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مة
ّ

املقد

يهــُدُف تدريــُس اللّغــِة العربّيــِة إلــى إكســاِب املتعلِّمني املهاراِت اللُّغوّيَة محادثًة واســتماعاً وقراءًة وكتابًة، 
ــِن مــَن االّتصاِل باآلخرين والّتواصِل فيما بينهم بلغٍة ســليَمٍة  وتنميــِة الثَّــروِة اللّغوّيــِة والفكرّيــِة لديهــم للّتمكُّ
ــٍة فصيحــٍة، وإفهــاِم اآلخريــن  فاِهَمــٍة، وتنميــِة القــدرِة علــى فهــم مــا يســتمعوَن إليــه وقراَءِتــه بلغــٍة عربيَّ
ــرعِة املناســبِة، وتطويــِر القــدرِة علــى قــراءِة النّصــوِص األدبيَّــِة  ــٍة صحيحــٍة نُطقــاً وكتابــًة وبالسُّ بلغــٍة عربيَّ
املختلفــِة وفهِمهــا وتذّوِقهــا وإدراِك بعــِض مواِطــِن اجلمــاِل فيهــا وَتليِلهــا ونَقِدهــا، ومتكــنِي النَّاشــئِة مــن 
ــِة إمــاًء ونحــواً وترقيمــاً وداللــًة وصــوالً إلــى الفهــِم  ــِة وأحكاِمهــا الوظيفيَّ امتــاِك أساســيَّاِت اللُّغــِة العربيَّ
وِق  ــاً، وغــرِس امليــوِل األدبيَِّة وصقِلهــا وتنميِة الذَّ ــاً وإبداعيَّ ــليِم وظيفيَّ حيــِح، والقــدرِة علــى التَّعبيــِر السَّ الَصّ
اجلمالــّي وصــوالً إلــى اإلبــداع واالبتــكاِر، وإكســاِبه القــدرةَ علــى التَّفكيِر العلمــيِّ والبحــِث والتَّحليِل والنقِد 
، وتعزيــِز قيــِم املواطنــِة لديــِه،  ــوريِّ واحلــواِر ِبلَُغــٍة ســليَمٍة، إلــى جانــِب تنميــِة شــخصيَِّة املواطــِن العربــيِّ السُّ
ــِة لديــه. واحلــثِّ علــى التَّعلـّـِم الّذاتــيِّ اّلــذي يحّقــُق التَّنميــَة املســتدامَة ويِســهُم يف تطويــِر املهــاراِت احلياتيَّ
ــَن كلُّ درٍس مــن دروِســِه  بُنــي املنهــاُج بطريقــِة الوحــدات؛ إذ تضمَّ ــابقِة  ولتحقيــِق األهــداِف السَّ
وتوظيــَف  الّنــّص،  اســتثماَر  توّفــُر  أنشــطٍة  بنــاَء  باحلســبان  األخــِذ  مــع  جميَعهــا،  اللّغــِة  مهــاراِت 
ــوادِّ األخــرى؛ لاســتفادِة  ــني امل ــه وب ــِل بين ــى التَّكام ــاُج إل ــاراِت. وســعى املنه ــِة هــذِه امله ــه خلدم مضموِن
ـِم مــن زاٍد معــريّف اكتســبَُه منهــا، وأصبــَح قــادراً علــى توظيِفــِه يف املجــال اللّغــوّي. مّمــا لــدى املتعلِـّ
ــي  ــدًءا مبهــارِة االســتماِع الَّت ــُة املُتَّبَعــُة فقــد اعتمــَدْت تنشــيَط مهــاراِت اللغــِة جميِعهــا، ب ــا املنهجيَّ أّم
ــاّم  ــِم الع ــًا يف إطــار الفه ــاً ُمجَم ــه َفهم ــّص املســتََمِع إلي ــِم الّن ــاُس فه ــِس أنشــطِتها قي ــن تدري يُقصــُد م
للنَّــص، ثــمَّ مهــاراِت القــراءِة اّلتــي افتتحناهــا بالقــراءِة اجلهرّيــة اّلتــي تهــُدُف إلــى قيــاِس مهــاراِت األداِء 
ــنَي يف ذلــك مــا  ــل االنفعــال، أو األســلوب النَّحــوّي متقصِّ ، إذ عرضنــا منــاذَج متنّوعــًة، نحــو متثُّ القرائــيِّ
ــٍة، وانتقلنــا إلــى قيــاِس مهــاراِت الفهــِم القرائــّي مبســتوياِته املختلفــِة،  يتوافــُر يف الّنــّص مــن ظواهــَر قرائيَّ
ــّص  ــات الّن ــن جزئّي ــٍة واضحــٍة م ــَق بجزئيَّ ــَم االســتنتاجّي املتعلّ ــُس الفه ــراءِة أســئلًة تقي ــا يف الق فوضعن
يســتطيُع املتعلـّـُم الوصــوَل إليهــا بفهِمــِه مــا يحِملـُـُه كلُّ مقطــٍع مــن مقاطــِع الّنــّص. وَحَرْصنــا علــى تدريــِب 
ــَة وتّقــُق الفهــَم  املتعلِّــمِ علــى مهــاراِت التَّحليــِل والنَّقــِد وفــَق خطــواٍت تفصيلّيــٍة تناســُب املرحلــَة العمريَّ

منا الّنّص وفَق اآلتي:  ، فقسَّ التَفصيليَّ
عنا األنشطَة التي ميكُن تفعيلُها خلدمِة الّنّص، ثّم .١١ الفهم١والتَّحليل: بدأناهُ باملهاراِت املتعلِّقِة باملُعجم؛ فنوَّ

ئيسَة للّنصِّ من فكرٍة عاّمٍة ورئيسٍة وفرعّيٍة، وقد ُعِرضْت  ُ املامَح الرَّ عرْضنا أنشطًة تفصيليًَّة تبنيِّ
هذه األنشطُة بأساليَب مختلفٍة، ومن تلَك األساليِب: مخّطط مفهومّي، وَملءُ الفراِغ، وتصنيُف الِفَكِر، 
وغيُر ذلك، وعملنا على أْن تشمَل األنشطُة النِّقاَط األبرَز يف الّنّص، مؤكِّديَن تضمنَي كلِّ نصٍّ سؤاالً 
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طوِر، ثمَّ ختْمنا بسؤاٍل يقيُس الفهَم الّناقَد.  ضمنّياً يقيُس قدرةَ املتعلِِّم على قراءِة ما وراَء السُّ
وِء على بعض اجلوانِب .٢١ التذّوق١الجمالّي: افتتحناهُ باألساليِب األدبيَِّة املتنّوعِة، ثمَّ انتقلنا إلى إلقاء الضَّ

ر بعيٍد عن التَّفصيل يف  ورِة البيانيَِّة التي عاجلناها بأسلوٍب ميسَّ اجلمالّيِة يف الّنّص، ومنها: تذّوُق الصُّ
ُس مواطن اجلماِل يف اإليقاِع وال سّيما املوسيقا الداخلّيِة، ووَضْعنا سؤاالً  املصطلحات الباغّيِة، وتلمُّ
، مثَل: املواطنِة واالنتماِء، والتَّسامِح ...... وختمنا أنشطَة  وريِّ ُز ِقيََم املواطِن العربيِّ السُّ قيميَّاً يعزِّ

هذا اجلزِء من دراسة الّنّص بإلقاء الضوِء على العاطفِة واملشاعِر املتنوِّعة. 
المستوى١اإلبداعّي: نّوعنا يف أنشطة هذا املستوى لتقيَس قدراِت املتعلِِّم اإلبداعّيَة، َفَعَرَضنا على املتعلِّم .٣١

أنشطًة، منها: حلُّ مشكلٍة، أو عرُض موقٍف، أو اقتراُح نهايٍة لنَصٍّ مفتوِح النِّهايِة، أو استبداُل نهايٍة 
رد إلى  جديدٍة بالنِّهايِة التي اختاَرها الكاتُب، أو إعادةُ صوغ ِالّنصِّ بأسلوِب املتعلِِّم، أو تويُل السَّ

حوار، أو كتابُة مقاٍل إبداعّي مستَفيداً من الِفَكِر الواِرَدِة يف النَّّص ...... 
َن كلُّ درٍس نشاطاً من األنشطِة الكتابيَِّة، .٤١ : أولينا التعبيَر الكتابيَّ أهمّيًة خاّصًة، إذ تضمَّ التَّعبيُر١الكتابيُّ

منها: كتابُة َمَقالٍة وتلخيُص قّصة، وكتابُة موضوعاٍت يف التَّعبيِر الوظيفّي: )التعليمات واإلرشادات، 
التقرير، اإلعان(، وراعينا يف األنشطِة معاييَر تقومي التعبيِر من حيُث )احملتوى(، و)الشكُل والتنظيُم(، 
َمِة وبناِء الِفقرة وكتابِة اخلاِتـَمِة َوفَق معاييَر  بنا املتعلَِّم على طرائِق كتابِة املقدِّ و)اللغُة واألسلوُب(، ودرَّ

دٍة.  محدَّ
ــفوّي، وَضْعنــا، إلــى جانــِب األنشــطِة يف كلِّ درٍس مــن دروِس  وألهّمّيــة مهارتـَـي االســتماِع والتَّعبيــِر الشَّ
عــًة علــى الفصلـَـني  الكتــاِب، دروســاً خاّصــًة بهاتــني املهارتــني؛ إذ ضــمَّ الكتــاُب ثاثــة دروِس اســتماٍع موزَّ
ــفوي، مراعــنَي تضمــنَي أنشــطِة االســتماِع والتعبيــر الشــفوّي  الدراســيَّني، وثاثــَة دروٍس يف الّتعبيــِر الشَّ

ِث وشروَطهما.  آداَب االستماِع والتحدُّ
ــعرّية والنَّثرّيــة( يف َعــْرِض قواعــد النَّحــو مراعــني  ــِة )الشِّ وعملنــا علــى اســتثماِر النُّصــوِص األدبيَّ
، قــدَر املســتطاِع، يف شــرِح هــذِه القواعــِد،  فــني أبياتــاً مــن النَّــصِّ التَّسلســَل املنطقــيَّ لهــذه القواعــِد، موظِّ
مــع االســتعانِة بأبيــاٍت خارجّيــٍة أو أمثلــٍة مصنوعــٍة تنتمــي إلــى روِح النَّــصِّ الــذي نعــرُض فيــه هــذه 

القواعَد، واّتبعنا الطريقَة االستقرائّيَة يف شرِح هذِه القواعِد. 
ــِة، كمــا راعينــا  ــُن تعليــَل احلالــِة اإلمائيَّ َعــْت أنِشــَطتُه، فوضعنــا تطبيقــاٍت تتضمَّ ــا اإلمــاءُ فقــد تنوَّ أمَّ
ِف، ثــمَّ  ــِة لتتغيَّــر وفــَق هــذا التصــرُّ َف باحلالـَـِة اإلمائيَّ ــن التصــرُّ ــٍة لإلمــاِء تتضمَّ وضــَع تطبيقــاٍت وظيفيَّ
ــِم تعليــَل احلالــِة وفــق التَّغييــِر الــذي أصابهــا، ووَضْعنــا درَســنِي يف اإلمــاِء الســتكماِل  ــا إلــى املتعلِّ طلَبْن

 . فِّ سلسلَِة اإلماِء يف هذا الصَّ
ــفِّ  الصَّ يف  ـُم  املتعلِـّ تناولهــا  التــي  روِس  للــدُّ تطبيقــاٍت  وضْعنــا  ــرِف  الصَّ قواعــد  ويف 
املاضــي. العــاِم  يف  بدأنــاهُ  مــا  تكِمــُل  ــِة  رفيَّ الصَّ األبحــاِث  يف  دروســاً  وضعنــا  كمــا  ــابِع،  السَّ
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ووّزعنا الكتاَب على ستِّ وحداٍت درِسيٍَّة، جاءْت على النَّحِو اآلتي:  
وحدة »االنِتماء واملُواطنَة«: عاجْلنا يف هذِه الوحدِة بعَض األسِس التي تُبنى عليها شخصيَُّة املواطِن .١١

ْزنا قيمَة االنتماِء الوطنيِّ لديِه، وأبرْزنا املكانَة احلضاريََّة للُجمهوريَِّة العربيَِّة  ، وعزَّ العربيِّ السوريِّ
وريَِّة قدمياً وحديثاً.  السُّ

لتكوَن .٢١ يرة(،  السِّ املسرحيَّة،  ة،  )القصَّ النثِر  فنوِن  بعِض  عن  فكرًة  أعطينا  النَّثر«:  فنوِن  »من  وحدة 
مرحلَة البدايِة يف التَّعريِف ببعِض أسِس هذِه الفنوِن ومامحها، آخذين باحلسباِن تنامي املعرفِة بهذه 
الفنوِن يف السنواِت الدراسيَِّة التاليِة.  

كما .٣١ الـمـُجتمِع،  بناء  باب يف  الشَّ دوَر   ُ تبنيِّ الوحدِة قضايا  »قضايا شبابيَّة«: عاجلنا يف هذه  وحدة 
باَب كالتَّدخني والُعزوِف عن الِقراءِة.  عرضنا مشكاٍت قد تواِجُه الشَّ

وحدة »قيَم ِإنسانيَّة«: ناَقْشنا جوانَب إنسانيًَّة متعّددًة، مثَل التسامِح واإليثاِر والتَّواضِع وغيرها من .٤١
القيم.

أصالَة .٥١  ُ تبنيِّ القدميِة  الُعصوِر  مَن  أدبيًَّة  ًة  مادَّ الوحدِة  التراثيَّة«: عرْضنَا يف هذه  »النصوص  وحدة 
، وتثُّ املتعلَِّم على تقديِره والعمِل على متثُِّل القيِم الَّتي يحِملُها هذا التُّراُث ممارَسًة  التراث العربيِّ

وسلوكاً. 
وَء على بعِض الشخصيَّاِت التي متيََّزْت مبواِقِفها، وُعِرَفْت .٦١ وحدة »شخصيَّات ومواِقف«: ألقينا الضَّ

فاِع عن الوطِن واالرتقاِء به يف  مُه هؤالِء يف سبيِل الدِّ بإجنازاِتها، بهدِف ِإطاِع املتعلِِّم على ما قدَّ
َدة.  املجاالِت املتعدِّ

وأتبَعنــا كلَّ َوْحــدٍة مــن َوحــداِت الكتــاِب بــدرِس مطالعــٍة داعــٍم للوحــدِة املعــروِض فيهــا، وترْكنـَـا للمعلِّــِم 
واملتعلِّم فرصًة إلضافِة ما يرونَُه ُمناسباً الكتشاِف ما وراَء الّنّص.  
ــِة التــي يُطلـَـُب إلــى املتعلِّــِم تَنفيُذهــا فردّيــاً أو  ووضعنــا يف نهايـَـِة الكتــاِب َعــدداً مــن املشــروعاِت التعليميَّ
 ، اتــيِّ َجماعّيــاً ِحْرصــاً علــى تنَْشــيِط املتعلِّــِم، وتنميــِة مهاراِتــه يف االســتقصاِء والبَْحــِث العلمــيِّ والتعلُّــِم الذَّ

فوّي الذي يَُعدُّ ركيزًة أساسّيًة يف عرِض هذِه املشروعاِت.  إلى جانِب رْفِد مهارةِ التَّعبيِر الشَّ
مــاِء املّدرســني والزميــاِت املدرِّســاِت واألبنــاِء األعــّزاء واألهــِل الكــرامِ تزويَدنــا  وأخيــراً نرجــو مــن الزُّ
باقتراحاتِهــم التــي َسنَْسترشــُد بهــا يف تطويــِر عمِلنــا هــذا، ليكونــوا خيــَر عــوٍن لنــا علــى إعــداِد منهــاٍج 

تُْسهُم سورّيُة كلُّها يف إجناِزه وتطويِره. 

َ
 الّتوفيق

ُ
وهللَا نسأل

املؤّلفون  
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 حمتوى الكتاب

ّول
أ
الفصل ال

الصفحةاملؤّلفاملعارف واملهاراتالعنوانالدرس

الوحدة األّولى: املواطنة واالنتماء

١٤يوسف جرجس زحماسِتماعاحِتراُم القانوناألّول

الّثاني
قنَصٌّ أدبيٌِّدَمشق ١٥عبُد اهلل يوركي َحاَّ

ي إلى مفعولنَي  الـُمتعدِّ
١٨قواعُد النَّحوأصلُُهما مبتدأٌ وخبر

الّثالث

٢٣نبيه سامةنَصٌّ أدبيٌّأحبُّ وطني

٢٧البَاَغةالتَّشبيه

ي إلى مفعولنَي  الـُمتعدِّ
٢٩قواعُد النَّحوليَس أصلُهما مبتدأً وخبراً 

الّرابع
٣١ُسليمان العيسىنَصٌّ أدبيٌِّتشريُن الـُمستَْقبَل

النَِّكرة والـَمعرفة
املعّرف ب )أل(

٣٥قواعُد النَّحو

د نظامالـُمطالََعةالعمُل التَّطوُِّعيُّاخلامس ٣٨د. محمَّ

٤١تعبيٌر شفوّيالتَّعليُق على صورةالّسادس
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الوحدة الّثانية: من فنون النثر

األّول
يتون ٤٦ياسني رفاعّيةفّن القّصةَشَجُر الزَّ

٥٠قواعُد النَّحواسُم الَعلَم

الّثاني
اٌل مْن أغنيٍة إلى ِتْشرين ٥٣جان ألكسانفّن املسرحّيةموَّ

٥٦قواعُد النَّحواسُم اإِلشارة

الّثالث
ام فّن الّسيرةسيرةُ الُعَجيلّي  د. عبد السَّ

٦٠العجيلي

٦٣قواعُد النَّحوااِلْسُم الـموصوُل

٦٦د. محمود الّسّيدالـُمطالََعةاللُّغُة العربيَُّة لغُة الـَجمالالّرابع

باقاخلامس ٦٨البَاَغةالطِّ

٧٠تعبيٌر وظيفّيالتَّعليماُت واإِلرشاداُتالسادس
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الوحدة الّثالثة: قضايا شبابّية

٧٤ميخائيل نَُعيمةاستماعاإِلبداُع والـَحياةُاألّول

الّثاني
د الُفراتينَصٌّ أدبيٌُّصنَّاع الَغد ٧٥محمَّ

ماِئُر الـُمنَفِصلَة ٧٩قواعُد النَّحوالضَّ

الّثالث
رنَصٌّ أدبيٌّالغراُم القاتُل ٨٢علي ُدمَّ

ماِئُر الـُمتَِّصلَة ٨٥قواعُد النَّحوالضَّ

الّرابع

الـَحداثَُة الَغربيَُّة والتَّقليُد 
٩٠ د. بُثينة َشعبانالـُمطالََعةالَعَربيُّ 

ُف باإِلضاَفِة  الـُمَعرَّ
ُف بالنِّداء ٩٣قواعُد النَّحووالـُمَعرَّ

٩٦تعبيٌر شفوّيحلُّ الـُمشِكاتاخلامس
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ي
ا�ن
َّ
الفصل الث

الوحدة الّرابعة: قيم إنسانيَّة

األّول
ْر ِبَغيرَك ١٠٠محمود درويشنّص أدبّيفكِّ

َمصادُر األفعاِل الثُّاثيَِّة 
باعيَِّة رفوالرُّ ١٠٤قواعُد الصَّ

الّثاني
١٠٩خليل الهنداوينَصٌّ أدبيٌّأنَت وأنا

َمصادُر األفعاِل اخُلماسيَِّة 
داسيَِّة رفوالسُّ ١١٣قواعُد الصَّ

الّثالث
١١٨إيليا أبو ماضينَصٌّ أدبيٌُّكْن بَلَْسماً

١٢٢قواِعُد اإلماءمواطُن الَفصِل والَوْصل

يخالّرابع ١٢٦قمر كيانيالـُمطالََعةزهرةٌ فوَق املرِّ

١٢٨تعبيٌر وظيفّيالتقريراخلامس
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الوحدة اخلامسة: نصوٌص تُراثيَّة

األّول
١٣٤زهير بن أبي سلمىنَصٌّ أدبيٌّمْن جتارِب احَلياِة

َفُة الـُمشبََّهُة رفالصِّ ١٣٨قواعُد الصَّ

الّثاني
ِل ١٤٢البُحترينَصٌّ أدبيٌِّبرَكُة املتوكِّ

رفاسُم التَّفضيل ١٤٥قواعُد الصَّ

الّثالث
ام ١٤٩أبو البقاء البدرينَصٌّ أدبيٌّحننٌي إلى الشَّ

ماِن والـَمكان رفاسما الزَّ ١٥٢قواعُد الصَّ

الّرابع

احَلماَمُة والثَّعلَُب وماِلُك 
عالـُمطالََعةاحَلزين ١٥٦َعبُد اهلِل بُن املَُقفَّ

١٥٩البَاَغةاجِلناس

١٦٢تعبيٌر شفوّياتِّخاُذ الَقراراخلامس
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الوحدة الّسادسة: شخصّيات ومواقف

١٦٦استماعابُن النَّفيساألّول

الّثاني
١٦٧عدنان مردم بك نَصٌّ أدبيٌّيوسُف الَعْظَمة

جاِء  أفعاُل الـُمقاربَِة والرَّ
روع ١٧١قواعُد النَّحووالشُّ

الّثالث
١٧٥عمر أبو ريشةنَصٌّ أدبيٌّإبراهيم هنانو

١٧٩قواِعُد اإلماءتنويُن النَّصِب

الّرابع
١٨٢زكي قنصلنَصٌّ أدبيٌّفنَّاٌن من َوَطني

ُب واملعطوُف  العدُد املركَّ
١٨٦قواعُد النَّحو وتعريُفُهما بـ )أل(

اخلامس
١٩٠الـُمطالََعةامرأةٌ ِمْن بلدي

صوُغ العدِد على وزِن 
١٩٢قواعُد النَّحو)فاعل( وإعراُب العدد

١٩٦تعبيٌر وظيفّياإِلْعانالّسادس

١٩٨املشروعات



12

الَوحَدُة اأُلولى: الُمواَطَنُة واالنِتماُء

المعارف والمهاراتعنوان الّدرس

اسِتماعاحِتراُم القانون

نَصٌّ أدبيٌِّدَمشق

ي إلى مفعولنَي أصلُُهما  الـُمتعدِّ
قواعُد النَّحومبتدأٌ وخبر 

نَصٌّ أدبيٌّأحبُّ وطني

البَاَغةالتَّشبيه

ي إلى مفعولنَي ليَس  الـُمتعدِّ
قواعُد النَّحوأصلُهما مبتدأً وخبراً 

نَصٌّ أدبيٌِّتشريُن الـُمستَْقبَُل
الـَمعاِرُف والنَِّكرات 

املعّرف ب )ألـ(
قواعُد النَّحو

الـُمطالََعةالعمُل التَّطوُِّعيُّ

تعبيٌر شفوّيالتَّعليُق على صورة
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المواَطَنُة واالنِتماء

أهداُف الَوحَدِة األولى

ُم في نهاَيِة ِدراَسِة هذِه الَوحَدِة قاِدراً على :سيكوُن الُمَتعلِّ
١ التزامِ آداِب االسِتماِع وشروِطِه.	
١ فَْهمِ النَّصِّ الذي استََمَع إلَيِه فَْهماً مُجَمالً وتفصيليَّاً.	
١ معاني 	 المناِسَب  وتيَّ  الصَّ التَّلويَن  مَُوظِّفاً  مَُعبِّرًة،  صحيحةً  َّةً  جهري قراءًة  النُّصوِص  قراءَِة 

النَّصِّ واالنفعاالِت الُمتََضمَّنَةَ فيِه.
١ قراءَِة النَّصِّ قراءًة صامتةً مُلتَِزماً اإلرشاداِت والتَّعليماِت.	
١ َِّة.	 استعماِل الُمعَجمِ في تعزيِز مُكتَسباتِه اللُّغَوي
١ ئيسة – الفرعيَّة(.	 تحليِل النُّصوِص إلى ِفَكِرها )العامَّة – الرَّ
١ منيَِّة في النُّصوِص القرائيَِّة.	 الالِت الضِّ توضيِح بعِض الدَّ
١ بِب والنَّتيجِة.	 تبييِن عالقاِت السَّ
١ 	 . تكويِن َحقٍل مُعَجميٍّ متوافٍر في النَّصِّ
١ َّين من حيُث المضموُن. 	 اكِتشاِف أوُجِه التَّشابُِه بيَن بيتَيِن شعري
١ ناِت الجماليَِّة للنَّصِّ 	 قاً جماليَّاً مستفيداً ممَّا تعلََّمُه من الُمكوِّ ِق النُّصوِص األدبيَِّة تذوُّ تذوُّ

األدبيِّ )بعض مصادِر الموسيقا الداخليَّة – التَّشبيه(.
١ 	. اسِتخراِج المشاِعِر العاطفيَِّة ِمَن النَّصِّ
١ إغناِء ثرَوِتِه األَدِبيَِّة بحفِظ أبياٍت مْن نُصوِص الَوحَدِة. 	
١ رِفيَِّة واإلمالِئيَّة(.	 َّة والصَّ تطبيِق ما تعلََّمُه ساِبقاً من قواِعِد اللُّغَِة )النَّحوي
١ ِثِه.	 يَِة إلى مفعولَيِن في كتابَِتِه وتََحدُّ اسِتْعماِل األفعاِل الُمتََعدِّ
١ ِثِه.	 اسِتعماِل النَِّكَرِة وبعِض الَمعاِرِف في كتابَِتِه وتََحدُّ
١ َوِر التي يُشاِهُدها تعليقاً مُناِسباً. 	 التَّعليِق شفهيَّاً على الصُّ
١ قعِة.	 كتابِة بيٍت شعريٍّ بخطِّ  الرُّ
١ التَّحلِّي بقيَمِ حبِّ الَوطَِن، وتقديِر التَّضِحيَِة من أَجِلِه.	
١ 	. عيٍّ غبَِة في الُمشاَرَكِة في َعَمٍل تَطُوُّ إبداِء الرَّ
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االستيعاب والفهم والتحليل

١أنفُِّذ١النّشاطَ: حيحةَ،١ثمَّ ١مراعيا١ًالجلسة١َالصَّ : أستمُع١إلى١النَّصِّ
ً
أول

١١ .. ُث عنه النصُّ أبيُّن الموضوع الذي يتحدَّ
٢١ ُح موقف الكاتِب من األنِظَمة.. أوضِّ
٣١ افُع إلى المحافظِة على نظامِ البالِد َوفَق ما يراهُ الكاِتُب.. أذكُر الفئاِت التي ينبغي أْن يتولَّد لديها الدَّ

: أستمُع١إلى١المقطِع١األّوِل،١ثّم١أنفُِّذ١النّشاط: ً
نيا �ث

١١ أسّمي مَْن َسنَّ أنظمةَ البشِر في النَّّص..
٢١ أذكُر الزمَن الذي ُوجدْت فيِه القوانين..

: أستمُع١إلى١المقطِع١الثاني،١ثّم١أنفُِّذ١النَّشاط: ً
لثا �ث

١١ أذكُر النتيجةَ التي وصلْت إليها األمّةُ التي حافظْت على نُظُِمها وسارْت على َسنَن قوانينها..
٢١ ولِة الباِبليَِّة ممَّا نقلَُه الكاِتُب.. أبيُِّن سبَب سقوِط الدَّ

: أستمُع١إلى١المقطِع١الثالث،١ثّم١أنفُِّذ١النَّشاط: ً
رابعا

١١ عِب والمحافَظِة على الَقوانين.. أبيُِّن العالقةَ بيَن حبِّ الوطَِن والشَّ
٢١ عوب.. وِل والشُّ ِن شؤوِن الدُّ رَط الذي َوضَعُه الكاتُب لتَحسُّ أذُكُر الشَّ
٣١ ُح دليالً َعرضُه الكاِتُب على أهميَِّة النَّظام.. أوضِّ

: أتسابُق١أنا١وزميلي١في١تنفيذ١النّشاط: ً
خامسا

١١ أمألُ الفراَغ شفويّاً في كلٍّ مّما يأتي:.
١ ، أن 	 ، عالـِماً أو   ، غَنيَّاً أو   »وعلى اإلنسان رئيساً أو  

يجَد في نفِسِه داِفعاً يدفَُعُه إلى   على نظامِ البالِد وقانونِها«.
٢١  أختاُر ممَّا بيَن الَقوَسين ما تَجلَّى مْن ِقيَمٍ في النَّصِّ الذي استََمْعُت إليِه:.

ة – االلتزام بالقوانين – اإليثار (. ) الغيرةُ على الوطِن – األُخُوَّ
٣١ مِ العلميِّ لألُمَم.. ِمها، أبيُِّن أثَر هذِه العالقَِة في التَّقدُّ أكََّد الكاِتُب العالقَةَ بين التزامِ األُمَمِ النِّظامَ وتقدُّ
٤١ أبيِّن أثَر التزامِ القوانيِن في الِحفاِظ على )البيئة – الممتلكات العامَّة ...(.

الدرس األّول احترام القانون* استماع

ل، العدد التاسع، مقال » نظام الطبيعة واإلنسان« للكاتب يوسف جرجس زحم، ص 454 »بتصّرف«. مجلَّةُ الُمقتَبَس، المجلَُّد األوَّ ١	
النصُّ في دليل األنشطة.
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الدرس الثاني دمشقُ َنّص أدبيٌّ

مدخل إلى النص

 

عبداهلل يوركي حالق *

حيَن يكوُن الحديُث عن أقدمِ مدِن التاريِخ ال بدَّ أن يتناثرَ 
َّها دمشُق التي تغنَّى  الياسميُن، وينثاَل عطُرهُ بين الحروف، إن
الشعراءُ بقاَسيونها وغوطتيها؛ لتكوَن حبَّاً ممتّداً عبَر الزمان 

والمكان، إنّها دمشُق قلُب الُعروبَِة النّابض. 

ــْن دمــشــَق ُمــحــّبــُب1 ــ ــوٌت ِم ــ ــاداَك ص ــ ــُبنـ ــوِب تُــرحِّ ــل ــق ــاُت ال ــدّقـ ــْع فـ ــم ــاس ف

ــَرُه٢ ــ ــى بَـــلَـــٍد يــعــطِّــُر ذكـ فـــخـــٌر بـــأنـــفـــاِس الـــخـــلـــوِد ُمــطَــيَّــُبوانــــــزْل عـ

ــَب ُمـــولَّـــٍه٣ ــل ــاُء ق ــح ــي ــف ــحــْت لـــَك ال ــت ــُبف ــلَّ ــق ــت ي ال  ــرِّ  ــ ــُح ــ ال ــُب  ــ ــل ــ وق ــرٍّ  ــ ــ ُح

ــا4 ــه ــى إنَّ ــّف ــص ــبِّ امل ــحـ ــن الـ ــْل مـ ــه ــان يــنــُضــُبف ال   ٌ خــــــرِّ نـــبـــٌع  ــحـــبِّ  ــلـ لـ

ــْت عـــى الـــعـــاين حـــائـــُم َعــطــِفــهــا5 ــ ــَدُبرفَّـ ــ ــْح ــ وت ــنُّ  ــِحـ ـــَـ تـ أمٌّ  ــهـــا  فـــكـــأنَـّ

ــوِه شــبــاِبــهــا6 ــ ــِة يف وجـ ــروبَـ ــُعـ الـ ــاُن ويَـــطْـــَرُبأَلَـــــُق  ــ م ــزَّ ــ ــاُل ال ــخــت ــي ــو ف ــزه ي

َقــنــاتُــُه٧ تـــلـــُن  ال  أروَع  ــلِّ  ــ ك ــْن  ــ الـــــَمــطــلــُبِمـ وداَن  ــُه  لـ ــُد  ــدي ــح ال الَن 

ــارٌم8 ــ ــِة ص ــروبـ ــُعـ الـ ــفِّ  ــ ك ــاُم يف  ــ ــشَّ ــ ُبال فـــَيـــْرِ ــَن  ــم ـــِ ــال ــظَّ ال ُجـــمـــوَع  يلقى 
ت

دا
فَر

مل
ُح ا

ث
�

ِة الوجِد. مولّه: المتحيِّر من شدَّ
تحَدُب: تعطف.

انهْل: اشرْب.
. ينُضُب: يجفُّ
أرَوعَ: ُشجاع

العاني: األسير والذليل.
يختال: يمشي مزهواً.

قناة: رمح أجوف.
صارم: سيف قاطع.

َّفاِته: )الزفرات(، )خيوط الغمام(. وأُِخَذ هذا النص من كتاب عبداهلل يوركي حاّلق: ُوِلَد في حلَب )1911م( وتوفّي عام )1996م(، من أبرِز مؤل ١	
)دمشق في عيون الشعراء( للكاتب محّمد قّجة، من إصدارات الهيئة السورية للكتاب، وزارة الثقافة.  
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مهارات االستماع

١ ١ُمبديا١ًاهتمامي،١ثّم١أنفُّذ١النّشاطَ:	 أستمُع١إلى١النَّصِّ
١ ِحيحةَ مّما بيَن القوسين فيما يأتي:	 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

افتتَح الّشاعُر النّّص بـ: )فَتََحْت – ناداَك – انزْل(.أ   
ليس مّما أّكَده الّشاعُر في النّّص: )جماُل طبيعِة دمشَق - قّوةُ دمشَق – محبّةُ دمشَق(.ب   

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١١ اِعِر.. وتيَّ المناِسَب النفعاالِت الشَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريّةً سليَمةً، مُراعياً التَّلويَن الصَّ
٢١ .. َل قراءًة َجهِريَّةً َسليَمةً، مُراعياً تمثَُّل أسلوِب الطَّلِب )األمر( في أدائي الِقرائيِّ أقرأُ المقطَع األوَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ ١أُنَفُِّذ١النَّشاط:	 ١ِقراءًة١صاِمتًة،١ثُمَّ أقرأ١ُالنَّصَّ
١١ دمشُق رمُز الحبِّ والعطاِء، أذكُر دليلَين على ذلك ممَّا وردَ في المقطع األّول..
٢١ ً منهما.. ُح كالَّ لدمشَق في المقطِع الثّاني موقفان، أُوضِّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف ضدِّ كلمِة »ينُضُب« وجمِع كلمِة »قناة«..
٢١ أنسُب الِفَكَر اآلتيةَ إلى البيت الذي يتضمَّنها من أبياِت النّّص:.

ُ
االفكرة البيُت الذي يتضّم�ن

دواُم حبِّ ِدَمشَق للَعرِب 

اعتزاُز الزماِن بعروبة أبناِء دمشَق.

شجاعُة شباِب دمشَق

٣١ ح داللته.. ادِر عن دمشَق، وأُوضِّ َل أذكُر صوَت النِّداِء الصَّ من فهمي البيَت األوَّ
٤١ اعُر في البيِت الثَّاني دليالً على تاريِخ دمشَق وحضارِتها الَعريقِة. أذُكُره.. أوَردَ الشَّ
٥١ ُح ذلك ممَّا وردَ في البيِت الثَّامن.. اعُر عن قوة دمشَق وثباِتها في مواجهة الظالمين، أوضِّ عبََّر الشَّ
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٦١ قاَل الّشاعُر خليل مردم بك في دمشَق:.

ــن الـــَعـــرِب الــّرزايــا ــْت ع ــافــكــْم حــمــلَ ــاه ِح ــْن  ــ ع ــُع  ــدفـ تـ األمُّ  كـــــذاَك 

يلتقي هذا البيُت في معناهُ معنى البيِت الخامِس في النّّص، أذكُر وجهاً من أوجِه التشابِه بينهما.

ق الجمالّي التذو�

١١ من مصادِر الموسيقا الداخليِّة تكراُر األحرِف، أمثُِّل له من البيِت الثّاني..
٢١ ( صورة جميلةٌ، أبيُِّن وجه الَجماِل فيها.. في قوِل الّشاعر: )دمشُق نبُع الحبِّ
٣١ في المقطع الثاني مَن النَّصِّ ِقيٌم متنّوعةٌ منها حبُّ الوطِن، أُمثِّل لها بمثاٍل .

مُناِسٍب.

الحفُظ وا�لقاُء

١ أحفُظ من النَّصِّ الّسابق المقطَع الثانَي، ثمَّ ألقيه أمام زمالئي.	
التَّطبيق:	 

١١ أستخرُج مَن البيِت اآلتي فعالً مبنيّاً وآخَر مُعَرباً، وأعرُب ُكاّلً ِمنُْهما:.

ــا ــه ــى إنَّ ــفَّ ــص ــْل مـــن الـــحـــبِّ امل ــه ــان ــُبف ــُض ــن ي ال   ٌ ــرِّ ــ ــ خ ــٌع  ــبـ نـ لـــلـــحـــبِّ 

٢١ رفيَّ لكلٍّ من الكلماِت اآلتيِة: )صارم- جموع – يطرب(.. أذكُر الوزَن الصَّ
٣١ أُعلُّل كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلٍّ من كلمتَي )حمائم – فيحاء(..

ر
ّ ذك

أت
تُرَسُم الهمزةُ المتوسِّطَةُ على األِلِف إذا كانْت مفتوحةً وما قبلَها ساكٌن أو مفتوٌح، وإذا كانْت 

ساكنةً وما قبلها مفتوٌح.
وتُرَسُم على واٍو إذا كانْت مضمومةً وما قبلَها مضمومٌ أو مفتوٌح أو ساكٌن.

وتُرَسُم على النَّبرِة إذا كانْت مكسوَرًة أو ماقبلَها مكسوٌر ألن الكسرة أقوى الحركات.

المستوى ا�بداعي

١ ختَم١الّشاعر١أبياتَه١بوصِف١دمشق١َبالقّوِة١والشجاعِة١والعدِل،١أضيُف١من١عندي١صفاٍت١أخرى١مع١مراعاِة١ذكِر١أدلّة١	
عليها.

من َمصادِر 
اخليَِّة  املوسيقا الدَّ
تكراُر الَكِلماِت 

واحُلروف.
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قواعد النَّحو 

األفعاُل المتعدّيُة إلى مفعوَلين أصلهما مبتدٌأ وخبر
 

ي
َموط�ن

التي  والينابيُع   ، البهيِّ لنوِرَك  انعكاساً  بريَقها  أَلَْفْت  والنّجومُ  أشّعِتها،  مَْصَدَر  إشراقََك  َوَجَدْت  الّشمُس 
صيّْرَت هْمَسها ألحاناً عْذبةً رأَتَْك أكرمَ الجميِع.

أو  عْن هواَك،  أرواَحنا صابرًة  يظُنَّ  أو  فانياً،  ُحبََّك  يزعَُم  أْن  أِلََحٍد  فليَس  فخُرنا،  وبَك  انتماُؤنا،  إليَك 
ريَن في الذّوِد عنَك؛ بْل إنّنا لَنَتُْرُك ِدماءَنا ِعطراً ِلتراِبَك الطّاهِر. يَْحَسبَنا مُقصِّ

رعاَك اهللُ، وحماَك ... موطني!
…1…

١ ١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النّشاِط:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثمَّ

) ب () أ (

١ وَجَدِت الشمُس إشراقََك مصدَر أشّعِتها.	
١ 	. أَلَْفِت النّجومُ بريَقها انعكاساً لنوِرَك البهيِّ
١ رأِت الينابيُع الوطَن أكرمَ الجميِع.	

١ ليَس أِلَحٍد أْن يزعَُم ُحبََّك فانياً.	
١ ال يظُنُّ أحٌد أرواَحنا صابرًة عْن هواَك.	
١ ريَن في الذّوِد عنَك.	 ال يحَسبُنا أحٌد مُقصِّ

١١ أدلُّ على األفعاِل في الجمِل السابقِة، وأبيُِّن نوَعها من .
ي. حيُث اللُّزومُ والتَّعدِّ

٢١ أاُلحُظ أّن كاّلً من هذِه األفعاِل نصَب مفعولَين، أدلُّ .
على مفعولَي كلٍّ منها.

٣١ أاُلحُظ أّن األفعاَل في القائمة ) أ ( دلّْت على تأكيِد .
وقوِع الحَدث، أختاُر اسَمها مّما بين القوسين: ) أفعال اليقين – أفعال الظّّن (.

٤١ أاُلحُظ أّن األفعاَل في القائمة ) ب ( دلّْت على ُرْجحان وقوِع الحَدث، أختاُر اسَمها مّما بين .
القوسين: ) أفعال اليقين – أفعال الظّّن (.

ُج
نت
ست

أ

األفعاُل:١عَِلَم١	١َوجََد١	١أَلْفى١	١دَرَى١	١رأى١»القلبية«١1	١تعلّْم١تنِصب١مفعولَين،١وتفيُد١تأكيَد١وقوِع١الحَدث،١
وتُسمّى١أفعال١َاليقيِن.

وقوِع١ ُرْجحان١َ وتُفيُد١ مفعولَين،١ تنِصب١ ١... هَْب١2 ١	 ١ عَدَّ ١	 حَجا١ ١	 زَعََم١ ١	 خال١َ ١	 حَِسَب١ ١	 ١ ظَنَّ األفعاُل:١
الحدِث،١وتسمّى١أفعال١َالظّّن.

كر
تذ

أ

الفعل١الالزم: هو الذي يكتفي بفاعله وال 
يأخذ مفعوالً به.

الفعل١المتعّدي: هو الذي ال يكتفي بفاعله 
ويأخذ مفعوالً به أو أكثر.

رأى »القلبيّة«: هي التي تكون بمعنى »َعِلَم« أو »تيّقَن«. تعلّْم: فعٌل جامٌد على صيغِة األمِر بمعنى »اعلْم«، ١١١
.» 2   هَْب: فعٌل جامٌد على صيغِة األمِر بمعنى »ظُنَّ
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التَّطبيق:	 

١ ١أصمُِّم١جدوال١ًمماثال١ًفي١دفتري،١وأمأل١حقولَه١بالمطلوِب:	 أقرأ١ُالجمل١َاآلتيةَ،١ثمَّ
١ واءَ مُفيداً.	 ديَق أخاً – زَعمُت الدَّ رأيُت الّصدَق سبيَل النّجاِة – َعَددُْت الصَّ

ن �ي
َ
ي إىل مفعول

ّ
 املتعد

ُ
ّولاملع�ن الذي أفادُهالفعل

أ
ياملفعول به ال

ا�ن
ّ
املفعول به الث

١ (١في١إنشاِء١جُملتين١ُمفيدتين.	 أستعمُل١الفعلين١)دَرَى١-١ظَنَّ
…٢…

١ ١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النّشاِط:	 أقرأ١ُالمثالين١اآلتيين،١ثمَّ
١ صيَّر الوطُن همَس الينابيِع ألحاناً عْذبةً.	
١ نتُرُك دماءَنا ِعطراً لتراِب الوطِن.	
١١ أدلُّ على الفعِل في كلٍّ من الجملتيِن السابقتَيِن، وأبيُِّن نوَعُه من حيُث اللُّزومُ والتَّعّدي..
٢١ أاُلحُظ أّن كاّلً من الفعلين نصَب مفعولَين، أحّددُ كاّلً منهما..
٣١ أاُلحُظ أّن كاّلً من الفعلَين دّل على التحّوِل من حاٍل إلى أُخرى، أذكُر هاتين الحالَين..

ُج
نت
ست

األفعاُل:١َصيَّر١	١جَعَل١َ	١رَد١َّ	١تََرَك١	١اتّخَذ١َ-١...١تنِصُب١مفعولَين،١وتدل١ُّعلى١التّحويل١أو١التّصيير،١وتُسمّى١أ
أفعال١َالتحويلِ.

التَّطبيق:	 

١ ١أُنفُّذ١النشاطَ:	 أقرأ١ُالُجملتَين١اآلتيَتَين،١ثمَّ
١ جعلُت الذهَب خاتماً.	
١ صيَّرُت القمَح طحيناً.	
١١ يَيِن إلى مفعولَين، وأدلُّ على مفعولَي كلٍّ منهما.. أَستخرُج الفعلَين المتعدِّ
٢١ أوظُّف الفعلَين ) َردَّ – تََرَك ( في إنشاِء جملتَيِن مُفيدتَيِن. .

…٣…

١ ١أُعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النّشاِط:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثمَّ
١ َوَجْدنا ُحبَّ الوطِن راِسخاً في قلوِبنا.	
١ َعَددُْت الوطَن بيتَي الكبيَر. 	
١ نتُرُك دماءَنا ِعطراً لتراِب الوطِن.	
١١ دُ مفعولَيِه.. أدلُّ على الفعِل المتعّدي إلى مفعولَين في كلٍّ من األمثلِة الّسابقِة، وأُحدِّ
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٢١ أَُجّردُ األمثلةَ الّسابقةَ من األفعاِل المتعّديِة إلى مفعولَين، وأُغيُِّر ما يلزمُ..
٣١ أذكُر الموقَع اإلعرابيَّ لكلٍّ من المفعولَين بعَد التغيير..

ُج
نت
ست

أ

١واليقيِن(١و)التّحويلِ(١مبتدأ١ٌوخبٌر. أَْصُل١مَفْعولَي١أفعاِل)الظّنِّ

التَّطبيق:	 

١ ١أمأل١حقولَه١الفارغة١َبالمطلوِب١المناسِب،١وأُغيُّر١ما١يلزم١ُُمنتبها١ًإلى١اتّجاِه١الّسهمِ:	 أصمُِّم١جدوال١ًمماثال١ًفي١دفتري،١ثمَّ

رأيُت الوطَن عزيزاً بأبنائِه الـُمخلِصنيالوطُن عزيٌز بأبنائِِه املـُخلِصني

 العلُم سالُح الّشباِب

وجدُت اللغَة العربيَّة أجمَل اللّغاِتاللغُة العربيُّة أجمُل اللّغاِت

جعلُْت الكتاَب صديقي 

  

١ األفعاُل١المُتعّدية١ُإلى١مفعولَيِن١أصلُهُما١مبتدأ١ٌوخبٌر)١(	
١ ١أفعاُل١اليقيِن: َوَجَد – َعِلَم – أَلْفى – دََرى – رأى »القلبية« – تعلّْم.	

 تنِصُب مفعولين، وتفيُد تأكيَد وقوِع الحَدث.
١ ١أفعاُل١الظّّن: ظنَّ – َحِسَب – خاَل – زعَم.	

تنِصُب مفعولين، وتفيُد ُرجحان وقوع الحدث.
١ ١أفعاُل١التحويلِ: صيّر – جعَل – ردَّ – ترَك – اتّخذ.	

تنِصُب مفعولين، وتدّل على التحويِل أو التصيير.
١ أَْصُل مَْفعولَي أفعاِل الظّّن واليقين)2( والتّحويل مبتدأٌ وخبٌر.	

هناك أفعاٌل تتعّدى إلى ثالثِة مفعوالٍت، هي: أنْبأَ – نَبّأَ – َعلَّم – أَعْلََم – أَْخبََر – َخبَّر – أَرى – َحّدَث. ١١
تُسّمى أفعاُل )الظّنِّ واليقيِن( أفعاَل القلوب؛ ألّن معانيَها نفسيّةٌ قائمةٌ في القلِب.  2
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مثاالن ُمعربان	 

١ عَِلْمُت١االجتهاد١َُسلََّم١النّجاحِ:	
١ علمُت: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الّسكوِن التّصاِلِه بتاِء الرفِع المتحركِة، والتّاءُ: ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ 	

على الضمِّ في محلِّ رفٍع فاعٌل.
١ االجتهادَ: مفعوٌل ِبه أّول منصوٌب، وعالمةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخره.	
١ ُسلََّم: مفعوٌل به ثاٍن منصوٌب، وعالمةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخره.	
١ ِه الكسرةُ الظاهرةُ على آخره.	 النّجاِح: مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
١ اتّخْذُت١اإلخالَص١منهجاً:	

١ اتّخْذُت:  فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الّسكوِن التّصاِلِه بتاِء الرفِع المتحّركِة، والتاءُ: ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ في 	
محلِّ رفٍع فاعٌل.

١ اإلخالَص: مفعوٌل ِبِه أّول منصوٌب وعالمةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخرِه.	
١ منهجاً: مفعوٌل به ثاٍن منصوٌب، وعالمةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخرِه.	
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 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أقرأ الجمل اآلتية ثمَّ أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، وأمأل حقولَه بالمطلوِب:.
١ 	ً رأى العاقُل الحواَر مُفيدا
١ وجْدُت الوفاءَ فضيلةً.	
١ تََرَك المطُر األرَض ِبساطاً أخضَر.	
١ جعلْنا الِجدَّ طريَقنا.	

٢١ أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أُعرُب ما تحتَه خّط إعراب مفردات، وما بيَن القوسين إعراب جمل:.
١ قال حافظ إبراهيم:	

ومـــوّدًة رحــمــًة  شـــِــعاَرَك  ــُبِواجــعــْل  ــكــَس تُ املـــــوّدِة  ــَع  مـ ــوَب  ــل ــق ال إنَّ 

١ ّواف في القلم:	 وقال خالد الشَّ

قَصٍب ــْن  ِمـ ــدَّ  قُـ ــاً  ــراع ي ــوُه  تــحــَســبُ هــذا فـــٌَم وفـــُــؤاٌد خاِفـــــٌق ويــــــــُدال 

١ قال زهيُر بُن أبي ُسلمى:	

َخليَقٍة ــْن  ِم ــِرٍئ  امـ ِعــنــَد  تــُكــْن  تُعلَِموَمــْهــا  الــّنــاِس  عىل  )تَْخفى(  خالَها  وإْن 

٣١ أتحّدُث أمامَ زمالئي ببضِع جمٍل أبيُّن فيها مكانةَ الوطِن الّساميةَ في نفوِس أبناِئِه، موظّفاً األفعاَل .
المتعديّةَ إلى مفعولَين أصلُهما مبتدأٌ وخبٌر.

٤١ أكتُب ِفْقرة أَتمثُّل فيها واجباتي تجاهَ وطني مُستعمالً .
األفعاَل التي تتعّدى إلى مفعولَين أصلُهما مبتدأٌ وخبٌر.

ُ
الفعل

ي ِ
ّ

املتعد

املع�ن الذي

أفاده

ّول
أ
ياملفعول ال

ا�ن
ّ
املفعول الث

فائدة:
١ قد يأتي المفعوُل به: اسماً 	

ظاهراً، أو ضميراً، أو جملةً.
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الدرس الثالث أحبُّ وطني * نصٌّ أدبيٌّ

مدخل إلى النص

 

نبيه سالمة

التَّغنِّي بعراقِة الوطِن وجماِلِه فيٌض ِمْن مشاعِر الحبِّ تزيّنت 
بها صفحاُت أدِبنا العربّي، والشاعُر السوريُّ إذْ يذكُر كلَّ 
بقعٍة ِمْن بالِده إنّما يؤّكُد في ذلَك حبَُّه واعتزاَزهُ بكلِّ ذّرِة 

تراٍب ِمْن وطِنه الغالي سوريّة. 

ــهــا1 تــعــاِدلُ أرٌض  ــْل  ــ وه أرِض  ــبُّ  ــ بالَحَسِب؟!أح بالتَّاريخِ  بالحسِن  بالطِّيِب 

ـَهــا مـــن جـــنـــاِن الـــُخـــلْـــِد هــابــطــٌة٢ ــْذِبكــأنَـّ ــَع ال بالكوثِر  أو  بالعطِر  تَْسبيَك 

ــهــا٣ ــلِ أعـــى خــائِ ــرُ يف  ــطَّـ الـ ــِزُق  ــ ــزق ــ ــرِبتُ ــطَّ ــاِن وال ــح ــاألل فــَتــْنــتــِي الــنــفــُس ب

نــاحــيــٍة4 ــلِّ  ــ ك مـــنـــَتـــِرٌ يف  ــُر  ــْحـ ـ ــسِّ حلِبوالـ أو  الشاِم  يف  أو  حمَص  يف  كْنَت  إْن 

ــاً ونـــاِشـــئـــًة5 ــاخـ ــيـ ــَي أشـ ــ ــوِم ــ ــبُّ ق ــ مــنــهــْم وكـــلَّ صِبيأحـ ــْت  ــ َنَ ــٍت  ــن ب وكـــلَّ 

مبَتكَرا6ً ــاَن  كـ بعلٍم  ــوَب  ــع ــشُّ ال وا  ــذُّ ــ الــكــتــِبَغ فــخــلَّــُدوا ذكـــَرهـــم يف ســائــِر 

بردى٧ سلُوا  العايص  سلُوا  الــفــراَت  ُهِبسلُوا  كالشُّ بــاألمــِس  سَموا  ــوٍم  ق مجِد  عــْن 

شكيمُتهم8 النــــْت  فـــا  األبــــــاُة  ــُم  ــ ــلِّ أيبه ــك ــاالً ل ــ ــِرُق إجـ ــ ــطْ ــ ــُر يُ ــ ه ــدَّ ــ وال
ت

دا
فَر

مل
ُح ا

ث
الحََسُب: الشرُف.�

تَسبيَك: تأسرك.
جر الكثير الملتّف. الخمائل: الشَّ

باب. الناشئة: الشَّ
وا وَشُرفوا. سموا: عزُّ

الشكيمة: قّوة ُالعزيمة.

نبيه سالمة: ُوِلَد في حمص، وتوفّي عام )1993م(، هاجر إلى البرازيل. وأخذ هذا النص من مجلّة المعرفة، وزارة الثقافة، الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة،  ١	
السنة التاسعة عشرة، العددان )222 – 223(، آب - أيلول، 1980م.  
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مهارات االستماع

١ ١أنفُِّذ١النّشاطَ:	 ِث،١ثمَّ ١موجّها١ًنظري١إلى١المتحدِّ أستمُع١إلى١النّصِّ
١ حيحةَ ممَّا بين القوسين :	 أختاُر اإلجابةَ الصَّ
١ : )األرَض ومستقبَل العرب- األرَض وتاريَخ العرب- ارتباط الشاعر 	 تناوَل الّشاعر في النّصِّ

بأرضه وتاريخها(.
١ أذكُر أسماء المدِن واألنهاِر التي وردت في النَّّص.	

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١١ حيحة.. َّةً سليمةً مراعياً إخراَج الحروِف من مخارِجها الصَّ أقرأُ النّصَّ قراءًة جهري
٢١ َّةً سليمةً مراعياً إبراَز الباِء الـَمكسوَرِة في نهاية كلِّ بيت.. أقرأُ المقطَع الثَّاني من النَّصِّ قراءًة جهري
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ ١أنفُِّذ١النّشاط:	 ١قراءًة١صامتًة١متجنِّبا١ًتحريك١الشفتَيِن،١ثمَّ أقرأ١ُالنّصَّ
١١ اعِر مّما وردَ في المقطِع األّوِل.. أبيُّن مظاهَر الجماِل في أرِض الشَّ
٢١ اعِر.. أذكُر مّما وردَ في المقطِع الثَّاني اثنتيِن من صفاِت قومِ الشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ ِف:. أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ
١ 	. المعاني المتعّددِة لـ)يُطِرُق(، ثمَّ أختاُر منها ما يناسُب سياقَها في النصِّ
١ مفرِد:)ُشُهب(، جمِع:)مجد(.	
٢١ أكّوُن من النّّص حقالً معجميّاً لـ »الطّبيعة«..

ُّ ل
تع

أ

: مجموعةُ كلماٍت ترتَبُط فيما بينها في نصٍّ معيٍَّن. الحقُل المعجميُّ
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٣١ أصنُِّف الفكَر اآلتيةَ إلى عامٍَّة ورئيسٍة وفرعيٍَّة:.
١ اعِر بالعراقِة والجماِل.	 تميُُّز أرِض الشَّ
١ التَّغنِّي بالوطِن وتمجيد أبنائِه.	
١ تهم.	 اعِر وعزَّ مآثُر قومِ الشَّ
٤١ ُح كاّلً منهما.. في البيِت الثالِث سبٌب ونتيجةٌ، أوضِّ
٥١ ابِع من النَّصِّ شرحاً وافياً.. أشرُح معنى البيِت الرَّ
٦١ ادس.. ُح ذلك من فهمَي البيَت السَّ اعُر إلى أثِر العرِب في بناِء الحضارِة اإلنسانيَّة، أوضِّ أشاَر الشَّ
7١ اعر.. هِر من قومِ الشَّ من فهمَي البيَت الثامَن أبيُّن موقَف الدَّ
8١ قاَل الّشاعُر إيليا أبو ماضي:.

ــا ن ــدُّ ال ــلِّ  كـ مــن  إيلَّ  أََحـــــبُّ  ــي  ــن نـــايسوط ــِة  ــ ــريَـّ ــ الـ يف  ــاٍس  ــ ــ ن وأَعــــــــزُّ 

١ َل من النَّّص، أحّددُ وجهاً للتّشابه بينهما من حيُث المضمون.	 يلتقي هذا البيُت البيَت األوَّ

ق الجمالّي التذو�

١١ أسهَم تكراُر الكلماِت واألحرف في إعطاِء النّصِّ جماالً موسيقيّاً، أمثِّل لكلٍّ منهما مَن البيِت .
ابِع. السَّ

٢١ َّها من جناِن الخلد( تشبيٌه جميٌل. أحاكيِه بتشبيٍه آخَر مْن عندي. . في التركيب: )أرضي كأن
٣١ أستخرُج من البيِت الخامِس كلمتين متَضادّتين..
٤١ انطوى النّصُّ على مجموعٍة من القيمِ، منها تقديُر العلم ، أذكُر التركيَب الّذي يدلُّ على هذِه القيمة..

الحفُظ وا�لقاُء

١ لَ،١وأُلِقيه١أمام١َزمالِئي.	 ١المقطع١َاألوَّ أحفُظ١من١النَّصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١١ أستَخِرُج مَن البيِت الثَّاني حرفاً مشبَّهاً بالفعِل واسَمُه وخبَرهُ..
٢١ ابع اسماً جامداً، وآخَر مشتقَّاً، وأذكُر نوَع كلٍّ منهما.. أستخرُج من البيِت الرَّ
٣١ أقرأُ ما يأتي، وأعلُّل كتابةَ الهمزِة على صوَرِتها في الكلماِت التي ُوضَع تحتَها خّط:.

١ أحبُّ قوِمي أشياخاً وناِشئةً.	
١ الوفاء للوطن واجٌب علينا جميعاً.	

١ الفكرةُ العامّة هي فكرةُ النّص ِّكلِّه.	
١ 	. الفكرةُ الرئيسةُ هي فكرةُ مقطٍع من النّصِّ
١ الفكرةُ الفرعيّة هي فكرةُ بيٍت أو جزٍء منه.	
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التعبير الكتابي

١ أكتُب١موضوعا١ًأصُف١فيه١جمال١َالوطِن،١وأدعو١أبناءَه١إلى١حمايتِه١والحفاِظ١عليه،١مراعيا١ًحسن١َتنظيم١ِالورقِة١ونظافتَها،١	
مِة١المناسبة. وبناء١َالجمل١ِبناًء١صحيحاً،١وشروط١َالمقدِّ

ُّ ل
تع

أ

َد لِفَكِرِه الرئيَسِة وتكوَن مناسبةً للموضوع، وموجزًة، وشائقةً.  مقّدمةُ الموضوِع ينبغي أن تمهِّ

 الخّط 

١ أكتُب١في١دفتري١البيَت١اآلتي١١بخط١ِّالرقعِة١منتبها١ًإلى١الـمَسافَِة١بين١الُحروف١في١الكلمِة١الواحدِة:	
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بالغة

التشبيه
 

…1…

١ أقرأ١المثالين١اآلتيين،١ثّم١أُعاون١ُزمالئي١على١تنفيذ١النّشاط:	
١ شهداؤنا كالنّجومِ سُمّواً.	
١ الّشباُب مثُل الحصِن في صّد المعتدين.	
١١ ابقين.. أحّدد المشبَّه والمشبَّه به في كلٍّ من المثالين السَّ
٢١ ابقين.. أُسّمي أداَة التشبيه التي ربطَت بيَن المشبَّه والمشبَّه به في كلٍّ من المثالين السَّ
٣١ ابَقين يشتركان في صفٍة، أذكُرها.. أالحُظ أنَّ المشبَّه والمشبَّه به في كلٍّ من المثالَين السَّ

ُج
نت
ست

التشبيه: هو اشتراُك المشبَِّه والمشبَِّه به في صفٍة أو أكثر - هي وجُه الّشبَِه – وارتباطُهما بأداِة أ
تشبيٍه ملفوظٍة أو مقدرٍة)*(

به. للتَّشبيِه أربعةُ أركاٍن، هي: المشبَُّه – المشبَُّه بِه – أداةُ التشبيه – وجُه الشَّ

التَّطبيق	 

١ أُحّدد١ُأركان١َالتشبيِه١في١البَيِت١اآلتي:	
١ قال مُحمَّد الجزائري:	

ــكــْن ــواِل ول ــ ــنَّ ــ ال ــحــِر يف  ــب ــال ك ــَت  ــ ــُه وَعــــــمَّ نـــَداكَـــاأن ــروفـ ــعـ خــــصَّ مـ

…٢…

١ ١أُعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النَّشاط:	 أَقرأ١ُاألمثلة١َاآلِتيةَ،١ثُمَّ
١ الوطُن كاألمِّ في احتضاِن األبناِء. 	
١ الوطُن أمٌّ.	
١ ِل.	 أُحّددُ أركاَن التشبيِه في المثاِل األوَّ
١ أذكُر المحذوَف من أركاِن التشبيِه في المثاِل الثَّاني.	
١ أسّمي التَّشبيه الذي حذف منه )األداة - وجه الشبه( تشبيهاً بليغاً، ماذا أسّمي التشبيه الذي تّمت 	

أركانه؟

ُج
نت
ست

للتشبيه َوفَق ِذْكِر أركاِنِه أو حْذِفها أنواٌع منها: أ
تامُّ األركاِن: هو ما ذُِكَرْت كلُّ أركاِنِه )المشبُّه، والمشبُّه بِه، واألداةُ، ووْجُه الشبِه(.

بِه، وهو أعلى مراِتِب التَّشبيه في البالغةً. بليٌغ: هو ما ُحِذفَْت منه األداةُ ووجُه الشَّ

من أدواِت التشبيِه: الكاُف ـ كأّن - مثل ــ شبه - شبيه ـ يماثل – يشبه – يشابه – يُحاكي.. ١	
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التَّطبيق:	 

١ ١أصمُِّم١جدوال١ًمماِثال١ًفي١دفتري،١وأمأل١ُحقولَه١بالمطلوِب:	 أقرأ١ُما١يأتي،١ثمَّ
١ قاَل الشاعُر حافظ ابراهيم:	

أعـــَدْدتَـــهـــا إذا  ــٌة  ــ ــدرس ــ م ــيّـــَب األعـــــراِقاألمُّ  ــاً طـ ــب ــع ــدْدَت ش ــ ــ أعـ

١ قال أبو العالء المعّرّي:	

ــُعــال ــا يف ال يَـّ ــرُّ ــْم غـــــاَدٍة ِمــثــَل الـ ــ ُحجِبهاكَ يف  ى  ــرَّ ال أضحى  قــْد  والــُحــْســُن 

نوع التشبيهوجه الشبهاملشّبه بهأداة التشبيهاملشّبه

التشبيهُ: هو اشتراك المشبّه والمشبّه به في صفٍة أو أكثر، بأداِة تشبيٍه ملفوظٍة أو مقدرة.
وللتشبيه أربعةُ أركان، هي: المشبّه – المشبّه به – أداة التشبيه – وجه الّشبه.

للتشبيِه َوفَق ذكِر عناصِرِه أو حذِفها أنواٌع، ِمنها: 
١ تامُّ األركاِن: هو ما ذُِكَرْت كلُّ أركانه: المشبّه - المشبّه به - أداة التشبيه - وْجُه الّشبَِه(.	
١ بليٌغ: هو ما ُحذفْت منه األداةُ ووْجُه الّشبِه، وهو أعلى مراتِب التشبيِه بالغَةً.	

 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أمأل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها من أركاِن التَّشبيِه: .
١ المعلُِّم كـ   في العطاء.	
١ وجُه أمي كالقمِر  	
١ الّصديُق  	
٢١ أحّوُل كاّلً من التشبيهات اآلتيِة إلى نوٍع آخَر من أنواِع التشبيِه:.

١ هِب في قيمته.	 الوقُْت كالذَّ
١ الِكتاُب صديٌق.	
١ وجهُه كالبدِر إشراقاً.	
٣١ أكتُب ِفقرًة أصُف فيها جماَل الطَّبيعِة في بالدي موظّفاً نوَعي التّشبيه..
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قواعد النَّحو

ــى مفعوَليــن ليــس أصلهمــا  ــُة إل األفعــاُل المتعدّي
مبتــدًأ وخبــرًا

 

الوفاُء بَعهِد الَوَطِن

ْؤدَدَ،  سأَل األبطاُل اهللَ الشهادَة وفاءً بعهِد الوطن، فوهَبَهم الوطُن ِوسامَ العزِّ والَفَخار، ومنَحهم الّرفعةَ والسُّ
وكساهُم َعلََمُه، وكلّلَهم بالغاِر والياَسمين؛ ألنّهم آثروهُ على كلِّ شيٍء، فأعطَْوهُ أرواَحهم، وسَقوا ترابَُه دماً 

زكيّاً، وعلّموا األجياَل دروَس التضحيِة والعطاء، فلتنْحِن الهامُ لهم إجالالً وتكريماً.
١ أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثّم١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النّشاِط:	

١ سأَل األبطاُل اهللَ الّشهادَة.	
١ كسا الوطُن الّشهداءَ علََمُه.	
١ سَقى الّشهداءُ تراَب الوطِن دماً زكيّاً.	
١ علََّم الّشهداءُ األجياَل دروَس التّضحيِة.	
١١ ي.. اِبقِة، وأبيُِّن نوَعها من حيُث اللُّزوم والتعدِّ أدلُّ على األفعاِل في الجمِل السَّ
٢١ ابقِة نصَب مفعولَين، أدلُّ على مفعولَي كلٍّ . أاُلحُظ أّن كلَّ فعٍل من األفعاِل الواردة في األمثلِة السَّ

منها.
٣١ أُجّردُ األمثلةَ الّسابقةَ من األفعاِل، وأاُلحُظ أّن المفعولين في كلٍّ منها ال يكّوناِن جملةً اسميّةً من .

مبتدٍأ وخبٍر.

ُج
نت
ست

األفعاُل: أعطى - مَنََح- َوهََب-َكسا – َسأَل - مَنََع- َحَرمَ – َسلََب – َسقى – أَلْبَس – َعلَّم أ
تتعّدى إلى مفعولَيِن ليَس أصلُهما مبتدأً وخبراً.

التَّطبيق:	 

١١ أوظُّف األفعاَل اآلتيةَ في إنشاِء جمٍل مُفيدة: ) مَنََح – ألبَس – مَنََع (..
٢١ أستخرُج األفعاَل المتعديةَ إلى مفعولَيِن مّما يأتي، وأدلُّ على مفعولي كلٍّ منهما:.

١ علَّم األُب ابنَُه األدَب.	
١ حرمَ الحنيُن الـُمهاجَر النّومَ.	

َسلََب – َسَقى-   – َحَرمَ  مَنََع-  َسأََل -  َكَسا –  َحبَا -  مَنََح- َوهََب-  األفعال: أعطى - 
ألبس- علَّم ... تتعّدى إلى مفعولَين ليَس أصلُهما مبتدأً وخبراً.
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مثال معرب:	 

١ ١والفَخاِر:	 َوهََب١الوطُن١الّشهداء١َِوسام١َالعزِّ
١ َوهََب: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الَفتِح الظَّاِهِر على آخِرِه.	
١ الوطُن: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الّضّمةُ الظّاهرةُ.	
١ الشهداءَ: مفعوٌل بِه أّوٌل منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظّاهرةُ على آخِرِه.	
١ وسامَ: مفعوٌل بِه ثاٍن منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظّاهرةُ على آخِرِه.	
١ : مضاٌف إليه مجروٌر، وعالمةُ جّرِه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِرِه.	 العزِّ
١ والفخاِر: الواو: حرُف عطٍف، الفخاِر: اسٌم معطوٌف على العزِّ مجروٌر مثلَُه، وعالمةُ جّرِه الكسرةُ 	

الظاهرةُ على آخِرِه.
 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أمألُ الفراَغ فيما يأتي بالفعِل المتعّدي المناسِب:.
١   الماءُ األرَض حياًة.	

١   األستاذُ الطّالَب كتاباً.	

١   ـــُه اهللُ عقالً راجحاً.	

٢١ أُعرُب ما تحتَه خطٌّ في البيِت اآلتي:.
١ قاَل ناصيف اليازجّي:	

ــن إقــامــتــِه ــَق نــصــيــبــاً م ــش ــطــى دم فانتصفاأع ــروَت  ــ بـ يف  ذلــــَك  ومـــثـــَل 

٣١ أتحّدُث أمامَ زمالئي ببضِع جمٍل عن أهّميِّة احترامِ قانوِن الّسيِر والسالمِة المروريِّة، موظّفاً األفعاَل .
المتعّديةَ إلى مفعولَين ليَس أصلُُهما مبتدأً وخبراً.

٤١ أكتُب ِفقرًة أبيُّن فيها جماَل اللُّغِة العربيِّة موظِّفاً األفعاَل التي تتعّدى إلى مفعولَين ليَس أصلُُهما مبتدأً .
وخبراً.
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ِتشريُن المستقبُل نصٌّ أدبيٌّ

مدخل إلى النص

سليماُن العيسى

في غماِر المعركِة ... سألتْه الجريدةُ: 
- أعنَدَك أوالدٌ؟

: وأجاَب النّسُر العربيُّ الّشابُّ
- عندي طفالن؛ مؤيّد ) ثالث سنوات (، يريُد أْن يكوَن

طيّاراً كأبيه .. ومازٌن ما يزاُل صغيراً...

الدرس الرابع

ِة مـُجلَّدات، َِّي عام )2013م(، جـُِمَعْت أشعاُرهُ في عدَّ سليمان العيسى: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ ُوِلَد في قرية النعيريّة في لواء اإلسكندونة، عام )1921م(، وتُوف ١	
َّة. عري وأُِخَذ هذا النَّصُّ من الـُمجلَِّد الثَّالِث من األعماِل الشِّ  

غر! مازٌن ليَس صغراً ... يا أبا النَّرِس الصَّ
مازٌن ُعشبُة هذا الوطِن الغايل الكبر

بَْت مْن نَهِر تِريَن ... َشِ
حارى وغطَّْت فجأًة هذي الصَّ

رُب اخِرارا فجأًة ... وازَدَحَم الدَّ

دربُنا املُمَتدُّ - يا تِريُن - من َسْفحِ األزْل
وحكاياُت الحضاراِت بيمناُه وقنديُل األمْل

مازٌن ليس صغراً ... إنّه كلُّ جبايل
كلُّ أنهاري وأشجاري، وشطِّي، ورمايل

إنَُّه أنَت ... عى أرض ... ويف منِت رياحي
َل صباحي مطراً يَغِسلُنا أمِس ... وشاَّ

حارى ى فجأًة هذي الصَّ إنَّه تِريُن ... روَّ
رُب اخِرارا فجأًة ... وامتألَ الدَّ

ة يحِ املََهمَّ مازٌن أحداُقنا ... واصْل عى الرِّ
ة كُبَ األطفاُل يف يوَمِن .. صاروا ِعزَّ أُمَّ

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ث

�

غطّى: أخفى.
األزل: الِقَدمُ.

أحداقُنا١جمع١حََدقَة: السواد المستدير وسَط 
الَعيِن وتعني هنا العين.
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مهارات االستماع

١ ١أنَفُِّذ١النشاط:	 ١مراعيا١ًشروط١َاإلصغاِء١الجيِِّد،١ثمَّ أستمُع١إلى١النَّصِّ
١١ .. دُ الموضوَع الذي تناولُه النَّصُّ أحدِّ
٢١ ِه عن شخصيَِّتين، أذكُرهما. تحّدَث الّشاعُر في نصِّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١١ وتّي المناسب ألسلوِب العطِف.. َّةً سليمةً، مُراعياً التلويَن الصَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري
٢١ رِة بما يُناِسُب الـَمعنى.. َل مَن النَّصِّ مُراعياً إبراَز الَكِلماِت الـُمَكرَّ أقرأُ الـَمقطَع األوَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ ١أُنَفُِّذ١النشاط:	 أقرأ١ُالنّّص١قراءًة١صامتًة،١ثُمَّ
١١ ُح ذلك.. أشاَر الشاعُر في المقطِع األّوِل إلى َحَدٍث مُهمٍّ مَّهَد لـُمستَقبٍل مُشِرٍق، أُوضِّ
٢١ من فَهِمي المقطَع الثاني، أبيُّن ما يُمثِّلُه مازٌن بالنِّسبِة إلى الشاعِر..

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ ِف:. أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
١ 	. دَِة لكلمِة )َسْفح(، ثمَّ أختاُر منها ما يناسُب النّصَّ المعاني المتعدِّ
١ حارى(، وجمع )شّط(.	 مفرد : )الصَّ
٢١ في النّص حقالن معجميَّان، أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثمَّ أمألُ الجدول بثالِث كلماٍت لكّل .

حقل:

الوطن

طفال
أ
ال
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33 أميّز الفكرة الّعامة من الفكرة الجزئيّة فيما يأتي:.
3 االعتزاز بالماضي المجيد.	
3 التفاؤل بجيل المستقبل والثقة بإمكاناته.	
3 أثر تشرين في األرض.	
43 ِل.. ُح أثَر انتصاِر تشريَن في اإلنساِن ممَّا وردَ في المقطِع األوَّ أوضِّ
53 أوّضح العالقة بين جيل المستقبل وماضي األمة المجيدة مّما ورد في المقطع الثاني..
63 أبيُّن المسؤوليَّةَ التي حّملَها الشاعُر لألجياِل القادمِة مّما ورد في المقطع الثّالث..
73 اعُر سليمان العيسى في قصيدة أُخرى:. قال الشَّ

ــُه ــئُ ــبِّ ــداً أَُخ ــ ــا وع للُقبَِلأطـــفـــاُل تِـــريـــَن ي ــرِس  ــع ال ــرِس  ــع ل للمعجزاِت 

3 ، أحّددُ وجهاً للتّشابِه بينهما.	 طَر األخيَر من النصِّ يلتقي معنى هذا البيِت السَّ

ق الجمالّي التذو�

١3 أدُلُّ على التركيِب الِذي أُكَِّد فيِه المعنى من بيِن التَّركيبين اآلتيين مبيِّناً السبَب:.
3 - مازٌن أحداقُنا أحداقُنا.	 مازٌن أحداقُنا.  

ُّ ل
تع

أ

فائدةُ التّكراِر تأكيُد المعنى وتوضيُحُه.

23 من عناصِر الموسيقا الداخليّة التي أسَهمْت في إغناِء موسيقا النَّصِّ )الحروف الهامسة(، أمثُِّل لذلَك .
من المقطِع الثالِث.

دة
اآلتيــة فائ العبــارة  وتجمعها  الهاِمَســةُ،  الحــروُف  استعمال  الداخــليَّة:  الموسـيقا  مصادِر  من 

)حثَّه شخٌص فََسَكت(

33 أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة ممَّا بين القوَسين:.
وِق – االعِتزاز(. )قنديل األمل( تركيٌب يعبُِّر عن شعوِر )التَّفاؤِل – الشَّ

43 اعُر في المقطِع الثّالِث عن اعتزاِزِه بنصِر تشريَن، أمثُِّل لهِذِه القيمِة بتركيٍب مناسٍب.. عبََّر الشَّ
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الحفُظ وا�لقاُء

١١ أحفُظ مَن النصِّ مقطعاً أعَجبِني وأُلِقيه أمامَ زمالِئي..

غويَّة التَّطبيقات الل�

١١ ياً، وأُعِربُهما:. طَرين اآلتيَين فعالً الزماً، وآخَر متعدِّ أستخرُج من السَّ
ى فجأًة هذي الّصحارى إِنَّه ترين .. روَّ

فجأًة .. وامتأل الّدرُب اخراراً

٢١ ُِّب الكلماِت اآلتيةَ وفق تسلسلها في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت )امتأل – ازدحم – الممتّد(.. أرت
٣١ أعلُِّل كتابةَ األلف على صورِتها في كلٍّ من )الّصحارى – غطَّى(..

ر
ّ ذك

أت

تكتُب١األلُف١الليِّنة١ُفي١آخِر١األسماِء١واألفعاِل١الثالثيِة:
١ ممدودًة إذا كاَن أصلُها واواً، ومقصورًة إذا كاَن أصلُها ياءً.	

تكتُب١األلُف١الليِّنة١ُفي١آخِر١األسماِء١واألفعاِل١فوق١الثالثيِّة:
١ مقصورًة إذا وقعْت فوَق ثالثٍة ولم تُسبَْق بياٍء.	
١ ممدودًة إذا وقعْت فوَق ثالثٍة وُسِبَقْت بياء.	

المستوى ا�بداعي

١ ١أمَّة(،١أقترُح١أدوارا١ًيقوم١ُبها١أبناء١ُالوطن١ِلبناِء١مجده.	 ١بقوِلِه:١)صاروا١عزَّ ختَم١الشاعُر١النَّصَّ
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قواعد الّلغة

ف بـ )أل( النَّكرة والمعرفة ـ المعرَّ  

…1…

١ ١أعاِون١ُزميلي١على١تَنفيِذ١النَّشاط:	 أَقرأ١ُالِمثال١َاآلتي،١ثُمَّ
قال ُسلَيماُن العيسى:

مازٌن ليَس صغراً
غر! يا أبا النَّرِس الصَّ

١١ اِبِق أنَّ االسَم )صغيراً( دلَّ على مدلوٍل عامٍّ غيِر معيَّن، أبيُِّن المدلوَل المعروف . أالحُظ من المثاِل السَّ
غير(. المعيَّن الذي دلَّ عليِه االسم )الصَّ

٢١ أسّمي األسماءَ التي تدلُّ على مدلوٍل غير معيٍَّن )نكرة(، فماذا نسّمي األسماءَ التي تدلُّ على مدلوٍل .
معروٍف معيَّن؟

ُج
نت
ست

١أ االسم نوعان: معرفةٌ ونكرةٌ.	
١ المعرفةُ: اسٌم يدلُّ على مدلوٍل معيَّن.	
١ النكرةُ: اسٌم يدلُّ على مدلوٍل غير معيَّن. 	

التَّطبيق:	 

١ أميُِّز١األسماء١َالمعرفة١َمن١األسماء١النَّكرة١فيما١يأتي:	
١ هادةُ سبيٌل إلى النَّصِر.	 هداءُ مَْشَعٌل مْن نوٍر، والشَّ الشُّ

…٢…

١ ١أعاون١ُزميلي١على١تنفيِذ١النَّشاط:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثُمَّ
١ مازٌن عشبةُ هذا الوطِن الغالي الكبيِر.	
١ مازٌن الذي يمثُّل كلَّ طفٍل في بالدي سيبني الـُمستقبََل الـُمشِرَق.	
١ َّه أنَت ... على أرضي ... وفي متِن رياحي	 إن
١١ أالِحُظ أنَّ اسَم العلمِ )مازن( يدلُّ على مدلوٍل معيٍَّن. أهو نكرةٌ أم معرفة؟.
٢١ فَها وعيَّن داللتَها، فماذا أسّمي هذا النوَع من . أالحُظ أّن دخوَل )أل( التعريف على كلمة )وطن( عرَّ

المعارِف؟
٣١ أالحُظ أنَّ اسَم اإلشارِة )هذا( يدّل على مدلوٍل معيٍَّن، أهو نكرةٌ أم معرفَة؟.
٤١ أالحُظ أنَّ االسَم الموصوَل )الذي( يدّل على مدلوٍل معيٍَّن، أهو نكرةٌ أم معرفَة؟.
٥١ مير )أنَت( يدّل على مدلوٍل معيٍَّن، أهو نكرةٌ أم معرفَة؟. أالحُظ أن الضَّ

ُج
نت
ست

َف بـ “أل”.أ يصبُح االسُم النكرة معرفةً إذا دخلت عليه “أل” التعريف، ويسّمى االسَم الُمعرَّ
مائر. من أنواِع المعارِف أسماء العلم وأسماءُ اإلشارِة و األسماءُ الموصولةُ والضَّ
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التَّطبيق:	 

أحّوُل األسماءَ النكرَة إلى معّرفة بـ )أل( في كلٍّ مّما يأتي، ثّم أضُعها في جملٍة مفيدٍة:
١ شعاُرنا: وطٌن – شرٌف – إخالٌص.	

االسُم نوعان: معرفةٌ ونكرةٌ.
١ المعرفةُ: اسٌم يدلُّ على مدلوٍل معيَّن.	
١ النكرةُ: اسٌم يدلُّ على مدلوٍل غير معيَّن. 	

مائر. ُف بـ)أل(، واسُم العلمِ، وأسماءُ اإلشارِة، واألسماءُ الموصولةُ، والضَّ من أنواِع المعارِف: المعرَّ

مثاٌل ُمعرب:	 

َث١مازن١ٌعِن١الَوطَِن. تحدَّ
١ َث: فعٌل ماٍض، مبنيٌّ على الَفتِْح الظَّاهِر على آِخِره.	 تحدَّ
١ مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِره.	 مازٌن: فاعٌل مرفوٌع، وَعالمةُ رفعِه الضَّ
١ 	. عن: َحرُف َجرٍّ
١ ِه الَكْسرةُ الظَّاهرةُ على آخِره.	 ، وَعالمةُ َجرِّ الَوطِن: اسٌم مجروٌر ِبـَحرِف الجرِّ

 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أقرأُ النّصَّ اآلتي، ثمَّ أصّمُم َجدوالً في دفتري وفَق اآلتي، وأمألُ حقولَه بالمطلوِب:.
١ الخيُر والوئامُ صنواِن، فمن اغتنى قلبُُه بالمحبِّة جعَل الخيَر دأبَُه. أمَّا الذي تخلَّى عنها فقد آثَر 	

األنانيّةَ على الغيريّة، فما أجمَل أْن تكوَن كالجداول التي تسيُر رقراقةً ! فتخصب األرَض في 
مجراها من دون أْن تطلَب مقابالً للخيِر الذي نشرتُه.

نوع املعرفةاملعرفةالنكرة

٢١ فة بـ “أل” واألسماء الموصولة:. أمألُ الفراغاِت اآلتية َبما يناسبها من األسماء المعرَّ
١ أَحِسْن إلى  	
١ الّشباُب   يبنوَن الغد المشرق هم أملُنا.	
١ أفضُل   في النَّاِس  	
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٣١ أقرأُ البيَت اآلتي ثمَّ أجيب:.
١ قال حافظ إبراهيم:	

خيوطها ــاَك  ح الّشمس  ــَل  وص راَم  ـقــامــْن  وتــعــلَـّ آمـــــالـــــِه  إىل  ســـبـــبـــاً 

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ث

�

سبباً: حبالًرام: أرادَ وطَلَب

ابِق.أ    أُعِرُب ما تحتَُه خطٌّ في البيِت السَّ
أشرُح شفويّاً البيَت الّسابَق مُستَعِمالً بعَض األسماِء النكرِة والمعّرفِة بـ)أل(.ب   

٤١ ة دقيَقتَين عن المعاني التي استفدتُها من نّص )مازن ليس صغيراً( مُستَعِمالً . ُث أمام زمالئي لمدَّ أتحدَّ
النَّكرَة وبعَض أنواِع المعارف.

٥١ باب في حمايَِة األوطاِن، مُستَعِمالً النّكرَة وبعَض أنواِع . أكتُب ِفقرًة من ثالثِة أسطٍر أبيُِّن فيها دوَر الشَّ
المعارف.
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د نظام)*( د.ُمحمَّ

الدرس الخامس عيُّ ُمطاَلعة العمُل التَّطوُّ

…1…

إنَّ أسمى األعماِل اإلنسانيِّة تلك التي ال تنتظُر مقابالً لها، بل تنبُع من القلِب وِمْن رغبٍة لدى اإلنساِن في 
التَّضحيِة والعطاِء. فاإلنساُن دائماً في حاجٍة إلى تكويِن شخصيِّتِه، وصياغِة واقِعه، ليعبَُر من خاللهما إلى 
ٍَّة، ومعيشيٍَّة، وعمليٍَّة  مستقبِله، وما ستُلِقيه الحياةُ عليه من مسؤولياٍت، وواجباٍت والتزاماٍت حياتيٍّة، وأسري
واجتماعيٍّة، ليواِجَه كلَّ ذلك ويعي معنى أْن يواجَه اإلنساُن مسؤولياِتِه بشجاعٍة، وقوٍة وتحمٍُّل ، وتفكيٍر 

سليمٍ ومستقلٍّ، وأْن يكوَن معلِّماً ألجياٍل قادمٍة معنى العطاِء، واإليثاِر واالرتقاِء إلى الِقممِ.
ع برغبٍة ودوَن انتظاِر أجٍر  َّه فعٌل اختيارّي إرادّي يقومُ به المتطوِّ مْن هنا جاءْت أهميَّةُ العمِل التّطوعّي؛ ألن

َّاً أو جماعيَّاً. مادّي ، فالتطّوُع يعني الخبرَة والوقَت والجهَد لشريحٍة اجتماعيٍّة معيَّنٍة فردي

د. محّمد نظام: ُوِلَد في دمشق عام )1959م(، حصل على إجازة في الهندسة الميكانيكيّة من جامعة دمشق عام )1984م(، وعلى درجة الدكتوراه في اإلدارة  ١	
عام )2016م(، له كتب عّدة، منها )القراءة والحياة الناجحة( و)اإلنسان من الذات إلى المجتمع والحياة( الذي أُِخَذ منه هذا النّص.
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…٢…

لُهما: دوافُع نبيلةٌ تعكُس حبَّ اإلنساِن لعمِل  ويمكُن لنا أْن نحصَر دوافَع العمِل التَّطوعّي في نوعين؛ أوَّ
غبةُ  هرةُ والرَّ الخيِر إحساساً منه بواجِبِه الوطنّي واالجتماعّي واإلنسانّي. وثانيُهما: دوافُع يكوُن وراءَها الشُّ
معة الحسنِة للحصوِل على تقديٍر اجتماعيٍّ وظهوٍر ممزوٍج بالمديِح وتحقيِق مكاسَب ومنافَع شخصيٍَّة. بالسُّ
ُز العمَل التَّطوعّي وتكوُن سبباً في نجاِحِه، وبقدِر انخراط  دُ طبيعةُ المشاركاِت التي تعزِّ ونتيجةَ ذلك تتعدَّ
المؤسساِت  مسيرةُ  وتقوى  التَّطوعيَّةُ  األعماُل  تنمو  المشاركاِت  هذه  إحدى  في  المجتمِع  في  فرٍد  ِكلِّ 
عين وعلى المجتمِع الذي قّسَم المشاركاِت إلى أنواٍع  َِّة، وهذا ما يعودُ بالنَّفِع على األفراِد المتطوِّ الخيري

دٍة، هي: متعدِّ
َّاً بالتّشجيع عليها، أو التَّعريِف بها في المحافِل  َّةٌ: يُقصُد بها دعُم المشاريِع التّطّوعيَِّة معنوي مشاركةٌ معنوي

الَعامّة.
عَم ماليّاً. ومشاركةٌ ماليّةٌ: تعني الدَّ

َِّة وهذا يتطلَُّب  َّةٌ: وهي دعٌم بالفعاليِّة عبر االنتساِب إلى المؤّسساِت الخدميَِّة أو الخيري ومشاركةٌ عضوي
الجهَد والتَّضحيةَ بالوقِت من أجِل خدمِة المجتمِع وإنماِئه.

…٣…

وقد رأينا أنَّ العمَل التطّوعّي مساحةٌ واسعةٌ تستوعُب جميَع مياديِن الحياِة: الوطنّي، التربوّي، التعليمّي ، 
البيئّي، االجتماعّي ، المهنّي ، اإلنسانّي.

َّه يحدُّ من  ِع على التَّفاعِل والتَّواصِل مع اآلخرين، كما أن ومن أهمِّ ثمراِت التّطّوِع ازديادُ قدرِة المتطوِّ
هنيَِّة والمهاراِت  َِّة من خالِل تنميِة الحسِّ االجتماعّي لدى المتطّوِع وتنميِة القدراِت الذِّ النّزوِع إلى الفردي
لوكيَِّة عنَد المتطّوعيَن العارفيَن بواقِع المجتمِع الذي يعيشونه والظروِف التي تكتنُفُه، وهذا  والمؤهالِت السُّ

ما ينّمي حبَّ الوطِن واالنتماِء إليِه.
وأخيراً نقوُل: إنَّ التطّوَع يتيُح لإلنساِن تعلَُّم مهاراٍت جديدٍة وتحسيَن مهاراٍت يمتِلُكها أصالً، كذلك 
َف مجتمِعِه عن كثٍب، والتَّماسَّ المباَشَر بقضاياه، ومعرفةَ أناٍس يختلفوَن عنه في السنِّ  يتيُح لإلنساِن تعرُّ
َُّه العمُل الذي يُشِعُر اإلنساَن بقدرِتِه على  والقدراِت والِخبراِت، وهذا يؤدّي إلى تبادِل هذه الِخبراِت، إن

إحداِث تغييٍر ما.

ت
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تكتنفُه: تحيُط به.
ع: زاَوَل الَعَمَل اختياراً. تطوَّ

َكثَب: قُرب.
اإليثار: تفضيُل المرِء غيَره على نفسه.
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مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١ ١المناسَب١للمعاني.	 وتيَّ ١قراءًة١جهريًَّة١سليمًة،١ُمراعيا١ًالتَّلوين١َالصَّ أقرأ١ُالنّصَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ ١أُنَفُِّذ١النشاط:	 أقرأ١النّّص١قراءًة١صامتًة١متَجنِّبا١ًإصدار١َصوٍت،١ثُمَّ
١١ ل؟. ُف التَّطّوَع َكما ورد في المقطِع األوَّ أعرِّ
٢١ َّاً بما يناسُب:. أُكمُل شفوي

١ دٍة 	 عيَن وعلى المجتمِع الذي قّسَم المشاركاِت إلى أنواٍع متعدِّ ما يعودُ بالنَّفع على األفراِد المتطوِّ
هي: مشاركة   ومشاركة   ومشاركة  

١ من أهمِّ ثمراِت التَّطّوع ازديادُ   على   و 	

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ أستَخِرُج ِمَن النَّصِّ خمَس كلماٍت تُمثِّل صفاٍت إيجابيَّةً أُحبُّ أْن أتحلَّى بها..
٢١ ِف معنى الكلمتَين اآلتيتَين: )المحافل – المؤهاّلت(.. أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ
٣١ أعّددُ مياديَن الحياة ِالتي يستوعبها العمُل التطّوعي مّما وردَ في النّّص..
٤١ أنُسُب كلَّ فكرٍة إلى المقطِع الذي يناسبُها:.

١ ثمراُت العمِل التّطوعّي.	
١ أهميةُ العمِل التّطوعّي.	
١ دوافُع العمِل التّطّوعّي.	
٥١ ابق.. عيِّ من فهمَي النَّصَّ السَّ أشرُح نَوَعي دواِفِع الَعَمِل التَّطوُّ
٦١ أبيُّن المقصودَ من المشاركاِت اآلتيِة وفْق ما وردَ في المقطع الثّاني. .

١ َّة:   	 مشاركةٌ معنوي
١ مشاركةٌ ماليّة:   	
١ َّة:   	 مشاركةٌ عضوي
7١ أعاوُن زمالئي على توضيِح ما يُتيُحُه العمُل التَّطوعيُّ لإلنسان..
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الدرس الخامس ٌ فويُّ عبيُر الشَّ عليُق على صورٍة التَّ التَّ
أتعلَُّم:	 

وَرَة اآلِتيَةَ، ثُمَّ أقرأُ التَّعليقاِت التي تليها: أتأمُّل الصُّ

١ ِة اإلنساِن.	 الرياضةُ تحافُظ على ِصحَّ
١ تنظيُم العمِل أساُس الَفوِز.	
١ اللَِّعُب الَجميُل يحِفُز الجمهوَر.	
١ ِبتَعاُوِننا نَنَْجُح.	
١١ وَرِة، وفَق النموذِج اآلتي:. ابقِة والصُّ أبيُّن الَعالقةَ بين كلِّ مَن التَّعليقاِت السَّ

ُ
الدليل من الّصورةالتعليق

ِة اإلنساِن قّوُة بنيِة أجساِد الالعبني.الرياضُة تحافُظ عىل ِصحَّ

توّزُع الالعبني كلٌّ يف مكانِِهتنظيُم العمِل أساُس الَفوِز.

  اللَِّعُب الـَجميُل يحِفُز الـُجمهوَر.

  ِبتَعاُونِنا نَْنَجُح.

٢١ ماِت الـُمناِسبةَ ِلكلِّ ُجملٍة من ُجَمِل التَّعليِق:. أختاُر مّما يأتي السِّ
َّة – الطَّرافة. ق طحيَّة – الُعمق – الدِّ اإلطالَة – اإليجاز – السَّ
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ُّ ل
تع

أ

التّعليُق على الصورِة: هو جملةٌ أو عبارةٌ أو كلمةٌ، وتكوُن كتابةً أو شفاهاً، تعبُّر عن مضموِن 
في  عليه  وَرِة  للصُّ النَّفسيَّةَ  االنعكاساِت  المعلُِّق  يُسقُط  إذْ  فيها،  الموجودِة  دالالِتها  من  الصورِة 

تَعليٍق، وقد يكوُن التَّعليُق طريفاً أو جادّاً.
من خصائِص التّعليِق: أن يكوَن موجزاً – دقيقاً يدُلّ على عُمق النَّظر.

التَّطبيق:	 

١ ١أضيُف١من١عندي١تَعليقا١ًودليال١ًمناسبَيِن١له:	 أقرأ١ُالتَّعليق١َاآلتي١ودليلَه،١ثُمَّ
التعليق: التفكيُر الناجُح يوصُل إلى نتيجٍة صحيحٍة.

لَّمِ ِلَقطِف التُّفَّاَحةِ  الدليُل: الطفُل يستعيُن بالسُّ

َِّبُع طرائَق تَُشدُّ التَّالميَذ. التعليُق: المعلِّمةُ النَّاِجحةُ تَت
الدليل:    

التعليُق: التَّحذيُر مْن مُـخلَّفاِت الحرِب يـَُجنِّبُنا مخاطَرها.
الدليل:    
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١ ورِة١المرسومَِة١في١الجاِنِب١األيمَِن:	 ١أن١تكون١َتعليقا١ًعلى١الصُّ ١الجمل١ِاآلتيِة١تَِصحُّ أيُّ

١ النِّظامُ أساُس الَحضاَرِة.	

١ أخي المواطن: ِالتَِزمْ إشاراِت الـُمرور.	

١ 	
٣٤-٨٦٦

اِئق: ِالتَِزمْ وضَع ِحزامِ األماِن.  أخي السَّ

أطّبق:	 

١ ١أعلُِّق١عليها١تَعليقاٍت١ُمناِسبًة.	 َوِر١اآلتيِة،١ثُمَّ أختاُر١إحدى١الصُّ

 

�����

�����
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ثر اِنَية: ِمْن ُفنوِن النَّ الَوحَدُة الثَّ

المعارف والمهاراتعنوان الّدرس

يتون فّن القّصةَشَجُر الزَّ

قواعُد النَّحواسُم الَعلَم

اٌل مْن أغنيٍة إلى ِتْشرين فّن املسرحّيةموَّ

قواعُد النَّحواسُم اإِلشارة

فّن السيرةسيرةُ الُعَجيلّي 

قواعُد النَّحوااِلْسُم الـموصوُل

الـُمطالََعةاللُّغُة العربيَُّة لغُة الـَجمال

باق البَاَغةالطِّ

تعبيٌر وظيفّيالتَّعليماُت واإِلرشاداُت
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ِمْن ُفنوِن النَّثر

أهداُف الَوحَدِة الثانية

ُم في نهاَيِة ِدراَسِة هذِه الَوحَدِة قاِدراً على :سيكوُن الُمَتعلِّ
١ رِد والحواِر.	 َّةً صحيحةً مُتَمثِّالً أساليَب السَّ قراءَِة النُّصوِص قراءًة جهري
١ قراءَِة النَّصِّ قراءًة صامتةً مُلتَِزماً اإلرشاداِت والتَّعليماِت.	
١ َِّة.	 استعماِل الُمعَجمِ في تعزيِز مُكتَسباتِه اللُّغَوي
١ يَرة(.	 ة – المسرحيَّة – السِّ َِّة )الِقصَّ ِف عناِصِر بعِض الُفنوِن النَّثري تعرُّ
١ ِة والمسَرِحيَّة. 	 ِف صفاِت الِحواِر في فَنَّيِّ الِقصَّ تعرُّ
١ ٍة أو مشَهٍد مسرحيٍّ مُستَوِفياً الَعناِصَر التي تعلََّمها.	 كتابِة ِقصَّ
١ َّةَ التَّعبيِر.	 َِّة وِدق المَةَ اللُغَِوي اِتيَِّة مُحقِّقاً السَّ كتابَِة سيَرِتِه الذَّ
١ رِفيَِّة واإلمالِئيَّة(.	 َّة والصَّ تطبيِق ما تعلََّمُه ساِبقاً من قواِعِد اللُّغَِة )النَّحوي
١ اسِتْعماِل الَمعاِرِف التي تَعلََّمها )اسم الَعلَم – اسم اإِلشاَرة – االسم الَموصول( في كتابَِتِه 	

ِثِه. وتََحدُّ
١ ُُّرها في الِبطاقَة.	 َّتي يجُب توف روَط ال كتابَِة ِبطاقَِة تعليماٍت أو إرشاداٍت مَُحقِّقاً الشُّ
١ قعِة.	 كتابِة بيٍت شعريٍّ بخطِّ  الرُّ
١ هداِء.	 التَّحلِّي بقيَمِ االنِتماِء وتَقديِر مكانَِة الشُّ
١ غبَِة في االقِتداِء بالشَّخصيَّاِت الوطنيَِّة.	 إبداِء الرَّ
١ االعِتزاِز باللُّغَِة العَرِبيَِّة وتقديِر جماليَّاِتها.	
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الدرس األول ة شجر الزيتون * قصَّ

ة:  القصَّ

ْمَع. أغمَض عينَيِه ببْطٍء، لكنُّه ظلَّ يُرِهُف السَّ
هََمَسْت حفيدتُُه قائلةً:

١ َجّدي نام.	
وَسِمَع خُطُواٍت تنَسِحُب من الغرفِة، إنُّه قادٌر على تمييزها، خطواِت ابِنِه، زوجِة ابِنِه، حفيدِتِه، وها هو 
ذا الباُب قد أُغلق. فتَح الرجُل عينَيِْه، وحّدَق إلى الغرفِة، الظاّلمُ ينتشُر فيها اآلَن، ولكْن ظلَّ يُحّدُق إلى أَِن 
اعتادَْت عيناهُ رؤيةَ األشياِء، وانْداَر على جنِْبِه األيسِر، فأََحسَّ بإرهاٍق وانهياٍر شديَديْن، إنُّه مُتَعٌب ِجّداً، نظَر 

عبَْر النّافذِة إلى بستاِنِه، فبَدْت لُه َشَجراُت الّزيتوِن، كأنّها تنظُُر إليِه مُرتاَعةً.
كبيراً كي يفعَل ذلك، وهمَس  فبََذَل ُجْهداً  المعروقَِة،  بيِدِه  َن  المتغضِّ يلِْمَس جبينَُه  أْن  فابتسَم، وحاوَل 
لنفِسِه: »إنَّك مُتَْعٌب، لقْد تَِعبَْت أخيراً .. الحياةُ جميلةٌ، لقْد أَعْطَيَْت الحياَة بقْدِر ما أَعْطتَْك .. أَعْطَيَْت ثََمراً، 
أَعْطَيَْت أَْوالداً وأَْحفاداً، أَعْطَيَْت ُحبّاً وَحناناً .. وأَعْطَتَْك الحياةُ الُقْدرَة على أْن تَفعَل ما تشاءُ، وتُحقَِّق كلَّ 

آماِلَك .. الحياةُ جميلةٌ، وعنَدما يَْهَرمُ اإلنساُن مثَل أيِّ إنساٍن يَْهَرمُ يجُب أاّل يحزَن إذا اقْتربِت النهايةُ.
تلَك ُسنّةُ الحياِة .. فإْن غادْرَت اليومَ فقْد ترْكَت بعَضَك، أو كذلك في أوالِدَك وأوالِد أوالِدَك، وفي هذِه 

األرِض الطّيّبِة الِمْعطاِء، وفي هذِه األشجاِر الّرائعِة التي مَنََحتَْك أسباَب الحياِة، وما زالْت تَْمنَُح ..«.
وتََذّكَر قبَل شهٍر واحٍد فقْط كيَف كاَن نشيطاً في العمِل حتّى إّن ابنَُه خالداً قْد تعّجَب، وهَتََف بِه:

ما زلَت شابّاً يا أبي..
فقاَل لُه: سأظلُّ شابّاً حتّى أموَت. إنَّ األرَض يا بُنَي وفيّةٌ للّذيَن يرَعْونَها، إنّها تمنَُحُهُم الّشباَب الّدائَم. 

وَضِحَك خالٌد، وقََفَز إلى أبيِه، وقبَّل ِلْحيَتَُه البَيْضاءَ طويالً، ثّم َسَجَد على األرِض، والْتََقَط حْفنَةَ تُراٍب، 

ضوٌء على الِقّصِة: 

 

ياسين رفاعيَّة*

باألرِض؛  اإلنساِن  الكاتُب عالقةَ  يرُصُد  الِقّصِة  هذِه  في 
أربعوَن عاماً،  التي مضى من عُمِرها  الحبِّ والوفاِء  عالقةَ 
ربطْت ذاَك الجدَّ بأشجاِر الزيتوِن، فتعّهَدها برعايِتِه، فردّْت 

لُه الجميَل بعطاِئها ووفائها له بعَد ِفراقه. 

َس مجلة سامر عام )1978م(، ُجِمَعْت أعمالُُه في األعمال الكاملة، ومن مجموعة  َِّي عام )2016م(، أَسَّ ياسين رفاعيّة: ُوِلَد في دمشَق عام )1934م(، وتُوف ١	
قصصي )األعمال الكاملة( أخذ هذا النّص.
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وهََمَس:
يا رّب، بحقِّ هذا التّراِب علينا، امُْددْ مْن عُْمِره.

إنَّ الرجَل الّشيَخ يذُكُر تلَك الّصورَة، ويتمنّى اآلَن لو يعيُش طويالً كي ال يَخيَب رجاءُ ابِنِه.
الـُمْشُمِش  ُشَجيراِت  ِظاللَُه وأغصانَُه على  ينُْشُر  الّزيتوِن  َشَجَر  إنَّ  البُْستاِن،  إلى  النّافذِة  عبَر  ينظُُر  وعادَ 
اِق، لكنُّه يَْذُكُر عنَدما زَرَعها مُنُْذ أربعيَن عاماً بيَديِْه هاتيِن – وَرفََع راحتَيِْه المعروقَتَيِْن قليالً – كيَف  رَّ والدُّ

قاَل لُه أبوهُ آنَذاك:
عليَك أْن تُباِعَد بيَن كلِّ َشَجرٍة وأخرى .. إنَّ الّزيتوَن ال يُطِعُمَك اآلَن، ألنَّ الّزمَن يطوُل قبَل أْن يُْعطيََك 

ثََمَره.
أبوهُ ذَهََب مُنُْذ َزمٍَن بعيٍد، لكنَّ َشَجَر الّزيتوِن نَما، وتََرعَْرَع، تُراهُ يذهُب، ويبقى الزيتون؟

تأمَّل الّشيُخ أشجاَر الّزيتوِن المحيطةَ بالمنزِل، وأحسَّ برغبٍة مُلّحٍة بأْن يخُرَج إلى البستاِن، فأزاَح الغطاءَ 
الرقيَق، وعندما حاوَل أْن يجِلَس َشَعَر بقّوٍة غريبٍة تَِدبُّ في أعضاِئِه، وارتياحٍ كبيٍر يلُفُّ قلبَُه، فتساءل: هل 

ُشفيْت؟
فهَو لْم يكْن يستطيُع الَحَراَك مُنُْذ َشْهٍر تقريباً، لقِد انْهاَر فجأًة، وأََحسَّ بالّشيخوخِة الكبيرِة تأكُل أعصابَُه 

وعروقَُه، ولقْد ظلَّ مُطَمِئنّاً، كاَن َوِفيّاً لُدنْياهُ، كانْت دُنْياهُ وفيّةً لَُه.
طويلتاِن،  قََدماهُ  اْجتاَزها،  ثمَّ  حافَِتها،  على  براحتَيِْه  اتّكأَ  النافذِة،  من  وتقّدمَ   ، الخشبيِّ سريِرِه  عْن  نََزَل 
والنّافذةُ واِطئَةٌ تكادُ تُقاِرُب األرَض، وعندما لَـَمَسْت قََدماهُ األرَض أََحسَّ بحرارِة التّراِب، وأَدْرَك أنَّ جَسَدهُ 

باردٌ ِجّداً، لكنُّه لْم يَْعبأْ.
تقّدمَ من الّشجرِة األولى، وعانََق ِجْذَعها بحناٍن عجيٍب، وحاوَل أْن يتذّكَر شْكلَها مُنُْذ َزَرَعها أّوَل مّرٍة، 
لكنُّه لْم يستطْع، فََربَّت براحِتِه على طََرِف الِجْذِع، وابتَسَم، وأَحسَّ كما لو أنَّ أغصاَن الّشجَرِة تُعاِنُقُه، 
فازدادَ التحاماً بها، وقبّلَها طويالً، كانْت دُموعُُه اآلَن تُبلُِّل شاربَيِْه، وِلحيتَُه، َوَخطا ِعّدَة خُطُواٍت إلى َشَجرِة 
َخِشٌن  إنُّه  بها،  الـُمحيَط  التّراَب  بأصاِبِعِه  يُداِعُب  وأخَذ  منها،  بالُقرِب  الُقْرفُصاءَ  وجلَس  الثّانيِة،  الزيتوِن 
، أقوى مْن أيِّ وقٍت مَضى، َشَعَر  ، فتذّكَر أّن الفْصَل صيٌف، َوَوقََف، لقْد بَدا لُه هذِه اللّْحظةَ أنُّه قويٌّ وجافٌّ
ِبِغبْطٍة فائقٍة، َوَودّ لو يعودُ إلى ِفراِشِه؛ لوال أنُّه أحسَّ كأنَّ بقيّةَ الّشَجراِت تُناديِه، فاقترَب من الّشَجرِة الثّالثِة، 

وعانَقها طويالً.
إنَّ شَجرَة الزيتوِن أكثُر ِغنًى مْن كلِّ الّشَجر، خُيَّل إليِه أنَّ الّشَجرَة قْد أدرَكْت ما يجوُل في خاِطِرِه، واتَّفَق 
بأْن هبّْت ريٌح، فصّفَقْت بأغصاِنها طويالً، وأحّسْت كأنّها تَتَطاوُل، وترتَِفُع َعبَْر الَفضاِء، فداَعَب َخَشبَها 
ينتِقُل من َشَجرٍة إلى أُخرى، ولقْد هََمَس لكلِّ  الّشيُخ بعَد ذلك  الّصغيَر، وراَح  ابنَُه  الّرُجُل  يُداِعُب  كما 

واحدٍة منها بحديٍث شائٍق؛ لََعلَُّه تحّدَث عْن نشأَِتها مَعُه، ونْشأِتِه مََعها.
ثّم أَخَذ يُعانُق ُجذوَع كلِّ األشجاِر.

اثْنتاِن وثالثوَن َشَجرًة، إنّها لَثروةٌ كبيرةٌ!
وأخَذ الّشيُخ يبتعُد صوَب المنزِل، وعنَدما وصَل إلى مَْقُربٍة من النّافذِة التي خرَج منها أحسَّ باالنهياِر 
والخوِف، فأخَذ يبكي بحْشَرَجٍة مخنوقٍة، وتطلَّع إلى األشجاِر، فبََدْت لَُه كأنّها تنحني إلى األرِض، قال 



48

بصوٍت خافٍت: ستكونيَن وفيّةً ألوالدي وأحفادي، وفيّةً لألرِض التي حملتِْك طَواَل هذِه األعوامِ.
وأحسَّ كما لو أنَّ الشُّجيراِت تُعاِهدهُ على ذلك، فاجتاَز حافَةَ النافذِة، عائداً إلى سريِرِه، واستلقى على 
َُّه يْضَمحلُّ، وحاوَل أْن ينظَر عبَر النَّافذِة إلى البستاِن والشُّجيراِت، فسمَع  جنِْبِه األيسِر، ولكنَُّه أحسَّ كأن
كأنَّ صوَت مطٍر ياُلمُس األرَض الجافّةَ، فتَح عينيِْه جيّداً، فرأى الماءَ يتساقُط من أغصاِن ُشجيراِت الزيتوِن، 
وَعِجَب الشيُخ إذْ تذّكَر مّرًة أُخرى أنُّه في شهِر آَب، لكنَّ الّصوَر اآلَن أخذْت تنزاُح من أمامِ عينِيِه، الواحدَة 

ِتلَْو األخرى، ثمَّ أحسَّ كما لو أنَّ دماءَهُ تنَْسلُّ من عروِقِه، فاْستَْسلََم.
باِح َعِجَب أوالدُ الّشيِخ وأحفادُهُ وِجواُرهُ عنَدما وجدوا أنَّ أرَض البستاِن مُبتلّةٌ، كما لو أنَّ مطراً  في الصَّ

غزيراً قد تساقَط.
ِّها: قالِت الحفيدةُ ألُم

هل نزَل المطُر؟
َّه مطر!!. أجابِت األمُّ بدهشٍة: إن

عادِت الحفيدةُ لتقوَل:
ي. تعالَي نُخبْر َجدِّ

َُّه يغُطُّ في نومٍ عميٍق، وكانْت هناَك  يِخ، واقتربِت الحفيدةُ منُه، كاَن مُغِمضاً عينَيِْه، كأن ودخلَتا غرفةَ الشَّ
ابتسامةٌ عْذبَةٌ، قد ارتسمْت على شفتَيِْه، وهَّزتُْه الحفيدةُ:

َجّدي .. َجّدي ..
لكنَّه لْم يُجْب.

مُس في الخارِج ترتفُع إلى األُفُِق. وكانِت الشَّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١ أقرأ١ُالِقّصة١َقراءًة١جهريًَّة١سليمًة،١ُمتَِمثِّال١ًالمشاعَر١الـمتَجلِّيَة١َفيها.	

مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ ١أُنَفُِّذ١النشاط:	 فاِه،١ثُمَّ أقرأ١النّّص١قراءًة١صامتًة١من١دوِن١تحريِك١الشِّ
١١ أَذكُر العالقةَ التي ترِبُط الجدَّ باألرِض..
٢١ أُبيُّن اإلرَث الذي ترَكُه الجدُّ ألبناِئِه وأحفاِدِه..
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االستيعاب والفهم والتحليل

١١ .. (، وأختاُر منها ما يناسُب النّصَّ دِة لكلمِة )دَبَّ أَستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف المعاني المتعدِّ
٢١ ماِن – الشَّخصيَّاِت(.. ِة كاّلً من: )الِفكرة - المكاِن – الزَّ دُ مَن القصَّ أُحدِّ
٣١ ِة َوفَْق تسلْسِلها:. أُرتُّب األحداَث الواردَة في القصَّ

١ 	. العهُد بالوفاِء بيَن األشجاِر والجدِّ
١ 	. وفاةُ الجدِّ
١ تعُب الجدِّ وإرهاقُُه.	
١ خروُج الجدِّ إلى البستاِن ومعانَقةُ األشجاِر.	
١ يتوِن.	 تََذّكُر الجدِّ ما زَرَعُه في أرِضِه مْن أشجاِر الزَّ
٤١ ابقِة.. ِة السَّ أُعّددُ ِصفتَيِن مْن صفاِت الحواِر في القصَّ
٥١ يتوِن التي زرَعها.. أَذُكُر داَللةَ ِذْكِر الَجدِّ لعَدِد أْشجاِر الزَّ

ُّ ل
تع

ةُ:أ القصَّ
فنٌّ أدبيٌّ نثرٌي يعبُِّر عن مجموعٍة من األحداِث.

ماُن والشَّخصيَّاُت والِحواُر. ِة: الفكرةُ والمكاُن والزَّ من عناصِر الِقصَّ

ُّ ل
تع

ومناِسباً أ الِفَكر،  َع  ومُتنوِّ ومُختََصراً،  شاِئقاً،  يكوَن  أن  ِة  القصَّ في  الِحواِر  صفاِت  من  أتعلَّم: 
خصيَِّة يرُسُم مالمَحها وانفعاالِتها. للشَّ

التعبير الكتابي

١ عناصَر١	 مستوفيا١ً المعنى،١ عن١ الـمُعبِّرة١َ والتَّراكيَب١ الفَصيحة١َ الـمُفَرداِت١ ُمستَعِْمال١ً الوطن١ ١ تعبُِّر١عن١حبِّ ًة١ قصَّ أكتُب١
ِة١التي١تعلَّمتُها. القصَّ
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قواعد الّلغة

اسُم العلِم  

ِع ابُن الـُمَقفَّ

هو عبُد اهلِل بُن الـُمَقفَِّع، وُكنيتُُه أبو َعْمٍرو، عاَش في بغدادَ في عهِد الخليفِة العبّاسيِّ أبي جعَفٍر المنصوِر، 
اشتُِهَر بذكائِه وسعِة علِمِه، وعُرَف بحبِّه للصديِق، وبكرِمِه وبجودِه ومروءَِتِه، ألَّف كتباً كثيرًة في األدِب 
أُخرى، أشهُرها »كليلة وِدمْنة«، وهي  الصغير«، وترجَم كتباً  الكبير واألدب  األدب  ورسائَل منها »رسالةُ 

قصٌص على لساِن الحيوان. 

…1…

١ ١أعاون١ُزمالئي١على١تَنْفيِذ١النَّشاِط:	 أقرأ١ُاألمثلةَ،١ثمَّ
١ هو عبُد اهلّلِ بُن الـُمَقفَِّع.	
١ عاَش في بغدادَ في عهد الخليفِة المنصوِر.	
١ ة، أشهُرها »كليلة وِدمْنة«.	 ترجَم كتباً عدَّ
١١ أالحُظ أّن أسماءَ العلَمِ )عبد اهلّل – بغداد - كليلة( تدلُّ على مدلوٍل مَُعيٍَّن، أهي نكرةٌ أم معرفة؟.
٢١ ابقة وفق داللتها على اسم إنساٍن أو حيواٍن أو مكان.. أصنُّف األسماءَ السَّ
٣١ أميُِّز االسَم المركَّب من المفرِد فيما يأتي )عبد اهلّل - المنصور(..

ُج
نت
ست

١أ اسُم العلَمِ: اسٌم يدلُّ على إنساٍن أو حيواٍن أو مكاٍن أو أيِّ شيٍء آَخر.	
١ ينقسُم اسُم العلمِ إلى نوَعين؛ اسُم علمٍ مفردٌ من كلَمٍة واحدٍة، واسُم علمٍ مركٌَّب ِمْن 	

ِكلََمتين فأكثر.

التَّطبيق:	 

١١ أمألُ الفراغاِت باسم علمٍ مُناسٍب:.
١ عروُس البحِر في بالدي مدينةُ   	
١ بطل ُمعركِة ميسلوَن هو   	
١ من أديباِت بالدي األديبةُ   	
١ اسم ُصديقي   	

…٢…

١ ١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيذ١النَّشاِط:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثُمَّ
١ ابن المقّفِع هو عبُد اهلل وُكنيتُُه أبو َعْمٍرو.	
١ لُقَِّب الخليفةُ أبو جعفر بالمنصور.	
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١١ أذكُر من المثال األّول اسَم ابن المقّفِع وكنيَتَُه..
٢١ مّ.. أسّمي من المثال الثّاني لقَب الخليفِة أبي جعفر، وأبيُّن داللتَُه على المدِح أو الذَّ

ُج
نت
ست

يكوُن علُم األشخاِص اسماً أو كنيةً أو لقباً، والكنيةُ اسُم علم ٍيُسبُق بأٍب أو أمٍّ أو ابن، واللَّقُب أ
وصٌف يدُلّ على مدحٍ أو ذمٍّ.

التَّطبيق:	 

١ أصنُّف١أسماء١َالعلم١ِفيما١يأتي١إلى١اسم١ٍوكنيٍة١ولقٍب:	
١ 	. المتنبّي: هو أبو الطيِِّب أحمُد بُن الُحسين شاِعٌر عبَّاسيٌّ

اسُم العلَمِ: اسٌم يدلُّ على إنساٍن أو حيواٍن أو مكاٍن أو أيِّ شيٍء آَخر.
يَنَْقِسُم اسُم العلمِ إلى نوَعين؛ اسُم علمٍ مفردٌ من كلَمٍة واحدٍة، واسُم علمٍ مركٌَّب ِمْن َكِلَمتين 

فأكثر.
يكوُن علُم األشخاِص اسماً أو كنيةً أو لقباً؛ االسُم يدلُّ على شخٍص بعيِنِه لتمييزِه من سواهُ من 
ذكٍر أو أنثى، والكنيةُ اسُم علمٍ يُسبُق بأٍب أو أمٍّ أو ابٍن، واللَّقُب وصٌف يدُلّ على مدحٍ أو ذمٍّ.

مثاٌل معرٌب:	 

ََّف ابُن المقفَِّع ُكتُباً َكثيَرًة في األَدَِب. أل
١ ََّف: فعٌل ماٍض، مبنيٌّ على الَفتِْح الظَّاهِرعلى آِخِره.	 أل
١ مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِره.	 ابُن: فاعٌل مرفوٌع، وَعالمةُ رفعِه الضَّ
١ المقفَِّع: مضاٌف إليه مجروٌر، وعالمةُ جّرِه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِرِه.	
١ ُكتُباً: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظّاهرةُ على آخِرِه.	
١ َكثيَرًة: نعٌت منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظّاهرةُ على آخِرِه.	
١ 	. في: َحرُف َجرٍّ
١ ِه الَكْسرةُ الظَّاهرةُ على آخِره.	 ، وَعالمةُ َجرِّ األَدَِب: اسٌم مجروٌر ِبـَحرِف الجرِّ
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 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أقرأُ الفقَرَة اآلتيةَ،، ثمَّ أصمُِّم في دفتري َجدوالً مماِثالً، وأمألُ حقولَه بالمطلوب:.
، ومن هؤالِء الشاعُر ميموُن بن قيٍس الذي لُقَِّب »صنَّاجةَ العرب«  ةٌ عبَر التَّاريِخ الَعربيِّ اشتُِهَر رجاٌل ِعدَّ

َّه كان يُغنِّي بشعره، كما لقَِّب باألعشى لضعِف بََصِره. ألن

ِ
َ

امُس العل

دللُته

نَيةلقٌبامٌس
ُ
ك

٢١ أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها مَن النَّكراِت وأسماِء الَعلَمِ:.
١ ذهبُت في نزهٍة إلى  	
١ في بيتنا   جميلةٌ.	
١ اتّصَل بي صديقي  	
١ قرأُت في كتِب التَّاريِخ سيرَة  	
٣١ دَة.. ث أمامَ زمالئي عن شخصيٍَّة قرأُت عنها، مستَعِمالً اسَم العلمِ بأنواِعِه المتعدِّ أتحدَّ
٤١ أكتُب ِفْقرًة موظِّفاً الكلماِت اآلتيَةَ: )حلب ـ القلعة ـ جامعة ـ أسواق ـ صناعة ـ النسيج ـ ثقافة(.



53

الدرس الثاني مّواٌل... ِمْن أغنيٍة إلى تشرين مسرحّية

شخصّيات المسرحيَّة: 

ة. هداء األبطال الذين استُشِهدوا بعدما أثبَت بطولةً فذَّ )كاسر(:أحد الشُّ
ة حبِّه لبدوَر  الح وبيت سرِّ البطل، و يعرف قصَّ ة استشهاد البطل كاسر؛ فهو رفيُق السِّ  )طارق(: راوي قصَّ

َّة. وممانعِة أهلها تزويجه إيّاها ألسباٍب مادِّي
ل معلِّمة في القرية. )بدور(: خطيبة كاسر، وأوَّ

هيد البطل. )أم كاسر(: والدة الشَّ

هيد البطل. )أبو كاسر(: والد الشَّ
حفّي(. ر الصُّ )الُمحرِّ

المقتطف من المسرحيَّة:

غم من العمِل البطولّي الذي  طارق: كاَن استشهادُ كاسر بالنسبِة إلّي أقوى من أْن تتحملَّه أعصابي .... وبالرَّ
َّام التالية كَما أعرفُُه ، متواضعاً ... على وجهِه خجُل ابِن القريِة  قامَ به في بدايِة المعركة ، فقد كاَن خالل األي

الذي يعُدّ كّل ما يقومُ به واجباً ال يستحقُّ ثناءً وال تقديراً.
أم١كاسر: يا حسرتي ... لم يلبِس الكنزَة التي حاَكتها له خطيبتُه ... ذهَب قبَل أن يأتي الشتاء.

حفّي١: خالتي .. هل كنِت تتوقّعيَن هذا العمل البطولّي مِن ابنك؟ ر١الصُّ المحرِّ

جان ألكسان *

ة:  ضوء على المسرحيَّ

تارة  م على مسرح تُفتح فيه السِّ مسرحيَّةٌ من مشهدين تُقدَّ
اليمنى،  الجهة  في  ريفيٍّ  بيٍت  من  وجزٍء  قرية  ساحِة  على 
وفي الجهة اليسرى جانب من مهجع ٍعسكرّي أيامَ حرب 

تشرين التّحريريّة.
قرى  من  قريٍة  في  للمسرحيَّة  الرئيسةُ  األحداُث  تدوُر 
حفيُّ القريةَ لكتابِة  ر الصُّ ُر والُمحرِّ الالذقيَّة. إذ يزوُر المصوِّ
فيقابالن األب  البطل )كاسر(،  هيد  الشَّ للجريدِة عن  مقاٍل 

هيد كاسر وابنها اآلخر  ثُهم األمُّ عن ابِنها الِبكِر الشَّ الذي يأخُذهم إلى بيتِه الريفّي، وهناك تحدِّ
)عدنان( الذي يعمُل في مرفأ الالذقيَّة.

إلى  لته  التي حَوّ البطولة  تلَك  الشهيد )كاسر(  يُظهُر بطولةَ  المقتطِف نقرأُ حواراً  وفي هذا 
على  اسَمه  يُطلَق  أن  قبَل  الناس  قلوِب  في  محفوراً  اسمُه  األطفاُل حتى صاَر  يغنِّيها  أنشودٍة 

مدرسِة القرية.

جان ألكسان: أديب سورّي ُوِلَد في الحسكة )1935م( وتوفّي عام )2016م(، له العديد من األعمال األدبيّة، منها )نداء األرض( و)جدار القرية(  ١١)	(
وله مسرحيَّات منها )مسرح المعركة(، التي أخذ منها هذا النّص.
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... عاَش منُذ صغرِه مع  الوطن  ... كاسٌر شابٌّ من شبّاِن هذا  بنّي  يا  ثياِبها  جاُل مخبّأةٌ في  الرِّ أم١كاسر: 
األرض... كاَن يدرُس ويعمُل في األرِض ... وكاَن يحبُّ أرَضُه كثيراً ...وعندما كبَُر ذهَب ليدافَع عنها....

ل إنساٍن من القريِة يتلقَّى الخبَر حاولُت أن أخفيِه  بدور: كانت لحظةً قاسيةً.. ال أستطيُع أن أنساها كنُت أوَّ
عن أمِّه ِولكنّي لم أستطْع، ولم أتّوقْع أن تستقبَل الخبر بزغرودٍة....

ر١الصحفّي: وأنت يا بدور... المحرِّ
بدور: ليتني كنُت أملُك قلباً مثَل قلِبها ، أو صبراً مثَل صبِرها أصبحُت أخجُل من نفسي ، أخجُل أن أبكي 

نديان... أمامَها وأنا أراها جالسةً أمام الشبّاك مثل الجبِل... مثل شجرِة السِّ
أم١كاسر: بدور...

بدور: نعم يا خالتي.
أم١كاسر: كيَف حاُل المدرسة؟

بدور: ال بأس
أم١كاسر: هل تدرين أنَّ قلبي يكبُُر ويفرُح كلَّما رأيتِك من الشبّاك ذاهبةً إلى المدرسِة أو عائدًة منها 

بدور: أصبحِت المدرسة تسليتي ... وإالَّ ... لفقدُت عقلي ...
جي وأْن يكوَن  ِل عمرِك يجب أْن تعيشي ... أْن تتزوَّ ثي هكذا أنِت صبيَّة وبأوَّ أم١كاسر: ال يا بنتي ال تتحدَّ

لديِك بيٌت وأوالد ، وسيظلُّ كاسر بالنسبة لنا مّواالً من أغنيٍة حلوٍة.
د خطيب، ولم يكْن فقط ابَن جيراِننا الذي أحببته ، وال ابُن القريِة  بدور: لم يكْن كاسر بالنسبة إلّي مجرَّ

َّام المواسم. التي ربينا فيها معاً، كاَن شيئاً أكبر من هذا ... كاَن مثَل فرِح القرية بأي
فني باستشهاِد ولدي لم يبَق  مني وشرَّ مني تكريماً لم أكْن أستحقُّه كرَّ أم١كاسر: أنا أحمُد اهلل دائماً فقد كَرّ
وح وأغلى  مهما للوطن ... الوطُن غاٍل أغلى من الرُّ وح أقدِّ لدي غير عدنان )تمّد يَدها إلى عنِقها( وهذه الرُّ

من الولد .....
َّه يعيُش نشيداً في أصواِت  يني أنَّ كاسر يعيُش معي في كلِّ يومٍ في المدرسة ....إن بدور: أمّا أنا فإنَّ ما يعزِّ

األطفاِل ... كما أنَّ اسَمه أصبَح محفوراً في قلوِب النَّاِس قبَل أن يُطلَق على مدرسِة القرية ...

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١ ُم١األدوار١َمع١زمالئي،١ويقرأ١ُكل١ٌِّمنَّا١دورَه١ُفي١المُقتَطَِف١مراعين١َأسلوَب١الحواِر.	 أقسِّ
مهارات القراءِة الّصامتِة: 	 

اِبَق في دقيَقتَيِن، ثُمَّ أُنَفُِّذ النَّشاَط: أَقَرأُ الُمقتَطََف السَّ
١١ أضُع عنواناً آخَر للنَّص..
٢١ أسمِّي الفكَرَة العامَّةَ التي تعرُضها المسرحيَّة..
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االستيعاب والفهم والتحليل

١١ هيد، استشهادُ البطِل . ُِّب األحداَث اآلِتيةَ َوفَْق وروِدها في الـُمقتَطَف:)متابعةُ بُُدور مسيرَة الشَّ أرت
هيد(. كاِسر، تذكُُّر األهِل صفاِت الشَّ

٢١ دهُما.. للمسرحيَِّة زماٌن ومكاٌن، أحدِّ
٣١ أصنُِّف شخصيَّاِت المسرحيَّة وفَق الجدول اآلتي: )بدور– المحّرر الّصحفّي – طارق – أمُّ كاسر(.

 

ة رئيسة صيَّ ن ث
ة� نويَّ ة �ث صيَّ ن ث

�

٤١ من سماِت الحواِر في المسرحيَِّة )متنّوع بين الطّول والِقَصر - شائق(، أمثُّل لكلِّ سمٍة منها..
٥١ كشَف الحواُر في المسرحيَِّة مشاعَر الشخصيَّاِت، أُسمِّي اثنين مْن هذِه الـمشاِعِر..
٦١ تجلِّْت في النَّصِّ قيمتَا )التَّضحية والوفاِء(. أستخرُج من النَّصِّ جملةً تدلُّ على كلٍّ منهما..

ُّ ل
تع

أ

المسرحيَّة:
ةً معيَّنةً، وتُقسُم على مشاهَد وتقومُ على حواٍر يُلقيِه ممثِّلون أمامَ جمهوٍر  ، يروي قصَّ فنٌّ أدبيٌّ

ضمَن إطاٍر فنيٍّ معيَّن.
من١عناصِر١المسرحيَِّة:

١١ َّة التي تزخُر بها . الفكرة١ُاألساسيَّةُ: ونعني بها المحوَر الذي تدوُر حوله كلُّ الفكِر الثَّانوي
المسرحيَّةُ، والفكرة في المسرحيَّة يجُب أن تكوَن أخالقيَّةً أو إصالحيَّةً أو تاريخيَّةً ...

٢١ ٍَّة.. الشخصيَّاُت: وتقسُم نوَعين رئيسٍة وثانوي
٣١ الحواُر: وهو كالمٌ بين شخصيَّاِت المسرحيَِّة، أو بين الشَّخصيَِّة ونفِسها..

التعبير الكتابي

١ ١أبيُِّن١فيه١دورَنَا١في١حمايِة١الوطِن١ورفعَِتِه.	 قّدم١َالشهيُد١روحَه١ُفي١سبيل١ِوطِنِه،١أعاون١ُزمالئي١على١كتابِة١مشهٍد١مسرحيٍّ
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قواعد النَّحو

اسم اإلشارة  

الوفاُء باالأمانِة

هذا َشابٌّ في ربيع ِالعمِر، كاَن يعيُش في تلَك القريِة المتربّعِة على كتِف الباديِة الحبيبِة المتمتّعِة بذاَك 
ةَ استشهاِدِه الذي َجّسَد ِبِه حبَّ الوطِن بعَد أْن حّمالهُ أمانة ًلم ينَسها،  النسيمِ العليِل، يروي أبوهُ وأمُُّه قصَّ
وِح نفديَك يا وطن«، وما زالْت هذه األمانةُ منُذ الِقدمِ مصونةً في قلوِب أولئَك األجداِد واآلباِء،  إنّها »بالرُّ

وعلى الوفاِء بها نشأَ هؤالِء األبطاُل الذين شبُّوا على ُحبِّ الوطِن.
…1…

١ ١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيذ١النَّشاط:	 أقرأ١ُاألمثلة،١ثمَّ
١ هذا َشابٌّ في ربيِع العمِر.	
١ ما زالْت هذِه األمانةُ مصونةً.	
١ هذاِن األبواِن حّمالهُ تلَك األمانةَ.	
١ نشأَ هؤالء األبطاُل وشبُّوا على حبِّ الوطِن.	
١١ ابقِة أسماءَ اإلشارِة، وأُحّددُ المشاَر إليِه في كلٍّ منها.. أستخرُج من األمثلِة السَّ
٢١ أالحُظ أّن أسماءَ اإلشارِة تُشيُر إلى ما هو مُعيٌّن حاضُر الوجوِد، أختاُر نوَعها مّما يأتي: )نكرة – .

معرفة(
٣١ هِن.. ، وإلى ما يُدَرُك بالذِّ ابقِة إلى ما يُدَرُك بالحواسِّ أُصنُِّف المشاَر إليِه في كلٍّ من الجمِل السَّ
٤١ أجرد أسماءَ اإلشاَرِة )هذا – هِذِه- هذاِن – هؤالِء( من حرِف الهاِء، أهو حرف أصلي أم مضاف .

إلى اسم اإلشارة؟
٥١ أالحُظ أّن حرف الهاء أفاد التنبيه وأّن اسَم اإلشارِة )ذا( يُشيُر إلى المفرِد المذّكر، أذكُر ما يُشيُر إليِه .

كلٌّ من ) ذه، ذان، أوالِء، تي(.
٦١ أالحُظ أنَّ اسَم اإلشارِة )تي( لحَقتُْه الالمُ والكاُف، أبيُِّن داللةَ كلٍّ منهما من حيث )البعد - .

الخطاب(.

ُج
نت
ست

أ

١ 	. هن أو الحواسِّ أسماء١ُاإلشارِة: أسماءٌ معارُف تشيُر إلى مُعيَّن حاضِر الوجوِد في الذِّ
١ َِّث.	 أسماء١اإلشارة١هي: ذا: للمفرد المذّكر ـ ِذِه،١ِتِه،١ذي،١تي: للمفرِد المؤن
١ َّث.	 ذاِن: للمثنَّى المذكَّر ـ تاِن: للمثنَّى المؤن
١ أوالِء: للجمِع)1(، ويغلُب أْن تكوَن لجمِع العقالِء من ذكوٍر وإناٍث)2(.	
١ قد تسبق هذه األسماء بـ “ها” التنبيه، أو يلحُق بها “كاُف” الخطاِب، و”المُ” البعِد)3(.	

من أسماِء اإلشارِة إلى المكاِن: هُنا ـ ثَمَّ بفتح الثاء - وهما مبنيّاِن في محّل نصٍب على الظرفيَِّة المكانيَِّة.  1
مثل: ذاك – ذلك – تلَك – أولئَك – هناَك – هناِلَك.  2
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التَّطبيق:	 

١ قال١َحافُظ١إبراهيم:	

وذا مـــــاٌل،  ــُه  ــظُـّ ــذا حـ ــ ه ــاُس  ــّنـ ــالـ ــالِقفـ ــ األخـ مـــكـــارُم  وذاَك  ــٌم،  ــ ــلْ ــ ِع

١١ أدلُّ على أسماِء اإلشارِة في البيِت الّسابق، وأذكُر ما يشيُر إليِه كلٌّ منها..
٢١ ًة . ًة، وإلى جمِع المذكَِّر مرَّ ُل ما تحتُه خطٌّ فيما يأتي )هذا حظُُّه ماٌل( إلى المثنَّى المذكَِّر مرَّ أحوِّ

أخرى، وأجري التغييَر الاّلزمَ.
…٢…

١ ١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النَّشاِط:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثمَّ

) ب () أ (

١ هذِه أمانةُ اآلباِء وقْد وفى األبناءُ بهذِه األمانِة.	
١ ُر هؤالِء األجدادَ.	 نقدِّ
١ على خُطا هؤالِء األبطاِل نسيُر.	

١ هذاِن أبو الّشهيِد وأُمُّه.	
١ هنيئاً لهذيِن األبويِن استشهادُ ابِنِهما.	

١١ أستخرُج أسماءَ اإلشارِة من أمثلِة القائمِة ) أ (، وأذكُر حركةَ آخِر كلٍّ منها..
٢١ اِبَقة. هْل تغيََّرْت حركةُ هذِه األسماِء بتغيِّر موِقِعها مَن . أالحظ ُتغيَُّر موقِع اسمِ اإلشاَرِة في األمِثلَِة السَّ

الكالمِ؟ أمعربةٌ هي أم مبنيَّةٌ؟
٣١ أستخرُج اسَمي اإلشارة من مثالَي القائمِة ) ب (، وأذكُر إالمَ أشاَر كلٌّ منهما..
٤١ أذكر االختالف بيَن اسَمي اإلشارِة من مثالَي القائمِة )ب(، وأبيُّن محلَّ كلٍّ منهما من اإلعراِب..

ُج
نت
ست

أ
١ أسماءُ اإلشارِة أسماءٌ مبنيَّةٌ على حركِة آخِرها، ولها محلٌّ من اإلعراِب بحسِب موِقعها 	

من الكالمِ.
١ أمّا أسماءُ اإلشارِة الّدالة على المثنَّى فتُبنى على األلف إذا كانت في محلِّ رفٍع ) ذاِن – 	

تاِن (، وعلى الياء إذا كانت في محلِّ نصٍب أو جرٍّ ) ذَيِْن – تَيِْن (.

التَّطبيق:	 

١ أدل١ُّعلى١أسماِء١اإلشارِة١الواردِة١فيما١يأتي،١وأُعربُها:	
١ أصغيُت إلى هذِه األمِّ، وهي تروي قّصةَ ابِنها.	
١ هذاِن الوالداِن فخوراِن بابِنهما.	
١ هداءُ دمَهم في سبيِل الوطِن.	 بذَل هؤالِء الشُّ
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١ 	. هن أو الحواسِّ أسماء١ُاإلشارِة:١أسماءُ معارَف تشيُر إلى مُعيٍَّن حاضِر الوجوِد في الذِّ
١ َِّث.	 أسماء ُاإلشارِة هي: ذا: للمفرد المذكَّر ـ ِذِه،١ِتِه،١ذي،١تي: للمفرِد المؤن
١ َّث. أوالِء: للجمِع ويغلُب أْن تكوَن لجمِع 	 ذاِن: للمثنَّى المذكَّر ـ تاِن: للمثنَّى المؤن

العقالِء من ذكوٍر وإناٍث.
١ قد تُسبُق هذه األسماءُ بـ »ها« التنبيه، أو يُلحُق بها »كاُف« الخطاِب، و »المُ« البعِد.	
١ أسماءُ اإلشارِة أسماءٌ مبنيَّةٌ على حركِة آخِرها، ولها محلٌّ من اإلعراِب بحسِب موِقعها 	

من الكالمِ.
١ أمّا أسماءُ اإلشارِة الّدالة على المثنَّى فتُبنى على األلف إذا كانت في محلِّ رفٍع )ذاِن – 	

تاِن(، وعلى الياء إذا كانت في محلِّ نصٍب أو جرٍّ )ذَيِْن – تَيِْن(.

مثاٌل معرب:	 

١ هؤالِء١يصونون١َاألمانَةَ.	
١ هؤالِء: ها: للتنبيه - أوالء: اسُم إشارٍة مبنيٌّ على الكسِر في محلِّ رفٍع مبتدأٌ.	
١ يصونوَن: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه ثبوُت النّوِن؛ ألنُّه من األفعاِل الخمسِة، وواُو 	

الجماَعِة: ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفٍع فاعٌل.
١ األمانَةَ: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخِرِه.	
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 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أضُع اسَم اإلشارِة المناسَب في كلٍّ من الفراغاِت اآلتية:.
١ علينا أْن نجلَّ   الّشهيَد، ونُكِرمَ   األبويِن اللذيِن ربّياهُ على حبِّ الوطِن.	
١ كلُّ بقعٍة من   األرِض تروي لنا حكاياِت   الّشهداِء الذيَن رَوْوها بدمائهم 	

الّزكيِّة.
٢١ أدلُّ على اسمِ اإلشارِة في كلٍّ من األبياِت اآلتيِة، ثمَّ أذكُر إالمَ أشاَر، وأُعربُُه:.
١ ١بالده:	 اعر١رشيد١أيُّوب١في١حبِّ قال١الشَّ

بـــا وربُـــوُعـــهـــا ــَك الـــرُّ ــي ــات ــِه ه ــلَّ ــل القلْبَاف ــا  ــه ــْرِب تُ يف  ــْعــُت  ضــيَّ قــْد   َ فـــإنِّ

١ اعر١زكي١قنصل١في١الجوالن:	 قال١الشَّ

َعبٌَق ى  ــرَّ الـ ــذا  ه ــْن  م ــِن  ــْري ِش ــلِّ  ك ــْن َجــَســِديف  ــواِن م ــادِة أو شــل ــه ــشَّ ِمـــَن ال

١ مان:	 قال١المتنبِّي١في١الزَّ

ــا ــانَ م ــزَّ ال ذا  ــنــا  ــلَ ــبْ قَ الـــّنـــاُس  ــاَصــِحــَب  ــانَ ــَن ــْم مـــْن َشـــأْنـــِه مـــا َع ــاُهـ ــَنـ وعـ

٣١ أتحّدُث أمامَ زمالئي ببضِع جمٍل أُبيُّن فيها موقفي مّمْن يُستَْشَهُد في سبيِل وطِنِه؛ موظّفاً أسماءَ .
اإلشارِة.

٤١ أكتُب ِفقرًة من ثالثِة أسطٍر أُشيُد فيها ِبَدوِر األمِّ في تربيِة أبناِئها على ُحبِّ الوطِن وأداِء الواجِب؛ .
مستعمالً أسماءَ اإلشارِة
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الدرس الثالث
سيرة العجيلي فّن السيرة

…٢…

نِة التاليِة إلى  َِّة، وِنلُْت الّشهادَة االبتدائيّةَ عام )1929م(، وانتسبُْت في السَّ بدأُْت دراستي مُبكِّراً في الّرق
ِب في الفيزياِء والرياضيّاِت، وكنُت أّوَل دورتي في البكالوريا بين  تجهيِز حلَب، وكنُت من أوائِل الطالَّ
جي، وبعَد البكالوريا التي نلْتُها في َحزيراَن )1938م( انتسبُْت إلى جامعِة  ِب سوريةَ كلِّها في عام تخـرُّ طالَّ

راسِة في عامِ )1945م(. ، وانتهيُت مَن الدِّ دمشَق فدرسُت فيها الطِّبَّ
ولِة، لكْن عِملُت في الحقِل العامِّ سياسيَّاً، إذ مثَّلُْت الّرقّةَ نائباً في  ولم أنتسْب إلى وظيفٍة من وظائِف الدَّ
الثّقافِة والخارجيِّة واإلعالمِ،  ِوزارِة  الوزارَة عامَ )1962م( في  اِب عامَ )1947م(، وَوليُْت  النُّوَّ مجلِس 
العامِ  أُتيَحْت لي في فلسطيَن، ففي أوائِل ذلَك  التي  ياسيَِّة تنتِسُب إلى المشاركِة  ولعلَّ أهمَّ ذكرياتي السِّ
عي في فلسطيَن وعملي في مياديِن  تطّوعُْت - وأنا نائٌب - في حملِة جيِش اإلنقاِذ، وقْد أتاَح لي تطوُّ

المعارِك تجربةً فَذًّة ومَعرفةً غنيَّةً بكلٍّ من الحياِة العامِّة ودواخِل اإلنساِن العميقِة.
…٣…

َّها كانْت مزيجاً مْن محاولِة التَّعبيِر عّما في النْفِس والتقليِد  ما بقَي في ذاكرتي من كتاباتي األولى هي أن
َّةُ التي  َّة بعنوان )نومان(؛ نشَرتْها لي مجلَّةُ »الّرسالةُ« المصري لما كنُت أقرأ، وأّوُل ما نَشْرتُُه كاَن قّصةً بدوي
َّاُت، وذلَك في عامِ )1936م(. ثُمَّ كتبُْت قصصاً كثيرًة من بناِت  ي كاَن يُصِدُرها األستاذُ أحمد حسن الزَّ
راَع بيَن الطَّبيِب اإلنساِن الـُمسلَِّح بسالِح العلمِ الَحديِث  ، وتصُف الصِّ أفكاري تدوُر حوادثُها في جوٍّ طبِّيٍّ

وبيَن المرِض بمالييِن عوامِلِه المعروفَِة والمجهولَِة. 
حالِت فِرحالتي كثيرةٌ؛ لقد زرُت دوَل أوربَّا وأمريكا، وما بيَن البحِر األسوِد  أمّا عن ذكرياتي عن الرِّ

وإنكلترا، كما ُزْرُت البالدَ العربيَّةَ كلَّها.

…1…

 

)*( د. عبُد الّسالِم الُعَجْيليُّ

َِّة، ونشأُْت في بيئٍة بدويٍّة؛ ولكنّي لم أعْش   ق ُوِلْدُت في الرِّ
حياَة البداوِة كاملةً، فأُسرتي كانْت حيَن فتْحُت عينيَّ على 
َِّة  وري السُّ الّضفاِف  البلدِة على  تلَك  الحياِة قد استقّرْت في 
لنَهِر الُفراِت، وأخَذ أفرادُها يبتعدوَن عِن البَداوِة إلى أُسلوٍب 
تاِء يُقيموَن  ِنْصِف َحَضريٍّ في الحياِة، فَُهْم في الخريِف والشِّ

هوِل الـُمْعشبِة؛ ليَرَعوا أغنامَُهم  بيُع خرُجوا إلى السُّ في دُوِرِهُم الثَّابتِة في البلدِة، حتّى إذا حلَّ الرَّ
الّصيِف. نهايِة  إلى  ذلَك  في  يَن  مُستمرِّ الُقدامى  أسالِفهم  كحاِل  الَكأَل  ِمواِطَن  بها  مُنتجعيَن 

ِّي عام )2006م(، أُِخَذ هذا النَّصُّ من كتاِبِه )أشياء شخصيَّة(. َِّة عام )1918م( وتُوف د. عبد السالم العجيلّي: أديٌب عربيٌّ سوريٌّ ُوِلَد في الرق ١	
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…٤…

إشبيليةَ،  قناديُل  المالزمِ،  احرِة، ساعةُ  السَّ )بنُت  ِة:  الِقصَّ أربعيَن كتاباً؛ ففي  يزيُد على  الكتِب ما  لي من 
الحبُّ والنَّفُس، الخيُل والنّساءُ، وغيُرها(.

وفي الّروايِة: )باسمةٌ بيَن الّدموِع، رصيُف العذراِء الّسوداِء، قلوٌب على األسالِك، أزاهيُر ِتشريَن المـُدمَّاة، 
وغيُرها (.

إلى السفر(، ومجموعةٌ من المقاالِت، فضالً عن ديواٍن  وفي الّرحلِة: )حكاياٌت من الّرحالت، ودعوةٌ 
شعريٍّ وحيٍد )اللَّيالي والنُّجومُ(، وكتاٍب في المقامة.

…٥…

إنَّ إقامتي في بلدتي الّرقِّة هي الشيءُ الطّبيعيُّ النابُع من الواقِع والواجِب، فمْن ناحيِة الواقِع أنا مولودٌ فيها، 
وأهلي فيها، وهي التي غَذتْني، وهيّأْت لي سبيَل المعرفِة، وأكسبتْني خصائَص مُعيّنةً، ومن ناحيِة الواجِب 

فبلدي بحاجٍة إلى المعرفِة التي اكتسبْتُها طبّيّاً وثقافيّاً.

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١ يرة١َقراءًة١جهريًَّة١سليمًة،١مراعيا١ًتمثُّل١َأسلوِب١الكاِتِب١في١سَْرِد١سيَرِتِه.	 أقرأ١ُالسِّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ ١أُنفُِّذ١النشاطَ:	 يرة١َقراءًة١صامتًة،١ثُمَّ أقرأ١ُالسِّ
١١ ُح طبيعةَ حياِة عائلِتِه مّما وردَ في المقطِع األّوِل.. أَذكُر مكاَن والدِة الكاتِب، وأوضِّ
٢١ راسيَّةَ التي مرَّ بها الكاتُب وفَْق ما وردَ في المقطِع الثاني.. أبيُّن المراحَل الدِّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ دِة لكلمِة )َحلَّ(، وأختاُر منها ما يناسُب سياقَها في . أَستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف المعاني المتعدِّ
. النّصَّ

٢١ يعدُّ التأريُخ توثيقاً ألحداٍث ومراحَل مهمٍَّة في حياِتنا، أُثِْبُت ذلَك مُستفيداً ممَّا وَردَ في سيِرِة .
الُعَجيِلّي.

٣١ شغَل العجيلّي أكثَر من منصٍب سياسيٍّ ،أذكُر تلك المناصَب..
٤١ أبيُّن نظرَة الكاتِب إلى كتاباِتِه األولى وموِقَفه منها، وأذكُر أّوَل عمٍل نشَره. .
٥١ ، وأذكُر مثاالً على كلِّ نوٍع.. أعّددُ أنواَع الفنوِن األدبيِّة التي كتب فيها الُعجيليُّ
٦١ أذكُر موقَف الكاتِب من مدينِتِه، وأبيُِّن األسباَب التي جعلَتْه شديَد التعلُِّق بها..
7١ ، أذُكُر عناصَرهُ.. اِتيَّةُ فنٌّ أدبيٌّ يرةُ الذَّ السِّ
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ُّ ل
تع

أ

اِتيَّة: يَرة١ُالذَّ السِّ
َّقةً  فنٌّ أدبيٌّ يتضمَُّن ذكَر البياناِت األساسيِّة واألحداِث والمراحِل المهّمِة في حياِة الشَّخصيَِّة موث

بتواريِخها، وذكَر األعماِل التي شاركْت فيها الشَّخصيَّةُ.

التعبير الكتابي

١ ابِق،١ُمراِعيا١ًساَلمة١َاللغِة١ودقَّة١َالتعبيِر.	 اتيَّة١َُمستفيدا١ًممَّا١ورَد١َفي١التَّعريِف١السَّ أكتُب١سيرتي١الذَّ
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من األسماء الموصولة )الالتي – الالئي( ويدالن على جماعة اإلناث. ١	

 
قواعد النَّحو 

ااِلْسُم الـموصوُل  

االأديُب الطبيُب

، وقْد عرَضْت بعُض قَصِصه  كتَب عبُد السالمِ العجيلّي القصَص الكثيرَة التي تدوُر أحداثُها في جوٍّ طبّيٍّ
اإلنساَن الذي تسلَّح بالعلمِ. ويُعدُّ العجيلّي من أوائِل الذين درُسوا الطبَّ في جامَعِة دمشَق.، أمّا بيئتُه البدويّةُ 
وصفاءُ سريرِتِه فُهَما اللذاِن جعاَلَ ِمنُْه رائداً في كتابِة القّصِة، إذ كاَن العجيلّي يعبُّر في قَصِصِه عمَّا يجوُل 

في نفِسِه، وإنَّ مَْن يقرأُ للعجيلّي يشعُر أنُّه أمامَ طبيٍب أديٍب أو أديٍب طبيٍب.
…1…

١ أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتية،١ثّم١أعاون١زمالئي١على١تنفيِذ١النشاط:	
١١ .. كتَب العجيليُّ القصَص الكثيرَة التي تدوُر أحداثُها في جوٍّ طبيٍّ
٢١ َعرَضْت بعُض قَصِصِه اإلنساَن الذي تسلََّح بالعلمِ..
٣١ ِة.. َّةُ وصفاءُ سريرِتِه هما اللتان جعلَتَا منُْه رائداً في كتابِة القصَّ بيئتُُه البدوي
٤١ كاَن الُعجيليُّ من أواِئِل الذيَن درسوا الطّبَّ في جامعِة دمشق..
٥١ ما أروَع اللواتي)*( يواِظبْن على القراءَِة!.
٦١ إنَّ مَْن يقرأُ للعجيلّي يشعُر أنُّه أمامَ طبيٍب أديٍب..
7١ تقرأُ في قصِصِه ما يجوُل في نفِسِه..

أستخرُج األسماءَ الموصولةَ من األمثلِة السابقِة، وأبيُّن نوَعَها من حيُث التنكيُر والتعريُف.أ   
أالحُظ أّن داللَة األسماء الموصولة ال تكتَمُل إاّل بجملٍَة تصلها بما بعَدهَا، وتسّمى جملة الصلة ب   

)ال محل لها من اإلعراب( وأدلُّ على الضميِر العائِد على االسمِ الموصوِل فيها.
أالحُظ أّن االسَم الموصوَل )التي( دلَّ على المفرِد المؤنِّث، أحّددُ داللةَ االسمِ الموصوِل 	   

)الذي(.
أالحُظ أّن االسَم الموصوَل )اللتان( دلَّ على المثنّى المؤنّث، أحّددُ داللةَ االسمِ الموصوِل د   

)اللََّذان(.
أبيُّن داللةَ االسمِ الموصوِل )اللَّواتي( الوارِد في المثاِل الخامِس.	   
ادِس اسماً بمعنى )الذي( دلَّ على العاِقِل.و    أستخِرُج من المثاِل السَّ
ابع اسماً بمعنى )الذي( دلَّ على غير العاِقِل.	    أستخِرُج من المثاِل السَّ

ُج
نت
ست

أ

االسُم الموصوُل اسٌم معرفةٌ، تكتمُل داللتُُه بجملٍة تأتي بعَده تُسمَّى جملةَ الصلِة، ويجُب أْن 
تشتمَل على ضميٍر يعودُ على االسمِ الموصوِل يُسمَّى )عائداً( وال محل لها من االعراب.

العاِقِل  َّثِة، والجمِع غيِر  المؤن للمفردَِة  التي:  المذكَِّر.  للمفرِد  الذي:  الموصولةُ هي:  واألسماءُ 
الالتي١والالئي١ العقالء.  الذكور  لجماعة  الذين:  المؤنّث.  للمثنّى  اللتان:  المذّكر.  للمثنَّى  اللذاِن: 

واللواتي: لجماعة اإلناث. مَْن:١للعاقل. ما: لغيِر العاقل.
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التَّطبيق:	 

١ ميِر١العاِئِد١فيما١يأتي:	 أكِمُل١داللة١َاالسم١ِالموصوِل١بجملَِة١صلٍة١مناسبة،١ثّم١أدل١ُّعلى١الضَّ
١ تَين اللَّتَيِن   	 - قرأُت القصَّ جاءَ صديِقي الذي     
١ وِثْقُت ِبَمْن   	

…٢…

١ أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثّم١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النشاِط:	
١ يدرُك الذي يقرأُ أعماَل العجيلّي سعةَ ثقافِتِه.	
١ تقرأُ في قصِصِه ما يجوُل في نفِسِه.	
١ إّن اللََّذين جعاَل العجيلّي يبقى في مدينِتِه الرقّة هما الواقُع والواجُب.	
١ ِة.	 َّةُ وصفاءُ سريرِتِه هما اللتاِن جعلَتَا منه رائداً في كتابِة القصَّ بيئتُُه البدوي
١١ أستخرُج األسماءَ الموصولةَ في كلٍّ من األمثلِة الثالثِة األولى، وأذُكُر حركةَ آخِرها..
٢١ اِبَقة، وثباَت حرَكِة آخِرها، أبيُِّن نوَعها من حيث . أالحظ ُتغيَُّر موقِع االسم الموصوِل في األمِثلَِة السَّ

البناءُ واإلعراب.
٣١ ابِع جاءَ اسماً موصوالً، أبيُّن داللَتَه َوفَْق اإلفراِد والتثنيِة.. أالحُظ أّن خبَر )هما( في المثاِل الرَّ
٤١ كوِن، أذُكُر الحرَف الذي بُنَي . أالحُظ أنَّ االسَمين الموصولَين )الذي – ما( جاءَا مبنيَّين على السُّ

ابِع. عليِه كلٌّ من: )اللتان، اللََّذين( الواِردَيِن في المثالَين الثَّالِث والرَّ

ُج
نت
ست

االسُم الموصوُل مبنيٌّ على ما ينتهي به آخُره، ويُعَرُب وفَق موِقِعِه في الجملِة.أ
.يُبنى االسُم الموصوُل الدالُّ على المثنّى على األلِف رفعاً، وعلى الياِء نصباً وجّراً.

التَّطبيق:	 

١ أدل١ُّعلى١االسم١ِالموصوِل١الواِرِد١في١البيِت١اآلتي،١وأذُكُر١داللتَهُ،١وحركة١َبناِئِه:	
١ قاَل أحمُد شوقي:	

لَـــُه ــى  ــَق ــل ت ــذي  ــ ال هـــو  ــَم  ــي ــت ــي ال مــشــغــوالإنَّ  أَبــــــاً  أو  ــت  ــلَّ تــخ أُّمـــــــاً 

 
االسُم الموصوُل اسٌم معرفةٌ، تكتِمُل داللتُُه بجملٍة تأتي بعَدهُ تُسمَّى جملةُ الصلِة، ويجُب أن 

تشتمَل على ضميٍر يعودُ على االسمِ الموصوِل يُسّمى)عائداً( وال محل لها من االعراب.
واألسماءُ الموصولةُ هي: 

المذّكر.  للمثنَّى  اللذاِن:  العاِقِل  غيِر  والجمِع  َّثِة،  المؤن للمفردَِة  التي:  المذكَِّر.  للمفرِد  الذي: 
اللتان: للمثنّى المؤنّث. الذين: لجماعة الذكور العقالء. الالتي١والالئي١واللواتي: لجماعة اإلناث. 

مَْن:١للعاقل. ما: لغيِر العاقل.
االسُم الموصوُل مبنيٌّ على حركِة آخِرِه، ويعرُب وفَق موقعِه في الُجملَِة.

.يُبنى االسُم الموصوُل الدالُّ على الـُمثنَّى على األِلِف رفْعاً، وعلى الياِء نَصباً وَجّراً.



65

مثاٌل معرٌب	 

١ نَحَتِرم١ُمَْن١يعمُل١ِبجدٍّ	
١ مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِره، والفاعُل ضميٌر مستَِتٌر 	 نََحتِرمُ: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ

تقديُرهُ )نحُن(.
١ كوِن في محلِّ نصٍب مفعوٌل ِبِه.	 مَْن: اسٌم موصوٌل بمعنى الذي، مبنيٌّ على السُّ
١ مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِره، والفاعُل ضميٌر مستَِتٌر 	 يعمُل: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ

تقديُرهُ )هو( وجملة )يعمل( صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب.
١ ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آِخِرِه.	 ، وعالمةُ جرِّ : اسٌم مجروٌر بحرِف الجرِّ ، جدٍّ : الباءُ حرُف جرٍّ بجدٍّ

 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أستخرُج األسماءَ الموصولةَ في كلٍّ مّما يأتي، وأبيُّن داللتَها، وجملةُ الصلِة والضميَر العائَد:.
١ قاَل عمُر أبو ريشة يخاطُب الجندّي:	

ــه  ــرُح الـــــذي تــحــمــلُ ــ ــج ــ ــِمبــــــورَك ال ــلـ ـــعـ ــت ظــــــالل ِال ــحـ رشفـــــــاً تـ

١ وقاَل أبو العالِء المعّرّي يناِجي الحمائَم:	

ــنَّ ــأنـ كُــــــــــــّن، فـ ــِه درُّ ــ ــل ــ ــودادإيـــــــِه ل ــ ــوايت يُـــحـــِســـنَّ حـــفـــَظ الـ ــ ــلَّ ــ ال

١ وقاَل إيليّا أبو ماضي:	

ً كثيفا ــاَب  ــب ــضَّ ال يُـــبـــِرُ  ــن  ــَم لِ ــْل  ــ نقيّاقُ فـــجـــراً  ـــبـــاِب  الـــضَّ ــَت  ــح ت إنَّ 

٢١ أتّمُم الجمَل اآلتيةَ باسمٍ موصوٍل وجملِة صلٍة مناسبٍة:.
نقّدُر األمّهاِت  

إّن   من أََجلَّ بالدَه ستخلُّده أعمالُه.
ما أروَع الكتابَيِن   على جماِل لغِتنا!

٣١ أعرُب ما تحتَه خطٌّ من البيِت اآلتي إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمٍل:.
١ قال عروةُ بُن أُذَينة: 	

)ملَّها( فُــــؤاَدَك  ــْت(  ــَمـ )َزَعـ الــتــي  ــوًى لهاإنَّ  ُخــلِــَقــْت هـــواَك كــا ُخــلِــْقــَت ه

٤١ أتحّدُث أمامَ زمالِئي عن معلِّمي الذي ترك أثراً في نفسي مستعِمالً بعَض األسماِء الموصولِة..
٥١ ألّخُص سيرَة عبِد السالمِ العجيليِّ مستعِمالً بعَض األسماِء الموصولِة..
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الدرس الرابع غُة العربّيُة لغُة الجماِل مطالعٌةٌ اللُّ

لُها: االنسجامُ الموسيقيُّ والتناغُم في األصواِت، ويُقَصُد بذلك  ى هذا الجماُل في مالِمَح عّدٍة، أوَّ ويتَبدَّ
اِد،  أالَّ يُجَمَع بين ساكنين أو متحّركين متضادّين، وال بيَن حرفين ال يأتَِلفان، مثاٌل: ال يجتمُع الّزاُي مع الضَّ

اِل، وال الحاءُ مع الهاِء.. اِد والدَّ والّسيُن مع الضَّ
وثانيها: الترابُط بين الحروِف واألصواِت والمعاني الّدالّة عليها كثيراً، مثاٌل: إذا كاَن الحرُف األّوُل نوناً 

والثاني فاءً دلَّ على النفاِذ والخروِج.
َّةُ التي تأخُذنا إلى سحِر الكلماِت في اللّغِة العربيَِّة، فكلمةُ )ُحّب( مثالً ال  اعري وثالثها: الدقّةُ في التعبيِر، الشَّ
ِتها، وكلمةُ )مرحباً( هي لفظةٌ موسيقيَّةٌ جميلةٌ بميِمها وراِئها وحاِئها  تعادلُها كلمةٌ أخرى في جماِلها وقوَّ

َّها قطعةٌ موسيقيَّةٌ يتبادلُها الناُس. وباِئها وتنويِنها، وحركاُت الفتِح فيها كأن
ورابُع أَمَاراِت الجماِل في العربيَِّة: إيجاُزها الذي يتجلّى في حروِفها ومفرداِتها وتراكيِبها وكتابِتها، وال 
كبيرةٌ بين  العربيِّ مكانةٌ  فَِللْخطِّ  وَرحابةً،  قَبوالً  الكتابِة أكثَر  فّن  الذي يجعُل  العربيِّ  ننسى جماَل الخطِّ 

خطوِط اللّغاِت األخرى من حيُث جمالُُه الفنّيُّ وتنّوُع أشكاِلِه.
…٢…

ومن لطائِف العربيِّة أنَّ ثّمةَ تراكيَب تُقرأُ من اليميِن واليساِر على نحٍو واحٍد، من مثِل قوِل الشاعر:

ــوٍل ــ ــُه تــــــدوُم؟مـــــودَّتُـــــُه تـــــــدوُم لـــكـــلِّ َهـ ــ ــ ــودَّتُ ــ ــ وهــــــْل كـــــلٌّ م

وأنَّ ثّمةَ ُجمالً تُقرأُ من اليميِن بمعنًى، ومن اليساِر بمعنًى آخَر، كما وردْت قّصةُ رجٍل أََسَرهُ الرومُ، فلّما 
عُه على الُقُدومِ إليهم، وكاَن الّرومُ قَد نََصبُوا لُه َكِميناً،  طلبُوا إليِه إرساَل رسالٍة إلى قائِد المسلميَن ليُشجِّ
كانِت الرسالةُ التي أرسلَها جملةً واحدًة فقط، إذا قُرئَْت من اليميِن كانْت كما أرادَ الّرومُ، وإذا قُرئَْت من 
للمسلِمين، وهي: نُِصْحَت فدْع ريبََك، ودَْع مَْهلََك، فإذا عُِكَسْت كانْت: كلُّهم  تَْحِذيراً  ماِل كانْت  الشِّ

َعُدٌوّ كبيٌر، عُْد فتَحّصْن.

 …1…

 

د. محمود السّيد)*(

يتجلّى الجماُل في اللغِة العربيَِّة في شؤوٍن عّدة، وطالما  
أُطلَق عليها اللغةُ الشاعرةُ ولغةُ الموسيقا، وبسحِرها وجماِلها 
تغنَّى األدباءُ والمفّكرون قديماً وحديثاً من العرِب وغيرهم، 
فاندفعوا  اللّغِة  بتلَك  ُسِحُروا  أنفُسهم  العرِب  وجيراُن 

يتكلَُّمونها بشغٍف.

د. محمود أحمد السيّد: ُوِلَد عام )1939م(، أستاذ جامعّي، عضو مَْجَمَعي اللّغة العربيّة في دمشَق والقاهرة، له أكثُر من خمسين مؤلّفاً في اللغة والتربية والثقافة،  ١	
وهذا النّص من محاضرة ألقاها في كليّة التربية بجامعة دمشق.
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ومن أَمَاراِت الجماِل في العربيَِّة: إرساُل األمثاِل في أنصاِف األبياِت، وفي كلٍّ من شطَري البيِت الواحد، 
كقوِل المتنبّي: )وخيُر جليٍس في األنامِ كتاُب(، وقوله في بيٍت كامٍل:

ملْكتَُه ــَم  ــكــري ال أكـــرْمـــَت  ــَت  أنـ َداإذا  متـــرَّ الــلــئــيــَم  أكـــرمـــَت  أنـــَت  وإْن 

بِط بالّشكِل في فهمَك الكلماِت الواحَدَة مْن حيُث كتابتُها، وعلى هذا  ومن لطائِف العربيِّة: جماُل الضَّ
بُط بالشكل يجعلنا نفّرق بين:  النَّحِو فَالضَّ

١ مَْن أسعُد الناِس؟	
١ مَْن أسعَد الناَس.	

وقد تكوُن الكلمةُ الواحدةُ اسماً وفعالً، كما في: يقيني يقيني، فاألولى اسٌم بمعنى )إيماني(، والثانية فعٌل 
مضارٌع بمعنى )يحميني(.

َّها َحَملَت  َِّة؛ ألن َّما إسهامٍ في مسيرِة الحضارِة البشري فاللُّغَةُ العربيَّةُ لُغةُ العراقِة والحضارِة، وقد أسهَمْت أَي
معها ِفْكراً حضاريّاً جديداً إلى كلِّ بقاِع األرِض.

مهارات القراءة

القراءُة الجهريّة:	 

١ ١وعالماِت١الترقيم.	 أقرأ١ُالنّّص١قراءًة١جهريًَّة١سليمًة،١ُمراعيا١ًالضبَط١اللغويَّ
القراءة الّصامتة:	 

١ ١أنفُِّذ١النشاط:	 أقرأ١النّّص١قراءًة١صامتًة١متجنّبا١ًإصدار١َالصوت١في١أثناِء١القراءِة،١ثُمَّ
١١ أختاُر اإلجابةَ الصحيحة مما بين القوسين: .

١ : ) المقالة – القصة – المسرحية(.	 النوُع األدبيُّ الذي يندرُج تحتَه النَّصُّ
١ : )مدافٌع عن العربيّة – ناصٌح أبناءَ العربية – معتزٌّ باللغِة العربيّة(.	 الكاتُب في النَّصِّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ أستعيُن بالمعجمِ على تعّرف مرادِف )َريب( وضدِّ كلمِة )شغف(..
٢١ .. أسمِّي الفكَرة العامَّةَ للنصِّ
٣١ ل مثاالً عن دقّة اللُّغِة العربيّة، وآخَر على موسيقيّتها. . أستخرُج من المقطِع األوَّ
٤١ ل مالمَح الجماِل في اللُّغة العربية، أذكُر اثنين منها.. أوردَ الكاتُب في المقطع األوَّ
٥١ َّين على لطائِف اللُّغِة العربيِّة.. أذكُر من المقطِع الثاني دليلَين لُغَوي
٦١ ُح ذلك.. أشاَر الكاتُب في النّصِّ السابِق إلى عراقِة اللُّغِة العربيَِّة وحضارِتها، أوضِّ
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البالغة

باق الطِّ  

...١...

* أقرأُ*المثالَيِن*اآلِتيَين،*ثّم*أُعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النّشاط:	
* قاَل نسيب عريضة:	

مــغــاِرِبــهــا يف  ــقــامــي  ُم ــايل  ــ أُب إِْن  ــا  ــاينم ــ وإميـ ــي  ــبِّـ حـ ــا  ــهـ ــاِرِقـ ــشـ مـ ويف 

* تغنَّى األدباءُ والمفكِّروَن قديماً وحديثاً بجمال اللُّغَِة العربيَِّة.	
١* عريِّ كلمتاِن مُتَضادَّتاِن في المعنى. أذُكُرهما.. جاءَ في البيِت الشِّ
2* ِه في الكالمِ طباقاً. أدلُّ على الطِّباِق في المثاِل الثَّاني.. يِء وِضدِّ أَُسمِّي الَجمَع بين الشَّ

ُج
نت

ست
أو أ النَّثِر  ِه في  يِء وِضدِّ الشَّ بيَن  أو  يِن  دَّ الضِّ بيَن  الَجمُع  بديعٌي معنوّي، وهو  ٌن  الطِّباق: مَُحسِّ

عر. الشِّ

التَّطبيق:	 

* أقرأُ*البيَت*اآلتي،*ثّم*أستخرُج*الطباقَ*الواردَ*فيه:	
* قاَل الّشاعُر عمُر أبو ِريشة:	

ــوًة ــ ــا ق ــن ــي ــن ــٍف ب ــعـ ــن ضـ ــ ــُن م ــحـ املــلــتــهــِبنـ ــاِرِج  ــ ــ ــل ــ ــ ل ــْن  ــ ــل ــ ت مل 

...٢...

* أقرأُ*المثالَيِن*اآلِتيَين،*ثّم*أنفُِّذ*النّشاط:	
* قاَل حاتم الطائّي:	

ــاره ن ــَد  ــم أخ ــبُّ  ــِخ ال البخيل  ــا  م ــن يــصــي بـــنـــاري: أوِقــــدوا إذا  أقــــوُل ملِـ

* دور. 	 نعلَُم ما تَنِطُق ِبِه األلُسُن، وال نعلَُم ما تُخفيِه الصُّ
١* يِن )الّجدِّ - الَهَزِل( لم يَخِتلفا َسلْباً أو إيجاباً. أذكر نوع هذا الطِّباق.. دَّ أالِحُظ أنَّ الضِّ
2* يِن )نَعلَُم - ال نَْعلَُم( اختَلَفا سلباً وإيجاباً. أَسمِّي هذا النَّوَع مَن الطِّباق.. دَّ أالِحُظ أنَّ الضِّ

ُج
نت

ست
أ

الطِّباُق*نوعان:
* اِن َسلْباً وإيجاباً )الجمع بين الكلمة 	 دَّ طباُق اإليجاب: هو ما لَْم يَختَِلْف فيِه الضِّ

وضّدها(.
* اِن َسلْباً وإيجاباً )الجمع بين الكلمة ونفيها(.	 دَّ لِب: هو ما اختلََف فيِه الضِّ ِطباُق السَّ
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التَّطبيق:	 

١ ١أستخرُج١الطِّباق١َوأحدد١ُنوعَهُ:	 أقرأ١ُما١يأتي،١ثمَّ
١ قال الّشاعُر الُحصيُن بُن الِحمام:	

أجــْد فلم  ــاَة  الــحــي أستبقي  أتــقــّدمــاتــأخــْرُت  أْن  ِمــثْــَل  ــاًة  ــي ح لنفـسـي 

١ قال جميل بثينة:	

ــوى ــَه ــمــنَي ِبـــا أُِجــــنُّ ِمـــَن ال ــو تَــعــلَ تـَـعــُذريل ملْ  إْن  لَظَلَْمِت  أو  لَــَعــَذْرِت 

 

١ عر.	 ِه١في١النَّثِر١أو١الشِّ يِء١وِضدِّ يِن١أو١بين١َالشَّ دَّ ٌن١بديعٌي١معنوّي،١وهو١الَجمُع١بين١َالضِّ الطِّباُق:١ُمحَسِّ
١ الطِّباُق١نوعان:	

١ اِن َسلْباً وإيجاباً )الجمع بين الكلمة وضّدها(.	 دَّ طباُق اإليجاب: هو ما لَْم يَختَِلْف فيِه الضِّ
١ اِن َسلْباً وإيجاباً )الجمع بين الكلمة ونفيها(.	 دَّ لِب: هو ما اختلََف فيِه الضِّ ِطباُق السَّ

 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أصمُِّم جدوالً مماِثالً في دفتري، وأمألُ حقولَه بالمطلوِب:.
١ قال الّشاعُر جبراُن خليل جبران:	

ودواءأعــــطــــنــــي الـــــــنَّـــــــاي وغــــــنِّ داًء  وانــــــــــــــَس 

١  قال ابن الحاج النُّميرّي: 	

َميَاُهَها ــَقــِديــَم  الْ ــْوَق  ــشَّ ال يِلَ  ــاَدْت  ــ أَْدريأََع َوال  أَْدِري  َحيُْث  ِمْن  الَْهَوى  َوُسْقَن 

١ اِء ال يراهُ إاّل المرضى.	 ةُ تاٌج على رؤوِس األَِصحَّ حَّ الصِّ

نوُعُهالطباق

٢١ ُن ُجملَتَيِن تحوي األولى طباَق إيجاٍب الثَّانية طباق َسلٍب.. أَُكوِّ
٣١ أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسُب:.

١ العلُم نوٌر و  ظالمٌ.	
١ المِة وفي   النَّدامِة.	 في   السَّ
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الدرس الخامس التَّعليماُت واإِلرشاداُت التعبيُر الوظيفيُّ

النَّشاط:	 

١١ واء.. ورَة األولى، وأقرأُ اإلرشاداِت المكتوبةَ على النَّشرِة الـُمرفَقِة بُعلبَِة الدَّ أتأمَُّل الصُّ
٢١ ِف في الحديقِة.. َّها تتضمَُّن إرشاداٍت حوَل آداِب التَّصرُّ ورَة الثَّانيةَ، وأالحُظ أن أتأمَُّل الصُّ
٣١ نَةَ على ورقِة اإلجابِة عن االمِتحاِن قبَل أْن أبدأَ الكتابةَ.. أَقرأُ التَّعليماِت الـُمدوَّ
٤١ َّها موجَّهةٌ ِمْن جهٍة عليا إلى جهٍة . ٍد، وأن اِبَقة توجِّهنا إلى سلوٍك محدَّ َوِر السَّ أالحُظ أّن الجمَل في الصُّ

َّة، فماذا نسمِّي هذه الُجَمل؟ تنفيذي

ُّ ل
تع

أ

َّة، ومن ذلك مثالً:  التعليمات:  أنظمةٌ وقوانيُن، ولوائُح رسميَّة، تَُوجَّه من جهٍة عُليا إلى جهٍة تنفيذي
مة من وزارِة التربيَة التي تُشرف على المدارس. سوِب مقدَّ تعليماُت أسِس النَّجاح والرُّ

اإلرشاداُت:١هي مجموعةٌ من النّصائح والتَّوجيهات التي يجب اتّباعها والعمل بها لضماِن النَّجاح 
في العمِل على أكمِل وجٍه. ومن أمثلة ذلك اإلرشادات والنَّّصائح لكيفيّة التصّرف في الحدائق أو 

عنَد شراِء علبة دواء أو غير ذلك.
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ُّ ل
تع

أ

 في خطاِب التَّعليماِت واإلرشاداِت نراعي أْن:
١١ َُّه يُفهُم من العبارة.. تُستَعَمَل صيغةُ األمِر غالباً في إعطاِء التَّعليمات من دوِن ذكِر الفاعل؛ ألن
٢١ دٍة.. تتَِّسَم صيغةُ األمِر باللُّطِف؛ ألنّها تُستَخدمُ إلعطاِء توجيهاٍت محدَّ
٣١ َّمٍة متسلِسلٍَة.. تتَِّسَم التعليماُت بالتَّعليِل والتَّفصيل، والوضوِح والتَّرتيِب، وذكِر بنوٍد مرق
٤١ مَن والتَّاريَخ الذي يجُب فيهما االنتهاءُ مَن اإِلجراءات(.. تتضمََّن )الزَّ

أتدرُّب:	 

١١ أكتُب قائمةَ إرشاداٍت موجّهٍة إلى زمالئي في المدرسِة باستعمال فعِل األمِر الـُمناسِب أتناوُل فيها .
كيفيَّةَ المذاكَرِة من حيث:

١ رِس ومناقََشِتِه مع الـُمعلِّم.	 إعدادُ الدرِس جيّداً ألكون مُستعّداً لفهمِ الدَّ
١ التركيُز في أثناِء شرِح المعلِّم، والمشاركةُ في الحوار لتثبيِت الفهم.	
١ رَس.	 حلُّ التَّدريباِت؛ لتطبيق مدى فهمي الدَّ
١ هِن في أثناِء المذاكرة، وتدويُن نقاٍط رئيَسٍة في أثناء ذلك.	 تركيُز الذِّ
٢١ ورة، ثمَّ أنفِّذ ما يأتي:. أتأمُّل الصُّ

. وليِّ - أكتُب التعليماِت واإلرشاداِت المناِسبَةَ لزيارِة معِرِض دمشَق الدَّ
التَّطبيق:	 

١١ اد . أُنِشئَِت المكتباُت العامّةُ، لينتفع بها أفرادُ المجتمع كلُّهم، أكتُب أربعةَ إرشادات أوجُِّهها لروَّ
المكتَباِت العامَِّة. 

٢١ .. أكتُب قائمةَ إرشاداٍت موجّهٍة لزمالئي في المدرسة أقترُح فيها ُحلوالً لمواَجَهِة الَقلَِق االمِتحانيِّ
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الوحدة الّثالث: قضايا َشبابيَّة

المعارف والمهاراتعنوان الّدرس

استماعاإِلبداُع والـَحياةُ

نَصٌّ أدبيٌُّصنَّاع الَغد

ماِئُر الـُمنَفِصلَة قواعُد النَّحوالضَّ

نَصٌّ أدبيٌّالغراُم القاتُل

ماِئُر الـُمتَِّصلَة قواعُد النَّحوالضَّ

الـُمطالََعةالـَحداثَُة الَغربيَُّة والتَّقليُد الَعَربيُّ 

ُف  ُف باإِلضاَفِة والـُمَعرَّ الـُمَعرَّ
قواعُد النَّحوبالنِّداء

تعبيٌر شفوّيحلُّ الـُمشِكات
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قضايا َشبابيَّة

أهداُف الَوحَدِة الثالثة

ُم في نهاَيِة ِدراَسِة هذِه الَوحَدِة قاِدراً على :سيكوُن الُمَتعلِّ
١ التزامِ آداِب االسِتماِع وشروِطِه.	
١ فَْهمِ النَّصِّ الذي استََمَع إلَيِه فَْهماً مُجَمالً وتفصيليَّاً.	
١ معاني 	 المناِسَب  وتيَّ  الصَّ التَّلويَن  مَُوظِّفاً  مَُعبِّرًة،  صحيحةً  َّةً  جهري قراءًة  النُّصوِص  قراءَِة 

النَّصِّ واالنفعاالِت الُمتََضمَّنَةَ فيِه.
١ قراءَِة النَّصِّ قراءًة صامتةً مُلتَِزماً اإلرشاداِت والتَّعليماِت.	
١ َِّة.	 استعماِل الُمعَجمِ في تعزيِز مُكتَسباتِه اللُّغَوي
١ ئيسة – الفرعيَّة(.	 تحليِل النُّصوِص إلى ِفَكِرها )العامَّة – الرَّ
١ منيَِّة في النُّصوِص القرائيَِّة.	 الالِت الضِّ توضيِح بعِض الدَّ
١ بِب والنَّتيجِة.	 تبييِن عالقاِت السَّ
١ 	 . تكويِن َحقٍل مُعَجميٍّ متوافرة في النَّصِّ
١ َّين من حيُث المضموُن. 	 اكِتشاِف أوُجِه التَّشابُِه بيَن بيتَيِن شعري
١ ناِت الجماليَِّة للنَّصِّ 	 قاً جماليَّاً مستفيداً ممَّا تعلََّمُه من الُمكوِّ ِق النُّصوِص األدبيَِّة تذوُّ تذوُّ

األدبيِّ )بعض مصادِر الموسيقا الداخليَّة – التَّشبيه - الطِّباق(.
١ َِّة عليها.	 ال ، وذكِر التراكيِب الدَّ اسِتخراِج المشاِعِر العاطفيَِّة ِمَن النَّصِّ
١ إغناِء ثرَوِتِه األَدِبيَِّة بحفِظ أبياٍت مْن نُصوِص الَوحَدِة. 	
١ رِفيَِّة واإلمالِئيَّة(.	 َّة والصَّ تطبيِق ما تعلََّمُه ساِبقاً من قواِعِد اللُّغَِة )النَّحوي
١ ِثِه.	 مائِر الُمنَفِصلَِة والُمتَِّصلَِة في كتابَِتِه وتََحدُّ اسِتْعماِل الضَّ
١ ِثِه.	 ِف بالنِّداِء في كتابَِتِه وتََحدُّ ِف بـ )ألـ( والُمعرَّ اسِتعماِل الُمعرَّ
١ كتابَِة فقرٍة عن موضوٍع مَعيٍَّن مُلتَِزماً شروَط كتابَة الِفْقَرة.	
١ عرِض حلِّ الُمشِكلَِة شفهيَّاً متَِّبعاً خطواِت حلِّ المشكالِت التي تعلََّمها. 	
١ قعِة.	 كتابة بيٍت شعريٍّ بخطِّ  الرُّ
١ باِب في المشاَرَكِة في بناء الَوطَِن وإعالء شأِنِه.	 تقديِر دَوِر الشَّ
١ يِّئَِة كالتَّدخين.	 َرفِض العاداِت السَّ



74

الدرس األول اإِلبداُع والَحياة اسِتماع

االستيعاب والفهم والتحليل

١أنفُِّذ١النّشاطَ: ِث،١ثمَّ ١ُمراِعيا١ًالتَّفاعل١َمع١المُتَحدِّ : أستمُع١إلى١النّصِّ
ً
أول

١١ أذُكُر المكاَن الذي كاَن يستمِتُع فيِه الكاِتُب..
٢١ أبيُّن مفهومَ اإلبداِع من وجهِة نظِر الكاتب..
٣١ أشاَر الكاتُب إلى مجاالٍت عّدة لإلبداِع، أذكُر بعَضها...

١أنفُِّذ١النّشاط: ِل،١ثُمَّ : أستمُع١إلى١المقطِع١األوَّ
ً
نيا �ث

١١ دَ بها مشغُل المدرسة.. أذكُر التجهيزاِت واألدواِت التي ُزوِّ
٢١ أشادَ الكاتُب بحسِن تدبيِر القائميَن على المدرسِة، أبيُّن سبَب موِقِفِه..

١أنفُِّذ١النَّشاط: : أستمُع١إلى١المقطِع١الثاني،١ثُمَّ
ً
لثا �ث

١١ ُح رؤيةَ الكاِتِب إلبداِعِه فيما يَصنَُعُه من أشياءَ.. أوضِّ
٢١ أبيُّن أثَر إبداِع األديِب في ِنتاِجِه..

: أتسابُق١أنا١وزميلي١في١تنفيذ١النّشاط: ً
رابعا

١١ أَمألُ الفراَغ في ُكلٍّ ممَّا يأتي بما يناسبُُه مَن النَّصِّ الذي استََمْعُت إليِه:.
١ عادَة في نفِس الكاتِب هو:  	 الذي يشيُع البهجةَ والسَّ
١ المبدُع األعظُم في الحياِة هو:  	
٢١ أعبُّر عن معنى الجملِة اآلتيِة بأسلوبي بما ال يزيُد على خمِس كلماٍت..

١ قاَل ميخائيل نُعيمة: مبدٌع هو الذي يسكُب الكلماِت في قوالَب من النثِر والشعِر.	
٣١ أبيُّن شعوَر الكاتِب عندما كاَن يعمُل في الـَمشغِل..
٤١ أذُكر مجاالٍت لإلبداِع لم تَِردْ في النَّصِّ الذي استمعُت إليه..

 

 

ميخائيل نعيمة)*(

 

، ُوِلَد عام )1889م(، وتوفّي عام )1988م(، له العديُد مَن األعماِل األدبيَِّة، منها: دروب، الغربال، و)سبعون( الذي أخذ منه  ميخائيل نعيمة: أديٌب عربيٌّ لبنانيٌّ ١	
هذا النّص.

*  النصُّ في دليل األنشطة.
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الدرس الثاني ُصّناُع الَغِد َنّص أدبيٌّ

ــوِن مــْن1 ــك ــَج مــنــظــراً يف ال ــه ــَت أب ــ ــداُد؟أرأيْـ ــ ــ ُث إصـــَبـــَعـــيـــِه ِم ــوِّ ــ ــل ــ طـــفـــٍل يُ

ــا٢ ــإّن ــه ف ــي ــَر ف ــكْـ ــِفـ ــَت الـ ــ ــَدْح ــ ــاُدفــــإذا ق ــ ــَوقَّ ــ ــُه ال ــ ــُن ــ ــُه ذْه ــْنـ يُـــْصـــبـــْيـــَك مـ

ــٌب٣ ــائ ص ـــل  املـــؤمِّ ــوى  ــهـ يَـ ــا  كـ ـــاُدرأٌْي  ــاً كـــا شـــــاَء الـــُعـــا نَـــقَّ ــ ــج ــ وِح

شــأْنِــنــا4 ــن  م غـــداً  رَفــعــوا  أْن  َغــــْرَو  ــُع شـــأنَـــُه أْفـــــراُدال  ــ ــرَف ــ ــُب تَ ــّشــع ــال ف

ــُه5 ــولَ ــوُد وح ــم ــَع ــُه ال ــُم ــْدع قــــْد ُمـــــــّدِت األســــبــــاُب واألوتـــــــاُدكــالــبــيــِت ي

ــادٌة6 ــ ــايل غ ــ ــع ــ ــي الـــُعـــروبـــِة وامل ــنـ ــا األكْـــــَفـــــاُء واألنْــــــــداُدأبَـ ــه تَـــْصـــبـــو ل

ــْم٧ ــَدك ــْه ــوا ِساعـــــاً لــلــمــعــايل َج ــُض ــام ــداُدف ــعـ ــِتـ اْسـ ــا  ــُع ــل ل ــْم  ــك ــي ف زاَل  ــا  مـ

فأنتُم8 ــدوِد  ــُجـ الـ َســَنــِن  ــى  ع اُدوامـــُشـــوا  ــُم غـــــداً ُقــــــوَّ ــكُـ ــِبـ ــْعـ ــواِد شـ ــ ــس ــ ل

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ث

ِمداد: حبٌر.�
قدحَت: أثرَت.

يصبيَك: يستميلَُك.

ِحَجا: عقٌل.
األْكفَاء: النُّظَراء.

سَنن: طرائق.
سواد١ُالشعب: عامَّةُ الشعب

 

محّمد الفراتّي)*(

مدخل إلى النص 

شبابُنا أمُل الغِد المشرِق، بعلِمهم، وسعيِهم إلى المعالي، 
قادَة  سيكونوَن  المجيِد  أجداِدهم  ماضي  واستحضاِر 

المستقبِل.

َّة: ديواُن الفراتّي الذي  عري ِّي عام )1976(، من أبرِز أعمالِه الشِّ ، ُوِلَد في دير الزور عام )1880م( وتوف محّمد الفراتّي: مُحمَّد بن عطا بن عبُّود، شاعر عربيٌّ سوريٌّ ١	
. أُِخَذ منه هذا النصُّ
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مهارات االستماع

١ ١ُملتَِزما١ًالهدوءَ،١ثّم١أنفُّذ١النّشاطَ:	 أستمُع١إلى١النَّصِّ
١ حيحة ممَّا بين القوسين فيما يأتي:	 أختاُر اإلجابةَ الصَّ
١١ عِب ـ الَقادة ـ األْجداد(.. باِب ـ الشَّ وجَّه الّشاعُر رسالَتَه إلى: ) الشَّ
٢١ بَدا الجيُل الذي تحّدَث عنه الّشاعُر في النّّص: )طَموحاً ـ َكسوالً ـ َعجوالً ـ صبوراً(..

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١١ أقرأُ النّصَّ قراءًة جهريّةً مُعبّرًة عن معانِيِه مُراعياً الحالة االنفعالية المناسبة للمعنى..
٢١ ِة التي تضمَّنَها النَّّص.. ِة والعزَّ َل مَن النَّصِّ مُتمثِّالً معاني القوَّ أقرأ المقطَع األوَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١١ أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتةً في دقيَقتَين على األكثَِر، ثُمَّ أُنَفُِّذ النشاط: .
١ أَذكُر صفتَيِن من صفاِت الجيِل النَّاشِئ ممَّا وردَ في المقطِع األّوِل.	
١ اعُر في المقطعيِن الثَّاني والثَّالث.	 أوّضُح دوَر الجيِل النَّاشِئ في المستقبِل كما رسَمُه الشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ ِف:. َِّة على تعرُّ أستعيُن بأحِد المعجماِت اللُّغوي
١ مفرِد كلٍّ مْن: )األنداد ـ األْكفاء(، وجمِع كلمِة )رأي(.	
١ المعنى الذي أرادَه ُالّشاعُر بقوِلِه: »ال غرَو« َوفَْق ورودِه في البيِت الخامِس.	
٢١ أصنُّف الِفَكَر اآلتيةَ في المخطَِّط التَّالي:.

عوةُ إلى نَيِْل المَعالي ــــ تعظيم جيل المستقبل والثقة به( )مناقُب جيِل الِعلْمِ ــــ دوُر الفرِد في البناِء ــــ الدَّ

الفكرُة الَعاّمُة

فكرُة املقطعِ الثّالثفكرُة املقطعِ الثّا	فكرُة املقطعِ األّول
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٣١ ِل شرحاً وافياً.. أشرُح معنى البيِت األوَّ
٤١ عِب، أوّضُح ذلك مّما وردَ في . استمدَّ الّشاعُر من بيئِتِه دَليالً على دوِر األفراِد في رفعِة شأِن الشَّ

ابع والخامس. البيتَيِن الرَّ
٥١ دََعا الّشاعُر في البيِت الثَّامِن الجيَل النَّاشئَ إلى الّسيِر على خُطا األجداِد، أعلُّل ذلك..
٦١ قال شكيب أرسالن:.

عــلــيــُكــُم إنَّ  األوطــــــاِن  ــي  ــن ب يـــا  ماأال  التَقدُّ املــعــايل  تلك  يف  ــعــِي  الــسَّ إىل 

١ ابَع ِمْن حيُث المضموُن، أذكُر وجهاً للتشابِه بينهما.	 يلتقي هذا البيُت البيَت السَّ

ق الجمالّي التذو�

١١ المَعالي غادةٌ: تشبيٌه، أحّددُ الـُمشبََّه والـُمشبََّه بِه، وأذكُر نوَع هذا التَّشبيه..
٢١ ِل تركيباً يدلُّ على شعوِر اإلعجاِب.. أستخرُج من البيِت األوَّ
٣١ اخليِة في البيِت الثَّاني الحروُف الهامسةُ، أمثُّل لذِلك.. من مصادِر الموسيقا الدَّ
٤١ تضمََّن النَّصُّ بعَض القيمِ، منها »تقدير جيل المستقبل«، أُمثُّل لهذِه القيمِة..

الحفُظ وا�لقاُء

١ ١ألقيه١على١مسامع١زمالئي.	 ١الّسابق١المقطع١َالثالث،١ثمَّ أحفُظ١من١النَّصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١١ طَر اآلتي مفردات وجمالً:. أُعِرُب الشَّ
١ عُب )ترفُع( شأنُه أفرادُ	 الشَّ
٢١ أُصنُِّف ما وضَع تحتَه خّط من الكلماِت اآلتيِة في جدوٍل مماثٍل أصمِّمُه في دفتري:.

ــٌب صــائ ــل  ـ ــؤمِّ املـ يَـــهـــوى  كـــا  ــاُدرأٌْي  ـ ــقَّ ــاً كـــا شـــــاَء الـــُعـــال نـ ــ ــج ــ وِح

ٌ
نوُعُهامٌس جاِمد

ٌّ
نوُعُهامٌس مشتق

٣١ أصوغُ الجمَع من كلمِة ) شأن(، ثمَّ أبيُّن سبَب كتابِة الهمزِة المتوسِّطَِة على صوَرِتها في حالتَي .
المفرِد والجمع.
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التعبير الكتابي

١ المستقبُل١المشرُق١ثمرة١ُِغراس١ِاليوم.	
١ أكتُب فقرًة عن مستقبلي الذي أطمُح إلى تحقيِقِه، مراعياً قواعَد تنظيمِ الِفقرِة من حيُث ترُك 	

فحة.  مسافٍة عند بدايِتها، وترُك المسافِة المناسبِة بين الكلماِت، والمحافظةُ على هوامِش الصَّ

دة
فائ

من١قواعِد١تنظيم١ِالكتابة:
ترُك مسافٍة بمقداِر كلَمٍة عنَد بدايِة كلِّ ِفْقرٍة، وترُك مسافٍة واضحٍة تفِصُل بيَن الَكِلَمِة والَكِلَمِة 
فحِة وهوامِشها توزيعاً صحيحاً، ووضُع عالماِت التَّرقيمِ المناِسبَة. التي تليها، وتوزيُع أبعاِد الصَّ

 الخط 

١ أكتُب١في١دفتري١البيَت١اآلتي١بخط١ِّالرقعِة١مراعيا١ًالمسافاِت١بين١َالكَِلماِت١و١بين١َاألحُرِف:١	
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قواعد النَّحو

ماِئُر الُمنَفِصَلة الضَّ  

ِفْكٍر  مْن  مونَه  يقدِّ ما  أهميَّةَ  نعلم  َّنا  ُر؛ ألن نقدِّ إيّاهم  المنيَعة،  الِبالِد، وهُم حصونُها  ِرفعِة  أساُس  باُب  الشَّ
اعر إيليا أبو ماضي: وجهٍد في سبيل تطوير الـُمجتََمِع والنُّهوِض به، ال أدلَّ على ذلك من قوِل الشَّ

ــبــاِب  الــشَّ ــأَن  ــ شـ أكـــــرُت  ــا  ــ أن ــزاتإذا  ــج ــع ـــبـــاَب أبــــو امل فـــــإنَّ الـــشَّ

…1…

١ ١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النَّشاِط:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيةَ،١ثمَّ

) ب () أ (

١ هم حصوُن البالِد – نحُن حصوُن البالِد.	
١ باِب.	 أنا أَكبَْرُت شأَن الشَّ
١ ُر.	 َّاكم نقدِّ إي

١ باِب.	 نقّدُر شأَن الشَّ
١ العالـُِم يطّوُر المجتمَع والعامُل يبنيه.	
١ اعمْل على تطويِر قدراِتَك.	

١ َّْت على مدلوٍل معيٍَّن وحلّت محّل اسم 	 أالحُظ أّن األلفاَظ )هم، نحن، أنا( في القائمِة األولى دل
ظاهر أذكره، ثمَّ أذُكُر نوع كل منها من حيُث التعريُف والتَّنكير.

١ أسمِّي كاّلً من األلفاَظ )هم – نحُن - أنا( ضميراً، أبيِّن إن جاء منفصالً أو متّصالً.	
١ َّاكم( وفَق داللِتها إلى )غائب، متكلِّم، مخاطب(.	 مائَر )هم، نحن، إي أصنُِّف الضَّ
١ أذكر الفاعل الذي قَامَ بالفعِل في األمثلِة الواردِة في القائمِة الثانيِة، وأبيُّن إْن جاءَ اسماً ظاهراً أو 	

ضميراً مستتراً، وأصنُِّفه وفق داللَِته.

ُج
نت
ست

الضميُر اسٌم معرفةٌ يحلُّ محلَّ االسمِ الظاهِر ويدلُّ على متكلِّمٍ أو مُـخاطٍَب أو غائٍب.أ
الضمائُر المنفصلةُ: تنفردُ بلفِظها وال تتصُل بما قبلَها، وهي نوعان، ظاِهَرة ومستَِترة:

هِن. ُر في الذِّ الضمائُر المستترةُ: ال تظهُر في اللفِظ بْل تُقدَّ

التَّطبيق:	 

١١ مير.. َع داللِة الضَّ أكتُب ثالَث ُجَمٍل يحوي كلٌّ منها على ضميٍر منفصٍل، مراعياً تنوُّ
٢١ أقّدُر الضميَر المستتَر في كلٍّ مّما يأتي:.

١ ازَرْع حبَّاً تحصْد خيراً.	
١ ُر مَْن يَضُع ِعلَمُه في ِخدمَِة مجتََمِعِه.	 نقدِّ
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…٢…

١ أقرأ١ُاألمثلة١اآلتيةَ،١ثّم١أعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النَّشاِط:	
١ أنا أقرأُ الكتَب ألستفيَد.	
١ هم حصوُن الِبالِد.	
١ إياَك نكّرمُ.	
١١ َّاَك( ال تتغيَُّر حركةُ آخِرها، وتلَزمُ حالةً واحدًة، أبيُِّن نوَعها من . مائَر )أنا – هم – إي أالحُظ أنَّ الضَّ

حيُث البناءُ واإلعراُب.
٢١ دُ محلَُّه مَن اإلعراِب.. أالحُظ أنَّ الجملةَ الثالثةَ بدأَْت بضميٍر جاءَ بعَده فعٌل لم يستوِف مفعولَه، أحدِّ

ُج
نت
ست

الضمائُر المنفصلةُ مبِنيَّةٌ على حركِة آخِرها، وهي:أ
ضمائُر رفٍع منفصلةٌ: وتكوُن غالباً في محلِّ رفٍع مبتدأٌ.

ضمائُر نصٍب منفصلةٌ: وتكوُن في محلِّ نصٍب مفعوٌل ِبِه.

التَّطبيق:	 

١ ن١ُجملَتَين١تبدأ١ُإحداهما١بضميِر١رفٍع١منفصلٍ،١واألخرى١تبدأ١ُبضميِر١نصٍب١منفَِصلٍ.	 أكوِّ

الضميُر اسٌم معرفةٌ يحلُّ محلَّ االسمِ الظاهِر ويدلُّ على متكلِّمٍ أو مُـخاطٍَب أو غائٍب.
الضمائُر المنفصلةُ: تنفردُ بلفِظها وال تتصُل بما قبلَها، وهي نوعان، ظاِهَرة ومستَِترة:

هِن. ُر في الذِّ الضمائُر المستترةُ: ال تظهُر في اللفِظ بْل تُقدَّ
مائُر المنفصلةُ مبنيّةٌ على حركِة آخِرها، وهي: الضَّ

ضمائُر رفٍع منفصلةٌ )1(: وتكوُن غالباً في محلِّ رفٍع مبتدأٌ.
ضمائُر نصٍب منفصلةٌ )2(: وتكوُن في محلِّ نصٍب مفعوٌل ِبِه.

مثاٌل معرٌب:	 

هو أنجَز مشروَعُه.
١ هو: ضميُر َرفٍْع مُنَفِصٌل، مَبنيٌّ على الَفتِح في محلِّ َرفٍْع مُبتَدأ.	
١ أنجَز: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الظَّاهِر على آِخِره، والفاعُل ضميٌر مستتٌر تقديُره هو.	
١ مشروَعُه: مفعوٌل به منصوٌب، وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهَرةُ على آخرِه، والهاءُ ضميٌر متَِّصٌل مبنّي 	

على الّضمِ في محلِّ جرٍّ باإِلضافَة.
 . )١(١١ضمائر الرفع المنفصلة هي: أنا - نحن - أنَت - أنِت - أنتما - أنتم - أنتّن - هو - هي - هما - هم - هنَّ

)2(  ضمائر النصب المنفصلة هي: إيّاي - إيّانا - إيّاَك - إيّاِك - إيّاكما - إيّاكم - إيّاكّن - إيّاه - إيّاها - إيّاهما - إيّاهم - إيّاهّن.
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 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أستخرُج الضميَر المنفصَل من البيِت اآلتي، وأعربُُه:.
١ قاَل عمر حَمد:	

األىُل أبـــــــــنـــــــــاُء  ــُن  ــ ــ ــحـ ــ ــ شـــــــــــــــاُدوا مـــــــجـــــــداً وُعـــــــالنـ

٢١ أمألُ الفراغَيِن بضميَريِن مُنفصلَيِن مُناِسبَين:.
ُّها المعلمون. ُر أي   نحبُّ العلَم،   نقدِّ

٣١ ُث أمام زمالئي عن أهميَِّة تشجيِع األبناِء على اإلبداِع لمّدِة دقيَقتَين مستعمالً الضمائَر . أتحدَّ
المنفصلةَ.

٤١ ثان عن دوِر الشباِب في بناِء الوطن.. أكتُب حواراً مْن ستِّ جمٍل بيَن زميلَين يتحدَّ
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الدرس الثالث الغراُم القاتُل َنّص أدبيٌّ

ــايل1 ــاً وِمـــْن َم ــوت ــْن ِرئَــِتــي ُق ــِه ِمـ ــطــي ــايلأُْع أوَصـ اِت  َذرَّ ــْن  ِمـ الــعــْمــَر  ــَذ  ــأُخ ي يك 

ــُه٢ ــَت ــفــاَف ــاُن الـــذي أُفــِنــي لِ خـ ــدُّ ــايِلهـــذا الـ ــ ــاِت ويُــدنــيــنــي آلَجـ ــيـ يُــفــِنــي حـ

ــدين٣ ــاَب يف بَ ــس ــان ــُت ِبـــِه ف ــْق ــه ــايِب َوأْحـــــــَوايِلُســـمٌّ َش ــ ــَص ــ ُق أع لِـــّصـــاً ُيَـــــــزِّ

ــُه4 ــَت ــَث ــْف الباِلُســـمٌّ بَــطــيٌء يَــظُــنُّ الـــــَمــْرُء نَ َراحـــِة  ــْن  ِم أو  النَّْفِس  ُمْتَعِة  ــْن  ِم

ــَزٌن5 ــَت ــْخ ــوِت ُم ــَم ـــ ــال ــُه أْصـــَفـــٌر ب ــُع ــْي ــِق ــايِلنَ ــغ ــا ال ــِرن ــْم ــَزٌق ِمـــْن ُع ــ ــُه ِمـ ــاُم ــَع ط

ــاِت ويف6 ئ ــرِّ ــاِجــَر، يــقــَتــاُت ال ــَن ــَح ــكــوي ال ــَث أْهـــواِليَ ــب ــي ُخ ــرِم ِم يَ ــدَّ ــ ــِك ال ــالِ ــس َم

فَيطَرُحَها٧ ــراً  ــدي ــْخ ت اإلَراَدَة  ــُشــو  ــْح ــاِليَ ــٍل بـ ــَمـ ــْهـ ــًة كَـــــــرداٍء ُمـ ــولَـ ــلُـ ــْشـ َمـ

ليقُتلَُه8 َخــْصــَاً  ــشــري  يَ ــْن  َمـ ــَح  ــ َويْ ــا  ــاِل، َمــْهــَا يَــكُــْن يف َشـــكِّ إْقـــاِلي ــاملَـ بـ

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ث

انساَب: مشى مسِرعاً.�
نَقيعُهُ: ُسمُُّه البالُغ الَقتل.

مَسالك: َجمع مَْسلَك وهو الطريق.

داءةُ. الخُبث: الُقبح والرَّ
يا١ويَح: كلمةُ توجُّع.

 

علي دّمر)*(

مدخل إلى النص 

يدمُن  الوعي  ويغيُب  ته  بصحَّ اإلنساُن  يستهيُن  حين 
التدخيَن، ويعيُش مع األوجاِع والعلِل وصوالً إلى الموِت، 
ِه هذا يحذُّر من هِذِه العادِة السيِّئة، ويوّضُح  والشاعُر في نصِّ

آثاَرها السلبيّة.

ِّي عام )1985م(، من أعماِلِه: حنين الليالي، غيبوبة الحب، إشراق الغروب، ومن ديوانه أُِخَذ هذا  علي دمّر: شاعر عربّي سورّي، ُوِلَد في حماه عام )1925م( وتُوف ١	
النّص.
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مهارات االستماع

١ ١أنفُِّذ١النشاط:	 ١ُمراِعيا١ًاإلصغاء١َالجيَد،١ثمَّ أستمُع١إلى١النَّصِّ
١١ أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ ممَّا يأتي:.

١ بَدا الّشاعر في النّّص: )ناِصحاً – ناِدماً – متردّداً(.	
١ اعِر: عالقةُ )مواجَهٍة – مهادَنٍة – اسِتسالمٍ(.	 العالقةُ بيَن المدخِِّن ولفافَِة التَّبِغ في رأِي الشَّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١١ بَط اللُّغويَّ وعالماِت التَّرقيمِ.. أقرأُ النّّص قراءًة جهريّةً مُراِعياً الضَّ
٢١ أقرأُ األبياَت الثالثةَ األخيرَة مُراعياً نُطَق األحُرِف الهامَسة..
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ ١أُنَفُِّذ١النشاط:	 أقرأ١النّّص١قراءًة١صاِمتًة،١ثُمَّ
١١ َل أذكُر نتاِئَج وقوِع اإِلنساِن في عادِة التَّدخين.. من فهمَي الـَمقطَع األَوَّ
٢١ أوردَ الشاعُر في المقطع الثاني اآلثاَر السلبيَّةَ للتَّدخيِن، أذكُر أثَريِن ِمنْها..

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ ِف جمِع كلمِة »سّم«، ومفَرِد كلَمِة »الحناجر«. . أستعيُن بالمعجم على تعرُّ
٢١ أعطي عبارًة أخرى بمعنى )يحشو اإلرادََة تخديراً(..
٣١ أذكُر ما يعطيِه المدخُِّن، وما يأخُذه التَّدخيُن منه وفَق ما ورد في البيِت األّوِل. .
٤١ أنسُب كالً من المعنَيَين اآلتيَين إلى البيِت الذي يتضمَّنُه:.

١ التَّدخيُن يقتُل اإلنساَن ببطٍء.	
١ ُب أجلَه.	 التَّدخيُن يفني حياَة اإلنساِن ويقرِّ
٥١ َِّة التي يخلُِّفها التَّدخيُن، أذكرها.. ادِس إلى األمراِض الجسدي أشاَر الشاعُر في البيِت السَّ
٦١ اعر التَّدخيَن خصماً له، أبيُِّن مقصَدهُ وفق ما وردَ في البيت الثَّامِن.. عدَّ الشَّ
7١ قاَل الّشاعُر زكي قنصل:.

ــاٌف ــ ــا زع ــاي ــن ــح ــنَي ال ــ ــمٌّ ب ــ ــِت س ــ الحنايا؟!أنـ ــوَم  الــســّم تستعِذُب  كــيــَف 

١ ، أذكُر وجهاً من أوُجِه التشابه بينهما.	 يلتقي هذا البيُت في معناهُ معنى البيت الثَّالِث في النَّصِّ
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ق الجمالّي التذو�

١١ .. اعِر كلَمةَ )ُسّم( في النَّصِّ أبيّن داللةَ تكراِر الشَّ
٢١ ناً بديعيَّاً، وأُسمِّيِه.. أستخرُج من البيِت األول محسِّ
٣١ غلَب على النصِّ شعوُر األلمِ، أمثُِّل لذلك بتركيٍب مَن النَّّص..

الحفُظ وا�لقاُء

١ ١السابِق١أربَعَة١َأبياٍت١أختاُرها،١وأُلقيها١أمام١َزمالئي.	 أحفُظ١من١النصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١١ في البيت األّول فعٌل مضارٌع منصوٌب، أستخرجه وأبيُّن سبَب نصبه..
٢١ أستخرُج من البيِت الثاني اسَم إشارٍة واسماً موصوالً، وأُعربُُهما..
٣١ ق – تخدير(.. أذكُر وزَن كلٍّ من )يُمزِّ
٤١ أكتُب مفردَ )ذّرات( وجمع )لفافة(، وأعلّل كتابةَ التاِء على صورِتها في الـُمفرِد والجمع..

المستوى ا�بداعي

١ ١السابق١َإلى١رسالٍة١أوجِّهها١إلى١زمالئي١مبيِّنا١ًمخاطَر١التدخيِن.	 ُل١النَّصَّ أحوِّ
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قواعد النَّحو

الضمائر الُمتَّصلة  

…1…

١ ١أنفُِّذ١النَّشاطَ:	 أقرأ١ُما١يأتي،١،١ثُمَّ
١ َّر:	 قاَل الشاعُر علي دُم

ــاَب يف بــدن ــس ــان ــه ف ــُت ب ــْق ــمٌّ شــه ــاِب وأحــــــوايِلسـ ــ ــص ــ ــاً ميــــــّزُق أع ــّصـ لـ

١ حذُرَك يحميَك من المَخاِطِر.	
١١ َّها جاءْت متَِّصلةً بما قبلَها.. أحّددُ الضمائَر في الكلماِت ) شهْقُت – به - حذُرَك(، وأالحُظ أن
٢١ أصنُّف هذه الضمائَر وفَق داللِة كلٍّ منها ) مُخاطٍَب – مُتكلِّمٍ – غاِئب(..
٣١ مائُر ) اسم – فعل – حرف (.. َّصلْت بها هذِه الضَّ أحّددُ نوَع الكلماِت التي ات

ُج
نت
ست

ميُر١المتَِّصُل: اسم معِرفةٌ يحلُّ محلَّ االسمِ الظَّاهِر، ويدلُّ على متكلِّمٍ أو مُخاطٍَب أو غائٍب، أ الضَّ
ويتَّصُل باألسماِء واألفعاِل والحروِف.

التَّطبيق:	 

- أكتُب ثالَث جمٍل تحتوي كلٌّ منها على ضميٍر متَّصٍل مّرًة باالسمِ ومّرًة بالفعِل ومّرًة بالحرِف.
…٢…

١ ١أنفُِّذ١النَّشاطَ:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيَةَ،١ثمَّ
١ عرفُت أضراَر التدِخين.	
١ را من التَّدِخين.	 القلُب والصدُر تضرَّ
١ احذُروا مخاطَر التَّدِخين.	
١ َّتُها اللُّفافَةُ، لن تسلُبي إرادَتي.	 أي
١ لفافاُت التبِغ يفنيَن العمَر.	
١١ اِبَقِة.. مائِر المتَّصلِة في األمثلَِة السَّ أدلُّ على الضَّ
٢١ َّصلْت بها هِذِه الضماِئُر )اسم – فعل – حرف(.. أحّددُ نوَع الكلماِت التي ات
٣١ مائِر اسماً ظاهراً، وأُعربُُه.. أستبدُل بكلٍّ مْن هذه الضَّ
٤١ أالحُظ أن َّ هذِه الضمائَر مبنيّةٌ تلَزمُ آخَرها حركةٌ واحدةٌ، أذكُر عالمَةَ بناِء كلٍّ منها، ومحلَّها مَن .

اإلعراِب.

ُج
نت
ست

َّثِة أ المَؤن الجماَعِة، وياءُ  َكةُ، وألُف االثنَين، وواُو  المتَحرِّ التَّاءُ  باألفعاِل هي:  المتَّصلةُ  مائُر  الضَّ
فع)*(. مائُر مبنيَّةٌ على حركِة آخِرها ومحلّها الرَّ الـُمخاطَبِة، ونوُن النُّسوِة، وهذه الضَّ

ََّصلَْت بفعٍل ناقٍص.  ََّصلْت بفعٍل تامٍّ مبنيٍّ للمجهول،وفي محلِّ رفٍع اسٌم إذا ات ََّصلْت بفعٍل تامٍّ مبنيٍّ للمعلوم،وفي محلِّ رفٍع نائُب فاعٍل إذا ات في محلِّ رفٍع فاعٌل إذا ات ١	
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التَّطبيق:	 

١ فِع:	 أجعُل١الفعل١َفي١الجملِة١اآلتيِة١متَّصال١ًبضمائِر١الرَّ
١ َكتَب في مجلَِّة الحائِط عن أضراِر التَّدخين.	

…٣…

١ ١أنفُِّذ١النَّشاطَ:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيَةَ،١ثمَّ
١ ُر اإلرادَة ويشلُّها. 	 التدخيُن يخدِّ
١ َّه يكِوي الحناجَر.	 إن
١ يضّرني التدخيُن ويضّرك.	
١ لفافةُ التبِغ تمّزُق أعصاِبي.	
١ نقيُعُه أصفٌر بالموِت مختزٌن.	
١ وجّهُت نصيَحتي إليَك.	
١١ مائِر المتَّصلِة في األمثلِة السابقِة، ثمَّ أسميها.. أدلُّ على الضَّ
٢١ َّصلْت بها هذِه الضمائُر )اسم – فعل – حرف(.. أحّددُ نوَع الكلماِت التي ات
٣١ أستبِدُل بكلٍّ من هذِه الضمائِر اسماً ظاهراً، وأُعِربُُه..
٤١ مائَر التي محلُّها النصُب في األمثلِة السابقِة.. أحّددُ الضَّ
٥١ مائَر التي محلُّها الجّر في األمثلِة السابقِة.. أحّددُ الضَّ

ُج
نت
ست

أ

الخطاِب، وهاءُ  ، وكاُف  المتَكلِّمِ  ياءُ  باألفعاِل واألسماِء واألحُرِف هي:  الـُمتَّصلةُ  مائُر  الضَّ
الغاِئِب أو الغاِئبَِة.

َّصلْت باألفعاِل أو  مائُر مبنيَّةٌ بحسِب حرَكِة آخِرها، وتكوُن في محلِّ نصٍب إذا ات وهذه الضَّ
َّصلَْت باألَسماِء أو بأحُرِف الجّر. األحُرِف المشبَّهِة بالِفْعِل، وتكوُن في محلِّ جرٍّ إذا ات

التَّطبيق:	 

١ أصمُّم١في١دفتري١جدوال١ًمماثالً،١وأمأل١ُحقولَه١بما١تحتَه١خط١ٌّوفْق١َالمثال:	
١ إنّها إرادتُك القويّةُ التي تجعلُك ال تُقِبُل على التدخيِن.	
١ ني ابتعادُك َعِن التدخين.	 يسرُّ

ُ
انوع الملكِةالملكة  �ب

َ
صل

ّ
ُ الذي ات عراِبالضم�ي ِ من الإ  الضم�ي

ُّ
حمل

يف محل نصٍب مفعول بهكاف الخطابفعلتجعلك
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…٣…

١ ١أنفُِّذ١النَّشاطَ:	 أقرأ١ُاألمثلة١َاآلتيَةَ،١ثمَّ
١ تعلَّْمنا مَخاِطَر التَّدخيِن.	
١ ِتنا.	 دُنا المعلُِّم بتعليماِت الحفاِظ على صحَّ يزوِّ
١ ألجساِمنا حقٌّ علينا.	
١١ َّصَل بها الضميُر )نا( في األمثلِة السابقِة، وأحّددُ نوَع كلٍّ منها )فعل أو . أستخرُج الكلماِت التي ات

اسم أو حرف(.
٢١ ابقِة ،وأعربُُه.. أستبدُل بالضميِر )نا( اسماً ظاهراً في كلٍّ مَن األمِثلَِة السَّ
٣١ أبيُِّن محلَّ الضميِر )نا( من اإلعراِب في كلٍّ مَن األمثلِة السابقِة..

ُج
نت
ست

أ

الظَّاهِر، وهو  يتَّصُل باألفعاِل واألسماِء واألحُرِف ، ويحلُّ محلَّ االسمِ  الضميُر١المتَِّصُل١)نا(: 
، ويكوُن: مبنيٌّ

١ َّصَل بالِفعل.	 فَع أو النَّصَب)*( إذا ات محلُّه الرَّ
١ 	. َّصَل باالسمِ أو بحرِف الَجرِّ محلُّه الجرَّ إذا ات

التَّطبيق:	 

١ ١الضميِر١)نا(١من١َاإلعراِب١في١الجملِة١اآلتيِة:	 أذكُر١محلَّ
١ تعلَّْمنا أْن نحافَظ على أجساِدنا من كلِّ ما يضرُّ بنا.	

الضمير )نا( يكوُن في محّل رفع إذا اتَّصل باألفعاِل الناقصِة ،وفي محّل نصٍب إذا اتّصَل باألحرِف المشبَّهِة بالفعِل. ١	
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أو  مُخاطٍَب  أو  متكلِّمٍ  على  ويدلُّ  الظَّاهِر،  االسمِ  محلَّ  يحلُّ  معِرفةٌ  اسٌم  المتَِّصُل:  ميُر  الضَّ
غائٍب، ويتَّصُل باألسماِء واألفعاِل واألحُرِف.

١ َكةُ ، وألُف االثنَين، وواُو الجماَعِة، وياءُ 	 مائُر المتَّصلةُ باألفعاِل هي: التَّاءُ المتَحرِّ الضَّ
مائُر مبنيَّةٌ على حركِة آخِرها ومحلُّها  َّثِة الـُمخاطَبةُ ، ونوُن النُّسوِة، وهذه الضَّ المَؤن

فع. الرَّ
١ مائُر الـُمتَّصلةُ باألفعاِل واألسماِء واألحُرِف هي: ياءُ المتَكلِّمِ ، وكاُف الخطاِب، 	 الضَّ

مائُر مبنيَّةٌ بحسِب حرَكِة آخِرها، وتكوُن في محلِّ  وهاءُ الغاِئِب أو الغاِئبَِة. وهذه الضَّ
َّصلْت باألفعاِل أو األحُرِف المشبَّهِة بالِفْعِل، وتكوُن في محلِّ جرٍّ إذا  نصٍب إذا ات

َّصلَْت باألَسماِء أو بأحُرِف الجّر. ات
الضميُر المتَِّصُل )نا(: يتَّصُل باألفعاِل واألسماِء واألحُرِف ، ويحلُّ محلَّ االسمِ الظَّاهِر، وهو 

، ويكوُن: مبنيٌّ
١ َّصَل بالِفعل.	 فَع أو النَّصَب إذا ات محلُّه الرَّ
١ 	. َّصَل باالسمِ أو بحرِف الَجرِّ محلُّه الجرَّ إذا ات

مثاٌل ُمعرَب:	 

١ إنَّه١ُيحِرُق١الحناجَر:	
١ 	. مِّ في محلِّ نصٍب اسُم إنَّ إنُّه: إنَّ حرٌف مشبٌَّه بالفعِل، والهاءُ ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الضَّ
١ مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِره، وجملةُ )يحرق( في محلِّ 	 يحِرُق: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ

. رفٍع خبُر إنَّ
١ الحناجَر: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعالمةُ نصبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِره.	

 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أقرأُ الِفقرَة اآلتيةَ، ثّم أنّفُذ النشاَط:.
كم وعمِلكم، إنَّ ثمرَة جهِدكم ستحصدونها  رون، ونجاُحكم فيها وليُد جدِّ الحياةُ جميلةٌ أكثَر مّما تتصوَّ

بقْدِر ما بذلتُم من جهٍد، وإنّي ألخاطُب كلَّ شابٍّ وشابٍَّة ليعلَما أّن الحياَة الجميلةَ من صنِع أيديهم.
١ ابقَِة:	 أستخرُج١من١الِفقَْرِة١السَّ

١ ضميراً متَِّصالً في محلِّ رفٍع.	
١ ضميراً متَِّصالً في محلِّ نصٍب.	
١ ضميراً متَِّصالً في محلِّ جّر.	
٢١ أجعُل الجمَل اآلتية َمبدوءة ًبفعٍل ماٍض، وأبيُّن نوَع الضميِر الذي تشتمُل عليه كلُّ جملٍة ومحلَُّه مَن .

اإِلعراب.
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١ أنا أقّدُر وطني.	
١ أنتما تتبادالِن المعلوماِت.	
١ النجاُح يحِفُزنا.	
٣١ أجعُل الضميَر المتَِّصَل )نا( في ثالِث جمٍل، مّرًة في محلِّ رفٍع، ومّرًة في محلِّ نصٍب، ومّرًة في .

. محلِّ جرٍّ
٤١ أعرُب ما ُوِضَع تحتَه خطٌّ ِمَن البَيِت اآلتي: .

١ قاَل الشاعُر معروف الرصافي :	

ــُه ــازُج ــا مي ــْذِب عــنــدي م ــِكـ ــُع الـ ــن الِفَكروأش عــىل  متويهاً  ــصــدِق  ال مــن  يشٌء 

٥١ خصيَِّة مُستَعِمالً . أتحّدُث أمام َزمالئي بثالِث جمٍل على األقّل عن أهميّة ِالحفاِظ على النَّظافِة الشَّ
ماِئَر الـُمتَِّصلَة. الضَّ

٦١ ماِئَر الـُمتَِّصلَة.. حيَِّة الواِجِب التزامُها مُستَْعِمالً الضَّ أكتُب فقرة ًعن العاداِت الصِّ

الض�ئُر

وجوباً جوازاًمتصلةمنفصلة

أنا

أنت

نحن

مسسرتةبارزة

هو

هي

أنا

نحن

أنَت

أنِت

�أنت

أنتم

أن�

هو

هي

�ه

هم

هن

واو الج�عة

ألف االثن

نون النسوة

تاء الرفع 

املتحركة

ياء املؤنّثة 

املخاطبة

ياء املتكلم

كاف 

الخطاب

هاء الغائب

إيّاي

إيّانا

إيّاك

إيّاِك

�إيّاك

إيّاكم

إيّاكن

إيّاه

إيّاها

�إيّاه

إيّاهم

إيّاهن

نصب وجر رفع نصب رفع

نا الج�عة ضم¡

رفع أو نصب أو جرر
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الدرس الرابع

ُة الَحداَثُة الغربيَّ
قليُد الَعربيُّ مطالعة والتَّ

…٢…

لَُعٍب  وبرامَج  وسفٍر  سباحٍة  من  اللَّهِو،  في  اليومَ  أبناُؤنا  يُمِضيه  الذي  يِف  الصَّ إلى  مخيِّلَتي  في  وعُْدُت 
َّها أصبحْت ِسمةً من سماِت العصِر  ِعي أن َّة( وإلخ ...، وفكَّرُت بظاهرِة قلَِّة الِقراءِة التي ندَّ حاسوِبيٍَّة )كمبيوتَري
كاً  )اإلنترنت( والتلفاَز ما زاَل متمسِّ اِبكةَ  الشَّ أنَّ مَِن اختَرَع  اِبكِة )اإلنترنت( والتلفاز، فأجُد  الشَّ بسبِب 
بعادِة القراءِة التي تعني الكثيَر، كما يعني غيابُها النقيَض اآلخَر، ووجدُت أنَّ غياَب عادِة القراءِة أصبَحْت 
ِسمةً مْن ِسماِت المجتمِع العربيِّ فقط في مختلِف بلداِنِه، إذ هْل يُعقُل أْن يُطبَع ألَْفا نُسخٍة من كتاٍب في 
اِنَها ثالثمئِة مليوِن نسمٍة، وتكادُ ال تباُع هذه النَُّسُخ أيضاً؟ أين يكُمُن الخطأُ في إحجامِ  أمٍَّة يبلُغ عددُ سكَّ
أطفاِلنا وشباِبنا عن مصادَقَِة الكتاِب؟ وأيَن هذا الجيُل من قوِل الشاعِر: »وخيُر جليٍس في األنامِ كتاُب«؟ 
وبدالً من مجالََسِة الكتاِب تسودُ ظاهرةُ إضاعِة الَوقِت في الثرثرِة، والنَّميمِة، واألحاديِث التي ال تَستَِنُد إلى 
اكرةُ إلى عصٍر كاَن الطلبةُ  مصدٍر، وال تعتمُد على أيِّ توثيٍق، ولم يكِن العَرُب دائماً كذلك، إذ تعودُ بي الذَّ
في سبعينيَّات القرِن الماضي يتنافُسون بعدِد الكتِب التي يقرُؤونها يوميَّاً، ويتمايَزون بسعِة اطِّالِعهم على 

المعارِف من مصاِدِرها العالميَِّة.

…١…

 

د. بثينة شعبان)*(

لفَت نظِري - وأنا أجِلُس في مقعِدي بالطائرِة وأراقُب 
عوِد إليها - منْظُر طفٍل  جموَع المسافرين وهم يُهمُّوَن بالصُّ
يْقَرُؤه، ويخِطفاِن الطَّرَف  ووالدِتِه يحمُل كلٌّ منهما كتاباً 
بيَن الَفينِة واألُخرى ليكِشَفا المسافةَ التي ما زالت تفِصلُهما 
عن ُسلَّمِ الطَّائرِة، ولكنُّهما لم يُبِعَدا الكتاَب جانباً إاّل لحظةَ 
في  أعينُهما معلَّقةً  ثمَّ عادت  لَّمِ،  السُّ أّوِل دَرجٍة في  تسلُِّق 

ُس األقدامُ درجةً إثَر أْخَرى. لم يكِن الطفُل وأمُّه الوحيَدين اللَّذين التصَقْت  الكتاِب، بينما تَتَحَسّ
جُل الذي يجلُس أماِمي غارقاً في كتاٍب ثخيٍن طواَل الرحلِة،  أعينُهما بكتابَيْهما، فقْد كاَن الرَّ
يصَعُدون  وهم  ُكتُبَهم،  يتأبّطُون  الرّكاِب  غالبيّةُ  وكاَن  يميني،  على  الذي  الرجُل  وكذلَك 
. ويجِلُسون. 

كتوراه في األدِب اإِلنكليزيِّ من جامعة وروك ت بريطانيا،  َّة، ُوِلَدْت في حمص عام )1953 م(، حاَزت درجةَ الماِجستير والدُّ د. بثينة شعبان: كاتبةٌ عربيَّةٌ سوري ١	
َّة، ومن أعمالها: )عشرةُ أعوامٍ مع حافِظ األسِد(، ومجموعةُ )بنِت األرض( التي أُِخَذ منها هذا  َّفاِت العربيَِّة واإلنكليزي أستاذةٌ في جامَعِة دمشَق، لها العديُد من المؤل

. النَّصُّ
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…٣…

يُطاِلُعوا في كتاِبِهم  أْن  التالميِذ  ربَع ساعٍة، ويُطلَُب إلى  التدريُس كلَّ يومٍ  َُّف  يتوق الغربيَِّة  في المدارِس 
ٍل، وأْن يقرأَ كلَّ يومٍ ربَع ساعٍة في  َّه ينبِغي على الطَّالِب أْن يبحَث عن ْكتاٍب مُفضَّ ِل، وهذا يعني أن المفضَّ
القراءِة حتَّى في  المدرسِة ما تلبُث أن تتطّوَر إلى ساعاٍت، ومن ثَمَّ إلى عادٍة جميلٍة تُكِسُب الطفَل مُتعةَ 

ِص العتالِء ساللمِ الطائرِة. الوقِت المخصَّ
ُر إلى عادٍة  والفرُق بين شعٍب يقرأُ وآخَر ال يقرأُ كالفرِق بين النُّوِر والظلمِة، إذْ إنَّ عادَة القراءِة هذه تتطوَّ
ها  للبحِث والتفكيِر والتحليِل واإلنتاِج، بينما تستقبُل الشعوُب التي ال تقرأُ آراءَ اآلخريَن وأفكاَرها وتجترُّ

من دوِن أن تُدِرَك الهدَف منها أو األثَر الذي تتُرُكه هذه األفكاُر في حياِتها ومستقبِلها.
العربيَّةَ  حداثتَنَا  أّن  هو  والواقُع  عليها،  قضْت  الحداثةَ  أنَّ  ِعي  ندَّ التي  الوحيدَة  الظاهرَة  ليَسِت  القراءةُ 
َّتَي  ِد جهاٍز ِللَِعِب األطفاِل والمراهقين بديالً عن دف لِت الحاسوَب )الكمبيوتر( إلى مجرَّ َّتي حوَّ فقط هي ال
الكتاِب، بل هناَك ظواهُر أخرى كثيرةٌ تُِري الفرَق بين فهِمنا للحداثَِة الغربيَِّة وفهمِ الغرِب لهِذِه الحداثِة 

وممارسِته لها.

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ث

�

النميمة: الوشاية.الحداثة: الُمعاَصَرة، وتبنِّي أساليب حديثة تالئم مفاهيم العصر.

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١ ١قراءًة١جهريًَّة١سليمًة،١ُمراعيا١ًمواطن١َالوقف،١وأسلوَب١االسِتفهام.	 أقرأ١ُالنَّصَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١ أقرأ١النّّص١قراءًة١صامتًة١متجنِّبا١ًتحريَك١الشفاِه١في١أثناِء١القراءِة،١ثّم١أُنَفُِّذ١النشاط:	
١١ .. أذكُر من المقطِع الثاني مظاهَر إضاعِة الوقِت عنَد الشباِب العربيِّ
٢١ بَل التي اتبعتْها مدارُس الغرِب للتشجيِع على القراءِة.. ُح من المقطع الثّالث السُّ أوضِّ



92

االستيعاب والفهم والتحليل

١١ ِف:. أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ
١ ها(.	 جذر ِكلٍّ من الكلمتين )اعتالء - تجترُّ
١ ضد ِّكلِّ من الكلمتين )سعة – إحجام(.	
٢١ أكّوُن من النصِّ َحْقالً مُعَجِميّاً لـ)القراءِة(. .
٣١ ل دليالً على تعلِّق الغرِب بالقراءِة.. أذكُر من المقطِع األوَّ
٤١ أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثمَّ أمأل حقولَه بالفكِر المناسبِة:.

 العاّمة:
ُ
الفكرة

ّول:
أ
 ال

ِ
 املقطع

ُ
فكرة

: ي
ا�ن
ّ
 الث

ِ
 املقطع

ُ
فكرة

الث:
ّ
 الث

ِ
 املقطع

ُ
فكرة

٥١ ُح ذلك من فهمَي . ، أوضِّ أشارِت الكاتبةُ إلى أنَّ غياَب عادِة القراءِة سمةٌ من سماِت المجتمِع العربيِّ
المقطََع الثَّاني.

٦١ ُح الفرَق الذي ذكرتُْه الكاتبةُ بين شعٍب يقرأُ وآخَر ال يقرأُ.. أوضِّ
7١ أذكُر أثراً من اآلثاِر السلبيِّة الناجمِة عن الفهمِ الخاطِئ للحداثِة الغربيَِّة..



93

 
قواعد النَّحو

ُف بالنِّداء ُف باإِلَضافة والُمَعرَّ المعرَّ  

سنصادُق الكتاَب

اعِر: »وخيُر  أيَن يكمُن الخطَأُ في إحجامِ أطفاِلنا وشباِبنا عن مُصادقَِة الِكتاِب، وأيَن هذا الجيُل من قوِل الشَّ
جليٍس في األنامِ كتاُب«؟!

…1…

١ ١أُعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النَّشاط:	 أقرأ١ُالمثال١َاآلتي،١ثمَّ
١ أيَن يكمُن الخطَأُ في إحجامِ أطفاِلنا وشباِبنا عن مُصادقَِة الِكتاِب؟	
١١ أالحُظ أّن َكلمةَ )مصادقة( دلّْت على مدلوٍل غير معيٍّن، أبيُِّن نوَعها من حيُث التَّعريُف والتَّنكير..
٢١ أالحُظ أنَّ كلمةَ )الكتاب( دلّْت على مدلوٍل معيٍّن، أبيُِّن نوَعها من حيُث التَّعريُف والتَّنكير..
٣١ أالحُظ أنَّ كلمةَ )مصادقة( دلّْت على مدلوٍل معيٍّن بعَد إضافِتها إلى اسمٍ بعدها )الكتاب(، أسّمي .

هذا النوَع من المعارف.
٤١ أالحُظ أنَّ كلمةَ )أطفال( اتّصل بها ضميٌر، أبيّن التغيَّر الذي طرأ على مدلولِها بعَدما أضيَفْت إلى .

معرفة.

ُج
نت
ست

أ

مير.  ف بـ )أل( والضَّ يتحّوُل االسُم النكرةُ إلى معرفٍة إذا أضيَف إلى معرفٍة مثل الُمعرَّ

التَّطبيق:	 

١ ١أضعُهما١في١جملة.	 طِر١الثَّاني،١ثمَّ ِل١إلى١ما١يناسبُها١في١السَّ طِر١األوَّ أضيُف١كل١َّكلمٍة١في١السَّ
١ دمشُق - مدرسةُ -كتاُب	
١ قين - ي »ياء المتكلِّم«- العروبة	 المتفوِّ

…٢…

١ ١أُعاون١ُزمالئي١على١تنفيِذ١النَّشاط:	 أقرأ١ُالبيَت١اآلتي،١ثمَّ
١ قاَل الشاعُر ولّي الّدين يَكن:	

ــي ــراعـ ــي وهـــــــذا يـ ــتـ ــّمـ ــؤونهـــــذه هـ ــاُب شـ ــتـ ــا كـ ــِح الـــيـــوَم يـ ــت ــاف ف

١ أالحُظ١أن١أداة١النداء١جعلت١كلمة١َ)كتاب(١الواردة١في١البيت١السابِق١تدل١ُّعلى١مدلوٍل١ُمعيٍَّن،١أسمِّي١هذا١النَّوع١َِمن١َ	
أسماِء١المعرفة١َوفق١َمَدلوِلِه.

ُج
نت
ست

أ

ُل االسُم النَِّكرةُ إلى معرفٍَة إذا قُِصَد تعيينُُه بالنَّداء. يتحوَّ
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التَّطبيق:	 

١ ٌف١بالنّداء:	 ٌف١باإلضافة،١واآلخُر١معرَّ استخرُج١من١البيِت١اآلتي١اسمَين:١أحُدهما١معرَّ
١ قاَل إبراهيُم المنذر:	

ولــن مـــعـــروٌف  اَء  ــدَّ ــ ــ ال إنَّ  ــوُم  ــ ق الهمميــا  ــاِب  ــ أرب بغر  ــوُب  ــع ــشُّ ال ــرقَّ  تـ

ُل االسُم النَّكرةُ إلى معِرفٍة إذا:  - أُضيَف إلى مَعِرفٍَة  يتحوَّ
    - قُِصَد تعيينُه بالنِّداء.

مثاٌل ُمعرَب:	 

١ الشهداء١ُفخُر١األّمِة:	
١ مةُ الظَّاهرةُ على آخرِه.	 الشهداءُ: مبتدأٌ مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ
١ مةُ الظَّاهرةُ على آخرِه، وهو مُضاف.	 فخُر: خبٌر مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ
١ ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخرِه.	 األمَِّة: مضاٌف إليه مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
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 التَّقويم النِّهائّي 

١١ أقرأُ الِفقرَة اآلتيةَ، ثّم أصّمُم في دفتري جدوالً مماِثالً للجدوِل اآلتي وأمألُ حقولَُه بالمطلوب:.
١ وعدُت في مخيّلتي إلى الّصيف الذي يمضيه أبناؤنا اليومَ في اللَّهِو، من سباحٍة وسفٍر وألعاٍب 	

َّها أصبَحْت سمةً من سماِت العصِر بسبب  عي أن إلكترونيٍّة ... وفّكرُت بظاهرة قلَِّة القراءِة التي ندَّ
ابكِة )اإلنترنت( والتلفاز. الشَّ

كرة نوُعُه مَن املعاِرِفالمُس املعرفةالمُس النَّ

٢١ أمألُ الفراغاِت اآلتية بأسماٍء مناسبٍة معّرفٍة باإلضافة:.
١ شباُب   يبنوَن الغَد المشرق.	
١ أقبَل فصُل   ضاحكاً.	
٣١ أقرأُ البيَت اآلتي، ثمَّ أنفُِّذ النَّشاط:.

١ قاَل أبو الفضل الوليد:	

بهجٌة بــعــَدَك  ــبِّ  لــلــصَّ ــا  م ــُف  صــي ــا  ــاهــاي ــن ــُس فـــيـــَك أمــانــهــا وم ــف ــن ــال ف

أستخرُج األسماءَ المعّرفةَ الواردَة في البيِت الّسابق، وأبيُِّن نوعها من المعارِف.أ   
أعرُب ما ُوِضَع تحتَُه َخّط.ب   

٤١ َف باإلضافِة وبالنداِء.. ُث أمام زمالئي لمّدة دقيقتَين عن أهّميِّة القراءِة، مُستَعِمالً االسَمين المعرَّ أتحدَّ
٥١ أكتُب فقرًة من ثالثِة أسطٍر أوظُِّف فيها أنواَع المعاِرِف مبيِّناً دوَر الثَّقافِة في بناِء َشخصيَّة اإلنساِن..
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الدرس الخامس فوّي عبيُر الشَّ حلُّ الُمشِكالت التَّ

أتعلَُّم:	 

١ أقرأ١ُالفقرة١َاآلتيةَ،١ثّم١أنفُِّذ١النَّشاط:	
وجدُت أنَّ غياَب عادِة القراءِة أصبَحْت سمةً من سماِت المجتمِع العربيِّ فقط في مختلِف بلداِنِه، إذ هْل 
اِنَها ثالثمئِة مليون نسمة؟ وتكادُ ال تباُع هذه  يُعقُل أْن يُطبَع ألَْفا نسخٍة من كتاٍب في أمٍَّة يبلُغ عددُ سكَّ
النسُخ أيضاً، أين يكُمُن الخطأُ في إحجامِ أطفاِلنا وشباِبنا عن مصادَقَِة الكتاِب؟ وأيَن هذا الجيُل من قوِل 
الشاعِر: »وخيُر جليٍس في األنامِ كتاُب«؟ وبدالً من مجالََسِة الكتاِب تسودُ ظاهرةُ إضاعِة الوقِت في الثرثرِة، 

والنميمِة، واألحاديِث التي ال تستنُد إلى مصدٍر، وال تعتمُد على أيِّ توثيٍق.
العربيَّة  حداثتَنَا  أّن  هو  والواقُع  عليها،  قضْت  الحداثةَ  أنَّ  ِعي  ندَّ التي  الوحيدَة  الظاهرَة  ليَسِت  القراءةُ 
َّتَي  َّتي حّولِت الحاسوَب )الكمبيوتر( إلى مجّرِد جهاٍز ِللَِعِب األطفاِل والمراهقين بديالً عن دف فقط هي ال
الكتاِب، بل هناَك ظواهُر أخرى عديدة تُِري الفرَق بين فهِمنا للحداثَِة الغربيَِّة وفهمِ الغرِب لهِذِه الحداثِة 

وممارسِته لها.
١١ اِبَقة.. دُ الـُمشِكلَةَ التي عرَضتْها الكاتبةُ في الِفْقَرِة السَّ أحدِّ
٢١ ُح بعَض المعلوماِت التي ذكرتها الكاتبةُ عن الـُمشِكلَة.. أوضِّ
٣١ أستخرُج أسباباً ذكرتها الكاتبةُ لحدوِث هذه الـُمشِكلَة، وأضيُف أسباباً أخرى من عندي..

دة
يمكُن ِذْكُر أسباِب الـُمشكلِة بطريقِة عرِض أسئَلٍة على النَّحِو اآلتي:فائ
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ؤاُل الرئيُس: 	  السُّ

١ ؟	 ما١أسباُب١غياِب١عادِة١القراءِة١في١مختلِف١بُلداِن١العالَـم١ِالعَربيِّ
ويتفّرع عن هذا السؤال أسئلَةٌ فرعيَّةٌ، هي:

١ ما أسباُب غياِب عادِة القراءِة المتعلّقِة بالتقّدم التقنّي؟	
١ ما أسباُب غياِب عادِة القراءة المتعلّقة بالواقع االجتماعّي؟ 	
١ أقترُح حاّلً أو أكثَر للُمشِكلَة.	
١ أدرُس الحلوَل التي اقترحتُها وإمكاَن تطبيِقها.	

ر
ّ ذك

أت

١ يتطلَُّب عرُض موضوٍع َوفَْق طريقِة حلِّ المشكالِت:	
١ فون المشكلة.	 تحديَد المشكلِة: وذلك باختياِر الطَّريقِة المناسبِة لجعِل المستمعين يتعرَّ
١ َف أسباِب المشكلِة.	 تعرُّ
١ 	. جمَع المعلوماِت حوَل المشكلِة: مْن مصادَر موثوٍق بها، وعرَضها بتسلسٍل منطقيٍّ
١ اقتراَح الحلوِل المناسبِة لها ثمَّ تعميَمها.	

ي الّسابقة:	 
أضيف إىل معلوما�ت

١ يمكن أن تُعَرَض أسباُب المشكلِة بوضع سؤاٍل رئيٍس، وأسئلٍة فرعيٍّة تتعلُّق به.	
١ اقتراُح الحلوِل يتطلُّب دراسةَ إمكاِن تطبيقها تطبيقاً فعليّاً، ويمكن أن تطبَّق تجريبيّاً لتعّرف نتائج 	

هذا التَّطبيق قبل تعميمها.
أتدرَُّب	 

١ ِب المدرسيِّ من أخطِر المشكالِت التي يعانيها المجتمع.	 تعدُّ مشكلةُ التسرُّ
١ أعاوُن زميلي على تطبيِق خطواِت حلِّ المشكالِت للتوّصِل إلى بعِض الحلوِل الممكنِة لعالِج 	

هذه المشكلِة، ونعرُض ما توّصلنا إليِه أمامَ زمالِئنا.
أطبِّق:	 

١ يعدُّ اإلدماُن على األلعاِب اإِلِلكترونيَّة َخطراً على تفكيِر األبناِء وسلوِكِهم.	
١ أطبُِّق خطوات حّل المشكالت للتوّصل إلى بعض الحلول الممكنة لعالج هذه المشكلة، 	

لُت إليه أمام زمالئي. وأعرُض ما توصَّ
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الوحدة الّرابعة: قيٌم إنسانيَّة

رس المعارف والمهاراتعنوان الدَّ

ْر ِبَغيرَك نّص أدبّيفكِّ

باعيَّة رفَمصادُر األفعاِل الثُّالثيَّة والرُّ قواعُد الصَّ

نَصٌّ أدبيٌّأنَت وأنا

َمصادُر األفعاِل اخُلماسيَِّة 
داسيَّة رفوالسُّ قواعُد الصَّ

نَصٌّ أدبيٌُّكْن بَلَْسماً

قواِعُد اإلمالءمواطُن الَفصِل والَوْصل

يخ الـُمطالََعةزهرةٌ فوَق املرِّ

تعبيٌر وظيفّيالتَّقرير
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ِقَيٌم ِإنسانيَّة

اِبَعة أهداُف الَوحَدِة الرَّ

ُم في نهاَيِة ِدراَسِة هذِه الَوحَدِة قاِدراً على: سيكوُن الُمَتعلِّ
* التزامِ آداِب االسِتماِع وشروِطِه.	
* فَْهمِ النَّصِّ الذي استََمَع إلَيِه فَْهماً مُجَمالً وتفصيليَّاً.	
* معاني 	 المناِسَب  وتيَّ  الصَّ التَّلويَن  مَُوظِّفاً  مَُعبِّرًة،  صحيحةً  َّةً  جهري قراءًة  النُّصوِص  قراءَِة 

النَّصِّ واالنفعاالِت الُمتََضمَّنَةَ فيِه.
* قراءَِة النَّصِّ قراءًة صامتةً مُلتَِزماً اإلرشاداِت والتَّعليماِت.	
* َِّة.	 استعماِل الُمعَجمِ في تعزيِز مُكتَسباتِه اللُّغَوي
* ئيسة – الفرعيَّة(.	 تحليِل النُّصوِص إلى ِفَكِرها )العامَّة – الرَّ
* 	 . تكويِن َحقٍل مُعَجميٍّ متوافر في النَّصِّ
* منيَِّة في النُّصوِص القرائيَِّة.	 الالِت الضِّ توضيِح بعِض الدَّ
* بِب والنَّتيجِة.	 تبييِن عالقاِت السَّ
* َّين من حيُث المضموُن. 	 اكِتشاِف أوُجِه التَّشابُِه بيَن بيتَيِن شعري
* ناِت الجماليَِّة للنَّصِّ 	 قاً جماليَّاً مستفيداً ممَّا تعلََّمُه من الُمكوِّ ِق النُّصوِص األدبيَِّة تذوُّ تذوُّ

األدبيِّ )بعض مصادِر الموسيقا الداخليَّة – التَّشبيه - الطِّباق(.
* َِّة عليها.	 ال ، وذكِر التراكيِب الدَّ اسِتخراِج المشاِعِر العاطفيَِّة ِمَن النَّصِّ
* إغناِء ثرَوِتِه األَدِبيَِّة بحفِظ أبياٍت مْن نُصوِص الَوحَدِة. 	
* رِفيَِّة واإلمالِئيَّة(.	 َّة والصَّ تطبيِق ما تعلََّمُه ساِبقاً من قواِعِد اللُّغَِة )النَّحوي
* ِثِه.	 ِف مصاِدِر األفعاِل واسِتعماِلها في كتابَِتِه وتََحدُّ تعرُّ
* سمِ اإِلمالِئيِّ واسِتْعماِلها في ِكتابَِته.	 ِف مَواطِن الَفصِل والَوْصِل في الرَّ تَعرُّ
* كتابَِة تقريٍر عن فعاليٍَّة أو مكاٍن مُلتَِزماً عناصَر التَّقريِر وَخصاِئَصُه األُسلوِبيَّةَ.	
* قعِة.	 كتابة بيٍت أو سطٍر شعريٍّ بخطِّ الرُّ
* تقديِر ِقيَمِ المَحبَِّة اإلنسانيَّة.	
* تقديِر ِقيَمِ التَّسامُِح وتقبُِّل اآلخِر.	
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رس األول الدَّ فّكْر بغيرك َنّص أدبيٌّ

وأَنَت تُِعدُّ َفطورَك، فكّْر بغريَك
ال تَْنَس ُقوَت الحامْم

وأنت تخوُض حروبََك، فكّْر بغريَِك
ال تنَس َمْن يَطلبوَن السالْم

ُد فاتورَة املاِء، فكّْر بغريَِك وأنَت تُسدِّ
َمْن يرَضعوَن الغامْم

وأنَت تعوُد إىل البيِت، بيِتَك، فكّْر بغريَِك
ال تنَس شعَب الخياْم

وأنَت تناُم وتُحيص الكواكَب، فكّْر بغريَِك
مثَّة َمْن مل يجْد حّيزاً للمناْم

وأَنَت تُحّرُر نفَسَك باالستعاراِت، فكّْر بغريَِك
َمْن َفَقُدوا حّقهْم يف الكالْم

وأَنَت تفكُّر باآلخريَن البعيديَن، فكّْر بنفِسَك
ُقْل: ليتني شمعٌة يف الظالْم

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

�

مق من الّرزق. القوت: ما يُمسُك الرَّ
تخوض: تقتحُم.

حابةُ البيضاء. الغَمام: جمُع غمامٍة، وهي السَّ

الحيِّز: يقصد بها المكان.
االستعاراُت: مصطلٌح بالغيٌّ يُقصُد به تشبيٌه 

ُحذَف أحُد طرفَيه.

 

محمود درويش)*(

مدخل إلى النص 

ليس أنبَل من اإلنساِن إذْ يشعُر بشعوِر اآلخرين، ويضُع نفَسه 
مكانهم، فيألُم آلالمهم ويفرُح ألفراِحهم، وليس أدلَّ على 
إنسانيِّته من أْن يجعَل من نفِسه شمعةً تنيُر دروبَهم المظلمةَ.

َّةُ )َكَزهِر  عري ِّي عام )2008م(: له مجموعةٌ كبيرةٌ مَن األعماِل، ومن هذِه األعماِل مجموعتُُه الشِّ ، ُوِلَد عام )1941م( وتُوف 	* محمود درويش: شاعٌر عربيٌّ فلسطينيٌّ
اللَّوِز أو أَبَْعد( التي أُِخَذ منها هذا النَّّص. 
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مهارات االستماع

* *أنفُِّذ*النّشاط:	 *متجنّباً*المشتّتات،*ثمَّ أستمُع*إلى*النَّصِّ
١* أستبعُد اإلجابةَ غيَر الّصحيحِة ممَّا بين القوسين:.

* مت(.	 يدعُو الّشاعُر اإلنساَن في النّصِّ إلى: )التَّضحيَِة ـ الـُمساواة ـ المحبَّة ـ الصَّ
2* أقتِرُح عنواناً آَخَر للنَّّص..

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* وتيَّ المناسَب للنُّصِح.. َّة معبِّرة مراعياً التَّلويَن الصَّ أقرأُ النّصَّ قراءًة جهري
2* أقرأُ األسطَُر الثمانيةَ األولى مَن النَّصِّ موظِّفاً إيماءاِت الوجِه وحركاِت اليََدين..
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أُنَفُِّذ*النشاط:	 أقرأ*النّّص*قراءًة*صامتًة،*ثُمَّ
١* اعر.. غيد التي يتنعَُّم بها اإلنساُن الذي خاطبُه الشَّ أذكُر من النَّصِّ مظهَرين من مظاهِر العيش الرَّ
2* ، أذكُر هذه الجوانب.. دت جوانُب المعاناِة في النّصِّ تعدَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١* ، تُحصي(.. ِف معنى )تُِعدُّ أستعيُن بالمعجم على تعرُّ
2* أصنُِّف الِفَكَر اآلِتيَةَ في جدوٍل مماثٍل أصمِّمُه في دفتري:.

عوة إلى  عوة إلى التَّفكير باآلخرين - الدَّ دين - الدَّ عوة إلى التَّفكير بالمشرَّ عوة إلى التَّضحية - الدَّ )الدَّ
َّة(. تحقيِق المطامح الفردي

ةالفكرة العاّمة ةفكرة فرعيَّ ةفكرة فرعيَّ
َ

بَعد
َ
 امُلست

ُ
الِفكرة

3* طلَب الّشاعُر إلى اإلنساِن أالَّ ينسى أموراً متعّددة، أذكُر اثنيِن منها..
4* َّْت على ذروة النَّظَرِة اإلنسانيَّة للّشاِعِر.. أذكُر العبارَة التي دل
5* ح ذلك.. ضمَّن الّشاعر قولَه: »وأنَت تنامُ وتُحصي الكواكَب« معانَي متعّددة، أوضِّ
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6* قال معين بسيسو مخاطباً اإلنسان:.
تطَلَّْع إىل األعنِي الغائراِت وقد علَِقْت بسقوِف الِخيام

* عرّي الذي يلتقي مضمونُه مضموَن هذا البيت، ثمَّ أذكُر وجهاً 	 ابِق السطَر الشِّ أذكُر من النّصِّ السَّ
من أوُجِه التشابِه، ووجهاً من أَوُجِه االختالف بينهما.

ق الجمالّي التذو�

١* بب:. اللِة على الـَمعنى، وأذكُر السَّ أدلُّ على التَّعبيِر األعمِق في الدَّ
* مَن يرَضعوَن الغمام.	
* مَْن يشربوَن الغَمام.	
2* من عناصِر الموسيقا الداخليَّة في النّصِّ تكراُر المفردات والتراكيِب، أمثِّل لكلٍّ منهما بمثاٍل من .

. النّصِّ
3* ابق شعوراً عاطفيّاً، وأذكُر التركيب الذي يعبر عنه.. أستخرُج من النّصِّ السَّ
4* أستخرُج من النَّصِّ أِمثلَةً تدلُّ على القيَمتَين اآلتيَتَين: )اإليثار - مساعدة المحتاجين(..

الحفُظ وا�لقاُء

* أحفُظ*النَّّص*وألقيِه*أمام*زمالئي.	

غويَّة التَّطبيقات الل�

١* طَريِن اآلِتيَين األفعاَل الواردة فيهما، ثمَّ أذُكُر عالمَةَ إعراِب كلٍّ منها:. أستَخرُج مَن السَّ
وأنت تخوُض حروبَك فكِّر بغريِك

الم ال تنَس من يطلبون السَّ

2* ُر – تعود- يجُد – يطلبون(.. أصنُِّف األفعاَل اآلتيةَ إلى صحيحٍة ومعتلٍّة )تنسى – تحرِّ
3* أعلُِّل ما يأتي:.

* كتابةَ الهمزِة على صورِتها في )ماء(.	
* زيادَة األلِف في كلمة )فقدوا(.	
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التعبير الكتابي

* أكتُب ِفْقرًة َعِن ضروَرِة دعمِ ذوي اإِلعاقَة، ملتزماً شروَط كتابِة الِفقرة.	

 الخط 

* طِر*والمسافاِت*بينَ*الكلماِت:*	 طريِن*اآلتيَين،*مراِعياً*ارِتكازَ*األحُرِف*على*السَّ قعِة*السَّ أكتُب*بخطِّ*الرُّ
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رف قواِعُد الصَّ

باعيَِّة مصادُر األفعاِل الثالثيَِّة والرُّ  

شاِعُر الأَرِْض

إلى  المـُغتَصِب  الحقِّ  وإعادِة  الفلسطينيَِّة،  قضيَّتِه  سبيل  في  يناضُل  وهو  حياتَه  درويش  محمودُ  قضى 
المكانةَ  أها  وبوَّ ِفْكِرِه،  ما تستحقُّ من  أرضُه  مُطلقاً، وأعطى  إيماناً  القضيَِّة  بتلك  يؤمُن  كاَن  إذْ  أصحاِبه؛ 
هاينَِة سعياً حثيثاً  امية في قلبِه حتّى ُسمِّي )شاعَر األرض(، وظلَّ يسعى إلى تحريِر وطنِه من رجِس الصَّ السَّ

حتّى وافتُه المنيَّةُ غريباً عنه، ففارقَْت روُحُه جسَده لتبقى ترفرُف بأجنحِتها في سمائِه.
…1…

* *أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاِط:*	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* سعى إلى تحريِر وطنِه َسعياً َحثيثاً. 	
* درس الطالب واجباته دراسةً متأنّيةً.	
١* أالحُظ أنَّ »سعياً« اسٌم من جنس الفعل )سعى( ويدلُّ على حدٍث،أبيّن نوعه من حيث )التجّرد من .

من - الداللة على الزمن(. الزَّ
2* أسّمي االسمِ » سعياً « مصدراً، أذكر عدد أحرف فعله..
3* أحّدد مصدر الفعل )درس( مّما ورد في المثال الثاني، ثمَّ أبيّن االختالف بينه وبين المصدر )سعياً(..
4* ماعيَّة . أالحُظ أّن مصادَر األفعاِل الثالثيَِّة ال تُقاُس على وزٍن واحد، أبيُِّن نوعها من حيُث السَّ

والقياسيَّة.

ُج
نت
ست

من، وهو األصُل الذي تصدُر أ المصدُر: اسٌم من جنس الفعل يدلُّ على الحدِث مجّرداً من الزَّ
عنه األفعاُل واألسماءُ المشتقَّة.

جوِع إلى الـُمعجماِت. مصادُر األفعاِل الثالثيَّة سماعيَّة وتُعَرُف بالرُّ

التَّطبيق:	 

* أذكُر*مصادرَ*األفعاِل*اآلتيِة:	
* َصَدَق - وفى - فَِرَح.	
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١* تُقلَُب المُُه في المصدر همزًة.
ض عنها بتاٍء مربوطٍة في آخرِه تُحَذُف عينُه في المصدِر ويُعوَّ *2

…٢…

* *أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاِط:	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* آمَن بقضيَّتِه إيماناً مُطلقاً.	
* أعطى وطنَُه ما يستحقُّ.	
* 	. ناضَل في سبيل إعادِة الحقِّ

أالحُظ أنَّ الفعَل )آمََن( رباعيٌّ صحيٌح، مصدُرهُ )إيمان(،أذكُر وزَن كلٍّ منهما.أ   
أالحُظ أنَّ الفعَل )أعطى( رباعيٌّ معتلُّ الاّلم، أذكُر مصَدَره، وأبيُِّن التغييَر الذي طرأَ عليه.	   
ة واالعتالل.	    حَّ أالحُظ أّن المصدَر )إعادة( على وزن )إفالة(، أذكُر فعلَه، ونوَعُه وفَق الصِّ

ُج
نت
ست

مصدُر الفعِل الرباعّي على وزن )أفعل( قياسيٌّ على وزن )إفعال( إذا كاَن صحيحاً، أو معتّل أ
الالم)1(. وعلى وزن إفالة )2( إذا كان معتّل العين.

التَّطبيق: 	 

* أعطي*مصدرَ*كلٍّ*من*األفعاِل*اآلتية:*)أقبل*	*أقام*	*أغنى(،*ووزنَه.	
…٣…

* *أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:*	 أقرأ*ُاألمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* ظلَّ يسعى إلى تحرير وطنه.	
* َسمَّى بعُضُهم محمود درويش )شاِعَر األرض(.	
* أ الطالُب المسألة.	 جزَّ
١* ر(، أذكُر وزنَه ونوَعه وفَق الّصّحِة . أالحُظ أنَّ المصدَر )تحرير( على وزِن )تفعيل( فعلُُه )حرَّ

واالعتالل.
2* أالحُظ أنَّ الفعَل )سمَّى( رباعيٌّ معتلُّ الاّلمِ، وزنُُه )فعََّل(، أذكُر مصَدرهُ، وأبيُِّن التَّغييَر الذي طرأَ عليه..
3* م، وزنُُه )فعََّل(، مصَدرهُ تجزئة، أبيُِّن التَّغييَر الذي طرأَ . أالحُظ أنَّ الفعَل )جّزأ( رباعيٌّ مهموُز الالَّ

عليه.

ُج
نت
ست

حيِح على وزن )فعَّل( قياسيٌّ على وزن )تفعيل(، وعلى وزن )تَْفِعلَة( أ مصدُر الفعِل الرباعيِّ الصَّ
م أو مهموَزها. إذا كان معتلَّ الالَّ
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التَّطبيق:	 

* باعيّةَ*)كّرم*	*جّزأ*	*حلّى(،*في*جدوٍل*ُمماثلٍ*أصمِّمُهُ*في*دفتري:	 أصنُِّف*األفعالَ*الرُّ

وزن املصدراملصدرنوعهوزنهالفعل

 الالمهمموز الالمسامل
ّ

معتل

…٣…

* *أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:*	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* فارقَْت روُحُه جسَده.	
* وافتُه المنيّةُ غريباً عن وطنِه.	
* رفَْرفْت بأجنحِتها في سماِء وطنه.	
١* ، أذكر وزَن كلٍّ منهما.. أالِحُظ أنَّ كاّلً مَن الفعلَيِن )فارَق – وافى( رباعيٌّ
2* أالحُظ أّن مصدَر الفعلين: )فارق – وافى( هما: مفارقة- موافاة، أذكُر وزَن كلٍّ منهما..
3* أالحُظ أنَّ الفعَل )رفرَف( فعٌل رباعيٌّ وزنُُه )فَْعلََل(، ومصدُرهُ )رفَرفةً(، أذُكُر وزُن مصِدِره..

ُج
نت
ست

مصدُر الفعِل الرباعّي )فاَعَل( قياسّي على وزن )مُفاَعلَةً )1((.أ
مصدُر الفعِل الرباعّي )فعلََل( قياسّي على وزن )فعلَلَةً )2((.

التَّطبيق:	 

* أذكُر*مصادرَ*األفعاِل*الرباعيِّة*الواردة*في*الُجمل*اآلِتيَِة،*وأذكُر*وزنَ*هذه*المصادر:	
* أعلَن الحكُم بدء المباراِة، وزلزلت صيحاُت التشجيِع الملعَب.	
* شارك سعيٌد في مسابقة القراءة.	

١* له مصدٌر سماعيٌّ على وزن )ِفَعال(، نحو )َحاور – ِحوار( و )َسابق – ِسباق(.
له مصدٌر سماعيٌّ على وزن )ِفْعالل( نحو )َزلزل – ِزلزال(. *2



107

ة �القاعدُة العام
المصدُر: اسٌم من جنس الفعل يدلُّ على الحدِث مُجّرداً من الزمن، وهو األصل الذي تصدُر 

عنه األفعاُل واألسماءُ المشتقَّة.
* مصادُر األفعاِل الثالثيَِّة سماعيَّةٌ تُعَرف بالّرجوِع إلى الُمعجمات.	
* باعيِّ على وزن )أَفَْعَل( قياسيٌّ على وزن )ِإفَْعال( إذا كان صحيحاً، أو 	 مصدُر الِفعِل الرُّ

م، وعلى وزن )ِإفَالَة( إذا كان معتلَّ الَعيِن. معتلَّ الالَّ
* باعيِّ على وزن )فَعََّل( قياسيٌّ على وزن )تَْفِعيل( إذا كان صحيحاً، 	 مصدُر الفعِل الرُّ

م أو مهموَزها. وعلى وزن )تَْفِعلَة( إذا كان معتلَّ الالَّ
* مصدُر الفعِل الرباعّي )فَاَعَل( قياسيٌّ على وزن )مَُفاَعلَة(.	
* مصدُر الفعِل الرباعّي )فَْعلََل( قياسٌي على وزن )فَْعلَلَة(.	

مثاٌل معرٌب:	 

* سالمُ*األقوياِء*انِتصاٌر.	
* مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آخِرِه.	 سالمُ: مبتَدأٌ مرفوٌع، وعالمَةُ رفِعِه الضَّ
* ِه الكسرةُ الظَّاهَرةُ على آِخِرِه.	 األقوياِء: مضاٌف إلَيِه مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
* مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آخِرِه.	 انِتصاٌر: خبٌر مرفوٌع، وعالمَةُ رفِعِه الضَّ

 التَّقويم النِّهائّي 

١* كل:. بَط بالشَّ أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوِب مُراعياً الضَّ

ر
َ

ُهامَلصد
ُ
وزن

ُ
ُهالِفْعل

ُ
وزن

إسامع

تجهيز

محافظة

زلزلة
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2* بَط بالشكل:. أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثمَّ أمأل حقولَه بالمطلوِب مُراعياً الضَّ

ُ
ُهالِفْعل

ُ
ُرهوزن

َ
ُهمصد

ُ
بُبوزن السَّ

أنار

أحىص

هّنأ

سّمى

3* أذكُر مصادَر األفعاِل اآلِتيَِة، ثُمَّ أوظُِّفها في جمٍل من إنشائي:.
* أبان – نّمى - دحرج – دّرب.	
4* أتحّدُث أمامَ زمالئي ببضِع جمٍل عن واجبي في مساعدِة اآلخريَن مُستعِمالً مصادَر األفعاِل الثالثيَِّة .

والرباعيَّة.
5* باعيَِّة، ثُمَّ أعِرُب ما تحتَه خطٌّ :. أشرُح البيَت اآلتي مُستَعِمالً مصادَر األفعاِل الثُّالثيَِّة والرُّ

* قال المتنبِّي:	

الفتى ــى  ع تـــدلُّ  ــاٌق  ــ أخ ــفــِس  ــنَّ ــل تساخياول أم  أىت  مـــا  ــاًء  ســـخـ أكـــــاَن 
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رس الثاني الدَّ أنت وأنا َنّص أدبيٌّ

ــي َمـــــْن أنـــا؟1 ــّنـ ـــائـــُل عـ ــىأيُّـــهـــا الـــسَّ وجــن ــاً  ــب ــي ط ــبِّ  ـــحـ ال َذْوُب  أنــــا 

ــا٢ً ــق ــاش ــي ع ــب ــل ــُت ق ــ ــل ــ ــاأنــــا َمـــــْن أرس ــن ــَس ــَح ــوى ال ــهـ ــُم الــُقــبــَح ويَـ ــ ــْرَح ــ يَ

ــْف َمــطــلــبــي٣ ــ ــالِ ــ ــام شـــئـــَت وخ ــْن كـ ــ ــداً ُمــضــطَــِغــنــاك ــ ــاقـ ــ لــــن تــــــراين حـ

ــاين الـــهـــوى٤ ــ ــ ــبُّ وإميـ ــ ــح ــ ــي ال ــج ــه ــن ــام ــن ــَف ال ــا  ــيـ ُدنـ يف  كــالــحــبِّ  ِغـــنـــى  ال 

لـــُه٥ لــــــوَن  ال  ــاُن  ــ ــسـ ــ اإلنـ ــامـــوطـــنـــي  ــن ــوط فـــاجـــعـــِل اإلنــــســــاَن مــثــي َم

لـــُه٦ جـــنـــَس  ال  اإلنـــــســـــاُن  ــاوأخــــــي  ــن ــن ــي ب ــوَد  ــ ــيـ ــ قـ ال  حــــــــــدوَد،  ال 

ــذا٧ ــشَّ ال ــا  ــنَّ ع ســـْل  الـــحـــبِّ  دروِب  ــا؟!يف  ــن ــوس َس إاّل  رَب  ــدَّ ــ ــ ال ــا  ــن ــرْس غ هــل 
ت

دا
فَر

مل
ُح ا

ش
�

:َجماُل الـُحبِّ وعذوبَتُُه. المُضطَِغن: الـُممتِلئُ ِحْقداً.ذوُب*الُحبِّ

 

خليل الهنداوّي)*(

مدخل إلى النص 

دروبه  في  نزرَع  وأن  وطناً!  اإلنساَن  نرى  أن  أجمَل  ما 
ُق  تفرِّ التي  األموِر  صغائِر  عن  ََّع  ونترف والجمال،  الحبَّ 
ُحدوٍد. بال  عطاءً  حياتُنا  لتثمَر  اإلنسان  أخيِه  عن  اإلنساَن 

، ُوِلَد في صيدا عام )1906م( وتوفّي عام )1976م(، من أعماِله: صفحةٌ من حياِة باريس، سوُق النَّار. ومن كتاب )مختارات  خليل الهنداوّي: أديٌب عربيٌّ سوريٌّ *	
من األعمال الكاملة( أِخَذ هذا النّص.
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مهارات االستماع

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 أستمُع*إلى*النّّص*مراعياً*آداَب*االسِتماِع،*ثُمَّ
١* حيحةَ ممَّا يأتي:. أختاُر اإلجابةَ الصَّ

* يُعاِلُج النَّصُّ موضوعاً: )اجتماعيّاً – وطنيّاً – إنسانيّاً(.	
* : )الحّب – الهوى– الَحَسْن(.	 الكلَمةُ األكثُر تكراراً في النَّصِّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* .. وتيَّ المناسَب إلبراِز مشاِعِر الحبِّ أَقرأُ النّصَّ قراءًة جهريّةً مراعياً التَّلويَن الصَّ
2* أَقرأُ أبياَت المقطِع الثَّاني مراعياً إبراَز أسلوبَي األمِر واالسِتفهام..
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أُنَفُِّذ*النشاط:	 أقرأ*النّّص*قراءًة*صامتًة*في*دقيقَتَين*على*األكثِر،*ثُمَّ
١* رسَم الّشاعُر صورًة لنفسِه في المقطِع األّوِل، أذكُر مالمَحها..
2* دُها.. نفى الّشاعُر عوامَل التفرقِة بين اإلنساِن وأخيِه اإلنساِن في المقطِع الثّاني، أعدِّ

* 	
االستيعاب والفهم والتحليل

١* ِف ضدِّ كلمِة »خالف« وجمِع كلمِة »دنيا«.. أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ
2* أرتُّب الفكَر اآلتيةَ وفق وروِدها في النّصِّ السابق:.

* االختالُف ال يستوجُب الكراهيةَ.	
* 	. دوُر اإلنساِن في نشِر الحبِّ
* 	. جوهُر الّشاعِر الحبُّ
3* َل من النَّصِّ بما ال يزيُد على سطٍر واحٍد.. أشرُح البيَت األوَّ
4* دعا الّشاعُر اإلنساَن إلى جعِل الحبِّ منهجاً في الحياِة، أعلُّل ذلك من فهمي البيت الّرابع..
5* أبيُّن الغرَس الذي قصَده الّشاعُر في البيِت السابع. وأوّضُح أثَر ذلك في بناِء الوطن..
6* قاَل الّشاعُر إيليا أبو ماضي:.

بـــوجـــِهـــَك عــّنــي ــْل  ــ َتـ ــي ال  ــ ــا أخ ــْديـ ــْرقَـ فَـ أنــــَت  وال  ــٌة  ــم ــح ف ــا  ــ أن ــا  مـ

* يلتقي هذا البيُت البيَت الخامَس ِمْن حيُث المضموُن، أذكُر وجهاً للتشابِه بينهما.	
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ق الجمالّي التذو�

١* في التركيِب: »الحبُّ منهٌج« تشبيه أحّدد المشبّه والمشبّه به فيه، ثمَّ أذُكُر نوع هذا التشبيه..
2* في البيت الثّاني طباُق إيجاٍب، أمثُِّل له..
3* أصُل كلَّ قيمٍة في القائمِة )أ( بما يدلُّ عليها في القائمة )ب(..

	أ

أرسلُت قلبي عاشقاًالتسامح

أخي اإلنساُن ال جنَس لهالحّب

لن تراين حاقداًاألخّوة

الحفُظ وا�لقاُء

أحفُظ النَّصَّ وألقيه أمام زمالئي مراعياً التَّلويَن الصوتيَّ المناِسَب للمعاني الواردِة فيِه.

غويَّة التَّطبيقات الل�

١* أستخرُج من البيِت اآلتي اسماً موصوالً وأذكُر داللتَه:.

ً ــا ــي عــاشــق ــب ــل ــُت ق ــ ــلْ ــ ــن أرس ــا مـ ــ ــاأن ــن ــَس ــَح ــوى ال ــهـ ــَح ويـ ــب ــق ــُم ال ــرحـ يـ

2* أرتُب الكلماِت اآلتيةَ وفق وروِدها في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت: )مطلبي – قيود – طيّباً(..
3* أذكُر مصادَر األفعاِل اآلتيَِة: )أرسلُْت – خالَف – ترى(..
4* أبيُّن سبَب كتابِة الهمزِة األوليِة على صورتها في كلمِة )إيمان(، ثمَّ أعطي من عندي كلمتين تكتُب .

وَرِة نفِسها. الهمزةُ فيها على الصُّ
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التعبير الكتابي

ُّ ل
تع

أ

عوة*إلى*التكافل*االجتماعي: فقرة*مقترحة:*الدَّ
فاء أينما ُوجد،  افتَْح قلبََك، ومدَّ يَد العوِن لآلخرين، وكْن غيمةَ خيٍر وعطاء، تمنُح النَّماءَ والصَّ

وابتعْد عن األنانيَِّة وحبِّ التملُِّك؛ ليعمَّ الخيُر الَجميَع. 
أالحُظ أنَّ الِفقرَة:

* 	.) عوة إلى التَّكافُِل االجِتماعيِّ تناولَْت فكرًة رئيسةً واحدًة هي: )الدَّ
* نِت الفقرَة بوضوِح األلفاِظ والتَّراكيِب، مثل: )افتَْح قلبََك، 	 تميَّزِت الِفكُر الفرعيَّةُ التي كوَّ

ُكْن غيمةَ خيٍر، ابتَِعْد عن األنانيَِّة(.
* مَْت معلوماٍت صحيحةً.	 قدَّ

* أكتُُب*فقرًة*أدعو*فيها*زمالئي*إلى*احترام*الرأي*اآلخر*مبيّناً*أهمّيّة*تبادل*اآلراِء.	

 الخط 

قعِة، مُراِعياً المسافاِت بيَن الَكِلمات: أكتُب في دفتري البيَت اآلتي بخطِّ الرُّ
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رف قواِعُد الصَّ

داسيَِّة مصادُر األفعاِل الُخماسيَِّة والسُّ  

ٌة قيٌم ِإنسانيَّ

إنساٍن على وجِه  أنَت وكلُّ  الحقيقيّةَ  المحبّةَ  تتبادَل  أْن  يعني  اإلنسانيِّة  إلى  انتماءََك  إّن  اإلنساَن!  أخي 
روُح  إنّها  االنِطفاء؛  تعرُف  ال  روٌح  فيَك  تتِّقَد  وأْن  المحبِّة،  هذه  بثماِر  تتلذّذُ  يجعلَُك  تبادالً  المعمورِة 
األخّوِة التي تدعوَك أبداً إلى االرتقاِء ِببَني جنِسَك بالتعاوِن ال التعالي، بالتَحلّي بالعزمِ واإلصراِر ال الّضعِف 
الحياةُ اخضراراً، وتبتهُج، ويتراقُص فيها التفاؤُل والفرح وينجلي  واالنكسار، فبتمثّلَك هذه القيَم تزدادُ 

التشاؤمُ والحزن.
…1…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:*	
* ِة، فابتََهَجِت الحياةُ.	 اتّقَدْت فينا روُح األخوَّ
* تبادَلْنا المحبّةَ تبادالً جعلَنا نتلذّذُ بثماِرها.	
* عِف واالنِكسار.	 نحيا بالعزمِ واإلصراِر ال بالضَّ
* بتََمثُِّل الِقيَمِ اإلنسانيِّة تزدادُ الحياةُ اخِضراراً.	
١* أالحُظ أّن الفعَل )اتّقَد( خماسيٌّ مبدوءٌ بهمزِة وصٍل وهو صحيُح الالمِ على وزِن افتعَل، أذكُر وزَن .

الفعِل )ابتهَج(.
2* أالحُظ أّن مصدَر الفعل )اتّقَد( هو )اتّقاد( على وزن )افِتعال(، أذكُر مصدَر الفعِل )ابتهج(، ووزنَه..
3* أاُلحُظ أّن المصدَر )انِكسار( على وزن انِفعال، أذكُر فعلَُه، وَوْزنَه..
4* أاُلحُظ أّن المصدَر )اْخِضرار( على وزن افِعالل، أذكُر فعلَُه، وَوْزنَه..
5* م، مصدرهُ )تَبادُل(، أذكُر وزَن . أالحُظ أّن الفعَل )تبادََل( خماسيٌّ مبدوءٌ بتاٍء زائَدٍة وهو صحيُح الالَّ

كلٍّ مَن الِفعِل ومَصَدِرِه.
6* ذ(، أذكُر وزَن كلٍّ مَن الِفعِل ومَصَدِرِه.. م، مصدُرهُ )تلذُّ ذَ( خماسيٌّ صحيُح الالَّ أالحُظ أّن الفعَل )تلذَّ

ُج
نت
ست

أ

مصادُر األفعاِل الخماسيَِّة قياسيَّةٌ تُعَرُف أوزانُها بمعِرفَة أوزاِن أفعالـِها:
* فإذا*كانَ*الِفعُْل*مبدوءاً*بهمزة*وصلٍ*على*وزن:	

* افتََعَل جاءَ مصدرهُ على َوْزِن افِتعال.	
* ِانَْفَعَل جاءَ الـَمْصَدُر على َوْزِن ِانِْفعال. تُزاد األلف قبل آخر الفعل ويكسر حرفه الثالث.	
* ِافَْعلَّ جاءَ الـَمْصَدُر على َوْزِن افِعالل.	
* وإذا*كان*الفعُل*مبدوءاً*بتاٍء*زائدة*على*وزن:	

* تََفاَعَل جاءَ مصدُرهُ على َوْزِن تفاعُل.   يضّم ما قبل آخر الفعل.	
* تفعََّل جاءَ مصدُرهُ على َوْزِن تََفعُّل.	
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التَّطبيق:	 

* أذكُر*مصادرَ*األفعاِل*اآلتية*ووزن*كلٍّ*منها:	
ابيضَّ – انحسر – ابتكر – تشارك - تقّدم

…٢…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:*	
* بالتحلّي بالعزمِ واإلصراِر نحّقُق االرتقاء.	
* يتراقُص التفاؤُل والفرُح وينجلي التشاؤمُ والحزُن.	
* روُح األخّوِة تدعونا إلى التعاوِن ال التعالي.	
١* ِة واالعِتالل.. حَّ أذكُر فعَل كلٍّ ِمَن الَمصدَرين )التحلّي – التعالي(، ووزنَه، ونوَعه وفَق الصِّ
2* جاءَ المصدُر )التحلّي( على وزِن )التفعُّل(، والمصدُر )التعالي( على وزِن )التفاعل(، أذكُر التَّغييَر .

ً منهما. الذي أصاَب كالَّ
3* أالحُظ أّن الفعَل )ينجلي( خماسيٌّ معتلُّ الاّلم، مصدرهُ )انجالء(، أذكُر وزنَه، والتَّغييَر الذي أصابَه..
4* أالحُظ أنَّ المصَدَر )ارتقاء( هو مصدُر الفعِل )ارتقى(، أبيُِّن نوَع هذا الِفْعِل وَوْزنَه، والتَّغييَر الذي .

أصابَه.

ُج
نت
ست

أ

إذا كاَن الفعُل الخماسيُّ الذي على وزن )تَفعََّل( أو )تفاَعَل( معتلَّ الاّلم تُقلُب المُه في المصدِر 
ياءً، ويُكَسُر ما قبلَها.

إذا كاَن الفعُل الخماسيُّ الذي على وزن )انَفَعَل( أو )افتََعَل( معتلَّ الاّلم تُقلُب المُه في المصدر 
همزًة.

التَّطبيق:	 

* أذكُر*مصادرَ*األفعاِل*اآلتية:	
انحنى – تراخى – اكتفى - تجلّى
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…٣…

* أقرأُ*الِفقرةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أنفُِّذ*النَّشاط:	
كافَح اإلنساُن في سبيِل لقمِة العيِش فما استسلْم أمامَ صعاِب الحياِة ومشاِقّها التي اعترضتُْه، وما استعصى 

عليه شيءٌ، وعندها اطمأنّت نفُسه واستعادَ ثقتَه بنفِسه.
١* أالحُظ أنَّ كاّلً من الِفعلَين )استسلَم – اطمأنَّ( سداسيٌّ صحيٌح مبدوءٌ بهمزِة وصٍل، أبيُِّن وزَن كلٍّ .

منهما.
2* ..) أالِحُظ أنَّ مصدَر الفعِل )استسلََم( هو )اسِتسالم(، أذُكُر مصَدَر الِفعِل )اطمأنَّ
3* ُح التَّغييَر الَّذي طرأَ على هذيِن . أذكُر وزَن كلٍّ من مصدَري الفعلَين )ِاْستَْسلََم – ِاطَْمأَنَّ(، وأَوضِّ

الِفعلَين عنَد َصوِغ المصَدِر.
4* اِبقِة، وأذكُر نوَع كلٍّ منهما من حيُث . داسيَّين الـُمعتلَّين الواردَيِن في الِفقرِة السَّ أدلُّ على الِفعلَين السُّ

موقُع حرِف العلَِّة فيه.
5* أالحُظ أنَّ )استعصاء( هو مصدُر الفعل )استعصى(، أذكُر وزَن هذا الفعِل، وأبيُّن التغييَر الذي أصابَه..
6* أالحُظ أنَّ )اسِتعادة( هو مصدُر الفعل )استعادَ(، أذكُر وزَن هذا الفعِل، وأبيُّن التغييَر الذي أصابَه..

ُج
نت
ست

أ

داسيَِّة قياسيَّةٌ، تُعَرُف أوزانُها بمعِرفَة أوزاِن أفعاِلها. مصادُر األفعاِل السُّ
* فإذا*كانَ*الفعُل*على*وزِن:	

* ِاْستَْفَعَل: وكاَن َصحيحاً مَبُدوءاً بـَِهْمَزِة َوْصٍل جاءَ مَْصَدُرهُ على وزِن ِاْسِتْفعال.	
* ل.	 ِافَْعلَلَّ: وكاَن َصحيحاً مَبُدوءاً بـَِهْمَزِة َوْصٍل جاءَ مَْصَدُرهُ على وزِن ِافِْعالَّ

ويُصاغُ الـَمصَدُر في هاتين الحالَتَين ِبَكْسِر الَحْرِف الثَّاِلِث مَن الِفْعِل وزيادَِة ألٍف قبَل آخره.
* وإذا*كانَ*الِفعُْل*على*َوْزِن*)استَفْعَلَ(*وكان:	

* م تُقلَُب المُُه في الـَمصَدِر همزًة.	 مُعتَلَّ الالَّ
* ُض عنها بتاٍء مربوطٍة.	 مُعتَلَّ الَعيِن تُحَذُف عينُُه في الـَمصَدِر ويُعوَّ

التَّطبيق:	 

* أذكُر*مصادرَ*األفعاِل*اآلتيِة*وأوزانها	
استشهد – استقال – استسقى – اكفهّر
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١* مصادُر األفعاِل الخماسيَِّة قياسيَّةٌ تُعَرُف أوزانُها بمعِرفَة أوزاِن أفعالـِها..
* فإذا*كانَ*الِفعُْل*مبدوءاً*بهمزة*وصلٍ*على*وزن:*	

* افتََعَل جاءَ مصدرهُ على َوْزِن افِتعال.	
* ِانَْفَعَل جاءَ الـَمْصَدُر على َوْزِن ِانِْفعال. تُزاد األلف قبل آخر الفعل ويكسر حرفه الثالث.	
* ِافَْعلَّ جاءَ الـَمْصَدُر على َوْزِن افِعالل.	
* وإذا*كان*الفعُل*مبدوءاً*بتاٍء*زائدة*على*وزن:	

* تََفاَعَل جاءَ مصدُرهُ على َوْزِن تفاعُل.   يضّم ما قبل آخر الفعل.	
* تفعََّل جاءَ مصدُرهُ على َوْزِن تََفعُّل.	
* مِ تُْقلَُب المُه في المصدِر ياءً ويُكَسُر ما قبلَها.	 تفعََّل وتفاَعَل وكاَن مُعتَلَّ الالَّ
* م*تُقْلَُب*الُمهُ*في*المصدر*همزًة.*	 *الالَّ وإذا*كان*الفعُل*على*وزِن*انفعَلَ*أو*افتَعَلَ*وكانَ*ُمعتَلَّ
2* داسيَِّة قياسيَّةٌ، تُعَرُف أوزانُها بمعِرفَة أوزاِن أفعالـِها.. مصادُر األفعاِل السُّ
* فإذا*كانَ*الفعُل*على*وزِن:	

* ِاْستَْفَعَل وكاَن َصحيحاً مَبُدوءاً بـَِهْمَزِة َوْصٍل جاءَ مَْصَدُرهُ على وزِن ِاْسِتْفعال.	
* ل.	 ِافَْعلَلَّ وكاَن َصحيحاً مَبُدوءاً بـَِهْمَزِة َوْصٍل جاءَ مَْصَدُرهُ على وزِن ِافِْعالَّ

ويُصاغُ الـَمصَدُر في هاتين الحالَتَين ِبَكْسِر الَحْرِف الثَّاِلِث مَن الِفْعِل وزيادَِة ألٍف قبَل آخِرِه.
* وإذا*كانَ*الِفعُْل*على*َوْزِن*استفعلَ*وكان:	

* م تُقلَُب المُُه في الـَمصَدِر همزًة.	 مُعتَلَّ الالَّ
* ُض عنها بتاٍء مربوطٍة.	 مُعتَلَّ الَعيِن تُحَذُف عينُُه في الـَمصَدِر ويُعوَّ

مثاٌل ُمعرٌَب	 

* *التَّساُمُح*وجهٌ*من*اإلحساِن.	
* مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آخِرِه.	 التَّسامُُح: مبتدأٌ مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
* مَّةُ الظَّاِهَرةُ على آخِرِه.	 وجٌه: خبٌر مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
* 	. ِمَن: حرُف جرٍّ
* ِه الكسَرةُ الظَّاِهرةُ على آخِرِه.	 ، وعالمَةُ جرِّ اإلحساِن: اسٌم مجروٌر بحرِف الجرِّ
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 التَّقويم النِّهائّي 

١* أصمُِّم جدوالً مُـمـاثاِلً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوِب:.
ُ

التغي�يوزن املصدراملصدروزن الفعلالِفْعل

تجنُّبيتجنَُّب

تحايشتفاَعَل

اسِتفعالاستدعى

تقابََل

انِفعالانَفَعل

افِتعال

اسِتاملةاستامل

2* أضُع المصدَر المناسَب في الفراغاِت:.
* شارَك الالعبون في المباراِة   أدَّْت إلى فوزهم.	
* المة.	   بقواعِد المروِر يؤدِّي إلى السَّ

3* أقرأُ البيَت اآلتي، ثُمَّ أنفُِّذ النَّشاط:.
* قال معروف الرصافي في الوطن: 	

له ــاَء  ــه ــت ان ال  حـــبَّـــاً  )نـــحـــبُّـــَك(  ــا  ــ والــّزمــنــاإنّ واألكــــواَن  األرَض  يستغرُق 

ابِق مَصَدراً خُماسيَّاً، وأذُكُر ِفعلَُه، وفعالً سداسيّاً، وأذُكُر مصَدَرهُ.أ    أستخرُج مَن البيِت السَّ
ابَق مُراِعياً استعماَل مَصَدَريِن على األَقَّل.	    أشرُح البيَت السَّ
اِبِق ما ُوِضَع تحته خطٌّ إعراب مفرداٍت، وما بين قوَسين إعراَب جمٍل.	    أعرُب من البيِت السَّ

4* ُث أمام زمالئي عن أهميّة اغتنامِ الُفَرِص في كسب محبَِّة النّاس، مُستَعِمالً مصادَر األفعاِل . أتحدَّ
داسيَّة. الُخماسيَِّة والسُّ

5* أكتُب فقرًة عن أهميَِّة تأمين فَرِص العمِل للحدِّ مْن مشِكلَِة الفقِر، مُستَعِمالً مصادَر األفعاِل الُخماسيَِّة .
داسيَّة. والسُّ
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رس الثالث الدَّ ُكْن بلَسمًا َنّص أدبيٌّ

ــام1 ــ أَْرَق ــُرك  ــ ده صـــاَر  إْن  ــســامً  ــلْ بَ ــقــامكـــْن  ــلْ َع غـــــريَُك  ــاَر  ــ صـ إْن  وحــــــالوًة 

ــا٢ ــوِزه ــن كُ كـــلَّ  َحـــَبـــْتـــَك  الــحــيــاَة  ماإّن  ــعــِض  ــب ب ــاِة  ــي ــح ال عـــى  ــنَّ  ــلَ ــخ ــْب ت ال 

ــنــا٣ بــالــثَّ إاّل  تُـــْجـــَز  مل  وإْن  ــْن  ــسـ َهــَمــىأحـ إْن  يبغي  الــغــيــُث  الـــجـــزاِء  أيَّ 

ـــوى وهــنــائِــهــم٤ ــْل إلســـعـــاِد الـــسِّ ــم ــاع وتَــْنــَعــامف الــحــيــاِة  يف  ــْســعــْد  تَ ــَت  شــْئ إْن 

غفا٥ إْن  ــِة  ــّب ــح ــامل ب ــوَرك  ــعـ شـ مــىأيـــقـــْظ  ــوا كــالــدُّ ــان ــاِس ك ــّنـ ــوُر الـ ــع ــوال ش لـ

ــرّيا٦ً ــْراً نـ ــ ــْب فــيــغــدو الـــكـــوُخ َقـ ــِبـ ُمظلِامأْحـ ِســْجــنــاً  ــوُن  ــك ال فــُيــْمــي  ــغــْض  أب

ــّداُع مالــو تَــْعــَشــُق الـــَبـــيـــداُء أصــبــَح رمــلُــهــا٧ ــ ــخ ــ ــا ال ــهـ ــاَر رسابُـ ــ زْهـــــراً وصـ

ــٌض٨ ــِغ ــْب ُم إاّل  األرِض  يف  ــْن  ــك ي مل  ــالــو  ــ ــَرَّم ــ لَــــَتــــرَّمــــْت بـــــوجـــــوِدِه وت
ت

دا
فَر

مل
ُح ا

ش
بلسم: دواء.�

أرقم: أخبث الحيّات.
علقم: مُّر.

حَبَتَْك: مَنَحتك.

همى: سال.
َر. مَ: تضجَّ تبرَّ

وى*: يُقَصد بها اآلخرون. السِّ
ما: في البيت السابع مخفَّفةٌ من ماء.

 

إيليا أبو ماضي)*(

مدخل إلى النص 

وبين  والعطاءُ،  المحبَّةُ  هما  كلمتان  الحياِة  عنواُن 
مكان. كلِّ  في  اإلنساُن  تَقلََّدها  ثمينةٌ  جواهُر  حروِفِهما 

ِّي عام )1957م(، سافَر إلى مصَر ومنها إلى أمريكا ليعمَل في التّجارِة، له ديواُن شعٍر  إيليا أبو ماضي: من أبرِز ُشعراِء الـَمهجِر، ُوِلَد في لُبناَن عام )1894م( وتُوف *	
مطبوٌع أُِخَذ منه هذا النَّّص.
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مهارات االستماع

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 ِث،*ثُمَّ *ُمنتَِبهاً*إلى*المُتحدِّ أستمُع*إلى*النَّصِّ
١* حيحةَ مـمَّا بيَن القوَسين: . أختاُر اإلجابةَ الصَّ

* 	.) أبياُت النّصِّ ِمَن الشعِر: )الوطنيِّ - الَقوميِّ - اإِلنسانيِّ
* بِر(. 	 لم يَْدُع الّشاعُر في نّصِه إلى: )المحبَِّة – العطاِء – الصَّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* أقرأُ النّصَّ قراءًة جهريّةً مُعبّرًة مراعياً التنغيَم الصوتيَّ المناسَب للنّصِح واإلرشاِد..
2* أقرأُ الـَمقطََع الثَّاني مُراِعياً إبراَز المشاِعِر اإلنسانيَِّة المتجليَِّة فيه..
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

١* فاِت، أذكُر ثالثاً منها.. ِل أْن يتحلَّى ببعِض الصِّ طلَب الّشاعُر مَن اإلنساِن في المقطِع األوَّ
2* أذكُر أثَرين من آثاِر المحبِّة مّما وردَ في المقطِع الثّاني في النّّص..

االستيعاب والفهم والتحليل

١* أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف مرادِف كلمِة )البيداء(، وجمِع كلمِة )الغيث(..
2* أَستخرُج من النّصِّ خمَس كلماٍت تنتمي إلى مجاِل الطبيعِة..
3* أُكمُل المخطَّط الفكريَّ اآلتي بما يُناسب: .

ُة الفكرَُة العامَّ

الّدعوُة إىل املحبِّة والعطاِء 

الفكرَُة الرئيسُة ١

الّدعوُة إىل العطاء والّسعادة
الفكرَُة الرئيسُة ٢

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

.....................................الّدعوُة إىل مقابلِة اإلساءِة باإلحساِن

أثُر كلٍّ من الحبِّ والكرِه يف اإلنساِن.....................................

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

أثُر الحبِّ يف الطبيعِةاالقتداُء بالطبيعِة يف اإلحساِن

الِفَكُر الفرعيَُّة
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4* ِه عن متناقضاِت الحياِة، أدلُّ على ذلك بمثالَين من النّّص.. كشَف الّشاعُر في نصِّ
5* مْن فَهمَي البيَت الثَّامَن، أُبيُّن أثََر البَغضاءَ في كلٍّ مَن اإلنساِن واألرِض.
6* قاَل الّشاعُر زكي قنصل:.

ــّرى ــال ــا ب ــريّـ ــُل الـ ــص ــّب قـــد ت ــح ــال ــدُمب ــه ــُة ت ــن ــي ــضــغ ــبُّ يــبــنــي وال ــح ــال ف

* ادَس ِمْن حيُث المضموُن، أذكُر وجهاً للتشابِه بينهما.	 يلتقي هذا البيُت البيَت السَّ

ق الجمالّي التذو�

١* الِّ عليِه في القائمِة )ب( فيما يأتي:. عوَر في القائمِة )أ( بالتركيِب الدَّ أصُل الشُّ

	أ

أيقظ شعوَرك باملحبّةالحّب

أيَّ الجزاء الغيُث يبغي إْن هَمىالّضَجر

ترّبمت بوجودهاإلعجاب

2* أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بالمطلوب: .
* 	. ، أداةُ التَّشبيِه:   ، الـُمشبَّه ِبِه:   مى: الـُمشبَّه:   النَّاُس كالدُّ
3* .. من عناصِر الموسيقا الداخليَِّة التي أسهمْت في إغناِء موسيقا النَّصِّ »التَّصريُع«، أمثُِّل له مَن النَّصِّ

دة
طِر الثَّاني من فائ ِل ونهايِة الشَّ طِر األوَّ ، يكوُن عند تَماثُِل نهايَِة الشَّ التصريُع: محّسٌن بديعيٌّ لفظيٌّ

البيِت الواحِد بالحروِف والحركات.

4* تضمََّن النَّصُّ قيماً إنسانيّةً، أسّمي اثنَتَين منها..

الحفُظ وا�لقاُء

* ابِق*أربعةَ*أبياٍت*أعجبَتْني،*وألقيها*أمامَ*زُمالئي.	 *السَّ أحفَُظ*منَ*النَّصِّ
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غويَّة التَّطبيقات الل�

١* م(.. أذُكُر فعَل المصدِر )إسعاد( ومصدَر الِفعَل )تبرَّ
2* أصمُِّم في دفتري جدوالً مماثالً، ثّم أصنُِّف فيه األسماءَ اآلتيةَ )األرض- زهٌر – الكوخ – المحبة – .

الّشعور(.

جامد مع�ن جامد ذات 

3* أعلُل كتابةَ التَّاِء على صورِتها في كِلَمتَي )الحياة – شئت(..

التعبير الكتابي

* *»كن*بلسماً«،*مراعياً*استعمالَ*أدوات*الربط*المناسبة.	 أنثُر*المقطعَ*األّولَ*من*نصِّ

دة
بِط )الواو – الفاء – ثّم – أو(، وهي حروٌف تفيُد المعاني اآلِتيَة:فائ من أدواِت الرَّ

: للتَّرتيِب والتَّراخي، أو: للتَّخيير الواو: للجمِع، الفاء: للتَّرتيِب والتَّعقيِب، ثُمَّ

 الخط 

* أكتُب*في*دفتري*البيَت*اآلتي*بخطِّ*النَّسِخ:	
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قواعد اإلمالء

مواطُن الوصِل والفصِل  

…1…

* *أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلِتيَةَ،*ثمَّ

	أ

ام هو قادٌم. إنَّ ما تطَمُحون إليه آٍت. إِنَـّ

ً كلاّم قويْت عزميتُُكم اقرتَب الحلُم كلُّ ما تزرُعونَُه اليوَم تحصُدونه غدا

أينام كْنَت ُوِجَد األمُل. أين ما كنَت تَراه يف أحاِمَك.

عمَّ تبحُث؟ أبحُث عاّم طلبَت مني.

١* أاُلحُظ أنَّ )ما( في أمثلِة المجموعة )أ( جاءْت بمعنى الذي، أذكر الكلمات التي سبقتها، ولم تتّصل .
بها.

2* أالحُظ أنَّ )ما( في األمثلة الثالثة األولى من المجموعِة )ب( لم تأِت بمعنى الذي، وُكتبت متصلة .
بما قبلها، أذكُر هذه الكلمات والتغير الذي طرأ على معناها بعد اتصالها بما.

3* أالحُظ أنَّ )ما( دلّت على االستفهام واتّصلَْت بحرِف الجّر في المثاِل الّرابع من المجموعِة )ب(، .
دُ نوَعها في )عّم- عمَّا(. أحدِّ

ُج
نت
ست

أ

* تُكتب )ما( منفصلة عن )إّن ، كّل ، أين( إذا كانت اسماً موصوالً.	
* تُكتب )ما( متصلة بالحرِف المشبّه بالفعل إذا لم تكن اسماً موصوالً وبالكلمات، 	

)كّل، أين ، كيف، حيث( التي تدل على الشرط)1(.
* تُكتب )ما( متصلة بأحرِف الجّر)2( إذا كانت اسَم استفهام)٣( أو اسماً موصوالً.	

التَّطبيق:	 

١* أمألُ الفراَغ في كلٍّ مّما يأتي بـ )ما( مراعياً شروَط كتابِتها:.
* كلَـّ   عدُت إلى البيت وجدُت أمي تنتظرني.	
* كلُّ   تفعله رائٌع.	
* إَنَّ   تفعلونه مفيٌد.	
* َـّ   التالميُذ مجتهدوَن.	 إن

)ما( كافّة مع األحرف المشبَّهة بالفعل - ومصدريّة في كلَّْما - وزائدة في: إمّا- أينما - كيفما - حيثما. *١
تُقلَُب النُّوُن في )عن - من( ميماً، وتدغم في ميم )ما(. *2

تُـحَذُف ألف )ما( االستفهاميَّة عند دخول أحرِف الجرِّ عليها - مثل : )عمَّ – فيَم- بَم – ممَّ – إالمَ- حتّامَ – عالمَ(. *3
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* أينَـ   تسْر في بالدنا تجْد جمال الطّبيعة.	
* أيَن   طلبتُه منك؟	
*   الخالُف؟	

* اسأْل   يفيُدَك.	
…٢…

* *أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:	 أقرأُ*األمثلةَ،*ثمَّ
* أفْدُت مـمَّْن َعلََّمني.	
* عمَّن يتحدُث المذيع.	
* فيَمْن تضُع ثقتَك؟	
* ابقِة.	 دُ أحرَف الجرِّ الواردَة في األمثلِة السَّ أحدِّ
* َّصلَْت بهذِه األحرِف.	 أذكُر الكلمةَ التي ات
* اِبَقِة مـِمَّا يأتي: )اسم موصول- اسم استفهام(.	 أختاُر نوَع )مَْن( في كلٍّ من األمثلِة السَّ

ُج
نت
ست

أ

توَصُل )مَْن( بـ أحرِف الجّر)ِمْن – َعْن – في()*( إذا كانَْت: اسماً موصوالً - اسَم استفهام.

التَّطبيق:	 

* أكتُب*ثالَث*جملٍ*مفيدٍة*تكونُ*فيها*)مَْن(*موصولًة*بأحرِف*جّر.	
…٣…

* *أعاون*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:	 أقرأُ*األمثلةَ،*ثمَّ
١* عليك أاّل تُـْهِمَل دروَسك..
2* اعلُموا أْن ال وقَت ضائٌع في درِب التَّميُِّز..
3* نتعاوُن كي ال نتأخَّر - نتعاوُن لكيال نتأخَّر..
4* ين.. النَّجاُح يومئٍذ للمجدِّ
5* اجتهْدُت يومَ إذ اقترَب االمتحاُن..
6* قرأُت من الموسوعِة العلميِة ثالثمئِة صفحة..

أالحُظ أنَّ )أْن( في المثاِل األّوِل ُوِصلَْت بـ )ال(، أذكُر نوَعَها.أ   
أالحُظ أّن )أْن( في المثاِل الثّاني ليست ناصبةً، أذكُر صورَة كتابتها َوفَْق الوصِل والفصِل.	   
ِة 	    م الجارَّ أبيُّن من المثاِل الثَّاِلِث طريقةَ كتابِة )كي ال( متَّصلةً أو منفصلةً بحَسِب دخوِل الالَّ

علَيها.

تقلُب النّوُن في )عن - من( ميماً، وتدغُم في ميمِ )من(. *	
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اِبِع و)إذ( في المثاِل الخامس َوفَْق )التّنوين – الَفصُل د    أذكُر الفرَق بين )إذ( في المثاِل الرَّ
والَوصل(. 

اِبِع ُوِصلَت باسمٍ قبلَها، أذكُر داللَتَه.	    أالحُظ أنَّ )إذ( في المثاِل الرَّ
أذكُر العددَ الذي أضيَف إلى كلمِة )ِمئة(، وأبيّن حالَُه وفَْق الوصِل والفصل.و   

ُج
نت
ست

أ

* توصُل )ال( النّافيةُ بـ )أْن( النَّاصبِة، وتدغُم بها، وتفصُل إذا كانت )أْن( غيَر ناصبة.	
* ةُ عليها.	 مُ الجارَّ تُكتَُب )ال( النافيةُ موصولةً بـ )كي( إذا دخلَِت الالَّ
* توصُل )إذ( الظّرفيةُ باألسماء الّدالِة على الّزماِن قبلها إذا كانت منونة.	
* توصُل األعدادُ من ثالثٍة إلى تسعٍة بكلمِة مئة إذا أُضيفت إليها)*(.	

التَّطبيق:	 

* أعلُل*وصلَ*كلٍّ*من*)ال(*و*)إذ(*بما*قبلهَا*فيما*يأتي:	
* ر في أداِء واجباِتك.	 عليَك أاّل تقصِّ
* عادةُ ساعتَِئٍذ.	 تسلَّْمُت جائزِتي فغمرتِْني السَّ

ة �القاعدُة العام
* تفصُل )ما( عن )إّن ، كّل ، أين( إذا كانت اسماً موصوالً.	
* توصل )ما( بالحرف المشبّه بالفعل، وبـأدوات الّشرط )إن، كّل، أين ، كيف، حيث(،	
* و بأحرف الجّر إذا كانت اسَم استفهامٍ أو اسماً موصوالً.	
* توصُل )من( بـ أحرف الجّر )من – عن – في( إذا كانت: اسماً موصوالً- اسَم 	

استفهام.
* توصُل )ال( النّافيةُ بـ )أْن( النَّاصبِة، وتدغُم بها، وتفصُل إذا كانت )أْن( غيَر ناصبة.	
* ةُ عليها.	 مُ الجارَّ تُكتَُب )ال( النافيةُ موصولةً بـ )كي( إذا دخلَِت الالَّ
* توصُل )إذ( الظّرفيةُ باألسماء الّدالِة على الّزماِن قبلها إذا كانت منونة.	
* توصُل األعدادُ من ثالثٍة إلى تسعٍة بكلمِة مئة إذا أُضيفت إليها.	

	* توَصُل هذه األعدادُ بكلمة مئة إذا كانت من مضاعفاتـِها، وتُفَصُل إذا كانت من أجزاِئها.
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 التَّقويم النِّهائّي 

١* أستخرُج حاالِت الَفصِل أو الَوصِل مَن األبياِت اآلِتيَِة مَُعلِّالً:.
* قال حسن القفطّي:	

يــوَمــِئــٍذ ــاِن  لــأوط ــفــُس  الــنَّ ــِت  ــاق ت ُمعتَِكراأْم  األشــــواِق  ــِق  ــلَ قَ ــْن  ِمـ ــتَّ  ــِب فَ

* قال عبد الكريم الكرمي أبو ُسلمى:	

ــدي ــه ــُرين دمـــشـــُق وكـــــاَن َع ــِكـ ــنـ اب؟أتُـ بــــالــــرَّ َح  تــــلــــوِّ أاّل  بــــِـــهـــا 

* ح:	 قال قيُس بن الملوَّ

بعدما ــتــيــتَــن  الــشَّ ــُه  ــل ال يــجــمــُع  تاقياوقـــد  ال  أْن  ــنِّ  ــظَـّ الـ ــلَّ  كـ يَــظُــنَّــان 

* قال إيليا أبو ماضي:	

ــمٌّ هـ رأســـــــَك  أظَـــــــلَّ  ــا  ــ م ــطــوالوإذا  يَ ال  يك  ــه  ــي ف الـــبَـــْحـــَث   ِ قــــرِّ

2* أختاُر اإلجابة الّصحيحة مّما بيَن القوَسين فيما يأتي، وأذكُر الّسبَب:.

حيحةاملثال جابة الصَّ عليلالإ التَّ

أنجزُت )كّل ما - كلاّم( طلبَه األستاذ.

حرض املرحيَّة )خمُسمئة- خمُس مئة( 

متفّرج.

)عمَّ – عن ما( تبحُث يف املعجم؟

ن – عن من( يساعُد الفقراَء. أخربتُك )عمَّ

3* أكتُب ثالَث جمٍل مفيدٍة موظِّفاً في كلٍّ منها حالةً من حاالِت وصِل )ما( بما قبلها..
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ابع رس الرَّ الدَّ زهرٌة فوق المّريخ مطالعة

…1…

فَن الفضائيَّةَ التي تتِّجُه نحَوه، فَقْد تعصُف بها العواصُف  الكوكُب األحمُر يزدادُ َحيَْرًة كلَّما رَصَد السُّ
يخيَّة فترتدُّ حسيرًة إلى األرِض أو تذوُب في مجاهِل الفضاء. الكونيَّةُ أو الزوابُع المرِّ

ة ومركبةٌ ذاُت مساِبَر بأذرٍع وأكفٍّ إلكترونيٍَّة تنتَِزُع ِعيْناٍت مْن تُربَتي؟  ترى ماذا يُريدون منِّي هذه المرَّ
هل يريدون غزَو سطِحي كما فعلوا بالقمر؟ القمُر كوكٌب صامٌت هادئٌ.. جميٌل وقريٌب من األرِض غَزْوهُ 
قبَل ُربِع قرٍن أو أكثَر، ثمَّ استراحوا.. أو هم لم يستريحوا، وماذا بشأني أنا؟ وهم يتساءَلون: أكوكٌب حيٌّ أنا 

َّما ضاقت عليهم األرض بما رُحبَْت. أمْ هامٌد جامٌد كالقمِر؟ وهل بإمكاِن البشِر العيُش فيه؟ وكأن
ثرواِت  كلَّ  أَنفُقوا  َّهم  أن لو  كما  منها  يستفيدوَن  والنَّفِط  والغازاِت  المياِه  من  ثرواٌت  في جوِفي  وهل 
األرِض.. وأصبُحوا بحاجٍة إلى كوكٍب آخَر يستنزفون خيراِته بجهٍل وسوِء توزيٍع أو سوِء تقدير؟ يا لَـهؤالِء 
هم وراءَهُ حتَّى لم  البشر! افتتنوا بالعلمِ وهو الطَّامُح إلى المنفعِة بغضِّ النظِر عن القيمِ اإلنسانيَِّة.. فالعلُم يجرُّ

يعْد هناك حساٌب لإلنساِن.. الِعلُم الذي أصبَح له حقُّ السيادة...
…٢…

لماذا ال ينفقوَن هذه األمواَل الطائلةَ من أجِل الجياِع والمرضى والمحرومين والمحروقين تحت شمِس 
دتْهم المسألةُ وأقعَدهم العوُز؟ لماذا ال يُعيدون حساباِتـهم  هبة؟ لماذا ال يبنون بيوتاً للَّذيَن شرَّ إفريقيا الالَّ
خروَن أدواِت التَّدميِر وهي تَعِدمُ  وليَِّة منها أو اإلقليميَّة حتَّى المحليّة؟ لمن يدَّ تحَت ِقباِب المؤتمراِت الدَّ
الفردَ  المادَّةُ هاجَسهم.. والحاكَم  نيَن؟ أصبحِت  السِّ نيَن، بل آلالف  السِّ لمئاِت  الحياَة على كوكبهم ال 
فاهيِة على حساِب غيرها من الشعوِب.  خاِء والرَّ فيهم.. كلُّ جماعٍة تريُد أن تستأثَر ال بالخيراِت فقط، بل بالرَّ
ال العودةُ إلى الماضي تنَفُعهم.. وال النَّظرةُ إلى المستقبِل تردَعُهم، فماذا يريدون منِّي بَْعُد؟ أال يرسلون لي 

ازدادَ  الجميِل  الكوكُب األحمُر نحَو كوكِب األرِض    كلَّما أطلَّ 
احمراراً.. بْل َخَجالً، فهؤالِء األرضيُّون يُطِلقون مناِظيَرهم لرصِد تربِتِه 
ويضعون  الفضاءَ  يتقاسُموَن  فأصبحوا  َِّة..   الجوي وأحواِلِه  وتضاريِسِه 
حدوداً لكلِّ دولٍة منهم.. كما يتقاَسمون ثرواِت األرِض والمحيطات.. 

الت. والجبال والشالَّ

قمر كيالني: أديبة عربيّة سوريّة، ُوِلَدْت في دمشق عام )19٣2م( وتوفّيت عام )2011م(، لها ما يزيد على ثمانية عشر مؤلّفاً ومئات المقاالت، وهذا النّص  *	
مأخوذ )بتصّرف( من مقال منشور في جريدة الثورة.

قمــر كيـالني)*(
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َّبوَن معها أتصطِبُغ  عبر مركباِتهم زهرًة واحدًة، ولينظروا أتعيُش أم تموُت؟ أال يرسلون لي َحَمامةً بيضاءَ يترق
باللَّوِن األحمِر أم ال؟ لماذا ال يُرسلون حبَّةَ قمٍح واحدًة رمزاً لُقرباِن العلمِ المجلَِّل بالسرِّ الرحيِب أو بأسراِر 

الكوِن الـَمهيب؟
…٣…

يُخ بحسرٍة .. يتمنَّى ولو زهرًة حمراءَ أو بيضاء.. تُرمى في أجواِز الفضاِء ربََّما تصُل إليه أو ال  وينظُر المرِّ
تصُل.. لكنَّها مع رغائِب العالمِ األرضيِّ ستصل.

وتغيُب تغيُب رويداً أفراُح كوكِب األرِض بيَن زمامِ المصالِح والتَّناحِر، ويبقى األمُل بذوراً صغيرًة تنتظُر 
النهوَض من تحت الرماِد لتصنَع الحياَة. 

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

* *قراءًة*جهريًّة*سليمًة*مراعياً*السرعةَ*المناسبةَ*ومواضعَ*الوقِف.	 أقرأُ*النّصَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أُنَفُِّذ*النشاط:	 أقرأ*النّّص*قراءًة*صامتًة،*ثُمَّ
١* تجلَِّت النظرةُ اإلنسانيَّةُ للكاتبِة في المقطِع الثاني، أذكُر مؤشِّراِت هذه النَّظرة..
2* يُخ من أهِل األرِض ممَّا وَردَ في المقطِع الثالِث.. أوّضُح ما يتمنَّاهُ المرِّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١* ِف معنى الَكلماِت التي ُوِضَع تحتها خّط:. أستعيُن بالمعَجمِ على تعرُّ
* 	. - ومركبةٌ ذاُت مسابَر بأذرٍع وأكفٍّ فترتدُّ حسيرًة إلى األرِض.  
2* ُن من النَّصِّ السابِق حقالً معجميّاً لكلٍّ مَن )المعاناة – األمل(.. أكوِّ

ة املعا�ن

مل
أ
ال

3* ُح ذلك.. عوِب من امتالِكها أدواِت التَّدمير، أوضِّ بيَّنِت الكاتبةُ غايةَ الشُّ
4* يِخ إلى أهِل األرض.. سالةَ التي أرسلها كوكُب المرِّ ألّخُص الرِّ
5* أستخرُج مَن النَّصِّ قيمتَين، وأمثُّل لكلٍّ منُهما بتركيٍب مناسٍب..
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رس الخامس الدَّ عبيُر الوظيفّي قرير التَّ التَّ

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 أقرأُ*التَّقريَر*اآلتي،*ثُمَّ
يد*مديَر*المدرسِة*المحترم السَّ

الـُمتحِف  زيارِة  تقريٍر عن  إعدادَ  تكليِفي  يقضي  الذي  بتاريخ ٣/2019/4  الصادِر  كتابُكم  على  بناءً 
الوطنّي. وبعد زيارة الـُمتَحف، أرفُع إليُكُم التَّقريَر اآلتي:

١* في الحيثيّاِت والوقائِع:.
ائعة.أ    َِّة الجميلِة ولوحاِت الفسيفساِء الرَّ المتحُف الوطنيُّ يضمُّ مجموعةً كبيرًة من القطِع األثري
َّةُ هي تماثيُل لشخصيَّاٍت تاريـخيٍَّة وأدواٍت كانت تُستَْخَدمُ في القديمِ.	    القطُع األثري
األدواُت هي أسلحةُ صيٍد وأواٍن وأجراٌن وبعُض األزياء.	   
أمّا لوحاُت الفسيفساِء فهي عبارةٌ عن رسوماٍت لآللهِة الرومانيِّة واإلغريقيِة تمثُّل بعَض األساطيِر د   

التي قرأنَاها في الكتب.
قلّةُ عدِد الّزائرين للمتحف.	   
شوهَد الغباُر على بعِض اللّوحاِت والتَّماثيِل.و   

2* في الحلوِل والمقترحاِت:.
َِّة في مجموعاٍت، تمثُّل المجموعةُ الواحدةُ المجاَل الذي تستخدمُ ألجله.أ    فرُز القطِع األثري
َِّة وفَق الِحَقِب التَّاريخيَِّة التي اُستخدمَت فيها.	    توزيُع القطِع األثري
العمُل على إظهاِر المتحِف بصورٍة الئقٍة وجميلٍة.	   
ورِة المثْلى.د    زيادةُ عدِد العاملين في المتحِف بما يُناسب إظهاَرهُ في الصُّ
ُح قيمتَها.	    َّة تُوضِّ إرفاُق شرحٍ توضيحّي تحَت اللَّوحاِت والقطِع األثري

لوا بقبوِل االحِترام وتفضَّ
االسُم والتوقيع    

2019 / 4 / 5         
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الأسئلة:	 

١* مة التقرير(: . ابِق أقسامَ )مقدِّ دُ من التَّقريِر السَّ أحدِّ

فة
ِّ
هة امللك فةالج

َّ
هة امللك الج

ــة املطلــوُ	 إعــداُد  املهمَّ

ــا ٍ ع�ن تقــر�ي
الزمان واملاكن

2* ابق أقسامَ )عرض التقرير(. دُ مَن التَّقرير السَّ أحدِّ
الحيثيَّات والوقائع

ات والوقائع اليثيَّ

3* ابق أقسامَ )خاتمة التقرير(:. دُ مَن التَّقرير السَّ أحدِّ

 - حــات  املق�ت  - اللــول 

ت صيــا و لتَّ ا
قر�ي وصفته م التَّ

ّ
قر�يامس منظ م التَّ

ّ
توقيع منظ
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ُّ ل
تع

أ

التَّقرير: وصٌف تفصيليٌّ لحادثٍة معيّنٍة، في مجاٍل من مجاالِت الحياِة المتنّوعِة، يُكتب بأسلوٍب 
معبِّر، تفِرُضُه طبيعةُ التَّقريِر والموضوُع الذي ينطوي عليه.

عناصُر*التَّقرير:
المقّدمة: )الجَهة المكلِّفةـ  الجَهة المكلَّفةـ  المهمَّة المطلوُب إعدادُ تقريٍر عنها، الّزمان والمكان(.

العرُض: )الحيثيّاُت والوقائع( وتُراعى الّدقّةُ واألمانةُ في نقِلها.
الخاتمةُ:*)الحلوُل - المقترحاُت - التّوصياُت ـ اسُم منظّمِ التَّقرير وصفته ـ توقيُع منظّم التقرير(.

4* ابَق مّرًة ثانية، ثّم أنّفذ النّشاط:. أقرأُ التَّقرير السَّ
5* اِبِق أمِثلةً تدلُّ على:. أستخرُج مَن التَّقريِر السَّ

* هولة.	 قِّة في العبارِة والسُّ الدِّ
* وضوِح الِفَكر.	
* تنظيمِ الِفَكر وترتيِبها وحسِن عرِضها.	
* البعِد عن الصوِر الخياليِّة والمحسناِت البديعيِّة.	
* الموضوعيَِّة والبعِد عن الذّاتيّة.	
* الواقعيِّة.	

ُّ ل
تع

َّة في الِعبارة - ُوضوِح الِفَكِر، وتنظيمها وترتيبها وحسن عرضها- أ يمتاُز أسلوب التقرير بـ : الدق
اِتيَّة - الواقعيَّة. البعد عن الصور الخياليّة والمحّسنات البديعيّة ـ الموضوعيَِّة والبُعِد عِن الذَّ
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أتدرَُّب:	 

* أكمُل*التَّقريَر*اآلتي:	

السيُّد مدّرس األنشطِة المدرسيّة المحترم

ادِر بتاريِخ   الذي يقضي بتكليِفي إعدادَ   عن نظافِة فناء  بناءً على كتابكم الصَّ
المدرسة.

وبعَد االطاّلِع، أرفُع إليُكم التَّقرير اآلتي:
١* في الحيثيَّاِت والوقاِئِع:.

أ   
 

   	
 

   	
 

2* في الحلوِل والُمقتَرحات:.
أ   
 

   	
 

   	
 

لوا بقبوِل االحترامِ وتفضَّ

  /  /2018 االسم والتوقيع
التَّطبيق:	 

* أختاُر*موضوعاً*ممَّا*يأتي،*وأكتُب*تقريراً*عنه*مراعياً*عناصَر*التَّقرير:	
* تقيُم مدرستُك أسبوعاً للنظافة، ويشارُك فيها جميُع مْن في المدرسِة، أكتُب تقريراً حوَل ذلك 	

األسبوع.
* ورّي.	 تقيُم مدرستي دوريّاً لكرِة القدمِ، أكتُب تقريراً عن مجرياِت ذلك الدَّ
* تقيُم مدرستي حفالً بمناسبِة عيِد الجالِء، أكتُب تقريراً عن ذلَك الحفِل.	
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الَوحَدُة الخامَسُة: نصوٌص ُتراثيَّة

رس المعارف والمهاراتعنوان الدَّ

نَصٌّ أدبيٌّمْن جتارِب احَلياِة

َفُة الـُمشبََّهُة رفالصِّ قواعُد الصَّ

ِل نَصٌّ أدبيٌِّبرَكُة املتوكِّ

رفاسُم التَّفضيل قواعُد الصَّ

نَصٌّ أدبيٌّحننٌي إلى الّشاِم

ماِن والـَمكان رفاسما الزَّ قواعُد الصَّ

الـُمطالََعةاحَلماَمُة والثَّعلَُب وماِلُك احَلزين

البَالَغةاجِلناس

تعبيٌر شفوّياتِّخاُذ الَقرار
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ُنصوٌص تراثيٌَّة

أهداُف الَوحَدِة الخاِمَسِة

ُم في نهاَيِة ِدراَسِة هذِه الَوحَدِة قاِدراً على: سيكوُن الُمَتعلِّ
* التزامِ آداِب االسِتماِع وشروِطِه.	
* فَْهمِ النَّصِّ الذي استََمَع إلَيِه فَْهماً مُجَمالً وتفصيليَّاً.	
* معاني 	 المناِسَب  وتيَّ  الصَّ التَّلويَن  مَُوظِّفاً  مَُعبِّرًة،  صحيحةً  َّةً  جهري قراءًة  النُّصوِص  قراءَِة 

النَّصِّ واالنفعاالِت الُمتََضمَّنَةَ فيِه.
* قراءَِة النَّصِّ قراءًة صامتةً مُلتَِزماً اإلرشاداِت والتَّعليماِت.	
* َِّة.	 استعماِل الُمعَجمِ في تعزيِز مُكتَسباتِه اللُّغَوي
* ئيسة – الفرعيَّة(.	 تحليِل النُّصوِص إلى ِفَكِرها )العامَّة – الرَّ
* 	 . تكويِن َحقٍل مُعَجميٍّ متوافر في النَّصِّ
* منيَِّة في النُّصوِص القرائيَِّة.	 الالِت الضِّ توضيِح بعِض الدَّ
* بِب والنَّتيجِة.	 تبييِن عالقاِت السَّ
* َّين من حيُث المضموُن. 	 اكِتشاِف أوُجِه التَّشابُِه بيَن بيتَيِن شعري
* ناِت الجماليَِّة للنَّصِّ 	 قاً جماليَّاً مستفيداً ممَّا تعلََّمُه من الُمكوِّ ِق النُّصوِص األدبيَِّة تذوُّ تذوُّ

األدبيِّ )بعض مصادِر الموسيقا الداخليَّة – التَّشبيه – الطِّباق - الِجناس(.
* َِّة عليها.	 ال ، وذكِر التراكيِب الدَّ اسِتخراِج المشاِعِر العاطفيَِّة ِمَن النَّصِّ
* إغناِء ثرَوِتِه األَدِبيَِّة بحفِظ أبياٍت مْن نُصوِص الَوحَدِة. 	
* رِفيَِّة واإلمالِئيَّة(.	 َّة والصَّ تطبيِق ما تعلََّمُه ساِبقاً من قواِعِد اللُّغَِة )النَّحوي
* والمكان( 	 مان  الزَّ اسَمي   – التَّفضيل  اسم   – الُمشبَّهة  َفة  )الصِّ الُمشتقَّاِت  بعِض  ِف  تعرُّ

ِثِه. واسِتعماِلها في كتابَِتِه وتََحدُّ
* سمِ اإِلمالِئيِّ واستعماِلها في كتابَِته.	 ِف مَواطِن الَفصِل والَوْصِل في الرَّ تَعرُّ
* ِف شروِط كتابَِة الخاِتمِة الُمناِسبَِة للموضوِع وتطبيِقها في كتابَِتِه.	 تعرُّ
* ِّخاِذ الَقراِر وتطبيِقها.	 ِف مراحِل ات تعرُّ
* قعِة.	 كتابة بيٍت شعريٍّ بخطِّ  الرُّ
* تقديِر قيمِة االنِتماِء والُحبِّ الواِردَِة في النُّصوِص التُّراثيَِّة. 	
* تقديِر دوِر اللُّغِة العربيَِّة في حفِظ التُّراِث.	
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لِمْن تجارِب الحياِة َنّص أدبيٌّ رس األوَّ الدَّ

َقبلَه1 واألْمــــِس  ــوم  ــَي ال يف  َمــا  ــُم  ــلَـ ــٍد عميوأَْعـ َغـ َمـــا يف  ِعــلْــِم  ــْن  َعـ ولــكــّنــنــي 

٢ٍ َخليَقة  ِمــْن  امـــِرٍئ  ِعــنــَد  ــْن  تــكُ ــام  ــْه تُعلَِم وَم ــاِس  ــّن ال عــى  تَْخفى  خالَها  وإْن 

بفضلِه٣ فيبخْل  َفــْضــٍل  َذا  يـــُك  ــْن  ــ ــِموَم ــْذَمـ ــُه ويُـ ــن ــَن ع ــْغ ــَت ــس ــى قـــوِمـــِه يُ ع

ــِه٤ ــلِ ــريِ أْه ــروَف يف غ ــع ــِل امل ــَع ــْج ــْن يَ ــَدِموَمـ ــْنـ ــاً عــلــيــِه ويَـ ــ يَـــكُـــْن َحـــْمـــُدُه َذّمـ

صديَقُه ٥ َعـــدّواً  ــْحــَســْب  يَ يَــْغــَرِْب  ِموَمـــْن  ــرَّ ــكَـ يُـ ال  ــَه  ــَس ــف ن ْم  ــرِّ ــ ــكَ ــ يُ ال  ــْن  ــ وَمـ

ُمْعِجٍب٦ لَــَك  ــٍت  صــاِم ِمــْن  تَــرى  ــْن  ــائِ ــِموك ــل ــك ــتَّ ال يف  ــُه  ــُصـ ــْقـ نَـ أو  ــُه  ــ ــاَدتُـ ــ زيـ

ُفـــؤاُده٧ ونِــْصــٌف  ــٌف  ــْص نِ الفتى  ــســاُن  ــّدِمل ــ وال ــحــِم  ــلّ ال ــورُة  ــ ُص إاّل  يــبــَق  فــلــْم 

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

عمي: مَْن خفي عليه األمُر وَجِهله.�
خليقة: الطّبيعةُ والّسجيّةُ.

الفؤادُ: القلُب )وهو هنا بمعنى الَعْقل(.
خالها: ظنّها

 

زهيُر بُن أبي ُسلمى)*(

مدخل إلى النص 

عاماً،  ثمانين  على  يزيد  ما  العمِر  من  الَشاعُر  بلَغ 
تجارَب  على  َستُه  ومرَّ الحياِة،  في  عميقةً  خبرًة  منحتُْه 
أجمَل  فاضْت  التي  بالحكَمِة  فأغنتُْه  فيها،  كثيرٍة 
جميل. شعريٍّ  قالٍَب  في  لنا  فساقَها  والقيمِ،  المعاني 

عراِء في الجاهليَّة، ُسمِّيَت قصائُده الحوليَّات، أشهُر شعرِه معلَّقتُه، وله ديوان شعر مطبوٍع أِخَذ منه  زهير بن أبي ُسلمى ربيعة بن رباح الـمــُزني من مضر: حكيُم الشُّ *	
هذا النّص
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مهارات االستماع

* *مراعياً*شروطَ*اإلصغاِء،*ثّم*أنفُّذ*النّشاط:	 أستمُع*إلى*النَّصِّ
حيحة ممَّا بيَن القوسين فيما يأتي:أ    أختاُر اإلجابة الصَّ
عريُّ الذي تندرُج تحتَه األبياُت هو: )الغزُل – الهجاءُ – الحكمةُ(	    الغرُض الشِّ
بدا الّشاعُر في هذا النّّص: )يائساً–حزيناً – ناصحاً(	   

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* َّةً سليمةً مُراعياً التّنغيم الّصوتّي المناسَب لمعاني النّّص.. أقرأُ النّصَّ قراءًة جهري
2* رَعِة القرائيَّة الُمناِسبَِة.. أقرأُ الَمقطََع الثَّاني مَن النَّّص بالسُّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 *قراءة*ًصامتًة،*ثمَّ أقرأُ*النّصَّ
* اعر.	 أستخرُج من المقطِع الثّاني صفتين إيجابيَّتين دعا إليهما الشَّ
* اعُر في المقطع الثّالث إلى أمرين لبياِن قيمِة اإلنسان، أذكُرهما.	 استنَد الشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١* دة لكلمِة )الفضل(، وأختاُر منها ما . ِف المعاني المتعدِّ أستعيُن بأحد المعجماِت اللُّغويّة على تعرُّ
يناسُب ورودها في النّّص.

2* ها في القائمة )ب(:. أصُل الكِلَمةَ في القائمة )أ( بضدِّ

	أ

عدّوتُعلَم

نْقصَحْمد

تَخفىصديق

ذّمزيادة
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3* أصنُّف الفكَر الفرعيَّةَ اآلتية، في جدوٍل مماِثٍل أَصمِّمُه في دفتري:.
* إسداءُ المعروِف لمن يستحقُّه.	
* جايا ال تَخفى على النَّاس.	 السَّ
* عجُز اإلنساِن عن معرفة كلِّ شيٍء.	
* عوة ُإلى الكرم.	 الدَّ

ةالِفكر الرئيسة الِفكر الفرعيَّ

العجُز عن علم الغيب وإخفاُء السجايا

عوة إىل مكارِم األخاِق الدَّ

4* ِمْن فَهمَي البيَت الخامَس أبيُِّن أثَر االغتراِب في نفِس المغتِرِب..
5* اشرح معنى البيت السادس شرحاً وافياً..
6* اعُر أبو العيناء:. قاَل الشَّ

ــجــســوِم وطــولـِـهــا ال ــِن  ــس ُح خـــَر يف  عــقــوُلال  ــجــســوِم  ال حــســَن  ــِزْن  ــ ت مل  إْن 

* دُ وجهاً للتشابه بينهما ِمْن حيُث 	 ، أحدِّ ابِع من النّصِّ يلتقي معنى هذا البيِت معنى البيِت السَّ
المضمون.

ق الجمالّي التذو�

١* اعُر ِمِن استعماِل الفعِل المضارع، أُبيُّن داللةَ ذلك. . أكثَر الشَّ
2* ات، أمثُِّل لها.. انطوى النّصُّ على مجموعٍة من القيم، ومنها تقديُر الذَّ

الحفُظ وا�لقاُء

* ،*وألقيه*أمامَ*زمالئي.	 أحفُظ*المقطعَ*الثَّاني*منَ*النَّصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١* ياً إلى مفعولَين، وأذكُر مفعولَيه وأصلهما.. أستخرُج من البيِت الخامِس فعالً متعدِّ
2* أبيُِّن نوَع المشتَقَّاِت اآلتيَة )مُْعِجب- معروف – صامت(..
3* أصوغُ الجمَع من كلمِة )فؤاد(، وأعلُِّل كتابةَ الهمزِة في حالَتي المفرِد والجمع..

يفيُد الفعُل الُمضارِع: 
د. االستمرار والتجدُّ
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المستوى ا�بداعي

* *أوضُِّح*فيه*الِحكََم*التي*تضمَّنَها.	 *نثريٍّ أحّوُل*أبياَت*المقطِع*الثّاني*إلى*نصٍّ

 الخط 

* طر*:	 قعَِة*مراعياً*مواِضعَ*األحُرِف*على*السَّ أكتُب*في*دفتري*البيَت*اآلتي*بخّط*الرُّ
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رف قواِعُد الصَّ

فُة الُمشبَّهُة باسِم الفاعِل الصِّ  

…1…

اِعُر الَحكيُم الشَّ
كان ُزهَيُر بن أبي ُسلمى شاعراً حكيماً واِسَع الِخبرة بفنوِن الّشْعِر، وكان إنساناً ناصحاً نبيالً َسْمحاً سديَد 
الرأِي فَِطناً، وكانت نفُسُه مألى بمحبِّة الّسالمِ، ومواِقُفه من الحرِب ُصلبَةٌ؛ لذلك لم يكن أبكَم عند قوِل 

الحّق وإسداِء النُّْصِح.
* *أنفُِّذ*النَّشاطَ:	 أقرأُ*المثالَين*اآلتيَين،*ثُمَّ

* كاَن زهيُر بن أبي ُسلمى شاعراً.	
* عر.	 كاَن واسَع الخبرِة بفنوِن الشِّ
١* ابَقين، وأبيّن نوَعه ثمَّ أذكُر داللته.. أستخرُج االسَم المشتَقّ في كلٍّ من المثالَين الَسّ

ر
ّ ذك

اسُم الفاعِل اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على الفعل ومن قامَ بالِفعل.أت

التَّطبيق:	 

* ً*منها*في*جملٍَة*مْن*إنشائي:	 أصوغُ*اسَم*الفاعلِ*مْن*كلٍّ*منَ*األفعاِل*اآلتيَِة،*وأضُع*كالَّ
* َعِلَم  	
* علََّم  	
* تعلََّم  	

…٢…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أنفُِّذ*النَّشاط:	
* كاَن زهيُر بن أبي ُسلمى رجالً ناصحاً حكيماً.	
* كاَن إنساناً نبيالً.	
١* أدلُّ على اسمِ الفاعِل في المثاِل األّول..
2* ن على ِصفة.. اِبَقين اسَمين يُدالَّ أستخرُج ِمَن المثالَين السَّ
3* ن على ِصَفٍة ثابتٍة في الموصوف؟. ن على مَْن قامَ ِبالِفْعِل، أَيدالَّ أالحُظ أنَّ )حكيم – نبيل( اسمان يُداَلّ
4* فتَين )حكيم – نبيل( من حيُث المعنى.. أبيّن الفرَق بين اسمِ الفاِعِل )ناصح( والصِّ

ُج
نت
ست

الصفةُ المشبَّهةُ باسمِ الفاعِل هي اسٌم مشتٌق يدلُّ على صفٍة ثابتٍة للموصوِف، ولها معنى اسمِ أ
الفاِعل.
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التَّطبيق:	 

* أميُِّز*الصفةَ*المشبَّهة*باسمِ*الفاعلِ*من*اسم*الفاعلِ*فيما*يأتي:	
* طالب العلم جميٌل في أخالقه.	
* الواهُب الماَل إنساٌن كريٌم.	

…٣…

أقرأ ُاألمثلةَ اآلتية، ثّم أنفُِّذ النّشاط: 
١* كاَن زهيٌر إنساناً َسمحاً..
2* كاَن ُصلَب المواقف سديَد الرأي فَِطناً َحَسَن الُخلُق..
3* جَل الشُّجاَع، ويُنِْكُر على الَجباِن أفعاله.. كان يمدُح الرَّ
4* نفُسه مألى بَمَحبَِّة الّسالمِ..
5* .. لم يكن أبكَم عنَد قوِل الحقِّ
6* له يٌد بيضاءُ في إحالل السالمِ بين قبائِل الَعَرِب..

ابَقة. أ    فاِت المشبَّهِة الواردَِة في كلٍّ مَن األمثلَِة السَّ أُدُلّ على الصِّ
أذكُر األفعاَل التي صيغَْت ِمنْها وعددَ أحُرِف كلٍّ منها، ثُمَّ أبِيُّن نوَعُه مْن حيُث اللُّزومُ والتَّعدية.	   
فاِت الـُمشبَّهِة في األمثلَِة الثَّالثِة األَُول.	    أذكُر وزَن كلٍّ مَن الصِّ
فِة الـُمشبَّهِة )مألى(، وأصوغُ المذّكَر منها ووزنَه.د    أذكُر وزَن الصِّ
فِة الـُمشبَّهِة )أبكم(، وأصوغُ المؤنَّث منها ووزنَه.	    أذكُر وزَن الصِّ
فِة الـُمشبَّهِة )بيضاء(، وأصوغُ المذكََّر منها ووزنَه.و    أذكُر وزَن الصِّ
أصنُّف الّصفتَين )أبكم – بيضاء( َوفَْق ما تُدلُّ عليِه مْن َعيٍب أو لَون.ز   

ُج
نت
ست

ة أوزاٍن، منها::أ تصاغُ الصفةُ المشبَّهة من الفعل الثالثي الالزم على عدَّ
فَْعل - فََعل- فَِعل- فُْعل - فعيل- فََعال – فَُعال.

َّثُُه فَعالء، وغالباً ما يدلُّ هذا الوزُن على لوٍن أو عيٍب أو ِحليٍَة(. َّثه فَعلى – أَفَعْل مَُؤن فَعالن مؤن

التَّطبيق:	 

١* فاِت الـُمشبَّهةَ الواردَة فيِهما، وأذكُر أوزانَها:. أقرأُ البيتَيِن اآلتيَيِن، ثُمَّ أستخِرُج الصِّ
* ّي:	 قال أبو العالِء المعرِّ

الُحسـ يف  ــح  ــب ــصُّ ال ــه  ــأنَّ ك ــٍل  ــي ل ربَّ 

ــن جـــفـــوين فــيــِه ــوُم عـ ــ ــنَّ ــ ــرَب ال ــ هـ

الطيلسان ــوَد  ــ أس كـــاَن  وإن  ــــن 

ــن فــــؤاد الــجــبــان هــــرَب األمـــــِن عـ

2* أصوغُ مَن األفعاِل اآلِتيِة ِصفاٍت مشبَّهةً باسمِ الفاعِل، وأذكُر وزَن كلٍّ منها: )هيَف -َجُمَل- َكُرمَ(..
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ة �القاعدُة العام

الصفةُ المشبَّهةُ باسمِ الفاعِل: هي اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على صفٍة ثابتٍة للموصوف، ولها معنى اسم 
الفاعِل.

ة أوزاٍن، منها: تُصاغُ الصفةُ المشبَّهة من الفعِل الثُّالثي الالزم على عدَّ
فَعيل- فََعال – فَُعال – فَْعل - فََعل- فَِعل- فُْعل.

َّثُُه فَعالء، وغالباً ما يدلُّ هذا الوزُن على لوٍن أو عيٍب أو ِحليٍَة(. َّثُُه فَْعلى – و)أَفَعْل مَُؤن فَعالن مَُؤن
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 التَّقويم النِّهائّي 

١* أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، وأمأل حقولَه بالمطلوِب وفَق الـِمثاِل:.
* قاً:	 مَّة القشيري متشوِّ قال الصِّ

ً طــائــعــا األمــــَر  ــأيتَ  ــ ت أْن  ــٌن  ــَس ح ــام  أسمعاف الــصــبــابــِة  ــي  داعـ أْن  ــزَع  ــج وت

* قاَل زهيُر بُن أبي ُسلمى ناِصحاً:	

صديَقه ــُدّواً  ــ َع يحسْب  يــغــرتْب  ِمومــْن  ــَكـــرَّ يُـ ال  نــفــَســه  ــرْم  ــكِّـ يُـ ال  وَمــــْن 

قاَل شفيق معلوف يصُف قلَب األمِّ:

ــُه ــُن ــى قـــلـــٍب كـــثـــرٍ حــنــي ــاَي عـ ــ ــ ــوّزِعأس ــ ــاِد ُمـ ــبـ عـــى كـــلِّ أطـــــراِف الـ

* البعُد عن الغضباِن مَْكُرمَةٌ، واالقتداءُ باألدباِء مأثرةٌ.	
ُ
ة َّ  املش�ج

ُ
االصفة هاوز�نُ

ُ
افعل دلل�تُ

ثبات الُحْسِنَحُسَنفَعُلَحَسُن

2* أوظُِّف الصفاِت الـُمشبَّهةَ )ُشجاع - َجبان - ظَمأى( في ثالِث جمٍل ِمْن إنشائي..
3* أقرأُ البيَت اآلتي، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاط:.

* صافّي:	 قاَل الرُّ

ــٍم ــدي ق ــٍب  ــَسـ َحـ ذو  الـــنَّـــاِس  ــُر  ــ ــاً جــديــداوخ ــبـ ــَسـ ــِه َحـ ــس ــف ــن أقــــــاَم ل

َفةَ الـُمَشبَّهةَ، وأذكُر وزنَها وفعلَها.أ    ابِق الصِّ أستخرُج من البيِت السَّ
   	. أُعِرُب ما تحته خطٌّ

4* فةَ الـُمشبَّهة.. ، مُستعِمالً الصِّ ُث أمامَ زمالئي عن صفاِت الطَّالِب الُمجدِّ أتحدَّ
5* فةَ الـُمشبَّهة.. أكتُب ِفقرًة أصُف فيها شخصيةً تركْت أثراً في نفسي، مُستعِمالً الصِّ
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رس الثاني الدَّ ل َنّص أدبيٌّ ِبْرَكُة الُمَتَوكِّ

مدخل إلى النص  

الفنٌّ ملِهُم الّشعراء، والمشهُد الجميُل يَُعدُّ أحُد موضوعاِتهم األثيرة، فيُضيفوَن إلى سحرِه ِسْحراً من 
اعُر البُحتريُّ يصُف بركةَ ماٍء في قصر ابتناه المتوكُِّل  ألفاٍظ عذبٍة تجعلُُه يزدادُ روعةً وحسناً، وهذا الشَّ

في مدينَِة )ُسرَّ مَْن رأى( فَيجعلُها غادًة حسناءَ يتغنَّى بجماِلـها كلُّ ما حولَها.

الــحــســنــاَء رؤيَــَتــهــا1 ــَة  ــِرك ال مــن رأى  ــا  ــيــهــاي ــغــانِ َم الَحـــــْت  إذا  واآلنــــســــاِت 

رتَبِتها٢ ــضــِل  ف مـــْن  ــهــا  ـــَّ أن ــَحــْســِبــهــا  ــُر ثــانــيــهــابـــِ ــحـ ــَبـ ــدُّ واِحــــــــَدًة والـ ــ ــَع ــ تُ

ــاُل دجــلــَة كــالــَغــرْيى تــنــاِفــُســهــا٣ ــ تُباهيهامــا ب وأطـــــواراً  ــوراً  ــ طَ ــِن  ــْس ــُح ال يف 

ــبُّ فــيــهــا وفــــوُد املــــاِء ُمــعــِجــلــًة٤ ــَص ــْن ُمجريها تَ ــِل  ــْب َح مــْن  خـــاِرَجـــًة  كالخيِل 

ــٌة٥ ــل ــُة الــبــيــضــاُء ســائ ـ ــضَّ ــِفـ ــا الـ ـ ــأنَّ تَـــجـــري يف مــجــاريــهــاكـ ــِك  ــائ ــب ــسَّ ال مـــَن 

يضاِحكُها٦ ــاً  ــان ــي أح ــِس  ــم ــشَّ ال ـــــُق الـــَغـــيـــِث أحـــيـــانـــاً يُــبــاكــيــهــافــرونــُق  وريِـّ

ــا ٧ ــه ــِب جــوانِ يف  تــــــراَءْت  الـــنُّـــجـــوُم  فيها إذا  ــْت  ــ ــَب ــ ُركِّ ــامًء  ــ س َحـــِســـْبـــَت  ــالً  ــي ل

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

اآلِنساُت: مفردُها اآلِنسة وهي طيِّبة النَّفِس.�
مسِ: ُحسنُها وإشراقُها. رونُق*الشَّ

*الريُِّق: القليُل مَن الـَمطِر.
مغانيها: منازلُها الغنيَّة بأهلها.

البحتري: الوليد بن يحيى الطّائي، شاعر عبّاسّي، له ديوان شعر مطبوع أِخَذ منه هذا النّص. *	

الُبحُتري*
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مهارات االستماع

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 أستمُع*إلى*النّّص*ُمتَجنِّباً*الحَركةَ*والتكلَُّم،،*ثُمَّ
١* أختاُر اإلجابةَ الصِحيحةَ مّما بيَن القوَسين:.

* َّةً – موضوعيَّةً – ذاتيَّةً(.	 اعُر إلى موضوِعِه نظرًة: )حيادي نظر الشَّ
* حراءَ(.	 ذكَر الشاعُر في وصِفِه البرَكةَ: )البحَر - الَقمَر – الصَّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* اعِر.. َّةً سليمةً متمثِّالً انفعاالِت الشَّ أقرأُ النّصَّ قراءًة جهري
2* ر.. أقرأُ األبياَت الثالثةَ األخيرَة مَن النَّصِّ مُراعياً إبراَز صوِت الحرِف المكرَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 *قراءة*ًصامتًة،*ثمَّ أقرأُ*النّصَّ
١* .. أذكُر ثالَث صفاٍت للبركِة مّما وردَ في النصِّ
2* أبيُّن رؤيَةَ الشاعِر إلى كلٍّ مَن البَحِر ودجلة إزاءَ البركة..

االستيعاب والفهم والتحليل

١* ِف:. أستعيُن بأحِد المعجماِت اللُّغويِّة على تعرُّ
* 	. دِة لكلمة )الحت(، ثمَّ أختاُر منها ما يناسُب سياقها في النّصِّ المعاني المتعدِّ
* جمع كلمة )حسناء(.	
2* أكّوُن من النصِّ حقالً معجميّاً لـ )الَجمال(..
3* جمَع الشاعُر بين البركِة ونهِر دجلة في البيِت الثالِث، أوّضُح ذلك. .
4* ابِع، أبيُّن تلَك الصفات.. وصَف الشاعُر ماءَ البركِة في البيِت الرَّ
5* ادِس.. اعُر في البيِت السَّ رها الشَّ مِس والَمطَِر بالبرَكِة وفَق ما صوَّ ُح عالقةَ كلٍّ من الشَّ أوضِّ
6* اِبَع بما ال يزيُد على سطٍر واحٍد.. أشرُح البيَت السَّ
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7* قال إلياس أبو شبكة:.

ــاُؤُه ــ ــَل م ــَس ــلْ ــَس ــْد ت ــٌر قـ ــه ــاَك ن ــن ــه ـَجــِن يــســيــُل بــن ِجــبــالِــهــاف ــَل الــلّـُ ــث م

* دُ*وجهاً*للتشابِه*بينهما*من*حيُث*المضمون.	 ،*أحدِّ يلتقي*هذا*البيُت*البيَت*الخامس*من*النّصِّ

ق الجمالّي التذو�

١* في قوِلنا )وفودُ الماِء خيٌل( تشبيٌه، أذكُر المشبََّه والمشبََّه به..
2* من مصادِر الموسيقا الداخليَِّة تكراُر األحرف، أمثُّل لذلَك من البيِت األّوِل..
3* ادِس محّسناً بديعيّاً، وأحّددُ نوَعُه.. أستخرُج من البيِت السَّ

الحفُظ وا�لقاُء

* ،*وألقيها*أمامَ*زمالئي*مراعياً*إيماءاِت*الوجِه*وحركات*اليََدين.	 أحفُظ*خمَسةَ*أبياٍت*منَ*النَّصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١* ِل، وأسمِّي نوَع كلٍّ منها.. أستَخِرُج المعاِرَف الواِردَة في البيِت األوَّ
2* أذُكُر نوَع كلٍّ مَن المشتَقَّاِت اآلتيِة:.

* )الَحسناء - الغَيرى - مُعِجلَة - خاِرَجة(.	
3* أعلُِّل كتابةَ الهمزِة في كلٍّ من )تراءت – سماء(..

المستوى ا�بداعي

* أتخيَُّل*أنَّني*زرُت*الِبرَكةَ،*وأصُف*ما*يمكُن*أن*أشاهَدهُ،*مبرزاً*أثَر*ذلك*المشهِد*في*نفسي.	

 الخط 

* قعِة*مراِعياً*المَسافةَ*بينَ*األحرِف*والكلمات:*	 أكتب*البيَت*اآلتي*بخطِّ*الرُّ
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رف قواِعُد الصَّ

اسُم التَّفضيل  

َ الَعْقِل والَقْلِب ن ب�ي

: ِاعْلَم أّن العلَم أنفُع مَن الماِل، والعقَل أحسُن مَن القلِب في التَّدبيِر، والقلَب أقدُر من  قاَل حكيٌم: أي بنيَّ
العقِل على زرِع المحبَِّة بيَن النَّاِس.

واعلم أّن الحليَم أكثُر تسامحاً مَن الكريمِ، والحلَم أشدُّ تأثيراً مَن الُحكمِ، فاجعْل عقلََك حَكماً في األمور 
ِّي فيه.  الجليلِة، واجعْل قلبََك دليالً على إثباِت الحكمِ أو التأن

…1…

* *أنفُِّذ*النَّشاط:*	 أقرأُ*األْمِثلَةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* العلُم أنفُع من المال.	
* العقُل أحسُن من القلِب في التدبير.	
١* أالحُظ أّن العلَم والماَل اشتركا بصفِة النّفِع، أبيُّن الصفةَ التي اشترك فيها العقُل والقلُب..
2* أالحُظ أّن العلَم لم يساِو الماَل في النّفع، أبيُّن الذي زادَ منُهما على اآلخر..
3* لْنا فيه العقَل . أالحُظ أّن االسَم الّذي فّضلنا فيه العلَم على المال هو )أنَْفُع(، أذكُر االسَم الذي فضَّ

على القلِب في المثال الثاني.
4* أالحُظ أّن )أنفع( اسم مشتقٌّ من النَّفِع، أذكُر المصدَر الذي اشتُقَّ منه االسم )أحسن(..
5* أسّمي هذا النوَع من المشتّقات اسَم تفضيل، وأعاوُن زميلي على صوِغ تعريٍف له..

ُج
نت
ست

اسُم*التفضيل: هو اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على أنَّ شيئين اشترَكا في صفٍة واحدٍة وزادَ أحُدهما على أ
فة. اآلخِر في هذِه الصِّ

التَّطبيق:	 

* أدلُّ*على*اسمِ*التفَّضيل*فيما*يأتي،*وأسمّي*المصدرَ*الذي*صيغ*منه:	
١* الجودُ أفضُل ِمَن الِحْرِص..
2* القراءةُ المتأنيَّةُ أحسُن ِمَن الِقراءَِة على عجل..
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…٢…

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* القلُب أقَدُر ِمَن العقِل على زرِع المحبَِّة بين النَّاِس.	
* مةُ أعظَُم)1( ِمَن العاِلمِ.	 العالَّ
١* ابقين، وأذكُر وزنَه.. أدلُّ على اسم التَّفضيل في كلٍّ من المثالين السَّ
2* ابَقين، وأبيّن عددَ أحرِفُه ونوعه . أذكُر الفعَل الذي صيَغ منه ُكلٌّ من اسمي التَّفضيِل في المثالَيِن السَّ

من حيث )المثبت - المنفي(.
3* ابَقيِن:. أالحُظ أنَّ الفعَل الذي صيَغ منه اسُم التَّفضيِل في كلٍّ من المثالَيِن السَّ

ٌف)2(- ال يأتي الوصُف منُه على وزِن أَفْعل )٣(– قابٌل للتَّفاوت)4((، وأبيّن نوعهما من  )تامٌّ – متصرِّ
حيث )المبني للمعلوم - المبني للمجهول(

ُج
نت
ست

أ

بعة اآلتية : أْن يكوَن  روط السَّ يصاغُ اسُم التَّفضيِل من الفعِل على وزِن )أَفْعل( إذا استوفى الشُّ
الفعل:

فاً – مَبنيّاً للمعلومِ- ال يأتي الوصُف منه على وزن أَفْعل – قابالً  ثالثيَّاً – تامّاً- مُثبتاً- متصرِّ
للتَّفاوت.

التَّطبيق:	 

* أستخرُج*اسَم*التَّفضيلِ*منَ*البيِت*اآلتي،*وأذكُر*مصدرَه*وفعلَه:	
* قال أحمُد شوقي في المعلّم:	

ــذي ال مـــَن  ــلَّ  أجـ أو  أرشَف  ــَت  ــ ــ ــُئ أنــفــســاً وُعــقــوال أَرأَيْ ــِشـ ــنـ ــنــي ويُـ ــب ي

…٣…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أنفُذ*النّشاط:	
* الحليُم أكثُر تسامحاً مَن الكريمِ.	
* الِحلُْم أشدُّ تأثيراً من الُحكمِ.	
١* أالحُظ أّن الحليَم والكريَم اشتركا في صفِة التسامح في المثال األّول، أبيُّن الّصفةَ التي اشترك فيها .

الحلُم والحكُم في المثال الثاني.
2* أالحُظ أّن الحليَم لم يُساِو الكريم في التسامح، أبيُّن مَن زادَ منهما على اآلخر..
3* َّْت على هذه . أالحُظ في المثاِل الثَّاني أنَّ الحلَم زادَ على الُحكم في التأثيِر، أدلُّ على الكِلَمِة التي دل

الزيادة.
4* دُ فعَل كلٍّ مَن المصَدرين )تسامُح – تأثير(.. أحدِّ

يأتي اسم التفضيل على وزن )أفعل( للمذّكر و)فُعلى( للمؤنّث، نحو: أعظم – عظمى، أكبر – ُكبرى. *١
ُف هو ما يجيءُ منه الماضي والمضارع واألمر والفعل الجامد هو ما يلزم صيغة واِحدًة، نحو: ِبئَْس – ِنْعَم – ليس. الفعل المتصرِّ *2

َّثُُه فعالء، نحو: أحمر – حمراء(. أي ال تُصاغُ منه الصفةُ المشبَّهةُ على وزِن )أفعل الذي مؤن *3
الفعُل القابُل للتَّفاوِت ال يحُدث بدرجٍة واحدة. *4
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5* بََب.. ابقين َصوغاً مُباشراً، أبيُِّن السَّ َُّه ال يمكُن أْن يُصاَغ اسُم تفضيٍل من الفعلَين السَّ أالحُظ أن
6* أبيُّن الطريقةَ التي يُصاغ بها اسُم التَّفضيِل عندما ال يستوفي شروَط صوِغه َصوغاً مُباشراً..

ُج
نت
ست

ًعلى أ روَط كلَّها بذكِر مصدِرِه منصوبا  الشُّ لْم يستوِف  الفعِل الذي  التَّفضيِل مَن  يصاغُ اسُم 
التَّمييز بعد اسمٍ على وزِن أفعل، مثل )أكثر – أشّد – أعظم( أو ما شابهها.

الّتطبيق:	 

* -*صار.	 أصوغُ*اسم*َالتّفضيل*ِمْن*كلٍّ*ِمنَ*الِفعلَيِن*اآلتيَيِن*:*استمرَّ

ة �القاعدُة العام
اسُم*التَّفضيل: هو اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على أنَّ شيئين اشترَكا في صفٍة واحدٍة وزاد أحُدهما على 

َفة. اآلخر في هذه الصِّ
َّث، إذا كاَن: ثالثيّاً  ُالتَّفضيِل مَن الِفعِل على َوزِن )أَفَْعْل( ِللُمَذكَّر و)فُعلى( للُمَؤن يُصاغ اسم 
فاً - مبنيّاً للمعلوم - ال يأتي الوصُف منُه على وزِن أَفَْعْل - قابالً  - تامّاً - مُثبَتاً - متصرِّ

للتَّفاُوِت.
َكلَّها بذكِر مَصَدِرِه مَنصوباً على  يُصاغ اسُم التَّفضيل ِمن الفعل الذي لم يستوِف الّشروط 

التَّمييِز بعَد اسمٍ على وزِن أفعَل، نحو: أكثََر، أعظَم، أو ما شابههما.

مثاٌل معرٌب :	 

* دُق*أنبُل*الِقيَمِ.	 الصِّ
* مةُ الظَّاهرةُ على آخرِه.	 دُق : مبتدأٌ مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ الصِّ
* مةُ الظَّاهرةُ على آخرِه.	 أنبُل: خبٌر مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ
* ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ في آخرِه.	 القيمِ: مضاٌف إليه مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
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 التَّقويم النِّهائّي 

١* أمأل ُ الفراغاِت اآلتيةَ باسمِ تفضيٍل مناسٍب مَصوغاً مْن فعٍل استوفى شروطَُه:.
* األقربون   بالمعروِف.	
* الكتاُب   صديٍق.	
* الوطُن   مكاٍن أسُكنُه.	
2* أقرأ األبيات اآلتية، ثمَّ أنفذ النشاط: .

* قاَل ابُن الرومي في المديح :	

ــِه ــِب ــي ــْن غ ــ ــُرُه أحــــَســــُن مـ ــ ــاهـ ــ ــره ظـ ــاِهـ ــن ظـ ــ ــُن م ــ ــَس ــ ــُه أح ــبُـ ــيـ وغـ

* قاَل زكي مبارك :	

ــودًَّة ــُت مـ ــِويْـ ــن َهـ ــَدُق م ــ ــَت أص ــأن ــوالف ــْن َعـــرفـــُت أُصـ ــ وألنــــَت أكــــرُم َم

* قاَل محمد البزم في يوم الجالء :	

الـ يف  وأخــلــد  البقيا  يف  أعــظــُم  ــَت  ــرُموأنـ َج وال  ــذكــرى  ال يف  وأجــمــل  ـُعقبى 

* أستخرج أسماء التفضيل من األبيات السابقة، ثمَّ أذكر فعل كّل منها.	
* أعرب ما وضع تحته خط في البيت الثالث.	
3* ُث أمامَ زمالئي في دقيقتَين عن أهميَِّة اقتراِن األفعاِل باألقواِل، مُستَعِمالً بعَض أسماِء التَّفضيِل.. أتحدَّ
4* أكتُب فقرًة عن أهميَِّة تنظيمِ الوقِت في نجاِحنا في الحياِة، مُستَعِمالً بعَض أسماِء التَّفضيِل..



149

رس الثالث الدَّ حنيٌن إلى الّشاِم َنّص أدبيٌّ

مدخل إلى النص  

إلى  بالتشّوِق  مفعمةً  روُحُه  وتظلُّ  ِصباه،  ومالعِب  رأِسِه،  مسَقِط  إلى  الحنيِن  دائَم  اإلنساُن  يبقى 
أهِلِه وأحبّتِه مهما تغّرَب، أو نأْت بِه المسافاُت، وال يفتأُ قلبُُه مسكوناً بالذكرياِت، محكوماً باألمل.

اجتامُعنا1 فيها  كـــاَن  شــامــاً  ــُه  ــل ال َسكْباَســقــى  ُمـــغـــدوِدقـــاً  ــنَي  ــائ ــّن ال بــأحــبــاِبــنــا 

ــٌل٢ ــْســِب ُم ُدمـــوعـــَي  ِمـــْن  ثَــراهــا  ــْحــبــاورّوى  ــا الــسُّ ــه ــلُّ ل ــق ــت ــٍر فــــإيّن أس ــْح ــب ك

ــرْييت٣ ــ ــُع ِج ــ ــْربَـ ــ ــايب وَمـ ــبـ ــازُل أحـ ــ ــن ــ ــا َم ــْرب ــاَن يل تِ ــْن كـ ــ ــواين وَم ــ ــاُن إخ ــ وأوطـ

وأصبحْت٤ ــزاُر  ــَم ـــ ال َشـــطَّ  ــِنْ  لَـ ــَعــْمــري  ــالَ ــْرب قـــــاً وَمـــْنـــِزلُـــنـــا َغ َمــنــازلُــهــْم َشْ

ــا٥ ــه ــْرب ــاِر وُق ــ ــّدي ــ ــِد ال ــْعـ ــافــــإيّن عـــى بُـ ُحــّب ــْم  ــه ل وأُبْـــــدي  ُحـــّبـــاً  ــْم  ــه ل أُرِسُّ 

ــٌع ٦ ــَرِْق الِمـ ــ ــ ــَن ال ــ ــا يُــَهــيِّــُج أشـــواقـــي ِم َهــبَّ إذا  الــّنــســيــُم  أْشــجــاين  ــُث  ــَع ــْب ويَ

َمـــْت٧ ــَرّ ــٍل تَـ ــ ــْيـــالِت َوْصـ ــُرين لَـ ــ ــْذِك ــ ــْدبــاويُ ــوى نَــْوحــاً فــأُْســِعــُدُه نَ ــنَّ َحـــامُم ال

نُــعــْيــَدُه٨ أْن  َشْملِنا  ِمــْن  ــى  َم مــا  ُشْهباعــى  ــِه  بـ ــي  ــ وُنْ ــٍق  ــ أُْفـ يف  ــَح  ــب ــْص ونُ

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

�

ُمغدوِدقاً: مطراً غزيراً كثيراً.
أستقلُّ: أِجُدها قليلةً.

. التِّْرُب: المماثُل في الّسنِّ

*شَطَّ: بَُعَد.
تصّرمْت: تقطّعْت

ٌخ، شاعٌر، له مجموعةٌ من المؤلّفات، منها: »نزهة األدباء وسلوة الغرباء«، و«سحر  أبو البقاء تقيُّ الدين البدريُّ الدمشقيُّ ) 144٣- 1489 (م، أديٌب، مؤرٌّ *	
. العيون«، و«نزهة األنامِ في محاسِن الّشام« الذي أُخذ منه هذا النصُّ

أبو البقاِء البدريُّ )*(
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مهارات االستماع

* *أنفُّذ*النّشاطَ:	 أستمُع*إلى*النّّص*ُمتجنِّباً*المُشتّتاِت،*ثمَّ
* حيحةَ ممَّا يأتي:	 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

ُه بـ: ) وداِع الّشامِ - الّدعاِء للّشامِ - البُكاِء ِلِفراِق الّشامِ(.أ    بَدأَ الّشاعُر نصَّ
يعاني الّشاعُر آثاَر: ) الفْقِر – المَرِض – الغربِة (.	   

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* َّةً سليمةً متمثاّلً مشاعر الّشوِق والحنيِن.. أقرأُ النّصَّ قراءًة جهري
2* َّةً سليمةً مُراعياً إخراَج كلٍّ من ) القاف – العين – الباء ( من . أقرأُ المقطَع الثالَث قراءًة جهري

مخرِجها الّصحيِح. 
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أنفُِّذ*النّشاطَ:	 *قراءًة*صامتًة،*ثمَّ أقرأ*النّصَّ
١* أُبيُّن األمَر الذي أقسَم عليِه الّشاعُر َوفَق ما وَردَ في المقطِع الثّاني..
2* لكلٍّ من ) البرِق – النّسمِ – الحمامِ ( أثٌر في الّشاعِر، أوّضُح ذلك مّما وردَ في المقطِع الثّاِلِث..

االستيعاب والفهم والتحليل

١* أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف:.
* جمِع ) ِتْرب (، ومفرِد ) أشجان (.	
* 	. معاني كلمِة ) نَْدب (، وأختار منها ما يناسُب سياقَها في النصِّ
2* أُصمُِّم في دفتري مخطّطاً مُماثالً، وأمألُ حقولَُه بالفَكِر المطلوبة:.

الفكرُة الَعاّمُة

فكرُة املقطعِ الثّالثفكرُة املقطعِ الثّا	فكرُة املقطعِ األّول

3* ُح ذلك.. أشار الشاعر في البيِت الثّاني إلى تعلّقه الكبير بالشام، أُوضِّ
4* من فهمي البيَت الثّالَث أُبيُّن ما تُمثِّلُُه الّشامُ للّشاعِر..
5* أذكُر ما يرجوهُ الّشاعُر في خاِتمِة نّصِه..
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6* قاَل البهاءُ زهير:.

عهوَدها أنــى  لْسُت  ــاً  أرض اللُه  وَحنينيسقى  ــَوهــا  ــْح ن شــوقــي  ــوَل  طـ ويـــا 

* ، أذكُر وجهاً للتّشابِه بينهما. 	 يلتقي هذا البيُت من حيُث المضموُن البيَت األّوَل من أبياِت النّصِّ

ق الجمالّي التذو�

١* ، وأُمثُّل له بمثالين.. َن البديعيَّ الذي تكّرَر في النصِّ أذكُر المـَُحسِّ
2* من مصادِر الموسيقا الّداخليِّة: »استعمال الحروف الهامسة«، أمثُّل له بمثاليِن من المقطع الثالث..
3* زخَر النصُّ بالمشاعِر العاطفيّة مثِل: الّشوق – التفاؤل، أذكُر أداَة التعبيِر على كلٍّ منهما..
4* ، الوفاء، أُمثُّل لكلٍّ منهما.. : الحبُّ من القيمِ التي تجلّْت في النصِّ

الحفُظ وا�لقاُء

* ،*وألقيه*أمامَ*زمالئي.	 لَ*منَ*النَّصِّ أحفُظ*المقطعَ*األوَّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

* *أُنفُّذ*النشاطَ:	 أقرأُ*البيَت*اآلتَي،*ثمَّ

اجتامُعنا فيها  كــاَن  شــامــاً  الــلــُه  َسْكباسقى  ــاً  ــدوِدق ــغ ُم ــَن  ــائ ــّن ال بأحباِبنا 

١* أستخرُج من البيِت الّسابَق: .
* ، وأذكُر فعلَُه.	 فعالً متعّدياً إلى مفعولَين، وأُعرُب مفعولَيِه - مصدَر فعٍل خماسيٍّ
2* أعلُّل كتابة األلف على صورتها في كلمِة )سقى(، والهمزة في كلمِة )النّائيَن(..

التعبير الكتابي

ياِر مكانَةٌ عظيمةٌ في نفوِسنا جَميعاً.  للدِّ
* أكتُب*موضوعاً*أُعبُّر*فيِه*عن*حبّي*أهلي*وَوطني*الذي*نشأُت*فيه*وتعلّقي*بهما،*ُمراعياً*شروطَ*كتابَِة*الخاِتمَِة*الـمُناِسبَة.	

 الخط 

أكتُب في دفتري البيَت اآلتَي بخطِّ الرقعِة مُنتبهاً إلى الحروِف التي تستنُد إلى الّسطِر، والحروِف التي 
تنزُل تحَت الّسطِر:
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رف قواِعُد الصَّ

ماِن والمكاِن اسما الزَّ  

اريِخ عاِصمُة التَّ

مِّ الِكرامِ،  ُوِلَدْت بَمْولِد الّزماِن، ولبَسْت ثوَب الَفخاِر، فغدْت مَْقِصَد األحراِر، ومُنْطلََق األبطاِل، ومَنِزَل الشُّ
إنّها دمشُق مَنْبَُع النّوِر والّضياِء، ومُجتََمُع الِفداِء واإلباِء؛ لم ترَض أْن تكوَن يوماً عبَر تاريِخها الطَّويِل مَْدَخالً 
هاً للطّامعيَن؛ بْل مَْقبََرًة لهم، فهذا التّاريُخ يَْشهُد أنّها القلعةُ التي تَـَحطََّم على أسواِرها كلُّ  للمتآمريَن، ومُتَنزَّ
ٍد مع االنتصاراِت واألمجاِد.  هداِء، وستظلُّ على موعٍد مُتَجدِّ َّها ستبقى مَْسرى الشُّ الغُزاِة المستَعمريَن، وأن

…1…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النّشاِط:	
* ُوِلدْت بَمْولِد الّزمان.	
* دمشُق مَنبَُع النّوِر والّضياء.	
١* أالحُظ أّن االسَم الذي اشتُّقْت منُه كلمة )مولد( والدة، أذُكُر االسَم الذي اشتُقَّْت منه كلمةُ )مَنْبَع(..
2* َّْت على زماِن حدوِث الِوالدِة، أُبيُِّن داللةَ كلَمِة »مَنْبَع«.. أالحُظ أنَّ كلمةَ )مَوِلد( دل

ُج
نت
ست

اسُم الّزماِن: اسٌم مُشتقٌّ يدلُّ على زماِن حدوِث الفعِل.أ
اسُم المكاِن: اسٌم مُشتقٌّ يدلُّ على مكاِن حدوِث الفعِل.

التَّطبيق:	 

* ماِن*أو*المكاِن*الواردَ*في*كلٍّ*من*الُجملِ*اآلتيِة،*وأبيُّن*داللتَه:	 أستخرُج*اسَم*الزَّ
عوَن مَسيَل  ُب المتطوِّ المدرسةُ مَجَمُع طَلبِة العلمِ – مَدخُل الطاّلِب إلى المدرسِة صباحاً – نظَّف الطُّالَّ

الماِء.
…٢…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النّشاِط:	

	أ

دمشُق َمْنِزُل الِكراِم.دمشُق َمنبَُع النُّوِر.

ستظلُّ دمشُق عى َمْوِعٍد مع االنتصاراِت.لن تكوَن َمْدخاً للمتآمريَن.

ستبقى َمْرى الّشهداء
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١* أدلُّ على أسماِء الّزماِن وأسماِء المكاِن الواردِة في األمثلِة السابقِة، وأَذُكُر وزَن كلٍّ منها..
2* أذكُر الفعَل الماضَي لكلٍّ منها، وعددَ أحرِفِه..
3* أذكُر الفعَل المضارَع لكلٍّ منها، وأاُلحُظ حركةَ عيِنِه..
4* ةُ واالعتالُل.. حَّ أبيُّن نوَع كلٍّ من هِذِه األفعاِل من حيُث الصِّ

ُج
نت
ست

أ

يُصاغُ اسما الّزماِن والمكاِن من الفعِل الثالثّي على وزِن »مَْفَعل« إذا كاَن:
* مفتوَح العيِن أو مضمومَها في المضارِع.	
* م.	 معتلَّ الالَّ

ويصاغُ على وزِن »مَْفِعل« إذا كاَن: 
* مكسوَر الَعيِن في الـُمضارِع.	
* م	 مُعتَلَّ الَفاِء صحيَح الالَّ

التَّطبيق:	 

١* أقرأُ الجمَل اآلتية، ثُمَّ أصمُِّم جدوالً مماثاِلً في دفتري، وأَمألُ حقولَه بالَمطلوب:.
* دعاني صديقي إلى المْسَرِح لمشاهدِة المسرحيّة التي شارَك فيها.	
* أعاوُن زمالئي على تنظيِف مَْمشى المدرسِة.	
* ُزْرنا صديَقنا المريَض في مَنِْزِله.	

ّ
هنوعُهالمس املشتق

ُ
السببوزن

2* أصوغُ أسماءَ الّزماِن و أسماءَ المكاِن من األفعاِل اآلتيِة، وأْضِبطُها بالّشكل: )َوَردَ – َرمى – َسَكَن(.
…٣…

* أقرأ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النّشاِط:	
* دمشُق مُنطلَُق األبطاِل.	
* هاً للطّامعين. 	 لْن تكوَن مُتَنَزَّ
* مُلتَقى أبطاِلنا غداً.	
١* هاً - مُلتَقى(.. أذكُر المصدَر الذي اشتُّقْت منُه كلٌّ من الكلماِت: )مُنطلُق – مُتَنَزَّ
2* هاً(.. أُبيُِّن داللةَ كلٍّ من الَكِلمتَين )منطَلَق، متنَزَّ
3* أُبيُِّن داللةَ كلمة )مُلتَقى(..

ُج
نت
ست

دُ داللتُه أ ماِن والمكاِن مَن الفعِل فوق الثاّلثيِّ على وزن اسمِ المفعوِل، وتَُحدَّ يُصاغُ اسما الزَّ
َوفَق سياِقِه في الُجملة.
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التَّطبيق:	 

* *أضَُع*كاّلً*منها*في*جملٍة*ُمفيدٍة:	 أصوغُ*أسماءَ*الّزمان*وأسماءَ*المكاِن*من*األفعاِل*اآلتية،*ثمَّ
)انْصرَف – ارتَحَل – استَودَع(

ة �القاعدُة العام

اسُم*الّزماِن: اسٌم مُشتقٌّ يدّل على زماِن حدوِث الفعِل.
اسُم*المكاِن: اسٌم مُشتقٌّ يدّل على مكاِن حدوِث الفعِل.

يُصاغُ اسما الّزماِن والمكاِن من الفعِل الثالثّي على وزِن »مَْفَعل«، إذا كاَن:
* مفتوَح العيِن أو مضمومَها في المضارِع.	
* م.	 معتلَّ الالَّ

ويصاغُ على وزِن »مَْفِعل« إذا كاَن: 
* مكسوَر الَعيِن في الـُمضارِع.	
* م	 مُعتَلَّ الَفاِء صحيَح الالَّ

دُ داللتُه  ماِن والمكاِن مَن الفعِل فوق الثاّلثيِّ على وزن اسمِ المفعوِل، وتَُحدَّ يُصاغُ اسما الزَّ
َوفَق سياِقِه في الُجملة.

مثاٌل ُمعرٌَب	 

* نحافُظ*على*نظافِة*المالعِب.	
* نحافُظ: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الّضّمةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والفاعُل: ضميٌر مُستتٌر 	

تقديُره »نحن«.
* 	. على: حرُف جرٍّ
* ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.	 ، وعالمةُ جرِّ نظافِة: اسٌم مجروٌر بحرِف الجرِّ
* المالعِب: مضاٌف إليِه مجروٌر وعالمةُ جّرِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه.	
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 التَّقويم النِّهائّي 

١* أمألُ كلَّ فراٍغ مّما يأتي باسمِ الّزماِن أو المكاِن المناِسِب:.
*   المحاضرِة بعَد غٍد. 	

* استَْمتَْعنا بزيارِة   الالذقيِّة.	
* الطّائَرةُ في الـ   	
* اشتريُت ُكتُباً قيّمةً من   الِكتاِب.	
2* أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثُمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوِب:.

ملتُ الج
ّ

ُهنوُعُهالمُس املشتق
ُ
ن
ْ
الّسَبُبوز

غادرِت الّسفيَنُة املْرىس

أخَذ والدي الّسيّارَة إىل الـَمْرأَِب

اعِة الخامَسِة. ُمْنتَظَُر األصدقاِء عند السَّ

3* أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أُعرُب ما تحتَه خّط:.
* قال علي الجارم	

ــًة وجــــزاًء ـ ــمَّ ــْرَب ِهـ ــ ــَغ ــ ــَز ال ــ ــَج ــ ــُن الـــــُمــعــِجــزاِتأَْع ــوِط ُق م ــرَّ ــ ــذا ال وكـ

4* أتحّدُث أمامَ زمالئي ببضِع جمٍل عن مدينتي التي أُحبُّها مُستعِمالً اسَمي الّزماِن والمكاِن..
5* أكتُب ِفقرًة أبيُّن فيها واجبي تجاهَ األبطاِل الذيَن استُشِهُدوا ِدفاعاً عن الوطِن موظّفاً اسَمي الّزماِن .

والمكان.
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رس الرابع الدَّ
عَلُب وماِلُك الَحزين الَحماَمُة والثَّ

 مطالعة

…1…

تَشَرُع في نقِل الُعشِّ إلى رأِس  َزَعُموا أنَّ َحمامةً كانَْت تُْفِرُخ في َرأِْس نخلٍَة طَويلٍَة، فكانَِت الَحمامَةُ 

ٍة وتََعٍب ومََشقٍَّة؛ ِلطُوِل  تلَك النَّخلَِة، فال يُمِكُن أْن تَنُْقَل ما تَنُْقُل ِمَن الُعشِّ وتََضَعُه تَْحَت البَيِض إال بَْعَد ِشدَّ

النَّْخلَِة؛ فَإذا فََرغَْت ِمَن النَّقِل باَضْت ثُمَّ َحَضنَْت بيَضها، فَِإذا فََقَسْت وأَدَْرَك ِفراخُها جاءَها ثَعلٌَب قَْد تَعاهََد 

ذِلَك ِمنْها ِلَوقٍت قَْد َعِلمُه بَقْدِر ما يَنَْهُض فراخُها، فَيَِقُف ِبأَْصِل النَّخلَِة فَيَصيُح ِبها ويَتَوعَُّدها أْن يرقى ِإليها، 

فَتُلقي ِإليه فراَخها. فَبينَما هي ذاَت يوم ٍقَْد أدَرَك لها فَرخاِن ِإذْ أقبَل مالٌك الحزين فوقَع على النَّْخلَِة. فَلمَّا 

رأى الَحمامَةَ َكِئيبةً َحزينةً قاَل لها: يا حمامَةُ، مالي أَراِك َسيِّئَةَ الحاِل؟ فَقالَْت لَُه: يا مالُك الحزين، إنَّ ثَعلباً 

. قاَل  دُني ويَصيُح في أَْصِل النَّْخلِة، فَأَفَْرُق منه فأطَرُح إليِه فَرَخيَّ دُِهيُت ِبِه ُكلَّما كاَن لي فَرخاِن َجاءِني يَُهدِّ

ْر ِبنَْفِسَك. فَإذا  ، فَاْرَق إلّي وغرِّ لها مالٌك الحزين: إذا أَتاِك ِليَْفعَل ما تَقوليَن فَُقولي لَُه: ال أُلقي ِإلَيَك فَرَخيَّ

فََعلَْت ذلك وأََكلَْت فَْرَخيَّ ِطْرُت َعنَْك ونََجوُت ِبنَفسي. فَلَمَّا َعلََّمها مالٌك الحزين هِذِه الحيلَةَ طاَر فَوقََع 

على شاِطِئ نَْهٍر.

عبُد اللَِّ بُن الُمَقفَّع:كاتٌب عبَّاسيٌّ اشتُِهَر بذكائِه وسعِة علِمِه، ألَّف كتباً كثيرًة في األدِب ورسائَل، منها: »رسالةُ األدب الكبير واألدب الصغير«، وترجَم كتباً أُخرى،   *
أشهُرها »كليلة وِدمْنة«، وهي قصٌص على لساِن الحيوان، ومنها أُِخَذ هذا النَّّص.

ع ِه بُن الُمَقفَّ عبُد اللَّ
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…٢…

أَقْبََل الثَّعلَُب في الَوقِْت الذي َعَرَف، فَوقََف تَْحتَها، ثُمَّ صاَح كما كاَن يَْفَعُل، فَأَجابَتُْه الَحمامَةُ ِبَما علَّمها 

َه الثَّعلُب َحتَّى  مالٌك الحزين، فَقاَل لها الثَّعلَُب: أَخبريني مَن علََّمِك هذا؟ قالَْت: َعلَّمني مالٌك الحزين، فَتََوجَّ

يُح َعْن  أَتى ماِلكاً الَحزيَن على شاِطِئ النَّهِر، فَوَجَدهُ واِقفاً، فََقاَل لَُه الثَّعلَُب: يا مالُك الحزين، ِإذا أَتَتَْك الرِّ

يَميِنَك فَأيَن تَْجَعُل َرأَْسَك؟ قاَل: َعْن ِشمالي، قاَل: فَِإذا أَتَتَْك َعْن ِشماِلَك فَأيَن تَْجَعُل رأَسَك؟ قاَل: أَجعلُُه َعن 

 ، يُح ِمْن ُكلِّ مَكاٍن وُكلِّ ناِحيٍَة فَأَيَن تَْجَعلُُه؟ قاَل: أَْجَعلُُه تَْحَت َجناَحيَّ يَميني أَو َخلْفي، قاَل: فَِإذا أَتَتَْك الرِّ

تَْصنَُع؟  َكيَف  فَأَِرِني  قاَل:  بَلى،  قاَل:  لَك،  يَتَهيَّأُ  أَراهُ  ما  َجناِحَك؟  تَْحَت  تَْجعلَُه  أْن  تَستَطيُع  وَكيَف  قاَل: 

َّكنَّ تَدِريَْن في ساعٍة واِحَدٍة مثَل ما نَدري في َسنٍَة، وتَبْلُغَْن  لَُكم اللُ َعلَينا، إن فَلََعمري يا مَْعَشَر الطَّيِر لََقْد فَضَّ

، فَأَِرِني َكيَف، فَأَدَْخَل الطَّاِئُر  يِح، فََهنيئاً لَُكنَّ ما ال نَبلُُغ، وتُدِخلَْن ُرؤوَسُكنَّ تَْحَت أَْجِنَحِتُكنَّ ِمَن البَْرِد والرِّ

َّْت عُنَُقُه، ثُمَّ قاَل: يَا َعُدوَّ نَْفِسِه، تَرى  رأَْسُه تَْحَت َجناِحِه، فََوثََب َعلَيِه الثَّعلُب مَكانَُه فَأََخَذهُ فََهَمَزهُ هَْمَزًة دَق

َك، ثُمَّ أَْجَهَز  أَي للَحمامَِة، وتَُعلُِّمها الحيلَةَ ِلنَْفسها، وتَْعَجُز َعْن ذِلَك ِلنَْفِسَك، َحتَّى يَْستَْمِكَن منَك َعُدوُّ الرَّ

َعلَيِه وأََكلَُه. 

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

�

يرقى: يصَعد
دُهيُت: ابتُليُت

أفَرقَ: أخاُف
هَمََزهُ: ضغَطَُه.
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مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

* خصيَّات.*	 اوي*والحوارَ*بين*الشَّ ًَّة*مع*زميلَيِن*لي*متمثِِّلينَ*أسلوَب*الرَّ ةَ*قراءة*جهري أقرأُ*القصَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أُنَفُِّذ*النشاط:	 أقرأ*النّّص*قراءًة*صامتًة،*ثُمَّ
١* ِة، وأذُكُر صَفةَ كلٍّ منها.. أعّددُ الشَّخصيَّاِت الواردََة في القصَّ
2* ِة. . أذُكُر الـَمكانَيِن اللََّذيِن جرْت فيهما أحداُث القصَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١* .. أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف المعاني الـُمختَِلَفِة ِلَكِلَمِة )بَلََغ( وأختاُر منها ما يُناِسُب النّصَّ
2* مَها لها ماِلٌك الحزين للتََّخلُِّص مْن هِذه . ُح أسباَب حزِن الحمامَِة، وأذُكُر النَّصيَحةَ التي قدَّ أوضِّ

األسباب. 
3* أبيُّن الحيلةَ التي قامَ بها الثَّعلُب لإليقاِع بمالٍك الحزين..
4* أكتَِشُف األسباَب التي َجَعلَْت مالكاً الحزين يقُع في فخِّ الثَعلَِب..
5* ِة. . أستنتُج الِحْكَمةَ من الِقصَّ
6* ِة بـَِما يُناِسُب النِّهايةَ التي اقتَرْحتُها.. ِة، وأغيُِّر أحداَث الِقصَّ أقتَرُح نهايةً أُخرى للقصَّ
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البالغة

الجناس  

…1…

* *أنفُِّذ*النَّشاطَ:	 أقرأ*البيَت*اآلتي،*ثُمَّ
* يِن الكوفّي:	 قال شمس الدِّ

ــاين ــف أج ــي  ــ ــع ــ أدُم ْح  ــرِّ ــ ــق ــ ت مل  ــام أجــفــاين!إْن  ــِد بُـــعـــِدكـــم فـ ــعـ ــن بَـ مـ

١* طِر . َّْت على القسوة، أذُكُر معنى )أجفاني( في الشَّ طِر الثاني دل أالحُظ أنَّ كلمةَ )أجفاني( في الشَّ
األول.

2* ٌن لفظيٌّ اختّص باللفظ أم . أسمِّي الكلمتَين المتَّفقتَين لفظاً الـُمختلَفتَيِن في المعنى )جناساً(، أهو محسِّ
معنويٌّ اختّص بالمعنى؟

ُج
نت
ست

ِّفاِق الكلمتَين أو تشابُِهِهما في اللَّفِظ واختالِفِهما أ ٌن بديعيٌّ لفظيٌّ يكوُن عند ات الجناُس:*محسِّ
في المعنى.

التَّطبيق:	 

* أقرأُ*البيتَين*اآلتيين،*وأستخِرُج*ما*فيهما*من*جناٍس:	
* قال مُحمَّد بن َشرف ناِصحاً:	

َمـــْعـــٍر يف  ــُة  ــربـ ــُغـ الـ ــلـــِقـــَك  تُـ إْن 

ــْم ــ داِرهـ ــَت يف  ــ دْمـ مـــا  فَــــداِرِهــــْم 

ــى بُــْغــِضــِهــْم ــروا فـــيـــَك عـ ــافَـ ــضـ تـ

أرِضـــهـــْم ُدْمـــــَت يف  مـــا  ــْم  ــ ــه ــ وأْرِض

…٢…

* *أنفُِّذ*النَّشاطَ:	 أقرأُ*ما*يأتي،*ثمَّ
* قال ابُن الفارض:	

ــُه ــ ــلَ ــ ــع ــ ــو وأشـــــــكـــــــُر ِف ــ ــكـ ــ ــْرأشـ ــاكـ ــنـــه شـ ــاٍك مـ ــ ــش ــ ــْب ل ــجـ ــاعـ فـ

* قال المعّرّي:	

َرْونَـــُقـــُه بيتِن  يف  ــُر  ــَه ــظْ يَ ــُن  ــْس ــُح َعِروال الشَّ من  بيٍت  أو  ْعِر  الشِّ من  بيٍت 

* قال أبو تّمام:	

يف الّصحائِف  ُســوُد  ال  الّصفائِح  ــِببيُض  يَـ ــرِّ ـــكِّ والـ ــاُء الـــشَّ ــ ــنَّ ج ــه ــونِ ــت ُم

١* أاُلحُظ أنَّ الكِلَمتَين )أشكو – أشكر( اختلَفتَا في نوِع الَحرِف، أبِيُّن االخِتالَف بيَن الكِلَمتَين )ِشْعر .
– َشَعر(.

2* أدلُّ على الكِلَمتَين المتجاِنستَين في كلٍّ من البيتَين الثَّاني والثَّالث، وأبيُّن االخِتالَف بينهما..
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ينقسُم الجناُس إلى: جناٍس تامٍّ، وِجناٍس غيِر تامٍّ.
* الجناُس*التامُّ:*ما اتّفق فيه اللَّفظان في أربعِة أموٍر هي: أنواُع الحروف، وعددُ الحروف، 	

وحركات الحروف، وترتيُب الحروف.
* ابَقة.	 الجناُس*غيُر*التامِّ: ما اختلَف فيه اللَّفظاِن في واحٍد من األموِر األربَعِة السَّ

التَّطبيق:	 

* أستخرُج*الجناَس*الواِردَ*في*البيتَيِن*اآلتيَين،*وأبيُِّن*نوعَهُ:	
* قاَل أبو الَفتِْح البُستّي:	

ــا ســـيِّـــدي ــ ــُت كـــتـــابَـــَك ي ــ ــْم ــ ــِه ــ أهــيــامفَ أْن  َعـــَجـــٌب  وال  ــُت  ــْمـ ــِهـ فَـ

ة �القاعدُة العام

ِّفاِق الكلمتَين أو تشابُِهِهما في اللَّفِظ واختالِفِهما  ٌن بديعيٌّ لفظيٌّ يكوُن عند ات الجناُس: محسِّ
في المعنى.

ينقسُم الجناُس إلى: جناٍس تامٍّ، وِجناٍس غيِر تامٍّ.
* الجناُس*التامُّ: ما اتّفق فيه اللَّفظان في أربعِة أموٍر هي: أنواُع الحروف، وعددُ الحروف، 	

وحركات الحروف، وترتيُب الحروف.
* ابَقة.	 الجناُس*غيُر*التامِّ: ما اختلَف فيه اللَّفظاِن في واحٍد من األموِر األربَعِة السَّ



161

 التَّقويم النِّهائّي 

١* أستخرُج مّما يأتي الجناس، وأذكُر نوَعه..
* قال أبو تّمام:	

ــاًء مـــَن الــُكــتُــِب ــب ــدُق أن ــ ــعــِبالــســيــُف أص ــدِّ والــلَّ ــِج ــن ال ــدُّ ب ــح ه ال ــدِّ يف حـ

* قال محّمد بن كناسة راثياً ابنه:	

ــْن ــُك يَ ــْم  ــلَ فَ ليَحيا  يحيى  ــه  ــتُ ــي ســبــيــُلوَســمَّ فـــيـــِه  ــِه  ــلـ الـ ــِر  ــ أمـ ردِّ  إىل 

2* أمأل ُالفراغاِت اآلتية بما يناسبُها من الكلماِت المحصورِة بين قوَسين: )الغنى – حاز - حيّانا(..
* قاَل بدويُّ الجبل:	

ذوائـــبَـــُه أرخــــى  ــد  قـ والـــلّـــيـــل  فأحياناأملَّ  ام    الشَّ ِمَن  طيٌف 

* قاَل جورج صيدح:	

الــُمنى ــحــو  ن ــا  ــن ــَع ال ــمــُت  نََفْدفــتــجــشَّ ــراً  ــْم ُع وتقاضاين   

* قاَل الجّزاُر:	

الــفــضــاُء عنها  يــضــيــُق  ــاً  هــمــوم وإْن    صـــدري  ــاَق  ــ وض ــري  ــك ف حـــاَر 
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رس الخامس الدَّ فويُّ عبيُر الشَّ اتِّخاُذ الَقرار التَّ

ُّ ل
تع

اتِّخاذُ*القرار: عمليَّةُ تفكيٍر مركَّبةٌ، تهدُف إلى اختياِر أفضِل البداِئِل أو الحلوِل الـُمتاَحِة للَفرِد في أ
موِقٍف مُعيٍَّن اعِتماداً على ما لدى الَفرِد مْن معاييَر وإمكاناٍت تتعلَّق باختياراته.

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 أقرأُ*ما*يأتي،*ثُمَّ
مَعِرٍض  إقامةَ  آخروَن  واقترَح  المدرَسِة،  تزييَن حديَقِة  التَّالميِذ  بعُض  اقترَح  العالميِّ  البيئَِة  يومِ  بمناسبِة 
ِث، واقترح فريٌق ثالٌث زيارَة محميٍَّة طبيعيٍَّة  توَعويٍّ حوَل أهميَِّة المحافَظِة على بيئٍة نظيفٍة خاليٍة من التَّلوُّ

وتصميَم إعالٍن توَعويٍّ َعنْها.
ف  عرَض التَّالميُذ ما اقترحوهُ على الـُمعلِّمِ، فقاَل: قبَل الموافَقِة على اقتراِح أيٍّ منكم ينبَغي لنا أْن نتعرَّ
الهَدَف من تنفيِذ هذا االقتراِح أو ذاك، وينبغي لكم أْن تدرسوا اختيارَكم جيِّداً وأن تجمعوا عنه معلوماٍت 
ِّبوا  َّعةَ من هذا االختيار، ثم ترت بِه لتحقيِق الهَدِف، والنتاِئَج المتوق القيامَ  موا ما تستطيعوَن  كافيةً، ثمَّ تقوِّ
لبيَّات. اختياراِتكم َوفَق النَّتائِج التي ستُحقُِّقها، وأخيراً عليكم أن تْختاروا البديَل األفضَل َوفَْق اإليجابيَّاِت والسَّ

* واآلن يمكنُكم أن تتداَرسوا خياراِتكم فيما بينُكم، ثمَّ تخبروني بالَقراِر الذي ستتَّخذونَه.	
١* مونها؟. ما الموقُف الذي دفَع التَّالميَذ إلى التَّفكيِر في مقترحاٍت يقدِّ
2* متْه كلُّ مجموعٍة مَن التَّالميذ؟. ما المقترُح الذي قدَّ
3* .. ِّخاِذ القراِر النِّهائيِّ ِّباَعها قبل ات دُ الُخطواِت التي طَلََب المعلُِّم إلى التَّالميِذ ات أعدِّ
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ِة مراحَل، هي: ِّخاِذ القراِر ِبعدَّ تمرُّ عمليَّةُ ات
* ِّخاذَ قراٍر.	 وجودُ موقٍف يفِرُض على الَفرِد ات
* ِة اختياراٍت وعلى الَفرِد اختياُر أحِدها.	 وجودُ عدَّ
* جمُع معلوماٍت عن كلِّ اختيار.	
* تقويُم كلِّ اختياٍر في ضوِء معاييَر وإمكاناٍت تتعلَُّق باختياِره.	
* ترتيُب االختياراِت َوفَْق أفضليَِّة اختياِرها.	
* اختياُر البداِئِل األفضِل َوفَْق إيجابيَّاِتها وسلبيَّاتها.	

أتدرَُّب:	 

* *أُنَفُِّذ*النَّشاط:	 أقرأُ*ما*يأتي،*ثُمَّ
إليها في  أحتاُج  البَحِث عن موادَّ  ليساعَدني على  أشترَي حاِسباً  أن  الماِل، وقّررُت  من  مبلَغاً  جمعُت 
هاِب إليها، فإذا دفعُت تكاليَف  ٍَّة طالما َحلَمُت في الذَّ دراستي، وأعلَنَِت المدرسةُ عن رحلٍة إلى منطَقٍة أثري
حلِة  هاِب إلى الرِّ حلِة نقَص المبلُغ الذي جمعتُُه ولم يَُعْد يكفيني لشراِء الحاسِب، وإذا امتنَْعُت عن الذَّ الرِّ

ُض ِبُصحبَِة أصدقائي. ربَّما فاتَتني فرصةٌ ال تُعوَّ
* أَُصمُِّم في دفتري جدوالً مُـماثاِلً، وأَمألُ حقولَُه بالمطلوِب:	

: ُم التفك�ي
ّ
منظ

 املوقِف:
ُ

ديد
ت

�

ياراِت:  الن
ُ

ديد
ت

�

ياراِت: تقو�ي الن

ا: ا�ت ا وسلبيَّ ا�تِ ابيَّ ج  إ�ي
َ

ق
ْ
ياراِت َوف تيُب الن �ت

ياراِت والبدائِل: اختباُر الن

يار اتالن ابيَّ ج �ي اتالإ لبيَّ السَّ

أطّبق	 

* أْستَحضُر*موِقفاً*من*حياتي*اليوميِّة*،*ثّم*أدرُس*الخياراِت*المتاحةَ*أمامي*التّخاِذ*القراِر*الصائِب.	
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اٌت ومواِقُف اِدَسُة: شخصيَّ الَوْحَدُة السَّ

المعارف والمهاراتعنوان الّدرس

استماعابُن النَّفيس

نَصٌّ أدبيٌّيوسُف الَعْظَمة

روع جاِء والشُّ قواعُد النَّحوأفعاُل الـُمقاربَِة والرَّ

نَصٌّ أدبيٌّإبراهيم هنانو

قواِعُد اإلمالءتنويُن النَّصِب

نَصٌّ أدبيٌّفنَّاٌن من َوَطني

ُب واملعطوُف  العدُد املركَّ
قواعُد النَّحو وتعريُفُهما بـ )أل(

الـُمطالََعةامرأةٌ ِمْن بلدي

صوُغ العدِد على وزِن )فاعل( 
قواعُد النَّحووإعراُب العدد

تعبيٌر وظيفّياإِلْعالن
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شخصيَّاٌت ومواِقُف

اِدَسة أهداُف الَوْحَدِة السَّ

ُم في نهاَيِة ِدراَسِة هذِه الَوحَدِة قاِدراً على: سيكوُن الُمَتعلِّ
* التزامِ آداِب االسِتماِع وشروِطِه.	
* فَْهمِ النَّصِّ الذي استََمَع إلَيِه فَْهماً مُجَمالً وتفصيليَّاً.	
* معاني 	 المناِسَب  وتيَّ  الصَّ التَّلويَن  مَُوظِّفاً  مَُعبِّرًة،  صحيحةً  َّةً  جهري قراءًة  النُّصوِص  قراءَِة 

النَّصِّ واالنفعاالِت الُمتََضمَّنَةَ فيِه.
* قراءَِة النَّصِّ قراءًة صامتةً مُلتَِزماً اإلرشاداِت والتَّعليماِت.	
* َِّة.	 استعماِل الُمعَجمِ في تعزيِز مُكتَسباتِه اللُّغَوي
* ئيسة – الفرعيَّة(.	 تحليِل النُّصوِص إلى ِفَكِرها )العامَّة – الرَّ
* 	 . تكويِن َحقٍل مُعَجميٍّ متوافر في النَّصِّ
* منيَِّة في النُّصوِص القرائيَِّة.	 الالِت الضِّ توضيِح بعِض الدَّ
* بِب والنَّتيجِة.	 تبييِن عالقاِت السَّ
* َّين من حيُث المضموُن. 	 اكِتشاِف أوُجِه التَّشابُِه بيَن بيتَيِن شعري
* ناِت الجماليَِّة للنَّصِّ 	 قاً جماليَّاً مستفيداً ممَّا تعلََّمُه من الُمكوِّ ِق النُّصوِص األدبيَِّة تذوُّ تذوُّ

األدبيِّ )بعض مصادِر الموسيقا الداخليَّة – التَّشبيه – الطِّباق - الِجناس(.
* َِّة عليها.	 ال ، وذكِر التراكيِب الدَّ اسِتخراِج المشاِعِر العاطفيَِّة ِمَن النَّصِّ
* إغناِء ثرَوِتِه األَدِبيَِّة بحفِظ أبياٍت مْن نُصوِص الَوحَدِة. 	
* رِفيَِّة واإلمالِئيَّة(.	 َّة والصَّ تطبيِق ما تعلََّمُه ساِبقاً من قواِعِد اللُّغَِة )النَّحوي
* ِثِه.	 روِع واسِتعماِلها في كتابَِتِه وتحدُّ جاِء والشُّ ِف أفعاِل الُمقاَربَِة والرَّ تعرُّ
* ِف قاعَدِة تعريِف األَعداِد )الُمفَردَِة والُمَركَّبِة والَمعطوفَِة وألفاِظ الُعقوِد والِمئَِة واأللف( 	 تعرُّ

ِثِه.  بـ )أل(، واسِتعماِلها في كتابَِتِه وتََحدُّ
* َرْسمِ تَنويِن النَّصِب على صوَرِتِه رْسماً َصحيحاً في كتابَِتِه.	
* تَصميمِ ِإعْالٍن رسميٍّ أو تجاريٍّ أو سياحيٍّ أو إرشادّي.	
* قعِة.	 كتابِة بيٍت شعريٍّ بخطِّ  الرُّ
* ماِن.	 َِّة عبَر الزَّ مْت أعماالً جليلًة للبشري َّتي قدَّ تقديِر مكانِة الشَّخصيَّاِت العربيَِّة ال
* غبَِة في االقتداء بالشَّخصيَّاِت الوطنيَِّة.	 إبداِء الرَّ
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رس األولابن النفيس الدمشقي)*( استماُع الدَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

*أنفُِّذ*النّشاطَ: *ُمراِعياً*آداَب*االسِتماع*،*ثمَّ : أستمُع*إلى*النّصِّ
ً
أول

١* أذكُر الجوانَب التي عرَضها النَّصُّ في دراَسِة ابِن النَّفيس..
2* ُح بعَض الُعلومِ التي كتب فيها ابُن النَّفيس.. أوضِّ
3* أسمِّي االكِتشاَف الذي اشتُِهَر به ابُن النَّفيس..

: أستمُع*إلى*المقطِع*األّوِل،*ثّم*أنفُِّذ*النّشاط: ً
نيا �ش

١* َّبعه ابُن النَّفيس، وأذكُر بعَض قواعِد هذا الـَمنَهِج.. أبِيُّن المنهَج الذي ات
2* أذكُر دليلَيِن على ُجرأِة ابِن النَّفيس في الِعلْمِ، وأبيُِّن نتيَجةَ هذِه الُجرأَة..

: أستمُع*إلى*المقطِع*الثاني،*ثّم*أنفُِّذ*النَّشاط: لثاً �ش

١* َّفها ابُن النَّفيس في الطِّبِّ والُكحِل، والنَّحِو.. أسمِّي الُكتَب التي أل
2* أذكُر الكتاَب الذي صنََّف فيه ابَن النَّفيِس العلومَ الَعقليَّةَ، وأبِيُّن داللةَ تأليِفِه هذا الِكتاَب..
3* بَب الذي جعلَُه يُشتََهُر به.. أذكُر الطِّبَّ الذي حقََّق فيه ابُن النَّفيِس شهرتَُه الواسَعةَ، وأبِيُّن السَّ

: أتسابُق*أنا*وزميلي*في*تنفيِذ*النَّشاط: ً
رابعا

١* أمألُ الفراَغ في كلٍّ ممَّا يأتي ِبـما يُناسُب:.
* ، ولم 	 ، ناَل ُشهَرًة واِسَعةً ِبسبَِب   االسُم الكاِمُل البِن النَّفيس هو  

يَُكْن يخاُف من انتقاِد أخطاِء كباِر األطبَّاِء القدامى من أمثاِل  
2* أميُّز الحقيقةَ مَن الرأِي فيما يأتي:.

* َّفاٍت كثيرًة. 	 تََرَك ابُن النفيِس مؤل
* بفضِل نظَرِتِه الشُّجاعِة دفَع علَم الطِّبِّ إلى آفاٍق واسعٍة.	
3* َِّة مْن إسهاماٍت.. موهُ إلى البشري أذكر من عندي أسماءَ بعِض الُعلَماِء الَعرِب، وأبِيُّن ما قدَّ

َّة للكتاب، بتصّرف. وري ابُن النَّفيِس الّدمَشقيُّ ـ إعداد وتقديم الدكتور علي القيّم ـ منشورات وزارة الثقافة ـ الهيئة العامّة السُّ *	
	* النَّصُّ في دليل األنِشطَة
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رس الثاني الدَّ يوسُف الَعْظَمة َنّص أدبيٌّ

ــٌة1 ــرام ــَك يك تُـــصـــاَن ك ــ ــَت روَحـ ــْصـ ــاُرأْرخـ ــ ــرَم ج ــ ــكـ ــ ــزَّ أوطــــــــاٌن ويُـ ــ ــَعـ ــ وتُـ

ــِد األثـــيـــِل دعــامئــا٢ً ــج ــَم ــل ــَت ل ــ ــْم ــ ــزَل ركــــُنــــُه املــــُـــنـــهـــاُروأق ــ ــزلْـ ــ ــا تـ ـــّـ ملـ

ــْذَل نــفــوِســهــْم ٣ ــ ــُل األحـــــراُر ب ــســتــْســِه ــاُر؟! يَ ــثـ ــْم إكـ ــه ــوِس ــف ــذِل ن ــ ــَد ب ــع ــْل ب هـ

ــهــْم ٤ ُمــَهــجــاتِ الــتــاريــخِ مــن  ُخــــطَّــــْت لـــكـــلِّ جــلــيــلــٍة أســـطـــاُر يف صــفــحــِة 

ــٌة٥ ــ رايـ ــٍد  ــجـ مـ ــلِّ  ــكـ لـ مـــيـــســـلـــوَن  ــاُريف  ــعـ ــى َجــَنــبــاتِــهــا وِشـ ــْت عـ ــ ــَع ــ ُرف

ــا٦ ــه ــرابُ ــاُد مـــن ِطـــيـــٍب يـــضـــوُع تُ ــك ــت ــاري بــهــا األحـــجـــاُرف ـ ــسَّ ــلـ ــعُّ لـ ــ ــِش ــ وت

ــريٌة٧ ــ س ــارِم  ــكـ ــمـ ــلـ لـ ركــــــٍن  ـــلِّ  كــ ــاُريف  ــ ــب ــ ــال أخ ــُعـ ــلـ وبــــكــــلِّ َربْـــــــــعٍ لـ

ــَب مـــن دٍم٨ ــبَّ ــص تُــــخــــرَْك عـــن صـــــدٍق بــهــا اآلثـــــاُرســـْل ربْــَعــهــا عـــاّم ت

ــدوٌة٩ ــوســَف قـ ــي ــْم ب ــك ــاِب ل ــب ــشَّ ــل ــْل ل ــاُرقـ ــ ــن ــ ــذى وَم ــتـ ــحـ ــٍد يُـ ــجـ ــاُل مـ ــ ــث ــ وم

ــاِب تَــواكُــٌل1٠ ــب ــشَّ ــاَن مـــْن ِشــَيــِم ال ــا كـ ِمـــغـــواُرم ُمـــنـــاِضـــٌل  ـــبـــاَب  الـــشَّ إنَّ 

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

�

أَرخَْصَت: بَذلَْت.
األثيُل: األصيل.

يضوعُ: يفوُح وينتشُر.

بُع: الدار. *الرَّ
مهجةُ: دمُ القلِب أو الروُح أو النفُس.

 

عدنان مردم بك )*(

مدخل إلى النص 

حيَن  اءِة  الوضَّ التاريِخ  صفحاِت  من  صفحةً  بدِمِه  سطَّر 
دمشَق  بتسليمِ  يقبْل  ولم  الَفرنسّي،  للُمستَعمِر  ى  تصدَّ
فوَق  الوطنيَّة  الكرامِة  المقاومَِة  رايةَ  فرفَع  للفرنسيِّين، 
. العربيِّ الشباِب  لكلِّ  قدوًة  وأصبَح  ميسلوَن  ربوِع 

عدنان مردم بك: شاعر عربّي سورّي ُوِلَد في دمشق عام )1914م( وتوفّي عام )1988م(، له عدة مسرحيات )المغفل – فلسطين الثائرة(، وجمعت أعماله  *	
الشعرية الكاملة في ديوان أخذ منه هذا النّص
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مهارات االستماع

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 *ملتَِزماً*التَّعليماِت،*ثُمَّ أستمُع*إلى*النَّصِّ
١* حيحةَ ممَّا يأتي:. أختاُر اإلجابةَ الصَّ

* : )حزيناً - معتّزاً - غاضباً(.	 بدا الّشاعُر في النّصِّ
* ثاء – الحكمة - المدح(.	 : )الرِّ الغرض الشعرّي في النّصِّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* اعر.. أقرأ النَّّص قراءًة جهريّةً متمثِّالً انفعاالِت الشَّ
2* اِء المضمومِة.. َل مراِعياً إبراَز صوِت الرَّ أقرأُ المقطََع األوَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أنفُِّذ*النَّشاطَ:	 فاه،*ثُمَّ *قراءًة*صامتًة*متجنِّباً*تحريَك*الشِّ أقرأ*النّصَّ
١* بذَل يوسُف العظمة روَحُه في سبيِل غاياٍت نبيلٍة، أذُكُر منها ما وَردَ في المقطِع األّوِل..
2* اعُر في المقطِع الثّاني إلى عظمِة معركِة ميسلوَن، أوّضُح ذلك.. أشاَر الشَّ

االستيعاب والفهم والتحليل

١* أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف:.
* نتَين فيما يأتي:	  الفرِق في المعنى بين الكلمتَيِن الـُملوَّ

هيُد دمَه كي يُكَرمَ جاٌر جاَر عليِه االستعماُر. أرخَص الشَّ
* مفرد ِكلٍّ من: )مَكاِرم - ِشيَم(.	
2* ئيسِة، ثُمَّ أنُسُب كلَّ فكرٍة منها إلى المقطِع الـُمناسِب:.  أميُِّز الِفكَرَة العامَّةَ مَن الفكِر الرَّ

اعِر إلى الشباِب - تمجيُد بطولِة يوسِف العظمِة - اإلشادةُ بالبطوالِت والحثُّ على  رسالةُ الشَّ
تمثُِّلها - عظمةُ معركِة ميسلوَن.

3* في البيِت الّرابِع سبٌب ونتيجةٌ، أبيُّن كاّلً منهما..
4* وجَّه الّشاعُر رسالةً إلى الشباِب، أوّضُح مضمونَها..
5* بين األرِض وأبناِئها عالقةٌ راسخة، أوّضُح تلَك العالقةَ..
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6* قاَل بدويُّ الجبِل:.

شِهدْت مــا  ــلــِه  وال فــا  الشهيُد  إحسـانايُعطي  ــوِم  ــق ال يف  كــإحــســانــِه  عيني 

* ، أذكُر وجهاً للتّشابِه، وآخَر 	 يلتقي هذا البيُت من حيُث المضموُن البيَت الثّالَث من أبياِت النّصِّ
لالختالف بينهما.

ق الجمالّي التذو�

١* أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة فيما يأتي:.
*  كّرَر الّشاعُر كلمةَ )الّشباِب( في البيِت العاشِر، لتأكيِد:	

باِب(. باِب– تواكل الشَّ باِب – كبرياِء الشَّ ِة الشَّ )قوَّ
2* في التركيب: »التّاريُخ صفحةٌ محفوظة« تشبيه، أذكُر الـُمشبَّه والـُمشبََّه به فيها..
3* اخليَِّة:.  من مصادِر الموسيقا الدَّ

»تكراُر الحروف« و »استعمال الحروف الهامسة«، أمثُّل لكلٍّ منهما مّما ورد في المقطع الثالث.
4* دُق، أمثُّل لكلٍّ منها.. في النّصِّ قيٌم متعّددةٌ، منها: حبُّ الوطِن، والتَّضحيةُ، والصِّ

الحفُظ وا�لقاُء

* *أربعةَ*أبياٍت*أعَجبَتْني*وأُلقيها*أمام*زمالئي.	 أحفُظ*منَ*النَّصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١* مِ الخبر على المبتدأ، وأشرُحها.. ابِع حالةً من حاالِت تَقدُّ أستخرُج من البيِت السَّ
2* أصوغُ اسَم الفاعِل واسَم المفعوِل من الفعِل )أسأُل(..
3* أعلُِّل كتابةَ األَلِف اللَّيِّنَِة على صورِتها في كلمتَي )العال- يُحتذى(..

التعبير الكتابي

* الوطُن أمانةٌ في أعناِقنا.	
* أكتُب*موضوعاً*أبيُّن*فيه*واجباِت*الّشباِب*في*صوِن*الوطِن*وبناِئِه*بالعلمِ*والعملِ.*مراعياً*عالماِت*التَّرقيمِ*وقواعَد*كتابِة*	

الموضوِع*التي*تعلَّمتُها.
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 الخط 

* قعة:	 *أكتُب*البيَت*بخطِّ*الرُّ أتأّمُل*جمالَ*الخطِّ،*ثمَّ
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قواِعُد النَّحو

جاء والُشروع أفعاُل المقاربِة والرَّ  

بطولُة وأبطاٌل

ِّين، فالحملَةُ الفَرنسيَّةُ تكادُ تِصُل إلى ِدمَشَق، وراَح األبطاُل  كاَن وقُْع الَخبَِر شديداً على مساِمِع الُسوري
موِد والثَّباِت عسى أن  ُّوَن يتجمَّعوَن لمواَجَهِة هذه الَحملَِة، وشَرَع يوسُف العظَمة يحثُهم على الصُّ وري السُّ

وا المعتدين، وأوشَك النَّصُر أن يكوَن حليَفهم لوال ضعُف عتاِدِهم وقلَِّتِه. يصدَّ
…1…

* أقرأ*األمثلة*اآلتية،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النّشاِط:	
* تَجمََّع األبطاُل.	
* كاَن وقُع الخبِر شديداً.	
* تكادُ الحملةُ تصُل إلى دمشَق.	
* مود.	 شرَع يوسُف العظمة يحثُّ الّرجاَل على الصُّ
* وا المعتدين.	 عسى األبطاُل أْن يصدُّ
١* ِل، وأالحُظ اكتماَل معنى الجملِة بالفاعِل.. أدلُّ على الفعِل الماضي في المثاِل األوَّ
2* أالحُظ أنَّ الفعَل )كان( دخَل على جملٍة اسميٍَّة ومعناه يبقى ناقصاً إن لم يذكر خبره، أدلُّ على اسمِه .

وخبرِه.
3* أالحُظ أّن الفعَل )كادَ( دخَل على جملٍة اسميٍّة وال يتمَّ معناهُ إال بخبِرِه، أسمِّي هذا النوَع مَن .

األفعاِل.
4* أالحُظ أنَّ خبر كان في المثاِل الثَّاني جاء اسماً مفرداً، أدلُّ على خبِر كادَ في المثال الثَّالث، وأبيُِّن .

نوعه
5* اِبع والخاِمِس، وأبيُِّن نوَع كلٍّ منهما.. أدلُّ على خبِر )عسى - شرَع( في المثالَين الرَّ

ُج
نت
ست

كادَ – عسى – شرَع .. أفعاٌل ناقصةٌ تدخُل على الجملِة االسميِّة، ويأتي خبُرها جملة فعلية أ
دٌ منها. فعلها مضارع مسبوٌق بأن أو مجرَّ

التَّطبيق:	 

* دُ*الفعلَ*الناقَص،*واسمَه*وخبَره:	 أقرأُ*الجملَ*اآلتيةَ،*وأحدِّ
* كادَ الوقُت يمضي. - عسى الغائُب يعودُ. - شرَع البطُل يشّجُع أفرادَ فرقِتِه.	
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…٢…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النّشاِط:	
* أوشَك النَّصُر أْن يتحقََّق.	
* ُر بصموِد أبناِئها.	 عسى الِبالدُ تتحرَّ
* راَح األبطاُل يتجمَّعون.	
١* أالحُظ أنَّ الفعَل أوَشَك يدلُّ على قرِب ُوقوِع الَخبر، وأضع مكانه الفعَل كاد، وأذُكُر داللتَُه..
2* أدُلُّ مَن المثاِل الثَّاني على الِفْعِل الذي يدلُّ على َرجاِء ُوقوِع الَخبَر..
3* روِع )البَدِء( في الَخبِر.. أدُلُّ من المثاِل الثالِث على الِفْعِل الذي يدلُّ على الشُّ

ُج
نت
ست

أ

روِع أفعاٌل ناِقصةٌ ال يتمُّ معناها إال ِبالَخبَِر. جاِء والشُّ أفعاُل الـُمقاَربِة والرَّ
* تدلُّ أفعاُل الـُمقاربَِة على قُرِب وقوِع الَخبَِر، وأشهُرها كادَ ـ وأوَشك.	
* جاِء على َرجاِء وقوِع الَخبَِر، وأشهُرها عسى.	 تدلُّ أفعاُل الرَّ
* روِع )البدِء( في الَخبِر، وأشهُرها شرع ـ أخذ ـ بدأ ـ أنشأ ـ 	 روِع على الشُّ تدّل أفعاُل الشُّ

راَح.

التَّطبيق:	 

* أَستخرُج*األفعالَ*النَّاِقَصة*َفي*الُجمَلِ*اآلِتيَِة،*وأصنّفُهَا*وفْقَ*داللِتهَا*)مقارَبَة*	*رَجاء*	*شُروع(:	
* أوشَك المجدُّ أْن يجني ثمرَة عمِله.	
* عسى األيّامُ تحمُل الخيَر.	
* أخَذ الخيُر يعمُّ الجميع.	

…٣…

* *أعاونُ*زمالئي*على*تنفيِذ*النَّشاط:	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* كادِت الغيومُ أْن تنقشَع - تكادُ الغيومُ تنقشُع.	
* عسى اللَّيُل أْن ينجِلَي.	
* شرَعِت الشجرةُ تثمُر.	
١* يغَة التي وردَ بها كلٌّ من الفعلَين . أالحُظ أّن الفعَل )كادَ( وردَ بصيغتَي الماِضي والمضارِع، أبيُّن الصِّ

)عسى – شَرَع(. 
2* أدلُّ على الفعلَين اللَّذين جاَز اقتراُن خبرِهما بأْن الناصبة، والفعل الذي امتنَع خبره عن االقتراِن بها..

ُج
نت
ست

أفعاُل المقاربِة »كادَ وأوشَك« تأتي بصيغَتَي الماِضي والُمضارِع.أ
أفعاُل الرجاِء والشروِع جاِمدةٌ ال تردُ إال بصيغَِة الماضِي.

يجوُز اقتراُن خبِر أفعاِل المقاربِة والرجاِء بأْن الناصبة، ويمتنُع اقتراُن خبِر أفعاِل الشروِع بها.
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التَّطبيق:	 

١* أكّوُن جملتَين تبدأُ األولى بفعٍل من أفعاِل المقاربِة بصيغِة الماِضي، والثانية بصيغِة المضارع. .
2* أكّوُن جملةً تبدأُ بفعٍل ناقٍص يجوُز اقتراُن خبِرِه بأْن الناصبِة..

ة �القاعدُة العام

* داً*	 كادَ*وأخواتها*أفعاٌل*ناقصةٌ*تدخُل*على*الجملِة*االسميِّة،*ويأتي*خبُرها*فعالً*مضاِرعاً*مسبوقاً*بأن*أو*مجرَّ
منها.
* أفعاُل المقاربِة تدلُّ على قرِب وقوِع الخبِر، وأشهُرها كادَ ـ وأوَشك، وتأتي بصيغَتَي 	

الماضي والـُمضارِع.
* أفعاُل الّرجاِء تدلُّ على رجاِء وقوِع الخبِر، وأشهرها عسى.	
* روِع في الخبِر، وأشهُرها شرع ـ أخذ ـ بدأ ـ راح ـ أنشأ.	 أفعاُل الُشروِع تدلُّ على الشُّ
* روِع جاِمَدة ال تردُ إال بصيغِة الماضي.	 أفعاُل الرجاِء والشُّ
* خبُر أفعاِل المقاربِة والّرجاِء والشروِع جملةٌ فعليةٌ فعلُها مضارٌع يجوُز اقترانُه بأْن 	

النّاصبة في أفعاِل المقاربة والرجاء، ويمتنُع اقِترانُُه في أفعاِل الشروع. 

مثاٌل معرٌب:	 

* راَح*التاريُخ*يفاِخُر*بنضاِل*األبطاِل.	
* راح: فعٌل ماٍض ناقٌص، مبنيٌّ على الفتحِة الظَّاهرِة على آخره.	
* مةُ الظَّاهرةُ على آخره.	 التاريُخ: اسُم راَح مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ
* مةُ الظَّاهرةُ على آخره، وجملةُ )يفاِخُر( جملةٌ فعليَّةٌ 	 يفاِخُر: فعٌل مضارٌع، مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضَّ

في محلِّ نصٍب َخبَُر راح.
* ه الكسرةُ الظّاهرةُ على 	 ، وعالمةُ جرِّ ، نضاِل: اسم مجروٌر بحرِف الجرِّ بنضاِل: الباءُ حرُف جرٍّ

آخِره.
* ه الكسرةُ الظّاهرةُ على آخِره.	 األبطاِل: مضاٌف إليه مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
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 التَّقويم النِّهائّي 

١* أقرأُ الُجَمَل اآلتيةَ، ثمَّ أصمُِّم جدوالً مماِثالً في دفتري، وأمألُ حقولَه بالمطلوِب:.
ملتُ الج

ُ
ُهنوُعُهالفعل ُ خ�ج

كاَد فصُل الخريِف ينتهي

عى الحلُم أْن يتحّقَق

رشَع العلُم يبنى الوطن َ

أوشَك الليُل أن ْيصافَح الفجَر

بدأ الربيُع يفرش األرَض زهراً

2* ابقة، وأُعربُها.. أختاُر إحدى الجمِل السَّ
3* ثاً عن غوطِة دمشق:. قاَل أنور العطَّار متحدِّ

ً حنينا يــــذوَب  أن  ــُب  ــل ــق ال ــام شــــطَّ عـــن حـــــامِك مــــزارييــوشــُك  ــلَـّ كـ

4* أدلُّ على الفعِل النَّاِقِص واسِمِه وخبِرِه، وأبِيُّن نوَع خبِره..
5* َّة مستعمالً بعَض أفعاِل . وري َِّة العربيَِّة السُّ ِة دقيقتَين عن أحِد أبطاِل الُجمهوري ُث أمام زمالئي لمدَّ أتحدَّ

روع. جاِء والشُّ الـُمقاربَِة والرَّ
6* روع.. جاِء والشُّ أكتُب فقرًة عن إنجاٍز علميٍّ لمبدٍع عربيٍّ مستعمالً بعَض أفعاِل الـُمقاربَِة والرَّ
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رس الثالث الدَّ إبراهيم هنانو َنّص أدبيٌّ

ــن الــــزمــــاِن َوقـــــاُر1 ــه مـ ــي ــل ــاُروطـــــٌن ع ــ ــّن ــ ــوُر ِمــــــلُء ِشـــعـــاِبـــِه وال ــ ــن ــ ال

ــريُ الــبــطــولــِة فـــوَقـــُه٢ ــ ــاط ــ ــو أس ــُف ــغ ــاُرت ــّتـــذكـ ــا الـ ــِدهـ ــْهـ ــن َمـ ــا مـ هـ ــزُّ ــهـ ويـ

ــُه٣ ــاُرذكـــــراَك ُعــــرُس املــجــِد مل يُـــكـــَرْ ل ــ ــْزم ــ ِم لــــُه  يُـــْحـــطَـــْم  ومل  َدفٌّ 

ــام٤ ــالَ ــط ــا ولَ ــه ــَت ــشــْق ــاُر َع ــ ــّدي ــ ــنَي ِديـــــاُرهـــذي ال ــِقـ ــاشـ ــعـ ْت َحـــنـــنَي الـ هــــــزَّ

ــِة يَــْعــُرٍب٥ ــول ــب ــُل ِمـــْن ُش ــواف ــق ــَك ال ــل ــٌق َجـــــــّراُرتِ ــ ــل ــ ــْي ــ مــــــــازاَل مــنــهــا َف

شكيَمتي٦ ــنُي  ــل تَ ال  ــِدَك  ــهـ َعـ ــَد  ــْن ع ــا  ــاُرأنـ ــ ــث ــ ِع إيّل  ــزى  ــ ــعـ ــ يُـ وال  كــــــاّل 

ُمــنــّعــام٧ً ــاِب  ــب ــّش ال َزْهــــِو  يف  ِعــْشــُت  ــاُرال  ــع ال ــاِب  ــب ــّش ال َزْهــــِو  ِمـــْن  نـــاَل  إْن 
ت

دا
فَر

مل
ُح ا

ش
شعاب: جمٌع، مفرده: ِشْعب، وهو انفراٌج بين �

جبلَين.
أساطير: حكايات خياليّة.

مَْهـد: سرير.

*شبولـة:  جمٌع، مُفَردُهُ ِشبْل، وهو ولَُد األَسِد 
يد. إذا أدرَك الصَّ
شكيمتي: قّوتي وأنفتي.

ِعثار: مكروه.

 

عمر أبو ريشة)*(

مدخل إلى النص 

َعِشَق وطنَُه، فعاهَدهُ على الِفداِء والوفاِء، وأبى أن يرى الُمحتلَّ 
الَفَرنسيَّ يستعمُر بالدَهُ، فقادَ ثورًة كبََّدْت هذا الُمحتلَّ خسائَر 
فاِدحةً لسنواٍت ِطوال، فصاَر رمزاً وطنيّاً سطََّر التّاريُخ بطوالِتِه.

َّة، ومن ديوانه مواكب أُِخَذ هذا  ِّي عام )1990م(، له تسُع مسرحيَّاٍت، وتسعةُ دواويَن شعري ، ُوِلَد في مَنِبج عام )1910م( وتُوف 	* عمر أبو ريشة: شاعر عربيٌّ سوريٌّ
النّص.
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مهارات االستماع

* *أنفُّذ*النَّشاط:	 *ُمبِدياً*اهِتماماً*بما*أستَِمُع*إليِه،*ثُمَّ أستمُع*إلى*النَّصِّ
١* أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة ممَّا بيَن القوسين:.

* يتحّدُث النّصُّ عن شخصيٍة )وطنيَّة ـ مُناِضلَة ـ أدبيَّة(	
* أقتِرُح عنواناً آخَر للنَّّص.	

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* اعِر.. اقرأُ النّصَّ قراءًة جهريّةً سليمةً متمثِّالً الحالةَ االنفعاليَّةَ للشَّ
2* أقرأُ المقطََع الثَّاني مَن النَّصِّ مُراِعياً إبراَز أصواِت الحروِف الهاِمَسة..
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أُنَفُِّذ*النشاط:	 أقرأ*النّّص*قراءًة*صامتًة،*ثُمَّ
١* ِل صفاِت الوطِن العزيز، أذكُر اثنتَين منها.. أوردَ الّشاعُر في المقطِع األوَّ
2* أستخرُج من المقطِع الثّانِي دليلَين على استمراِر البُطوالِت واالنِتصاراِت..

االستيعاب والفهم والتحليل

١* أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف:.
* 	. المعاني المختلفِة لكِلَمِة )فيلق(، ثّم أختاُر منها المعنى المناسَب للنصِّ
* مفرِد )أساطير(، وجمِع )ِمزمار(.	
2* أَُصنُِّف الِفَكَر اآلِتيَةَ في جدوٍل مُماثِل أصمُِّمُه في دفتري:.

)صفات إبراهيم هنانو الجسديّة ـ التغنّي بأمجاِد الوطن وبطوالِت أبنائه ـ عشق البطِل لدياِره ـ المعاهدة 
على مواصلِة النضال(.

 العاّمة
ُ
الفكرة

ُ
 الرئيسة

ُ
الفكرة

ُ
 الفرعّية

ُ
الفكرة

ُ
 املستبعدة

ُ
الفكرة

3* ربَط الّشاعُر في البيِت الخامِس بين الماضي والحاضِر، أوّضُح ذلك..
4* أبيُّن الّشرَط الذي وضَعُه الّشاعُر في البيِت السابِع للتنّعمِ بزهِْو الّشباِب..
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5* ضمََّن الّشاعُر البيَت الّرابَع نفَي المستعمِر األحراَر، أوّضُح ذلك..
6* قال عدنان مردم بك:.

ثـــراهـــا ســــَرٌة مـــن  كــــلِّ شــــرٍب  شهيِديف  ــِف  ــي ــَس ب ُســـِطـــَرْت  ــٍة  ــطــولَ ــب ل

* ، أذكُر وجهاً للتّشابِه، وآخَر 	 يلتقي هذا البيُت من حيُث المضموُن البيَت الثّاني من أبياِت النّصِّ
لالختالف بينهما.

ق الجمالّي التذو�

١* في البيِت األّوِل جناٌس، أستخرُجه..
2* من مصادِر الموسيقا الداخليِة »تكرار الكلمات«، أمثُِّل لذلك من البيت السابع..
3* ادِس شعوراً عاطفيّاً، وأذكُر تركيباً دلَّ عليه.. أستخِرُج من البيِت السَّ
4* تجلَّْت في النَّصِّ قيُم البطولَِة واالنِتماء. أُمثُِّل لكلٍّ منهما..

الحفُظ وا�لقاُء

* ابِق،*وأُلقيِه*أمامَ*زُماَلئي.	 *السَّ أحفَُظ*المقطَعَ*الثَّاني*منَ*النَّصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١* أستخرُج من البيِت اآلتي اسَم إشارٍة، وأُعِربُه:.

ــام ــطــالَ ــَن الـــعـــاشـــقـــَن ديــــاُرهـــذي الـــديـــاُر عــشــقــتُــهــا ول ــنـ هــــــزَّْت حـ

2* ار – عشت(.. أزُن الكلماِت اآلتية: )تغفو – العاشقين – جرَّ
3* أعلُِّل كتابةَ التاء على صورِتها في كلمتَي: )البطولة – عْشت(..

المستوى ا�بداعي

* أصوغُ*حواراً*بيني*وبين*وطني*أعاِهُدهُ*فيه*على*الوفاِء*لهُ*والعملِ*على*رفعَِتِه.	
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 الخط 

* أكتُب*على*دفتِري*البيَت*اآلتي*بخطِّ*الرقعِة*ُملتَزماً*قواعَد*كتابَِة*األِلِف*والكاِف*والاّلم*والهاء:	
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هناك أسماءٌ نكرةٌ ممنوعةٌ من الصرِف ال تنّون. *	

 
قواعُد اإلمالء

تنوين النَّصب  

ي
�ت أُمَّ

، وبالشهادِة مبدأً لتحقيِق النَّصِر لهي أمَّةٌ يحقُّ ألبناِئها  إّن أمةً آمَنَْت بالنضاِل طريقاً وحيداً الستعادِة الحقِّ
الذيَن اتّخُذوا من وطِنهم هوًى، ودافُعوا عنُه أرضاً وسماءً، ورَووهُ بدمٍ زكيٍّ سهوالً وُرباً أْن يشمخوا عّزًة 

وإباءً.
…1…

* أقرأُ*المثالين*اآلتيين،*ثّم*أعاونُ*زمالئي*على*تنفيذ*النّشاط:	
* 	. ى أبناُؤها أرَضهم بدمٍ زكيٍّ هي أمَّةٌ روَّ
* آمنَْت بالنضاِل طريقاً وحيداً.	
١* نِة في المثال األول، وأحّددُ نوَع التنويِن في كلٍّ منها وطريقة كتابته.. أدلُّ على الكلماِت المنوَّ
2* أذُكُر الحرَف الذي احتاَج إليِه تنويُن النّصِب في الكلمتَين )طريقاً – وحيداً( في المثال الثاني..

ُج
نت
ست

التنويُن نوٌن ساكنةٌ تلحُق االسَم النَّكرة)*(، يُرسُم على صورِة ضمَّتَين في حاِل الّرفِع، وكسرتَين أ
، وفتحتَين في حاِل النَّصِب. في حاِل الجرِّ

يحتاُج تنويُن النَّصِب إلى أِلٍف تُزادُ آخَر الَكِلمة.

التَّطبيق:	 

* ً*من*األسماِء*اآلتيِة*منصوباً*في*جملٍ*مفيدٍة*مراعياً*رسَم*تنويِن*النّصِب*فيها:)وطن*ـ*نضال*ـ*نصر(.	 أجعُل*كالَّ
…٢…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أنفُِّذ*النّشاطَ:	
* إّن أمةً آمنَْت بالشهادِة مبدأً ال بدَّ أن تنتَِصَر.	
* اتّخُذوا من وطِنهم هوًى، ورَووهُ بدمٍ زكيٍّ سهوالً وُرباً.	
* ودافَعوا عنُه أرضاً وسماءً.	
١* أدلُّ على األسماِء المنّونِة تنويَن نصٍب في األمثلِة السابقِة..
2* أالحُظ أّن االسَم »أمّةً« انتهى بتاٍء مربوطٍة، واالسَمين »هوًى« و«ُرباً« انتهيا بألٍف ليّنٍة، أذكُر موضَع .

تنويِن النَّصِب في كلِّ منها.
3* أالحُظ أّن االسَم »مبدأً« انتهى بهمزٍة متطّرفٍة ُكِتبْت على ألٍف واالسَم »سماءً« انتهى بهمزٍة متطّرفٍة .

ُكِتبت بعَد ألٍف، أذكُر موضَع تنويِن النَّصِب في كلٍّ منهما.



180

ُج
نت
ست

يُرسُم تنويُن النَّصِب فتحتَين من دوِن زيادِة ألٍف على الَحرِف األخيِر من األَسماِء اآلتيِة: أ
- المنتهية بتاٍء مربوطٍة- المنتهية بألٍف ليّنٍة )*( - المنتهية بهمزٍة متطّرفٍة على ألٍف - المنتهية 

بهمزٍة متطّرفٍة بعَد ألف.

التَّطبيق:	 

* أجعُل*كاّلً*منَ*األسماِء*اآلتيِة*منصوباً*في*جملٍ*مفيدٍة*مراعياً*رسَم*تنويِن*النَّصِب*فيها:)همّة*ـ*هدى*ـ*بناء*ـ*مرفأ(.	
…٣…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثّم*أنفُِّذ*النّشاطَ:	
* مازاَل الوطُن حضناً دافئاً.	
* ظلَّ األمُل ضوءاً منيراً في دروِب النِّضاِل من أجِل الَوطَِن.	
١* أدلُّ على األسماِء المنّونِة تنويَن نصٍب في األمثلِة السابقِة..
2* أجّردُ االسَمين )دافئاً ـ ضوءاً( من ألِف تنويِن النَّصِب، وأبيُِّن نوَع الهمزِة..
3* فَة في كلمتَي )دافئ – ضوء( لم تُسبَْق بألٍف ولم تُرَسم على ألٍف، أبيُّن . أالحُظ أن الهمزَة المتطرِّ

طريقةَ رسمِ تنويِن النَّصِب في هاتين الكلمتَين.
4* ََّصَل باألِلِف . أذُكُر الحرَف الذي سبََق ألَف تنويِن النَّصِب في كلٍّ من )حضناً - منيراً(، ثمَّ أُميُِّز ما ات

منهما ممَّا لم يتَِّصْل بها.

ُج
نت
ست

أ

النَّصِب ألفاً على يميِنها من األعلى فتحتاِن بعَد الهمزِة المتطرفِة، إذا لم تسبْق  يُرسُم تنويُن 
بألٍف أو لم تكْن مكتوبةً على ألٍف.

ِّصاَل بما بعدهُ، وتُرَسُم منفصلةً  تُرَسُم ألُف تنوين النَّصِب متَِّصلةً إذا كان الحرُف قبلها يقبُل االت

ِّصاَل بما بعدهُ إذا كان الحرُف قبلها ال يقبُل االت

التَّطبيق:	 

١* أَُصنُِّف الكِلماِت اآلِتيَةَ في جدوٍل مماِثٍل أُّصِمُمُه في دفتري: »تلكؤ ـ كأل ـ ضياء ـ مالئ ـ ملجأ ـ .
سناء«

لِف
أ
 �ج
ٌ
 مسبوقة

ٌ
 متطّرفة

ٌ
مهزة

ــى   ع
ٌ
ــة  مكتوب

ٌ
ــة  متطّرف

ٌ
مهــزة

ــٍف أل

لــٍف 
أ
 �ج

ْ
 مل تســبق

ٌ
 متطّرفــة

ٌ
مهــزة

أو مل تكتــْب عــى ألــٍف

يُرَسُم التنويُن على صورِة فتحتين فوَق األلِف الليّنِة إذا كان االسُم نكرًة مصروفاً وكاَن مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، مثل: ».. جاء فتًى ـ رأيُت فتًى – مرْرُت  *	
بفتًى«.
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2* ج – مَلَعب. . أنّوُن الكلماِت اآلتيةَ تنويَن نصٍب، رسَم التَّنويِن على صورِتِه فيها: ديار – وداد – مَُدرَّ

ة �القاعدُة العام

* يُرَسُم تنويُن النّصِب ألفاً على يميِنها من األعلى فتحتان، إاّل في األسماِء المنتهيِة بتاٍء 	
مربوطٍة واألسماِء المنتهيِة بألٍف ليّنٍة، إذ يُرَسُم فتحتين على الحرِف األخيِر.

* فِة إذا ُسبقْت بألٍف أو كانْت على ألٍف 	 يُرَسُم تنويُن النّصِب فتحتيِن على الهمزِة المتطرِّ
ر ألفان. وذلك كيال تتكرَّ

* يُرَسُم تنويُن النّصِب ألفاً على يميِنها من األعلى فتحتان بعد الهمزِة المتطرفِة، إذا لم 	
تُسبَْق بألٍف أو لم تكْن على ألٍف.

* ِّصاَل بما بعدهُ، 	 تُكتَُب ألُف تنوين النَّصِب متَِّصلةً إذا كان الحرُف قبلها يقبُل االت
ِّصاَل بما بعدهُ. وتُرَسُم مُنَفِصلةً إذا كان الحرُف قبلها ال يقبُل االت

 التَّقويم النِّهائّي 

١* .ً أَعلُّل رسَم تنويِن النَّصِب على صورتِه في األسماِء اآلتيِة: فارساً ـ قّوًة ـ صدًى ـ دعاءً ـ مبدأً ـ جزءا
2* أكتُب ِفقرًة بعنواِن: )موقف بطولّي( مراعياً فيها الحاالت المتنّوعة لقاعدِة تنويِن النّصب..
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رس الّرابع الدَّ فّنان من وطني َنّص أدبيٌّ

 

زكي قنصل)*(

مدخل إلى النص 

بالحركِة  ريشتُُه  تنبُض  سوريةَ،  مْن  امٌ  رسَّ حنَّا  منصور 
في  للوحاتِه  )1990م(  عام  في  معِرضاً  أقامَ  والحياِة، 
فأنشأَ  العام،  اإِلعجاَب  فأثاَرِت  األرَجنْتين،  عاِصمِة 
اإلبداع. بهذا  مُتغنّيَاً  الَقصيدَة  هذه  قنصل  زكي  اعُر  الشَّ

شقيقاِن1 ُعــــريِف  يف  ــُم  ــرسـ والـ ــُر  ــشــع ــاينال فـ عـــــــامٍل  يف  خــــالــــٌد  كــــالُهــــام 

ــدٍم٢ ــن عـ ــدُع اآلمــــــاَل مـ ــبـ ــام يـ ــالُهـ ــوَر لـــلـــعـــايِن ولــلــهــايِنكـ ــ ــن ــ ويـــنـــُر ال

رابـــطـــٌة ٣ ــنَّ  ــفـ الـ إنَّ  ــواُء  ــ ــل ــ ُغ ــوُل  ــقـ ــاِنتـ ــنَّ ــُت الـــفـــنُّ ف ــلْ ــق ــوِب ف ــع ــش بـــني ال

ــه٤ ــُم ــل ــُت أع ــْسـ ــا لـ ــي مـ ــن ــُم ــلِّ ــع ــنٌّ ي ــ ــريُ ألــــــواِنف ــ ــَس فـــيـــه غـ ــيـ وآخـــــــٌر لـ

وتكرمِتي٥ بــتــقــديــِري  تحظى  ــزاينهــيــهــاَت  ــ ــ ــي وأح ــ ــراِحـ ــ ُه أفـ ــٌد تــــشــــوِّ ــ يـ

ــَك ألـــحـــاٌن مــصــّورة٦ ــّنـ ــوُر" فـ ــنـــصـ "جـــــراِن""مـ روُح  ــا  ــه ــت ــارك ب بــريــشــٍة 

ــَذا بـــردى٧ ــ ــازحِ الـــنـــايئ ش ــن ــل ــَت ل ــلْ ــق ــاِنن ــن ــب ــى جـــنَّـــاِت ل وطـــْفـــَت فــيــِه عـ

ــدا٨ ب ــامُل  ــجـ الـ هـــذا  ــي  ــِن ــُش ــدِه ــي ل ــرياِنإينِّ  ــ ح جـــفـــِن  أو  ــٍة  ــ ح ــالَّ ــ ف ــدِّ  ــ خ يف 

ــه٩ ــِب ــاِح ــراٍث بـــعـــَد ص ــ ــ ــلُّ ت ــ ــزوُل ك ــ ــ ــاِني ــّن ــف ل ــعـــزى  يُـ الــــذي  اَث  الـــــــرُّ إاّل 

ت
دا

فَر
مل

ُح ا
ش

�

العُرف: العادة؛ ما تعارف عليه الناس.
العاني: األسير والذّليل.

*الغُلواء: زوج الشاعر.
هيهات: بَُعَد

َّة  عري ، ُوِلَد عام )1919م( وتوفّي عام )1994م(، لُه العديُد مَن األعماِل األدبيَّة، ُجِمَعْت أشعاُرهُ في ديواٍن بعنواِن »المجموعةُ الشِّ زكي قُنصل: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ *	
الكاملة«، ومنُه أِخَذ منه هذا النَّّص.
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مهارات االستماع

* *ُملتَِزماً*الهدوءَ،*ثّم*أنفُّذ*النّشاط:	 أستمُع*إلى*النَّصِّ
١* أختاُر اإلجابةَ الصِحيحةَ مّما بيَن القوسين:.

* ُث النّصُّ عن: )أثِر الفنِّ ـ الفنِّ والعلمِ ـ أنواِع الفنوِن(.	 يتحدَّ
* اعر موضوعاً إنسانيّاً، أذكُر دليلَين على ذلك من النَّص، مُستَفيداً مَن الفائَدة اآلتيَة:	 يعرض الشَّ

دة
: أدٌب يتغنَّى بالفضاِئِل اإلنسانيَِّة، ويعبُِّر عنها بصوٍر جذّابة، ويحبّب الناس بها.فائ األدُب*اإلنسانيُّ

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

١* اقرأُ النّصَّ قراءًة جهريّةً سليَمةً في ثالِث دقائَق على األكثَِر، موظِّفاً إيماءاِت الوجِه وحركاِت اليََدين..
2* أقرأ المقطع َاألّوَل مَن النَّص في دقيقٍة على األكثر..
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أنفُِّذ*النَّشاط:	 *قراءًة*صامتًة*متجنِّباً*إصدارَ*أصواٍت،*ثُمَّ أقرأ*النصَّ
١* ِل إلى أهميَِّة الفنِّ في الحياِة، أذكُر دليلَين على هِذِه األهميِّة.. أشاَر الشاعُر في المقطِع األوَّ
2* تجلَّى الجماُل في فنِّ منصور حنّا، أذكُر مظهَرين لذلَك ممَّا ورد في المقطِع الثَّاني..

االستيعاب والفهم والتحليل

١* أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف:.
* معنى كلَمتَي )شذا – يُعزى(.	
* مفرد )ألحان(، وجمع )َحيران(.	
2* ..» ُن مَن النصِّ َحقالً مُعَجِميّاً لـ »الفنِّ أكوِّ
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3* أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثمَّ أعاوُن زميلي على ملِء حقوِلِه بما يُناِسُب:.

ة  العامَّ
ُ
َرة

ْ
الِفك

 
ِ

ــع
َ
لملقط  

ُ
ئيســة الرَّ  

ُ
الفكــرة

ِل وَّ
أ
ل ا

 
ِ

لملقطــع  
ُ
ئيســة الرَّ  

ُ
الفكــرة

ي
ــا�ن

َّ
لث ا

4* ِل.. عِر والفنِّ ممَّا وردَ في البيِت األوَّ فةَ المشتَركةَ بين الشِّ ُح الصِّ أوضِّ
5* ، أذكُرهما، وأبيُّن موقَفه منهما. . اعُر في البيِت الرابِع إلى نوَعين للفنِّ أشاَر الشَّ
6* أبيُِّن من البيِت السابِع أثَر الفنِّ في نفِس أبناِء الوطِن..
7* ُح ذلك من فهمي البيَت الثامن.. سامِ المبدِع على بِثّ الحياِة في لوحاِته، أوضِّ اعُر قدرَة الرَّ بيَّن الشَّ
8* حيم الحصنّي في الرّسامِ والموسيقاِر سليم عّماري:. قاَل الّشاعُر عبد الرَّ

ياِبَسها ــاك  ــفَّ ك الَمـــَســـْت  ــٍة  ــوح ل ــم  ــدِمك ــع ــت عــنــهــا يـــد ال ــل ــَرت وج ــأزهـ فـ

* يلتقي هذا البيُت البيت َالثاني من النَّصِّ من حيُث المضمون، أذكُر وجهاً من وجوِه التشابِه 	
بينهما.

ق الجمالّي التذو�

١* ناً بديعيَّاً، وأذكُر نوعه.. أستخرُج من البيت األّول مُحسِّ
2* ابِع.. من مصاِدِر الموسيقا الداخليَّة األحرُف الهاِمسةُ، أمثُّل لها مَن البيِت الرَّ
3* اعر: »فنَُّك ألحاٌن« صورةٌ بالغيَّةٌ، أحلِّلُها، ثمَّ أسمِّيها.. في قول الشَّ
4* ادِس، وأذكُر التركيَب الذي عبََّر عنه.. أذكُر الّشعوَر الذي تجلَّى في البيِت السَّ
5* أستخرُج من البيِت الخامِس قيمةً، وأمثُِّل لها.

الحفُظ وا�لقاُء

* المةَ*اللُّغويَّةَ*واألداءَ*الـمُناِسَب.	 *أربعةَ*أبيات*أعجبَتْني،*وألقيها*أمامَ*زمالئي*ُمراِعياً*السَّ أحفَُظ*منَ*النَّصِّ

غويَّة التَّطبيقات الل�

١* ياً.. ابِع فعالً الِزماً، وآخَر متعدِّ أستخرُج مَن البيِت السَّ
2* أستخرُج مَن النَّصِّ مثاالً لكلٍّ مَن الُمشتَقَّاِت اآلِتيَة: )اسمِ فاعٍل - مبالغِة اسمِ الفاعِل - صفٍة مَُشبَّهٍة .

باسمِ الفاعِل.
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3* ر – شذا.. نةً تنويَن نصٍب: ريشة – ألحان – مصوِّ أكتُُب الكلماِت اآلتيَةَ مُنَوَّ

التعبير الكتابي

* أكتُب*موضوعاً*عن*فنَّاٍن*رفعَ*بفنِِّه*اسَم*وطِنه*عالياً،*مراعياً*تقنياِت*التَّعبير*التي*تعلَّمتُها.	

 الخط 

* أكتُب*على*دفتري*البيَت*اآلتي*بخطِّ*الرقعِة*مراعياً*االرتكازَ*الـمُناسَب*لألحرف:*	
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قواِعُد النَّحو

الَعَدُد الُمركَُّب والمعطوُف وتعريفُهما بـ )أل(  

ُشهداُء الُعروبَِة

ارتكَب االحِتالُل العثمانيُّ - الذي دامَ أربعةَ قروٍن- آالَف الجرائمِ بحقِّ األحراِر، ومن هذِه الجرائمِ 
ادِس  فَّاح، فقد استيقظَْت سوريةُ صبيحةَ السَّ إعدامُ شهداِء العروبَِة في سوريةَ ولبناَن على يِد جمال باشا السَّ
باالنفصاِل عِن  الذين طالبُوا  هداِء  الشُّ مَن  نبِأ زفاِف كوكبٍة  وألٍف على  عشَر وتسعمئٍة  ستَّةَ  َّاَر عامَ  أي مْن 
َّةَ وأربعةَ  االحتالل العثمانّي، لتشهَد ساحةُ النِّضال على إعدامِ واحٍد وعشرين شهيداً، سبعةٌ منهم من سوري

عشَر من لبنان.
…1…

* *أنفُذ*النّشاطَ:	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيَةَ،*ثُمَّ
* دامَ االحتالُل العثمانيُّ أربعةَ قروٍن.	
* هداءَ.	 َّاَر أَعدمَ السفَّاُح الشُّ َّامٍ من شهِر أي بعد مضيِّ ستَِّة أي
* أُعِدمَ الشهداءُ في دولَتين اثنَتين في وقٍت واحٍد.	
١* ابقِة، وأالحُظ أنَّ العددَ فيها جاءَ مفرداً من جزٍء واِحٍد.. أدلُّ على العدِد والمعدوِد في األمثلِة السَّ
2* ابقِة، وأبيُِّن موافَقةَ العَدِد معدودَه في التَّذكيِر والتَّأنيِث أو . أبيُِّن ِجنَس العدِد والمعدوِد في األمثلِة السَّ

مخالََفتَُه.

ر
ّ ذك

األعداد من )1-9( أعدادٌ مفَردَةٌ.أت
العددان واحٌد واثنان يوافقاِن المعدودَ في التَّذكيِر والتَّأنيِث.
األعدادُ من )٣-9( تُـخالُف معدودَها في التَّذكيِر والتَّأنيِث.

التَّطبيق:	 

* أقرأُ*ما*يأتي،*وأستبدُل*باألعداِد*ألفاظاً*مكتوبًة:	
* ٍَّة و)٣( رياض لألطفال.	 في حيِّنا مستوصٌف )1( ومدرسةٌ )1( وحديقتان )2( و)9( محالَّ تجاري
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…٢…

* أقرأُ*األمثلةَ*اآلِتيَةَ،*ثّم*أعاونُ*زميلي*على*تنفيِذ*النَّشاط:	
* أَعدمَ جمال باشا السفَّاُح أربعةَ عشَر شهيداً من لبناَن.	
* قرأت عشرة أبيات شعريّة في تمجيد شهداء العروبة.	
* درست عشرين قصيدة بإشراف معلمي.	
* حفظت ستة وثالثين بيتاً من الشعر في العطلة.	
* في بستان جّدي أكثر من ألف شجرة تفاح ومئة شجرة تين.	
١* أدلُّ على العدِد والمعدوِد في األمثلِة السابقِة، وأُمَيُِّز ما جاءَ منها مفرداً ممَّا جاءَ مركَّباً أو معطوفاً..
2* ِل والثَاني، ثمَّ أبيّن حالهما مع . أحّدد معدود كلٍّ من العَددَين )أربعة-عشر( في المثالَيِن األوَّ

معدوديهما من حيُث الموافَقةُ أوالمخالََفةُ في التذكير والتأنيث.
3* أحّدد معدود العددين )عشرين - ثالثين( في المثالَيِن الثالث والرابع، ثمَّ أبيّن حالهما من حيث .

التغيير مع معدوديهما.
4* أتغيََّر لفُظ العَددَين مئٍة وألٍف في الـِمثاِل الخامس بتغيُّر معدوديهما؟.

ُج
نت
ست

- األعدادُ من)٣-9( تخالُف معدودَها في التَّذكيِر والتَّأنيِث مفردًة ومركَّبةً ومعطوفةً.أ
- العددُ عشرة يخاِلُف معدودَه تذكيراً وتأنيثاً إذا كاَن مفَرداً ويطاِبُقُه إذا كاَن مركَّباً.

َّثاً. - ألفاُظ العقوِد والمئِة واأللِف ال يتغيَُّر لفظُها مع المعدوِد مذكَّراً كاَن أم مؤن

التَّطبيق:	 

* أستبدُل*باألعداِد*اآلتيِة*ألفاظاً*مكتوبًة:	
* في مكتبتي )10( قصٍص و)1٣( ديواناً شعريّاً و)25( كتاباً ثقافيّاً.	
* عاً من كتبي.	 أهديُت مكتبةَ المدرسةَ )20( كتاباً مُنَوَّ

…٣…

* أقرأُ*األمثلةَ،*ثّم*أنفُّذ*النشاطَ:	
* أَعدمَ جمال باشا السفَّاُح سبعةَ الشهداِء من دمشَق.	
* كما أَعَدمَ األربَعةَ عشَر شهيداً من لبناَن.	
* 	. افضيَن لالحِتالِل الُعثمانيِّ الشهداءُ الواحُد والعشروُن من المثقَّفيَن الرَّ
١* ابقِة.. أدلُّ على العدِد والمعدوِد في الجمِل السَّ
2* َف بدخوِل )أل( على معدوِدِه، أبيُِّن طريقةَ تعريِف األعداِد . ِل عُرِّ أالِحُظ أنَّ العددَ )7( في المثاِل األوَّ

بـ )أل( في األمِثلَِة األُخرى.
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ُج
نت
ست

أ

لتعريِف العدِد بـ )أل( نتَِّبُع اآلتي: 
إذا كاَن العَددُ:

* مفرداً نُدِخلُها على المعدوِد.	
* ِل منه.	 مَُركَّباً ندخلُها عل الجزِء األوَّ
* معطوفاً ندِخلُها على المعطوِف والمعطوِف عليه.	
* من ألفاِظ العقوِد ندِخلُها على العدِد.	

التَّطبيق:	 

* أعّرُف*األعدادَ*الواردةَ*فيما*يأتي،*مراعياً*أحكامَ*العدِد*والمعدوِد:	
* َق )6( طالٍب في المسابقِة.	 تفوَّ
* قُوا في دراَسِتهم.	 كّرمَ المديُر )1٣( طالباً الذين تفوَّ
* اشتريُت )25( قلماً و)20( مسطرًة من المكتبِة. 	

* األعداد من )1-9( أعدادٌ مفَردَةٌ.	
* العددان: واحٌد واثناِن يوافقاِن المعدودَ في التذكيِر والتأنيِث مفردَين ومركَّبين 	

ومعطوفاً عليهما.
* األعدادُ من )٣-9( تُـخالُف معدودَها في التَّذكيِر والتَّأنيِث مفردة ومركَّبة ومعطوفاً 	

عليها.
* العددُ 10 يـُخالُف معدودَه تذكيراً وتأنيثاً إذا كاَن مفرداً ويطابُقه إذا كان مركَّباً.	
* َّثاً. 	 ألفاُظ العقوِد والمئةُ واأللُف ال يتغيَُّر لفظُها مع المعدوِد مذكَّراً كاَن أم مؤن

لتعريِف العدِد بـ )أل( نتَِّبُع اآلتي: 
إذا كاَن العَددُ:

* مفرداً نُدِخلُها على المعدوِد.	
* ِل منه.	 مَُركَّباً ندخلها عل الجزِء األوَّ
* معطوفاً ندِخلُها على المعطوِف والمعطوِف عليه.	
* من ألفاِظ العقوِد ندِخلُها على العدِد.	



189

 التَّقويم النِّهائّي 

١* أستبدُل باألعداِد اآلتيِة ألفاظاً مكتوبةً فيما يأتي:.
* فِّ )8 1( طالباً، و)9( طالباٍت.	 في الصَّ
* أنَهينا )25( مسألةً من كتاِب الرياضيَّاِت.	
* قامْت حرُب ِتشريَن عام )197٣(.	
2* ُف األعدادَ الواردَة في كلٍّ من الُجَمِل اآلِتيَِة:. أعرِّ

* وصلُْت إلى الصفحِة )27( من كتاِب اللُّغِة العربيَِّة.	
* وصَل )6( مَُعلِّميَن مبكِّرين.	
* القرن )20( حافٌل باإلنجازاِت العلميَِّة.	
3* ة دقيَقتَين عن زيارٍة لمتحِف مدينتي، مراعياً استعماَل العدِد بحاالِتِه . ُث أمام زمالئي لمدَّ أتحدَّ

دَة. المتعدِّ
4* ٍف بـ )أل( مستوِفياً حاالِت تعريِف العدِد.. ُن جمالً يَشتَِمُل كلٌّ منها على عدٍد معرَّ أُكوِّ
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رس الخامس الدَّ امرأٌة من بَلدي مطالعة

يِّدةُ الفاضلةُ شهيرة فلّوح المشرفةُ على الهيئِة العامّة لمدارِس  تلك الكلماُت ردَّدتها بفخٍر واعتزاٍز السَّ
لها بعَد ثالثِة عقوٍد من البذِل والعطاِء؛ إذ تتالْت جهودُها الطيِّبةُ  هداِء في مَْعِرِض تكريمٍ  أبناِء وبناِت الشُّ
في رعايِة األطفاِل، واإلسهامِ في التمكين لفتيات كثيراٍت بإقامِة دوراٍت لمحِو األميِّة واآللِة الكاتبِة، ثمَّ 
عِب عن محافظِة )درعا(، وبعد انتهاِء مهمَِّتها ُرشَِّحت إلدارِة مدارِس أبناِء  انتُِخبَْت عُْضواً في مجلس الشَّ

هداء، ليكوَن لها مواقُف وطنيّةٌ وإنسانيّةٌ ال تُنسى. وبناِت الشُّ
…٢…

أثبتَْت هذه السيّدةُ الفاضلةُ على مداِر ثالثين عاماً أنّها خيُر أمٍّ لكلِّ أبناِء الشهداِء على مساحِة هذا الوطِن، 
فما من أحٍد إاّل يشهُد لها بحسِن المعاملِة واللَّباقِة والحكمِة في مختلِف المواقِف؛ إذ عملَْت في كلِّ مناسبٍة 
َدْت ذلك في كثيٍر من االحتفاالِت والملتقياِت  هداِء، وجسَّ على إحياِء روِح الفرِح واألمِل لدى أسِر الشُّ
يلتحُقوا  أن  آثروا  الذين  هداِء  الشُّ ألبناِء  تكريماً  )2015م(  عام  هداِء  الشُّ عيِد  في  أقامتْه  الذي  كالحفِل 

َِّة باختصاصاِتها المختلفِة، رغبةً منهم في َرفِد قواِتنا الباسلِة بضبّاٍط فاعلين. بالكليَّاِت العسكري
وال يخفى على أحٍد حبُّها العلَم وتشجيُعها عليه، فعندما أطلَقْت هيئةُ التَّميّز واإلبداِع األولمبياد العلمّي 
َّخذْت جميَع  وات المدرسِة،  في  الملتقى  استقباِل  إلى  أسرَعْت  الوطنيّة(  للفرق  العلمّي  )الملتقى  الّسورّي 
التّدابيِر الاّلزمِة إلنجاِحه. وعندما أقامَْت منظمةُ اتّحاِد شبيبِة الثورِة مأدبةَ إفطاٍر ألبناِء وبناِت الّشهداِء في 
بأنّها تعبيٌر عن اهتمامِ مختلِف ِقطاعاِت الدولِة والمجتمِع  باِب بدمشَق، وصَفْت تلك الفعاليّةَ  مدينِة الشَّ

بأبناِء وبناِت الشهداِء ودعِمهم وتقديِرهم لتضحياِت آباِئهم.
وال نستطيُع أْن نغِفَل الّدوَر اإلعالميَّ لألمِّ -على ما يسمِّيها أبناءُ الشهداِء - في استقباِل الوفوِد العربيِّة 
واألجنبيِّة، لتثبَت أّن سوريةَ صاحبةُ التجربِة الفريدِة في رعايِة أبناِء الشهداِء، وزيارِة عدٍد من دوِل العالمِ 

الم. عوِة إلى السَّ لتدعيمِ المحبَِّة والدَّ

…1…

شهيرة فّلوح

اكرةُ إلى يومٍ مشرقٍ في حياتي، كاَن  »كثيراً ما تحملُني الذَّ
فُت  لي فيه شرُف اللقاِء بالقائِد الخالِد )حافظ األسد(، وتشرَّ
أن أحمَل أمانةً وطنيّةً غاليةً ُكلّفُت القيامَ بها؛ وهي اإلشراُف 
على مدارِس أبناِء الشهداء، ومازاَل يحوطُني شعوٌر باالعتزاِز 
هداِء«. ِّي أمٌّ تحمُل بين جوارِحها حبَّاً عميقاً لكلِّ أبناِء الشُّ أن
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…٣…

هداِء حفلَها الّسنوّي أشاَرِت الّسيدةُ شهيرة فلّوح إلى  وحين أقامَِت الهيئةُ العامّةُ لمدارِس أبناِء وبناِت الشُّ
ِب المتفّوقين مّمن أتّموا المرحلةَ الثانويّةَ،  أهميِّة تخصيِص جائزٍة سنويٍّة )جائزة أمّ السوريّين( لتكريمِ الطالَّ
وتميّزوا فيها سلوكاً واجتهاداً، أو مّمن تخّرجوا في الجاِمَعِة، وكاَن لهم أثٌر في خدمِة الوطِن في مختلِف 

المجاالِت.
أُ منصَب المديِر العامِّ للهيئِة العامِّة لمدارِس أبناِء الّشهداِء، وقد كانت جديرًة  َّة تتبوَّ َّها أّوُل سيَّدٍة سوري إن

بحمِل هذه األمانِة؛ إذ جعلَِت المدارَس صورًة مصغَّرًة عن سوريةَ الخيّرِة المعطاءِة.

مهارات القراءة

مهارات القراءِة الجهريِّة:	 

* *قراءًة*جهريًَّة*سليمًة*مراعياً*الوقَف*عنَد*اكتماِل*معنى*الجملة.	 أقرأُ*النّصَّ
مهارات القراءِة الّصامتِة:	 

* *أُنَفُِّذ*النشاط:	 أقرأ*النّّص*قراءًة*صامتًة،*ثُمَّ
١* .. أستخرُج الفكرَة العامّةَ للنصِّ
2* برَزْت شخصيَّةُ األمِّ شهيرة فلُّوح في أعماٍل عديدٍة، أذكُرها..

االستيعاب والفهم والتحليل

١* أستعيُن بالمعجمِ على تعّرِف: .
* مفرِد )جوارح( و جمِع )وديعة(.	
2* دُ صفتَين للسيِّدِة شهيرة فلُّوح وردتا في المقطع الثّاني.. أعدِّ
3* ُح ذلك. . تجلّى في النَّصِّ حبُّ السيّدِة شهيرة وتشجيُعها العلَم والتَّميَُّز ، أوضِّ
4* يِّدِة شهيرة فلُّوح في تعريِف العالم بهذه التّجِربة . وَر اإلعالميَّ للسَّ أبيُّن من فهمي المقطَع الثَّاني الدَّ

الّرائدة.
5* ِّين.. وري َصْت لها جائزةُ أمِّ السُّ أذكُر الفئاِت التي خُصِّ
6* أذُكُر من المقطع الثالث دليالً على حرِص السيِّدة شهيرة فلُّوح على تحمُّل المسؤوليَّة وأدائها على .

الوجِه األمثِل.
7* السيّدةُ شهيرة فلّوح شخصيّةٌ وطنيّةٌ جّسَدْت قيَم المحبَِّة والعطاِء والتّضحيِة، أمثُِّل لكلٍّ منها بجملٍة .

ابِق. من النّصِّ السَّ
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قواِعُد النَّحو

صوُغ العدِد على وزِن )فاعل( وإعراُب العدد  

…1…

* *أنفِّذ*النشاط:	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* استُقبَل الوفُد الثالُث من الوفوِد العربيَِّة.	
* في اليومِ السابَع عشَر من نيساَن من كلِّ عامٍ نحتفُل بعيِد الجالِء.	
* في السنِة السادسِة والعشريَن من االحتالِل الفرنسيِّ لسوريةَ تحقََّق الجالءُ.	
* أقيَم حفُل تكريمٍ للمديرِة في العامِ الثالثيَن من مسيرِة عطاِئها.	
١* ِل، وأذكُر نوَعه.. دُ العددَ في المثاِل األوَّ أحدِّ
2* ِل وصَف كلمةً قبلَه، أذكُر وزَن هذا العدد.. أالحُظ أنَّ العددَ في المثاِل األوَّ
3* دُ األعدادَ التي وصفْت كلمةً قبلَها في المثاليِن الثاني والثالِث، ثمَّ أذكُر نوَع كلٍّ منها.. أحدِّ
4* ُل منُه على وزِن )فاعل(، أذكُر الجزءَ الذي ِصيَغ . أالحُظ أنَّ العددَ )السابَع عشَر( ِصيَغ الجزءُ األوَّ

على وزِن )فاعل( في العدِد الوارِد في المثاِل الثالِث.
5* أالحُظ أنَّ العددَ )الثالثين( في المثاِل الرابِع دلَّ على ترتيِب وَوَصَف اسماً قبلَه، ولم يتغيَّْر لفظُه. .

أذكُر نوَعه.
6* أالحُظ أنَّ العددَ الذي يدلُّ على ترتيٍب يطابُق ما قبلَه، أبيُِّن ذلَك التطابَق في األمثلِة الثالثِة األولى..

ُج
نت
ست

أ

- يصاغُ العددُ على وزِن )فاعل( إذا دلَّ على ترتيٍب، ويكوُن صفةً للمعدوِد.
- يصاغُ العددُ المفردُ على وزِن فاعل.

ُل من العدِد المركَِّب والمعطوِف على وزِن )فاعل(. - يصاغُ الجزءُ األوَّ
- ألفاُظ العقوِد ال تتغيَُّر عندما تدلُّ على الترتيِب.

التطبيق:	 

* ُل*األعدادَ*الموضوعةَ*بينَ*قوسيِن*إلى*كلماٍت*مكتوبٍة.	 أحوِّ
* قرأُت القصيدَة )17(، وأعجبَني منها البيُت )٣(.	
* في اليومِ )21( من شهِر آذاَر نحتفُل بعيِد األمِّ.	

…٢…

* *أنفُِّذ*النشاطَ.	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* حضَر الحفَل تسعةُ صحفيِّيَن.	
* أعدمَ جمال باشا السّفاُح أربعةَ عشَر شهيداً في لبنان.	
* قرأَ الطالُب سبعاً وعشريَن صفحةً من كتاِب التاريِخ.	
* َّقُت بحثي من عشريَن كتاباً.	 وث
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١* ِل جاءَ مُعرباً، أذكُر نوَعه، ثمَّ أبيُِّن محلَّه من اإلعراِب.. أالحُظ أنَّ العددَ في المثاِل األوَّ
2* أالحُظ أنَّ العددَ في المثاِل الثاني جاءَ مبنيّاً على فتِح الجزأيِن، أذكُر نوَعه، ثمَّ أبيُِّن محلَّه من .

اإلعراِب.
3* دُ العددَين في المثاليِن الثالِث والرابِع، ثمَّ أذكُر نوَع كلٍّ منهما.. أحدِّ
4* أالحُظ أنَّ العددَين في المثاليِن الثالِث والرابِع وردا معربين، أبيُِّن محلَّ كلٍّ منهما من اإلعراِب..

ُج
نت
ست

أ

يعرُب العددُ على النحِو اآلتي:
* العددُ المفرد: يعرُب إعراَب االسمِ الظاهِر بحسِب موقِعه في الجملِة.	
* العددُ المركَّب: يُبنَى على فتِح الجزأين.ومحلُّه من اإلعراِب بحسِب موقِعه في الجملة.	
* ُل إعراَب االسمِ الظاهِر بحسِب موقِعه في الجملِة والجزءُ 	 المعطوف: يُعرُب الجزءُ األوَّ

ِل. الثاني يُعطَُف على األوَّ
* ألفاُظ العقود: تُعَرُب إعراَب الملحِق بجمِع المذكَِّر السالمِ.	
* األعداد )مئة – ألف – مليون(: تُعامَُل معاملةَ العدِد المفرد.	

التطبيق:	 

* أضبُط*بالشكلِ*ما*وضعَ*تحتَه*خطٌّ	
* نُت منها ثالث عشرة ملحوظةً حول أربع وعشرين قاعدة 	 تصفَّحُت خمسة مصادر تعلُّم، ودوَّ

َّة. نحوي
…٣…

* *أنفُِّذ*النشاط.	 أقرأُ*األمثلةَ*اآلتيةَ،*ثمَّ
* حضَر الحفَل اثنا عشَر صحفيّاً.	
* مَ المديُر اثنتي عشرَة طالبةً.	 كرَّ
* ِة التتويِج.	 صعَد المتسابُق الثالُث إلى منصَّ
* في اليومِ السابَع عشَر من نيساَن من كلِّ عامٍ نحتفُل بعيِد الجالِء.	
١* ِل والثاني، وأذكُر نوَع كلٍّ منهما.. دُ العددَين في المثاليِن األوَّ أحدِّ
2* ل والثاني عُوِمال معاملةَ المثنّى، أذكُر محلَّ كلٍّ . أالحُظ أنَّ العددَيِن )اثنا – اثنتي( في المثاليِن األوَّ

منهما من اإلعراب.
3* ِل والثاني جزءٌ عدديٌّ متمٌِّم ال محلَّ له من . أالحُظ أنَّ العدديِن )عشر – عشرة( في المثاليِن األوَّ

اإلعراِب، أذكُر عالمةَ بناِئه.
4* دُ العددَين الواردَين في المثاليِن الثالِث والرابِع، ثمَّ أبيُِّن نوَع كلٍّ منهما.. أحدِّ
5* أالحُظ أنَّ العددَ في المثاِل الثالِث دلَّ على ترتيٍب وِصيَغ على وزِن )فاعل(، أذكُر محلَّه من .

اإلعراب.
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6* أالحُظ أنَّ العددَ )السابَع عشَر( في المثاِل الرابِع ِصيَغ على وزِن )فاعل( وجاءَ مبنيّاً على فتِح .
الجزأيِن، أذكُر محلَّه من اإلعراب.

ُج
نت
ست

أ

* ُل منهما إعراَب المثنّى، والجزءُ 	 العددان )اثنا عشر - اثنتا عشرة( يُعَرُب الجزءُ األوَّ
الثاني مبنيٌّ على الفتِح ال محلَّ له من اإلعراب.

* العددُ على وزِن )فاعل(: يُعَرُب نعتاً ويكوُن:	
*  مبنيّاً على فتِح الجزأيِن إذا كان مركَّباً	
* مُعرباً في بقيَّة الحاالِت )*(.	

التطبيق:	 

* ُل*األعدادَ*الموضوعةَ*بينَ*قوسيِن*إلى*كلماٍت*مكتوبٍة*مضبوطٍة*بالشكلِ.	 أحوِّ
* شارَك في المسابقِة )1٣( فريقاً فيها )65( العباً.	
* ِة )5( من المجموعِة القصصيَِّة لعبد السالم العجيلي.	 أعجبُْت بالقصَّ

* يُصاغُ العددُ على وزِن )فاعل( إذا دلَّ على ترتيٍب، ويكوُن صفةً للمعدوِد.	
* يُصاغُ العددُ المفردُ على وزِن فاعل.	
* ُل من العدِد المركَِّب والمعطوِف على وزِن )فاعل(.	 يُصاغُ الجزءُ األوَّ
* ألفاُظ العقوِد ال تتغيَُّر عندما تدلُّ على الترتيب.	

يُعَرُب العددُ على النحِو اآلتي:
* العددُ المفرد: يعرُب إعراَب االسمِ الظاهِر بحسِب موقِعه في الجملِة.	
* العددُ المركَّب: يُبنى على فتِح الجزأين.ومحلُّه من اإلعراب بحسب موقِعه من الجملِة.	
* ُل إعراَب االسمِ الظاهِر بحسِب موقِعه في الجملِة والجزءُ 	 المعطوف: يُعرُب الجزءُ األوَّ

ِل. الثاني يُعطَُف على األوَّ
* ألفاُظ العقوِد: تُعَرُب إعراَب الملحِق بجمِع المذكَِّر السالمِ.	
* األعداد )مئة – ألف – مليون(: تُعامَُل معاملةَ العدِد المفرِد.	
* ُل منهما إعراَب المثنّى، والجزءُ الثاني 	 العددان )اثنا عشر - اثنتا عشرة( يُعرُب الجزءُ األوَّ

مبنيٌّ على الفتِح ال محلَّ له من اإلعراب.
* العددُ على وزِن )فاعل(: يُعَرُب نعتاً ويكوُن:	
* مبنيّاً على فتِح الجزأيِن إذا كاَن مركَّباً 	
* معرباً في بقيَِّة الحاالِت.	

ُل مبنيٌّ على السكوِن في محلِّ نعت، والجزءُ الثاني مبنيٌّ على الفتِح ال محلَّ له. 	* العددان المركَّبان )الحادْي عشر، الثانْي عشر( الجزءُ األوَّ
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مثالن معربان للأعداد:	 

* حضَر*الحفلَ*تسعةُ*صحفيين	
* تسعةُ: فاعٌل مؤخٌَّر مرفوٌع وعالمةُ رفِعه الضمَّةُ الظاهرةُ على آخِره.	
* قرأُت*سبعةَ*عشَر*قصيدًة*في*اليومِ*الثالَث*عشَر*من*شهِر*أيّارَ.	

* سبعةَ عشَر: عددٌ مبنيٌّ على فتِح الجزأيِن في محلِّ نصٍب مفعوٌل به.	
* الثالَث عشَر: عددٌ مبنيٌّ على فتِح الجزأيِن في محلِّ جرٍّ نعت.	

 التَّقويم النِّهائّي 

١* أقرأُ األمثلةَ، ثمَّ أصمُِّم جدوالً مُماثالً في دفتري، وأمألُ حقولَه بالمطلوب.
* قال إلياس فرحات:	

ًة حجَّ ثــاثــَن  عمري  مــن  الــدهــُر  وأدأُبطــوى  أســعــى  ــاَع  ــق األص بها  ــُت  طــوي

* قال نزار قباني:	

ــاٍف ــج ــعٍ ِع ــب ــَد س ــع ــوُنُهـــــِزَم الـــــروُم ب ــعـ ــا املـــطـ ــ ــن ــ ــدانُ ــ ــاىف وج ــ ــع ــ وت

* قال الحصري القيرواني:	

ًة ــُرَك خــمــَس عـــرَة حجَّ ــم كـــاَن ع ــو  خميُسل ــَك  ــن م األعـــــداِء  ــى  ع ــطــا  ــَس لَ

* شاهدُت ثالثاً وعشرين لوحةً في المعرِض المدرسّي.	

عرا	نوعهالعدد  من الإ
ُّ

حمل

2* أضبُط بالشكِل األعدادَ الواردَة في الفقرِة اآلتيِة:.
* ٍَّة، التقطوا فيها تسع عشرة 	 ذهَب سبعة وعشرون طالباً في رحلٍة مدرسيٍَّة وزاروا ثالثة معالَم أثري

َّةً وكان ذلك في اليومِ العاشر من شهِر نيساَن. صورًة تذكاري
3* أصوغُ العددَ على وزِن )فاعل(، ثمَّ أضبطُه بالشكِل فيما يأتي:.

* حفظُت القصيدَة )1٣(، ثمَّ قرأتُها على مسامِع زمالئي.	
* كاَن الفائُز )2( و )٣( من مدرسِتنا في مسابقِة التمكيِن ِللغِة العربيَِّة.	
* ل.	 ُوِلدُت في اليومِ )27( من شهِر كانون األوَّ
4* ُل األعدادَ إلى كلماٍت مكتوبٍة مضبوطٍة بالشكِل فيما يأتي:. أحوِّ

* نالْت سوريةُ االستقالَل عامَ 1946م.	
* مَ الزهوَر لهم.	 ْرنا زيارَة )10( مرضى كي نقدِّ في اليومِ )٣( من أيّامِ العيِد قرَّ
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رس السادس الدَّ اإلعالن الّتعبير الوظيفّي

١* أقرأُ اإلعالَن اآلتي، ثُمَّ أنفُِّذ النَّشاط:.
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* ابق:	 أبيُِّن*من*اإلعالِن*السَّ
* نوَعه )رسمّي – تجارّي – إرشادّي - سياحّي(	
* الحاجةَ الـُمعلََن عنها.	
* الِجَهةَ الـُمعِلنَة.	
* األمَر الـُمعلََن عنه )األمُر المرادُ التَّعريُف به وإظهارهُ(	
* ماَن والمكاَن.	 الزَّ
2* ً من اإلعالنَيِن اآلِتيَين، ثمَّ أُنَفُِّذ النَّشاط:. أقرأُ كالَّ

� � � � � � �
� � �
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* اِبقَين:	 أبيُِّن*من*اإلعالنَيِن*السَّ
* الفائدَة من إرفاِق الصورِة.	
* العباراِت المكتوبةَ وتأثيَرها في النَّاِس.	
* سماِت األلفاِظ المستعملَِة في اإلعالِن )سهلة، واضحة، مباشرة، فصيحة(.	
* سماِت األسلوِب )موَجز– شائق – مثير لالنتباه(.	
* األلواَن وتناسَقها، ومدى مناسبِتها اإلعالَن.	
* الخطوَط المستعملَةَ في كتابة اإلعالِن، ومدى مناسبِتها لإلعالِن.	

ُّ ل
تع

أ

* دة*على*أن*يتميََّز*بالدقَِّة*في*البياناِت،*	 اإلعالنُ:*وسيلةٌ*إعالميّةٌ*تهدُف*إلى*التعريِف*بشيٍء*ما*أو*حاجة*محدَّ
والدعاية*له.

عناصُر*اإلعالِن: الهدُف - الجهةُ المعلنة - المعلُن عنه - الزماُن والمكاُن - الصوُر المرفقة.
لُغة*اإلعالِن: تـختلُف باختالِف أنواِعِه، فاإلعالناُت الرسميّةُ تكوُن لغتُها واضحةً ومباشرًة وبعيدًة 

عن التكلِّف، وقد تقرُن بالصوِر لإليضاِح.
َّةُ أو السياحيَّةُ فقد تكوُن لغتُها إيحائيَّةً وغاِلباً ما يقرُن هذا النَّوُع ببعِض  أمّا اإلعالناُت التجاري

َِّة والبراهيِن )صورة – كلمة( لتأكيِد جودِة المنتِج أو أهميِّة المعلِن عنه. األدل
أسلوُب*اإلعالِن: إثارة انتباه المتلقِّي - التشويُق - اإليجاُز.

أتدرَُّب:	 

* أُكمُل*اإلعالنَ*اآلتي*ُمستوفياً*عناصَر*اإلعالِن،*مراعياً*األسلوَب*الـمُناِسَب:	
. ِة عن حملٍَة للتَّلقيِح الوطنيِّ حَّ تعِلُن وزارةُ الصِّ

تاريُخ الـحـَملَة   اللُّقاُح الـُمعلَُن عنُه   
مكان الـحملَِة   أعماُر الِفئَِة الـُمستَهَدفَة   

أطبِّق:	 

* *حولَ*بحٍث*أقوم*ِبِه،*وأحِرُص*على*تَضِميِنه*عناصَر*اإلعالِن*جميعَها.	 أُصمُّم*إعالناً*عن*عرضٍ*تقديميٍّ
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3* أمثُّل مع زمالئي لوحةً صامتةً تعِبُّر عن مواقَف في االنتماِء والمواطنِة..
4* أشاِرُك زمالئي في تأليِف مجموعِة قصٍص ذاِت موضوعاٍت اجِتماعيَّة..
5* ُد قيمةً إنسانيَّةً، ثُمَّ نمثِّلُُه على مسرِح المدَرسة.. أكتُُب أنا وزمالئي مشَهداً مسرحيَّاً يجسِّ
6* َّةً توعويّةً مُستِعمليَن لُغتَين على األقلِّ تبيُِّن مخاطَر المراهَقِة.. أَُصمُِّم أنا وزمالئي مطوي
7* أختاُر أنا وزمالئي نّصاً تراثيّاً في غرٍض من األغراِض الشعريّة، ثمَّ نعِرُضُه بطريقٍة نحبّها )كوميديا، .

تراجيديا ، رسم ، موسيقا....(.
8* َُّروا في الحضارِة اإلنسانيَِّة، مراِعياً:. حديقةُ األعالمِ: أجمُع أنا وزمالئي معلوماٍت عن أعالمٍ أَث

َع الشَّخصيَّات )وطنيَّة - أدبيَّة - إنسانيَّة...(.أ    تنوُّ
   	. أْن يتضمََّن المشروُع ثالَث شخصيَّاٍت على األقلِّ
مَ كلُّ طالٍب شخصيَّةً واحدًة فقط.	    أْن يَقدِّ
ة - شعر - أغنية – مقالة - مسرحيَّة(. د    عرَض المشروِع بصياغٍة أدبيٍَّة أو فنّيٍَّة )قصَّ

9* َّاً أو جماعيَّاً(.. أقترُح على المعلِّمِ مشروعاً أودُّ تنفيَذهُ )فردي
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