمِ والشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

ِف:. ١ أستعيُن بالُمعجمِ في تعرُّ
دِة لكلمِة )رواح(.	    المعاني المتعدِّ
جمع: )ذمَّة - َجناح(.	   

أختار اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:. 2
    الفكرة العامّة للنّص الّسابق هي

دور القلم في التّذكير بالماضي المجيد.	   
دور األجداد في صون َعلم الوطن. ب   
نفوس أبناء الوطن.	   

أنسُب معنى البيِت اآلتي إلى ما يناسبُُه من أبياِت النَّّص.. 3
ينهُل القلُب من مَعين حبِّه كرامةً وكبرياءً، وتزدادُ سعادةُ المرِء عند َرؤيِة َعلَمِه عزيزاً شامخاً. -
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اعِر، من فهمي البيت الثَّاني.. 4 أوّضُح المنزلةَ التي بلغَها الَعلَُم في رأي الشَّ
أبيُن ما ينشُرهُ الَعلَُم على أرِض البالِد مستفيداً مّما وردَ في البيِت الثَّالِث.. 5
أستخرُج من النَّصِّ ِقيماً وطنيَّةً، وأدُلُّ على موطِنَها في األبياِت.. 6
اعُر:. 7 قال الشَّ

ــي ــِم ــَس ق يل  ــُد  ــَهـ ــشـ ويـ ــُت  ــْمـ ــسـ ــيأقـ ــِم ــلَ ــوُن ُشـــمـــوَخـــَك يـــا ع ــ ــأص ــ س

ابِق. - أدُلَّ على بيٍت من النَّصِّ تلتقي فكرتُُه فكرَة البيِت السَّ

ق الجمالّي التذو�

أبيُّن أيَّ التَّعبيرين أجمَل في رأيي، مع التَّعليل:. ١
ينثُر البهجةَ والفرحةَ. -
يفُرُش البهجةَ والفرحةَ. -

ابع.	    ترَك تكراُر الحروِف أثراً موسيقيّاً جميالً في النَّص، أمثُِّل لذلك من البيت الرَّ
اعِر عنَد رؤيتِه الَعلَم.ب    َّذي تجلّى لدى الشَّ عوَر ال من فهمي البيت الخامَس، أستنتُج الشُّ

لقاُء:	  الحفُظ واالإ

أحفُظ منَ النصِّ السابق أبياَت المقطعَين األوَّل والثاني، ثمَّ ألقيهما أمامَ زمالئي في الصفِّ.* 

غويّة الّتطبيقات الل�

أستخرُج من البيتيِن اآلتييِن فعالً مبنيَّاً، وآخر معرباً، وأُعربُهما:. ١

ــا ــاحـ ــنـ جـ األفــــــــــــِق  يف  طــــــــــاَر 

وُح هــــــــواُه  تــــــرشــــــُف الـــــــــــــــرُّ

وتـــــــــخـــــــــطَّـــــــــاُه َرواحــــــــــــــا

ألـــــــقـــــــاً والــــــــعــــــــنُي راَحـــــــــا

2 .. فع والجرِّ أصوغُ الجمَع من كلمِة )مُسِبَغ( في حالتي الرَّ
أعلُّل كتابةَ التاِء مربوطة في كلمِة ) البهجة(، والهمزِة على صورِتها في كلمِة )إباء(.. 3

المستوى ا�بداعي

أَعمُل مَعَ زمالئي على رسِم عََلِم بالدي بالكلمات.* 
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قواعد اللّغة

املجرَُّد واملزيُد
 

…١…
أقرأ األمثلة اآلتية، ثمّ أعمُل مع زمالئي على تنفيذ النشاط:* 

ب - -أ - -

ارتََفَع علُم البالد. -َرفََع البطُل علَم الِبالد. -

تَطَمأَن قلُب األمّ. -طمأَن البطُل قلَب أمِِّه. -

زلزل البطل األرض تحت أقدام العدو. -

أميُّز الفعَل الثالثّي من الّرباعي في القائمة )أ(، وأبيُّن نوَع كّل منهما وفق داللته الزمنيّة. . ١
أالحُظ أّن أحرَف الفعلَين )رفع – طمأن( أصليَّة ال يمكُن االستغناءُ عن أحِدها ليبقى لفظُهما ومعناهُما . 2

صحيحاً. ما عدد أحرف كّل منهما؟
أالحُظ أّن الفعلَين الواردَين في القائمة)ب( مزيدان،َ أدلُّ على أحرِف الّزيادة في كّل منهما.. 3
أسّمي الفعَل الّذي خال من أحرِف الزيادِة في القائمة )أ( فعالً مجّرداً، ماذا أسّمي الفعَل الّذي تضّمَن حرفاً . 4

زاِئداً أو أكثر من القائمة )ب(.

ُج
نت
ست

	

الحرفُ األصليّ: هو الحرُف الذي ال يمكُن االستغناءُ عنه ليبقى لفُظ الفعِل ومعناه صحيحاً.
أحرفه  عددُ  من حيث  وهو  الماضي،  في  أصليَّةً  كانت جميُع حروفه  ما  هو  المجرَّدُ:   الفعُل 

، وفعٌل رباعّي. نوعان: فعٌل ثالثيٌّ
الفعُل المزيدُ: هو ما زيد على حروفِه األصليِّة حرٌف أو أكثر.

التطبيق:	 

أَقرأُ البيتَيِن اآلتيَيِن، ثُمَّ أمألُ الجدوَل بالَمطلوِب:. ١
قاَل مصطفى الّرافعي: -

ــي  دِم ويف  ــاين  ــَس ل يف  ــا  ـــ ــواه َه َفمي بـــادي  ــَهـــــا  لَ ــدعـــــو  ويَ قلبي  ــُدهــا  ـــ ــجِّ ُيَ

قال الّشاعر بدويُّ الجبل: -

ــم  ــُه ــِربُ ــاِر أُط ــع ــاألش ــَي ب ــوم ــُت ق ــي الطَِّربغــنَّ اعر  الشَّ شــدَو  القوُم  يسَمُع  لو 

ُد يادِةالفعُل املزيُدحروفُُه األصليَُّةالفعُل املجرَّ حروُف الزِّ

دَة اآلتيةَ إلى أفعاٍل مزيدٍة بحرٍف أو أكثر: َكتَبَ - نََظرَ - عَرَفَ.. 2 ُل األفعاَل المجَرّ أُحوِّ
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…2…
أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، ثُمّ أُنفٍُّذ النَّشاط:* 

أشَرَق فجُر االنتصاِر. -
تطَّلَع األبناءُ إلى مستقبٍل مشرٍق. -
استعذَب النَّاُس ِعشَق البالِد. -

ابقِة األفعاَل المزيدَة. وأذكر الفعل المجرد لكّل منها.	    أستخرُج من األمثلِة السَّ
يادِة في كلٍّ منها.ب    أذكُر حروَف الزِّ
يادِة فيها.	    أُصنُِّف األفعاَل بحسِب أحرِف الزِّ

ُج
نت
ست

أنواعُ الفعِل المَزيدِ:	
فعٌل مَزيٌد بحرٍف واحٍد، وفعٌل مَزيٌد بحرفين، وفعٌل مَزيٌد بثالثِة أحرف.

التطبيق:	 

أستخرُج األفعاَل الواردَة في الجمِل اآلتيِة، وأُصنِّفها َوفَْق الجدوِل:. ١
صد. - استَعَمَل األُب الِمنظاَر للقيامِ بُمِهمَِّة الرَّ
صِد. - ابُط الجنديَّ مُِهمَّةَ الرَّ كلََّف الضَّ
ياُح حوَل شجرِة البُطمِ. - ِت الرِّ اشتدَّ
تبعثَرْت أوراُق شجرِة البطم. -

األفعاُل املَزيدُة

فعٌل َمزيٌد بثالثِة أحرففعٌل َمزيٌد بحرفنَيفعٌل َمزيٌد بحرٍف واحٍد

أجعُل الفعَل اآلتَي مَزيداً بحرٍف واحٍد، ثُمَّ بحرفين، ثُمَّ بثالثِة أحرٍف.. 2
َشِهَد:     ،     ،     -

القاعدة العاّمة
الحرفُ األصليّ: هو الحرُف الذي ال يمكُن االستغناءُ عنه ليبقى لفُظ الفعِل ومعناه صحيحاً.

  الفعُل المجرَّدُ: هو ما كانت جميُع حروفه أصليَّةً في الماضي، وهو من حيث عددُ أحرفه 
، وفعٌل رباعّي. نوعان: فعٌل ثالثيٌّ

الفعُل المزيدُ: هو ما زيد على حروفِه األصليِّة حرٌف أو أكثر.
أنواعُ الفعِل المَزيدِ: فعٌل مَزيٌد بحرٍف واحٍد، وفعٌل مَزيٌد بحرفين، وفعٌل مَزيٌد بثالثِة أحرف.
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 التَّقويم النِّهايّئ 

أَقرأُ النَّصَّ ثّم أصنّف األفعال الواردة في الجدوِل:. ١
وِق، وقد استعَذبَتْها روحي،  نْتُها بعبيِر الشَّ َّاِت العالَمِ جميِعها أغنياٍت وحكاياٍت لوَّ نَسْجُت من ُحروِف أبجدي
موِع، لعلَّها  يحان الّذي تناثَر عبُقُه آهاٍت أَسبلَْت بتالتُها ندى الدُّ َِّف لَحناً أعِزفُُه على عوِد الرَّ واجتمَعْت لتؤل
تكوُن رسولي إليَك، فما سأكتبُُه عنَك، يا وطني، ليَسْت قصائَد أتغنَّى بها، بْل مشاعري التي ترَجَمتها كلماٌت 

نتْها الحروُف وهي في الطريِق نحوك. مسافرةٌ، وهدهدتها أحاسيسي التي كوَّ

ُد  فعٌل َمزيٌد بثالثِة أحرف فعٌل َمزيٌد بحرفني فعٌل َمزيٌد بحرٍف الفعُل املجرَّ

ِد والَمزيد.. 2 أستخرُج األفعاَل الواِردَة في البيتَين اآلتيَين، وأبيُِّن نوعها وفَق المجرَّ

ــراً ــ ــَج ــ ــدٍة )*(ح ــ ــ ــزح بـــأيّـــِة وه ــ زحـ

ــًة ــي ــن ــوِر أغ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــى ال ــ ــب ع ــ ــت ــ واك

ــُع الــحــجــُر ــش ــع ــش ــي ــارٍة س ــ ــض ــ ــح ــ ب

ــَم صــــوتَــــُه الــــَوتَــــُر ــلَّـ ــعـ ــا تـ ــه ــن م

أُعرُب ما ُوِضَع تَحتَه خطٌّ في البيِت اآلتي.. 3
دَة . 4 ُث أمامَ زمالِئي بثالِث جمٍل على األقلِّ عْن أهميَِّة االنتماِء إلى الوطِن، موظِّفاً األفعاَل الُمجرَّ أَتحدَّ

والَمزيدَة.

دَة والَمزيدَة، بأسلوٍب جميٍل.. 5 أكتُب ِفْقَرًة أِصُف بها حنيَن مغترٍب إلى وطنه، مُستعمالً األفعاَل الُمجرَّ

الوهدة: األرض المنخفضة.  *
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 عبد الرَّحمن حيدر (*)

الدرس الثالث التَّعاُوُن نَّص أديبٌّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

عادةُ بفضِل تعاوِن أبناِئِه. الحياةُ لوحةٌ غنيّةُ األلواِن، ومنها نتعلُّم المحبّةَ والعطاءَ لبناِء مجتمٍع تغمُرهُ السَّ

األمانَــِة  يف  عــاٌت  متطوِّ

للتَّنميــة ــوريَِّة  السُّ

ولد في ريف دمشق )قارة( عام )١٩٤٠م(، وعمل في مجال التّربية، وشعره في المناسبات القوميّة والوطنيّة، من أعمالِه الّشعرية: »أغنيات الحياة« - »شدو البالبل«.  *
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الّنّص:

ــَردي1 ــف ــَش مب ــي ــي أع ــُت ل ــْق ــلِ ــا ُخ ــا م ــاِتأنـ ــ ــوَج ــ والــــنَّــــاُس بـــحـــٌر زاخــــــُر امل

ــي الـــحـــيـــاَة جــمــيــلــًة٢ ــن ــب ــا ن ــًعـ ــا َمـ ــ ــٍف وتَـــــــَعـــــــاُوٍن وِصــــــاِتإنَـّ ــ ــآلُ ــ ــت ــ ب

ــًة٣ َمــحــبَّ ــاِة  ــي ــح ال ــاُوُن يف  ــعـ ــتَّـ الـ ــو  ــزه ــَاِتي ــَس ــَب ــال ــاِس ب ــنَّـ ــوَب الـ ــل غـــمـــَرْت ق

ــن الــُعــا٤ ــا نَـــشـــاُء م ــُع م ــصــن ــحــبِّ نَ ــال ــاِتب ــق ــب ــطَّ ــوارُق ال ــ ــ وتــــــذوُب فــيــِه َفـ

كــلَّــنــا٥ ــادِة  ــعـ ـ ــسَّ الـ َروُض  ــنــا  ــاِتويَــُضــمُّ ــَق ــَف ــَخ ــَع ال ــ ــًوى َم ــ ــاً يَـــــِرفُّ ه ــب قــل

ــاُوٍن٦ ــعـ ــاِن َفـــيـــُض تَـ ـــسـ ــواِتفـــَحـــضـــارُة اإلن ــن ــسَّ ــدى ال ــ ــجــمــيــعِ عــى َم ــنَي ال بـ

ــنــا٧ ــاِة فــكــلُّ ــيـ ــحـ ـــَنـــا َرَغـــــــُد الـ اآليتويـــعـــمُّ بــــنــــاِء  يف  تُـــــشـــــارُك  أيـــــــٍد 

ــا٨ ــَن ــَن ــي ــا وأنــــــَت وكـــــلُّ َفـــــــْرٍد ب ــأنـ ــاِتفـ ـ ــحَّ ــنَّـ ــَة الـ ــ ــْوَحـ ــ ــُم لَـ ـ ــمِّ ــتـ جـــــزٌء يُـ

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

زاخرٌ: مُْمتَِلئ.�
روٌض: مفردها روضةٌ: األرُض الُمعِشبَة.

رغد: طيِّب.
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مهارات االستماع

، أَعمَُل مَعَ زمالئِي على تنفيذِ النَّشاط:*  بعدَ استماعِي النَّصَّ
حيحة ممَّا بيَن القوسين:. ١ أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ

وَق - الحبَّ – الخيَر(.	    يحقُِّق التَّعاُوُن للمجتمِع: )الحضارَة - الشَّ
: )اجتماعّي – وصفّي – إنسانّي(.ب    الموضوُع الّذي يعالُجُه النَّصُّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

حيحةِ.*  أقرأُ النَّصَّ السَّابقَ قراءًة جهريًَّة مراعيًا التَّنغيمَ وإخراجَ الحروفِ من مخارِجهَا الصَّ

ُر
َّ ذك

وِت وفقاً لداللِة المعنى أو الشعور أو األسلوب النحويّ 	ت  التَّنغيمُ:  تلويُن نبرِة الصَّ
)فرح – حزن – استفهام…(.

القراءُة الصامتُة:	 
أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 

َل، ِبَم نبني الحياَة؟. ١ من فهمَك المقطَع األوَّ
اعِر مستفيداً مّما وردَ في المقطِع الثِّاني.. 2 أَشرُح منطلَق بناِء العالقاِت اإلنسانيَِّة في رأي الشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

ِف المعاني المختلفِة لكلمِة )يزهو(.. ١ أستعيُن بالُمعجمِ في تعرُّ
أَختاُر ممَّا يأتي:. 2

 الكلماِت الّتي تنتمي إلى مجاِل )اإلحساس(:	   
)قلوٌب – ُجْزء – الَخفقات – هَوًى – الُحّب – فََوارق(.

:ب     الفكرَة العامَّةَ للنَّصِّ
عوة إلى التَّعاوِن(. )التَّعاوُن سبيُل التَّآخي – التَّعاوُن سبيٌل لبناِء الَوطَن – الدَّ

أنسُب كلَّ فكرٍة من الِفَكِر اآلتيِة إلى البيِت الّذي يتضمَّنُها:. 3
تعاوُن األفراِد سبيٌل إلى حضارِتِهم. -
التّعاون يدعّم أسس المحبّة بين الناس. -
الحياةُ الجميلةُ أسُسها المحبّةُ والتَّعاوُن والتَّواصُل. -

 أدلُّ مَن النَّصِّ على البَيِت الذي يعبُِّر عن الَمعنى اآلتي:. 4
يجمعُنا الحُبُّ في عالٍَم منَ السَّعادةِ، فنعيُش على قلٍب واحدٍ دائِم الَخفقانِ بالحُبِّ والمَوَدَّة.
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ابِع.. 5 ُح ثمراِت المحبَّة في ضوء فهمي البيت الرَّ أوضِّ
ابِع.. 6 اعِر، مستفيداً مّما ورد في البيِت السَّ أشيُر إلى ما تحقِّقُه المَشاركةُ المجتمعيَّةُ في رأي الشَّ
قاَل إيليا أبو ماضي:. 7

أنـــــــــَت مـــــا وقَّــــــعــــــُت لَـــحـــنـــايــــــــا رفـــــيـــــقـــــي أنــــــــــا لـــــوال

- . ُح وجهاً من أوجِه التَّشابِه بيَن هذا البيِت والبيِت الثَّامِن من النَّصِّ أُوضِّ

ق الجمالّي التذو�

ابقة:. ١ أُبيُِّن الفرَق في الداللِة على المعنى بين التّعبيريِن اآلتييِن، مستفيداً من الفائدِة السَّ
بالحبِّ نصنُع ما نشاءُ من الُعال. -
- . نصنُع ما نشاءُ من الُعال بالحبِّ

أمألُ الفراَغ بما يناسُب، فيما يأتي:. 2
، وأنا أشبُّهُه بــ… . - شبّه الشاعُر القلَب بطائٍر يَِرفُّ

، وأمثُِّل لها من البيِت الثَّاني.. 3 أُبيُّن دوَر الُمدوِد في إثراِء موسيقا النَّصِّ
لقاُء:	  الحفُظ واالإ

فِّ.*  أحفُظ من النَّّص السابق أبياَت المقطعين األوّل والثاني، ثمَّ ألقيهما أمامَ زمالئي في الصَّ

غويّة الّتطبيقات الل�

طَر اآلتي: غمَرْت قلوَب النَّاِس بالبسماِت.. ١ أُعرُب الشَّ
أجعُل الفعَل اآلتي مزيداً بحرٍف واحٍد، ثمَّ بحرفين: صنَع: ..............، ................ 2
أعلُِّل ما يأتي: . 3

كتابةَ التَّاِء مبسوطةً في كلمِة )الموجات(. -
كتابةَ الهمزِة على صورِتها في )نشاء(. -

المستوى ا�بداعي

اعرُ سببًا لرفِض العيِش مُنَفِردًا، أذكرُ أسبابًا أخرى من عندي.*  ذكرَ الشَّ

التعبير الكتابي

 تعاونُت أنا وزمالئِي على تجميِل حديقةِ المدرسةِ. * 
أكتبُ موضوعًا أبيّن فيه ما قمنا به مستفيدًا من تأمُّلي النَّصَّ السَّابقَ.

دة
م.فائ من فوائد التَّقديم إبراُز أهميَِّة المتقدِّ
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قواعد اللّغة

حيُح واملعتلُّ الفعُل الصَّ
 

…١…
أقرأُ البيَت اآلتي، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النّشاطِ:* 

حمن حيدر:  قال عبد الرَّ

ــن الــُعــا ــاُء م ــش ــا ن ــحــبِّ نــصــنــع م ــال ــاِتب ــق ــب ــطَّ ــوارُق ال ــ ــ ــِه ف ــي ــذوُب ف ــ ــ وت

أردُّ كاّلً من الفعلين )نصنع - تذوُب( إلى الماضي وأبيّن نوعه من حيث عدد أحرفه األصلية.. ١
أبيُّن التّغييَر الذي طرأ على الفعِل )تذوُب( عند ردِّه إلى الماضي.. 2
دُ الفعَل الّذي أحُد حروِفِه األصليِّة حرُف علٍَّة، والفعَل الّذي َخلَْت حروفُُه من أَْحُرِف العلَِّة.. 3 أحدِّ
أُسمِّي الفعَل الّذي َخلَْت حروفُُه األصليَّةُ من أَْحُرِف العلَِّة فعالً صحيحاً، ماذا أسّمي الفعل الذي أحد . 4

حروفه األصلية حرف علّة؟

ُر
َّ ذك

	ت

حيحُ: هو الفعُل الّذي خلْت حروفُُه األصليَّةُ من أحرِف العلَِّة. الفعُل الصَّ
: هو الفعُل الّذي كاَن أحُد حروفُُه األصليَّة حرَف علٍَّة. الفعُل المعتلُّ

أحرف العلة ثالثة هي )األلف - الواو - الياء(.

التَّطبيق:	 

أستخرجُ األفعاَل الواردَة في الجمِل اآلتيةِ، ثمَّ أَُصنُِّفها وفقَ الجدوِل:* 
عمَّ الخيُر بالدنا. -
عاُب. - بالمثابرِة تهوُن الصِّ
معاً نبني الحياَة محبّةً. -

حيُح حرف العلَّةالفعُل املعتلُّالفعُل الصَّ

سمِّيَت أحرُف العلَِّة بهذا االسم لما يصيبُها من حذٍف أو تغييٍر عند التّصريِف.  *
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…2…
أَقرأُ األبياَت اآلتيَة، ثمّ أَعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

حمن حيدر: - قال عبد الرَّ

ــًة َمــحــبَّ ــاِة  ــي ــح ال الـــتَّـــعـــاُوُن يف  ــزهــو  ي

كلَّنـــا ــــــعادِة  السَّ روُض  نا  ويَضمُّ

ــَاِت ــَس ــَب ــال ــنَّـــاِس ب ــوَب الـ ــل غــمــَرْت ق

الَخـَفـَقاِت َمـــــَع  هـــــوًى  يـــــِرفُّ  قلـباً 

وقال سعيد عقل: -

الكتِب ويف  قلبي  يف  ــدِك  ــج م ــرأُت  ــ يِغِبق املــجــُد مل  أنــِت  ــُد؟!  ــج امل مــا  شــآُم 

ابقِة.. ١ حيَحةَ الواردَة في األبياِت السَّ أَستخرُج األفعاَل الصَّ
أُسمِّي الفعَل الّذي خلْت حروفُُه األصليَّة من الهمزِة والتَّضعيِف فعالً سالماً، ماذا أُسمِّي الفعَل الّذي . 2

أحُد أحرِفِه األصليَّة مضعَّفاً.
أُسمِّي الفعَل الّذي أحُد أحُرِفِه األصليَّة همزةٌ.. 3

ُج
نت
ست

	

حيِح ثالثُة أنواٍع: للفعِل الصَّ
الفعُل السَّالمُ: ما كانت حروفُُه خاليةً من الهمزِة والتَّضعيِف.

الفعُل المهموُز: ما كاَن أحُد أحُرِفِه األصليَّة همزًة.
الفعُل المَضعَّفُ: ما كان أحُد أحُرِفِه مضعَّفاً.

التَّطبيق:	 

أَستبدُل باألفعاِل المعتّلةِ أفعااًل َصحيحًة تعبِّرُ عن معناهَا في كلٍّ ممّا يأتيْ، وفقَ المِثال:* 
  سعى: دأَب  عاد:    أحصى:    ُشِفَي:  

…3…
أقرأُ األبياَت اآلتيَة، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

الُعا مــن  ــشــاُء  ن مــا  نـَـصــنــُع  بــالــحــبِّ  ـ 

جميلًة ــاَة  ــي ــح ال نــبــنــي  َمـــعـــاً  ــا  ــ  إنَـّ

ــا ــابَ ــت ــِع ال املـــواصـــلـــِة  ــمــُت مـــن  ـ ســئ

ــاِت ــق ــب ــطَّ ــه َفـــــــواِرُق ال ــي وتـــــذوُب ف

ــٍف وتَــــــعــــــاُوٍن وِصــــــاِت ــ ــآلُ ــ ــت ــ ب

بابا الشَّ َوِرَث  ــد  ق ــُب  ــي ــشَّ ال وأمـــى 
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ابقِة، وأدَُلُّ على موقِع حرِف العلَِّة في كلٍّ منها.. ١ أَستخرُج األفعاَل المعتلّةَ الواردَة في األبياِت السَّ
أُسمِّي الفعَل المعتلَّ وفَق موقِع حرِف العلَِّة فيه.. 2

ُج
نت
ست

	

للفعِل المعتّل وفقَ موقِع حرفِ العّلةِ ثالثُة أنواٍع، هي:
لُُه حرَف علَّة. المعتلُّ المِثاُل: ما كاَن أوَّ

المعتلُّ األجوفُ: ما كان أوسطُُه حرَف علَّة.
المعتلُّ النَّاقُص: ما كان آخُرهُ حرَف علَّة.

التَّطبيق:	 

 أصنِّفُ مَعَ زمالئِي األفعاَل اآلتيَة وفقَ الجدوِل:  * 
باع – سقى – وصل – قام – وقف – رمى.

الفعل املعتّل الّناقصالفعل املعتّل األجوفالفعل املعتّل املثال

القاعدة العاّمة

حيُح: هو الفعُل الذي خلَْت حروفُُه األصليَّةُ من حروِف العلَِّة. الفعُل الصَّ

: هو الفعُل الذي كاَن أحُد أحُرِفِه األصليَّة حرَف علٍَّة. الفعُل املعتلُّ

أحرف العلة ثالثة هي ) األلف - الواو - الياء(
حيِح ثالثُة أنواٍع:	  للفعِل الصَّ

   الفعُل المهموُز: ما كاَن أحُد أحُرِفِه األصليَّة همزًة. 
 الفعُل المَضعَّفُ: ما كان أحُد أحُرِفِه مضعَّفاً. 

الفعُل السَّالمُ: ما كانت أحُرفُُه خاليةً مَن الَهمزِة والتَّضعيِف.
للفعل المعتّل وفق موقِع حرِف العّلِة ثالثُة أنواٍع، هي:	 

لُُه حرَف علَّة.     المعتلُّ المِثاُل: ما كاَن أوَّ
 المعتلُّ األجوفُ: ما كان أوسطُُه حرَف علَّة. 

المعتلُّ النَّاقُص: ما كان آخُرهُ حرَف علَّة.
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 التَّقويم النِّهايّئ 

أَقرأُ النَّصَّ اآلتيَ، ثُمَّ أمأل ُالجدوَل بالمطلوِب:. ١
حُر على وجنتيك مالمح َاألصالِة والنَّقاء حتَّى أصبحَت  َّامُ إشراقاً! وكم رسَم السِّ  وطني! كم زادتَك األي
َّامِ يحكي قصَص الجماِل األبدّي. فكم من عاشٍق سأَل عن أرٍض، وقفْت  منبًَعا لُهما! وطني فاَح منَك عبيُر األي
أمامَها صروُح المجِد حائرًة! فردَّ التَّاريُخ مفتخراً بشمائِلَك: "هذه حكاياُت أبنائي الّذين ضربوا أروَع األمثلة 

في التَّضحيِة والفداِء"، وطني صدَق أحمد شوقي حين قال فيك:

ــُه ــْن ــِد َع ــل ــُخ ــال ــُت ب ــل ــغ ــنـــي لــو ُش نفيسَوطَـ ــِد  ــل ــُخ ال يف  ــِه  ــيـ إلَـ نــاَزَعــْتــنــي 

حيُح  الصَّ
ُ

الِفعل
ُّ

 املعتل
ُ

الِفعل

املاملضعَّفاملهموز النَّاقصاألجوفاملثالالسَّ

حيَحةَ والمعتلَّةَ.. 2 ُث أمامَ زمالِئي عن موقف حياتيٍّ يُظهر انتمائي لوطني، مُوظِّفاً األفعاَل الصَّ أَتحدَّ
أذكُر ثالثةَ أفعاٍل تبدأ بحرف الواو، وأضُع كاّلً منها في جملٍة من إنشائي.. 3
أُعِرُب ما تحتَُه خّط في البيِتين اآلتيين:. 4

ــُت أدعــــــــوَك أيب ــ ــ ــا زل ــ ــي! م ــ ــن ــ وط

ــا ــن ق ــرَّ ف ــذي  ــ الـ ــُر  ــ ه ــدَّ ــ ال درى  ــل  هـ

ــْد ــولَـ الـ قــلــِب  الـــُيـــتـــِم يف  وِجـــــــراُح 

ــْد ــَسـ ــن َجـ ــ ــاً ع ــ ــ َق روحـ ــرَّ ــ ــ ــه فـ ــ ــ أنَّ
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الدرس الرابع

 زيك قنصل (*)

يا شاُم نصٌّ أديبٌّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

حبُّ الوطِن ترويِه أ حاسيُسنا وعواطُفنا. ودمشُق بتاريِخها وحضارِتَها مهوى أفِئَدِة شعرائنا أينما كانوا، 
وُق والحنيُن إليها. هُم الشَّ يشدُّ

دمشق القدمية

شاعٌر سورٌي مهجرّي ُوِلَد في ريف دمشق )يبرود( عام )١٩١6م( وتوفّي عام )١٩٩٤م(، من دواوينه: »نور ونار« – »ألوان وألحان« – »شظايا«.  *
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الّنّص:

ــِه1 ــْي ــيِّ ــاُم ح ــ ــا شـ ــرٌِب يـ ــ ــغ ــ ــِهحـــيَّـــاِك ُم ــي ــاس ــق يُ مـــا  يُـــقـــايس  ــِه  ــيـ تـــركـ ال 

فانطلَقْت٢ ــَر  ــع ــشِّ ال ــاُه  ــمــت عــلَّ ــاِك  ــن تُـــســـامـــُر املــــــأَ األعــــــى قـــوافـــيـــِهعــي

ــأْت٣ ــَف ــط ــِهتــقــاَذَفــْتــُه ريــــاُح الــبــنِي وان ــيـ ــانـ ــُة إيــــــــاٍن أمـ ــ ــيَّ ــ ــق ــ لــــــوال ب

حــامئٌة٤ َمـــــغناِك  عى  ــي  ُروح شــاُم  ــِه؟يا  ــي ــاَب راق ــ ــرحٍ خ ــج ــْل تَـــْرُفـــِقـــني ب هـ

ــُه٥ ــلُ ــراِج ــازداَدْت م ــ ــ ــَي ف ــوق خافيِهأخــفــيــُت َش ــِس  ــف ــنَّ ال يف  أَْقــَتــلُــُه  ــوُق  ـ ــشَّ والـ

يؤنُِسنا٦ عــنــِك  حــديــٍث  مــن  هــل  شـــاُم  ــَي فـــردوســـاً لـــراويـــِه؟!يــا  ــب ــل ــُت ق ــْح ــت ف

َوتَــــٌر٧ ــا  ــن ل ــِفـــْق  ــْخـ يَـ ملْ  ــبِّـــِك  حـ نــاديــِه؟بــغــرِ  اِر  ــدَّ ــ ال ــاَل: ينى غــريــُب  قـ َمـــْن 

ــِمــي٨ ُحــلُ ويف  رؤيـــا  ــتــي  ــظَ ــْق يَ يف  ــِهأراِك  ــي ــاج ــرى أُن كـ ــذِّ ــرِم الـ ــ ــا عـــى ح ــًف طــي

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

�
تُسامر: تُحادُث ليالً.

البَين: الِفراق.
الرَّاقي: المقصود به الطَّبيُب.

المراجُل:  القدوُر الكبيرة والمقصودُ بها النِّيران.

النَّادي: األهُل والعشيرةُ.
يفُ: الخياُل. الطَّ
أناجيه: أحادثُُه.
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مهارات االستماع

بعد استماعي النَّصَّ أعمَُل مَعَ زمالئِي على تنفيذِ النَّشاط:* 
اعُر حديثَُه إليه.. ١ َه الشَّ َّذي وجَّ أسمِّي البلَد ال
حيحِة ممَّا يأتي:. 2  أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ

كاً بالوطِن – مُتذكِّراً األهَل والوطَن – منَشِغالً عن الوطِن(. ابِق: )متمسِّ ه السَّ اعُر في نصِّ بَدا الشَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أَقرأُ النَّصَّ السَّابقَ قراءًة جهريًَّة سليمًة، مراعيًا التلوينَ الّصوتيّ المناسبَ ألسلوبَي االستفهاِم والنداء.* 

القراءُة الصامتُة:	 

أَقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثُمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 
اعِر في بالِد الغُربِة.. ١ ابِق مظهَريِن من مظاهِر معاناِة الشَّ أذكُر مَن النَّصِّ السَّ
أبيّن مؤشرين يداّلن على تعلّق الشاعر بدمشق مّما ورد في المقطع الثّاني.. 2

االستيعاب والفهم والتحليل

ؤية(، مستفيداً مّما يأتي:. ١ ِف الفرِق في المعنى بيَن )الّرؤيا – الرُّ أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ
قال زكي قنصل: -

ُحــلُــِمــي ويف  ــا  رؤيـ ــتــي  ــْقــظَ يَ يف  ــِهأراِك  ــاجــي ــرى أُن كـ ــذِّ ــرِم الـ ــ ــا عــى ح طــيــًف

وقال الّشاعر: -

طلعًة يحكيَك  الــبــدُر  لـــوال  ــَك  ــدِروحــقِّ ــب ال ــِة  ــ رؤي إىل  عيني  طــمــَحــْت  ــا  مل

ابقِة:. 2  أختاُر ممَّا يأتي الفكرَة العامَّةَ لألبياِت السَّ
اميةُ في  اعِر الُمغتَِرب – مكانةُ الوطِن السَّ وِق في نفِس الشَّ ُّد نيراِن الشَّ اعِر – توق امُ مُلِهمةُ الشَّ )الشَّ

قلوِب الُمغتَربين(.
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أصنُِّف الِفَكَر اآلتيةَ وفَق المسميّاِت الواردِة في الَجدوِل: . 3
اعِر بتحقيِق أمانيِه -حنيُن  امِ – فرُح الشَّ اعِر للشَّ امِ من آثاِر الغربِة -استمراُر حبِّ الشَّ )االستغاثةُ بالشَّ

اعِر إلى وطِنِه وتعلُُّقُه ِبه(. الشَّ

ئيسة للمقطع  الفكرة الرَّ

ل األوَّ

ئيسة للمقطع  الفكرة الرَّ

الثَّاين

الفكرة املستبعدةالفكرة الفرعيَّة

ل.. 4 امِ في البيِت األوَّ اِعُر إلى الشَّ أبيُِّن ما طلبه الشَّ
ُح كاّلً منهما.. 5 في البيِت الثَّاني سبٌب ونتيجةٌ، أوضِّ
اعِر بوطنِه مّما تجلّى في البيتيِن الّسادس والثّامن.. 6 أَذكُر دليلين يُثبتاِن تعلَّق الشَّ
اِبع.. 7 اعُر في البيِت السَّ َّذي استنَكَرهُ الشَّ أُحّددُ األمَر ال
ُح هذا المعنى.. 8 انطوى البيُت الثَّامُن على انتماٍء عميٍق للوطِن، أوضِّ
قاَل زكي قنصل في قصيدٍة أخرى:. 9

يَحِملُني مِس  الشَّ عــمِّ  بنَت  يا  ــقــِدجــوالُن  ــتَّ ــوجــهــك مـــا أطـــِفـــْئـــُه يَ ــوٌق ل ــ ش

ابِق. - أدُلُّ من النَّصِّ على البيِت الّذي تلتقي فكرتُه فكرَة البيِت السَّ

ق الجمالّي التذو�

ابِع، أبيُّن الفائدَة الّتي حقََّقها ذلك التَّقديم.. ١ اعُر )بغير حبِّك( على الفعِل )لم يخفْق( في البيِت السَّ مَ الشَّ قدَّ
ُح بمثاٍل مناسٍب من البيِت الثَّامِن ما يثيُرهُ التَّضادُّ بيَن الكلماِت في خياِل الُمتلّقي.. 2 أُوضِّ
ل.. 3 يؤدِّي تكراُر الكلماِت إلى إغناِء النَّصِّ بإيقاٍع موسيقيٍّ جميٍل، أُثبُت ذلك بمثاٍل وردَ في البيِت األوَّ
لقاُء:	  الحفُظ واالإ

، ثمَّ ألقيها أمامَ زمالئي في الصفِّ. *  أحفُظ أبياَت المقطِع الثاني من النصِّ

غويّة الّتطبيقات الل�

أستخرُج من البيِت اآلتي فعالً من األفعاِل الخمسِة، ثمَّ أعربُُه.. ١

ــاِك حــامئــٌة  ــن ــغ ــى م ــي ع ــ ــام روح ــا شـ ــِه؟ ي ــي ــاَب راق ــ ــرحٍ خ ــنَي بــج ــق ــرُف هــل ت

أصنِّف األفعاَل اآلتيةَ )قاَل – ينسى – َوَجد( وفق َالجدوِل اآلتي:. 2

الفعل املعتّل الّناقصالفعل املعتّل األجوفالفعل املعتّل املثال

كرى- ُرؤيا(.. 3 أعلُِّل كتابةَ األلِف في كلٍّ من الكلمتيِن اآلتيتيِن )الذِّ
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ُر
َّ ذك

 عناصرُ الرّسالة: الُمرَسل إليه- التحيَّة - 	ت
مضموُن الّرسالة - الُمرِسل - التَّوقيع. 

 

التعبير الكتابي

ر أحدُ أقاِربي باالستقراِر خارجَ الوطِن بعدَ إنهاِء دراستهِ الجامعيَّةِ. *   فكَّ
أَكتبُ رسالًة أحثُّهُ فيها على العودةِ، مبِرزًا حاجَة الوطِن إلى أبنائِهِ المغتربين، مبيِّنًا اآلثارَ السَّلبيََّة لغياِب األبناِء عن أوطاِنهم.

 
قواعد اللّغة

يفُّ امليزاُن الصَّ
 

…١…
أَقرأُ الفقرََة اآلتيََة، ثمَّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النّشاطِ:* 

لقد َعِلَم كلُّ مَْن سأَل عن مهِد الحضاراِت أنَّ دمشَق مَْن فَتَح آفاَق المجِد، وعلى أبواِبها َكتََب التّاريُخ أروَع 
إنجازاِته.

أستخرُج األفعاَل الواِردََة في الفقرَة الّسابَقة، وأذكر نوعها من حيث المجّرد والمزيد.. ١
الميزان الصرفي للفعل الثالثي المجّرد هو /فعل/ والحرف األول من الفعل هو )فاء( الفعل، ماذا . 2

أسمي الحرفين الثاني والثالث من الفعل بحسب الميزان الصرفي.

ُر
َّ ذك

	ت

مُ )فعل(. يُوزنُ الفعل الثُّالثيّ المجرَّد بثالثةِ أحرُفٍ هي: الفاءُ والَعيُن والالَّ
دِ  ُل من الفعِل الثُّالثيِّ المجرَّ   وتُسمَّى هذه األحرُف )ميزاَن الفعِل(، ويُسمَّى الحرُف األوَّ

)فاءَ الفعل(، والثَّاني )عيَن الفعل(، والثَّالُث )المَ الفعِل(.

التَّطبيق:	 

أستخرجُ الفعَلين المضارعَين الواردَين في البيتِ اآلتي، وأَذكرُ وزنَ كلٍّ منهما:* 
ابّي: - قال أبو القاسم الشَّ

ــَت ــْعـ ــَدَفـ انـ أنَّ  كـــالـــطَّـــرِ  ُد  ــهتُــــَغــــرِّ ــ ــاء وْحـــــــُي اإلل ــ ــا شـ ــ ــدو مب ــ ــش ــ وت
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…2…
أقرأُ المثالين اآلتيَين، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النّشاطِ:* 

زخرَف التّلميُذ لوحتَه بأجمِل األلواِن. -
تََجْمَهَر الطاّلُب أمامَ الَعلمِ ألداِء التَّحيَِّة لُه. -

ابقين، وأبِيُّن نوع كّل منهما من حيث المجرد والمزيد.. ١ أستخرُج الفعلين الواردين في المثالين السَّ
الميزان الصرفي للفعل الرباعي المجرد )فعلل(، أذكر الميزان الصرفّي للفعل )تجمهر(.. 2
رفيِّ في صيغِة الماضي، ثمَّ في صيغِة الُمضاِرِع.. 3 أذكُر وزَن كلٍّ مَن الِفعلَيِن بالميزاِن الصَّ

ُج
نت
ست

دُ على وزِن )فَْعلََل(.	 باعيُّ الُمجرَّ يُوَزُن الفعُل الرُّ
ائدةُ في األفعاِل يُزادُ مثلُها في الميزاِن. الحروُف الزَّ

تُطاِبُق حركاُت الوزِن حركاِت الفعِل الموزوِن.

التَّطبيق	 

أذكُر وزَن كلٍّ من األفعاِل اآلتيِة: )بَعثَر - تبعثَر( - )َزلَزل – تزلَزَل( -

…3…
أقرأُ البيَت اآلتيَ، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 

قال زكي قنصل: -

يؤنُسَنا عنِك  حــديــٍث  مــن  هــل  ــاُم  ش ــِه!يــا  ــراويـ ــَي فـــردوســـاً لـ ــب ــل ــُت ق ــْح ــت ف

أاُلحُظ أنَّ الكلمتين )حديث – قلب( اسمان.. ١
، وأراعي التطابق من حيث الزيادة والضبط بالشكل.. 2 رفيِّ أَذكُر وزَن كلٍّ منُهما بالميزاِن الصَّ
ُح أنَّ طريقةَ وزن األسماء ال تختلُف عن طريقِة وزِن األفعال.. 3 أُوضِّ

ُج
نت
ست

	

تُوَزُن األسماءُ كما تُوَزُن األفعاُل، ُويطاِبُق الوزُن االسَم الموزوَن.

التَّطبيق:	 

أَذكُر وزَن كلٍّ من األسماِء اآلتيِة: درب – شوق - حلمي.. ١
ابَقِة في ُجملٍة مُفيدٍة.. 2 أَضُع ُكلَّ اسمٍ ِمَن األَسماِء السَّ
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القاعدة العاّمة

دُ بثالثِة أحرٍف هي: الفاءُ والعيُن والالمُ )فعل(. وتُسمَّى هذه األحرُف   يُوزُن الفعُل الثُّالثيُّ المجرَّ
ِد )فاءَ الفعِل(، والثَّاني )عيَن الفعِل(،  ُل من الفعِل الثُّالثيِّ المجرَّ )ميزاَن الفعِل(، ويُسمَّى الحرُف األوَّ

والثَّالُث )المَ الفعِل(.
دُ على وزِن )فَْعلََل(. باعيُّ الُمجرَّ يُوَزُن الفعُل الرُّ

ائدةُ في األفعاِل يُزادُ مثلُها في الميزاِن. الحروُف الزَّ
تُطاِبُق حركاُت الوزِن حركاِت الفعِل الموزوِن.

تُوَزُن األسماءُ كما تُوَزُن األفعاُل، ُويطاِبُق الوزُن االسَم الموزوَن.

 التَّقويم النِّهايّئ 

١ .: أَقرأُ البيَت اآلتَي، ثُمَّ أذُكُر الوزَن الصرفيَّ لما تحتَه خطٌّ

ــُه ــلُ ــَي فـــــازداَدْت مــراِج ــوق خافيِهأخــفــيــُت َش ــفــِس  ــنَّ ال يف  ــُه  ــلُ ــَت أق ــوُق  ـ ــشَّ والـ

 أصوغُ من الفعِل )رسَمَ( لفظاً يدلُّ على كلٍّ من األوزاِن اآلتيِة:. 2
)فاِعل - مفعول – فعَّال - مَفَعل – مََفاِعل(.

أَقرأُ البيَت اآلتَي، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:. 3

ــا ــاِدن ــب ــَح األَْحـــــــزاِن عــن أك ــاِسـ ــوُديــا َمـ ــ ــُب ــ ــَح كُ ــريـ ــسـ ــى تـ ــتَّـ بـــــــاآلِه حـ

اِبِق.	    َّتي تحتها خطٌّ في البيِت السَّ أذُكُر الوزَن الصرفيَّ لألسماِء ال
أذُكُر فعَل كلٍّ ِمْن هذه األسماِء، وَوْزنَه.ب   
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الدرس الخامس شاعٌر ووطن مطالعة

: الّنصِّ

َلبَة، بدعوةٍ من االتِّحادِ الوطني لَطَلبةِ سورية  اعرُ العربيُّ الكبيرُ نزار قبَّاني في دمشقَ في أثناء لقائِهِ الطَّ من كلمةٍ ألقاهَا الشَّ
جاء فيها:

…١…
ِب وطني وطالباِتِه  عِر على طالَّ عِر في دمشَق لها مذاٌق مُختَِلٌف … ونكهةٌ أُخرى، وقراءةُ الشِّ قراءةُ الشِّ

هي نوٌع من العزِف المنفرِد على أعصاِب القلِب.
َِّة. مَوي في دمشَق ال أستطيُع أْن أكوَن محايداً، فال حيادَ مََع مدينٍة أصبَح ياسمينُها جزءاً من دورتي الدَّ

تقاطيَع وجهي،  تُغِيُّر  َّة،  أبجدي قمًحا وشعًرا وحروفًا  عُني  تُوزِّ  ، الورديِّ باللَّون  ترُسُمني  المدينةُ  وهذه 
دُ طوَل قامتي. تُحِدّ

ًّا. امِ ال أستطيُع إالَّ أْن أكوَن شامي في الَشّ

جامعة دمشق
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شاعٌر ووطن

ذقية. ال أستطيُع إالَّ أْن أكوَن سمكةً في الفراِت، أو سنبلةً في حوراَن، أَو صَدفةً على رماِل الالَّ
امِ ال أستطيُع إالَّ أْن أكوَن فيلسوفًا… أو حكيًما… في الشَّ

ال بدَّ أْن أخترَع لغةً استثنائيَّةً لهذِه المدينِة االستثنائيَِّة.
تي مًَعا… الواقُع أنَّ دمشقيَّتي هي نُقطةُ َضعفي وقوَّ

وفَُسيِفساِء جوامِعها…  بساتيِنها..  وأسواِر  بيوِت دمشَق..  َحَجًرا من  َحَجًرا  مُقتَلََعةٌ  َّتي  أبجدي كلُّ حروِف 
.. كلُّ أَِلٍف رسْمتُها على الَوَرِق هي ِمئَْذنَةٌ ِدمَشِقيَّةٌ، ُكلُّ سيٍن هي  اميِّ قصاِئدي كلُّها مَُعَمّرةٌ على الطِّراِز الشَّ

ُسنْبُلَةُ قَْمح.
وهكذا تَستوِطُن ِدمَْشُق كتابَتي وتشكِّل جغرافيَّتُها جزءاً من جغرافيَِّة أدبي.

…2…
ُب كانُوا على امتداِد تاريخي أعظََم ُسَفرائي، هم  في هذه األُمِْسيَِة الجامعيَِّة، يأخُذ صوتي بُعًدا ثالثًا؛ فالطُّالَّ
َّذيَن نقشوني على مَشاِعِرهم، وحفظوني  َّذين طبُعوا قَصاِئدي في ذاِكَرِتِهْم قبَل أْن تُكتَشَف الَمطْبََعةُ، وهم ال ال

في َضمائِرهم، قبَل أْن تكوَن أشرطةُ التَّسجيِل.
ُب ُل اعترافاً أدبيَّاً ال بدَّ من تسجيِلِه، فلوال الطُّالَّ ُم األشياءَ، ولكنَّني أُسجِّ َّني هنا ال أجامُل، وال أضخِّ إن

عِر، وجفَّ ماءُ القلِب.  _ والطَّالباُت طبعاً _ لضاقَْت مَساحةُ الشِّ
دمشق آذار )١٩7٩م(  
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مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أَقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة سليمًة، مراعيًا تمثّل المعاني الواردةِ فيه.* 

القراءُة الصامتُة:	 

أَقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 
حيحةَ ممَّا بيَن القوسين:. ١  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

عِر، كلِّ ما سبق(. ِب، سورية، الشِّ اعُر مدى ارتباِطِه بـ: )الطُّالَّ أَظهَر الشَّ
2 .. اعِر مستفيداً مّما ورد في النَّصِّ أوّضُح ما تمثِّله دمشُق للشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

 أمألُ الجدوَل اآلتي بما يناسبُُه ممَّا بيَن القوَسين:. 3
اعِر بالوطِن وأبناِئِه(. اعِر، ارتباُط الشَّ َِّة الشَّ َِّة في شاعري وري ِب، تأثيُر المدِن السُّ اعِر بالطُّالَّ )عالقةُ الشَّ

ُة لِفكَرُة النَّصِّ العامَّ فكرُة املقطعِ الثَّاينفكرُة املقطعِ األوَّ

َّة.. 4 وري اعَر بالمدِن السُّ ابَط الّذي يربُط الشَّ ِل الرَّ أُوّضُح مَن المقطع األوَّ
اِعِر.. 5 أُبيُّن ما يمثِّلُُه الطاّّلُب للشَّ

ِف الفرِق بيَن المعاني المختلفِة لكلمِة )ضمير( الواردِة في المقطِع الثَّاني.. ١ أَستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ
ِل أربَع كلماٍت تنتمي إلى مجاِل )الطَّبيعِة(.. 2 أُعطي من المقطِع األوَّ

اعِر كلَّ حرٍف مُسمًّى من بلِدِه.. 6 أُبدي رأيي في داللِة إعطاِء الشَّ

فوّي عبير الشَّ مهارات التَّ

اعُر عدمَ حياِدِه عن مدينِتِه دمشَق في قوِلِه: - أظهَر الشَّ
مويَِّة« »ال حياَد َمَع مدينٍة أَصبَح ياسميُنها جزءاً من دوريت الدَّ

أناقُش هذا الرَّأيَ في ظلِّ فكرةِ التّعبيِر عن االنتماِء إلى الوطِن.* 
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التعبير الكتابي
 

النِّصِّ *  في  الواردةِ  المعاني  من  مستفيدًا  نَحوَها،  وواجبي  نفسِي،  في  مكانتَها  مُبيًِّنا  مدينتِي،  فيه  أصفُ  موضوعًا  أَكتبُ 
السَّابق.

َُّ ل
تع

الموضوِع، 	 إلى  خوِل  للدُّ والتمهيَد  والمناسبِة،  والمكاِن  ماِن  الزَّ تحديَد  الوصُف  يتضّمُن 
يترُكُه  الذي  األثَر  ثّم  والتَّفاصيل،  الجزئيّاِت  وصَف  ثَمّ  اإلجماليِّ  الوصِف  إلى  االنتقاَل  ثمَّ 

الموصوَف في النُّفوس.

 
قواعد اللّغة (إمالء)

األلُف اللَّيّنُة
 

…١…
أَقرأُ البيتين اآلتيين، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 

قال عبد الّرحيم محمود: -

ــى َم ــد  قـ ــذي  ــلّـ لـ ــي  ــب ــل ق ــاَد  ــ عـ ــُهإْن  ــ ــُت ــ ــلْ ــ ــَع ــ ــاِر وأَش ــ ــنَّ ــ ــال ــ ــُت ب ــ ــي ــ أت

عال شأن الوطن بحبّنا وتعاوننا. -
أبيّن موقع األلف الساكنة في )عاد - مضى - عال(، وأذكر حركة ما قبله.. ١
أذكر المضارع من الفعلين )مضى - عال(، وأبيّن التغيير الذي طرأ على األلف.. 2
أسمي ألف المّد الساكنة المفتوح ما قبلها ألفاً لينة، أذكر طريقة رسمها في أواخر الكلمات.. 3

ُر
َّ ذك

األلفُ اللَّيّنُة:  هي ألٌف ساكنة ال تقبل الحركات مفتوٌح ما قبلَها، وال ترد إاّل في وسط الكلمة 	ت
أو في آخرها وتُرَسُم في أواخِر الكلماِت ممدودًة إذا كاَن أصلُها واواً، ومقصورة 

إذا كان أصلُها ياءً.
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التَّطبيق:	 

أدُلُّ على الكلمتَين الّلتَين تنتهيانِ بألفٍ ليّنةٍ في البيت اآلتي، وأبيّنُ طريقَة رسِم األلفِ في كلٍّ منهما:* 
قال أحمد شوقي: -

أرقُّ بـــــــرَدى  ــا  ــ ــَب ــ َص ــن  ــ م ــُقســــــاٌم  ــش دم ــا  يـ يُـــكَـــفـــكَـــُف  ال  ودمــــــٌع 

…2…
أَقرأُ البيتين اآلتيين، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاط:* 

قال بدويُّ الجبل: -

ــٌع ــِن ــمــَت ُم ــاَن  ــن ــب لُ ــا  ــ ُرب يف  مــوطــٌن  ــُجــِبيل  ــنُّ ال ــِه  ــائِ ــن أب ــن  ــمِّ م ــع ال بــنــو  ويل 

وقاَل إبراهيم اليازجي: -

ــيــِب يف َشــعــٍر ــاُل الــفــتــى بــالــشَّ ــا كـ الُخلُِقف يف  يِب  بالشَّ الفتى  ــاُل  ك لكْن 

أالحُظ أنَّ كاّلً من )ربا، فتى( اسمان ثالثيَّان، انتهى كلٌّ منهما بألِفٍ ليّنة.. ١
أُصنُِّف األلَف اللّينة في كلمتي )ربا - فتى( وفَق طريقِة رسِمها )ممدودة - مقصورة(.. 2
ُف أصَل األلِف في كٍلّ منهما.. 3 أَُردُّ كلمةَ )ربا( إلى المفرِد، ثُمَّ أُثنِّي كلمةَ )فتى(، وأتعرَّ

ُج
نت
ست

	

تُكتَُب األلُف في آخِر األسماِء الثُّالثيَِّة ممدودًة )ا( إذا كاَن أصلُها واواً، وألفاً مقصورًة  -
)ى( إذا كاَن أصلُها ياءً.

ِف أصِل األلِف في آخر االسمِ الثُّالثيِّ نتَّبع أساليَب منها: َردُّ الجمِع إلى المفرِد، أو  - ِلتَعرُّ
تثنيةُ االسمِ المفرِد أو جمُعُه.

التَّطبيق:	 

أمأل ُالجدوَل اآلتيَ بالمطلوِب وَْفقَ المثال:* 

سبب كتابة األلفنوع األلفالكلمة

ألّن أصلها واوممدودةُذرا

ُمنى

عصا
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…3…
أقرأُ البيتَين اآلتيَين، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 

قال أديُب التَّقّي: -

وسقى الــحــَيــا  ــاِك  ــيَّ ح ــَق  ــلِّ ِج أرَض  ــا  ـــراجي ــ ــاٍت وأح ــ ــاب ــ ــفَّ غ ــت ــل ــِك م ــديـ لـ

وقال إبراهيم طوقان: -

ــدا غ إذا  الـــبـــاِد  لـــشـــبَّـــاِن  ــى  ــرحـ ــَنَمـ ــ ــْف ــ يُ ملْ  بـــــــــاِدِه  ــرِ  ــ ــغ ــ ب كـــــلٌّ 

أُسّمي الحرَف الّذي انتهى به كلٌّ من الفعليِن الثالثيين )سََقى، َغدَا(.. ١
أَذكُر المضارَع من الفعل )سََقى(، ثمَّ أبيُّن أصَل األلِف فيِه.. 2
ُف أصَل األلِف فيِه.. 3 أُدِخُل التّاءَ المتحّركةَ على الفعِل )َغدَا(، وأتعرَّ

ُج
نت
ست

تُكتَُب األِلُف في آخِر األفعاِل الثالثيَِّة ممدودًة )ا( إذا كان أصلُها واواً، وألفاً مقصورًة  -	
)ى( إذا كان أصلُها ياءً.

كِة عليها. - يُعَرُف أصُل األلِف في األفعاِل بصوِغ المضارِع منها، أو بإدخال التَّاِء الُمتَحرِّ

التَّطبيق:	 

أستخرجُ من البيتيِن اآلتييِن األفعاَل المنتهيَة بألفٍ ليِّنَةٍ، وأتعرَّفُ أصَل األلفِ في كلٍّ منهما:* 
قال ابُن الّدمينة: -

ــا دن إذا  املُـــِحـــبَّ  أنَّ  زعـــمـــوا  ــْد  ــ ــِدوق ــَوْج ال ِمـــَن  يشفي  ــأَي  ــنَّ ال وأنَّ  ــلُّ  َيَـ

 قال إبراهيُم اليازجي: -

ــَت فيا ــ ــَك أَن ــعــى لَـ ــدُق َمـــن َس ــأَصـ ــِه الـــَجـــديـــُرَفـ ــ تُـــحـــاِولُـــه َوأَنـــــــَت ِبـ
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…4…
 أقرأُ األبياَت اآلتيَة، ثمَّ أعمَُل مع زمالئي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

قال سعيد عقل: -

ظُـــلـــَمـــٍة يف  الــــّتــــاريــــُخ  ــى الـــّشـــهـــِبَقـــبـــلَـــِك  ــ ــوىل ع ــ ــت ــ بــــعــــَدِك اس

قال إبراهيم قفطان: -

ــا ــاي ــق ب يل  ــُة  ــ ــَم ــ ــي ــ أَم ــا  ــ ي ــنِيَوُردِّي  ــ رهـ ــا  ــ ــه ــ ــاِزلِ ــ ــن ــ م يف  فـــــــــؤاٍد 

أالحُظ أنَّ )استولى( ِفعٌل، و)بقايا( اسم، وأذكُر نوَع هاتين الكلَمتَين من حيُث عددُ أحرِف كلٍّ منهما.. ١
أذكُر الحرَف الّذي سبَق األلَف اللَّينة في كلٍّ من هاتين الكلَمتَين. . 2
أستنتُج قاعدَة كتابِة األلِف الليّنِة، إذا جاءَت فوَق ثالثٍة في الكلمة.. 3

ُج
نت
ست

ترسُم األلُف إذا كانت فوَق ثالثٍة مَن الَكِلمِة )اسماً كانت أم فعالً(:	
مقصورًة إذا لم تُسبَق بياء. -
ممدودًة إذا ُسِبَقْت بياء. -

التَّطبيق:	 

 *: أعّلُل سببَ كتابةِ األلفِ الّلينةِ على صورتِها في آخِِر كلٍّ منَ الكلماتِ الّتي تحتَها خطٌّ
قال جميل بُثينَة: -

ــُد جــدي ــبــاِب  الــشَّ ــاَن  ــعـ َريـ ــَت  ــي ل ــنَي يـــعـــوُدأال  ــ ــث ــ ــا بُ ــ ــوىلَّ ي ــ ــ ودهــــــــراً ت

قال رشيد أيّوب: -

ــك بــــحــــٌر ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــي وب ــ ــنـ ــ ــيـ ــ متــــــــــــوج فــــــيــــــه املـــــنـــــايـــــابـ
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القاعدة العاّمة

األلُف اللَّيّنةُ: هي ألٌف ساكنة مفتوٌح ما قبلَها، وال ترد إاّل في وسط الكلمة أو في آخرها وتُرَسُم في 
أواخِر الكلماِت ممدودًة أو مقصورًة.

 تُكتَُب األلُف في آخر األسماِء واألفعال الثُّالثيَِّة ممدودًة )ا( إذا كاَن أصلُها واواً، وألفاً مقصورًة 
)ى( إذا كاَن أصلُها ياءً.

ِف أصل األلف في آخر االسمِ الثُّالثيِّ نتَّبع أساليَب منها:  ٭   ِلتَعرُّ
َردُّ الجمِع إلى المفرِد، أو تثنيةُ االسمِ المفرِد أو جمُعُه.

 يُعَرُف أصُل األلِف في آخر األفعاِل الثالثيّة بأساليب منها: َصوغُ المضارع من الماضي، أو  ٭
كِة عليها. إدخاُل التَّاِء الُمتَحرِّ

 تُرَسم األلف مقصورة رسماً إذا َوقََعْت فوَق ثالثٍة من الكلمة، ولم تُسبْق بياء. وتُرَسُم ممدودًة  ٭
إذا ُسِبَقْت بياء.

 التَّقويم النِّهايّئ 

أعلُِّل كتابةَ األلِف على صورِتها في كلٍّ ممَّا يأتي: )رَنا، مشى، مُرتضى، استعلى، بَرايا(.. ١
مائَر المتَّصلةَ، وأُعيُد كتابةَ الكلمِة في كلٍّ ممَّا يأتي: )رأيُت، مضيَا، دعوناهم(.. 2 أحذُف الضَّ
أكتُب ِفْقَرًة أعبُِّر فيها عن معاناِة مغتِرٍب، مُْستَعمالً كلماٍت تنتهي بألٍف ليِّنٍة.. 3

 الخّط 

ُر
َّ ذك

اعدةُ زاويةً 	ت خطُّ الرُّقعة:  هو خطٌّ حروفُه قصيرةٌ مائلةٌ قليالً إلى جهِة اليساِر، تُشّكُل حروفُُه الصَّ
طِر منه سوى سبعِة أحرٍف هي )ج – ح –  قائمةً، نقاطُُه متَّصلةٌ، ال ينزُل عن السَّ

خ- ع – غ- م - ــــهــــ(.

أوالً:	 

أكتبُ في دفتِري البيَت اآلتي بخطِّ الرّقعةِ منتبهًا للمسافاتِ بين الحروفِ والكلماتِ ملتزمًا الحجمَ المناسبَ:* 
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الدرس السادس فوّي إبداُء الرَّأي التَّعبري الشَّ

أتعّلم:	 

أقرأُ النَّّص اآلتي، ثمّ أعمَُل معَ زمالئِي على تنفيذِ األنشطةِ الَّتي تَليه:* 
دورتي  من  ُجْزءاً  ياسمينَُها  أصبَح  مدينٍة  مع  ِحيادَ  فال  مَُحايداً؛  أكوَن  أَْن  أستطيُع  ال  دمشَق  في   …( 

َّة…(. موي الدَّ
امِ ال أستطيُع إاّل أْن أكوَن فَيلسوفاً أو َحكيًما، ال بدَّ أْن أخترَع لغةً استثنائيَّةً لهذِه المدينِة االستثنائيَِّة   في الشَّ

َّتي مقتلعةٌ حجراً حجراً من بيوِت دمشَق وأسواِر بساتينها وفسيفساِء جوامِعها. كلُّ حروف أبجدي
ُب كانوا على امتداِد تاريخي أعظَم ُسفرائي، هُُم   في هذِه األمسيِة الجامعيَِّة يأخُذ صوتي بُعداً ثالثًا، فالطالَّ

الذّين طَبعوا قصائدي في ذَاكرِتهم قبَل أن تُكتََشَف الَمطبَعةُ(.

االأسئلة:	 

ابِق.. ١ أستنتُج الِفَكَر التي عبََّر عنها نزار قبَّاني في المقطِع النَّثريِّ السَّ
اعُر ِفَكَره عرًضا واضًحا، أبيُِّن ذلك.. 2 عرَض الشَّ
قٍة ووضوحٍ بعيداً عن الغموِض والتّعقيد، أُمَثُِّل لذلك.. 3 اعُر األلفاَظ المعبَّرَة بدِّ وظََّف الشَّ
ُح هذا التنويع.. 4 َِّة بما يُناسُب المعنى، أوضِّ اعُر في األساليِب اللُّغوي نّوَع الشَّ

مويَّة ... نزار قبّاين دمشُق ... مدينٌة أصبح ياسميُنها جزءاً من دوريت الدَّ
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إبداُء الرَّأي

أي.. 5 أالحُظ الُمخطَّط اآلتي، ثّم أستنتُج منه خطواِت إبداِء الرَّ

اعر الفكرُة العاّمُة - مكانُة الَوطَن يف نفِس الشَّ
اعر بأثُر دمشَق يف الّشاعرانتامُء الشَّ تأثُّر الّشاعر بالطالَّ

الّرأي الّشخيص:

اعر تحيُّز الشَّ

أي الّشخيص: الرَّ

حتميُّة اخرتاِع لغٍة استثنائيٍَّة

الّرأي الّشخيص:

أََخَذ صوُت الّشاعِر بُعداً ثالثاً 

عنَد لقائِِهم.

الُبهاُن الّذي وضعه الكاتُب:

ال حياَد مع مدينٍة أصبَح 

يَاسميُنها ُجزءاً من دوَرتِِه 

الّدمويِّة

الُبهاُن الّذي وضعه: 

حروُف األبجديَِّة مقتلعٌة 

َحجراً َحجراً من بيوِت 

دمشَق.. وأسواِر بساتِينها… 

وفُسيفساِء َجوامِعها..

الُبهاُن الّذي وضعه:

ُب عنَدُه أعظَم  كاَن الطالَّ

سفرائِِه، وهُم الّذين طبَعوا 

قصائَدَه يف ذاكرتِِهم.

دة
أي الشَّخصي، ثمَّ البرهاِن َعلَيه.فائ أِي يبدأُ بتحليِل الفكرِة، ثمَّ عرِض الرَّ إبداءُ الرَّ

ُر
َّ ذك

	ت

ِث النَّاجِح: من صفاِت المتحدِّ
وِت ورفُعُه َوفَْق ما يتطلَّبه المعنى.. ١ خفُض الصَّ
ليمِة.. 2 استعماُل قواعِد الوقِف في المواضِع السَّ
ث.. 3 التَّعبيُر بالوجِه وإيحاءاِتِه وباليديِن عِن الموقِف الذي يعِرُضُه الُمتَحدِّ
التَّفاعُل بينه وبين اآلخريَن في حالتي اإلرساِل والتَّلقي.. 4

أتدرَُّب:	 

طِ السَّابِق، ثمَّ أعِرُض ما وصلُت إليهِ أمامَهُمْ. *   أُحلُِّل مع زمالئي القوَل اآلتيَ مُستفيدًا ممّا وردَ في المخطَّ
بُ والّطالباُت طبعًا،  مُ األشياَء، ولكنَّني أسجُِّل اعترافًا أدبيًّا ال بدَّ من تسجيلهِ، فلوال الطالَّ )… إنَّني هنا ال أجامُل وال أُضخِّ

عر وجَفَّ ماُء قلِبي(. لضاقْت مساحُة الشِّ
أُطبِّق:	 

أستفيدُ من الدّروِس السَّابقةِ في َصوِْغ فِكرةٍ، ثمَّ تكويِن رأٍي َشخصيٍّ، ووضِع البُرهانِ المناسِب عليهِ.* 
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الوحدة الثّانية: الثَّقافَُة والُفنون

املعارف واملهاراتعنوان الدرس

نّص أدبّيدمعٌة عىل الفّن

قواعد اللّغةالبحُث يف الـُمْعَجم

نّص أدبّيالفنوُن الَجميلَة

قواعد اللّغةحاالُت بناِء الفعِل املايض

نّص أدبّيشاعُر الُحّب

قواعد اللّغةاملضارُع: إعرابُُه - بناُؤه

مطالعةاملكتبة الظَّاهريَّة

قواعد اللّغةنصُب الفعِل الـُمضارع

تعبير وظيفّياملقالة

تعبير شفوّيحلقُة البَحث
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. ٭ قراءِة النّصوِص األدبيِة قراءًة جهريةً متمثاّلً الّشعور المناسَب لكلِّ نصٍّ أدبيٍّ

تمييِز فكِر النّصِّ العامِّة والرئيسِة والفرعيِّة. ٭

كتابِة موضوٍع في نهايِة كلِّ نصٍّ أدبيٍّ تدوُر فكَرتُُه حوَل معاني النّّص. ٭

استخراِج الكلماِت )أفعال وأسماء( من المعجمِ ملتزماً خطواِت البحِث الّصحيحة. ٭

تمييِز حاالِت بناِء الَماضي الّصحيِح والمعتلِّ على )الفتِح -الّسكوِن- الّضم(. ٭

تمييِز الفعِل المضارِع المبنّي والفعل المضارع الُمْعَرب. ٭

. ٭ تمييِز نصِب الفعِل المضارِع الّصحيِح والفعِل المضارِع المعتلِّ

كتابِة مقاٍل مستعيناً بمصادِر التّعلّم. ٭

كتابِة حلقِة بحٍث متّبعاً خطواِت إعداِد البَحث. ٭

سيكوُن املتعلُِّم يف نهاية دراسِة هذه الَوْحدِة قادراً عىل:

أهداُف الوحدِة الثّانية

الثَّقافَُة والُفنون
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الدرس األول  نصٌّ أديبٌّ دمعٌة عىل الفنِّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

إلى َضربَات ريشِتِه الّتي طالَما حَملِت الّسحَر  رفيَقُه الّذي رَحَل وتَرَك في األوتاِر َشوقَاً  يبكي العودُ 
ومَسَحِت الحزَن ووّزَعِت المحبّةَ.

يَنامئيَّة وِريُّ فريد األطرش يعزُِف عىل الُعوِد يف أَحِد أفالِمِه السِّ الفنَّاُن السُّ

شاعر سورّي ولد في حماَة عام )١٩٢٢م(، وتوفّي عام )١٩8٠م(، له ديوان شعرّي »ديوان الحريري«، جمعه شوقي بغدادي.  *
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دمعٌة عىل الفنِّ

الّنّص:

ــُه1 ــمَّ ــدُرَك َض ــ ــَن صـ ــ ــَن بــنــانُــَك املَـــعـــُهـــوُد؟الـــعـــوُد يـــســـأُل، أي ــ ــًرا؟ وأيـ ــ ــْم ــ ُع

ــَن رفــيــُقــهــا؟٢ ــ ــاُء أي ــح ــم ــسَّ يــشــُة ال ــى أوتـــــــــــاِرِه وتـــعـــوُدالــرِّ ــ ــدو ع ــ ــغ ــ تَ

ُهــنــا٣ ــٌر  ــحـ ِسـ ــٍة  ــشـ نَـــقـــرِة ريـ ــلِّ  ــ ك ــُديف  ــدي َج الــقــلــوِب  ــَق يف  ــألّـ تـ ــًوى  ــ وهـ

ــَح كُـــبـــوُديـــا َمـــاِســـَح األحــــــزاِن عـــن أكــَبــاِدنــا٤ ــ ــري ــ ــس ــ بـــــــاآلِه حـــتَّـــى تَ

بها٥ أهــــوى  وكــــْم  َســــاَحــــاٌت  ــنِّ  ــف ــل ــُد!ل ــي ــه ــِم الــفــنــوِن َش ــَمـ بَـــطـــٌل عـــى ِقـ

ــًة ٦ ــَق ــْف ُع َخ ــعــطــي يـــــوزِّ ــُب الَّــــذي يُ ــل ــوُدق ــُق ــف ــى املَــــدى َم ــاِس فــهــو ع ــنَّـ يف الـ

بــصــوتــِه٧ الــحــيــاَة  ــُب  ــَهـ يَـ الَّـــــذي  ــوُدإنَّ  ــُمـ ــحـ لـــلـــبـــائـــســـنَي عـــــطـــــاُؤُه َمـ

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

البَنان: األصابع أو أطرافها.           �
السَّمحاُء: المعطاء.
كبودُ: جمع كِبد.

أهوى: بقصديها سقط.
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مهارات االستماع

بعد استماعِي النَّصَّ أعمَُل مَعَ زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 
 أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما بين القوَسين فيما يأتي:. ١

ه عن: اعُر في نصِّ ث الشَّ  تحدَّ
يشِة - العوِد والفرقِة الموسيقيَِّة(. )العوِد والعازِف - العوِد وأوتاِرِه - العوِد والرِّ

مُه الفنُّ لإلنساِن.. 2 أذُكُر ِمَن النَّصِّ ما يقدِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

وتيَّ المناسبَ لالستفهاِم والتعجُّب.*  أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة سليمًة مراعيًا التَّلوينَ الصَّ

القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 
ِل؟. ١ عمَّ يسأُل العودُ في المقطِع األوَّ
اعُر في المقطع الثّاني.. 2 أذُكُر اثنين من آثاِر الفنّان في حياِة النَّاس، كما أَظهرها الشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

ِف:. ١ أستعيُن بالمعجمِ في تَعرُّ
ضّد كلٍّ من: )مفقود – محمود(. -

أُعطي من النَّصِّ كلمتين تعبِّراِن عن: )المنِح والعطاء(.. 2
3 .. أستنتُج الفكرَة العامَّةَ للنَّصِّ
ئيسِة:. 4  أستبعُد الفكرَة التي ال تنتمي إلى ِفَكِر النَّصِّ الرَّ

يشِة عن الفنَّاِن – مَنُْح الُعوِد المحزونيَن الفرَح(. )حزُن العوِد على صاحِبِه – سؤاُل الرِّ
5 .:  أنسُب المعنى اآلتي إلى ما يناسبُُه من أبياِت النّصِّ

ُّها الفنَّاُن ويشتاُق إلى ضمَِّك، ويسأُل عن أصابعَك التي عزفْت ِبِه أعذَب األلحاِن. يفتقدَك عودك أي
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ُح ذلَك مَْن فهِمي البيَت الخامَس.. 6 اعر تضحيةَ الفنَّاِن، أوضِّ د الشَّ مجَّ
حيم الحصني في قصيدة إلى الموسيقار سليم عّماري: - اعُر عبد الرَّ قال الشَّ

عــِجــَزْت مــا  الــخــرســاِء  بالّريشِة  عــنــه املـــزامـــرُ يف مـــاٍض ِمـــَن الــِقــَدِمَغنَّيَت 

ابِق.. 7 َّذي تلتقي فكرتُُه فكرَة البيِت السَّ أدُلُّ من النَّصِّ على البيِت ال

ق الجمالّي التذو�

بَب:. ١ أدُلُّ على التَّعبيِر األقوى داللةً على المعنى، وأذُكُر السَّ
عطاءُ الفنَّاِن محمودٌ. -
إنَّ عطاءَ الفنَّاِن محمودٌ. -

ًّا تجلَّى في البيِت الخامِس.. 2 أستخرُج شعوراً عاطفي
من مصادِر الموسيقا في النصِّ تكراُر األحرِف. أدلُّ على حرٍف مكّرٍر ثالَث مّراٍت في البيت الثالث . 3

من النّّص.
لقاُء:	  الحفُظ واالإ

أحفُظ منَ النصِّ السابق خمسَة أبياتٍ أعجبتني، ثمَّ ألقيهما أمامَ ُزمالئي في الصفِّ.* 

غويّة الّتطبيقات الل�

داً، وآخَر مزيداً.. ١ أستخرُج من البيتيِن اآلتييِن فعالً مجرَّ

ــُه ــَن صـــــدُرَك ضــمَّ ــ الـــعـــوُد يــســأُل أي

خفقًة ُع  يـــــوزِّ ــعــطــي  يُ الَّــــذي  ــُب  ــل ق

ــوُد؟  ــه ــع ـــراً؟ وأيـــــَن بـــنـــانُـــَك امل ـــم ع

ــوُد ــُق ــف ــى املـــدى َم يف الـــنَّـــاس فــهــو ع

أذكُر وزَن كلٍّ من األسماِء اآلتية )المعهود – ماسح – شهيد(، ثمَّ أبين فعل كّل منها.. 2
أعلُِّل كتابةَ الهمزِة المتوسطة على صورِتها في الكلمتيِن اآلتيتيِن )البائسين- عطاؤه(.. 3

المستوى ا�بداعي

 *. اعرُ آثارًا للفنِّ والفنَّانِ في الحياةِ. أذُكرُ آثارًا أخرى لم تَِردْ في النَّصِّ ذكرَ الشَّ
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قواعد اللّغة

البحُث يف الـُمْعَجم
 

…١…
أقرأُ البيَت اآلتيَ، ثمَّ أعمَُل معَ زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

قاَل محّمد الحريري: -

خفقًة يُـــــوّزع  ــعــطــي  يُ الّــــذي  ــُب  ــل ــى املـــدى َمــفــقــوُدق ــاِس فــهــو ع ــنَّـ يف الـ

نسّمي الكتاَب الذي نعود إليه لتعّرف معنى كلَمٍة معجماً ونسّمي كلَّ قسمٍ من أقسامه باباً بحسب . ١
عدد أحرف الهجاء، أذكر فوائد أخرى الستعماله.

أالحظ أن كلمة )قلب( مجردة، نتعرف معناها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات بفتح باب )القاف( مع . 2
تسلسل الالم فالباء، أبين طريقة البحث عن كلمة )خفق(.

ُج
نت
ست

	

مةٌ إلى ثمانيٍة وعشريَن قسماً،  - المعاجمُ: كتٌب تحتوي على ألفاِظ اللّغِة، وهي مقسَّ
يُسمَّى القسُم باباً، وكلُّ باٍب يختَصُّ بحرٍف من حروِف الِهجاِء.

ِف نوِعها، أو  - ِف معاني الكلماِت، أو َضبِْط حروِفها، أو تعرُّ تُستخَدمُ المعاجُم ِلتعرُّ
ِف الالّزمِ والمتعّدي منها. جموِعها، أو تعرُّ

للبحث عن كلمة مجردة في معجم يأخذ بأوائل الكلمات نفتح المعجم على باب  -
الحرف األول مع مراعاة تسلسل الحرف الثاني فالثالث.

التَّطبيق:	 

أَبحُث عن الكلماتِ اآلتيةِ في معجٍم يأخُذ بأوائِل الكلمات:* 
)سأل – حمد – لحن(. -

…2…
أقرأُ البيتَين اآلتيَين، ثمّ أعمَُل مع زميلي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

قال محمَّد الحريرّي: -

ــُه ــمَّ ــدُرَك َض ــ الـــعـــوُد يـــســـأُل، أيـــَن صـ

ــَن رفــيــُقــهــا؟ ــ ــاُء أي ــح ــم ــسَّ يــشــُة ال الــرِّ

ــَن بــنــانُــَك املَـــعـــُهـــوُد. ــ ــًرا، وأيـ ــ ــْم ــ ُع

ــى أوتــــــــــاِرِه وتـــعـــوُد ــ ــدو ع ــ ــغ ــ تَ

( مضّعفة، أفُكُّ التَّضعيَف، ثّم أذُكُر طريقةَ البحِث عنها في معجمٍ يأخُذ بأوائِل . ١ جاءت كلمة )ضمَّ
الكلمات.
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ائِد، ثّم أبحُث عنها في معجمٍ يأخُذ بأوائِل . 2 دُها من الحرف الزَّ جاءت كلمة )رفيق( مزيدًة بحرف، أُجرِّ
الكلمات.

جاءْت كلمة )أوتاره( جْمعاً، أردُّها إلى المفرِد، ثمَّ أبحُث عنها في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلمات.. 3

ُج
نت
ست

	

الستخراِج كلمٍة من المعجمِ نبحث عن أصلها المجّرد، ونتَّبُع ما يأتي:
 إذا كانت الكلمة:  - مضّعفةً نفكُّ التّضعيف. -

 - بصيغِة المثنّى أو الجمِع نردُّها إلى المفرِد.
- مزيدة نجّردُها من أحرِف الزيادة..

التَّطبيق:	 

أبحُث عن الكلماتِ اآلتيةِ: )األلحان – ردّ – السّمحاء( في معجٍم يأخُذ بأوائِل الكلماتِ.* 

…3…
أقرأُ البيتَين اآلتيَين، ثمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 

قال محمَّد الحريرّي: -

بها أْهـــــوى  وكــــْم  ــاٌت  ــنِّ ســـاحـ ــف ــل ــِم الـــُفـــنـــوِن َشــهــيــُدل ــَمـ ــٌل عـــى ِقـ ــطَـ بَـ

حمن حيدر: - وقال عبُد الرَّ

ــاُء مـــَن الــُعــا ــش ــا ن ــُع م ــصــَن ــبِّ نَ ــُح ــال ــاِت ب ــق ــب ــطَّ ــه فــــــوارُق ال ــي وتــــــذوُب ف

ةُ واالعتالُل.. ١ حَّ يادِة، وأبيُِّن نوَعه من حيُث الصِّ أجّردُ الفعَل )أهوى( من حرِف الزِّ
أذُكُر أصَل األلِف في كلٍّ ِمْن َكِلَمتَي: )هوى – عاُل(.. 2
أبحُث عن هاتيِن الَكِلَمتَين في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت.. 3

ُج
نت
ست

	

إذا كانِت الكلمةُ معتلَّةً باأللف نردُّ األلَف إلى أصلها )الواو أو الياء(.

التَّطبيق:	 

أبحُث في المُعْجَِم عن معاني كلٍّ مِنَ الَكلِماتِ اآلتيَةِ: )دنا - مستشفى - سقى - دعا(.* 
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القاعدة العاّمة
مةٌ إلى ثمانيٍة وعشريَن قسماً، يُسمَّى القسُم  المعاجمُ: كتٌب تحتوي على ألفاِظ اللّغِة، وهي مقسَّ

باباً، وكلُّ باٍب يختَصُّ بحرٍف من حروِف الِهجاِء.
ِف نوِعها، أو جموِعها،  ِف معاني الكلماِت، أو َضبِْط حروِفها، أو تعرُّ تُستخَدمُ المعاجُم ِلتعرُّ

ِف الالّزمِ والمتعّدي منها. أو تعرُّ
للبحِث عن كلمٍة في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت نتبُّع الخطواِت اآلتيةَ:

إذا كانْت مجّردًة نفتُح المعجَم على باِب الحرِف األّوِل مَع مراعاِة تسلسِل الحرِف الثاني . ١
فالثالث.

دًَة نتَِّبُع اآلتي:. 2 إذا لم تَُكْن مُجرَّ
إذا كانت مثنًّى أو جمًعا نردّها إلى المفرِد. -
يادِة. - دُها من أحرِف الزِّ إذا كانَْت مزيدًة نجرِّ
إذا كانْت مضعَّفةً نفكُّ التَّضعيَف. -
إذا كانَْت معتلّةً باأللِف نردُّ األلَف إلى أصِلَها )الواو أو الياء(. -
نفتُح المعجَم على باِب الحرِف األّوِل مَع مراعاِة تسلسِل الحرِف الثاني فالثالث. -

 التَّقويم النِّهايّئ 

أستخرُج األسماءَ واألفعاَل الواردَة في البيِت اآلتي، ثمَّ أشرُح طريقةَ البحِث عنها في معجمٍ يأخُذ . ١
بأوائل الكلماِت:

قال محمَّد الحريرّي: -

ــن تـــرتـــاَح مـــّنـــا مــهــجــٌة ــل ــا الـــّرديـــُدِزْدنَـــــــا ف ــَن ــع ــم حـــّتـــى يــعــانــَق َس

ابِق بعَد استخراِجي معانَي الكلماِت من المعجمِ.. 2 أشرُح معنى البيِت السَّ
أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أمألُ الفراَغ وفَْق الِمثاِل األّول:. 3

 غزا: أصل األلف واو )غزو( -
نفتُح باَب الغيِن مع مراعاِة الّزاي فالواو.

- )  سما: أصل األلف   ) 
نفتح باب     

 سقى: أصل األلف ياء )سقي( -
نفتح باب     

- )  مشى: أصل األلف   ) 
نفتح باب     

أبحُث عن معاني كلمِة )اإلحسان( في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت، ثمَّ أختاُر منها معنًى واحداً . 4
وأضُعُه في جملٍة مفيدٍة.
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 معروف الرّصايّف (*)

الدرس الثاين الفنوُن الجميلُة نصٌّ أديبٌّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

ُِّن الفنوُن حياةَ اإلنساِن بالجماِل والنَّضارِة، ولعلّها تهدُف كلُّها إلى التَّعبيِر عن حاِل اإلنساِن بما فيها ِمْن  تزي
أفراحٍ ومسّراٍت ألنّها تبّددُ أحزانَُه، وهي في الوقِت نفِسِه من مقاييِس رقيِّ الّشعوِب والمجتمعاِت.

فرقَُة إِنانا يف َعرِْض َمْملََكِة زَنوبيا االستعرايضِّ يف َمديَنِة تَدمر

عِر، مْن أشَهِرها »ديوان الّرصافي«. شاعٌر ِعراقيٌّ ُوِلَد في بغدادَ عام )١875م( وتوفي عام )١٩٤5م(، له آثار ٌكثيرةٌ في النَّثِر والشِّ  *
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الّنّص:

َوَرِقــْيــَقــا1 ــًا  ــاِعـ نَـ ــاً  ــَش ــْي َع ُْرْمـــــَت  ــاإن  ــِريــَق ــوِن طَ ــُن ــُف ــِه ِمـــَن ال ــي ــْك إل ــلُ ــاْس ف

والــتـــ٢ْ عِر  بالشِّ ــًة  ــضَّ َغ حــيــاتَــَك  ــْل  ــَع ــِر واملــوســيــَقــاواج ــويـ ــصـ ــّتـ مَتـــثـــيـــِل والـ

التي٣ ــَي  هـ ــاُة  ــَه ــت ــش املُ ــوُن  ــن ــف ال ــَك  ــل ــوُن َوريــَقــاتِ ــكُـ ــهــا يَـ ــاِة ب ــي ــح ُغـــْصـــُن ال

فتمتيل٤ ــوَس  ــف ــنُّ ال ــو  تــجــلُ ــي  ــت ال ــاوهـــَي  ــَق ــِريْ وبَ ــًؤا  ــألُـ تـ ــوُه  ـــ ـــ ــُوُج ـــ ـــ ال منها 

ــَذاِقـــهـــا وَمــَشـــــاِقـــــَهـــــا٥ ــي مِبَـ ــت رقيَقاوهـــَي ال ـَبــاعِ  الــطِـّ ِمـــَن  ــلــيــُظ  ــَغ ال ُيـــيِس 

بها٦ َســـَعـــٍة  إىل  َفـــِطـــْر  ــوُن  ــن ــف ال يقاتِــلــَك  الضِّ ــاِة  ــي ــح ال يف  تشكو  كُــْنــَت  إن 

ــا٧ ــرِه ــغ نـــا وب ــي ابــتــســامــاُت الـــدُّ ــه طَـِلـيَقاف الـَحـادثاِت  ــُه  ـــ َوْج ـــــاَن  كَ َمـا 

ــاَرًة٨ ــَضـ ــا وَحـ نًـ ــدُّ ــُعــوِب مَتَـ ــاأرَقــــى الــشُّ ــَق ــِريْ ــوِن َع ــن ــف ــم يف ال ــُه ــْن ــاَن ِم ــ ــْن كَ َمـ

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

رُمَْت: طلبَْت.�
ٌة: نَِضرةٌ. غضَّ

تجلو: تُوِضُح وتكشُف.

طليق: مْشرق.
عريق: أِصيل.

مشاقِها: محاِسنُها
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مهارات االستماع

بعد استماعِي النَّصَّ أعمَُل مَعَ ُزمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 
١ .. َّذي يتناولُُه النَّصُّ دُ الموضوَع ال أُحدِّ
حيحةَ ممَّا بيَن القوسيِن:. 2 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

: )التَّمثيل ـ الُموسيقا ـ النَّحت ـ التَّصوير(. - اعُر في النَّصِّ من الفنوِن التي لْم يذكْرها الشَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة سليمًة مُرَاعِيًا الفرق في الّلفظ بينَ األحرفِ الّشمسيّة واألحرف القمريّة.* 
القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامِتًَة، ثمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 
ل . ١ غاً أستنُد إليه مّما وردَ في المقطعين األوَّ اعر إلى اإلنساِن، وأذُكُر مسوِّ عوَة التي وجَّهها الشَّ ُح الدَّ أوضِّ

والثَّاني.
أُبيُِّن أثَر الفنِّ في حياة اإلنساِن مستفيداً مّما وَردَ في المقطِع الثَّالِث.. 2

االستيعاب والفهم والتحليل

ِف:. ١ أستعيُن بالُمعجمِ في تَعرُّ
مفرد: )الحادثات(، جمِع: )نفس(. -
المعاني المختلفِة لكلمِة )فنّ(، وأختاُر المعنى المناسَب لسياِقها في النَّّص. -

أصُل كلَّ فكرٍة من القائمِة )أ( بما يناسبُها من القائمِة )ب(:. 2

)ب()	(

ة للنَّصِّ آثاُر الفنِّ يف الحياِةالفكرة العامَّ

ِل عوة ُإىل تذّوِق الفنوِنالفكرُة الرئيسُة للمقطع ِاألوَّ الدَّ

أثُر الفّن يف تهذيِب النَّفِسالفكرُة الرئيسُة للمقطعِ الثاين

دوُر الفنِّ يف املجتمعِالفكرُة الرئيسُة للمقطعِ الثالِث

ُح كالًّ منهما.. 3 في البيِت األّول سبٌب ونتيجةٌ، أوضِّ
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 أنسُب المعنى اآلتي إلى ما يناسبُُه من أبياِت النّص:. 4
يبدُع الفنَّانوَن في تصويِر جماِل الحياِة بأفراِحها وأحزاِنها ولسحِر إبداِعهم تتغيَُّر النُّفوس القاسية وتِرقُّ 

ًّا وجماالً. حب
ابَع، أذُكُر تأثيَر الفنوِن في النَّفِس اإلنسانيِّة.. 5 من فهمي البيَت الرَّ
تضمََّن النَّصُّ ِقيَماً إنسانيَّةً ساميةً. أمثُِّل لَها ِبمثاٍل مُناسٍب.. 6

قاَل زكي مبارك: -

هــــُر لــيــٌل ــون ِوالــــدَّ ــن ــف ــوِنيـــا نـــجـــوَم ال ــُن ــف ــرِ نــــوِر ال ــغ ــَدى ب ــهـ ــَس يُـ ــي ل

ابِق.. 7 أدُلُّ من النَّصِّ على البيِت الذي تلتقي فكرتُه فكرَة البيِت السَّ

ق الجمالّي التذو�

أبيُِّن موطَن الجماِل في التركيبَين اآلتيَين:. ١
الفنوُن غصُن الحياِة. -
تمتِلئُ الوجوهُ لؤلؤاً وبريقاً. -

أُعطي من البيِت الخامِس كلمتين متضادَّتَين في الَمْعنى.. 2
بَب:. 3 أدُلُّ على التَّعبيِر األقوى داللةً على المعنى من بين التركيبيِن اآلتييِن، وأذُكُر السَّ

ناً شعوٌب ترعى الفنوَن. - عوِب تمدُّ أرقى الشُّ
ناً وحضارًة شعوٌب ترعى الفنوَن. - عوِب تمدُّ أرقى الشُّ

لقاُء:	  الحفُظ واالإ

أحفُظ منَ النصِّ السابق أبياَت المقطعَين األوَّل والثاني، ثمَّ ألقيها أمامَ زمالئي في الصفِّ.* 

غويّة الّتطبيقات الل�

أستخرُج من البيِت اآلِتي فعَل أمٍر، ثمَّ أُعربُُه.. ١

والــتـــْ  عر  بالشِّ ــًة  غــضَّ حــيــاتَــَك  ــْل  ــاواجــع ــَق ــر واملــوســي ــوي ــص ــّت ـــــــــَتــمــثــيــل وال

(، وفق الجدوِل اآلتي:. 2 أصنُف األفعاَل )كاَن – سلَك – تشكو- رقَّ

نوُعُهالفعُل املعتُلنوُعُهالفعُل الصحيُح

أعلُل كتابةَ التاِء على صورِتها في كّل من الكلمتين )ابتسامات- حضارة(.. 3

التعبير الكتابي

أكتبُ موضوعًا عن أحدِ الفنونِ، وأهمِّيَّتِهِ في حياةِ الفردِ والمجتمِع، مؤيّدًا أفكاري بدليٍل واحدٍ على األقّل.* 
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قواعد اللّغة

حاالُت بناِء الفعِل املايض
 

…١…
أقرأُ األمثلَة اآلتِيََة، ثُمَّ أعمَُل مع زمالئي على تنفيذِ النّشاطِ:* 

تألَّق سحُر الفنِّ في القلوِب وأسعَدها. -
صّوَرْت كفُّ الفنَّاِن النَّهَر جاريًا. -
عُر والغناءُ أفَرحا اإلنساَن. - الشِّ

ابقِة األفعاَل الماضيةَ.. ١ أستخرُج من األمثلِة السَّ
ََّق( الواردَ في المثاِل األّوِل لم يتَّصل بآخرِه شيء، والفعَل )أسعَدها( اتّصل بضمير . 2 أاُلحُظ أنَّ الفعَل )تأل

)ها( الغاِئبَة، أبيّن حركة آخر كل منهما.
َّصَل بالفعِل، وأذكُر داللةَ هذا الحرف، وأبيّن حركة آخر . 3 أدُلُّ من المثاِل الثَّاني على الحرِف الّذي ات

الفعل.
َّذي اتّصَل بالفعِل )أفَرحا( الوارِد في المثاِل الثالِث أذكر داللته، وأبيّن حركة آخر . 4 أُسّمي الّضميَر ال

الفعل.
أتذّكُر قاعدَة بناِء الفعِل الماضي الّصحيِح على الفتِح.. 5

ُج
نت
ست

َّصلَت بآخِرِه 	 ات أو  إذا لم يتصْل بآخِرِه شيءٌ،  الفتِح  يُبنى على   ، الماضي هو فعٌل مبنيٌّ  الفعُل 
َّةُ على المفعوِل به:ِ )هاءُ الغائِب  اكنة، أو ألُف االثنين، أو ضمائُر النَّصِب الّدال تاءُ التَّأنيث السَّ

والغائبَة، وكاُف الِخطاب، وياءُ المتكلّم، ونا الّدالّة على الجماعة(

التَّطبيق:	 

ة أخرى، وأغيُّر ما يلزمُ في الُجملِة . ١ ًة وبتاء التأنيِث مرَّ أجعُل الفعَل الماضَي )نثر( متَِّصالً بألِف االثنين مرَّ
اآلتيِة:

َرِر أمامَ الُحُضوِر. - العاِزُف نثَر ألحانَُه كالدُّ
…2…

أقرأُ األمثلة اآلتية، ثمّ أعمَُل مع زمالئي على تنفيذِ النَّشاط:* 
َّةَ. - ق َّها تعطي الحياَة الرِّ أحببُْت الفنوَن ألن
عة. - جعلْنا حياتنا نضرًة بالفنوِن المتنوِّ
الفتياُت عزفَْن أجمَل األلحاِن. -

ابقِة.. ١ أستخرُج األفعاَل الماضيةَ الواردَة في األمثلِة السَّ
أُسّمي الضميَر الّذي اتّصل بكلٍّ ِمْن هِذِه األَفْعاِل.. 2
أذُكُر حركةَ بناِء آخِر كلِّ فعٍل من هِذِه األفعاِل.. 3
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ُج
نت
ست

كةُ،  	 كوِن إذا اتَّصلت بآخِرِه: نوُن النُّسوِة*، أو التَّاءُ المتحرِّ   يُبنى الفعُل الماضي على السُّ

الة على الفاعلين. أو)نا( الدَّ

التَّطبيق:	 

أجعُل الفعَل الماضي )رَسَمَ( مبنيًّا على السُّكون في حالتَين مختلفتَين، ثُمَّ أضعُ كلَّ حالةٍ في جملةٍ مفيدةٍ.* 

…3…
أقرأُ المثاَل، ثُمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 

قيَّ بلوحاِتهم. - امون حاُزوا الرُّ سَّ الرَّ
ابِق.. ١ أستخرُج الفعَل الماضَي من المثاِل السَّ
ِّصالِه بهذا . 2 دُ حركةَ ِبناِء الفعِل عنَد ات ميِر الذي اتَّصل بالفعِل الماضي، ثم أذكر داللته وأحدِّ أدُلُّ على الضَّ

ميِر. الضَّ

ُج
نت
ست

	

مِّ إذا اتَّصلت بآخِرِه واو الجماعِة. يُبنى الفعُل الماضي على الضَّ

التَّطبيق:	 

مِّ, مُغيّرًا ما يلزم.*  أجعُل الفعَل الماضيَ في الجملةِ اآلتِيَةِ مبنيًَّا على الضَّ
الفنَّاُن عزَف مقطوعةً موسيقيَّةً. -

…4…
أقرأُ األمثَلَة اآلتيَة، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاط:* 

صافي: - قال معروف الرُّ

ــٌل ــاف غ ــَع  ــائـ ــوقـ الـ ــهــا  فــي رأى  ــه يـــكـــون ُمــفــيــقــاوإذا  ــِت ــل ــف ــن نـــــوِم غ مـ

رأَْت ريُم الحياَة جميلةً بالموسيقا. -
الفنّانون رأَوا الحياَة جميلةً بفنونهم. -

َّذي انتهى ِبِه.. ١ أالحُظ أنَّ الفعل )رأى( فعٌل معتلُّ اآلِخِر، وأذُكُر َحرَف العلَِّة ال
أُبيُّن سبَب عدم ظهور الفتحِة على آخِر هذا الفعِل.. 2
ََّصَل بالِفْعِل الواِرِد في الِمثاِل الثَّاني، والحرف الذي ُحِذَف منه.. 3 َّذي ات أُسّمي الحرَف ال
ُر الفتحةَ؟. 4 إذا كان الفعُل الماضي يُبنى على الَفتِح عند اتّصالِه بتاء التأنيِث الّساكنة، فأين نقدِّ

تسّمى نون النسوة )نون اإلناث( ألنّها تدل على اإلناث من العاقالت وغير العاقالت.  *
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ََّصَل بالِفْعِل الواِرِد في الِمثاِل الثَّالِث، والحرف الذي ُحِذَف منه.. 5 َّذي ات ميَر ال أُسّمي الضَّ
مَّة؟. 6 ُر الضَّ إذا كان الفعُل الماضي يُبنى على الضّم عند اتّصالِه بواِو الجماعِة، فأين نقدِّ

ُج
نت
ست

	

يُبنَى الِفعُل الماضي المعتلُّ اآلخِر )باأللف(:
ِر. ١ على الفتِح المقدَّ

ر ما لم يتَّصل بآخِرِه شيءٌ. - على األلِف للتَّعذُّ
اِكنَة. - ِّصاِلِه بتاِء التأنيِث السَّ على األلِف المحذوفِة عند ات

رِة على األِلِف المحذوفَِة عنَد . 2 يُبنى الفعُل الماضي المعتلُّ اآلخِر باأللِف على الَضمَِّة المقدَّ
اتّصاِلِه بواِو الجماعة.

التَّطبيق:	 

ميرين )هي – هم(, وَْفقَ المثاِل اآلتي:*  أُسندُ األفعاَل )سََقى – دَعَا - مََضى( إلى الضَّ

ي
ي املتصــل بتــاء الفعل املا�ض

الفعــل املــا�ض

نيث لتأ ا

ي املتصــل بــواو 
الفعــل املــا�ض

ماعــة الج

دنَوادنَْتَدنَا

َسَقى

َدَعا

َمَض

…5…
أقرأُ البيَت اآلتيَ، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاط:* 

اعر: - قال الشَّ

شــُفــوا ــصــنَي  املـُـخــلِ ــلُّ  ــكُ ف شــفــيــُت  َرُضـــواوإْن  املـُـخــلِــصــنَي  ــلُّ  ــكُ َف ــُت  ــْي َرض وإْن 

دُ عالمةَ بناء الفعِل )رضيُْت(.. ١ أُحدِّ
ميِر المتَّصِل.. 2 دُ الفعَل )رضيُْت( من الضَّ أُجرِّ
ميِر، وأذُكُر عالمةَ بناِئه.. 3 أُحّددُ الحرَف األخيَر من الفعِل بعد تجريدِه مَن الضَّ
ُر الحركةَ الّتي بُنَي عليها.. 4 أذُكُر عالمةَ بناِء الفعل )رُضوا(، وأُقَدِّ
أُحّددُ حركةَ الحرِف قبل واِو الَجماَعة.. 5
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يُبنَى الِفعُل الماضي المعتلُّ اآلخِر )بالياء( على:
اِكنَةُ أو ألُف االثنَين. - الفتَحِة ما لم يتَّصل بآخِرِه شيءٌ، أو اتّصلت بآخِرِه تاءُ التَّأنيِث السَّ
َّةُ على الفاعلين. - َكةُ أو نوُن النِّسوِة أو )نا( الدال كوِن إذا اتّصلت بآخِرِه التَّاءُ المتحرِّ السُّ
َرِة على الياء المحذوفِة عند اتّصاِلِه بواِو الَجماعِة، ويُضمُّ الحرف الذي  - مَِّة المقدَّ الضَّ

قبل واو الَجماَعِة.

التَّطبيق:	 

أستعمُل الفعل )بقيَ( في ثالثِ جمٍل من إنشائي بثالث حاالتِ بناٍء مختلَِفة.* 
القاعدة العاّمة

حيحُ اآلخِِر على:. ١ يُبنى الفعُل الماضي الصَّ
َّصلْت 	    اكنة )اإلناث(، أو ات َّصلَْت به تاءُ التَّأنيث السَّ الفتِح إذا لم يتَّصْل بآخِرِه شيء، أو ات

بآخرِه ألُف االثنَين.
الةُ على الفاعلين.ب    كةُ، أو)نا( الدَّ َّصلْت بآخرِه نوُن النُّسوِة، أو التَّاءُ المتحرِّ كوِن إذا ات السُّ
َّصلْت بآخِرِه واو الجماعِة.	    مَِّة إذا ات الضَّ

يُبنى الفعُل الماضي المعتلُّ اآلخر )باأللفِ( على:. 2
ر إذا لْم يَتَِّصْل ِبآِخِره شيءٌ.	    ِر على األلف للتَّعذُّ الفتِح المقدَّ
اِكنَة.ب    ِّصاِلِه بتاِء التأنيِث السَّ ِر على األلِف المحذوفِة عند ات الفتِح المقدَّ
ِر على األلِف المحذوفِة عند اتّصاِلِه بواِو الَجماعِة.	    مِّ المقدَّ الضَّ

يُبنَى الفِعُل الماضي المعتلُّ اآلخِر )بالياء( على الفتَحِة ما لم يتَّصل بآخِرِه شيءٌ، أو اتَصلت بآخره تاءُ . 3
اكنَةُ أو ألُف االثنَين. التَّأنيِث السَّ

َكةُ أو نوُن النِّسوِة أو )نا( الّدالّةُ على الفاعلين.-  كون إذا اتّصلت بآخِرِه التَّاءُ المتحرِّ السُّ
ماعِة، ويُضمُّ الحرف الذي قبل واو الَجماَعِة.-  ِر على الياء المحذوفِة عند اتّصاِلِه بواو الجَّ مِّ المقدَّ الضَّ

مثاالن معربان:	 

غنَّْت طيوُر الحقِل.

اِكنَِة، وتاءُ  - ِر على األِلِف المحذوفِة التصاِلِه بتاِء التَّأنيِث الَسّ غنَّْت:  فعٌل ماٍض، مبنيٌّ على الفتِح المقدَّ
اكنَةُ حرٌف ال محلَّ له من اإلعراِب. التَّأنيُث السَّ

مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه. - طيورُ: فاِعٌل مرفوٌع، وعالمَةُ رفِعِه الضَّ
ِه الكسَرةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه. - الحَقِل: مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمَةُ جرِّ

العائدون نُسوا جراَح الُغربَِة.

َُّه جمُع مَُذكٍَّر سالٌم. - العائدونَ: مبتدأٌ مرفوٌع، وعالمَةُ َرفِعِه الواُو؛ ألن
ِر على الياِء المحذوفِة التصاِلِه بواِو الَجماعِة، وواُو الَجماعِة  - مِّ المقدَّ نسُوا:  فعٌل ماٍض، مبنيٌّ على الضَّ

كوِن في محلِّ َرفٍْع فاعل. ضميٌر متَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ
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جراحَ: مفعوٌل به، منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. -
ِه الكسَرةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه. - الُغربَةِ: مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمَةُ جرِّ

 التَّقويم النِّهايّئ 

أقرأُ األبياَت اآلتيَة ثمَّ أمأل ُالجدوَل بالمطلوِب:* 
ــا ــَق ــْي َوَرِق ــاِعـــًا  نَـ ــاً  ــَش ــْي َع ُْرْمـــــَت  إن 

فانطلَقْت ــعــَر  ــشِّ ال ــاُه  ــَت ــَم ــلَّ ع عــيــنــاِك 

وانطـفــأَْت الــبـــــنِي  ريـــاُح  تــقــاذفــْتــُه 

ــُم ُه وإن  أجـــابُـــوا  ــوُدوا  ــ نُـ إذا  ــراٌم  ــ ك

ــِريــَقــا ــوِن طَ ــُن ــُف ــَن ال ــِه ِمـ ــي ــْك إل ــلُ ــاْس ف

ــِه ــي ـــ ــواف تُـــســـاِمـــُر املـــــأَ األعـــــى ق

أمــانــيــِه ــاٍن  ـــ ـــ إي بـــقــيَُّة  لــــــــوال 

ــوا أصــابُ البعيِد  ــرأِي  ــ ال جبهَة  ــوا  ــ َرَم

ي
الفعل املا�ض

مبنيٌّ عىل الفتِح

)الّظاهر – المقدَّر(
بب السَّ

مِّ مبنيٌّ عىل الضَّ

)الّظاهر – المقدَّر(
بب كونالسَّ ببمبنيٌّ عىل السُّ السَّ

ًّا على الَفتِح في حالتَين مختِلَفتين:. ١ أجعُل الفعَل الماضَي الواردَ في البيِت اآلتي مبني

ــاِب ــب ــُع ال ــي  ــاغ ــحــَر ط ــب ال ــررســـْمـــَت يل  ــخ ــصَّ ال يف  أمـــــواُجـــــُه  ــُم  ــطّـ ــحـ تـ

، مُغيّراً ما يلزم.. 2 مِّ ًّا على الضَّ أجعُل الفعَل)استلقى( مبني
ل من البيِت اآلتي: . 3 طَر األوَّ أُعرُب الشَّ

ــور ــصُّ ــوِن ِبـــــْدَع ال ــكـ ــوَت مــن الـ ــلَـ ــْرجـ ــكَـ ــِفـ ــاِت الـ ــ ــن ــ ــوَت ب ــ ــل ــ فـــهـــاَّ ج

ُث أمامَ زمالئي عن فنَّاٍن أعرفُُه، موظِّفاً األفعاَل الماضيةَ.. 4 أتحدَّ
أكتُُب ِفْقَرًة من ثالِث جمٍل عْن فنِّ التَّصويِر وقيمِتِه مستوفياً حاالِت بناِء الفعِل الماضي.. 5
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الدرس الثالث  نصٌّ أديبٌّ شاعُر الحبِّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

 تترُك األشعاُر أثَرها في النَّفِس اإلنَْسانيّة الذّواقة، والسيّما نفِس الّشاعِر الّذي أَِلَف بحَر األحاسيِس فراَح 
َُّم مع صدفاِتِه الباهرِة. يتَرن

اِعرَُة َعزيزة هارون الشَّ

ْت ثقافتَها من قراءِة الدواوين الّشعريّة القديمة والمعاصرة، لها ديواُن شعٍر بعنوان: ُوِلَدْت في مدينة الاّلذقيّة عامَ )١٩٢٣م( وتُوفّيَْت عامَ )١٩86م(، استمدَّ  * 
»ديوان عزيزة هارون«.
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شاعُر الحبِّ

الّنّص:

مــعــانــيــِه 1 ــى  ــهـ أبْـ ـــعـــُر يف  الـــشِّ يَــرويْــِهتـــألَّـــَق  ــاِل  ــَس ــل ــسَّ ال ــِه  ــِع ــب ن ــن  م وراَح 

ــًة٢ نَ ــوَّ ــل ُم ــاً  ــام ــغ أن ــِن  ــح ــلَّ ال ــســاُب يف  ــن ــِهي ــي ــِوي أغــان ــغـ ــِره يُـ ــْحـ ــاُد مــن ِسـ ــكَـ يَـ

ــُه٣ ــُت ــكَ ــْذِب أيْ ــَعـ يَّــَنــْت بــالــنَّــعــيــِم الـ ــِهفــازَّ ــْي ــتِّ ال َرفَّــــــَة  ــاحٍ  ــ ــَن ــ َج كُــــلُّ  وَرفَّ 

ــِرًدا٤ ــبِّ يُــفــديــَك الــهــوى َغـ ــُح ــَر ال ــْصــبــيــِهيــا شــاِع ويُ ــشــجــيــِه  يُ ــَك  ــوتُـ َصـ زاَل  مــا 

ــا٥ ــًن ــُه َزَم ــا َشـــاِعـــَر املَــجــِد قـــْد أغــنــيــَت ــيــِهي ــَحــيِّ تُ ــرى  كـ ــذِّ الـ نَــْفــَحــُة  ــزْل  ــ ت وملْ 

َخِضا٦ً با  الصِّ ــاَن  ك مــذ  ــَرك  ــْع ِش ــيــِهأْحــَبــْبــُت  ــغــنِّ يُ قــلــبــي  ــٍف  ــَغـ َشـ ِمــــْن  وراَح 

ــي٧ ــن ــُه ــَدلِّ يُ ــي  ــ ــَج يف روح ـ ــوهَّ تَـ ــٌر  ــْعـ يْـــــــــِهِشـ ــي ِحــــــنْيَ أرويــــــه أَُروِّ ــِنـ ــأنَـّ كـ

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

السّلسَال: الماءُ العذُب.�
يغوي: يقود.

األيكة: الّشجرة الملتّفة.
التِيه: التكبّر.

يشجيه: يحزنُه.

قُه. يصبيْه: يشوِّ
َخضِل: مبتّل وندّي.

ة التَّعلّق. الّشغف: شدَّ
يدلِّهني: يحيّرني.
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مهارات االستماع

بعد استماعِي النَّصَّ أعمَُل مَعَ زمالئي على تنفيذ النَّشاطِ:* 
حيحةَ ممَّا بيَن القوَسين: - أختاُر اإلجابةَ الصَّ

عِر(.	    فةً على ضياِع الشِّ عِر، متأسِّ عِر، مشّجعةً على الشِّ : )مُِحبَّةً للشِّ اِعَرةُ في النَّصِّ بَدِت الشَّ
اعِر فقط(.ب    عِر و الشَّ اعِر فقط، الشِّ عِر فقط، الشَّ اعرةُ في النَّصِّ عن: )الشِّ تحدثِت الشَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة سليمًة، مراعيًا أسلوبَ النّداء.* 

القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 
عِر.. ١ اِعِر في فنِّ الشِّ ل، أثََر الشَّ ُح، من فهمي المقطع األوَّ أُوضِّ
اِعَرِة.. 2 عُر في نفِس الشَّ أُبيُِّن، من المقطِع الثَّاني، األثَر الّذي تََرَكُه الشِّ

االستيعاب والفهم والتحليل

ِف:. ١ أستعيُن بالمعجمِ في تَعرُّ
يه(. - معنى كلٍّ من كلمتَي: )أْرِويه، أَُروِّ
مفرد كلمة: )األغاني(، ضد كلمِة: )الهجر(. -

أصنُّف الفَكَر اآلتيةَ وفَق الجدوِل:. 2

اعُر من قصائَد بديعٍة. - اعرِة بما كتبَُه الشَّ عِر وآثاُرهُ. -إعجاُب الشَّ عذوبةُ الشِّ

ِع قصاِئِده. - اعِر في تنوُّ إبداع ُالشَّ

ة للنَّصِّ لالفكرة العامَّ فكرة املقطع الثَّاينفكرة املقطع األوَّ
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ُح العالقةَ بيَن الموسيقا والّشعِر كما بَدْت في البيِت الثَّاني.. 3 أوضِّ
عادِة والبهاِء في كلِّ مكاٍن يحّل فيه، أبيُِّن ذلك من فهمي البيَت الثّالَث.. 4 عُر بنشر السَّ تميَّز الشِّ
ابِع والَخاِمِس.. 5 اِعَرةُ الشاِعَر في البيتَيِن الرَّ فتيِن اللّتين منحتُهما الشَّ أذُكُر الصِّ
ادَس.. 6 عَر وتعلُِّقها بِه، أُوضُح ذلَك مْن فْهِمي البيَت السَّ اعرةُ عن حبِّها الشِّ عبّرت الشَّ
اعر.. 7 عر والشَّ اعرة لتأديتها واجبها تجاه الشِّ أُبيُِّن مْن فْهِمي البيَت األخير ما قامت به الشَّ

اعِر: - قاَل عبُد اهلل البردُّونّي في حديثِه عن الشَّ

ــداً ــه ــُم الـــكـــوَن مــن مــعــانــيــه َش ــِع ــف ورحـــيـــقـــاً ُحـــلـــواً ويُــطــفــي غــلــيــلَــهيُ

ابِق.. 8 أدُلُّ من النَّصِّ على البيِت الّذي تلتقي فكرتُُه فكرَة البيِت السَّ

ق الجمالّي التذو�

بَب:. ١ ُح أيَّ التَّعبيرين أدّل على المعنى، وأذُكُر السَّ أوضِّ
عُر في أبهى معانيِْه. - ََّق الشِّ تأل
عُر في أندى معانيِْه. - ََّق الشِّ تأل

أستخرُج من البيِت األخيِر كلمتيِن متشابهتيِن لفظاً مُختلفتين معنًى.. 2
ٍر في البيِت الثَّالِث.. 3 أسهَم تكراُر األلفاِظ في مَنِْح البيِت إيقاَعاً مُوسيقيَّاً َجميالً، أُعطي مثاالً للفٍظ مكرَّ
لقاُء:	  الحفُظ واالإ

أحفُظ منَ النصِّ السابق خمسَة أبياتٍ أعجبتني، ثمَّ أُلقيها أمامَ زمالئي في الصفِّ.* 

غويّة الّتطبيقات الل�

طَر اآلِتي:. ١ أعرُب الشَّ
نةً - ينساُب في اللَّحِن أنغاماً ملوَّ

ُِّب الكلماِت وفق تسلسِل وروِدها في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت:. 2 أرت
)غَِردٌ- اللَّحُن – ِشعُرك(. -

أعلُِّل كتابةَ التاِء على صورِتَها في كلمِة ) صْوٌت (.. 3

المستوى ا�بداعي

أختارُ منَ النَِّص ثالثَة أبياتٍ أعجبتني، وأنثرُها بأسلوِبي.* 
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قواعد اللّغة

املضارُع: إعرابُُه - بناُؤه
 

…١…
أقرأُ البيتيِن اآلتييِن، ثمّ أعمَُل مع زمالئي على تنفيذِ النَّشاط:* 

قالت عزيزة هارون: -
ــًة ن ــوَّ ــل م ــاً  ــانـ ــحـ ألـ ــِن  ــحـ ــلّـ الـ يف  يـــكـــاُد ِمـــــْن ِســــحــــِرِه يُـــغـــوي أغــانــيــِهيـــنـــســـاُب 

قال محمَّد الحريرّي: -
ــه ــمَّ ــوُد يَــــســــأَُل، أيـــــَن صــــــدُرك َض ــ ــع ــ ــوُد؟ال ــهـ ــعـ ــك املـ ــانُـ ــنـ ُعـــــمـــــراً، وأيـــــــَن بـ

أُبيُِّن إن كان كلٌّ من الفعليِن )ينساُب- يسأُل(، قد ُسِبَق بحرٍف ناصٍب أو جازمٍ.. ١
أُسمِّي الحركةَ الّتي ظَهرْت على آخِر كلٍّ من هذين الفعليِن.. 2
ًة أخرى، ثمَّ أالحُظ الحركةَ الّتي تظهُر على آخِر . 3 أُدِخُل على الفعليِن حرفاً ناصباً مّرًة، وحرفاً جازماً مرَّ

كلٍّ منهما.

ُر
ّ ذك

	ت

الفعُل المضارُع فعٌل مُعَرٌب غالباً، فيكوُن مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً.
تتغيُّر حركةُ آخِر الفعِل المضارِع الُمعَرِب وفقاً لما سبقه.

 عالمة رفِع الفعِل المضارِع الصحيح اآلخر الضّمة الظاهرة، وعالمة نصِبِه الفتحةُ الظّاهرة، 
وعالمةُ جزِمِه الّسكون.

التَّطبيق:	 

أدلُّ على الفعِل المضارِع الواردِ في البيتِ اآلتي، ثمَّ أُعربُهُ:* 
قال محمَّد الحريرّي: -

ــِه ــوتِ ــَص ِب ــاَة  ــي ــَح ال يَـــَهـــُب  ـــذي  الَـّ ــاُؤُه َمـــحـــمـــوُدإنَّ  ــ ــطـ ــ لـــلـــبـــائِـــســـنَي عـ

…2…
أقرأ ما يأتي، ثمّ أعمُل مع زمالئي على تنفيذِ النشاط:* 

يتغنّى الفنُّ بألحاٍن عذبٍَة، فيسمو بالذّوق اإلنسانّي ويرتقي ِبِه.
أستخرُج األفعاَل المضارعةَ الواردَة في الفقرِة الّساِبقة.. ١
أالحظ أّن هذه األفعال معتلّة اآلخر، وأذكُر حرَف العلّة الذي انتهى بِه كلٌّ منها.. 2
هل ُسِبَقْت هذه األفعاُل بحرٍف ناصٍب أو جازم؟. 3
َرت؟. 4 أبيُِّن عالمةَ إعراب كلٍّ منها، أظهرْت هذه العالمة على آخرها أم قدِّ

ْر الضمَّة على األلف للتعذّر، وعلى الواو والياِء للثّقل. تُقدَّ  *
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ُج
نت
ست

	

عالمةُ رفِع الفعِل المضارِع المعتلِّ اآلخِر الضّمة المقّدرة.

التَّطبيق:	 

أستبدُل باألفعال الصحيحة الواردة في الفقرة اآلتية أفعااًل معتّلة بمعناها:* 
يقترُب المساءُ، ويلجأُ اإلنساُن إلى مسكِنِه، فيجُد الّراحةَ والّسكينة.

…3…
أقرأُ األمثلة َاآلتيَة، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاط:* 

- . عَر والفنَّ َرنَّ الشِّ لَتَُقدِّ
لَتَسلَُكْن إلى الفنون طريًقا. -
يحقُّ للشاعراِت أن يفخْرَن بإنجازاِتِهّن. -

َرنَّ(، وأذُكُر حركةَ آخِر الِفعل.. ١ َّصَل بآخِر الِفعِل )تَُقدِّ َّذي ات أُسمِّي الحرَف ال
َّصَل بآخِر الِفعِل )تسلَُكْن(، وأذُكر حركةَ آخِر الِفعل.. 2 َّذي ات أُسمِّي الحرَف ال
َّذي اتّصَل بآخِر الفعِل )يفخْرَن(، وأذُكر حركةَ آخِر الِفعل.. 3 ميَر ال أُسمِّي الضَّ
اِبَقِة من حيُث البناءُ واإلعراب.. 4 أُبيُِّن نوَع الفعِل المضارِع في كلٍّ ِمَن الحاالِت السَّ

ُر
ّ ذك

يأتي المضارُع مبنيّاً، فيُبنى على:	ت
الفتِح إذا اتصلَْت بِه إحدى نوني التّوكيِد الثّقيلِة أو الخفيفة. -
الّسكوِن إذا اتّصلَْت بِه نوُن النِّسوة. -

التَّطبيق:	 

أدُلُّ على الفعِل المضارِع في كلٍّ ممّا يأتي، ثمّ أُعربُهُ:* 
اعراُت العربيَّاُت يكتبَْن شعراً عن الحياِة َعْذباً. - الشَّ
عَب حتّى أبلَغ هدفي. - ألستَْسِهلَنَّ الصَّ

القاعدة العاّمة

الفعُل المضارُع فعٌل مُعَرٌب غالباً، فيكوُن مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً.
تتغيُّر حركةُ آخِر الفعِل المضارِع الُمعَرِب وفقاً لتغيِّر أحواِلِه في التّركيب.

يأتي المضارُع مبنيّاً، فيُبنى:
على الفتِح إذا اتصلَْت بِه إحدى نوني التّوكيِد الثّقيلِة أو الخفيفة. -
على الّسكوِن إذا اتّصلَْت بِه نوُن النِّسوة. -
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مثاالن معربان:	 

يجلو التّسامُح الّنفوَس.

مَّة المقّدرة على الواو. - يجلو: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
مَّة الظّاهرة على آخره. - التّسامحُ: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
النّفوس: مفعوٌل به منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظّاهرةُ على آخرها. -

َرنَّ الفنوَن. ألقَدِّ

: فعل مضارع مبنّي على الفتح التّصاله بنون التوكيِد الثّقيلِة، ونوُن التوكيِد الثّقيلةُ  - َرنَّ ألَقدِّرَنَّ:  أقَدِّ
حرٌف ال محّل له من اإلعراب، والفاعُل ضميٌر مستتٌر تقديره )أنا(.

الفنونَ: مفعوٌل به، منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. -

 التَّقويم النِّهايّئ 

أستخرُج من البيتَيِن اآلتيَيِن األفعال المضارعة، وأبيُّن نوعها وفق اإلعراب والبناء، ثّم أُعِرُب كالً منها:. ١
قال طانيوس عبده: -

ــُه ــُق رون شيئني  يف  ــُن  ــحــُس ي ــُر  ــع ــشِّ ــَن تــأثــرِوال ــس ــي ُح ــاق يف حــســِن قـــوٍل يُ

قال الّشاعر: -

املنى أُْدِرَك  أو  ــْعــَب  الــصَّ ــِرألَْســَتــْســهــلَــنَّ  ــصــاِب ل إالَّ  اآلمـــــاُل  ــاَدِت  ــ ــق ــ ان فـــا 

أقرأُ البيتَيِن اآلتيَيِن، ثّم أُنفُِّذ النَّشاَط:. 2
قال جرير: -

بِه َحـــراَك  ال  حــتَّــى  ــبِّ  ــلُّ ال ذا  ــَن  ــَرْع ي

ُمرتَِجعاً ــُر  ه ــدَّ ال ولــيــس  يــرِجــَعــنَّ  هــل 

ــا ــه أركــان ــِق الــل وهــــنَّ أضـــعـــُف خــل

ــا ــا احـــلـــوىل ومـــا الن ــامل ــا ط ــه ــٌش ب ــي ع

ابقيِن، مستعمالً أفعاالً مَضارعة مبنيّةً بمعنى األفعاِل الواردِة فيهما.	    أشرُح البيتَيِن السَّ
.ب    أُعرُب من البيتيِن الّسابقيِن ما تحته خطٌّ
ُث أمامَ زمالئي عن امرأٍة أدَّْت دوراً فّعاالً في مجتمِعهِا، موظِّفاً األفعاَل المضارعة المبنيّة.	    أتحدَّ
عِر وتأثيرِه في النّفِس، مبرزاً أهّميَّةَ تقديرِه.د    أكتُب فقرًة عن الشِّ
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الدرس الرابع املكتبُة الظَّاهريَُّة مطالعة

: الّنصِّ

…١…
َجْت فيها أعدادٌ ال تُحَصى من  مدرسةٌ تردَّدَْت في جنباِتها أصواُت مجموَعٍة كبيرٍة من الُعلماِء األعالمِ، وتخرَّ

وِح. طلبِة العلومِ المختلفِة، كاَن لهم تأثيُرهُم في عالَمِ الفكِر والرُّ
هِر، وقْد ُسمِّيَْت باسمِ الظَّاهِر بيبرس الّذي  مَن وصروَف الدَّ َّةُ التي ما تزاُل تُقاِرُع الزَّ َّها المدرسةُ الظَّاهري إن

دُِفَن فيها.
676هــ  عام  الكبرى  العادليَِّة  المدرسِة  قُبالةَ  القديمِة  دمشَق  مدينِة  في  َّةُ  الظَّاهري المدرسةُ   أُنشئَِت 

الموافق لـ ١٢77م.
لَْت إلى مكتبٍة احتَوْت كثيراً من الكتِب في مختلِف العلومِ من فقٍه وتاريٍخ ولغٍة وجغرافيا…«  وِمْن بعُد تحوَّ

املَْكتَبَُة الظَّاِهِريَّة يف ِدَمْشَق
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ٍَّة إضافةً إلى القيمِة العلميَِّة مثل كتاِب )القانوِن  كما احتَوْت قسماً ألهمِّ المخطوطاِت الّتي تُعدُّ ذاَت قيمٍة أثري
ًّا. ًّا وإنساني ( البِن سينا، فكانْت هذه المخطوطاُت ثروًة وِنتاجاً فكري في الطِّبِّ

ادُ هذه المكتبِة فهما قْسمان: قسٌم يأتي للتَّعلُّمِ وقراءِة الكتِب، وآخُر لدراسِة بعِض الموادِّ الّتي يودُّ  أمَّا روَّ
ِّفين والباحثين. ةٌ للمؤل الكتابةَ فيها، ففيها قاعتاِن مختلفتاِن: قاعةٌ عامَّةٌ للُمطالعِة، وأخرى خاصَّ

…2…
تهمُّ  وحينما   ، المعماريِّ العربيِّ  الفنِّ  عناصِر  من  كثيراً  واحتواِئها  البناِء  بفخامِة  َّةُ  الظَّاهري المكتبةُ  تتميَُّز 
َّةُ،  ُل هو المكتبةُ الظّاهري َُّف متأمِّالً المشهَد وتضطرُّ إلى النَّظِر في اتّجاهين متعاكسين، األوَّ خوِل إليها تتوق بالدُّ
َّما أرادَ المصمُِّم  رحين الُمتَقاِبلين، وكأن َك هذا االنسجامُ بيَن الصَّ والثَّاني هو المدرسةُ العاِدليَّةُ الُكبرى، ويشدُّ
يَاِن  أْن يؤلَّف منهما َوحدًة عمرانيَّةً يُكِمُل فيها جماَل األولى وروعةَ الثَّانيِة، إذ يقفاِن كعمالقيِن جبَّارين يتحدَّ

مَن والفناءَ بروعٍة وجالل. الزَّ
َِّة اللَّوِن، وتعلو الباَب ثالثةُ صفوٍف عريضٍة من  ئيسيُّ بحجارٍة بيضاءَ وأخرى وردي بُِنَي مَدَخُل المكتبِة الرَّ
َّين  ئيسيَّ إلى ِرواٍق ذي أقواٍس محمولٍة على عمودين حجري الرَّ النَّسخيَِّة المزهَّرِة، وتجتاُز المْدخَل  الكتابِة 
َّةٌ يُنَقُل فيها المرءُ من عالمِ  واُق مستوحًى من بناِء المسجِد الّذي يَسِبُق دخولَه محطَّةٌ تمهيدي كبيرين، وهذا الرِّ

وِح. المادَِّة إلى عالمِ الرُّ
دَ بناءُ الَمْكتَبَِة الظَّاهريِّة، وبقَي من مزايا عصِر بناِئها وروِحِه قُبَّةُ ضريِح الظَّاهِر بيبرس، وتحَت هذِه الُقبَِّة  ُجدِّ

َّةُ، وكانْت مركزاً مُهمًّا للتَّعليمِ آنذاك. بدأِت المدرسةُ الظَّاهري
اِد العلمِ في العالمِ أجمَع ويُنبوًعا ثََرّ العطاِء، يقنَُع  اُر منارَة علمٍ ال لبلِدنا فَحْسُب، بْل لروَّ وال تزاُل هذِه الدَّ

ياِر. مُ الكثيَر شأَن أهِل الدِّ بالقليِل، ويقدِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة سليمًة، مُراعيًا عَالماتِ التّرقيِم.* 

القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أُنفُِّذ النَّشاَط:* 
َِّة بهذا االسمِ.. ١ أذُكُر سبَب تسميِة الَمكتَبِة الظَّاهري
َّةَ والعلميَّةَ.. 2 َِّة من النَّاحيتين األثري ُح قيمةَ المكتبِة الظَّاهري أُوضِّ
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االستيعاب والفهم والتحليل

ِل أربَع كلماٍت تنتمي إلى مجاِل )العلوم(.. ١ أستخرُج من المقطِع األوَّ
ِف المعاني المختلفة لكلمِة )منارة( الواردِة في المقطِع الثَّاني.. 2 أستعيُن بالمعجمِ في تعرُّ
ئيسِة:. 3  أستبعُد الفكرَة الّتي ال تنتمي إلى ِفَكِر النَّصِّ الرَّ

، احتواءُ المكتبِة على كتِب علومٍ مختلفٍة، نشأةُ المكتبِة  َّةُ صرٌح عمرانيٌّ وثقافيٌّ )المكتبةُ الظَّاهري
َِّة(. الظَّاهري

ُح كالًّ منهما.. 4 ادَ المكتبِة قسمان، أُوضِّ أشاَر النَّصُّ إلى أنَّ ُروَّ
أُسمِّي المكاَن المجاوَر للمكتبِة، وأُبيُِّن ما أراد المصّمم من بناِئِه، مستفيداً مّما ورد في المقطع الثَّاني.. 5
ًّا، أُعلُِّل ذلك.. 6 تُعدُّ المكتبةُ َصْرًحا عالمي

فوّي عبير الشَّ مهارات التَّ

ألّخُص شفويًّا بما ال يزيد على خمسةِ أسطٍر ما فهمْتُهُ من تفاصيَل حوَل المكتبةِ الّظاهريّةِ، ثمّ أتحدُّث عنها أمامَ زمالئِي، * 
مراعيًا تنظيمَ أفكاري وتسلسَلها.

التعبير الكتابي

ةِ في تكويِن ثقافتنا *  حًا أهمِّيَّة وجودِ المكتباتِ العامَّةِ أو الخاصَّ أكتبُ موضوعًا أبيِّنُ فيه ما أُحِبُّ أن أقرَأَهُ من الُكتُِب، موضِّ
وعلومِنا، مراعيًا سالمَة العبارَةِ وعالمات الترقيم.
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قواعد اللّغة

نصُب املضارِع
 

…١…
أقرأُ األمثلة َاآلتيَة، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

عِر أْن يَنُْشَر الُحبَّ في النُّفوِس. - َجماُل الشِّ
قََصْدُت الَمكتبةَ كي أغِْنَي َعقلي بَالَمعاِرِف. -
لن يَخبَو نوُر المعِرفَِة مادامَ الكتاُب صديقاً. -
اِء. - لن تَنسى الُكتُُب أيادَي الُقرَّ

حيحة َوالمعتلَّة َالواردَة في األمثلِة الّسابقِة، ثّم أذُكُر الحرَف الّذي َسبَق كاّلً منها.. ١ أستخرُج األفعاَل الصَّ
أذُكُر عالمةَ إعراب ِكلٍّ مْن هذِه األفعاِل.. 2
َرًة.. 3 أُبيُِّن األفعاَل الّتي ظهَرْت عليها َحَركةُ اإلعراِب، واألفعاَل الّتي جاءت َحَركةُ إعراِبها مَُقدَّ

ُج
نت
ست

	

ينصُب الفعُل المضارُع بأحِد األحرِف النّاصبة )أْن - لن - كي(.
عالمُة نصِب الفِعِْل المُضاِرِع:

الفتحةُ الظَّاهرةُ: إذا كاَن صحيَح اآلخِر، أو معتلَّ اآلخِر بالواو أو الياِء.
رة: إذا كاَن معتلَّ اآلخِر باأللف. الفتحةُ المقدَّ

التَّطبيق:	 

أستخرجُ الفعَليِن المضارعَيِن المنصوبَيِن الواردَيِن في األبياتِ اآلتيةِ، ثمَّ أُعربُ كاّل منهما:* 
قال المغيرةُ بن َحبْناء: -

ذنوبَُه ــْر  واغــِف الَعفَو  أخيَك  من  َوُخـــْذ 

باً مهذَّ أخــــــاَك  تـــــــلقى  لــــن  فإنََّك 

وال تـــــُك يف كــــــلِّ األمـــــــــوِر تعاتُبْه

صاِحُبْه العيِب  مــن  ينجو  امـــرٍئ  وأيُّ 

اعُر: - قال الشَّ
إذا إالَّ  ــاُن  ــ ــسـ ــ اإِلنـ ــَو  ــُمـ ــسـ يَـ ــْه لَـــــْن  ــلِ ــاِه ــَل الـــِحـــْقـــِد عـــن ك ــي ــق ــى ث ــق أل

…2…
أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاط:* 

قال محمَّد الحريرّي: -

ــا ــاِدن ــب ــَح كُـــبـــوُديـــا مـــاســـَح األحــــــزاِن عـــْن أك ــريـ ــسـ بـــــــاآلِه حـــتَّـــى تـ

قال وصفي الَقرنْفلي: -

ــاً ــئ ــهــنــي َف نَـــــــُذْق  ومل  ــا  ــن ــي ــَض م جــيــُلإن  لـــُيـــْســـَعـــَد  ــنــي  ــب ي جـــيـــٍل  ربَّ 
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وقال سليمان الّصولة: -

ــْت ــَف ــلَ ــمــى األَلَــــَا فــهــل تــعــوُد لــيــالــيــنــا الّــتــي َس ــني فــنــنــى بــالــلَّ ــَوتَ ب ــرَّ ــال ب

اللّمى: سمرة بالّشّفة. ٭
أُسّمي األحرَف التي سبَقْت كالًّ من األفعاِل المضارعِة )تستريح – يُسعد- ننسى(.. ١
ل.. 2 أاُلحُظ أّن )حتَّى( تّدُل على الغايِة من مسِح األحزاِن في المثال األوَّ
مَ( تّدُل على تعليِل البناِء في المثاِل الثّاني.. 3 أاُلحُظ أّن )الالَّ
أُبيُِّن أّن الفاءَ ربطت سبَب عودِة اللّيالي بنتيجِتها في المثاِل الثَّالث. )*(. 4
بب.. 5 حاً السَّ َرْت على آِخِر الفعِل المضارِع، موضِّ َّتي ظهَرْت أو قُدِّ أُبيُِّن الحركةَ ال

ُج
نت
ست

واألحرُف النَّاِصبةُ نوعان:	
أحرُف نصٍب ظاهرةٌ )أْن – لْن – كي(. -
ببيَّة. - حرٌف ناِصٌب مُضَمٌر تقديُرهُ )أْن( بعد: حتَّى – الم التَّعليل - فاء السَّ

التَّطبيق:	 

أُدخُِل )حتَّى أو فاء السَّببيَّة أو الم التَّعليل( على األفعاِل اآلتيةِ، وأضبُطها بالّشكل:* 
ُق الَفنَّ    تستمِتَع ِبَجماِلِه. - ليتَك تتذوَّ
ندخُل معهَد الُفنوِن    ندرَس فنّاً َجميالً. -
ِق    يتميََّز مَن اآلَخرين. - َسعى إلى التَّفوُّ

القاعدة العاّمة

يُْنَصبُ الفِعُل المُضاِرعُ بأحَدِ األحرفِ النَّاصِبَة، واألحرفُ النَّاصِبُة نوعان:
أحرُف نصٍب ظاهرةٌ )أَْن – لْن – كي(. -
ببيَّة. - حرٌف ناِصٌب مُضَمٌر تقديُرهُ )أَْن( بعد: حتَّى – الم التَّعليل- فاء السَّ

عالمُة نصِب الفِعِْل المُضاِرِع: 
الفتحةُ الظَّاهرةُ: إذا كاَن صحيَح اآلخِر، أو معتلَّ اآلخِر بالواو أو الياِء. -
رةُ: إذا كاَن معتلَّ اآلخِر باأللف. - الفتحةُ المقدَّ

يجب أن تُسبََق فاءُ السببيّة بطلب.  *
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ِمثاالن ُمْعَربَان:	 

اِء. لن تَنىس الُكتُُب أيادَي الُقرَّ

لن: حرٌف ناصٌب. -
ِر. - رةُ على األَِلِف للتَّعذُّ تنسى: فعٌل مُضارٌع منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الَفتَحةُ الُمَقدَّ
مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آِخِرِه. - الكتُبُ: فاِعٌل مرفوٌع، وعالمَةُ رفِعِه الضَّ
أياديَ: مفعوٌل به، منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. -
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ في آخِرِه. - الُقرَّاِء: مضاٌف إليِه، مجروٌر، وعالمةُ جرِّ

لْن تبلَغ املجَد حتَّى تبذَل الُجْهَد.

تبذَل: فعل مضارع منصوٌب بأن المضمرة بعد حتّى، والفاعُل َضميٌر مُستَِتٌر تَْقديُرهُ )أنَت(. -
الجُهْدَ: مفعوٌل به، منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. -

ِمَن األحُرِف النَّاِصبَِة: ِإذَْن، نَـْحَو: جواباً لَمْن قال: سأْجتَِهُد، إذْن تبلَغ المجَد.  *
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 التَّقويم النِّهايّئ 

أقرأ ُالفقرَة اآلتيَة، ثمّ أُنفُِّذ المطلوب:* 
َر قيَمَة  غيِّْر حياتََك لألفَضل، واحِرْص على أَْن تعيَش باألَمِل لتشعَر بالّتفاؤِل، وامألْ قلبََك بالُحبِّ حّتى تقدِّ
َة  الحياِة، وإذا اعترضتَْك ِصعاٌب فاعلَْم أنَّ اإِلخفاَق لن يُنهَي حياتََك؛ فالنَّجاُح بيَن يديَك ما دُمَت تمتلُك القوَّ

كي تسمَو بقدراِتَك، وليتََك تُؤِمُن بأّن المستقبََل من صنِع يَديَك فتسعى إليه بِهمٍَّة واقتداٍر.
أمألُ الجدوَل بالمطلوِب:. ١

نوُعُه )ظاهر – ُمْضَمر(الرف الّناصبالفعل املضارع املنصوب 

َّتي ُوضَع تحتَها خّط من الفقرِة الّسابقة.. 2 أُعرُب الَكِلماِت ال
3 .: أشرُح البيَت اآلتي مُستعمالً فعليِن مضارَعيِن منصوبَين على األقلِّ

قاَل أبو العالء المعرّي: -

تــــوىلَّ إذا  ــــبــــاَب  الــــشَّ ارتــــــداداولــــكــــنَّ  لـــه  تــــــروَم  أَْن  ــٌل  ــه ــج ف

تروم: تطلب وتريد. ٭
ُث أمامَ زمالئي عن أهّميّة المطالعِة، وأُبيُِّن أثََرها في ثقافِة اإلنَْساِن، موظِّفاً األفعاَل المضارعةَ . 4 أتحدَّ

المنصوبَةَ.
أكتُُب ِفْقَرًة أبيَُّن فيها أهّميَّةَ المكتباِت، مُْستعمالً حاالِت نصِب الفعِل المضارِع.. 5
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الدرس الخامس املقالُة تعبرٌي كتايّب

أتعلَّم:	 

أقرأُ درسَ المطالعةِ )المكتبة الظاهريَّة( ثمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 
حيحِة من كلٍّ ممَّا يأتي: - أعَمُل مََع زمالِئي على اختياِر اإلجابِة الصَّ

ةٌ – مقالةٌ – رسالةٌ(.	    نوُع النَّصِّ هو: )قصَّ
ُط الطُّوِل(.ب    النَُّصّ الذي قرأتَُه: )طويٌل – قصيٌر – متوسِّ
: )موضوعيَّاً- ذاتيَّاً(.	    كاَن الكاتُب في النَّصِّ
: )حقائَق تاريخيَّةً – حقائَق علميَّةً –حقائَق جغرافيَّةً(.د    َعَرَض النَّصُّ

دة
فائ

الذّاتيّة تظهُر فيها ذاُت الكاتِب وآراُؤه ومواقُفه تُجاه ما يعرُضه، فيقّوم األموَر ويحكُم على 
األشياء من ُوجهِة نظِرِه.

أمّا الموضوعيّة فيعِرُض فيها الكاتُب الحقائَق بعيداً عن الذّاتيّة.

ُج
نت
ست

المعانَي 	 فيه  يعِرُض  ًدا،  مَُحدَّ موضوًعا  الكاِتُب  فيِه  يُعاِلُج  الطُّوِل،  معتدُل  نثريٌّ  المقالُة:  نصٌّ 
واألفكاَر الُمتَِّصلَةَ ِبِه.

َّة( إلى مُقّدمٍة وعرٍض وخاتمٍة.. ١ ُم نصَّ )المكتبة الظَّاِهري أُقسِّ
ابقِة َوفَْق اآلتي:. 2 أعَمُل مََع ُزمالِئي على تقويمِ العناصِر السَّ
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املقالُة

طالعنرص ل 	وافق	وافقال�ش

مة املَُقدِّ

 موَجَزةٌ 

 أشارْت إىل َموُضوِع املَقال 

 تضمنَّت وسائَل اإلثارِة والتّشويقِ 

 أسلوبَُها سْهٌل 

العرُض

 فّصَل جوانَب املوضوِع تفصيالً كامالً 

 قّدَم األدلَّة والباهنَي عىل األفكاِر املعروضةِ 

 اتَّبََع الكاتُب التّسلسَل املنطقيَّ يف عرِض األفكارِ 

 عرَض األفكاَر بأسلوٍب واضٍح وسهلٍ 

الخاِتَُة

ة   موجزٌة ومركّزٌة عىل الجوانِب املهمَّ

 اخترَيِت الكلامُت بِدقٍَّة وعنايةٍ 

 أبرَزت نتائَج املوضوع 

 ارتبطَْت باملوضوعِ 

أستنتُج بالتَّعاون بيني وبين زمالِئي سماِت المقالِة الجيَِّدة.. 3

طّبق:	 

أكتُبُ مقالًة أتناوُل فيها أحدَ األوابدِ األثريَّة في سوريّة، مُستعينًا بمصادِِر التَّعلُِّم.* 

 الخّط 

ُر
ّ ذك

قعِة تكوُن قصيرًة، والمسافاُت بيَن الحروِف في الكلمِة متساويةٌ، والمسافةُ 	ت  حروُف خطِّ الرُّ
بيَن الكلماِت تكوُن واحدًة تقريباً، وتكوُن بقدِر نقطتَين.

أكتُبُ البيَت اآلتي بخطِّ الرُّقعةِ مُراعيًا االرتكاَز على السَّطِر:* 
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الدرس السادس حلقُة البحث تعبرٌي وظيفّي

أوالً-أتعلَّم:	 

: وردَ في مجلٍَّة للفنِّ
الفنَّانُ أمينُ الجنديّ من مواليدِ سوريََّة، له ديوانُ شعٍر مطبوعٌ.

لم يكن لديَّ أدنى معلوماٍت عن هذا الفنَّاِن وأعماِلِه، فاقترْحُت على المعلِّمِ إجراءَ بحٍث،  -
دَ النُّقاط الواجب مراعاتُها للقيامِ ببحٍث حول هذا الموضوِع، فأفادني أنَّ  وطلبُت إليِه أن يحدِّ

القيام بالبحِث يتطلَُّب التزامَ خطواٍت هي:
تحديُد المشكلِة أو الظَّاهرة.. ١
جمُع المعلوماِت باستعماِل البطاقاِت.. 2
التَّوثيُق.. 3
تحليُل البياناِت.. 4
االستنتاجاُت.. 5

بدأت بتطبيق خطوات البحث، فاقترحت على المعلّم أن يكوَن عنواَن البحِث: )أمين الجنديُّ أميرُ  -
ِّي سأبحُث فيما  فنِّ الُقدود(، وعندئٍذ طلب إليَّ تحديد الظاهرة التي سأبحُث فيها، فوجدُت أن

مَه أميُن الجنديُّ لهذا الفنِّ الجميل. قدَّ
بدأت بعدئٍذ بجمع البيانات، فعْدُت إلى مكتبِة المدرسِة ومعي مجموعةٌ من البطاقاِت، وعلى  -

كلِّ بطاقٍة عنواٌن رئيسيٌّ يَساِعُدِني على البحِث، وهي:

البطاقة الّرابعةالبطاقة الثَّالثةالبطاقة الثَّانيةالبطاقة األوىل

منزلتهأعاملُُهدراستُُهحياتُُه ونشأتُُه

78



حلقُة البحث

حرصت على توثيق كلِّ معلومٍة أخذتها من الكتب التي عدُت إليها، فكنت أضع: اسم الكتاب الذي  -
عدُت إليه، اسم مؤلّف الكتاب، رقم الطبعة، المدينة التي ُطِبعَ فيها الكتاب، سنة الطبع، أرقام الصفحات التي 

أخذت منها المعلومات.
جمعُت معلوماٍت كثيرًة، ثّم عدُت إلى المعلّم، فقال لي: هذه المعلوماُت في حاجٍة إلى تصنيٍف  -

وتحليٍل لنختاَر ما يناسُب موضوَعنا.
بدأت بتصنيف المعلومات وفق العنوانات التي وضعتها في البطاقات، فنقلُت بعضها إلى المكان  -

الذي يناسبها في هذه البطاقات، ثّم فّرغتها في األوراق الخاّصة بالبحث.
حلّلت هذه المعلومات، ووضعتها على النحو اآلتي: -

يخ أمين الجنديّ: الشاعر الحمصيُّ الشَّ
حياتُهُ ونشأتُهُ: الفنَّاُن أميُن الجندّي من مواليِد حمَص ١766م وتوفي فيها ١8٤١م.

ََّر بفنوِن ابِن عمِِّه الجندّي الحمصّي خالَل إقامِتِه في حْمَص ثماِنَي سنواٍت. دراستُهُ: تأث
دها وزنًا وشكاًل ومضمونًا، وسمَّاها )القدودَ(، وقد تميَّزْت هذِه  أعمالُهُ:  طّور الجنديُّ فنَّ الموشَّحاِت وجدَّ
َّها األصُل الذي  إن  ، يُعَرْف لدى شاعٍر آخَر مشرقيٍّ أو مغربيٍّ اعِر، لم  بالشَّ بأسلوٍب خاصٍّ  القدودُ 
. ومن أْشَهِر قدوِدِه:  استمدَّ منُه شعراءُ القدوِد المعاِصروَن. ويَُعدُّ ديوانُُه أقدمَ وثيقٍة تاريخيٍَّة لهذا الفنِّ

يا غزالي كيف عنِّي أبعدوك، و يا صاح الّصبُر وهى منّي … 
يرى بعُض الباحثين أنَّ أميَن الجنديَّ شاعُر القرِن الثَّامَن عشَر بال مُناِزع.

ثانياً- أتدرَُّب:	 

الفنَّانُ )ممتاُز البحرة( سوريٌّ لهُ أعماٌل متميِّزٌة. أُعِدُّ حلقَة بحثٍ متَّبعًا ما يأتي:
دُ َخطَواِت البحِث.. ١ أُحدِّ
أصمُِّم البطاقاِت المناسبةَ.. 2
أجمُع المعلوماِت على بطاقاٍت، وأْحِرُص على توثيقها.. 3
أعِرُض ما أَنَجْزتُُه على معلِّمي وأناقُشُه فيِه.. 4
أُِعدُّ الُمَسّودََة األولى للبحِث مُراعياً توثيَْق المَصادِر والمراِجِع.. 5
أدِّقُق البحَث وأعِرُضُه أمامَ زمالئي وأناقُشُه مََعُهم.. 6

ثالثاً- طبِّق:	 

النَّحُت فنٌّ عظيٌم ال يخفى على أحٍد دوُرهُ في بناِء حضارِة األممِ
أُعِدُّ حلقَة بحثٍ حول هذا الفنِّ متَّبعًا الخطواتِ الواجبَ مراعاتُها في حَْلقةِ البحثِ.* 
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الوحدة الثَّالثة: قضايا شبابيَّة

املعارف واملهاراتعنوان الدرس

استماعالتَّقليُد األعمى

باب نّص أدبّينحُن الشَّ

قواعد اللّغةجزُم الفعِل املضارِع

باب نّص أدبّيطموُح الشَّ

قواعد اللّغةاألفعاُل الخمسة

رَة رات وآثارها املَُدمِّ مطالعةاملخدِّ

قواعد اللّغةفعُل األمِر

تعبير وظيفّيقراءة جدول معلومات

قواعد اللّغة )إماء(مواِطُن الَحذِف

تعبير شفوّيعرٌض تقدميّي

تقومي فصليُّمّواٌل دمشقّي
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ًّا مُلتزًما آداَب االستماِع. ٭ االستماِع إلى النّصِّ وفهِمِه فهماً مُجَمالً وتفصيلي

. ٭ وتي المناسَب لكلِّ نصٍّ أدبيٍّ َّةً مراعياً التَّلويَن الصَّ قراءِة النّصوِص األدبيِّة قراءًة جهري

تحديِد الِفَكِر الّرئيسِة والفرعيِة لكلِّ نصٍّ أدبّي. ٭

تعّرف أركان التّشبيِه وفائدِة التَّكراِر. ٭

. ٭ تكويِن حقٍل معجمّي لمعاني النّصِّ

تعّرِف المضارِع المجزومِ وعالماِت جزِمِه في حاالِتِه المختلفِة: )الّصحيِح، المعتّل، األفعاِل الخمسِة(  ٭

تعّرِف األفعاِل الخمسِة وحاالِت إعراِبها. ٭

تعّرِف مساوِئ المخّدراِت وطرائِق الوقايِة منها. ٭

تمييِز حاالِت بناِء األمِر المختِلَفة. ٭

ِف جدوِل البياناِت وتحليِل بياناِتِه. ٭ تعرُّ

تمييِز بعِض مواطِن الحذِف في اإِلمالء. ٭

د. ٭ إعداِد شرائَح تقديميٍّة لعرِض موضوٍع محدَّ

سيكوُن املتعلُِّم يف نهاية دراسِة هذه الَوْحدِة قادراً عىل:

أهداُف الوحدِة الثَّالثة

قضايا شبابيَّة
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الدرس األّول التَّقليُد األعمى استامع

1 ُمبدياً اهتمامي، ثمَّ أنّفُذ الّنشاط:	 
أوالً: أستمُع إىل الّنصِّ

ُث عنُه النّّص.. ١ أذكُر الموضوَع الذي يتحدَّ
أوّضح اثنيِن من الفوارِق الّتي ذكَرها الغراُب عنَدمَا قارَن نفَسُه بالعصفور.. 2
ثانياً: أستمُع إىل الّنصِّ ثانيًة، ثّم أنّفُذ الّنشاط:	 

أبيُّن ما فعلَُه الغراُب ليجذَب اهتمامَ النّاس.. ١
أوّضُح ردَّة فعِل النّاِس على التغييِر الذي أصاَب الغراب.. 2
أذكُر الحقيقةَ التي نسيََها الغراب.. 3

النّص في دليل األنشطة.  ١
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التَّقليُد األعمى

ي تنفيِذ الّنشاط:	 
ثالثاً: أتسابُق أنا وزميلي �ف

أمألُ الفراَغ شفويّاً في كّل مّما يأتي:. ١
أغيُّر لونَي األسودَ الذي ........

األمُم والشعوُب إذا قلَّدْت غيَرها بال تفكيٍر ووعٍي ........
أميُّز الحقيقةَ مَن الّرأي:. 2

العصفوُر من الطيوِر التي تتلُف الزرَع، فتأكلُُه قبَل أْن ينضج.
الغراُب وضَع نفَسُه في موقٍف ال يناسبُُه.

أبيُّن أثَر التقليِد األعمى في حياِة الّشباب. . 3

83



الدرس الثاين باب نصٌّ أديبٌّ نحن الشَّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

الّشباُب ِحصُن الوطِن المنيع، وثروتُه الّتي ال تنفُد، وأمل المستقبل المجّدد لمعاني الِكبرياِء. 

الشاعر بشارة الخوري 

ولد في بيروت عام )١885م( وتوفي عام )١٩68م(، عُِرَف باألخطل الصغير، من دواوينه »ديوان الهوى والّشباب«، »شعر األخطل الصغير«.  *
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باب نحن الشَّ

الّنّص:

…١…
ــــــــبــاْب نحُن الشَّ

ـــــُدلــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــغــــــــــــُد ومـــــــــــجـــــــــــُدُه املــــــخــــــلَـّ

ــــــــبــاْب نحُن الشَّ

مـــــــْن: شـــــعـــــاُرنـــــا عــــــى الـــــــزَّ

ــْن ــ ــحـ ــ ِبــــْعــــنــــا لـــــــُه يـــــــــوَم املِـ

عــــــاَش الــــوطــــْن عــــــاَش الـــوطـــْن

أرواَحـــــــــــــنـــــــــــــا بـــــــــا مثــــــْن

ذم َعـــــــــــــــداَك  ــي  ــ ــ ــن ــ ــ وط يـــــــا 

ــْم ــ ــَم ــ ــشَّ ــ عـــلَّـــمـــَتـــَنـــا كــــيــــَف ال

مــــْم ــى الــــذِّ ــ ــرع ــ ــْن ي ــ ــ مـــثـــلُـــَك َمـ

األملْ يَــــــْصــــــُغــــــُر  وكــــــيــــــَف 

…2…
ــــــــبــاْب نحُن الشَّ

ـــــُدلــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــغــــــــــــُد ومـــــــــــجـــــــــــُدُه املــــــخــــــلَـّ

ــــــــبــاْب نحُن الشَّ

ـــــــْفـــــــُح والـــــــــجـــــــــداوُل الـــــــسَّ

ومــــــــــا بـــــنـــــى األوائِــــــــــــــــــُل

ــُل ــ ــاِبـ ــ ــنـ ــ ـ ــسَّ ــ والــــــَحــــــْقــــــُل والـ

نَــــــــحــــــــُن لــــــــــُه َمـــــعـــــاقـــــُل

ــا ــ ــن ــ ــوِب ــ ــل ــ ق يف  يــــــــــُن  الــــــــــدِّ

يــــيــــِنــــَنــــا يف  والـــــــــحـــــــــقُّ 

ــا ــ ــَن ــ ــونِ ــ ــي ــ ع يف  والــــــــــنُّــــــــــوُر 

جـــبـــيـــِنـــَنـــا يف  والـــــــــغـــــــــاُر 

ــــــــبــاْب نحُن الشَّ

ـــــُدلــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــغــــــــــــُد ومـــــــــــجـــــــــــُدُه املــــــخــــــلَـّ

ــــــــبــاْب نحُن الشَّ
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مَعاقل: ُحصون.
مَم: األَنََفة والكبرياء. الشَّ

عداك: تجاوزك.
المُخلَّد: الخالد.

مهارات االستماع

بعد استماعِي النَّصَّ أعمَُل مَعَ زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 
حيحة ممَّا بيَن القوسين:. ١ أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ

اعِر يمثِّلون: )تراَث الوطِن - مجَد الوطِن – أمَل الوطِن – ُحماَة الوطِن(.	    باُب في نصِّ الشَّ الشَّ
ِة(.ب    اعُر المفخرَة الحقيقيَّةَ في: )الِعلْمِ – الماِل – الوطِن – القوَّ يرى الشَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

وتيَّ المناسبَ لنبرة االعتزاِز بشباِب الوطِن.*  أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة مراعيًا التَّلوينَ الصَّ

القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أنفدُ النَّشاَط:* 
ِل.. ١ باِب كما وردَ في المقطع األوَّ أذكُر شعاَر الشَّ
اِعُر على ترسيِخها.. 2 من فهمي المقطَع الثَّاني، أذكُر المبادَئ الّتي َحَرَص الشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

َِّة في بياِن الفرِق بيَن: )ذَمٌّ – ِذمٌم(.. ١ أستعيُن بأحِد المعَجماِت اللُّغوي
من(، وكلمتين تنتمياِن إلى مجاِل)الطَّبيعة(.. 2 أذكُر من النَّصِّ كلمتين تنتميان إلى مجاِل )الزَّ
3 .. أستنتُج الفكرَة العامَّةَ للنَّصِّ
ابق، ما علََّمُه الوطُن ألبناِئِه.. 4 أُبيُّن، من تأمّلي النَّصَّ السَّ
أدلُّ على المقطِع الّذي يتضمَُّن كاّلً من الِفكرتيِن اآلتيتين:. 5

باُب بوحدِتهم هم حصُن الوطِن. - الشَّ
التَّضحيةُ من أجِل مجِد الوطِن. -
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أكتُب الِعباراِت التي تُؤدِّي المعانَي اآلتيةَ من المقطِع الثَّاني:. 6
الّشباُب مكلٌَّل بالنَّصِر. -
واعِد. - ِة السَّ دحُر الباطِل بقوَّ
اإليماُن بالنُّفوِس والقلوِب. -
باِب. - األمُل والمستقبُل في عيوِن الشَّ

قال إيليا أبو ماضي:. 7

ــُم ــُهـ ــيـ ــْر مبَــــا هـــو آتغـــــــٌد لـــــُهـــــُم وَغــــــــــٌد فـ ــ ــاِخ ــ فــيــا أمـــــِس ف

ابِق. - َّذي تلتقي فكرتُُه فكرَة البيِت السَّ أدُلُّ من المقطِع الثَّاني على البيِت ال

ق الجمالّي التذو�

اعُر بيَن مقاطِع . ١ باب لنا الغُد ومجُدهُ الُمخلَُّد(، الّتي أوردَها الشَّ أذكُر فائدَة تكراِر الاّلزمِة )نحُن الشَّ
. النَّصِّ

اعُر تشبيهاً في العبارِة اآلتيِة )نحُن له معاقُل(.. 2  أوردَ الشَّ
دُ المشبََّه والمشبََّه به فيها، ثُمَّ أُعِطي تشبيهاً آخَر من عندي. أُحدِّ

ِل.. 3 يُفيد الفعُل الماضي في التَّعبيِر عن حدٍث تحقََّق وأصبَح واقعاً، أُمثُِّل لذلك مَن المقطِع األوَّ
لقاُء:	  الحفُظ واالإ

أحفُظ النصَّ السابقَ، ثمَّ أُلقيهِ أمامَ زمالئي في الصفِّ.* 

غويّة الّتطبيقات الل�

أُعرُب ما وضَع تحتُه خطٌّ في البيِت اآلتي:. ١

ــى األوائــــــــــــــــُل  ــ ــ ــن ــ ــ نــــــــحــــــــُن لـــــــــه مـــــعـــــاقـــــُلومـــــــــــا ب

أذكُر وزَن كلٍّ من الكلماِت اآلتيِة:. 2
)مجُدهُ – علَّمتنا – يَصغُُر(. -

أعلُِّل كتابةَ األلِف على صورِتها في كلمِة )بنى(.. 3
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قواعد اللّغة

جزُم الفعِل املضارِع
  

…١…
أقرأُ األمثَِلَة اآلتِيََة، ثمَّ أعمَُل معَ زمالئي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

قال وصفي الَقرنفلي: -

فهنيئاً نَـــــــُذْق،  ومل  ــا،  ــن ــضــي م جــيــُلإْن  ــســعــَد  ــي ل ــي،  ــن ــب ي جــيــٍل  ُربَّ 

ْ في عمِلَك. - ال تقرِّ
لَِتْعمْل على تطويِر قدراِتَك. -

ً منها.. ١ َّذي سبََق كالَّ أالحُظ أنَّ األفعاَل الُمضاِرَعةَ التي تحتَها خطٌّ صحيحةُ اآلخر، ثمَّ أُسّمي الحرَف ال
أذكُر عالمةَ إعراِب كلٍّ مْن هذه األفعال.. 2

ُر
َّ ذك

 يُجَزمُ الفعُل المضارُع إذا ُسِبَق بأحِد األحُرِف الجازمِة )لَْم – لمَّا – ال النَّاهية  -	ت
– الم األمر(.

كوُن. - حيِح اآلخِر السُّ عالمةُ جزمِ الفعِل المضارِع الصَّ

التَّطبيق: 	 

أدلُّ على حرفِ الجزِم والفعِل المجزوم في البيتِ اآلتي, وأذكرُ عالمَة جزمِهِ:* 
أبَــــــداً وفـــصـــيل  ــيل  ــ أصـ تَــــُقــــْل  ــلال  ــَص ــد َح ــا قـ ــى مـ ــت ــَف ــــا أصــــُل ال إنَّ

 

…2…
أقرأُ المثالَيِن اآلتيين، ثمَّ أعمَُل معَ زمالئِي على تنفيذِ األنشطةِ:* 

ال تنَس واجبََك تجاهَ بالِدَك. -
لم يمِض يومٌ إاّل تَرْكَت فيِه أثراً طيِّبًا. -
لْم يعُل وطٌن بغيِر أبناِئِه. -

اِبَقِة من حيُث الّصحةُ واالعتالل.. ١ أبيُِّن نوَع كلٍّ ِمَن األفعاِل الواِردَِة في األمِثلَِة السَّ
أُسّمي األحرَف الّتي سبَقْت كالً من هذِه األفعال.. 2
َّذي ُحِذَف من آخِر كلٍّ من هذه األفعال.. 3 أدلُّ على الحرِف ال
أذكُر عالمةَ جزمِ الفعل المضارع المعتلِّ اآلِخِر.. 4

ُج
نت
ست

	

عالمةُ جزمِ الفعِل المضارِع المعتلِّ اآلخِر حذُف حرِف العلَِّة من آخِره.
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التَّطبيق:	 

أُدخُل حَرفًا جاِزمًا على ُكلٍّ منَ األفعاِل: )يشكو – ينتهي – تسعى(, ثمّ أضعُ كاّل منها في جملةٍ من إنشائِي.* 

…3…
أقرأُ األمثلة َاآلتيَة، ثمَّ أعمَُل معَ زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

ال تضيِّْع وقتَك فيما ال ينَْفُع. -
مِ والنَّجاِح. - ِلتبذْل جهَدك في سبيِل التَّقدُّ
الفتاةُ لم تستثمْر طاقاِتها الهائلةَ لتطويِر نفِسها. -
لّما ينجْز مُِهمَّتَه الّتي يسَعى إليها. -

أذكُر الحركةَ الّتي ظهَرْت على آخِر األفعاِل عندما ُسبقْت بحرٍف جازمٍ.. ١
أُبيُِّن فائدَة )ال( حين دخلْت على الفعِل )تضيِّع(.. 2
أذكُر المعنى الّذي أفادتُه الاّلم حيَن دخلَت على الفعِل )تبذل(.. 3
ابِع زمنًا واحًدا، أو هناك فرق.. 4 أُبيُِّن إْن كان زمُن الفعِل المنفيِّ في المثالَيِن الثّالِث والرَّ
هل تتوقُّع حدوَث الفعِل في المستقبِل عندما نُفيْت الجملةُ بـ)لّما(؟. 5

ُج
نت
ست

	

يُجَزمُ الفعُل المضارع إذا سُِبقَ بأحدِ الحروفِ الجازمة:
ال: تفيد النَّهي عن القيامِ بالِفعِل.
م: تفيُد طلَب القيامِ بالفعِل. الالَّ

لم: تفيُد نفي الفعِل المضارِع وقلَب زماِنه إلى الماضي.
لمَّا: تفيُد نفي الفعِل في الحاضِر مع توقِّع حدوِثِه في الُمْستقبل.

التَّطبيق:	 

أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثُمَّ أُصنِّفُ األفعاَل وفقَ الجدوِل المطلوِب:* 
ال تَتَهاوْن في تَحصيِل العلمِ. -
عاِب الّتي واجهتَْك. - لْم تكترْث بالصِّ
ِلتَِقْف في وجِه كلِّ مْن يحاوُل أن يُحِبَط عزيَمتََك. -

االفعل املضارع ازمة وفائد�ت داة الج
أ
زمال عالمة الج
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القاعدة العاّمة

يُجَزمُ الفعُل المضارُع إذا ُسِبَق بأحِد األحُرِف الجازمِة )لم – لمَّا – ال النَّاهية – الم األمر(. ٭
كوُن. ٭ حيِح اآلخِر السُّ عالمةُ جزمِ الفعِل المضارِع الصَّ
عالمةُ جزمِ الفعِل المضارِع المعتلِّ اآلخِر حذُف حرِف العلَِّة من آخِره. ٭
 معاني الحروف الجازمة:  ٭

 ال: تفيد النَّهَي عن القيامِ بالِفعِل. 
م: تفيُد طلَب القيامِ بالفعِل.   الالَّ

 لم: تفيُد نفَي الِفْعِل المضارِع وقلَب زماِنه إلى الماضي. 
لمّا: تفيُد نفَي الِفْعِل في الحاضِر مع توقِّع حدوِثِه في المستقبل. 

مثاالن معربان:	 

ِم. لِتبذْل ُجهَدك يف سبيِل التَّقدُّ

كون الظَّاهر على آخره.  - م الم األمر، تبذْل: فعٌل مضارٌع مجزومٌ، وعالمة جزمه السُّ لتبذْل:  الالَّ
والفاعُل ضميٌر مستتٌر تقديرهُ )أنت(.

جُهْدَك:  ُجْهَد: مفعوٌل به، منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، و)الكاف(: ضميٌر  -
مُتَِّصٌل مبنيٌّ على الَفتِح في محلِّ جرٍّ باإلضافة.

- . في: حرُف جرٍّ
سبيِل: اسٌم مجروٌر، وعالمةُ جّرِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. -
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. - التّقدُّم: مضاٌف إليِه، مجروٌر، وعالمةُ جرِّ

ال تنَس واِجبََك.

ال: ناهيةٌ جازمةٌ. -
تنسَ:  فعٌل مضارٌع مجزومٌ، وعالمةُ جزِمِه حذُف َحْرِف العلَِّة ِمْن آخِرِه. والفاعُل ضميٌر مستتٌر  -

تقديرهُ )أنَت(.
واِجبَكَ:  واِجَب: مفعوٌل به، منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، و)الكاف(: ضميٌر  -

مُتَِّصٌل مبنيٌّ على الَفتِح في محلِّ جرٍّ باإلضافة.
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 التَّقويم النِّهايّئ 

 أستخرُج األفعاَل الُمضاِرَعةَ الَمجزومةَ الواِردَة في النَّصِّ اآلتي، ثّم أذُكُر عالمَةَ إعراِب كلٍّ منها:. ١
فِر؛ وضَعْت يَدها على ُزجاِج نافذِة   لم تغادْر وطنَها سوى هذه المّرة التي اضطّرت فيها إلى السَّ
اخِل، والمطُر يهِطُل في الخارِج، وكتبْت بإصبُِعها على بُخاِر الماِء: ِلتعْش يا وطني  الحافلِة من الدَّ
َّتي لم ترَض بفكرِة الِفراق، ولْم تُعْد يَُدهَا تقبَُل كتابَةَ الَمزيِد، ومع  شاِمخاً. وَسَرَحْت مع مخيِّلَِتها ال

َُّه طُمأنينةُ قلِبها  جاِج، إن أنَّ المطَر أصبَح غزيراً لكنّه لْم يَْمُح حرفاً مّما كتبَْت، ألّن هناَك عازالً غيَر الزُّ
وسكينةُ روِحها.

أشرُح البيَت اآلتي، ثّم أُعِرُب ما تحتُه خّط:. 2

فهنيئاً نَـــــــُذْق،  ومل  ــا،  ــن ــضــي م جــيــُلإْن  ــَد  ــســع ــي ل ــي،  ــن ــب ي جـــيـــٍل  ربَّ 

عوباِت التي تعترُض طريقي موظًِّفا . 3 موِد أمام الصُّ ، والصُّ ُث أمامَ ُزمالِئي عن هدفي المستقبليِّ أتحدَّ
حاالِت جزمِ الفعِل المضارِع.

أكتُُب ِفْقَرًة عن ضرورِة تثقيف الّشباِب وتربيتهم على حبِّ الوطِن والعمِل من أجلِه، مستعمالً حاالِت . 4
جزمِ الفعِل المضارِع.
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الدرس الثالث باِب نصٌّ أديبٌّ طموُح الشَّ

: مدخٌل إىل الّنصِّ

ََّق مْن ثمراِت فكِرِه  الطّموُح دأبُُه، والعطاءُ من شمائِله، والخيُر من ُصنِْع يَديِه، يبني مُْستَقبَل الوطَِن، لتَتدف
منابُع اإِلبداِع لألجياِل القاِدمَِة.

ُوِلَد في حمص عام )١٩١١م( وتوفّي عام )١٩7٢م(، من مؤلّفاته: »ديوان وراء الّسراب – موعٌد وعهٌد«.  *
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 وصفي الَقرنْفيّل (*)



باِب طموُح الشَّ

الّنّص:

وِخـــْصـــٌب1 ــا  ــ ــَن ــ يْ َسَ أنَّ  ُحــــبٌّ  ــُلنــحــُن  ــِي ــلْ َخ أو  تَــــــْوَءٌم  ـــْبـــُح  والـــصُّ نَـــْحـــُن 

تَــْذِوي:٢ ِق  ْ الـــرَّ يِف  الــُحــُقــْوِل،  لُِصْفِر  ــْل  ــْوُلُق ــُق ْي، يَــا ُح ، َفـــابْـــِرِ يُّ ــرِّ ــ ــُن والـ ــْح نَ

ــُلالـــــَعـــــَذاَرى َغــــــًدا َحــــَيــــاٌة وُحــــب٣ٌّ ــْي ــِم ــٌت َج ــْيـ ــي، َوبـ ــِن ــْب وانْــــِطــــَاٌق ي

َوايِب٤ ــًدا والــــــــرَّ ــ ــ ــا أَلطْـــَفـــالِـــَنـــا َغ ــ ــَواِقـــي َعـــَى ُخــطَــاُهــْم َهـــِديْـــُليَ ـ ــسَّ والـ

ــا٥ ــًئ ــْي ــِن ــَه َف نَــــــُذْق،  ومل  ــا،  ــَن ــْي ــَض َم ــُلإْن  ــْي ِج ــَد  ــَع ــْس ــَي لِ يَــْبــِنــْي،  ِجـــْيـــٍل  ُربَّ 

ــا٦ ــطَ ــْع ــَحـــبَّـــِة ِم ــَن املَـ ــ ــُن ِعـــــْرٌق ِم ــْحـ َمـــْصـــُقـــْوُلنَـ ٌب  ــذَّ ــ ــَهـ ــ ُمـ ــيٌّ  ــ ــِخ ــ َس ٌء، 

ـــ٧ْ ــَق َعـــْن ُذلـ ــأَنَـّ ــا تَـ ، َمـ ــبُّ ــُحـ ــا الـ ــَن ــبُّ ــُلُح ــْيـ ــْدِجـ تَـ ُحـــبَّـــَنـــا  ــسَّ  ــ َمـ واَل  ــــــــٍل 

ــوَن كَـــِثـــْر٨ٌ ــُبـ ــيِّـ ــطَّـ ــُن ِطـــْيـــٌب، والـ ــْحـ ــْيــُلنَـ ــلِ َق ــرام  ــ ــِك ــ ال إنَّ  ِمـــنَّـــا:  لَـــْيـــَس 

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

�

سَرَى: سار ليالً.
خِْصب: نَماء.
تذوي: تذبل.

الرَّوابي: ما ارتفَع من األرِض.
عِرقٌ: أصٌل.

تدجيٌل: كذٌب.
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مهارات االستماع

بعد استماعي النَّصَّ أعمَُل مَعَ زمالئِي على تنفيدِ النَّشاطِ:* 
ما الموضوع الذي تناولُه الّشاعر في النّص؟. ١
2 .. ِل من النَّصِّ رًة في المقطِع األوَّ أذكُر كلمةً مكرَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

وتيَّ المناسبَ إلبراِز كلٍّ من شعورَي اإلعجاِب واالعتزاِز.*  أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة معبِّرًة مراعيًا التَّلوينَ الصَّ

القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أُنفِّدُ النَّشاطِ:* 
أستبعُد اإلجابة غير الصحيحة مما بين القوسين:. ١

ث الشاعُر في المقطع األّول عن: تحدَّ
)مالمح المستقبل، أثر الحّب، دور األطفال، عالقة اإلنسان بالطبيعة(

2 .. أبيُِّن صَفتين من صفاِت الحبِّ التي ذكَرها الشاعُر في المقطِع الثاني من النصِّ

االستيعاب والفهم والتحليل

ِف:. ١ َِّة في تعرُّ أستعيُن بأحِد المعجماِت اللُّغوي

الفرِق بيَن )ِطيْب – طَيِّب(. -

وابي(، جمع )ِعْرٌق(. - مفرد )الرَّ

ابِق.. 2 أُسّمي الفكرَة العامَّةَ للنّصِّ السَّ

3 .: أنسُب الِفكَرتين اآلتيتين إلى ما يناسبهما من أبياِت النَّصِّ

باِب في تحقيِق سعادِة األطفاِل. - أثُر الشَّ

باِب من أجل مستقبِل األجياِل. - تضحيةُ الشَّ

4 .:  أنسُب المعنى اآلتي إلى ما يناسبُُه من أبياِت النّصِّ

باَب- حبُّنا صادٌق ال خضوَع فيِه وال َكذٌب. نحُن -الشَّ
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ُح ذلك.. 5 بِح، أُوضِّ باِب والصُّ ِل إلى العالقِة القائمِة بيَن الشَّ اعُر في البيِت األوَّ أشاَر الشَّ
ُح ذلك من فهِمي البيت الثَّاني.. 6 اعُر البُشرى إلى الحقوِل، أُوضِّ زفَّ الشَّ
ادِس.. 7 باب وردتا في البيِت السَّ أذكُر صفتَيِن من صفاِت الشَّ
قال أبو الَعتاِهيَة:. 8

ــى ــِل جــيــُلولَـــــــــــــــُربَّ جـــــيـــــٍل قــــــد م ــ ــي ــ ــج ــ ــَد ال ــ ــع ــ ــوُه ب ــ ــل ــ ــت ــ ي

ابِق. - أدُلُّ على بيٍت من النَّصِّ تلتقي فكرتُُه فكرَة البيِت السَّ

ق الجمالّي التذو�

١ .. وت، أمِثُّل لكلٍّ منها من النَّصِّ الِة على اللَّوِن والحركِة والصَّ اعُر على األلفاِظ الدَّ اعتمَد الشَّ
ًّا عذباً، أمثُِّل لذلَك من البيِت الثَّاني.. 2 أسهَم التَّكراُر في إعطاِء النَّصِّ جماالً موسيقي
َّذي يُناِسُب البيَت الثَّامن:. 3 عوَر العاطفيَّ ال  أختاُر ممَّا بين القوسين الشُّ

)افتخار – يأس - غضب(.
لقاُء:	  الحفُظ واالإ

أحفُظ منَ النصِّ السابِق خمسَة أبياتٍ أعجبتني، ثمَّ أُلقيها أمامَ زمالئي في الصفِّ.* 

غويّة الّتطبيقات الل�

أستخرُج من البيِت الثَّاني فعالً مبنيّاً، وآخَر معرباً، وأُعربُهما.. ١
أصوغُ المثنَّى من كلمِة )توءَم(، ثمَّ الجمَع ، وأعلُِّل كتابةَ الهمزِة في الحالتين.. 2
أعلُِّل كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلمِتي:) انطالق- تأنّق(.. 3

المستوى ا�بداعي

بَّانُ، أضيفُ من عندي صفاتٍ أخرى أراها مناسبًة.*  فاتِ الَّتي يتحلَّى بها الشُّ اشتملتِ القصيدُة على الصِّ
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قواعد اللّغة

األفعاُل الخمسة
 

 
…١…

أقرأُ األبياَت اآلتية، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 
قاَل سليمان العيسى: -

ــٍص ــَص ــى ِق ــو ع ــصــُح ــا تَ ــن ــاُم أطــفــالُ ــن ــِروات كَـ إذا  منها  ؤى  ــرُّ ــ ال ــون  ــُج ــُس ــْن ويَ

قال أحمد تقي الّدين: -

ـــ …… الـ إىل  َفـــحـــاالً  ــَن  ــُري ــكْ ت ــداً  ــ ــهغ ــَي ــائِ ــداِرِس مــْهــا تَـــكُـــْن ن ــَمـ ــــ ــــ ــ

قال نسيب عريضة: -

ــاِن ابــِتــهــاجــاً ــقـ ــِفـ ــْخـ ــاه يـ ــاحـ ــنـ متــنَّــىوجـ مــــا  بــــه  رأى  لِــــَخــــيــــاٍل 

َّتي ُوِضَع تحتها خّط.. ١ أذكُر نوَع كلٍّ مَن األفعاِل ال
مائَر الّتي اتّصلْت بكلٍّ من هذِه األفعال.. 2 أُسّمي الضَّ
ميِر )أنتم( مُغَيّراً ما يلزم.. 3 مير )هم(، أَْسِنْدهُ إلى الضَّ أاُلحُظ أّن الفعَل )ينسجون( أُسنَد إلى الضَّ
مير )أنتما( مغيّراً ما يلزم.. 4 مير )هما(، أسِنْدهُ إلى الضَّ أاُلحُظ أّن الفعَل )يخفقان( أُسنَد إلى الضَّ
ابقِة.. 5 مائِر السَّ أبيُِّن عالمةَ إعراِب كلٍّ من هذِه األفعاِل عنَد اتصاِلَها بالضَّ

ُر
َّ ذك

األفعاُل الخمسُة هي:  كلُّ فعٍل مضارٍع اتّصلت بِه واو الجماعِة أو ألُف االثنين أو ياءُ  -	ت
َّثة الُمخاطبِة. المؤن

عالمةُ رفِع األفعاِل الخمسِة ثبوُت النُّون. -

التَّطبيق:	 

أستخرجُ الفعَل المضارعَ الواردَ في كلٍّ من البيتيِن اآلتييِن وأُعربُهُ:* 
داري َعـــْن  ــَم  ــج ــنَّ ال ــنَي  ــســأل ت - هــــْل 

تَــعــلــاِن كُـــــــنُتا  إْن  ــئــاين  ــبِّ ن  -

ـــــــــاري ــايب وُســــمَّ ــ ــبـ ــ وأيـــــــــَن أحـ

ــوَن أيُّـــهـــا الـــَفـــرَقـــدان ــكـ ــى الـ مـــا دهـ
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…2…
أقرأُ األبياَت اآلتيَة، ثمّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاط:* 

قال عمر أبو ريشة: -

ِبــــِدمــــا حـــــرٍّ أيبلَـــــْن تـــــَري حـــبَّـــَة َرمــــــٍل فــوقــهــا ــْر  ــ ــطَّ ــ ــَع ــ تُ لَــــــْم 

صافّي: - قال معروف الرُّ

غايَِتكُم كُــلَّ  فيها  ــَم  الــِعــلْ تَــْجــَعــلُــوا  الَعَماال  يُْنِتُج  ِعــلْــاً  ــشَء  الــنَّ َعلُِّموا  بــْل 

حيم محمود: - قال عبد الرَّ

ــا َف املــــايض  ــري  ــذكَّـ ــَتـ تَـ ــاَداْســَمــعــي ال  عـ الــــبــــاِرُح  وال  ــايض  ــ املـ َرَجــــــَع 

ابقِة.. ١ أستخرُج األفعاَل الَخْمَسةَ الواِردََة في األبيات السَّ
أذكُر األحرَف التي سبَقْت كاّلً من هذِه األفعال.. 2
أذكُر الّذي ُحِذَف من آِخِر األفعاِل الَخْمَسِة بعد دُخوِل هذه األَْحرِف على كلٍّ منها.. 3
أستنتُج عالمةَ نَصِب هذه األفعاِل وَجْزِمها.. 4

ُج
نت
ست

	

عالمةُ نصِب األفعاِل الخمسِة وجزِمها حذُف النُّون مْن آخرها.

التَّطبيق:	 

أُدخُِل حرفًا ناصبًا مرًَّة وحرفًا جازمًا مرًَّة أُخرى على األفعاِل المضاِرعةِ فيما يأتي, وأُجِري التَّغييرَ الالزمَ:* 
أنِت يا فتاةُ تُهمليَن القراءَة.	   
ديقان يذهباِن إلى المكتبِة كلَّ أسبوٍع.ب    الصَّ

القاعدة العاّمة

َّثِة  - األفعاُل الخمسُة:  هي كلُّ فعٍل مضارٍع اتَّصلْت به واو الجماعِة أو ألُف االثنين أو ياءُ المؤن
المخاطبِة.

عالمةُ رفِع األفعاِل الخمسِة ثبوُت النُّون. -
عالمةُ نَْصِب األفعاِل الَخْمَسِة وَجْزِمها حذُف النُّوِن من آخِرها. -
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ِمثاالن ُمعَربان:	 

ؤى. يَْنسُجون الرُّ

َّه ِمَن األفعاِل الَخْمسِة، والواُو ضميٌر  - ينسجون:  فعٌل مضارٌع، مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه ثُبوُت النُّوِن ألن
كون في محلِّ رفٍع فاعل. متَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ

رةُ على األلِف للتّعذّر. - الرُّؤى: مفعوٌل به، منصوٌب، وعالمةُ نصبِه الفتحةُ المقدَّ
ي فَتَْنَدمي. ال تَُقصِّ

ال: ناهيةٌ جاِزمةٌ. -
َّه ِمَن األفعاِل الَخْمسِة، والياءُ ضميٌر  - ري:  فعٌل مضارٌع، مجزومٌ، وعالمةُ َجزِمِه حذُف النُّوِن ألن تقصِّ

كون في محلِّ رفٍع فاعٌل. متَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ
ببيَِّة، وعالمةُ نصِبِه  - ببيَِّة، تندمي: فعٌل مضارٌع، منصوٌب بأن الُمضَمرِة بعَد فاِء السَّ فتندمي:  الفاء فاءُ السَّ

كون في محلِّ رفٍع  َّه ِمَن األفعاِل الَخْمسِة، والياءُ ضميٌر متَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ حذُف النُّوِن ألن
فاعل.

 التَّقويم النِّهايّئ 

 أستخرُج األفعاَل الُمضاِرَعةَ الواردَة في النَّصِّ اآلتي، ثُمَّ أذُكُر عالمَةَ إعراِب كلٍّ منها:. ١
ِتُكم، فاَل تَتَقاَعسوا َعْن طَلَِب ِعلْمٍ يُْسِهُم في  َُّكم ُحصوُن ِبالِدُكْم ِبِعلِْمُكْم وقُوَّ باُب! ِلتَعلَُموا أن ُّها الشَّ أي
َة لَْن يَْسَمحا ِلَعُدوٍّ أْن  فاِع َعنُْه، ألنَّ الِعلَْم والُقوَّ ِزمَِة للدِّ ِة الالَّ روا في امِتالِك الُقوَّ مِ بَلَِدُكْم، وال تَُقصِّ تَقدُّ

ِتِه وكرامَِتِه. أَ على بَلٍَد يَْفتَِخُر َشبابُُه بانِتماِئِهْم ِإلَيِه، ويَبُْذلوَن أَغلى ما لََديِهْم ِللِْحفاِظ على ِعزَّ يَتَجرَّ
أْشَرُح البَيَت اآلتي، ثُمَّ أُعِْرُب ما تَحتَُه َخٌط:. 2

منزلًَة الــعــلــيــاِء  يف  تبغنَي  ــِت  ــْن كُ ــديإْن  ــِح ــي اتَّ ــت ــا أمَّ ـحــدي ي ــي اتَـّ ــت ــا أمَّ ي

ُث أمامَ زمالِئي بخمِس ُجَمٍل على األقلِّ، حوَل األمِل ِبَشباِب الُمْستَقبِل مُْستَعِمالً األفعاَل . 3 أتحَدّ
الخمسةَ بحاالِت إعراٍب مُختَِلَفة.

باِب في صناعِة أمجاِد الوطِن، مُوظِّفاً األفعاَل الخمسةَ.. 4 ُث فيها عن إسهامِ الشَّ أكتُُب ِفْقَرًة أتحدَّ
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الدرس الرابع رَة مطالعة رات وآثارها املَُدمِّ املخدِّ

…١…
الكبيَرَة  والطُمْوحاِت  الطَّاقةَ  يَُمثِّلوَن  بَاُب  فالشَّ األُمَمِ،  لدى  الُمْستَْقبِل  وكلُّ  الَحاِضِر  نصُف  باُب  الشَّ

ٍَّة ِمن األُمَمِ. كةَ لُكلِّ أُم َة المحِرّ والُمثَل واألحالمَ والُعنْفواَن والَحَماَسةَ الَوطَنيَّةَ، بل إنّهم يُمثِّلُوَن الُقوَّ
فَاِعلٍَة  طَاقَاٍت  إلى  تَْحويلَُها  ويَِجُب  تَغْييبَُها،  أو  ِإغَْفالَُها  يُْمكُن  بَاِب ال  الشَّ أَّن طاقاِت  نُدِرَك  أَْن  وعلينا 

َراِت. ومُنِتَجٍة ومُبِْدَعٍة، كي ال يَْسُقطُوا ِفي فخِّ الُمَخدِّ
ًّا، فهي تَُؤِدّي  ًّا وِذهِني ًّا ونَفِسي ي َراُت مادّةٌ ِكيْميَائيَّةٌ، تُسِبُّب الُخمْوَل واإلدْمَاَن، وتَُدمُِّر الُمدِمَن صحِّ والُمَخدِّ

. أيضاً إلى شلٍل في عمل الجهاَزين التَّنفُّسيِّ والَعَصِبيِّ
َراِت: ومن أسباِب اإلدْمَاِن َعلَى الُمَخدِّ

هُر إلى َساَعاٍت متأخَِّرٍة ِمن اللَّيِْل.. ١ وِء، والسَّ تَْقليُد اآلَخِرين، ومجالسةُ ُرفََقاِء السُّ
عوِر . 2 مة لَُه؛ وذَلَك ِبَدافِع الُهُروِب إلى َعالَمٍ آخَر والشُّ َجهُل الَفرِد ِبأَضَراِر الَمادَِّة الكيميائيَِّة الُمقدَّ

بالُمتَْعِة.
، وِإهماُل الواِلديِن لألَبناِء.. 3 التََّفكُُّك األُسِريُّ
الِبطَالَةُ والَفقُر وكثرةُ أَوقَاِت الَفَراِغ.. 4

…2…
ِهيَِّة،  َِّة والنَّفسيَّة واألخالقيَّة أَنّها تسِبُّب فُْقداَن الشَّ َراِت في الَحالَِة الجسدي يِّئة ِللُْمَخدِّ ومن التَّأثيراِت السَّ
ْعِف الَعامِّ في بُنْيِة الِجْسمِ الَمْصُحوِب ِباْسودَاِد الوجِه أَو اصفَراِرِه، كما  وتؤدِّي ِإلَى الُهَزاِل والنََّحافَِة والضَّ
 ، النَّشاِط، وَضْعَف الَمناعِة، والتََّعَب واإِلْرهاَق عنَد بَْذِل أقلِّ مَجهوٍد بدِنيٍّ تسبُِّب الكسَل والتََّعَب وِقلَّةَ 
لُوِك  روِس والمحاَضراِت، وتَزيُد ِمن التَّوتُِر النَّفسيِّ واالكتئاِب، واالنطواِء والعزلَِة والسُّ والنَّومَ في أثناِء الدُّ
الُعْدواِنيِّ والِخداِع والَكذِب، وأحياناً تؤدِّي إلى كثَرِة الِغياِب عن البيِت. وقد تُْحِدُث اخِتالالً في تََواُزِن 
، وزيادٍة ملحوظٍَة في دقَّاِت  الِجْسمِ، وتسبُِّب احمراَر العينيِن، وتَؤدّي إلى اضطراباٍت في الجهاِز العصبيِّ
مِ، وتسمُّماً  ، وكثيراً ما تسبُِّب اْرتفاعاً في َضغِْط الَدّ القلِب، َكما تُْحِدُث اْضطراباٍت في الِجَهاِز الهضميِّ
الخطرِة  ِباألمراِض  اإِلَصابِة  إلى  تَؤدّي  الَحمَراِء، وقد  مِ  الدَّ ِإنتاِج خاليا  المسُؤوِل عن  العظمِ  ِنخاِع  في 

َرطَاِن. والمزمنِة كالسَّ
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…3…
راِت فهي: أمَّا طَراِئُق الِوقايِة من الُمخدِّ

ممارسةُ النََّشاطاِت لشغِل أوقاِت الفراِغ.. ١
تقديُم التَّْوعيِة واإِلْرشاِد في المدارِس والُمَؤسَّساِت التَّعليميَِّة والجمعيَّاِت.. 2
وِء.. 3 راِت وآثاِرها في المجتمِع، ونصُحُهْم بالبُْعِد عن رفقاِء السُّ بّاِن من مخاطِر المخدِّ تحذيُر الشُّ
لطاِت . 4 راِت وآثَاره الُمَدمَِّرِة للُمجتمِع، ومُراقبةُ السُّ زيادةُ وعي الُمجتمِع بخطُورة االتّجاِر بالُمَخدِّ

بين، ووضِع عقوباٍت كِبيرٍة راِدَعٍة. الُمختلفِة للمهرِّ
َرات.. 5 بَاب ِإلى عالمِ الُمخدِّ التَّحذيُر من التَّدخيِن؛ إذ يعدُّ الخطْوَة األولَى لوصوِل الشَّ

َّةَ بتحويِل جزٍء كبيٍر ومهمٍّ من أبناِئها إلى هوامَش في الحياِة، والقضاِء على مستقبِل  دُ البشري راُت تهدِّ فالمخدِّ
باِب الذيَن يُصبحوَن فريسةَ اإلدماِن. كثيٍر من الشَّ

دتُْه  ِّجاِر بها، وقد حدَّ راِت واالت ًّا لمكافحِة المخدِّ ِت األمَُم المتّحدة يوم )٢6 حزيران( يوماً عالمي لذا أقرَّ
راِت وتَعاطيَها من أشدِّ المشكالِت النَّفسيَِّة  الجمعيَّةُ العامَّةُ لألممِ المتَِّحَدِة عام )١٩87م(؛ ألنَّ إدماَن المخدِّ

َِّة على حدٍّ سواء. ِة اإلنساِن النَّفسيَِّة والبدنيَِّة واالقتصادي واالجتماعيَِّة خطورًة، وأعظِمها أثراً في صحَّ

مهارات اللغة

القراءة الجهريَّة:	 

مسيَّةِ واألحرفِ القمريَّةِ.*  أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة مراعيًا الَفرقَ في اللَّفظِ بينَ األحرفِ الشَّ

القراءة الصامتة:	 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 
راِت.. ١ ُف المخدِّ راِت. أُعرِّ نخاُف على شباِبنا مَن المخدِّ
حيحِة مّما بين القوسين:. 2  أستبعُد اإلجابَةَ غيَر الصَّ

ًّا(. راِت – حيادي راً من المخدِّ راِت – محذِّ راِت – كاِرهاً المخدِّ ِه )رافضاً المخدِّ بَدا الكاتُب في نَصِّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١ .. أضُع عنواناً آخَر للنَّصِّ
ِل إلى أسباِب اإلدماِن، أذكُر اثنَين ِمنها.. 2 أشاَر الكاتُب في المقطَِع األوَّ
راِت في اإلنساِن.. 3 يِّئةَ للمخدِّ أشرُح التَّأثيراِت السَّ
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أُكمُل ما يأتي في ضوِء فهِمي المقطَع الثَّالَث:. 4
رات بتدهوِر          - تأكيُد َعالقِة إدماِن الُمَخدِّ
باِب إلى        - يعدُّ التَّدخيُن الخطوَة األولى لوصوِل الشَّ

باب(.. 5 ِل أربَع كلماٍت تنتمي إلى مجاِل )الشَّ أستخرُج من المقطِع األوَّ
6 .. ِف المعاني الُمختلفِة لكلمِة )مكافحة( الواردة في النَّصِّ أستعيُن بالمعجمِ في تعرُّ
طاِت، وآثاِرها . 7 راِت أو المنشِّ أعمُل مََع زمالئي على العودِة إلى مصادِر التَّعلُّمِ إلعداِد بحٍث عن المخدِّ

يِّئة في الفرِد والمجتمِع. السَّ

فوّي عبير الشَّ مهارات التَّ

بابَ نصفُ الحاضِر وكلُّ المستقبِل لدى اأُلمِم، أناقُش هذا الرَّأيَ في ظلِّ المشروعاتِ *  رأى الكاتبُ في مقالهِ أنَّ الشَّ
الهدَّامةِ الخبيثَةِ التي تستهدفُ شبابَ أمَّتنا.

التعبير الكتابي

حّيَّةِ التي تنتشرُ بينَ شباِبنا، مُبيِّنًا ضرورَة الحفاظِ على صحَّتِنَا.*  أكتبُ موُضوعًا عن إحدى العاداتِ غيِر الصِّ

دة
تتطلَُّب بعُض الموضوعات استعماَل األسلوِب العلميِّ في الكتابة، ومن سماِتِه: عرُض الحقائِق فائ

وتوضيُح األسباِب والنتائج.
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قواعد اللّغة

فعُل األمِر
 

…١…
أقرأُ البيَت اآلتي، ثمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 

صافي: - قاَل معروف الرُّ

…… والتـْ  عِر  بالشِّ ًة  غضَّ حياتََك  ــاواجعْل  ــق ــي ــوس ــِر وامل ــويـ ــصـ ــتَّـ مَتـــثـــيـــِل والـ

ةُ واالعتالل.. ١ حَّ ابِق، وأبيُِّن نوَعُه من حيُث الصِّ أستخرُج فعَل األمِر من البيِت السَّ
أالحُظ أّن فعَل األمَر لّم يتِّصْل بضميٍر أو حرٍف.. 2
أذكُر عالمةَ بناِء فعِل األمِر إذا لم يَتَِّصْل ِبِه شيءٌ.. 3
أُسِنُد فعَل األمِر إلى نوِن النُّسوِة، وأُبيُّن عدمَ تغيُِّر بناِء الفعِل.. 4

ُر
َّ ذك

فعل األمر فعٌل مبنيٌّ، يُبنى على السُّكون:	ت
إذا كان صحيَح اآلِخر ولْم يتَّصْل بِه شيءٌ. -
َّصلْت به نوُن النُّسوِة. - إذا ات

التَّطبيق:	 

أستخرجُ فعَل األمِر من الجملةِ اآلتيةِ، ثُمَّ أعربُهُ:* 
َّتَُها الطّالبَاُت، اجتَِهْدَن في طلِب العلمِ. - أي

…2…
أقرأُ المثالين اآلتيين ثُمَّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النَّشاطِ:* 

انُصَرنَّ الوطَن بِكلِّ ما تَمِلُك. -
احفظَْن عهَد الوفاِء لوطِنَك الغالي. -

ابقين.. ١ أستخرُج فعلَي األمِر الواردَين في المثالَيِن السَّ
َّصَل بفعلي األمِْر. وأُبيُِّن داللةَ هذين الحرفيِن، وأاُلحُظ أنَّ هذين الحرفيِن ال محلَّ . 2 أذكُر الحرَف الّذي ات

لهما مَن اإلعراِب.
ابَقين.. 3 أُعرُب الفعلَين السَّ

ُج
نت
ست

	

يُبنى فعُل األمِر على الفتِح إذا اتَّصلت به إحدى نوني التَّوكيد الثَّقيلِة أو الخفيفِة
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التَّطبيق:	 

أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثمَّ أصنِّفُ أفعاَل األمِر وأرتِّبُها في الجدوِل وفق المطلوِب:* 
يا نساءَ الوطِن، أَْسِهْمَن في تطويِرِه. -
َُّها الطّالُب، اجعلَْن تقديَم المعروِف غايتََك، وافعلَنَّ الخيَر في كلِّ مكاٍن. - أي

ي 
مــر املبــ�ض

أ
 ال

ُ
فعــل

ــكون عــى السُّ

صــل  املتَّ  ُ مــري الضَّ

ــه ب

 ّ
ي
مــر املبــ�ض

أ
 ال

ُ
فعــل

عــى الفتــح

الــرف الــذي 

 بــه
َ

َصــل
َّ
ات

…3…
أقرأُ األمثَِلَة اآلتِيََة، ثُمَّ أنفُذ النَّشاط:* 

انُح سبيَل الِعلمِ. -
اسَع إلى النَّجاِح. -
اجِن ثمرَة جهِدَك. -

ابَقِة.. ١ أستخرُج أفعاَل األمِر الواردَة في األمِثلَِة السَّ
ةُ واالعِتالُل.. 2 حَّ أذكُر نوَع هذه األفعاِل ِمْن حيُث الصِّ
أُبيُِّن الحرَف الّذي ُحِذَف من آخِر كلٍّ من هِذِه األَفْعاِل.. 3
أستنتُج عالمةَ ِبناِء كلٍّ من هذه األفعاِل.. 4

ُج
نت
ست

	

يُبنى فعُل األمِر المعتلُّ اآلخِر على حذِف حرِف العلَّة من آخره.

التَّطبيق:	 

أستخرجُ فعَل األمِر الوارد في الجملةِ اآلتيَةِ، وأَعِربُهُ:* 
، احمِ الوطَن كما َحَماهُ األجدادُ. - ابُّ َُّها الشَّ أي
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…4…
أقرأُ األمثلَة اآلتيَة، ثُمَّ أعمَُل مع زمالئِي على تنفيذِ النّشاطِ:* 

اعر: - قال الشَّ

ــوا نـــاَركـــم ــ ــبُّ ــ ــوَل وص ــ ــه ــ ــوا جــبــانــاانــــــروا ال ــَق ــل ــلَـــْن ت ــْم فـ ــت ــئ كــيــفــا ش

يا فتاةُ، اسلُكي طريَق اإلبداِع، وحقِّقي أمانيِك. -
ُّها الُمعلِّماِن، أَْسِهَما في نشِر العلم. - أي

ميَر الّذي اتصَل بكلٍّ منها.. ١ دُ الضَّ ابقة، وأُحدِّ أستخِرُج أفعاَل األمِر الواردَة في األمِثلة السَّ
مائُر.. 2 َّذي تتَِّصُل ِبِه هذِه الضَّ أُسّمي الفعَل المضارَع ال
ابقة.. 3 مائِر الواردِة في األمثلِة السَّ أذكُر عالمةَ بناِء فعِل األمِر إذا اتّصَل بأحِد الضَّ

ُج
نت
ست

  يُبنَى فعُل األمِر على َحْذِف النُّوِن إذا اتَّصلت به ألُف االثنين أو واُو الَجماعِة أو 	
َّثِة الُمخاطبِة؛ أي إذا كاَن مضارعُُه من األفعاِل الخمسِة. ياءُ الُمؤن

التَّطبيق:	 

أستخرجُ أفعاَل األمِر الواردَة في كلٍّ ممَّا يأتي، ثُمَّ أُبيِّنُ عالمَة بناِء كلٍّ منها مع ذكِر السَّبِب:* 
ربُّوا على اإلنصاِف فتياَن الِحَمى. -
انُشَرا المعِرفَةَ بأقالمِ ِعلِْمكما. -
كلِّلي َجماَل العلمِ بالُخلُِق الَقويم. -

القاعدة العاّمة

فعُل األمِر فعٌل مبنيٌّ، ويُبنى على:
َّصلَْت به نوُن اإلناث. - السُّكونِ: إذا كاَن صحيح اآلخِر ولم يتَّصْل به شيءٌ أو إذا ات
الفتح: إذا اتَّصلت به إحدى نوني التَّوكيد الثَّقيلِة أو الخفيفِة. -
حذفِ حرفِ العلَّة من آخره إذا كاَن معتلَّ اآلخِر. -
َّثِة الُمخاطبَة، )أي: إذا  - حذفِ النُّونِ إذا اتَّصلت به ألُف االثنَين أو واُو الجماَعِة أو ياءُ الُمؤن

كان مُضارعُه من األفعاِل الخمسِة(.
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مثاالن معربان:	 

أَْسِهاَم يف نرِش العلِم.

أَسِْهمَا:  فعُل أمٍر، مبنيٌّ على حذِف النُّوِن من آخِرِه، ألّن مضارعُُه من األفعال الخمسة، وألُف االثنيِن  -
كوِن في محلِّ رفِع، فاعل. َضميٌر متصٌل مبنيٌّ على السُّ

- . في: حرف جرٍّ
ه الكسرةُ، الظّاهرةُ على آخره. - نشِر: اسٌم مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخره. - العلِم: مضاٌف إليِه، مجروٌر، وعالمةُ جرِّ

اسَع إىل النَّجاِح.

اسْعَ: فعُل أمٍر، مبنيٌّ على حذِف حرِف العلَِّة من آخره، والفاعُل ضميٌر مستتٌر تقديرهُ أنَت. -
- . إلى: حرف جرٍّ
ه الكسرةُ، الظّاهرةُ على آخره. - النَّجاِح: اسٌم مجروٌر، وعالمةُ جرِّ

 التَّقويم النِّهايّئ 

أستخرُج من النَّصِّ اآلتي ثالثةَ أفعاِل أمٍر مبنيَّةً بحاالِت بناٍء مختلفٍة، وأذُكُر عالمةَ بناِء كلٍّ منها:. ١
باحِة: وقف معلّم التربيِة البدنيِّة يشرح تمريَن االنزالِق على الظَّهِر في السِّ

اًل الَهرمَ، ثُمَّ اْستَلِْق على  - :  ابدأنَّ تمرينََك ِبتَْهِيئَِة الَعَضالِت، ثُمَّ َضْع ِذراَعَك فوَق َرأِْسَك مَُشكِّ يا بنيَّ
ِّجاِه  ًّا، ثُمَّ َضْع ذَقْنََك عنَد َصْدِرَك واْجَعْل نَظَرَك إلى األَمامِ بات باَحة أُفُِقي ظَْهِرَك في ِبْرَكِة السِّ

اقَيِن مًعا، واحِرْص على أْن يكوَن ِمْشطَا قََدمَيَك  ِمْشطَي الَقَدمَيِن، ثمَّ اضِرِب الماءَ بالسَّ
مَشدودتَين.

َّها تُساِعُدُكم على االنِزالِق  - أبنائي:  اسَعوا إلى الُمحافَظَِة على مُرونَِة َعَضالِت بَطِْنكم وَجْذِعكم، ألن
حيِح، واعلُموا أنَّ االلتزام بهذه التعليمات شرٌط أساسيٌّ لتحقيق الهدِف من هذا التَّمرين. الصَّ

أتحدُث أمامَ زمالِئي عن واجِبي تجاهَ الوطِن وحمايته، مستوفيًا حاالِت بناِء األمِر.. 2
ِة، وضرورِة االبتعاِد عنه، موظًِّفا أفعاَل األمِر.. 3 حَّ أكتُُب ِفْقرًة حوَل أضراِر التَّدخيِن على الصِّ
أعرُب ما تحتَُه خطٌّ في البيتيِن اآلتيين:. 4

ــْذوي تَ ِق  الـــرَّ يف  الــُحــقــوِل،  لُِصْفِر  ــْل  ُق

َخلََدت لَــْوَحــٌة  هذي  ــوجِ:  امل عى  واكتْب 

ــِري يــا حــقــوُل ــابْـ يُّ فـ نَــحــُن والــــــرِّ

حاميها واللُه  تــزْل  ملْ  وقـــــــــــــلعٌة 
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 الخّط 

أكتبُ ما يأتي بخطِّ الرُّقعةِ مُراعيًا قواعدَ كتابةِ حروف )ب - ث - و(:* 
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الدرس الخامسقراءة جدول معلومات تعبري وظيفّي

خوَل في الحياِة  جِل بالمرأِة، في الحقوِق والواجباِت، وأتاَح لها الدُّ وريُّ على مساواِة الرَّ ستوُر السُّ َحَرَص الدَّ
ناعيَّة والمشاركِة الفعَّالِة في ِقطاَعِي التَّعليمِ والقضاِء. ياسيَّة والصِّ السِّ

المؤّسساُت  وأوجدِت  ١٩٤٩م،  عام  منذ  االنتخاباِت  في  التَّصويِت  بحقِّ  َّةُ  وري السُّ المرأةُ  َحِظيَِت  وقد 
عِب: الّرسميَّةُ بيئةً ِخصبةً لسيِّداِت األَعماِل، ونَعِرُض فيما يأتي َجدوالً يبيِّن مشاركةَ المرأِة في مجلِس الشَّ

عِب ُ مشاركَة املرأِة يف مجلِس الشَّ جدوٌل يبنيِّ

ّ
يعي �ش

َّ
ور الت

َّ
ثالد �ض عدد الإ

ل ٤األوَّ

٦الثَّاين

1٢الثَّالث

ابع 1٦الرَّ

٢1الخامس

ادس ٢٤السَّ

ابع ٢٦السَّ

٣0الثَّامن

٣1التَّاسع

ل/يف ظلِّ دستور عام ٢01٢ ٣1األوَّ

107



ابِق ومكاَن كتابتِه مَن الجدوِل.. ١ أذكُر عنواَن الجدوِل السَّ
ابِق.. 2 ِل والثَّاني في الجدوِل السَّ أُبيُِّن داللةَ ُكلٍّ من العمودين األوَّ
َّذي ُكتبْت ِبِه البياناُت الّتي أُدِرَجت تحتَه.. 3 أاُلحُظ أنَّ عنواَن األعمدِة لم يكتب بالخطِّ نفِسه ال
أعمُل مع زمالئي على إتمامِ تحليِل بياناِت الجدوِل َوفَْق اآلتي:. 4

َّةُ في  - وري عِب، إذْ نالِت المرأةُ السُّ ابِق تنامي مشاركِة المرأِة في مجلِس الشَّ  يتبيَّن في الجدوِل السَّ
وِر الثَّاني ستّةَ مقاعَد. أمَّا في  ، وفي الدَّ ِل أربعةَ مقاعَد في المجلِس التَّشريعيِّ وِر التَّشريعيِّ األوَّ الدَّ

وِر الثَّالِث فقد   الدَّ

ُج
نت
ست

ُن جدوُل البياناِت من أعمدٍة وصفوٍف تُنْظَّم وفَق طبيعِة الموضوِع، ويُوَضُع فوقَ  	   يتكوَّ
الَجدوِل عنواُن البياِن، ويُكتَُب كتابةً تميُِّزهُ.

ِل من الجدَوِل عنواناٌت فرعيَّةٌ، وفي بقيِّة األعمدِة البيانات. طِر األوَّ يُوَضُع في السَّ

أُطبِّق:	 

أقرأُ الجدوَل اآلتي، وأُحلُِّل بياناتِه:* 
إحصائيّة بعدِد النِّساِء يف املجالِس املحليَِّة

ة ورة النتخابيَّ
َّ

ةالد الس احملليَّ ي احملج
ض

ساء �
ِّ
عدد الن

1999٢٨٤

٢00٣٢90

٢00٧٣٧9

٢011٤٦٢
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قواعد اللّغة (إمالء)

مواِطُن الَحذِف
  

…١…
أقرأُ البيتين اآلتيين، ثُمَّ أنفُِّذ النَّشاط:* 

ــْت ــاِء تــشــابــكَ ــن ــِب ــل ــِد ل ــواعـ ـ ــسَّ كـــلُّ الـ

خيايل تُــعـــــطــى  ــــك  انَـّ ــَو  ــ لَ َوِدْدُت 

ــات ــِد مــشــرك ــجـ ــَن املـ ــ ــري ــ تَـــبـــِنـــي َع

ــر ـــْ ــظَ ـــ ــنَّ ــل ــه ل ــــ ــورتَـ وتـــعـــــــِرُض صـ

أاُلحُظ أنَّ همزَة )ال( التَّعريِف ُحِذفَْت من الكلمتَيِن اآلتيَتَيِن: )البناء، النَّظر(.. ١
أذكُر الحرَف المحذوَف من كلٍّ منهما بعَد دخوِل الالمِ.. 2

ُج
نت
ست

	

مُ. تُحَذُف همزةُ )ال( التَّعريف إذا دخلْت عليها الالَّ

التَّطبيق:	 

أُعلُِّل سببَ حْذفِ همزةِ الوصِل في البيتِ اآلتي:* 
نــائِــلُــُه ــاَض  فـ بَــْحــراً  لِلعلِم  ــاَن  كـ ــْن  ــَرُضَمـ ــَعـ ــَم الـــفـــوُز والـ ــْع ــن ــالــبــنَي ف لــلــطَّ

…2…
أقرأُ األمثلَة اآلتيَة ثُمَّ أُجيبُ:* 

خالُد بُن الوليِد قائٌد ُشجاٌع. -
يا بنةَ عبِد اهلل. -
أبنةُ عبد اهلل أنِت؟ -

ابقِة.. ١ أاُلحُظ أنَّ ألَف )ابن، ابنة( قد ُحِذفْت في األمثلِة السَّ
ِل واسَم أبيِه.. ١ دُ اسَم العلمِ الوارد في المثاِل األوَّ أُحدِّ
دُ موقَع كلمِة )ابن( من هَذيِن االسَمين، وأبيُّن سبَب حذف األلف من كلمة )ابن(.. 2 أُحدِّ
أالحُظ أّن كلمة )ابنة( في المثالين الثاني والثالث ُسبَقت بنداٍء واستفهام، وأبيّن سبب حذف األلف . 3

منهما.

ُج
نت
ست

ِل،	 تُحذُف همزةُ الوصِل من )ابن، ابنة( إذا وقعْت بيَن اسَمين علَمين ثانيهما أٌب لألوَّ
أو بعَد النِّداِء، أو بعد همزِة االستفهامِ.

109



التَّطبيق:	 

أُعلُِّل سببَ حذفِ همزةِ الوصِل في الكلماتِ التي تحتَها خطٌّ في كلٍّ ممَّا يأتي:* 

ــويٌّ أُمـ ــوى  ــه وال العــــــــمِّ  بــنــَة  ــا  ي

والــنَّــدى َم  ــرُّ ــكـ ــتَّـ والـ ــاحــَة  الــسَّ إنَّ 

ــنُي. ــ ــَف أَب ــي ــوى وك ــه ــي ال ــف ــَف أُخ ــي ك

الهيثِم ــِن  ب أحــمَد  ــاحــِة  ــسَّ ال لِفتى 

…3…
أقرأُ األمثَِلَة اآلتية، ثمّ أنفُِّذ النَّشاَط:* 

هذا مشهٌد جميٌل للبحِر. -
هذه الحياةُ ترقى بالفنوِن. -
ران بارعان. - هذان مصوِّ
هؤالء األطفاُل رسُموا لوحاٍت جميلةً. -
ي. - َّةٌ من جدِّ غيُر هدي ذلك التّمثاُل الصَّ
أولئك الفنَّانون صنُعوا ِفلْماً جميالً. -

اِبَقة.. 4 نةَ الواردَة في األمِثلَِة السَّ أَُسّمي األسماءَ الُملَوَّ
أذكُر الحرَف الّذي يُلفُظ وال يُكتُب في األسماِء الواردة في أوائل األمثلة.. 5
أذكُر أسماءَ إشارة أخرى تُلفُظ ألفها وال تُْكتب.. 6

ُج
نت
ست

تُحَذُف األلُف من أسماِء اإلشارِة:	
)هذا، هذه، هذان، هؤالء، ذلك، أولئك، هكذا،…(

التَّطبيق:	 

أستخرجُ أسماَء اإلشارةِ التي حُذفْت ألُفها في الجُمَِل اآلتيةِ:* 
جُل أتقَن عملَُه. - هذا الرَّ
ذلك دأُب المبدعين. -
هؤالء علَّموني مكارمَ األخالِق. -
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…4…
أاُلحُظ كتابَة كلٍّ من: )اهلل، الرَّحمن، إله، لكن، السَّموات( فيما يأتي، ثمَّ أنفِّدُ النَّشاَط:* 

حيم«. - حمن الرَّ »بسم اهلل الرَّ
حيُم«. )الحشر، ٢٢( - حمُن الرَّ هادِة هو الرَّ »هو اهللُ الّذي ال إلَه إالَّ هو عالُم الغيِب والشَّ
موات وما في األرِض وما بينهما وما تحَت الثَّرى«. )طه، 6( - »لُه ما في السَّ
»لكِن اهلّلُ يشهُد بما أُنزَل إليَك، أَنزلَُه بعلِمِه والمالئكةُ يْشهدون، وكفى باهللِ شهيًدا«. )النساء، ١66(. -
»ولكنَّ اهلّلَ يجتبي من ُرِسِلِه مَْن يشاء« )آل عمران، ١7٩(. -

حيمِ(، وأبيُّن الحرَف المحذوَف من كلمة )اسم (بدخوِل الباِء . ١ حمِن الرَّ أُسّمي التَّركيَب )بسم اهلّلِ الرَّ
عليه.

موات(.. 2 حمن، إله، لكْن، السَّ دُ الحرَف المحذوَف من: )اهلل، الرَّ أُحدِّ

ُج
نت
ست

تُحذُف األلُف لفظاً وكتابةً من كلمِة )اسم( في البسملة التَّامَِّة فقط.	
موات، أولئك،  ، السَّ حمن، إله، لكْن، لكنَّ  تُحذُف األلُف كتابةً من هذِه الكلماِت: )اهلّل، الرَّ

ذلك(

التَّطبيق:	 

أستخرجُ الكلمَتيِن اللَّتين حُذفْت منهما األلفُ )لفظًا أو كتابًة( من اآليتيِن اآلتيتيِن:* 
)التوبة، ١٠5(   - قال تعالى: »َوقُِل اعَْملُواْ فََسيََرى اهللُّ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمنُوَن«  
)النساء، ١6٢(   - اِسُخوَن ِفي الِْعلْمِ ِمنُْهْم َوالُْمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُنِزَل ِإلَيَك«  قال تعالى: »لكِن الرَّ

 التَّقويم النِّهايّئ 

أُبيُّن سبَب إثباِت األلِف في الكلماِت الّتي تحتَها خّط:. ١
باسم زمالئي أَُرحُِّب بُكم. -

- . ومي شاعٌر عبَّاسيٌّ ابُن الرُّ

أستخرُج األسماءَ المحذوفةَ همزتها بدخوِل الاّلم عليها في البيِت الّشعريِّ اآلتي:. 2
قال ابن فركون: -

ــهــافـــكـــلُّ بـــارقـــٍة لــلــجــوِد يُـــْبـــِدُعـــَهـــا ــدي ــب وكـــــلُّ َشـــــاِرَقـــــٍة لـــلـــبـــْرِ يُ
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الدرس السادس عرض تقدميّي تعبري شفوّي

أتعلَّم:	 

ما قبَل العرِض:	   
جمُع المادَِّة العلميَِّة )موضوُع العرِض(.. ١
تلخيُصَها بأقّل عدٍد ممكٍن من الكلماِت.. 2
تصميُمَها على بطاقاٍت مََع مراعاِة:. 3

التَّنويِع في حجمِ الَخطِّ بيَن العنواِن وما يندرُج تحتَه. -
التَّفريِق بيَن العنواِن وما يندِرُج تحتَه في اللَّوِن. -

استعماُل صوٍر مناسبٍَة واضَحٍة، وتوظيُفها بما يَْخِدمُ المادَّة المكتوبِة.. 4
اختياُر لوٍن مناسٍب للخلفيَِّة.. 5
تحديُد عدِد الكلماِت في كلِّ شريحٍة، على أْن تكوَن الكلماُت مقروءًة بوضوحٍ لتناسَب جميَع مَْن . 6

يجلُس في القاعِة.
اعِة.. 7 تحديُد مكاِن الَعرِض وزماِنِه باليومِ والسَّ
8 .. تصميُم إعالٍن للَعرِض، ونشُره قبَل يومين على األقلِّ
ٍة مقبولٍة.. 9 التأكُُّد من صالحيَِّة أجهزِة الَعرِض وملحقاِتها قبَل موعِد العرِض بمدَّ

مبادِئُ العرِض:ب   
الوقوُف في مكاٍن مناسٍب بحيُث يستطيع ُالعارُض رؤيَةَ جميِع الحاضرين، وال ينعكُس خيالُه أو . ١

خياُل يدِه على شاشِة العرِض.
ُث بصوٍت واضٍح ولغٍة معبِّرٍة.. 2 التحدُّ
رائِح المعروضِة.. 3 قراءةُ الشَّ
َحة للفكرِة المكتوبِة في الشراِئح.. 4 إغناءُ المادَِّة المكتوبِة باألمثلِة الموضِّ
ِص للعرِض.. 5 مراعاةُ الوقِت المخصَّ
التزامُ مبادِئ النِّقاِش وآداِبِه.. 6
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عرض تقدميّي

التَّحضيرُ للعَرِْض:	   
امِة في الفرِد والمجتمِع فَُقْمُت بتحضيِر اآلتي: رات وآثاِرها الهدَّ طُِلَب إليَّ تقديُم عرٍض عن المخدِّ

راِت وآثاِرها.. ١ ٍت وكتٍب عن المخدِّ جمعُت مقاالٍت وموضوعاٍت ِمْن مََجالَّ
دُْت المعلوماِت الّتي سأضمِّنُها العرَض، وصمَّْمتُها على بطاقاٍت مستَعِمالً برنامَج العروض . 2 حدَّ

التقديميَّة على الحاسوب )بور بوينت( وفيه:
أصواٌت موسيقيَّةٌ ترافُق ظهوَر العبارِة. -
ئيَس من تفاصيِلِه. - ألواٌن وخطوٌط تُميُِّز العنواَن الرَّ
ألواٌن للخلفيَّة. -

دُْت الكلماِت التي َستَِردُ في كلِّ شريحٍة وعددَها ولونَها.. 3 حدَّ
صّممُت إعالناً لإلبالغ عن العرض، ووضعتُه في لوحِة المدرسِة قبَل العرِض بيومين، وتضّمن هذا . 4

اإلعالن ما يأتي:
))المُخدِّراُت ومخاطرُها على الفردِ والمجتمِع((

عرٌض تقديميٌّ بمناسبةِ اليوِم العالميّ لمكافحةِ المخدِّراتِ
ئيسُة يف دار الثَّقافِة. املكان: القاعُة الرَّ

اعُة العارشُة صباحاً من يوم الثاّلثاء املوافق 1٥-1٢-٢01٨م مان: السَّ الزَّ

نتشرَّفُ بحضوركم
قبَل العرِض بيومٍ واحٍد زرُت قاَعةَ العرِض، وتيقَّنُت أنَّ أجهزَة العرِض وملحقاِتها صاِلحةٌ ومَُهيَّأة.. 5

أتدرَّب:	 

باِب.. ١ أتعاوُن أنا وزميلي على إعداِد شرائَح تقديميٍَّة لعرٍض حوَل قيمِة الكتاِب والمطالعِة في حياِة الشَّ
أرسُم مخطَّطاً أُبيُِّن فيه اإلجراءاِت الواجب القيامُ بها في مرحلتي ما قبَل الَعرِض والَعرِض.. 2

أطبِّق:	 

أَقدِّمُ عرًضا تقديميًّا حوَل أحدِ الموضوعاتِ اآلتيةِ:* 
باِب.. ١ أثُر وسائِل التَّواصِل االجتماعيِّ في حياِة الشَّ
باُب والتَّعليُم المهنّي.. 2 الشَّ
يِّئة.. 3 التَّدخيُن وآثاُرهُ السَّ
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تقويم فصيلُّ مّواٌل دمشقّي

قال نزار قبّاين:

ــا1 ــه ــا، ووردتَ ــي ــّدن ــَة ال ــام ــا ش ــاُم، ي ــ ــا ش األزاميـــاي أوَجْعــِت  ِبُحْسِنِك  مـَْن  يا 

قصـائــِدِه٢ أحــى  يُســـِْمــُعــنا  الــخـاخياوالّنهــــــُر  بالسـّاق  ــَبــُس  ــلْ يَ ُو  ْ ــرَّ ــ وال

يكُتُبنـي٣ الّصفــصاِف  َوَرِق  عى  ــْن  َم أيــلــواليا  األرِض  يف  ويــنــقــُشــنــي  ِشـــعـــراً، 

ــلَــدي٤ ــا بَ ــَعــِة األنـــهـــاِر، ي ــْب ــا بَـــلْـــَدَة الــسَّ مشغــوالي الَخــْوخِ  بـَِزْهِر  قميصاً  يا  و 

يَْسكُنــِني٥ يِف  كالــسَّ بــردى  يا  تبـــــديــاهــواَك  الُحــــــبِّ  ألمـِر  َملَكْــُت  وما 

األسئلة:

أوالً:	 

ث عنه النَّّص.. ١ أُسّمي الموضوَع الّذي يتحدَّ
اعُر في وصفِه دمشَق أموراً عّدة، أستخرُج اثنَين منهما.. 2 تناوَل الشَّ
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مّواٌل دمشقّي

أنسُب كلَّ فكرٍة إلى البيِت المناسِب لها:. 3
أثُر جماِل دمشَق في مَْن حولها. -
َِّة النَّهر. - أثُر شاعري
اعر. - جماُل أشجاِر النَّهر في نفِس الشَّ

ابقة.. 4 أستنتُج الفكرَة العامةَ لألبياِت السَّ

ثانياً:	 

أستعيُن بالمعجمِ في تعّرف معنى: األزاميل، الخالخيل.. ١
أستخرُج من األبياِت:. 2

كلمة بمعنى: َجَمال.	   
كلمة ضّد: يَهُجرني.ب   

ثالثاً:	 

بَب.. ١ أُبيُّن أيَّ التَّركيبيِن أجمَل في رأيك، موّضًحا السَّ
النّهُر يُسِمُعنا أحلى القصائِد. -
يُْسمُعنا النَّهُر أحلى القصاِئد. -

أسهَم توالي الحروِف الهامسِة في إعطاِء النّّص جماالً موسيقيّاً، أُثبُت ذلك بمثَاٍل من النَّّص.. 2
ام( في البيِت األّوِل؟ أُعطي تشبيهاً آخر من عنْدي.. 3 اعُر )الشَّ بماذا شبّه الشَّ

رابعاً:	 

دُ نوَع كلٍّ منهما.. ١ ، ثّم أُحدِّ أستخرُج من أبياِت النّصِّ فعالً صحيحاً، وآخَر معتالًّ
يادة فيه.. 2 ل فعالً مزيداً، وأذُكُر َحْرَف الزِّ أستخرُج من البيِت األوَّ
ًة، وبحرفَيِن مّرًة.. 3 أستخرُج من األبياِت فعالً مُجّرداً وأحّولُُه إلى مزيٍد بحرٍف واحٍد مرَّ
أمأل ُالجدوَل اآلتي بالمطلوِب:. 4

ِشْعراًيَْنقُشنيأوجْعِتبُحْسِنِكالملكة

ا  وز�ض
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 أستخرُج مَن النّصِّ كلماٍت على األوزاِن اآلتيِة:. 5
الَفعاليل، مَفُعوالً، تَْفعيالً، فََعائله.

  أرتُّب الكلماِت اآلتيةَ َوفَْق وروِدهَا في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت:. 6
يسمعنا، األنهار، أوجعت، الصفصاف.

لُُه إلى فعٍل مبنّي.. 7 أستخرُج من أبياِت النّصِّ ِفعالً مُعرباً، ثمَّ أحوِّ
أُدخُل أداَة النَّصِب أو الَجزمِ الُمناِسبَةَ للَمعنى على األفعاِل الواردِة، وأُغيُِّر ما يلَزم:. 8

أُكثُر من مطالعِة الكتِب المفيدِة    أُغني ثَقافتي. -
   تُهمْل دراستَك يا بنّي. -
   أقّصَر في الّدفاِع عن وطني. -
   تَُساِمْح أصدقاءََك. -
باب: ِقمة ُالَعطاِء    تُْعطون بال انتظاِر مقابٍل. - ُّها الشَّ أي

9 .. أُعرُب الكلماِت الّتي تحتها خّط مْن أبياِت النّصِّ
 أكتُب ثالَث ُجَمٍل أخاطُب ِبها زمالِئي ناِصحاً إيّاهم ِبضرورِة الحفاِظ على الوقِت وإدارتِه إدارًة . ١0

مُثِمَرًة.

خامساً:	 

أُعلُّل رسَم األلِف الّلينِة على ُصورتها في الكلماِت اآلتيِة: ُربا – عفا – نهى – اهتدى – يعيا.. ١
بَب:. 2 دُ الحرَف المحذوَف، ثمَّ أذكُر السَّ أُحدِّ

يا بنةَ اليَمِّ ما أبوِك بخيٌل. -
ِد. - هُر للُمتَجدِّ دٌ والدَّ إنَّ الحياَة تَجدُّ
قرأُت عن طارِق بِن زياٍد. -

أذكُر مصدَر الفعل )رأَف( والمشتّقات الممكنة منه، منتبهاً إلى كتابة الهمزة المتوّسطة.. 3
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مقياُس امليوِل نحو القراءِة والكتابِة

بعد دراسَتي الفصَل األوَّل، أضعُ إشارًة في الحقِل الذي يُعَبِّرُ عنْ رأِيي في العباراتِ المدوَّنةِ في الجدوِل اآلتي:* 

العــبارةم
ً
ا كثري

ً
 قليال

ً
 جدا

ً
قليال

ليِم واإللقاِء الجيِّد.1 أَشعُر بقيمِة القراءِة الجهريِّة للنُّطِق السَّ

ِقها.٢ أُِحبُّ القراءَة ألَنَّها تُساعدين عىل فهِم الّنصوِص وتذوُّ

أشعُر بقيمِة القراءة يف الحياة ويف معاملِة اآلخرين يوميّاً.٣

أَرغُب يف زيارِة املكتبِة للمطالعِة واالستزادِة من مصادر التَّعلُِّم.٤

أَْسعى إىل تنميِة معرفتي وثقافتي عن طريِق القراءة.٥

عرية- النَّرثية(.٦ أُِحبُّ تعلَّم فنون الكتابِة )الشِّ

أشعُر بقيمِة الكتابِة يف التَّعبريِ عن مشاعري وعواطفي. ٧

أُِحبُّ كتابَة املاُلَحظاِت والتَّعليقاِت حوَل األشياِء والعودَة إليها.٨

أرغُب يف الكتابِة والتَّعبريِ يف أوقاِت فراغي.9

أَطْمُح إىل إنتاِج عمٍل أديبِّ ينال إعجاَب َمْن حويل.10

117



ابع األسايّس: ف السَّ خطَّة توزيع الحصص عىل وحدات الصَّ

: ي
�ت
آ
ع تدريس املهارات عى الّنحو ال

ّ
يوز

ثالث حصص. -النّص األدبّي -

حّصتان. -قواعد اللغة -

حّصة واحدة. -االستماع -

تان. -المطالعة - حصَّ

فوّي - حّصة واحدة. -التَّعبير الشَّ
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 مرشوعات مقَتَحة 

أعَمُل مَع زمالِئي على تَصميمِ مُعجمٍ للكلماِت الَجديدِة الّتي تعلّمتُها في المواِد الدراسيِّة، وأرتّبُها . ١
ًّا، مُراعياً المَعاني المختلفة لكلٍّ ِمنها.  هجائي

أعَمُل مع زمالِئي على تَصميمِ مجلٍّة إعالنيٍّة تضّم إعالناٍت تُشّجع على استعماِل اللّغِة العربيِّة، وتُحذُّر . ١
 من المخاطِر الّتي تُواجُهها.

 أكتُب ِقّصةً أو أكثَر حوَل الموضوعاِت التي تمرُّ بي في الموادِّ الدراسيِّة، وأختاُر لها عنواناً شائقاً.. 2

أكتُب مجموعةً مَن الَخواطِر أُعبُّر فيها َعن مَواقَف أو مََشاعَر انتابَتني في لحظاٍت مُعيّنة، وأرغُب في . 3
 التَّعبيِر َعنْها كتَابةً.

ُص إحدى الِقصِص الواردة فيها محافظاً على عناصرها.. 4  أعُودُ إلى إحدى المجموعاِت الَقصصيّة، وأُلخِّ

 أعَمُل مع زمالِئي على تَمثيِل مَشهٍد مَسرحّي حوَل أحِد الموضوعاِت الّتي تَناولََها كتاِبي الُمقّرر.. 5

أقترُح على مُعلّمي مَشروعاً أودُّ القيامَ بِه.. 6
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