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فِّ الّسادِس األساسيِّ وقْد روعَي في تأليِفِه تحقيُق أهداِف اللُّغِة  اِء في الصَّ هذا كتاُب »العربيَُّة لَُغتي« نقدِّمُه لتالميِذنا األعزَّ
ِة، وتجسيُد طموحاِت وزارِة التَّربيِة في التَّطويِر والتَّحديِث، وتلبيُة حاجاِت المتعلِّميَن الكتساِب المعارِف  العربيَِّة ومعاييِرها العامَّ

وتوظيِف المفاهيِم وإتقاِن المهاراِت ؛ استناداً إلى ُمدخالِت المعاييِر الثَّالثِة أساسيَّاِت المعرفِة والتَّكامِل والمهاراِت.
وراعْت لجنُة تأليِف  الكتاِب التّركيَز على المهاراِت اللغويّة األربع: )االستماِع والتحّدِث والقراءِة والكتابة( لتنمية 
( محّققًة  األداِء شفويّاً  بـ )االستماع والقراءة والتّعبير الّشفوّي(، وكتابيّاً بـ )قواعِد اللُّغِة - اإلمالِء والخطِّ - التَّعبيِر الكتابيِّ

بذلك وحدَة اللّغِة والتّكامَل بيَن فروعها.
ِة مَن الكتاِب ُعِرَضت الماّدُة المعرفّيُة باختياِر نصوٍص ألدباَء سوريّيَن وعرٍب. تثيُر اهتماَمه،  ولتحقيِق الغايِة المرجوَّ
وتراثيٍّة،  وثقافيٍّة  وفنيٍّة  بمجاالٍت شخصيٍّة وعلميٍّة  وتتعلُّق  واللغويَّ واألدبّي،  الفكريَّ  تناسُب مستواُه  بمعارَف  وتزّوُده 
وترّسُخ مجموعًة من المفاهيِم األساسيّة: كـ )التّربية المدنيّة والعالقات االجتماعيّة واألسريّة واالنتماء للوطن وحّب العمل 

و...(، تصلُه بتراِثِه وبالعالِم من حولِه.
بناُء الكتاب: ُوّزَع الُمحتوى المعرفيُّ في كتاٍب واحٍد موّزٍع على فصلَين دراسَيين، وُخّصَص لكّل فصٍل ستُّ وحداٍت 
التّعبيِر الشفوّي، يليِه نصٌّ نثريٌّ وآخُر  درسيٍّة، تضّمنْت  كّل وحدٍة درساً في االستماِع بالتناوِب مع درٍس ممنهٍج في 
شعريٌّ للقراءِة، ويعقُب القراءَة دروٌس في قواعِد اللغِة واإلمالِء والخّط، وتنتهي الوحدُة بدرٍس ُممنهٍج للتعبيِر الكتابيِّ 

بنوَعيه: اإلبداعّي أو الوظيفّي، أّما من حيُث دراسُة الّنصوِص الرئيسـِة في وحداِت الكتاِب فقد عولجْت من جانَبين:
أّولُهما: الفهُم واالستيعاُب وذلَك بمجموعِة أسئلٍة تهدُف إلى مساعدِة التالميِذ على إدراِك مضمـوِن النصِّ والعالقاِت 

الدالليِّة القائمـِة بيَن أجزاِئه المختلفــِة وتقويـِم هذا اإلدراك.
وثانيهما: يتناوُل بناَء النصِّ بأسئلٍة تعّمُق صلَة التلميِذ بالجوانِب الّصرفيِّة والمعجميِّة والجماليِّة لنصوِص الكتاب.

وفي معالجِة دروِس القواعِد واإلماِء فقد اعتُمدِت الطريقُة االستقرائيُّة التي تقوُم على عرِض نصٍّ له صلٌة بموضوِع 
الّدروِس، وأمثلٍة تُلحُظ فيها الظاهرُة النحويُّة أو اإلمالئيُّة المراُد تقديُمها، وصواًل إلى الجزئيّات، ثّم القاعدِة الكليِّة التي 

تحّقُق الهدَف في المنهاج.
وبالنسبِة إلى درِس االستماِع، فقد ُوِضَع نصُّ االستماِع في كتاِب المعلّم تحقيقاً للهدِف من االستماِع، وروِعَي في األسئلِة 
حولَه الفهُم واالستيعاُب وتمريُن الذاكرة وتنميُة األداِء وتحليُل اأُلسلوب، وإلى ما يتَّصُل بالّتعبيِر، فقد َحرصِت اللّجنُة على 
صْت دروٌس  تزويِد المتعلِّم بتقنيّاِت التّعبيِر وأساسياتِه وتجاوِز العقباِت التي كانْت تعترُض المتعلَِّم في هذا المجال، فُخصِّ
للّتعبيِر الّشفوِي تنّمي لديِه مهارَة التّواصِل مع اآلخرين والتّفاعِل مع محيِطه وتناولْت المقابلة:  استخداَم رؤوِس األقالم 
- عرض الخبِر والرأي...إلخ، ودروٌس أخرى للّتعبيِر اإلبداعّي والوظيفّي تناولْت: النصَّ السرديَّ - مقالًة علميّة - كتابَة 

التّقرير - الرسالَة الّشخصية - التوّسَع في كتابِة فكرٍة رئيسية - تلخيَص قّصة.
واضعيَن بالحسباِن توظيَف المعارِف المكتسبِة في مواقَف حياتيٍة، حيُث ينتقُل المتعلُّم من منفعٍل إلى فّعاٍل ونشٍط، 
وتمّكنُه من التعلُِّم الذاتيِّ وضمَن فريٍق، وتعّزُز لديه مهاراِت اللّغِة ومهاراِت التفكيِر التي تعتمُد على المالحظِة واالكتشاِف 

واالستقصاِء واستخداِم المراجِع ومصادِر المعرفِة والتنبؤ والتمييِز وحلِّ المشكالِت واتّخاِذ القرار.
مالُء المعلموَن والمشرفوَن  ْمنا ما يسهُم في تطويِر المنهاِج وتحديِثِه، على أن يُوافينا الزُّ آمليَن بذلَك أْن نكوَن قْد قدَّ
التَّربويُّوَن وأولياُء األموِر بمالحظاِتِهم الميدانيَِّة لنفيَد منها في تطويِر عملِنا وتدارِك ما فاَتنا، خدمًة ألجيالِنا وإعالًء للغِتنا 

القوميَِّة وتراِثها األصيل.                                                                                                        المؤلّفون

المقدمــة
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ِل اللَّوحَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَك حوَل محتوياِتها. - تأمَّ

الَوْحَدُة اأُلولَى

ل: اآلَن اآلَن ُهَو الُمستقبل         ) استماع( الدَّرُس األوَّ

الدَّرُس الثَّاني: صاِفَرُة أَبي                  )معارُف ومهارات(

الدَّرُس الّثالث: َوِصيَُّة أُّم                     )معارُف ومهارات(

العاقاُت األُسريَّة واالجتماعيَّة
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وَرَة، ثمَّ َتحدَّْث عن َمضموِنها. ِل الصُّ   تأمَّ

 االستيعاُب والَفْهم     

، ثمَّ تعاوْن أنَت ورفقاُؤَكََ في تنفيِذ األنشطِة اآلتية:                     استِمْع إلى النَّصِّ

اًل:  أوَّ

ة. سمِّ الّشخصّياِت التي ورَدْت في القصَّ 1 -

أِعْد ترتيَب الحوادثِ اآلتيِة في َضوِء ما استمْعَت إليه.- 2

  قراُر رامي البقاَء في الَبْيت.                إهمالُُه طائَر الَكنار.

فاِق رامي لِلَّعِب َمعُهم.           محاولُة رامي الّدراسَة ومشاهدَة التّلفاِز معاً.   دعوُة الرِّ

لَِم ترّدَد رامي عندما قّرَر والداُه الّذهاَب لعيادِة خالِِه في مدينِة الاذقّية؟ 3 -

ُل   )استماع(اآلَن اآلَن ُهَو الُمستقبلالدَّرُس اأَلوَّ
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ثانياً:

ِذ األنشطَة اآلتية: ًة ثانيًة، ثمَّ نفِّ ِة مرَّ    استمْع إلى القصَّ

عوُر الَّذي انتاَب رامي عندما أقنَع والَديِه ِببقاِئِه في الَبْيت؟ - 1 ما الشُّ

 اختِر العبارَة الّصحيحَة مّما يأتي، ثمَّ صّوِب العبارَة الَغلَط :  - 2

 أهمَل رامـي: 

ياضيّات.    وظيفـَة التَّعبير - رسـَم لوحــِة جهـاِز الَهْضم - التّحضيـَر لمذاكرِة الرِّ

عام.   غسَل رامي َيديِه بعَد تناوِل الطَّ

  رفَض رامي الّذهاَب مَع رفاِقه للّعِب بالُكرة.

- 3 استبعِد اإلجابَة الغلَط مّما يأتي:

الفكرُة العاّمُة للِقّصة:

فاق. فُق بالَحَيوان.          أهميُّة اللّعِب مَع الرِّ   إنجاُز األعماِل في حينها.         الرِّ

- 4 لو كنَت مكاَن رامي، هل ستفعُل مثلَُه؟ ولماذا؟ 

االستماُع واالكتشاف

1-  استِمْع إلى المقطِع الّرابِع، ثمَّ اكتشْف فيه سَبَب: 

  إسراِع رامي إلى َحْشِو ُكتُِبِه في حقيبِتِه بعَد عودِة والَديه.

ِه َوْضَع الماِء للكناِر في قولِه: اآلن .. اآلن.   َطلَِب رامي إلى أُمِّ

ة.    نظرِة األمِّ بدهشٍة إلى ولِدها رامي في نهايِة الِقصَّ

2-  ما الّدرُس الذي نتعلََّمُه مَن الِقّصة؟
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اكرة تمريُن الذَّ

   مْن َفهِمَك القّصَة أَتِمْم ما يأتي:

  حوادَث القّصِة بدأَْت يوَم ...

  المكاَن الذي سافَر إليِه والِدا رامي ...

  اسَم الّطائِر الذي أوَصِت األمُّ بِه رامي ...

تنميُة األداء 

 اقرأ ما يأتي ُمعبِّراً َعن:

ِه، فسألَها:   االستفهاِم: فتَح رامي عيَنيِه فصافَحُه َوجُه أُمِّ

سم؟                    َكِم الّساعة؟ أيَن أقالمي؟ َدفاِتري؟ أدواُت الرَّ

ِب: يا إلهي؛ لْم َيبَق إال نصُف ساعٍة على َبْدِء الدَّوام!    التَّعجُّ

تحليُل األسلوب

: كلماٍت تدلُّ َعلَى الَحَركة. - 1 اذُكْر مَن النَّصِّ

 ِبَم شبََّه الكاتُب:- 2

       رامي في قولِِه: )طاَر َمَعُهم(؟               الْجوَع في قولِِه: )ينهُش الجوُع َمِعَدَتُه(؟

(؟  عاَم َيدلُّ تكراُر كلمِة: )اآلن ، اآلن- 3
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وَرَة، ثمَّ تحدَّْث عن مضموِنها. ِل الصُّ   تأمَّ

اقرأ                               
)1(

وابِق الثاّلثِة َعلَى تلَِّة القريِة الَخضراِء، ِتلَك التلِّة الَّتي َتمنُعني  قاَل َوسيٌم: يُِطلُّ َبيتُنا ذو الطَّ

ِمَن العودِة إِلى المنزِل، َفهَي أشَبُه ِبُزحلوَقٍة نتزحلَُق َعلَيها نُزواًل، أَنا َواألوالُد َجميعاً، َونزَحُف 

نُة، َنْرمي  غيرُة الُملوَّ جاجيَُّة الصَّ لَِتَقَع فيها ُكراتُنا الزُّ َعلَيها ُصعوداً، نحِفُر فيها ُحَفراً َصغيرًة، 

ِمن  أَكفِّنا  نجِذبَُها نحَو  ثُمَّ  ِبخيوٍط طويلٍة،  المربوطَة  المعدنيَِّة،  المساميِر  الخشبيََّة ذواِت  َبالِبلََنا 

َونَُعلُِّق  نثُقبُها،  دواليَب  القديمِة  الَمطبِخ  َطناجِر  ِمن  نبتِكُر  َوتدوُر.  َتبُرُم  تزاُل  َما  َوِهَي  جديٍد، 

ِة التَّلَِّة إِلَى أسفِل، حيُث يخَسُر ذاَك الَّذي َيقلُِب أو يَقُع  ِبها ِمقَوداً، َونَتبارى في َدْحَرَجِتها ِمْن قمَّ

اًل. نُماِرُس لُعبَة التَّخفِّي َوِحراَسِة المكاِن، َفنُمسُك األوالَد َونحِبُسهم في ُخمٍّ َوْهِميٍّ َيقُع  دوالبُُه أوَّ

ُر الجميَع المساً أَُكفَُّهم َوُهَو  بيَن ِحجَرين؛ إِلى أَْن يأتَي َولٌَد سريٌع ال نستطيُع اإِلمساَك ِبِه، َفيُحرِّ

َيصُرُخ: »عـ....ـيـ.....ـشـ...ـوا«. 

)معارُف َومهارات(صاِفَرُة أَبيالدَّرُس الثَّاني  
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وحَدها صافرُة أبي الُمدويَُّة كاَنْت تُنبُّهنا نحُن - أبناَءُه الَخْمسة- َعلَى العودِة، َفنعوُد واحداً إثَر 

ي على رأِس المائدِة، ثمَّ تُحصي  عاِم. َيجلُس أبي وأمِّ آخَر ِبُسرعِة الَبْرِق، لِنتحلََّق حوَل مائدِة الطَّ

أمي ِبحركٍة ِمن رأِسَها عدَد أوالِدَها الحاضِريَن قائلًة: الجميُع ُهنا؟ إذاً َفْلنبدأِ األكَل! تلَك الّصافرُة 

ْبَحِة القويِّ الَّذي يرِبُط أفراَد العائلِة واحداً بآَخر. لْن أَْنساها ماَحيْيُت، فَقْد كاَنْت أشبَه ِبخيِط السُّ

)2(

َوفي يوٍم ِمَن األيَّاِم لَم أسَمْع صافرَة أبي ألنَّني ابتعْدُت كثيراً إلى ُعشِّ ُغراٍب كْنُت أُراقبُُه 

عاَم  ٍة، حيُث كاَنْت األمُّ تُعلُِّم ِفراَخها االعتماَد َعلَى النَّفِس، َفتطيُر َبعيداً لِتعوَد حاملًة الطَّ ُمنُذ ُمدَّ

ًة الصقًة َتعلَُق ِبها  ِبمنقاِرها، ثمَّ تلتِهُمُه أماَم فراِخَها، َوتتُرُكها جاِئعًة حتَّى َتبكَي َوتُفِرَز ُعيونُها مادَّ

ائرُة، َفتلتقُطَها الِفراُخ ِبمناقيِرها، َوتُسِكُت جوَعَها، َواليوَم اغتنْمُت ُفرصَة غياِب  الحشراُت الطَّ

، َوتسلَّْقُت إليِه، َوأمسْكُت الَفرَخ آلخَذُه َمعي إِلى الَمنِزِل، َولكنَّ  َذَكِر الُغراِب َوأُنثاُه َعِن الُعشِّ

ِة َرْأسي َينُقراِنَها ِبَشراَسٍة، َوإذا بي أسمُع صوَت  ا َعلى ِقمَّ الُغراَب َوأنثاُه كانا أسرَع منِّي، َوانقضَّ

، َوانِزْل في الحال. أبي الغاضِب تحَت الّشجرِة: أَِعِد الَفرَخ إِلى الُعشِّ

)3( 

 ، الُعشِّ الفرَخ إلى  َفأعْدُت  الُغراَبين،  ِمَن  ِمِن ارتعادي  أكثَر  ِخْفُت حيَن رأْيُت أبي غاِضباً 

ا جعلَُه يأتي للبحِث عنِّي، مَشْينا معاً  َوَنَزْلُت َخِجاًل ِمْن أَبي ألنَّني لَْم أسمْع صوَت صافرِتِه، ممَّ

إِلَى البيِت صامَتيِن، َوما إِْن َوصْلَنا إِلى المنِزِل حتَّى قاَل لي: ألنََّك لَْم َتحتِرْم حياَة اآلخريَن َولو 

كانوا ُطيوراً، َفسأْحِرُمَك غداً وَبعَد َغٍد ِمَن الذَّهاِب إِلى التَّلَِّة َواللَّعِب َمَع أََحد.

)4( 

عاِم، يوماً بعَد يوٍم، إِلى، أربعٍة، ثالثٍة، اثَنيِن، فمنُهْم َمْن  تقلََّص َعَدُد إِْخَوتي َعلى مائدِة الطَّ

وسكَتْت  َوالدي،  تُُوفَِّي  أَْن  بعَد  الَعجوِز  َي  ِبأُمِّ أَعتني  َوحدي  َوبقْيُت  ساَفر،  َمْن  ومنُهْم  تزّوَج، 

ُد في َمسَمعي .                           صافرتُُه الَّتي ما زاَل َصداَها َيتردَّ

 أميرة سامة: شاعرة وكاتبة مسرحية سورية، عملت مخرجة لمسرح األطفال.
 

أميرة سامة  )بتصرف(
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االستيعاُب والفهم

اًل: أوَّ

: ْد ِمَن النَّصِّ - 1 حدِّ

     مكاَن لعِب األوالد.              األلعاَب الَّتي َيلعبوَنها.               عدَد أفراِد اأُلسرة. 

- 2 كيَف كاَن األُب َيْدعو أوالَدُه لِلعوَدِة إِلى الَبْيت؟

ا يأتي:- 3 ِد المقطَع الُمناسَب لُِكلِّ فكرٍة ممَّ  حدِّ

 تقلُُّص عدِد أفراِد اأُلسرة.                   لَِعُب األوالِد َعلَى التَّلَّة.

 خوُف االبن وخجلُه من أبيه.               انشغاُل وسيٍم بفراِخ أُْنثى الُغراب.

- 4 ِبَم عاَقَب األُب ابَنُه َوسيماً؟

ثانياً:

1-  كيَف علََّمْت أُنثى الُغراِب ِفراَخَها االعتماَد َعلى الذَّات؟

2-  لماذا لَْم َيستِطْع وسيٌم أْخَذ َفْرِخ الُغراِب إِلَى منزلِه؟

معاقبَة األِب ابَنُه وسيماً.  -3      .عاَم أماَم فراِخها  علِّل:     التهاَم أُنثى الُغراِب الطَّ

   عدَم سماِع االبِن رنيَن صافرِة األب.

ِفها. اذُكْرُهما. 4-  اتَّصَفِت الغراُب األمُّ ِبصَفَتين متناقضَتيِن ِبتصرُّ

موقٌف َورأي

- 1 لو كنَت مكان األب، ما الطريقة التي تختارها لجمع أفراد األسرة؟

- 2 عاَم يدلُّ ِحرُص األِب على اجتماِع أفراِد األُسرِة في وقٍت ُمحّدٍد في رأيك؟

 .) جال- 3  قيَل: )الَحْزُم َيْصَنُع الرِّ

   ارِبْط بيَن هذا القوِل َوُسلوِك أُنثى الُغراِب َمَع فراِخها.
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اللُّغُة َوالتَّراكيب

)إّن التلّة أشبه بزحلوقة(.  اضبْط بالّشكِل الُجملَة اآلتية:   - 1

 هاِت ِمن المقطِع األخير:- 2

: َكثَُر                     مرادَف: أَهتمُّ .  مفرَد: َمواِئد                     ضدَّ

 تعاوُن أنَت ورفقاُؤَكََ في توضيِح معاني الكلماِت المشاِر إليها ِبخّط:- 3

  وقَفْت التّلميذُة َحِييًَّة أماَم ُمعلِّمِتها.

  لْن أَْنسى تلَك الّصافرَة ما َحييُت.

  َحيّْيُت علَم الوطِن َصباحاً. 

تدريباُت القراءة

   اقرأ قراءًة جهريًَّة ُمراعياً:

- 1 لفَظ األحرِف اللَِّثِويَّة في المقطِع الثّاني.

- 2 نبرَة الصوِت، إيماءاِت الوجِه، وحركاِت اليَديِن في المقطِع الثّالث.

ق التذوُّ

 اقرأ الِعبارَة اآلتـيَة، ثمَّ أَِجب:- 1

عام.       َنعوُد إلى المنزِل واحداً إثَر آخَر، ِبُسرعِة الَبْرِق، لَِنتحلََّق حوَل مائدِة الطَّ

  هاِت مَن الِعبارِة الّسابقِة ُمشبَّهاً وُمشبَّهاً به.

  هاِت كلماٍت تدلُّ على الحركِة والّتتابع.

 أكمْل ما َيأتي: - 2

شّبَه الكاتُب المائدَة في َقْولِه:

ي على َرأِس المائدة( بـ ... .   )َيجلُِس أبي وأُمِّ

- 3 اذُكْر ُشعوَرين مَن الَمشاعِر العاطفّيِة في الِقّصة.
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قواِعُد اللُّغة        

  اقرأ الفقرَة اآلتيَة، ثّم أِجب:

َنزْلُت َخِجاًل مْن أَبي؛ ألنَّني لْم أُصِغ إلى صاِفرِتِه، وَمَشينا َمعاً إلى البيِت، فما إْن َوَصْلنا 

لذلَك  ُطيوراً،  كانوا  ولَْو  اآلخريَن  َحياَة  َتحتِرْم  ولْم  تُطْع صاِفَرتي،  لْم  أنَت  لي:  قاَل  حتّى 

سأحِرُمَك مَن الّذهاِب إلى التلِّة واللَّعِب مَع أََحد.

1-  ارسِم الجدوَل اآلتَي في َدفتِرَك، وامألُه بالَمطلوب:

الكلمُة التي اّتصَل
بها َضمير

 الّضميُرنوُعها
المّتصل

داللُتُه:
)متكلّم – مخاطب – غائب( حرفاسمفعل

( إلى صيغِة:  حّوِل العبارَة: )نزْلُت َخِجًا مْن أبي2- 

أ - المفرِد المذّكِر الغاِئب.

ب- المفرِد المؤنِّث الغاِئب.

- 3 َضْع اسماً ظاهراً بداًل مَن الّضميِر في كلٍّ 
مّما يأتي:

      أ- َمَشوا معاً.

      ب- لْم َيحتِرْم حياَة اآلخريَن ولَْو كانوا أَطياراً.

- 4 حّوِل الِعبارَتين اآلتيَتين إلى صيغِة الَجمع:

أ -  أنا متشّوٌق لإلمساِك بفرِخ الُغراب. 

ب- ُهما عاِئداِن إلى الُعشِّ غاضَبين.

ر:  تذكَّ

ضمائُر الّرفِع المنفصلِة ودالالُتها:
)أنا - نحن( للمتكلّم.

)أنَت - أنِت - أنتما - أنتنَّ - أنتم( للمخاطب.
( للغائب. )هو - هي - هما - هم - هنَّ

ألف   - المتحّركة  )الّتاء  المّتصلة:  الّضمائر 
ياء   - الّنسوة  نون   - الجماعة  واو   - االثنين 
جماعة  على  الدالة  نا   - الُمخاَطبة  المؤنََّثة 
 - المخاطب  كاف   - المتكلّم  ياء   - المتكلّمين 

هاء الغائب(.

ُمراجعٌة عاّمة
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 اقرْأ، ثمَّ أجب:- 5 

     )إذا بي أسمُع َصْوَت أبي الغاِضب(.

 في الجملِة الّسابقِة اسُم فاعل، دلَّ عليِه، واذكْر وزَنُه وفعلَه.

 هاِت اسَم الفاعِل، ثَم اسَم المفعوِل مَن الفعِل )َسِمَع(.

 أسنِد الفعَل )َسِمَع( إلى ضمائِر الُمخاطِب الُمنفِصلة.- 6

ًة، وأحَد األفعاِل الّناقصِة مّرًة ثانيًة على الجملَتين   - 7 أدخْل أحَد األحرِف الُمشّبهِة بالفعِل َمرَّ

كل:  اآلتيَتين، وأِعْد ضبَطهما بالشَّ

       التّلَُّة َبعيدٌة.                 الُغراباِن راِعيان للِفراخ.

 صنِِّف األفعاَل اآلتيَة إلى أفعاٍل صحيحٍة وأفعاٍل ُمعتلّة:- 8

       نزَل - أَْصغى - َمشى - احتَرَم - أطاَع - َوصَل.

9-  ُدلَّ على حرِف العطِف، ثمَّ حّدِد المعطوَف والمعطوَف عليِه في الجملِة اآلتية:

       َسأْحِرُمَك مَن الّذهاِب إلى التلِّة واللّعِب مَع أََحد.

10- أدخْل )لْن( بداًل مْن )لْم( على الجملِة اآلتيِة، وأجِر الّتغييَر الازَم منتبهاً للفرِق في الَمْعنى:

 لم تُِطْع صاِفَرتي.

11- حّوِل الجملَة اآلتيَة إلى صيغِة المبني للمجهول:

        حرَم األُب الولَد مَن الّذهاِب إلى التلّة.

12- أعرِب الجملَة اآلتَيَة:            لْم تحَتِرْم حياَة اآلخرين.

13- اكتْب ِفقرًة عِن األُلفِة والمحّبِة بيَن أفراِد أُسرِتَك ُمستخدماً عدداً مَن الّضمائِر الُمّتصلِة 

والُمنفِصلة.
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قواعُد اإلماء  

  اقرأ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أَِجب:

يجلُس أَبي وأُّمي على َرأِس المائدِة، َتساءلَْت أُّمي: الجميُع ُهنا؟ إذْن ابَدؤوا تناوَل الّطعاِم. 

في ذاِت يوم ٍابتعْدُت كثيراً عِن الَبيِت، وكثيراً ما فّكْرُت أن أُمسَك فرَخ الُغراِب، وفي ذلَك 

، وما إْن صعْدُت إلى  اليوِم استسلْمُت لتلَك الفكرِة، واغتنْمُت فرصَة غياِب األبَوين عِن الُعشِّ

ا على قّمِة َرأسي َينقراِنها، وإذا بأبي َيصرُخ  الّشجرِة حتّى عاَد َذَكُر الُغراِب وأُنثاُه وانقضَّ

، وانِزْل في الحال. جرِة: اترِك الَفْرَخ، أعدُه إلى الُعشِّ تحَت الشَّ

استخرِج الكلماِت التي َتحتوي همزًة أّوليًة وصنِّْفها في جدوٍل وفَق اآلتي: 1 -

الكلمة
نوُع همزِتها األّوليةنوُعها

سبُب كتابِتها
َوْصلَقْطعحرففعلاسم

همزًة  َتحتوي  التي  الكلماِت  خرِج  است- 2

متوّسطًة وعلّْل كتابَتها على صوَرِتها.

استبعِد الكلمَة التي ال َتْنتمي إلى أُسرِة  3 -

الكلماِت اآلتية: 

     ُمروءة - َبريئة - َكفاءة - َتساؤل.

هاِت َجمَع كلٍّ مَن الكلماِت اآلتية ُمبّيناً  4 -

الهمزِة  كتابَة  ُيصيُب  الــذي  الّتغييَر 

الُمتوّسطة:  َكْأس - ُسؤال - َرئيس.

هاِت ُمفرَد كلٍّ مَن الكلماِت اآلتية ُمبّيناً  5 -

الّتغييَر الذي ُيصيُب كتابَة الهمزِة المتوّسطة:  َمساِئل - ُشؤون - أَْفِئدة.

علِّْل كتابَة الّتاِء َمبسوطًة في كلٍّ ِمن:   - 6 َتساَءلَْت - ابتعْدُت - َبْيت.

ر:  تذكَّ

ُتكَتُب الهمزُة األّولّية:

همزَة َقْطٍع في:

أ - الفعلَين: الماضي الّثاثي، والماضي الّرباعي.

ب - األسماِء التي همزُتها ليسْت همزَة وصل.

همزَة َوْصٍل في:

األفعاِل  وماضي  الّثاثي،  الفعِل  أمــُر  األفعاِل:  أ- 

الخماسّية والّسداسّية وأمرهما.

 - ابنة   - ابن   - اثنتان   - اثنان   - اسم  األسماِء:  ب- 

امرؤ - امرأة.

ُمراجعٌة عاّمة
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ماِئدة - ُفْرصة. علِّل كتابَة الّتاِء َمربوطًة في كلٍّ مَن الكلمَتين:  - 7

َوْرداً - َوْردًة. علّْل رسَم تنويِن الّنصِب على صورِتِه في كلٍّ مَن الكلمَتين:  - 8

اقرأ - ابدأ. خاِطِب الجمَع والمفردَة المؤنثَة في جمٍل من إنشاِئَك تبدأُ بالفعلَين اآلتَيين:  - 9

الّتعبيُر الكتابّي                                        

أواًل: َتعّرف                                
، ثمَّ أَِجب:   اقرأ النصَّ

بهجًة  األرَض  فمألِت  َربِّها  بنوِر  الّشمُس  أَْشــَرَقــِت 

األمِل،  مَن  بنوٍر  الفتاِة  تلَك  قلَب  وغمَرْت  وجمااًل، 

أْن عمـلَْت  بعَد  ُمطَمئنًّة،  هادئًة  ليلًة  أنفَقْت  قْد  وكاَنْت 

بياَض النّـــهاِر وَشْطراً مَن اللّيـِل في َتمريـِض هـــؤالِء 

هم اآلالُم واألدواُء البقاَء  البـائسيَن الذيَن َتضــطرُّ

في الَمْشفى، فيلَقْوَن فيها من ِعنايِة األطبّاِء ورفِق 

ضيَن ما َيدفُع َعنُهم األلَم. ضاِت والُممرِّ الُممرِّ

تُقِبُل على  النَّفِس،  كريمَة  وِح،  الرُّ ُحلوَة  الفتاُة  هذِه  وكاَنْت 

َعَملِها ُمحبًَّة لُه ُمؤمنًة بِه، وتتنقَّل بيَن ُغَرِف الَمْشفى ُمشرقَة الَوجِه باسمَة الثَّْغر.

فيهم  كثَُرْت  قْد  َصْرعى  الحادثِة  لهذِه  وكاَن  المدينِة،  في  حاِدثٌة  كاَنْت  اللّحظِة  تلَك  وفي 

أّوَل  فارتاَعْت  النبأَ  هذا  الفتاُة  سمَعِت  الحركَة.  فاقديَن  الَمْشفى،  إلى  يُحملوَن  وهاهْم  الِجراُح، 

، وَسمعْت َصْوتاً مْن بيِن األصواِت الُمتعاليِة يُناديها:  األمِر، ولكنَّها َتسلّحْت بالّشجاعِة والُحبِّ

أقِبلي، أقِبلي أيّتُها الفتاُة على هذا الَفتى. 

َتدنو الفتاُة بسرعٍة، فال تكاُد تُلقي نظرًة على الَفتى الذي أتْت إلسعاِفه، حتّى تضطرَب َيداها 

في الهواِء، ثّم َتسقُط وإذا هَي في حاجٍة إلى اإلسعاِف وإلى َمن َيمنُحها هذا العوَن الذي كاَنْت 

جاعة. تُريُد أن تمنَحُه لهذا الفتى، إنَّها عاطفُة األخّوِة فوَق الّصبِر والشَّ

 )الّسرُد في كتابِة الِقّصة(

األمراض

في َصباٍح ُمْشرٍق...

د. طه حسين  / بتصرف/
أعمال كثيرة  له  املعارف( في عام) 1952(،  )وزير  - 1973( . شغل منصب   1889( املنيا  ولد في  وأديب مصري    د. طه حسني: كاتب 

منها: ) األيام - الوعد احلق - حديث األربعاء - على هامش السيرة وغيرها...(
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��ما الحوادُث التي قّدَمها الكاتُب في الّنّص؟

��َتعاوْن أنَت وأفراُد مجموعِتَك، وارسْم جدواًل في دفتِرَك وفَق اآلتي، ثّم امألُه بالمطلوِب مّما 

ة: )الّزمان - المكان - الحوادث - الّشخصية(. يأتي مْن عناصِر الِقصَّ

العبارُة التي َتدلُّ عليهعنصُر الِقّصة

(؟ ما نوُع الّضميِر الذي استخدَمُه الكاتُب في القّصة )المتكلّم أم الغائب��

��حّدْد بعَض أدواِت الّربِط في القّصة.

��هْل ساعَدْت أدواُت الّربِط في تسلسِل حوادِث القّصِة بطريقٍة مشّوقة؟

��أكاَنْت حوادُث القّصِة خيالّيًة أم واقعّية؟

هْل رَبَط الكاتُب حوادَث القّصِة بزماٍن ومكاٍن ُمحّدَدين؟ اذكرُهما.��

استنتج:
الّسْرُد: هَو القصُّ أو اإلخباُر، يقوُم على نقِل حادٍث معيٍّن أو مجموعٍة من الحوادِث المترابطِة 

بأسلوٍب شائق، وقد تكوُن واقعيًّة أو خياليًّة في إطاٍر زمانيٍّ ومكانيٍّ محّدد.
مجاالُته: القّصُة - األقصوصُة - الحكايُة - الّرواية.

مراحلُه:  - المقّدمُة: وفيها عرٌض لشخصيٍّة رئيسٍة، وتحديٌد للّزماِن والمكان.
            - الحوادُث - العقدُة - الخاتمة.

ثانياً: طبِّق

  اختْر موضوعاً واحداً مَن الموضوَعين اآلتَيين:

1- اكتْب قّصًة قصيرًة عن شخصّيٍة ُتعجُبَك في أُسرتَك أو َمدرستَك، أو عن َموقٍف َمرْرَت به 

ُمراعياً أسلوَب الّسرِد ومراحلَه.

بط(. 2- اسرْد حادثًة رأيَتها ُمراعياً: )الّزماَن - المكاَن - أدواِت الرَّ
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ورَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها. ِل الصُّ   تأمَّ

اقرأ                                      
هاِد1- السُّ ُجــفــوَن  ــَنــيَّ   بُ ــْر  ــَذكَّ ِريـــِرَت ْر ُدموعــَي ُقْرَب السَّ هرَتَذكَّ السَّ

َوْجَنَتي2َّ- على  حوَب  الشُّ يِنَيُخطُّ ُســطوَر اْلَعذاِب اْلَمريــــِرَوَذاَك  ما ارتفَع ِمَن الَخدَّ

ماِء3- السَّ نُجوَم  َوْلهى  حزينًةأُساِئُل َنْجمي: أَيُْشفى َصغيري؟!أُراِقـــُب 
ïïï

َطويٍل4- َنهاٍر  َبْعَد  ــْدَت  ُع ُكُه بانتظام لِيناَمتَُهْدِهـــــُد ِطْفاًل َجميــاًل َذكيَّـــاًَوإْن  تحرِّ
ًة..5- َغضَّ َيــداً  ــَك  ــي إِلَ  .. ــدُّ ــُم ُد لَْحظاً َبريئــاً َحِييَّـــــاَي َخجواًلَنَظراًيَُســـــدِّ
أُم6ٍّ- ــَة  ــبَّ ــَح َم ــيَّ   ــَن بُ ـــــــــــْر  َرَعْتــَك َرضيَعاً  َفَدْتــَك َصِبيَّاَتــَذكَّ
أَيَّاَمَهــا7- لَِتْصَهــَر  تذيُب وتُفِنَيَوَتْمَنــَح َنْفَســــَك نوراً َســِنيَّـــاَوَعاَشـــــْت 

 ïïï

اْلُمْنَحنى8- َعلــى  ْج  َوَعرِّ ْر،  جمياًلُمرََّوأَْلــِق ُهَنالِـــــَك َوْرَداً َبِهيَّــــــاَتَذكَّ
رو9- الشُّ ِعْنَد  َصغيَرَك  قوياًِّق ألْشـــــُعَر أَنََّك ُعــْدَت َفِتيَّـــاَوأَْحِضْر 

ِبلُقياُكمــا10- ُروحــي  ُل ُوتُْســــَعَد أَْنــَت اأَلثيــُر لََديَّـــاَفتُْســــــَعَد  المفضَّ

)معارُف َومهارات(َوِصيَُّة أُّمالدَّرُس الثَّالث  

اٌر في ضميِر األمومِة    هند هارون: شاعرٌة سوريٌَّة،  )1927- 1995م( لها مجموعات شعريَّة منها: )سارقة المعبد، عمَّ

ابقُة... وغيرها(. ومنه اُقتُِبَست األبياُت السَّ

هند هارون 
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االستيعاُب والَفْهم 

اًل:  أوَّ

- 1 َمْن تخاطُب الّشاعرُة في الّنّص؟

- 2 ما الفكرُة العاّمُة للّنّص؟

 دّل على موطِن كلِّ من الفكرتين اآلتيتين في النّص:- 3

  محبُّة األمِّ ابنها ورعايتُها له.

  َسهُرها وَقلُقها عليِه في َمرِضه.

ثانياً:

 اذكِر البيَت الَّذي َيتضّمُن كّاً مَن الَمعاني اآلتية: - 1

غيِر، وترجو شفاَءه.  أ. َتشعُر األمُّ بالقلِق لياًل على الصَّ

ب. يعوُد األُب بعَد عناِء العمِل إلى البيِت، وَيْرعى َصغيَره.

ج. تدعو األمُّ ابنها، ليزور قبرها مع صغيره، فيشعرها بأنه عاد شابّاً.

 استبعِد اإلجابَة الَغلَط:- 2

أ- من دالئِل ُمعاناِة األمِّ في تربيِة ولِدها:

حوُب          4- الَقلُق. 1- الدُّموُع          2- الَفْقُر          3- الشُّ

ب- تُسّمى العالقُة بيَن األمِّ وابِنها: 

1- اجتماعيَّة        2- أُسريَّة        3- ذاتيَّة               4- إنسانيَّة.

موقٌف ورأي  

- ما أثُر َوصايا األُمِّ في َنْفِسك؟
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اللُّغُة والتَّراكيب  

 بيِّْن َمْعنى )األثير( في الُجملَتين اآلتيَتين:- 1

وُت إلى أسماِعنا. .                    ب. لوال األثيُر ما َوصَل الصَّ أ. وتُْسَعَد أنَت األثيُر لََديَّ

هاِت مَن الَبْيِت:- 2

ِل: جمَع  كلمِة )جفن(.                 ب. الثّاني: ضدَّ  كلمِة )الهناء(. أ. األوَّ

ابِع: مرادَف  كلمِة )ضوءاً(.  ج.السَّ

ائِر َوْفَق النَّموذج:  3-أسِنْد كلمَة )نجم( إلى الضمَّ

دموعنادموعهادموعُهدموعَك -  دموعِكدموعيدموع

ميَر المشاَر إليِه ِبخّط، واذكر نوعه:  4- َسمِّ الضَّ

أنَتُعْدَتروحـيصغيَرَكأيامها

تدريباُت القراءة

1-  اقرأ البيَت الّثالَث ُمبرزاً الّتنغيَم المناسَب ألسلوِب االستفهام.

.) اقرأ المقطَعين الّثاني والّثالَث مَن النصِّ ُمراعياً لفَظ أحرِف: )ص - ض - ط- 2

 احفْظ َغيباً المقطَعين األّوَل والّثاني ِمَن النَّّص.3- 

ق التَّذوُّ

1- استبعِد الّشعوَر الغلَط فيما يأتي:

في البيِت الثّالِث مشاعُر: الَفرِح والّسعادِة - الُحزِن واأللِم - الَقلِق والَخْوف.

2- أيُّ الّتعبيَرين أجمُل؟ ولماذا؟

أ. عاَشْت لِتصهَر أيَّاَمها.                   ب. عاَشْت لِتُفنَي أيَّاَمها.

3- لماذا كّررِت الّشاعرُة الفعَل )تذّكْر( في النَّّص؟
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قواعُد اللَُّغة 

  اقرأ األبياَت اآلتيَة، ثّم أَِجب:

هاد السُّ جـفوَن  بُنيَّ  ـْر  ريرتذكَّ السَّ ُقـرَب  ُدموعي  ْر  تذكَّ
ماء السَّ نـجوَم  َوْلهى  أُسائُل َنجمي: أيُشفى َصغيريأُراِقب 

ïïï

طويٍل نـهاٍر  بعَد  ُعدَت  تـُهدهــُد طـفــاًل جـميــاًل ذكيَّاوإْن 
أمٍّ ـَة  محــبَـّ بـُنــيَّ  ــْر  َصبيَّاتــذكَّ َفدْتَك  َرضيـعاً  رَعـْتك 
أيَّـاَمهــا لِـَتصَهــَر  َســنـيَّاوعـاَشــْت  نـوراً  َنفســَك  وتـَمنــَح 
روِق ــَك ُعـــْدَت فـتيَّــاوأَْحِضْر َصغيَرَك ِعْنَد الشُّ ألشـــُعَر أنَـّ

باعي في كلٍّ من: )هدهَد - صهَر - منَح(.- 1   ميِِّز الماضي الثُّاثي مَن الماضي الرُّ

ما عدُد أحرِف كلِّ فعٍل مَن األفعاِل الّسابقة؟ 2 -

هل يمكُن االستغناُء عن أحِد هذِه األحرف؟ 3 -

أُنسّمي كّاً منها حرفاً زائداً أم أصلّياً؟ 4 -

داً، فما َنوعا الفعِل  ُنسّمي الفعَل الذي ال يمكُن االستغناُء عن أحِد أحرِفِه األصليِة فعًا مجرَّ 5 -

ِد من حيُث عدُد أحرِفِه األصليَّة؟ المجرَّ

استنتج:
ُد:   ُهَو ما كاَنْت جميُع أحرفِه أصليًَّة في الماضي. الفعُل المجرَّ

، وفعٌل رباعّي.  وُهَو من حيُث عدُد أحرِفِه َنْوعان: فعٌل ثاثيٌّ

.) ردَّ األفعاَل اآلتـيَة إلى الماضي: )َيردُّ - ُيَبعثُر - َتسأَُل - أُدحرُج	 

ِد في األفعاِل الّسابقة.	  باعيِّ المجرَّ َد مَن الفعِل الماضي الرُّ ميِِّز الفعَل الماضَي الّثاثيَّ المَجرَّ

)1(

الّتطبيق

امُلرَّدُ واملَزيد 
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.) ْر - أُراِقُب - أحِضْر - أُُساِئُل1-   هاِت الفعَل الماضَي مَن األفعاِل: )تذكَّ

2-  ما عدُد أحرِف الفعِل الماضي في كلٍّ منها؟ هْل َجميُعها أصليَّة؟

3-  ما عدُد األحرِف الّزائدِة في كلٍّ منها؟

. مّيز الفعَل المزيَد مَن بيِن الِفعلَيِن اآلِتَيين: )يزلزُل - يتزلزُل( - 4

ي الِفْعَل الذي يحتوي أحرفاً زاِئَدة؟5-   ماذا ُنسمِّ

استنتج:

الفعُل المزيُد: ما زيَد فيه حرٌف أو أكثُر على أحرفِه األصلّيِة في صيغِة الماضي.

	 صنِِّف األفعاَل اآلتيَة إلى أفعاٍل ُمجّردٍة وأفعاٍل َمزيدة:

     َعلَّم - راَفَق - َوسوَس - استقبَل - انتَقَل - َدحرَج.

القاعدة العاّمة

ٌد وَمزيٌد. الفعُل َنوعان: ُمَجرَّ

ُد:- 1 هو ما كانْت جميُع أحرِفه أصليًّة في الماضي، وهَو َنوعان: الفعُل المجرَّ

ٌد رباعّي. ، ومجرَّ ٌد ثاثيٌّ       مجرَّ

 الفعُل المزيُد:2-  ما زيَد فيه حرٌف أو أكثُر على أحرفِه األصليَِّة في الماضي.

)2(

الّتطبيق

 لتمييز الفعل المجّرد من المزيد يُعاد الفعل إلى الماضي.
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1-  اقرأ األبياَت اآلتيَة، ثمَّ انقِل الَجدوَل التَّالي إلى دْفَتِرَك، وامألُه بالَمطلوب:

كالنَّباِت َتنبُُت  األخالُق  الَمكُرمــات       هَي  بمـــاِء  ُســقَيْت  إذا 

ـي ـَدهــا الُمَربِـّ علــى ســاِق الَفضيلَــِة ُمْثِمــراِت     تقــوُم إذا تعهَّ

اأُلمِّ مدرسٌة تساَمْت الَبنــاِت     فُحضُن  أو  الَبـنيــَن  ِبـَترِبَيــِة 

الفعُل
نوُعُه

يادة أحرُف الزِّ
د مزيدمجرَّ

- 2 اجعِل األفعاَل اآلتيَة مزيدًة بحرٍف، أو بحرَفين، أو بثاثِة أَحُرف:

 َعَمَر - لَْعَثَم - َرَفَع - َسِمَع. 

َدِة والمزيَدة. َك تبيُِّن ُحبََّك لها مسَتخِدماً بعَض األفعاِل المجرَّ - 3 اكُتْب فقَرًة إلى أمِّ

التَّقويُم النِّهائّي
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قواعد اإلماء                   

آُمُل يا بُنيَّتي أْن تأُخذي بيِد أوالدِك كما كْنُت آُخُذ بيدِك حتّى أوصلتُِك إلى َبرِّ األماِن، 

ديِهْم على أنَّ األَب واألمَّ  علِّميهم أنَّ النَّجاَح الُمتواصَل أجمُل ُمكافآِت الَجدِّ في الَعَمِل، وَعوِّ

ِف  َمْلَجآِن آِمناِن لَُهم في ُكلِّ َوقٍت، واْعلَمي يا بُنيَّتي أنَّ آثاَر التَّرِبَيِة َتريَنها في كلِّ تصرُّ

ُفُه أوالدِك، وكْم آَثَر الوالداِن على نفَسْيِهما لَيْبِنيا ُمستقبَل أبناِئهما!. َيَتَصرَّ

                                                        

  اقرأ الكلماِت اآلتيَة، ثمَّ أَِجب:

)ج()ب()أ(

أَمَل

أخَذ

أََثَر

أْأمُل

أْأُخُذ

أاَثَر

آُمُل

آُخُذ

آَثَر

؟  ما حركُة الهمزِة األّولّيِة في كلٍّ مَن األفعاِل الواردة في المجموعة )أ(- 1

(؟ ما حركُة الهمزِة التي وَقعْت بعَد الهمزِة األّولّيِة في كلٍّ مَن الفعلَين: )أَْأمل - أَْأُخُذ- 2

 ما الحرُف الذي َتا الهمزَة في الفعِل )أََثَر( في المجموعة )ب(؟ ماذا ُنسمّيه؟- 3

إالَم ُقلَِبِت الهمزُة المفتوحُة التي َتلَْتها همزٌة ساكنٌة أو ألُف مدٍّ في كلٍّ مَن األفعاِل الواردِة  4 -

في المجموعِة )ج(؟

استنتج:     ُتقلُب الهمزُة األّولّيُة المفتوحُة مّدًة )آ( إذا َتاها همزٌة ساكنٌة أو ألُف مّد.

- هاِت المضارَع مَن الفعلَين اآلتَيين:   أَكْلُت - أَمْرُت.

)1(

الّتطبيق

املَّد
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  اقرأ الكلماِت اآلتيَة، ثّم أجب:

)ج()ب()أ(
آثارأَاثارأََثر

ُمكافآتُمكافأاتُمكاَفأة
ملجآنملجأانملجأ

ِمْن َحيُث َموِقُعها ِمَن الَكلَِمة؟ ما نوُع الَهْمزِة في ُكلٍّ ِمَن األسماء الواردة في الحقِل )أ( - 1

عاَم ُكِتَبِت الَهْمَزُة في كلٍّ ِمَن األسماء الواردة في الحقِل )أ(؟ - 2

ي اأَللَِف التي َتلَِت الَهْمزَة في ُكلٍّ ِمَن الَكلِماِت الواِرَدِة في الحقِل )ب(؟ - 3 ماذا ُنَسمِّ

كيَف ُكِتَبِت الَهْمَزُة التي َتاها أَلُِف زائدة للجمع أو التثنية في ُكلٍّ ِمَن الَكلِماِت الواِرَدِة في  4 -
الحقل )ج(؟

استنتج: ُتكَتُب الهمزُة  المرسومُة على ألٍف في أّوِل األسماِء أو في وسِطها أو في آخرها على صورِة 
مّدٍة فوَق األلِف إذا َتلْتها ألُف زائدة للجمع أو المثّنى. 

 

ا َيأتي:   أَْتِمِم الَفراَغ في ُكلٍّ ِممَّ

ُمفاَجأَة تُْجَمُع على ...، أُُذن تُْجَمُع على... َمْبَدأ تَُثنَّى بـ ...، َمْرَفْأ تَُثنَّى بـ ... 

)2(

الّتطبيق

القاعدة

ٍة َفوَق اأَللِف: ُتكَتُب الَهْمَزُة على ُصوَرِة َمدَّ

ِل الِفْعِل إذا َتلَْتها َهْمَزٌة ساِكَنٌة أو أَلُِف َمّد. 	 في أَوَّ

ِل اأَلْسماِء أو في َوَسِطها أو في آِخِرها إذا َتلَْتها أَلٌِف زائدٌة للمثنى أو الجمع. 	 في أوَّ
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اقرأ ما َيأتي، ثمَّ أَِجب: 1 -

اً؟ آَمْنُت   ْفلَُة التي أَْصَبَحْت أُمَّ اُه، َهْل َتْذُكريَن َكيَف آَنَسْتِك ِتْلَك الطِّ ها: أُمَّ َكَتَبْت لَيلَى إِلى أُمِّ

ْن  ثيَنني َعْن آمالِِك ِبأَنِّي َسأَكوُن ِممَّ ي أَنَّ اأُلمَّ َمْدَرَسٌة لِْلِعْلِم واأَلْخالِق، َفَقْد ُكْنِت داِئماً تَُحدِّ يا أُمِّ

أَْحَسَن آباُؤُهْم َتْرِبَيَتُهم. 

ْد نوَعها. ًة، ثُمَّ َحدِّ أ -  اسَتْخِرِج الَكلِماِت التي َتحَتوي َمدَّ

ٍة إِلى الُمفَرِد، وَغيِّْر ما َيْلَزم. ِل االسَميِن الَمْبُدوَءيِن ِبَمدَّ ب- َحوِّ

ٍة َبْعَد إِسناِدِهما إلى َضمْيِر الُمفَرِد الَغاِئِب، َمَع َتْغييِر ما َيلَزم. ج- أَِعْد ِكتاَبَة الِفْعلَيِن الَمْبُدوَءيِن ِبَمدَّ

ًة في ُكلٍّ ِمَن الَكلِماِت اآلتَية:- 2      آُمُر - آلََم - َمآِذن - آحاد. علِّْل ِكتاَبَة الَهمزِة َمدَّ

هاِت الَجْمَع ِمْن ُكلٍّ ِمن:      َمْأَخذ - ُمْنَشأة - أُُفق - أَْلف.- 3

ًة،  ِبَهْمزٍة، وأَْسِنْدها ِبِصيَغِة الُمضاِرِع إلى َضميِر الُمفَرِد الغاِئِب َمرَّ هاِت َثاَثَة أْفعاٍل َتْبَدأُ  4 -

ًة أُْخرى.   والُمْفَرِد الُمَتكلِِّم مرَّ

هاِت اسم الفاعل من )أمر - أسر - أخذ(، ثّم علل همزة المّد فيها.- 5

الخّط                  

                        

قعة: أقرأ الكلماِت اآلتيَة ُماحظاً رسَم الهمزِة واأللِف بخطِّ الرُّ 1 -

التَّقويُم النِّهائّي
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ْب على رسِم الحرِف في دفتِرَك بعَد اإلجابِة عن كلِّ سؤاٍل مّما يأتي: 2- َتدرَّ

أ - أَُرسَمِت الهمزُة فوَق األلِف والنَّبرِة والّسطِر مائلًة أم مستقيمة؟

ب- هِل التصَقْت نهايُة الهمزِة باأللِف أو النّبرة؟

طر؟ ج- كيَف ُرسَمِت الهمزُة على السَّ

د- كيَف ُكتَبِت األلُف منفردًة ومتّصلًة؟ هْل ُهناَك فرٌق في طولِها؟

 استنتج:

تُكتُب الهمزُة وفَق اآلتي:   

تكتُب األلُف:

أ - إذا كانْت مفردًة: )مَن األعلى إلى األسفِل( نهايتُها فوَق الّسطِر بقليٍل )فراغ بين األلف 

والّسطر( وفَق اآلتي:

 ب- إذا كانْت متّصلًة: )مَن األسفِل إلى اأَلْعلى( على صورِة خطٍّ مائٍل قلياًل مَن اليميِن إلى 

الَيسار وفَق اآلتي: 

ت- ويكوُن طولُها بثالِث نقاٍط للمفردِة            ، وأربِع نقاٍط للمتصلِة             .       

3- طبِّْق: 

قعة: - اكُتْب في دفتِرَك البيَت اآلتَي بخطِّ الرُّ

4- تأّمْل جماَل خطِّ النَّسخ: 
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ِل اللَّوحَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَك حوَل محتوياِتها. - تأمَّ

الَوحدُة الثّانية

ُل:  العمل التطّوعي                    )معارُف ومهارات( الدَّرُس األوَّ

داُء اْلَجميل                      )معارُف ومهارات( الدَّرُس الثَّاني: الرِّ

حفيَّة            )تعبيٌر شفوّي(                                                     الدَّرُس الّثالُث: المقابلُة الصَّ

الّتربَيُة المدنيَّة
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ُل   )معارُف َومهارات(العمل التطّوعيالدَّرُس اأَلوَّ

ور، ثمَّ تحدث عن َمْضموِنها. ِل الصُّ   تأمَّ

اقرأ  

-1-
تطوّرْت ثقافُة العمِل التطّوعيِّ َعبَر العصوِر من تعاضٍد إنسانيٍّ منّظٍم إلى مفهوٍم أخالقيٍّ 
َدَعْت إليِه الّدياناُت الّسماويُّة، إلى مفهوٍم مجتمعيٍّ يُمثُّل نشاطاً مدنيّاً باَت مؤّخراً ِقطاعاً ُمستقاًل 
تتناولُه الّدراساُت والخطُط التّنظيميُّة، وتربطُه بقيِم المواطنِة والمجتمِع المدنيِّ ومفاهيَم التّنمية.

الُمشاركِة والتّفاعِل  أبسِط أشكالِها ومفاهيِمها في سياِق  التطوعيِّ في  العمِل  ثقافُة  وتندرُج 
التطّوِع  ومفهوُم  العام،  الّصالِح  خدمِة  سبيِل  في  واإلمكانيّاِت  المسؤولياِت  وتقاسِم  الُمجتمعيِّ 
ليَس جديداً إذ طالما عَرفْتُه الحضاراُت اإلنسانيُّة، ورّسختُه األدياُن الّسماويُّة، وطّورتُه تجارُب 
المجتمعاِت في أوقاِت الّسلِم وفي أوقاِت الُحروِب والنّزاعاِت، بعَد أن تزايَدِت الحاجُة إليِه وإلى 
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الخدماِت اإلنسانيِّة التي تنبثُق مَن المبادرِة الّطوعيِّة الَمحضة.
ومَع تطّوِر المجتمعاِت برَز العمُل التطوعيُّ مؤّخراً عاماًل مهّماً من عوامِل التنميِة في الّدوِل 
الوطنيَّ  الُحكومّي والخاص، ويدعُم االقتصاَد  القطاَعين  يُوازي  ُمستقاًل  المتقّدمِة وباَت قطاعاً 
، ولقَي اهتماماً شديداً  بشكٍل ملحوٍظ، كما أثبَتْت وجوَدُه كعنصٍر هامٍّ من عناصِر المجتمِع المدنيِّ
كوَنُه يمنُح األفراَد إحساساً بدوِرِهم في مجتمعاِتِهم خاّصًة في مواجهِة التطّوِر التقنيِّ الّسريِع، 

وتقّدِم ثوراِت االتصاالت.
-2-

كلُّ هذا جعَل مَن العمِل التطوعيِّ مفهوماً َيحظى باهتماٍم كبيٍر من ناحيِة التّنظيِم والتّأهيِل 
الّدور  فاعليّة  لمدى  الحقيقيَّ  المقياَس  باعتباِرِه  بِه،  للنّهوِض  الالزمِة  والكوادِر  الُقُدراِت  وبناِء 
اجتماعيٌّة  إنسانيٌّة  مشاركٌة  هَو  التطوعيِّ  للعمِل  الّشائُع  المفهوُم  وأصبَح  المجتمِع،  في  األهلّي 
ترتبُطبمعاني الخيِر والَبذِل والَعطاِء والَعمِل الّصالِح، وينطلُق من دوافَع إنسانيّة، أو اجتماعيّة، 
أو أخالقيّة، والهدُف هَو تقديُم خدمٍة للمجتمِع، والمشاركُة في تحّمِل المسؤولياِت وتحقيِق الخطِط 

والّطموحاِت التي َيسعى إليها المجتمُع ومؤّسساتُه.
أّما األمُم المتّحدُة فقد عّرفِت العمَل التطّوعيَّ في تقريٍرلها عن حالِة التطّوِع حوَل العالَم عام 
)2011م( بأنّه: » الّرغبُة في المساهمِة من أجِل الّصالِح العام بدافٍع من رغبٍة ذاتيٍّة وبروٍح من 

التّضامِن ودوَن توّقِع مكافأٍة ماديّة«.
-3-

تعدُّ بريطانيا أّول من أّسَس فرقاً مَن المتطّوعين، وذلَك لمواجهِة حريِق لَنِدن الذي ُعِرَف 
»الحريِق الَعظيم« في أيلول )1666م(. أّما الواليات المتحدة األمريكية فهَي أّوَل من قام بتنظيِم 
العمَل  ينّظُم  قانوناً  )1737م(  عام  األول  كانون  في  أصدَرت  إذ  العالِم،  في  المتطّوِع  العمِل 
التطوعيَّ في مجاِل إطفاِء الحريِق بمدينِة نيويورك، وشارَكِت األمُم المتحدُة بفعاليٍّة في تطويِر 
وتشجيِع برامج التطّوع، ونشَر هذِه الثّقافة حوَل العالِم منُذ أواخر الَقرن العشرين، كما أطلَقْت 
عام )1985م( » يوم التطّوع العالمّي« أو » اليوم الدولّي للمتطوعين« ليكون احتفاليًّة عالميًّة 
في الخامِس من كانون األول من كل عام، إذ يُحتفى بهذا اليوم في غالبيِّة بلدان العالم، والهدُف 
منه شكُر المتطّوعين على مجهوِدهم وتحفيِزهم، إضافًة إلى زيادِة الوعي بثقافِة التطّوِع ودوِرها، 
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واإلسهام في نشِرها باعتباِرها برنامجاً عالميّاً دوليّاً لتنشيِط العمِل التطّوعّي وتفعيلِه، ثّم عرضها 
بنداً رئيساً على جدوِل أعماِل المؤتمر الدولّي الّسابع والعشرين للهالِل األحمر والّصليِب األحمر 

الذي ُعقَد في جنيف عام )1999م(.
واشتهرت سوريُة بالعمِل التطّوعيِّ عن طريِق الجمعيَّاِت الخيريَِّة منذ أكثَر من مائِة عاٍم، 
لِة في وزارة الشؤوِن االجتماعيَِّة بدمشَق وحَدها حوالي ألَفي  وقد وصل عدُد الجمعيَّاِت المسجَّ
انّي، وجمعيُّة إسعاف  جمعيٍَّة، منها على سبيل المثال: جمعيُّة المطعم الشعبّي والمستوصف المجَّ
الفقراء في حي المهاجرين، وجمعيّة البر واإلحسان الخيرية في برزة، وجمعيّة اإلسعاف الخيري 
التعليمّي، واتحاد الجمعيات الخيريّة بدمشق، وجمعيّة رعايِة أسِر مجاهدي وشهداء فلسطين،  

والجمعية الخيرية لعون البؤساء في كيوان وغيرها. 
عيُّ في اآلونِة األخيرِة بسبِب الظروِف القاسيِة التي عاشتها سوريُة، وال  َرالعمُل التطوُّ وقد تطوَّ
عيَّة الشبابيَّة لآلالِف، منها على سبيل المثال:  سيّما لدى قطاِع الشباِب، فقد وصَل عدُد الفرِق التطوُّ

سوريُة بتجمعنا، بصمُة شباِب سورية، شباُب العلِم السوري، شباُب سما الوطن وغيرها.
-4-

يأتي دوُرالعمِل التطوعيِّ في أنّه يُكمُل العمَل الحكوميَّ ويدعمُه لصالِح المجتمِع عن طريِق 
أنُّه يطبُّق األسلوَب  المجتمِع، كما  الخدمِة أو توسيِعها، ويوّفُر خدماٍت كبيرٍة في  رفِع مستوى 
العلميَّ من خالِل خبراء متطّوعين، ويفتُح قنوات اتّصال مع منّظماٍت شبيهٍة بدوٍل أخرى من 
اإلنسانيَّة  الّصورَة  ويبرُز  للتّطبيِق،  القابلِة  النّاجعِة  تجارِبها  من  ويستفيُد   ، رسميٍّ التزاٍم  دوِن 
للمجتمِع، ويدعُم التّكامَل بيَن النّاِس، ويزيُد من لحمِة التّماسِك الوطنّي، ويعّد هذا دوراً اجتماعيّاً 

مهّماً يقوُم بِه العمُل التطّوعي.
، عليِه أن يعرَف أسباَب النّجاِح ويحرَص  وليكون المتطّوُع فاعاًل وناجحاً في عملِه التطوعيِّ
عليها وَيسعى إلى تثبيِتها من خالِل: تفّهمِه رسالة العمِل وأهدافها، وتدّربِه على األعماِل التي 
سيكلُّف القياَم بها حتى يستطيَع إنجازها بالّطريقِة المطلوبِة، وإلماِمِه بالبرامِج واألنشطِة المناسبِة 
بها،  التي سيقوم  لألعماِل  تفّهمِه  بالعمل، والبّد من  للقياِم  المناسِب  الوقت  وإيجاد  العمل،  لهذا 

وتحديِد المتّوقع منها.
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االستيعاُب والفهم

اًل:   أوَّ

1- حّدد من النّص:

أ.  المفهوَم الّشائَع للعمِل التطّوعي.                 

عّي، وعام التأسيس. ب. المؤّسَس األّوَل للعمِل التطوُّ

ج.  أسماَء الفرِق التطّوعيِّة الّشبابيِّة في سورية.  

2- دّل على المقطع المناسب لكّل فكرة مّما يأتي:

عّي عالمياً.                  ُر العمِل التطوُّ  أ.  تطوُّ

ب. ثقافُة العمِل التطّوعّي.

ج.  دور العمل التطّوعّي في النهوِض بالمجتمعات.

د.   مفهوم العمل التطّوعّي.

ثانياً:

حيحة فيما يلي : 1- اختِر اإلجابَة الصَّ

     يعمل شباب سورَيَة في فرق تطّوعية لِـ : 

يًَّة.                   يتقاَضوا أُجوراً مادِّ

 إلثبات دورهم الفّعال في مجتمعاتهم.

  ينالوا شهاداٍت علميَّة. 

ا يأتي: 2- استبعِد اإلجابَة المغلوط فيها ممَّ

     أطلقت األمم المتحدة على عام )1985( » يوم التطوع العالمي«، وكان الهدف منه: 

عيِّ وتفعيلَه.   تنشيَط العمِل التطوُّ
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عيَن على مجهوِدهم وتحفيَزهم.   شكَر المتطوِّ

  زيادَة الروابِط األسريَِّة واالجتماعيَّة.

عون في زمن األزمات والحروب؟ 3- ما األعمال التي يقوم بها المتطوِّ

4- لماذا تحّفز المجتمعات الّشباب على ثقافة العمل التطوعي؟

موقٌف ورأي

1- هل تحّب أن تشارك في عمل تطوعي؟ ولماذا؟

2- أبِد رأيك في َمن:

     أ- تطّوَع في جمعية خيريّة.                ب- أبى أن يعمل في منظمة إنسانيّة.

 اللُّغُة والتَّراكيب

كِل الفعلَيِن المشاِر إليهما بخطٍّ ضبطاً كامًا فيما يأتي:  1- اضبْط بالشَّ

لقــي العمــل التطوعي اهتماماً شــديداً كونه يمنح األفراد إحساســاً بدورهــم في مجتمعاتهم 

خاصة في مواجهة التطور التقني السريع، وتقّدم ثورات االتصاالت.

2- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة مّما يأتي:

     مرادُف »تطّوع للعمل«:     أُخِضَع للعمل        اختاَر العمل        انقاَد للعمل.

     ضدُّ كلمة »تنامى«:           ازداد                  تراجع               َكثُر.

3- هاِت مَن المقطِع الثاني: 

    جمَع: طموح: ..........      مفرَد: القدرات: ...........       اسم فاعل: من َرَبَط: ...........

تدريباُت القراءة

1- اقرأ المقطع األول مراعياً لفظ حرَفي الطاء والظاء. 
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2- اقرأ المقطع الثاني مراعياً نبرة الّصوت المناسبة للعطف بين الجمل. 

3- اقرأ المقطع الرابع في دقيقتين مراعياً الوقوف في عامات الترقيم.

ق التَّذوُّ

1- أيهما أجمل أن نقول:

  أُعيَد بثُّ الّروح في فريق العمل التطّوعّي.

  أُعيَد دعُم الّروح في فريق العمل التطّوعّي.

2- ما الشعور العاطفي الذي ينتاب المتطوعين في أثناء تأديتهم العمل التطّوعّي؟

نشاط

عْد إلى موقع العمل التطّوعّي في الشابكة، واكتب خمسة أنشطة يقوم بها المتطّوعون.  

قواعُد اللَُّغة                          

  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أَِجب:

  ينطلُق العمُل التطوعيُّ من دوافع إنسانيّة.

  المتطّوعوَن انطلقوا من دوافع إنسانيّة. 

  رغْبُت باالّطالِع على أنشطِة الفرِق التطوعيّة.

1- دّل على الفاعل في المثال األول.

2- أجاء الفاعـــل في المثالَيـــن الثاني والثالث 

اسماً ظاهراً، أم ضميراً متصًا؟

الفاِعل

)1(

فائدة: 

الضمائر مبنّية ألّن عامة الرفع ال تظهر 
عليها حين تحّل محّل الفاعل.

ر:  تذكَّ

الفاعُل اسٌم مرفوٌع يدلُّ 
على الذي قاَم ِبالِفْعل.
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3- تعاون و زمائك في ذكر الّضمائر التي تحّل محل الفاعل؟

 الحظ أن هذه الضمائر مبنّية، ثّم بّين محلّها اإلعرابي.4- 

استنتج:
- يأتي الفاعُل اسَماً ظاِهراً َكما َيأتي َضميَراً ُمتَِّصًا.

ماِئُر الُمتَِّصلَُة التي َتحلُّ محلَّ الفاِعِل هي:  - الضَّ

الَُّة على جماَعِة المتَكلِّمين - نوُن النِّسَوة - أَلُِف االثَنين - واُو الَجماَعِة - ياُء  َكة - نا الدَّ )التَّاُء المتحرِّ

المَؤنَّثِة الُمخاَطَبة(.

ماِئُر الُمتَِّصلَُة التي تحلُّ محلَّ الفاِعِل مبنيٌَّة في محلِّ رفع. - الضَّ

الّتطبيق

  دّل على الفاعل في كّل مّما يأتي، ثّم بّين نوعه:

 ظهَرْت أسماٌء لفرٍق تطّوعيّة.

 المتطَوعاُت أسهْمَن في تلقيِح األطفال.

 مديُر المشروِع ومعاونُُه ساَعدا العماَل على إنجاَز العمل.

  اقرأ المثالَين اآلتَيين، ثمَّ أِجْب:

 َيعرُف المتطّوُع أسباَب النّجاح.

 المتطّوُع يعِرُف أسباَب النّجاح.

1- دّل على الفاعل في المثال األول؟

أنواع  من  الّنوع  هذا  نسّمي  ماذا  مستتراً،  أم  ظاهراً  الثاني  المثال  في  الفاعل  2- أجاء 

الفاعل؟

ما داللة الضمير الذي يعود إليه الفاعل في المثال الثاني؟3- 

)2(
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استنتج:
- َقْد يأتي الفاِعُل َضِميراً ُمْسَتِتراً.

ماِئُر التي َيعوُد إليها الفاِعُل الُمسَتِتُر هَي: - الضَّ

   - ضميرا المتكلِّم )أنا - نحن(.   - ضميُر المفرِد المخاَطب )أنَت(.    - ضميرا الغاِئِب )هو - هي(.

الّتطبيق

  اختر الضمير المستتر المناسب الذي حّل محل الفاعل في كّل من الجمل اآلتية:

  ال تتأّخْر عن أداِء الواجب.             )هو - أنَت - أنا(.

  المشروُع يُمثُّل نشاطاً مدنيّاً.           )هو - أنَت - أنا(.

  لن أقّصَر في عملي.                     )أنا - أنِت - أنتما(.

القاعدة

الفاِعُل: اسٌم َمرفوٌع َيُدلُّ َعلى َمْن قاَم ِبالِفْعِل، وَيأتي:

مرفوعاً. اسماً ظاِهراً 	 

ضميراً متَِّصًا	  مبنيَّاً في محلِّ َرفع.

جماَعِة  على  الَُّة  الدَّ نا   - َكة  المتحرِّ )التَّاُء  هي:  الفاِعِل  محلَّ  َتحلُّ  التي  الُمتَِّصلَُة  ماِئُر  الضَّ

المتَكلِّمين - نوُن النِّسَوة - أَلُِف االثَنين - واُو الَجماَعِة - ياُء المَؤنَّثِة الُمخاَطَبة(.

ماِئِر اآلِتَية: ضميراً مسَتِتراً	  يعوُد إلى أََحِد الضَّ

ضميرا المتكلِِّم )أنا - نحُن(.              ضميَر المفرِد المخاَطب )أنَت(.

ضميرا الغائب )هو - هي(.
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ْرُت االنِضماَم إلى الَفريِق. َقرَّ !  
َكِة، والتَّاُء َضميٌر ُمتَِّصٌل َمبِنيٌّ  كوِن التِّصالِِه بالتَّاِء الُمَتحرِّ ْرُت: - ِفْعٌل ماٍض َمبِنيٌّ على السُّ َقرَّ

مِّ في َمحلِّ رفٍع فاعاًل. على الضَّ

اِهَرُة في آِخِره. االنِضماَم: - َمفعوٌل ِبِه َمنصوٌب، وَعالَمُة َنصِبِه الَفتَحُة الظَّ

إلى: - َحرُف َجّر.

اِهَرُة في آِخِره. ِه الَكْسَرُة الظَّ ، وَعالَمُة َجرِّ الَفريِق: - اسٌم َمجروٌر ِبَحرِف الَجرِّ

العمُل التطوعيُّ يعتمُد المبادرَة. !  
العمُل: - مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.

: - صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة في آخره. التطّوعيُّ

والفاعل ضمير  آخره،  في  الظاهرة  الضمة  فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه  يعتمُد: - 

مستتر تقديره )هو(. وجملة )يعتمد( في محل رفع خبر.

المبادرَة: - مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

اقرأ المْقَطَع اآلتي، ُثمَّ أَِجب: 1 -

النَّظاَفُة هدٌف على جميِع أَْفراِد الُمْجَتَمِع أن يسَعوا إليه؛ ولَكي َنزيَد ِمن اْهِتماِم الُمْجَتَمِع في 
ْعي إلى َتْحقيِق النَّظاَفِة ال بُدَّ أَْن َيِتمَّ َتْنظيُم َبراِمَج للنَّظاَفِة، ِبالتَّعاوِن َمَع اْلجمعيَّاِت األهليَِّة  السَّ

والَمداِرس. 
ُز ُسلوكاً راقياً لَدى َجميِع أْبناِء الُمْجَتَمِع؛  وهذِه البرامُج َتهدُف إلى َجْعِل بيَئِتنا َنظيَفًة، وتُعزِّ
َحيُث إِنَّها َتَتطلَُّب ُمشاركًة َجماِعيًَّة لَِكي نُْظِهَر ِبالَدنا ِبأَْجَمِل صورٍة، وَنْرَفَع أماَم اآلخريَن 

ِشعاراً هو: »اجَعلوا بالَدُكْم روَضًة َتُسرُّ النَّاِظرين«.

نموذجاِن ُمعربان:

التَّقويُم النِّهائّي
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اِبِق، وَصنِّْف ُكًا ِمْنها في َجْدَوٍل  أ- اسَتْخِرْج ما َوَرَد ِمْن أَْفعاٍل وفاِعلين في الَمقَطِع السَّ

ُمماِثٍل لآلتي:

الِفْعل
الفاِعُل ونوُعه

ضميٌر مسَتِترضميٌر متَِّصلاسٌم ظاهر

 ب- اسَتْبِدْل ِبالفاِعِل الُمسَتِتِر اسَماً ظاِهراً.

ج - أَْعِرْب ما َتْحَتُه َخّط في المقطِع الّسابق.

عيٍّ َقرْأَت َعْنُه أو شاهدته أو  اسَتْخِدِم الفاِعَل بأنواِعِه الُمْخَتلَِفِة في ِكتاَبِة ِفقرٍة عن َعَمٍل َتُطوُّ 2 -

عملت به.

 قواعُد اإِلماء  

                                                               
  اقرأ الفقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أَِجب:

أو  ؤ  تلكُّ تقديِم خدماٍت اجتماعيٍَّة من دون  تطوعيًّة تعمل على  أنَشأ شباُب سوريََّة فرقاً 

لكلٍّ منها مركٌز رئيٌس  وأُنِشَئ  أفراِدها،  بين  الجماعيِّة  وِح  الرُّ إرساِء  إلى  تباُطٍؤ، وتسعى 

النطالِق أعمالِها.

اِبقة. ْد موِقَع الَهمَزِة في الَكلِماِت الُمشاِر إليها ِبَخطٍّ في الفقرة السَّ َحدِّ 1 -

ي هذه الَهْمَزة؟  ماذا نَُسمِّ

َفًة في َجدَوٍل ُمماِثٍل للَجدَوِل اآلتي، وسّم الحرَف  َصنِِّف الَكلِماِت التي َتحتوي همَزًة متطرِّ 2 -

الذي ُكِتَبْت عليه.

 الَهْمزَُة املَُتَطرَِّفة 

)1(



41

 الكلماُت التي َتْحتوي همزًة
فة متطرِّ

 حركُة الحرِف الذي سبَق
الهمزة

 الحرُف الذي رسَمْت عليِه
الهمزة

بيِِّن العاقَة بيَن الحرِف الذي ُكِتَبْت عليِه الهمزُة المتطّرفُة، وحركِة الحرِف الذي قبلَها؟ 3 -

استنتج:
 الهمزُة المتطّرفُة همزٌة تقُع في آخِر الكلمة.

فُة على:  ُتكتُب الهمزُة المتطرِّ

واٍو إذا سبَقها َحرٌف َمضموم. ألٍف إذا َسبَقها حرٌف َمفتوح.                              	 

الّسطِر إذا سبَقها َحرٌف ساكن. ياٍء غيِر منقوطٍة إذا سبَقها حرٌف َمْكسور.              	 

الّتطبيق

َفِة الُمناِسبة: 1-  أْتِمِم الَكلماِت اآلِتَيَة ِبالَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

  تباَطـ ، تباُطـ ، متباِطـ ، بطي.

َفة. 2-  هاِت ثاَث كلماٍت تنتهي كلٌّ منها بهمزٍة متطرِّ

1- هاِت اسَم الفاعِل من كلٍّ مَن الفعلَين اآلتَيين ُمنتبهاً لكتابِة الهمزة: 

       قرأ  ، نشأ. 

هاِت اسَم المفعوِل من كلٍّ مَن الفعلَين اآلتَيين منتبهاً لكتابِة الهمزة:2- 

       بدأ ، مأل.

يوٍم  إلى  فيها  زمــاَءَك  تدعو  متطّرفٍة  بهمزٍة  تنتهي  كلماٍت  تحتوي  جمٍل  ثاَث  3- اكتْب 

عّي. تطوُّ

التَّقويُم النِّهائّي
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الّتعبيُر الوظيفّي                                                         

ف أواًل: تعرَّ

 اقرأ  

عيٍّ لتنظيِف َضفََّتي النّهِر الذي َيُمرُّ في مدينِتَك، وَطلَِب إليَك  شارْكَت رفاَقَك في عمٍل تطوُّ

ُمديُر المدرسِة أْن تكتَب َتقريراً عْن مجرياِت هذا العمل.

 فّكر  

-  ماذا تكتُب؟ كيَف تكتُب؟

ِذ الّنشاَط الذي يليه: -  اقرأ الّتقريَر اآلتَي، ثّم نفِّ

تقريٌر عْن يوِم عمٍل تطّوعّي

عيٍّ لتنظيِف َضفََّتي رافٍد مْن روافِد نهِر  قاَمْت َمجموعٌة مْن تالميِذ المدرسِة بعمٍل تطوُّ

َبردى في دمشق في الّساعِة الثّامنِة َصباحاً من يوِم الجمعِة في 2012/11/23م.

فيها،  األوساِخ  لوضِع  األكياَس  التاّلميِذ؛ مجموعٌة حملَِت  العمَل على  الُمشرُف  َع  وزَّ

ومجموعٌة حملَِت األدواِت التي تلتِقُط بها النُّفاياِت عْن ِضفََّتّي النَّهِر، ومجموعٌة أُْخرى َتجَمُع 

هذِه النُّفاياِت، وتُعبِّئُها في األكياس.

ٍة ونشاٍط كأنَّهم خليَُّة َنْحٍل. وفي نهايِة الَعمِل َشكَر الُمشرُف  وكاَن التاّلميُذ َيعملوَن بهمَّ

عيٍّ آَخر.                                                            َعهْم على أمِل اللِّقاِء بهْم في يوِم عمٍل َتطوُّ التاّلميَذ على ما قاموا بِه، َوودَّ

                                                                                              بشير

2012/11/26م

�✯ ما المعلوماُت التي قّدَمها الّتقريُر الّساِبق؟

حّدْد عناصَر الّتقريِر كما ورَدْت في الّتقرير الّسابق. ✯�

)كتابُة الّتقرير(
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ُن كلُّ ُعْنصر؟ ماذا يتضمَّ ✯�

أجاَءْت ألفاُظ الّتقريِر واضحًة أم غامضًة تحتاُج إلى َشْرح؟ ✯�

هْل أورَد كاتُب الّتقريِر الحقائَق كما ُيحبُّ أو كما هَي على َحقيقِتها؟�✯

  تدّرب

- أكمْل كتابَة التَّقريِر اآلتي: 

تقريٌر عن َتجميِل َحيٍّ شعبّي

قاَمْت لَجنُة الَحيِّ بمشاركِة مجموعٍة مَن التاّلميِذ الُمتطّوعيَن بتجميِل ...

صباح  ... في ...  وّزَع رئيُس اللّجنِة العمَل على الُمشاركيَن ....  كاَن المشاركوَن ...  .

ثانياً: طّبق
عيٍّ في مدرسِتَك ُملتزماً عناصَر الّتقريِر الّسابقة.   اكُتْب تقريراً عن يوِم عمٍل تطوُّ

كرالّزمان والمكان الشُّ األعماُل واإلجراءات االسُم والتّوقيعالمشاركون التّاريخالمهّمة

عنواُن التّقرير

الموضوع الخاتمةالُمقّدمة

تعلّم:
، يُقّدُم معلوماٍت على َحقيَقِتها عن عمٍل أو رحلٍة  الّتقريُر: نوٌع من أنواِع التّعبيِر الوظيفيِّ

وغيِره، ويُكتُب بلغٍة واضحة.

عناصُرُه: المقّدمُة: تتضّمُن: المشاركيَن - الّزماَن والمكاَن - الَمهّمة.

             الموضوُع: يتضّمُن: األعماَل واإلجراءات.

             الخاتمُة: تتضّمُن: الرأَي الّشخصّي - االسَم والتّوقيع - تاريَخ كتابِة التّقرير.

ِط اآلتـي على دفتِرك، ثمَّ امأْله بالمطلوب: طاً َوفَق المخطَّ ارُسْم ُمخطَّ ✯�
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ورَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَك حوَل َمْضموِنها. ِل الصُّ   تأمَّ

اقرأ                                      
لَنصائٍح1- واســتــِمــْع  أنــِصــْت  ــنــيَّ  وَثــــراَءأبُ نا  الدُّ في  ُذخراً  ستكوُن 
فإنَّـها2- َحــيــْيــَت  مــا  ـــَك  أُلمِّ ــْن  ــِس وَعطــــــاَءأَح محبًَّة  َيفيُض  َبْحٌر 
بِه3- ــْرقــى  َت نافعاً  ِعــْلــمــاً  ــَك  الَعليــــــاَءأُوصــي َفتْسُكَن  الحياِة  ِقَمَم 

ïïï   
بقلـيلــــِه4- جميلُــُه  الــكالَم  األخطــــــاَءإنَّ  ُد  َســــيُولِـّ وكثيــُرُه 
ثــا5ً- فقــاَءفاخَتــْر َكالَمــَك واخَتِصــْر ُمتحدِّ تْلــَق الَقبــوَل وتُْســِعــِد الــرُّ
َيْنســى الــِوداَد ويُنكــُر الُكــُرمــاَءوإذا َصِحْبــَت فال تُصاِحــْب جاحدا6ً-
عــْن َعيِب غيــِرَك ِعفَّــًة وَحيــاَءوانُظــْر إلى َعْيٍب بنفِســَك وانَشــِغْل7-

ïïï

نا الَبْغضاَءســاِمْح - َفَدْيتَُك - مْن أساَء أو اعَتدى8- فُح َيمحو فــي الدُّ فالصَّ
ْدَق الجميَل رداَءما خاَب َمــْن َتِخَذ التَّواضــَع َمْنهجاً  9- ومِن ارَتدى الصِّ

داُء اْلَجميلالدَّرُس الّثاني   )معارُف َومهارات(الرِّ

   غالب محمد أصان: شاعر سوري من مواليد 1958م له كتابات شعريّة متعددة.   

غالب محمد أصان 

ناكراً للجميل
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االستيعاُب والفهم

أوالً:

- 1 َمْن ُيخاطُب الّشاعُر في الّنصِّ الّسابق؟

 اختِر الكلمَة المفتاحّيَة للّنصِّ مّما يأتي:  حياة - محّبة - نصائح.- 2

- 3 ما أهميُة الّنصائِح التي قّدَمها اأَلُب البِنه؟

 ضْع ُعنواناً آخَر للنَّّص.- 4

ثانياً:

َم اأَلُب البنِه َنصائَح تخّص:1-   الوالدَة - الولَد - الّصاحَب - الكالَم - الُمسامحَة والّصفح.  قدَّ

     - ُدلَّ على موطِن كلٍّ منها في النَّّص.

2-  أكمِل الجدوَل اآلتي:

النتيجةالّسبب

...طلُب الِعْلم

التّآخي والمحبُّة بيَن النّاس...

...الكالُم الَمْوزون

َزواُل الِحْقِد والَكراِهية...

ُن ُكّاً مَن الفكِر اآلتية: - 3 حّدِد البيَت الذي يتضمَّ

 االبتعاُد عن ُمصاحبِة ناِكري الَمْعروف.�� 

دق. بِر والصِّ �� الفوُز والنَّجاُح لمْن َتحلَّى بالصَّ

�� َنْقُد عيِب النّفِس والتّرفُُّع عن نقِد عيوِب اآلخرين.
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4-  صّنْف ما يأتي في جدوٍل ُمماثل:

حيُح لأَلْصِدقاء - طاعُة الوالَِدين.   ذمُّ النّاس - التَّسامُح - االختياُر الصَّ

العاقاُت االجتماعّيةالعاقاُت األُسرّية

موقٌف و رأّي

   أبِد رأَيَك في َمْن:

ُم لَك َنصيحة.                   َينشغُل بمراقبِة عيوِب اآلخرين.   يُقدِّ

دق.                       َيحرُص على َطلَِب الِعْلم.   َيقوُل الصِّ

اللغُة والّتراكيب 

1-  هاِت مَن البيِت: 

: َفْقر.                    الثّالِث ُمرادَف: َتْسمو.   األّوِل ِضدَّ

  الخامِس جمَع: الّرفيق.            التّاسِع ُمفرَد: ِرداءات.

2-  تعاَوْن أنَت ورفقاُؤَك في تحديِد َمْعنى كلمِة ) َتفيض( في الجمِل اآلتية:

  َيفيُض النّهُر بعَد ذوباِن الثُّلوج.

  َتفيُض الَعْيُن عنَد وداِع اأَلحبّة.

  َتفيُض األخباُر في القريِة ِبُسرَعة.

3- هاِت َتعبيراً آخَر على نمط:  ما خاَب مْن َتِخَذ التّواضَع َمْنهجاً.

4- استخرْج مَن المقطِع الّثاني اسَم فاعٍل، ثمَّ اذكْر فعلَه الثُّاثي.

تدريباُت القراءة

َل ُمراعياً لفَظ حرَفي الّسيِن والّصاد. 1- اقرأ المقطَع األوَّ

ماً صوَتَك بما يناسُب النَّهَي واأَلْمر. 2- اقرأ المقطَع الّثاني ُمنغِّ

، ثمَّ ألِقِه أماَم رفاِقَك ُمراعياً شروَط اإللقاِء المعبِّر. 3- احفِظ النَّصَّ
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ق التذوُّ

1- َمّيِز الَمْعنى الحقيقيَّ مَن الَمعنى المجازيِّ في كلٍّ مّما يأتي:

اخَتْر كالَمَك واخَتِصْر متحّدثاً- اأُلمُّ َبْحٌر َيفيُض َمحبًّة وعطاَء

قمــَم الَحيــاِة فتســُكَن الَعليــاَء- أُوصيَك ِعْلماً ناِفعاً َترقى بِه

افعّي: 2- قاَل اإلماُم الشَّ

أحَسُنوعاِشْر بَمعروٍف وساِمْح مِن اعَتدى هَي  بالّتي  ولكْن  ــْع  وداِف

- ُدلَّ مَن المقطِع الثالث على البيِت الذي َتلتقي فكرُتُه فكرَة البيِت الّسابق.

نشاط
ًة قصيرًة أو عدداً من    ُعْد إلى أيِّ مصدٍر من مصادِر المعلوماِت، و انقْل إلى دفتِرَك قصَّ

عِر التي تحثُّ اإلنساَن على تمثُِّل القيِم النَّبيلِة في الَحياة. أبياِت الشِّ

َقواِعُد اللَُّغة                  

                                                                                    

  اقرأ المثالَين اآلتَيين، ثمَّ أَجب:

  يُْسِعُد الَحكيُم الجلساَء.

  يُولُِّد الكالُم الَكثيُر اأَلخطاَء.

- 1 ُدلَّ على المفعوِل به في كلٍّ مَن الجملَتين الّسابقَتين.

أيدلُّ المفعوُل بِه على َمن قاَم بالفعِل أْم على الذي وقَع  2 -

عليِه الِفعل؟

  ما عامُة إعراِب المفعوِل به؟3- 

املَْفعوُل به

ر:  تذكَّ

المفعوُل بِه:
اسٌم منصوٌب يدلُّ على الذي 

وقَع عليِه فعُل الفاعل. 

)1(
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  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أَجب :

) ب () أ (

يرضيني العفُو.يُرضي الَعفُو الشريَف.

دُق اأَلِحبََّة. ْدُق.             َيْجَمُع الصِّ َيْجَمُعنا الصِّ

         يَُميُِّز التَّساِمُح والَوفاُء اإِلْنساَن.
يَُميُِّزَك التََّساُمُح والوفاُء.

يَُميِّزُه التََّساُمُح والوفاُء.

1-  ُدلَّ على المفعوِل بِه في المثاِل األّول. أجاَء اسماً ظاهراً أم ضميراً؟

2-  ما الّضميُر المّتصُل الذي حلَّ محلَّ المفعوِل به في كلٍّ مَن األمثلِة في المجموعِة )ب(؟

3-  بيِّْن محلَّ كلٍّ مَن الّضمائِر الّسابقِة ِمَن اإِلعراب؟

استنتج:

يأتي المفعوُل بِه	  اسماً ظاهراً، أو ضميراً متّصاًل في محلِّ نصب.

مائُر المتَِّصلَُّة باألفعاِل	  والتي تقُع في محلِّ نصٍب مفعواًل بـه هي: )يـاُء المتكـلّم -  الضَّ

نا الجماعة - كاُف المخاطب -  هاُء الغائب(.

1-  ُدلَّ على المفعوِل ِبِه، واذكْر نوَعُه فيما يأتي:

  يكَتِسُب اإلنساُن الِعْلَم، ويُغنيِه بالتَّجِرَبة.

ل المفعول به من اسم ظاهر إلى ضمير متصل وغيِّْر ما يلزُم فيما يأتي: 2-  حوِّ

  يُساِمُح الَكريُم الُمسيَء.

)2(

الّتطبيق
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 ! ُيَولُِّد الكاُم الكثيُر األخطاَء.

يولُِّد:  فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الّضّمُة الّظاهرُة في آخِره.

الكاُم:  فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الّضّمُة الّظاهرُة في آخِره.

الَكثيُر:  نعٌت مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الّضّمُة الّظاهرُة في آخِره.

اأَلخطاَء:  مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبِه الفتحُة الّظاهرُة في آخِره.

 ! يميُِّزَك التَّسامُح.

اِهَرُة، والكاُف ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ  ُة الظَّ مَّ ُيميُِّزَك:  فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضَّ

على الفتِح في محلِّ نصٍب مفعوٌل به.

التَّساُمُح:  فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الّضّمُة الّظاهرُة في آخِره.

نموذجاِن ُمعربان:

القاعدة العاّمة

اسٌم َمْنصوٌب َيُدلُّ على الذي َوَقَع عليِه الِفْعل. المفعوُل ِبِه: 	 

يأتي المفعوُل ِبِه:	   أ - اسَماً ظاِهراً.

                            ب- َضميراً ُمتَِّصاًل بالفعِل َمْبِنيَّاً في َمَحلِّ َنصب.

مائُر المتَِّصلَّة باألفعاِل، والتي َتَقُع في َمَحلِّ َنْصٍب َمْفعواًل ِبِه هي: 	 الضَّ

     ) ياء المتكلّم - نا الجماعة - كاف الِخَطاب - هاء الغائب أو الغائبة(.
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- 1 اقرأ العباراِت اآلتيَة، ثمَّ أجب:

  عالِْج عيوَب النَّاِس بالُحلُم.

َقَك.   صديُقَك َمْن َصَدَقك ال َمْن َصدَّ

  ال َتْعَتِذْر إاّل إلى َمْن يُِحبُّ أْن يجَد لَك ُعذراً.

ُفُه الفعُل الَحَسُن.   المرُء يَُشرِّ

أ- ارسِم الَجْدَوَل اآلتَي في َدْفَتِرَك، وامأْلُه مّما سبَق بالَمطلوب:

المفعوُل به
 نوُعه

ضميٌر متَِّصلاسٌم ظاهر

اِبقة. ب-  أَْعِرْب ما َتْحَتُه َخطٌّ ِمَن الِعباراِت السَّ

2-  ضِع اأَلسماَء اآلِتَيَة في ُجَمٍل من إنشاِئَك بحيُث تكوُن مفعواًل به:

  المجد - المال - العلم.

3-  اسَتخِدِم األْفعاَل اآلِتَيَة في ُجَمٍل ِمن إنشاِئَك على أْن يكوَن المفعوُل بِه ضميراً مّتصًا:

  يحفظ - يحترم - يحمل. 

ْم إلى صديِقَك َبعَض النَّصاِئِح ُمستخِدماً الَمفعوَل ِبِه ِبَنوَعيه.4-   َقدِّ

قواعُد اإلماء      

  اقرأ المثالَيِن اآلتَيين، ثمَّ أَِجب:

بر.   َسما ِذْكُر العالِِم باألخالِق والِقَيم.                َبنى الَحكيُم َمْجَدُه بالصَّ

التَّقويُم النِّهائّي

األلُف الّلّينُة في أواخرِ الكلماِت الثالثّية

)1(
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اِبَقين؟ َنتيِن في الِمثالَيِن السَّ ما نوُع الكلمَتين الُملَوَّ 1 -

كيَف ُرسَمِت األلُف في آخِر كلٍّ ِمْنُهما ؟ 2 -

لَِت اأَللِف؟ هاِت المضارَع من كلٍّ ِمْنُهما. إالَم َتَحوَّ 3 -

أدخْل على كلٍّ مَن الفعلَين الّتاَء المتحّركَة. إالَم تحّولِت األلُف بعَد إدخاِل الّتاِء المتحّركة؟ 4 -

ما أصُل األلِف في كلٍّ ِمْنُهما؟  5 -

استنتج :

األلُف اللّّينة: ألُف مدٍّ ساكنٌة ال تقبُل الحركات، وتُرسُم في آخِر األفعال الثاّلثيِة 	  ألفاً 

ممدودًة إذا كاَن أصلُها واواً، وتُرسُم مقصورًة إذا كاَن أصلُها ياء.

نأتي بالمضارِع منها، أو ندخُل عليها  لمعرفِة أصِل األلِف اللّيّنِة في األفعاِل الثاثّيِة: 	 

التّاَء المتحّركَة في الماضي.

حّدْد أصَل األلِف اللينة في آخر كلٍّ من األفعاِل اآلتيِة:    دنا - سقى - قضى - رجا.

   اقرأ المثالَين اآلتَيين، ثمَّ أجب:

ق.   َيبني الَفتى ُمستقبلَه بالِعْلم.                َيحثُّ الُخطا نحَو التَّفوُّ

( الّتعريف. َنين الوارَدين في المثاِل الّسابِق من )الـ1-  ِد االسَمين الملوَّ  جرِّ

  ما عدُد حروِف كلِّ منهما؟

2-  كيَف ُرسَمِت األلُف في آخِر كلٍّ من هَذين االسَمين؟

(. ما أصُل األلِف اللّّينة فيها؟  هاِت الُمثّنى والجمع من كلمِة )فتى3- 

 سّميِت األلُف ألفاً ليّنًة ألنّها تتغيُّر فتعوُد إلى أصلِها الواوّي أو اليائّي.
 

الّتطبيق

)2(
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(. ما أصُل األلِف اللّّينِة فيها؟  هاِت المفرَد وجمَع المؤّنِث الّسالَم من كلمِة )خطا4- 

استنتج:

تُكتُب األلُف اللّّينُة في أواخِر األسماِء الثاثّيِة	  ممدودًة إذا كاَن أصلُها واواً، وتُكَتب 

مقصورًة إذا كاَن أصلُها ياء.

	 ُيعرُف أصُل األلِف اللّّينِة في األسماِء الثاثّية بتحويِل:

- االسِم المفرِد إلى ُمثنّى أو جمع.

- الجمِع إلى المفرِد، أو بالجمِع جمعاً مؤنّثاً سالماً.

عصا - رؤى.  علِّْل كتابَة األلِف اللّّينِة على صورِتها في كلٍّ من:   

قرية - ذروة.  هاِت جمَع كلٍّ من:   1- 

يمشي - يصحو - يسقي - يسمو.  هاِت الماضي مَن األفعاِل اآلتية:   - 2

- 3 أدخْل على األفعاِل اآلتيِة الّتاَء المتحّركَة، وحّدْد أصَل األلِف في كّل منها: 

  رمى - غدا - عفا - جرى.

- 4 أتمِم الفراَغ باأللِف اللّّينِة المناسبة: 

داقة.   علـ... صوُت الُمنادي.             حكـ... لنا قّصًة عن الصَّ

بـ...  .   تحّدْثُت إلى منـ .. .                 يرفرُف العلُم فوَق الرُّ

الّتطبيق

التَّقويُم النِّهائّي
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الخّط

قعة:  1- اقرأ الكلماِت اآلتيَة ُماحظاً رسَم الباِء والتَّاِء بخطِّ الرُّ

ا يأتي: 2- تدّرْب على رسِم الحرِف في دفتِرَك بعَد اإلجابِة عن كلِّ سؤاٍل ممَّ

أ -   هْل َترى فارقاً في كتابِة الباِء والتّاِء والثّاء منفردًة ومتَّصلة؟

ب - كيَف ترسم الباُء والتّاُء والثّاُء ُمنفردة؟ 

ج - هْل ِبدايتُها ُمساويٌة لنهايِتها، أو أنَّها أعلى بقليٍل مْن نهايِتها؟

طر متصلة ومنفصلة. ْد موِضَع كلٍّ منهما مَن السَّ د -  َحدِّ

استنتج:

( في طريقِة كتابِتها منفردًة ومتَّصلًة في بدايِة  تشترُك األحرُف الثَّالثُة: )     ،     ،     - 

الكلمة ووسِطها ونهايتها، واتِّساُع كلٍّ منها ثالُث نقاط               .  

- تكتُب منفردًة بشكٍل مائٍل قلياًل مَن اليميِن إلى اليساِر، بدايتُها أعلى من  نهايِتها ومرتكزًة 

طر. على السَّ

طبِّق:  3 -

قعة: - اكتْب في دفتِرَك البيَت اآلتَي بخطِّ الرُّ

ْل جماَل خطِّ الثُّلث: تأمَّ 4 -
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أواًل: تعّرف

اقرأ  

ُمقابلٌة مَع أميِن الَمْخَبِر في الَمْدَرسة
َرِغَب مازٌن في معرفِة موجوداِت المخبِر، ومهامِّ أميِن المخبِر في المدرسِة، فقّرَر أن 

واتّفقا على  بذلَك،  فأعلََمُه  المدرسيِّة،  اإلذاعِة  في  لتقديِمها  المخبِر  أميِن  مَع  ُمقابلًة  يُجِرَي 

ٍد في المدرسة. موعٍد محدَّ

َر مازٌن أوراقاً وَقلماً، وأعدَّ َمجموعًة مَن األسئلِة ليَطْرَحها على  في أثناِء الُفرصِة َحضَّ

أميِن المخبِر في أثناِء الُمقابلة. 

- اقرأ الُمقابلَة التي أْجراها مازٌن مَع أميِن المخبِر في مدرسِتِه، ثمَّ أجب:

مازن: � صباُح الخيِر أستاُذ عالء.

أميُن الَمخبر: � صباُح الخيِر؛ يا مازن.

مازن: � أتمنّى أن تعّرَفنا إلى اختصاِصَك، وطبيعِة عملِك في المدرسة.

أحِمُل إجازًة جامعيًّة في الُعلوِم، وأعمُل أميَن َمْخَبر. أميُن المخبر:  �

مازن: � ما األعماُل التي تقوُم بها؟

أميُن المخبر: � أقوُم باستالِم الموادِّ الاّلزمِة للتّجارِب العلميِّة، والوسائِل التّعليميِّة المختلفِة  للموادِّ 

كلِّها، وأقوُم بالتّحضيِر للتّجاِرِب، وأتعاوُن مَع ُمدّرِس الُعلوِم في هذِه المهّمِة وِسواها.

من أيَن َتتسلُّم هذِه الموادَّ والوساِئل؟ مازن:  �

ُصُه مديريُّة التّربيِة في المحافظة. مْن مركٍز تُخصِّ أميُن المخبر:  �

وما أهميَُّة هذِه الموادِّ والوساِئل؟ مازن:  �

أميُن المخبر: � إنَّها ُمهّمٌة جداً في إيصاِل المعلومِة للتاّلميِذ وتوضيِحها، وتثبيِتها في أذهاِنهم، 

وشدِّ انتباِهِهم.

)تعبيٌر شفوّي /المقابلة الّصحفّية/(الدَّرُس الّثالث  
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مازن: � ماذا تقوُل للتاّلميِذ عنَد استخداِمهم هذِه الَوسائل؟

أميُن المخبر: � إّن َمْن َيستخدُم هذِه الوسائَل ليَس ُمدّرُس العلوِم فقْط بْل كلٌّ مْن مدّرِس التّاريِخ 

والجغرافيا ومدّرسوَن آَخرون، والتاّلميُذ أيضاً. أقوُل لهْم: "حاِفظوا عليها، واْحموها مَن 

التَّلِف حتّى َتستفيدوا منها، وَيستفيَد منها ُزمالُؤُكم اآلَخرون".

أشكُرَك على هذا اللِّقاِء الُمفيد. مازن:  �

تدّرْب  

- تعاَوْن أنَت وأفراُد مجموعِتَك على تنفيِذ األنشطِة اآلتية:

ِط اآلتي، وصنِّْف فيِه الخطواِت التي قاَم بها مازٌن  طاً وفَق المخطَّ ارسْم في دفتِرَك ُمخطَّ 1 -

إلجراِء المقابلة:

)موضوُع الُمقابلة - تحديُد موعِد الُمقابلة - اختياُر الّشخصيِة الُمناسبة - وضُع األسئلة (.

2-  حّدْد عباَرَتي االفتتاِح واالختتاِم، واذكْر عاَم تدلُّ كلٌّ منهما في رأِيِك؟

3-  ما الفائدُة التي حّقَقها مازٌن مَن الُمقابلِة الّصحفّيِة مَع أميِن المخبر؟

موضوُع المقابلِة
مقابلٌة مَع أميِن المخبر

خطواُت إجراِء الُمقابلة 
موعُد المقابلة

الخطوُة الّرابعةالخطوُة الثّالثةالخطوُة الثّانيةالخطوُة األولى
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4-  اختْر مّما يأتي اإلجابَة الُمناسبة:

ُيرّبي الحواُر األجياَل تربيًة مدنّيًة ألنَُّه ُيحقُِّق ما يأتي:

أ-  يُساعُد على تقبُِّل الّرأِي اآلخر.

ب-  َيزيُد الثّروَة اللّغويَة عنَد التِّلميذ.

ُز ثقَة التّلميِذ بنفِسه. ج-  يُعزِّ

ِم بالحجِج والبراهيِن الُمقِنعة.   ُد الُمحاوَر على النّقاِش الموضوعيِّ الُمدعَّ د-  يُعوِّ

، وأجِر المقابلَة الّسابقة. 5- تبادِل األدواَر مَع ِرفاِقَك في الّصفِّ

ثانياً: طبِّق

اختْر َشخصّيًة من محيِطَك، إلجراِء ُمقابلٍة مَعها حوَل قضّيٍة تهمُّ التَّاميذ. ✯  

 ✯ أعدَّ خمسَة أسئلٍة إلجراِء الُمقابلِة الّسابقة.

ِذ الُمقابلَة وفَق األسئلِة التي أعَدْدَتها ُمراعياً ُمتطلّبات الُمقابلة. ✯  نّفِّ

تعلّم:

المقابلُة: اتصاٌل فكريٌّ مباشٌر بيَن شخَصيِن تعتمُد طريقَة األسئلِة واألجوبة.

 خطواُتها:

 - اختياُر الّشخصيِّة المناسبِة واالتّصاُل بها لتحديِد الموضوِع والَمْوِعد.   

- تحضيُر الموادِّ الالزمة:

  )قلم - ورقة - مسّجل - إعداُد األسئلة - تنفيُذ المقابلِة وفَق األسئلِة المحدَّدة(.

- تتطلُّب المقابلُة الحرَص على اللّياقِة االجتماعيِّة في االفتتاِح واالختتام.
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ِل اللَّوحَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَك حوَل محتوياِتها. - تأمَّ

الَوحدُة الثَّالثة

ُل: البريُد اإللكترونّي                 )استماع( الدَّرُس األوَّ

الدَّرُس الثَّاني: َوْجُه الَقَمر                   )معارُف ومهارات(

الدَّرُس الّثالُث: عالِمٌة من بادي            )معارُف ومهارات(

الِعْلُم والتِّقانة



58

  تأّمِل الّصورَة، ثمَّ َتحاَوْر أنَت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها.

االستيعاُب والفهم

ِذ الّنشاَطين اآلتَيين: ، ثمَّ نفِّ   استمْع إلى النَّصِّ

أواًل:
ْم بطاقَة التَّعريِف اآلتيَة في دفتِرك، ثّم َتبادِل المعلوماِت مَع أفراِد مجموعِتك: 1- صمِّ

أ. عنواُن النَّصِّ ...           ب. اسُم الُمْخَتِرع ...          ج. َسَنُة االْخِتراع ... .

ؤالَين اآلتَيين: 2- أجْب عِن السُّ

ِل الَّذي ألَّفَه )راي(؟ وكيَف َيْعَمل؟   ما اسُم البرنامِج األوَّ

مَز )@( )آت( دوَن غيِره؟   لماذا اختاَر )راي( الرَّ

ثانياً:
، ثمَّ َتعاَوْن أنَت ورفيُقك في اإلجابِة عِن األسئلِة اآلتية: ة ثانيًة إلى النَّصِّ   استِمْع مرَّ

1-  كيَف َيعمُل البرنامُج )سينت( الَّذي اخترَعه )راي(؟

ل   )استماع(البريُد اإللكترونّيالدَّرُس األوَّ
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(؟  ماذا أفاَد دمُج البرنامَجين الَّلَذين قاَم بهما )راي2- 

3-  كيَف يمكُن أن ُنرِسَل رسالًة بالبريِد اإللكترونّي؟

( هاِت منه اسَم الفاعِل واسَم المفعوِل، وضْع كّاً منهما في   ورَد في النَّصِّ الفعُل )كتَب4- 

جملٍة مفيدة.

االستماُع واالكتشاف

ا يأتي: حيحَة ممَّ 1- اختِر اإلجابَة الصَّ

       لم ُيرِسْل »راي« رسالَتُه األولى إلى صديِقه:

     أ . ألنَُّه لْم َيعِرْف كيَف َيكتبُها.                ب. ألنَّ المسافَة بيَنُه وبيَن صديِقِه كبيرة.

َد مْن نجاِح اختراِعه.      ج. حتَّى يتأكَّ

سالة؟ مُز "@" عنَد كتابِة الرِّ 2- أيَن يوضُع الرَّ

اكرة   تمريُن الذَّ

ر:   استمْع جيِّداً إلى النَّصِّ وتذكَّ

1-  كيَف أوجَد “راي” الّرمَز الّشهيَر "@" آت؟

2-  ماذا يُقّدُم اكتشاُف البريِد اإللكترونّي؟

تنميُة األداء

ْص بأسلوِبك شفوّياً أماَم رفاِقك ُخطواِت اختراِع البريِد اإللكترونّي.   لخِّ

تحليُل األسلوب

1- هاِت َتعبيراً آخَر بَمعنى: دخَل ُصندوُق البريِد المعدنيُّ ُمتحَف التَّاريخ.

2- في قولِنا: ساعَد اكتشاُف البريِد اإللكترونيِّ على تغييِر وجِه العالَم.

  بَم شبََّه الكاتُب العالََم؟ وما الَّذي َدلََّك على ذلك؟

هولُة من مثل: )اختراع - صبر(. 3- من سماِت األلفاِظ في النَّصِّ السُّ

  هاِت مثالَيِن آخَرين من النَّّص.
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 تأّمِل الّصورَة، ثمَّ َتحاوْر أنَت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها.  

أقرأ                           
-1-

الَّتي  ِه  أُمِّ ُدخوَل  يلَحْظ  فلْم  غيرِة،  الصَّ ورشِتِه  في  ُمنَشِغاًل  ماِهٌر  كاَن 

ُر لعمٍل مهّم.  ؤاِل: يبدو أنَّك تُحضِّ أخَذْت تُراقبُُه باهتماٍم، وحيَن انَتبَه لوقوِفها خلَفُه، باَدرْتُه بالسُّ

باً أُراقُب بِه وجَه الَقَمر.  أجاَب ماهٌر وهَو يهزُّ رأَسُه: إنِّي أُحاوُل أْن أُطبَِّق ِمنظاراً ُمقرِّ

- تُراقُب وجَه القمِر بهذِه األدواِت الَبسيطة ؟!

- نعم، انُظري يا أُّمي؛ إنَُّه مصباٌح َكهربائيٌّ شفَّاٌف ال يعمُل، أفرْغُت ما بداخلِه، ومألتُُه بالماِء 

رٍة اشترْيتُها بمبلٍغ َزهيٍد، وتلَك  فأصبَح يعمُل عمَل عدسٍة مكبِّرٍة، وهذِه بمثابِة مرآٍة ُمقعَّ

غير. بٌة َنزْعتُها مْن آلِة التَّصويِر القديمِة الَّتي كاَن يلعُب بها أخي الصَّ َعدسٌة ُمحدَّ

- َحَسٌن، وهذِه القطعُة الّزجاجيَُّة الَّتي تُجاِوُرها؟.

ارٍة قديمٍة أَْعطاها لي َجدِّي. - إنَّها عدسٌة مْن نظَّ

- لقْد َفهْمُت، ولكْن هْل ستنَجُح في ُصنِع منظاٍر مْن هذِه األشياِء تستطيُع بِه رؤيَة وجِه الَقَمر؟

سأُحاوُل يا أُّمي.- 

)معارُف َومهارات(َوْجُه الَقَمرالدَّرُس الّثاني  

نظَر بطرِف عيَنيه

قليل
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-2-

هيكَل  منها  ليصنَع  ى  الُمقوَّ الورِق  مَن  قطعًة  َيُقصُّ  كاَن  باهتماٍم،  عملَُه  ليُتابَع  ماهٌر  عاَد 

باً  المنظاِر، وحيَن رجَع األُب من عملِِه سأَل عن ابِنِه ماهر، فأخبرْتُه اأُلمُّ أنَُّه يُطبُِّق منظاراً ُمقرِّ

من أشياَء بسيطٍة ُمهَملٍة، َهزَّ رأَسُه ُمبَتِسماً وقال: 

َعُه، إنُّه ولٌد ذكيٌّ يُحبُّ الَبحَث، وال يُضيُِّع وقَتُه مْن دوِن فائدة. - يجُب أن نشجِّ

ناً  الِم ظهَر القمُر، فأسرَع ماهٌر وثبََّت منظاَرُه على ُشرفِة المنِزِل، كاَن مكوَّ ومَع ُحلوِل الظَّ

الَّتي سيراقُب  بُة  الُمحدَّ الَعدَسُة  مِتها  ُمقدِّ تتداخُل مَع أسطوانٍة ضيِّقٍة، في  مْن أسطوانٍة طويلٍة، 

القمَر بها، وبعَد دقائَق قليلٍة انبعَث صوتُُه الَفِرُح: لقْد َنجْحُت لقد َنجْحت!.

ُق في األسطوانِة باهتمام:      َهِرَع الوالداِن على ُصراِخِه، كاَن يُحدِّ

هاُت الَبراكيِن َتبدو واضحًة على سطِح الَقَمر. - انظْر يا أبي، انُظري يا أُّمي: هاهَي ُفوَّ

-3-

كاَن القمُر َيبدو واضحاً في المنظاِر، إنَُّه قرٌص َرماديٌّ داكٌن مملوٌء بالبُقِع، قاَل ماهٌر َيشرُح  

ورِة بشكٍل واضٍح، كلََّفني ذلَك َمزيداً مَن  نُت مْن تطبيِق الصُّ لوالَدْيِه: َتعْبُت في البدايِة حتَّى تمكَّ

بِر لُمطابقِة الَعَدساِت مَع الّصورِة الواضحِة، أال يبدو القمُر واضحاً يا أَبي؟ الوقِت والصَّ

هَو  ما  منها  وَيصنُع  التّالفِة  األشياِء  مَن  َيستفيُد  إنَُّه  بإعجاٍب،  ولَدُه  األُب  َرَمَق 

جميٌل، فمْن بقايا الُقماِش الَّتي كاَنْت تُلقيها والدتُُه وهَي تُخيُط المالبَس، صنَع ُدميًة جميلًة ألخِتِه 

ِه، كما صنَع إطاراٍت لُصَوٍر ومناظَر  اليابسِة صنَع ُسبحًة لجدِّ يتوِن  الزَّ بُذوِر  الّصغيرِة، ومْن 

جميلٍة علََّقها على ُجدراِن البيِت، بعَد أْن زخرَفها وَدهَنها َفبَدْت أكثَر َجمااًل وَروعة.

-4-
حِب، قائاًل في نفسِه:  ُل ابَنُه المنشغَل بالتَّحديِق في الفضاِء الرَّ شعَر األُب باالفتخاِر وهَو يتأمَّ

سيكوُن َرجاًل ناجحاً في الُمستقبل إذا تابَع تحصيلَُه العلمّي ونّظَم وقَته.              د.طالب عمران

أسَرع

َنَظر

 د.طالب عمران: باحث سوري من مواليد عام 1948م اهتم بقصة الخيال العلمي، من أعماله: )األزمان المظلمة - لرجل
    

من القارة المفقودة وغيرها......(.
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أواًل: 

ُة للنَّّص؟ 1- ما الفكرُة العامَّ

باً؟ 2- ماذا قاَل األُب عندما أخبرْتُه األمُّ أنَّ ماهراً يطبُِّق ِمنظاراً مقرِّ

3- كيَف بدا القمُر لماهٍر بواسطِة منظاِره؟

ورة؟  4- ماذا تكلََّف ماهٌر لمطابقِة العدساِت مَع الصُّ

5- رتِِّب الِفكَر اآلتيَة بحسِب وروِدها في النَّّص: 

     أ. نجاُح ماهٍر في رؤيِة القمِر بمنظاِره.               

     ب. جمُع ماهٍر أجزاَء المنظار. 

     ج. افتخاُر األِب بنجاِح ابِنه.                             

     د.  استفادُة األسرِة من عمِل ماهر. 

ثانياً: 

غيرة؟ ُه عندما َدخلَْت إلى الورشِة الصَّ 1- لماذا لْم َيلَحْظ ماهٌر أمَّ

2- ما األدواُت الَّتي استخدَمها ماهٌر في صنِع ِمنظاره؟

َد األُب شرَطيِن لنجاِح ماهٍر في الُمستقبِل. اذكْرُهما، وأِضْف إليهما ما تراُه ُمساعداً  3- حدَّ

على النَّجاح.

موقٌف ورأي

  استثمَر ماهٌر وقَت فراِغِه بصنِع أشياَء مفيدٍة. بَم تستثمُر وقَت فراِغك؟

  اذكْر أشياَء مفيدًة ُقْمَت بها.
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 اللُّغُة والتَّراكيب

َتين في الَمعنى. ِل كلمَتين ُمتضادَّ 1- هاِت مَن المقطِع األوَّ

2- اختِر اإلجابَة الصحيحَة فيما يأتي:

  أفاَد تكراُر العبارِة " لقد نجْحُت، لقد نجْحُت ":

    النِّداَء - التَّوكيَد - التَّعّجَب - االستفهام.

ي من ينُظُر في اآللة؟ ي اآللَة الَّتي ننظُر من خالِها " ِمنظاراً". ماذا ُنسمِّ 3-  نسمِّ

تدريباُت القراءة

1- اقرأ الكلماِت اآلتيَة منتبهاً لضبِط بنيِتها بالّشكل:

رة - ُمهَملة - سيُراِقب. باً - ُمقعَّ   ُمقرِّ

2- اقرأ المقطَع الثَّاني مَن النَّصِّ ُمراعياً الوقوَف في نهاياِت الُجَمل. 

3- تعاوْن أنَت ورفيُقَك في أداِء الحواِر الَّذي داَر بيَن األمِّ وابِنها أداًء ُمعّبراً.

التَّذّوق 

1- أيُّهما أجمُل، أْن نقوَل:     َرَمَق األُب ولَدُه بإعجاب.

                                     َنَظَر األُب إلى ولدِه بإعجاب.

2- كيَف َبَدْت مشاعُر األِب نحَو ولِده في المقطِع األخير؟
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قواعُد اللَُّغة           

ُر الختراٍع كبيٍر... َضِحَك ماهٌر قائاًل: ليَس  ؤاِل: َيبدو أنََّك تُحضِّ بادَرِت اأُلمُّ ابَنها بالسُّ
ٌب، سأُراقُب ِبِه وجَه الَقَمِر...، ثمَّ راَح ماهٌر يشَرُح  اختراعاً كبيراً، إنَُّه ِمنظاٌر بدائيٌّ ُمقرِّ
ِه العمَل الذي قاَم ِبِه، ويذكُر األدوات التي استخدَمها في ُصْنِع منظاِرِه، ثُمَّ عاَد لُِمتاَبَعِة  ألمِّ
ى ليصَنَع منها هيكَل الِمنظاِر. حيَن َرِجَع  َعَملِِه باهتماٍم، وهَو َيُقصُّ قطَعًة ِمَن الَوَرِق الُمقوَّ
األُب مْن عملِِه وَسأََل عْن ماهر، أخبَرْتُه األمُّ أنَُّه يطبُِّق منظاراً ِمْن أشياَء بسيطٍة مهَملٍَة... 

ابتسَم اأَلُب وهَو يقوُل: إنَُّه ولٌَد ذكيٌّ يُحبُّ الَبحَث واالبِتكار.

 

  اقرأ المثالَين اآلتَيين، ثمَّ أَِجب:                                

- َضِحَك ماهٌر.     - راقَب ماهٌر وجَه الَقَمر.         

ـاِبَقَتيـن؟  1- مـا نوُع كلٍّ مَن الجملََتيِن السَّ

    فعلّيـٌة أم اسمّية؟

َنْت ُكلٌّ ِمْنُهما؟ 2- ممَّ تكوَّ

3- ميِِّز الفعَل الذي تمَّ معناُه ِمَن الِفْعِل الذي احتاَج إلى َمْفعوٍل بِه ليتمَّ َمعناه.

استنتج:
الجملُة الفعليَُّة َنوعان:	 

	 جملٌة يتمُّ َمْعنى فعلِها بالفاعِل وال يحتاُج إلى مفعوٍل به، وجملٌة يحتاُج فعلُها إلى مفعوٍل 
ِبِه ليتمَّ َمْعناها.  

ا يأتي:   َميِِّز الفعَل الذي اكتفى بفاِعلِِه ِمَن الِفْعِل الذي َيحتاُج إلى َمْفعوٍل ِبِه في كلٍّ ِممَّ

   . َر العالُِم الُمحاَولَة.      َنَجَح الُمِجدُّ   ناَل الُمْخَتِرُع جاِئزًة.      َفِرَح النَّاِجُح.      كرَّ

الّتطبيق

ر:  تذكَّ

ُن الُجملَُة الفعليَُّة	  من ركَنيِن أساسيّين،  تتكوَّ

هما: الفعل والفاعل.

الفاعل:	  يدلُّ على َمْن قاَم بالِفعل.
المفعول به.  من متّممات الجملة الفعليّة: 	 

الفعُل الالزُِم والفعُل املَُتعدِّي

)1(
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  اقرأ األمثلََة اآلِتَيَة، ُثمَّ أَِجب:

بيُّ لمتابَعِة عَملِِه.   بيُّ الَعَمَل.- عاَد الصَّ      - َيشرُح الصَّ

بيُّ الَوَرَق.- َرجَع األُب من َعَملِِه.      - َيقصُّ الصَّ

بيُّ ِمْنظاراً.- ابَتَسم األُب.      - َيصنع الصَّ

1- ُدلَّ على الِفْعِل الذي لَِزَم فاِعلَُه واكتفى به لَِيتمَّ ِبِه المعنى.

2- دلَّ على الِفْعِل الذي تعّدى الفاعل إلى الَمفعوِل بِه لَِيتمَّ الَمعنى.

ي الِفْعَل الذي لِزَم فاعلَُه واْكَتفى بِه لَِيتمَّ الَمعنى؟ 3- ماذا ُنَسمِّ

ي الِفْعَل الذي َتعّدى فاعلُُه إلى المفعوِل بِه ليتمَّ المعنى؟ 4- ماذا ُنَسمِّ

استنتج:

	 الِفعُل من حيُث اللُّزوُم والتَّعدَيُة نوعان:

إلتماِم  ِبِه  مفعوٍل  إلى  واليحتاُج  به،  ويكتفي  فاعلُه  يلزُم  الذي  الفعُل  وهو  الزٌم:- 1  فعٌل 

المعنى. 
فعٌل متَعدٍّ:- 2 وهو الفعُل الذي ال يكتفي بفاعلِه، وإنّما يتعّدى إلى مفعوٍل ِبِه إلتمام المعنى. 

ية:   اسَتْخِرِج اأَلْفعاَل الواِرَدَة في الِفْقَرِة اآلِتَيِة، وَصنِّْفها إلى أفعاٍل الزَمٍة وأفعاٍل ُمَتَعدِّ

َر كالَم أبيِه:  إنَّ الُمثاِبَر ناِجٌح  َنَجَح الَولَُد في اخِتراِعِه بعَد أَْن أَعاَد التَّجِرَبَة، وِعْنَدِئٍذ َتَذكَّ

من.  مهما طاَل الزَّ

الّتطبيق

)2(
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  اقرأ الّنصَّ اآلتي، ُثّم أجب:    

اأَلوائل

للبشريَّة، وبعَد  إنجازاٍت عظيمًة  َقّدموا  أناٍس  عْن  باحثاً  ابكَة  الشَّ َسميٌر يتصّفُح  َجلَس 

أِن انتهى مَن القراءِة َحدََّث إخوَتُه عّما قرأُه فقاَل: اكتشَف ابُن النّفيِس الّدورَة الّدمويَّة، كما 

ٍم للكرِة األرضيَِّة،  اخترَع ابُن حيّاَن الكيمياَء الحديثَة، أّما اإلدريسيُّ فقْد صنَع أّوَل ُمجسَّ

يراِن حاوَل ابُن فرناَس الّطيراَن بآلٍة مصنوعٍة مَن الحريِر وريِش النّسوِر،  وفي مجاِل الطَّ

َم شيئاً للوطِن  وهناَك الكثيُر مّمن َخلََّد التَّاريُخ أَسماَءُهْم، وعلينا أْن نجتهَد ونعمَل كْي نُقدِّ

الذي َغمَرنا بخيراِته.

 1-  انقِل الجدوَل اآلتي إلى دفتِرَك، وامأْلُه بالمطلوب:

املفعوُل بهالفاعلالفعُل املتعّديالفاعلالفعُل الاّلزم

القاعدة
الجملُة الفعلّيُة َنوعان:

جملة يتمُّ معناها بالفاعِل وال تحتاُج إلى مفعوٍل بِه، وجملة تحتاُج إلى مفعوٍل بِه 

ليتمَّ معناها.  

الفعُل من حيث اللُّزوُم والتَّعِدَيُة َنوعان: 

، وال يحتاُج إلى مفعوٍل ِبِه  فعٌل الِزٌم: وهو الفعُل الذي يلزُم  فاعلُه ويكتفي به	 

إلتماِم المعنى.

:	  وهو الفعُل الذي ال يكتفي بفاعلِه وإنّما يتعّدى إلى مفعوٍل ِبِه إلتمام المعنى. فعٌل متعدٍّ

التَّقويُم النِّهائّي
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ماً. 2- أعِرِب الجملَتيِن اآلتَيتين:  َجلَس سميٌر- صنَع اإلدريسيُّ ُمجسَّ

3- ضّع كلَّ فعٍل من األفعال اآلتية في جملة من إنشائك، ثّم مّيِز الفعَل الّازَم مَن الُمتعدِّي:

  َوَصَف - َجَمَع - َنَزَل - َدعا - َجلَس. 

4- أكمِل الجمَل اآلتـيَة بما يلزُم ليتمَّ معناها:

  نظَر ... إلى البحِر بدهشٍة .                       سمَع الّراعي ... قادماً من بعيٍد.

  َتشارَك ... في أداء عمٍل مهّم.                    رسَم التّلميُذ  ... بيَن العموَدين.

5- استخدْم بعَض األفعاِل الازمِة والمتعّديِة في كتابِة فقرٍة من إنشاِئَك عْن مختِرٍع قرأَت عنه. 

قواعُد اإلماء     

ورُة واِضَحًة،  ِب، وحيَن لَْم َتظَهِر الصُّ ُه إلى ُرؤَيِة الَقَمِر بِمنظاِرِه المَقرِّ َدعا الَولَُد أباُه وأُمَّ

: الجأا إلى مطابقة الَعَدسات. بيُّ قاَل الصَّ

َبَدأا يُعبِّراِن َعْن فرَحِتِهما ِبَعَمِل ابِنهما، لكنَُّهما لَْم يقَرأا ِمْن َقْبُل عالماِت الَفَرِح التي َتبدو 

اآلَن على َوجِهِه بعَدما أََتمَّ عَملَه بَنجاح. 

  اقرأ اأَلمِثلََة اآلِتَيَة، ُثمَّ أَِجب:

  َبَدأا يُعبِّراِن َعْن فرَحِتهما.

  اِلَجأَا إلى مطابقِة الَعَدسات.

  لَْم يقَرأا ِمْن َقْبُل عالماِت الَفَرح.

َنُة على أسماٍء أَْم َعلَى أَْفعال؟ أََدلَِّت الَكلِماُت الُملَوَّ 1 -

ميُر الذي اتََّصَل بكلٍّ ِمْنها؟ ما الضَّ 2 -

ميِر الُمتَِّصل.- 3 اِبَقَة ِمَن الضَّ ِد اأَلفعاَل السَّ َجرِّ

 ألُف التَّثنيِة َمَع الِفْعِل املنَتهي بهمزة
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ما َنوُع الَهمزِة في هذه اأَلفعاِل ِمْن حيُث موِقُعها؟ 4 -

ميِر بها؟ َفُة الَمرسومُة َعلى أَلِف مّداً َبعَد اتِّصاِل الضَّ َهْل ُكِتَبِت الَهمزُة الُمَتطرِّ 5 -

ا َيأتي: ا بيَن قوَسيِن ) تفاَجأَ - يمأل ( في ُكلٍّ ِممَّ   امأل الَفراَغ ِبالِفْعِل الُمناِسِب ممَّ

  األُب واألمُّ ... باخِتراِع ابِنِهما.

جاَجَتين بالماء.   الُمخَتِرعان لَم ... الزُّ

1-  أتمِم الَفراَغ ِباأَلْفعاِل اآلِتَيِة َبْعَد إِجراِء التَّغييِر الُمناِسب: 

                           ) يقرأ - يبرأ - يدرأ ( .

  الَمريضاِن لَْم ... ِمَن الَمَرِض؛ ألنَّهما َتَركا الِعالج.      

  االهماُل واالتّكاُل لْن ... الَفَشل.              

  الُمتَعباِن لْم ... باهِتمام.

- 2 أَْدِخْل على اأَلْفعاِل اآلِتَيِة أَلَِف االثَنيِن، ُثمَّ َضْع ُكًا ِمْنها في ُجملٍَة ِمْن إِْنشاِئك:

  جّزأ - عبّأ - هيَّأَ.

القاعدة

إذا اتصلِت األفعاُل التي همزُتها )همزٌة متطّرفٌة( وَمرُسوَمٌة على ألٍِف بضمير 

ألِف االثَنيِن، َفإِنَّ الَهْمَزَة َتْبقى على حالِها، وُتضاُف َبْعَدها أَلُِف االثَنين.

الّتطبيق

التَّقويُم النِّهائّي
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الّتعبيُر اإلبداعي                                              

أواًل: تعّرف                               

  اقرأ الّنصَّ اآلتَي، ثمَّ أجب:

الّتيُن غذاٌء وَدواء

الّداخِل  مَن  ُمختلفٌة  وألواٌن   ، ُكرويٌّ شكٌل  لها  الَمذاِق،  ُحلوُة  لذيذٌة  فاكهٌة  الّتيِن  ثمرُة 

الموادِّ  مَن  عاليٍة  نسبٍة  على  وتحتوي  كبيرًة،  غذائيًّة  قيمًة  الثَّمرُة  هذِه  وتمتلُك  والخارِج. 

السّكريِّة تمدُّ الجسَم بالّطاقِة وتزيُد من قدرِتِه على العمِل، كما تحتوي على عناصَر كثيرٍة 

منها: الكالسيوم و الفوسفوُر والحديد.

، فهَي تُداوي اإلنساَن مْن أمراٍض كثيرٍة  ِم الطبّيِّ وقد اكتُشَفْت أهميتُها الغذائيِّة مَع التقدُّ

كأمراِض المعدِة والقولوِن وغيِرها.

َع على زراَعِتها في ربوِع وطِننا الغالي. إنَّها نعمٌة علينا أْن نحافَظ عليها، ونُشجِّ

إلى أيِّ نوٍع مَن الُفنوِن األدبّيِة َينتمي هذا الّنصُّ ) الِقّصة - الَمْسرحّية - الَمقالة(؟ ½�

ما الموضوُع الذي ُيعالُجُه النَّّص؟ ½�

نْت بدايُة النَّّص؟ ماذا تضمَّ ½�

أكمْل ما يأتي: عرَض الكاتُب مجموعًة من الِفَكِر، هي: ½�

  القيمُة الغذائيُّة للتّين - أهّميُّة التّيِن الدوائيّة...

)المقالة العلمّية(
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نِت الخاِتمة؟ ماذا َتضمَّ ½�

المقّدمَة - العرَض - الخاِتمة. ½�  : ْد مَن الّنصِّ استِفْد مَن بعِض اإلجاباِت الّسابقِة، وحدِّ

ما نوُع المعلوماِت التي ورَدْت في الّنصِّ الّسابِق أهَي مْن خياِل الكاتِب أم معلوماٌت علمّية؟ ½�

  تدّرب
- اقرأ المقالَة العلميَة اآلتية:

الَحَشرات

تجوُب  الملُل،  أو  الوهُن  الكسَل وال يصيبُها  تعرُف  الحجِم، ال  كائناٌت صغيرُة  الَحَشراُت 

العالَم من دوِن أْن تعبأَ بحدوٍد أو ِبُسدود.

َدها هللاُ تعالى بهيكٍل خارجيٍّ وعضالٍت تستطيُع أن تحمَل أو  زوَّ

تجرَّ عشراِت أضعاِف وزِنها، أو أْن تقفَز إلى األعلى أو إلى األماِم 

تبلُغ  مسافٍة  إلى  يقفُز  فالبرغوُث  أضعاِف طولِها.  مئاِت  بْل  عشراِت 

ثـقَل  يُعـادُل  ِثقـاًل  تسـحُب  والُخْنُفســاُء  طولِِه،  مئَتي  يُقارُب  ما 

جسـِمها مئــًة وعشـريَن َمّرة.

ومَن الحشراِت مالَُه القدرُة على الّطيراِن الذي يُساعُدها 

لُه  ما  ومنها  األعداِء،  مَن  والَهَرِب  الِغذاِء  عِن  البحِث  على 

تعلّم:

 المقالُة: قطعٌة نثريٌّة موجزٌة، تعالُج موضوعاً ُمعيّناً، تتكّوُن من ثالثِة عناصر:

 الُمقّدمِة - الَعْرِض )مجموعٌة من الِفَكر( - الخاِتمة. 

إذا كاَن الموضوُع علميّاً تُسّمى مقالًة علمّيًة.

برغوث

خنفساء
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فيها  يعيُش  التي  البيئِة  بلَْوِن  فيتلّوُن  التّخـّفي  على  القـدرُة 

ليتمّكَن مَن النّجاِة مَن األعداِء أو لخداِع الفريسِة كالَحْرباء.                              

مَن  دائماً  يُمّكنُها  شديٍد  بِعناٍد  الكائناُت  هذِه  وتتميُّز 

الُحصوِل على ما تريُد وقَتما تريُد ومثاُل ذلك الذُّباب.

فلبعِضها منافـُع وهـَي  الحشـــراِت ضـاراً،  وليـَس كـلُّ 

صـديقـٌة للبيئـة .

ُد مَن المقالِة الّسابقة: �½ أتعاوُن وَرفيقي، وأُحدِّ

الُمقّدمة. � 

الَعْرَض: الفكرة األولى، الفكرة الثانية، الفكرة الثالثة. � 

الخاِتمة. � 

أُضيُف معلومًة أُخرى عِن الحشراِت إلى المقالِة الّسابقِة ُمستعيناً بُمعلّمي. ½ 

ثانياً: طبِّق

  اكتْب مقالًة علمّيًة في عشرِة أسطٍر حوَل موضوٍع تختاُرُه ُمراعياً عناصَر الَمقالة.

ذبابة

حرباء

 مجلُة الضاد - العدد السادس - حزيران 2011 م .
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 تأّمِل الّصورَة، ثمَّ َتحاوْر أنَت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها.  

أقرأ  
)1(

اِم، ذاَع صيتُها في البيئاِت العلميَِّة في الغرِب حتَّى كاَد يبلُُغ ُمحيَط  عالِمٌة َعربيٌَّة مْن بالِد الشَّ

مِس، كيَف ال وهَي الَّتي أسهَمْت في تصميِم الَمركَبِة الفضائيَِّة التي انطلَقْت عاَم سبعٍة وألَفين  الشَّ

مِس، إنَّها )البروفسور( شادية رفاعي حبَّال، أستاذُة  )2007( للميالِد إلى أقرِب نقطٍة مَن الشَّ

ُكرسيِّ الفيزياِء في جامعِة )ويلز( في بريطانيا.       

)2(
العلميََّة  ِرحلََتها  وبدأَْت  مدارِسها،  في  التّعليَم  َتلقَّْت  حيُث  سورَيَة،  في  العالمُة  هذِه  ُولِدْت 

في جامعِة ِدمشَق، وَحصلَْت بها على درجِة اإلجازِة في علوِم الفيزياِء، ثمَّ التحَقْت بالجامعِة 

علَّها  أمريكا  إلى  سافَرْت  ثّم  الفيزياِء،  في  الماجستيِر  درجَة  لتناَل  بيروَت  في  األمريكيَِّة 

درجِة                                    على  فيها  لتحُصَل  األمريكيَِّة  )سنسناتي(  جامعِة  إلى  وانتسَبْت   ، العلِميَّ َظَمأَها  َتروي 

بمركِز  التحَقْت  وألٍف )1978(  وتسعمئٍة  ثمانيٍة وسبعيَن  عاِم  وفي  الفيزياء.  في  )الدكتوراه( 

)معارُف َومهارات(عالِمٌة مْن َبلَديالدَّرُس الّثالث  
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)هاردفارد( للفيزياِء الفلكيَِّة، حيُث قاَمْت بتأسيِس مجموعِة أبحاٍث عالميٍَّة في الفيزياِء الشمسيَِّة 

األرضيَِّة، وذلَك قبَل َتعييِنها أستاذَة ُكرسيٍّ في قسِم الفيزياِء بجامعِة )ويلز(.                                  

)3(

النَّظريَِّة  الدِّراساِت  بيَن  ياِح الشمسيَِّة، والتَّوفيِق  الرِّ َمْصَدِر  أبحاثُها على اكتشاِف  َزْت  تركَّ

صِد  ومجموعٍة واِسعٍة من عمليَّاِت الُمراَقَبِة الَّتي أجَرْتها على المركباِت الفضائيَِّة، وأجهزِة الرَّ

ياِح الشمسيَِّة بمثابِة َسْبٍق علميٍّ كبيٍر،  األرضيَِّة، وقْد ُعّدْت أبحاُث هذِه العالِمِة العربيَِّة حوَل الرِّ

ياَح  َدْت أنَّ الرِّ مسيَِّة، عندما أكَّ ياح الشَّ راِت التي كاَنْت سائدًة عِن الرِّ إذ أطاَحْت أبحاثُها بالتّصوُّ

بيعِة المغناطيسيَِّة للمواقِع المختلِفة،  مِس، وتتوقَُّف ُسْرَعتُها على الطَّ تأتي مْن كلِّ مكاٍن في الشَّ

مسيِّ لوكالِة الَفضاِء األمريكيَِّة »ناسا«،  كما لعَبْت دوراً رئيساً في اإلعداِد لرحلِة المسباِر الشَّ

مسيَِّة، وترأََّسِت العديَد مَن الِفَرِق العلميَِّة  ُل َمركبٍة فضائيٍَّة ستدوُر ِفعليَّاً داِخَل الهالَِة الشَّ وهَو أوَّ

َمْت بحوالي ستيَن  مِس حوَل العالَِم وِمْنها منطقُة الجزيرِة في سورَيَة، وقْد تقدَّ لَِرْصِد ُكسوِف الشَّ

ورقَة بحٍث لمجالِت التَّحكيِم العالميَِّة، كما شارَكْت بثالثيَن بحثاً في المؤتمراِت العالمية.

مسيَِّة، كما أنَّها ُعضٌو  ياِح الشَّ مِس والرِّ وتَُعدُّ هذِه العالمُة مَن الُخبراِء الدَّولييَن في أبحاِث الشَّ

مالِة في الجمعيَِّة  في العديِد من الجمعيَّاِت العلميّة العالميّة، وتتمتَُّع الدُّكتورُة شاديُة بدرَجِة الزَّ

الملكيَِّة للفلكيِّيَن، وتُشيُر َحياتُها العلميَُّة والعائليَُّة إلى القدرِة الكبيرِة التي تُميُِّز النّساَء العالِماِت 

وقيادِة  العلميِّ  والبحِث  التَّدريِس  وبيَن  اأُلسريَِّة  واِجباِتها  بيَن  فقْد جمَعْت   ، العربيِّ الوطِن  في 

الِفَرِق العلميَِّة والنَّشاِط األكاديمّي.

)4(
ًة، وَجرى َتكريُمها في المؤتمِر الثَّالِث للموهوبيَن العرِب  نالَِت العالَِمُة شاديُة جوائَزعالميًّة عدَّ

دْت  في ُمّراكش، وفي احتفاليِّة )دمشُق عاصمُة الثقافِة العربيِة( عاَم ثمانيٍة وألَفين )8002(، أكَّ

ْر لوطِنها اأُلمِّ وال لتقاليِدها وال لِلَُغِتها العربيِّة،  ْب، ولْم تتنكَّ أنَّها ُرغَم بقاِئها في أميركا لْم َتتغرَّ

وقْد عملَْت َدْوماً على توظيِف ُعلوِمها وبُحوِثها في خدمِة بلِدها سورَيَة ووطِنها العربّي.   

ف(                                     محمد إحسان الطويل  )بتصرُّ

 محمد إحسان الطويل: كاتب سورّي متخّصص في األبحاث الفيزيائية.
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االستيعاُب والفهم

اًل:  أوَّ

  اقرأ الّنصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أجب:

خصيَُّة التي َيتحدَُّث عنها النَّّص ؟ َمِن الشَّ 1 -

ْد مَن النَّّص:- 2 حدِّ

أ. مكاَن والدِة العالمِة شادية       ب. اختصاَصها العلميَّ       ج. بدايَة ِرحلِتها الِعلميَّة.

د. الدولَة التي حصلَْت فيها على شهادة:     - الماجستير.          - الدكتوراه.

زْت أبحاُث هذِه العالِمة ؟ أيَن تركَّ 3 -

بعَض الدُّوِل الّتي كّرمِت العالِمَة شاديَة رفاعي ... و ... و ... - 4

ثانياً: 

ئيسَة اآلتيَة ِبحسِب وروِدها في النَّّص: 1- رتِِّب الِفَكَر الرَّ

أ. تكريُم العالِمة.       ب. نتاُجها الِعلمّي.       ج. َحياتُها.       د. مكانتُها.

مسيَِّة سبقاً علمّياً كبيراً؟ ياِح الشَّ 2- لماذا ُعّدْت أبحاُثها حوَل الرِّ

3- كيَف عبَّرْت هذِه العالمُة العربيَُّة عْن حبِّها بلَدها سورية؟

4- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة فيما يأتي:

أ. مْن أبحاِث العالمِة شادية: 

مسيَّة. ياِح الشَّ اقِة األرضيَّة.               استكشاُف مصدِر الرِّ   استثماُر الطَّ

  استخداُم اإلشعاعاِت الفضائيَّة.

: دِت العالمُة أنَّ ب. أكَّ

ياَح تأتي مْن كلِّ مكاٍن في الّشمس.   العلَم ِسالٌح ذو َحدَّين.                    الرِّ

ُة الوحيدُة الَّتي تُساهُم في بناِء الَحضارة.   الفيزياَء المادَّ
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موقٌف ورأي  

1- العالِمُة شاديُة عالمٌة سورّيٌة قّدَمْت ِعلَمها من أجِل اإلنسانّيِة، لو كنَت مكاَنها أكنَت َتحصُر 

ِعلَمَك في بلِدَك أم ُتفيُد منُه اإلنسانّيَة َجْمعاء؟ 

2- َعبِّْر شفوّياً أماَم رفاِقَك عْن شعوِرَك تجاَه العالِمِة الّسوريَِّة، وأبحاِثها.

اللُّغُة والتَّراكيب  

1- بيِّْن معنى " نالت " في كلٍّ من الجملَتين اآلتيَتين:

أ. نالَِت العالِمُة جوائَز ِعّدة.

ب. نالَِت الَفَيضاناُت مَن الَمْزروعات.

2- هاِت من المقطِع األّول:

: أبعد .   مفرَد: نقاط.               مرادَف: شارَكْت.               ضدَّ

3- استخرْج مَن المقطِع الّثالِث ثاثَة أفعاٍل ماضيٍة، وصنِّْفها إلى الزٍم ومتعّد.

تدريباُت القراءة

1- اقرأ المقطَع الّثالَث ُمراعياً مواضَع الَوْقف .  

ابَع ُمعبِّراً عْن مشاعِر االعِتزاز. 2- اقرأ المقطَع الرَّ

ق       التذوُّ

1- هاِت جملًة على نمِط الجملِة اآلتية:

د.   إنَّ العالِمَة َتعَمُل مَع زمالِئها َجْنباً إلى جنٍب كفريٍق ُمَوحَّ

2- أيُّ الّتعبيَرين أجمُل؟ ولماذا؟

أ. ذاَع صيتُها في البيئاِت العلميَّة.               ب. اشتهَرْت في البيئاِت الِعلميَّة.
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قواعد اللّغة

                           

في  ذكُرها  انتشَر  الّشام،  بالِد  من  عربيٍّة  عالِمٍة  حياِة  سيرَة  القراءِة  درِس  في  تناَوْلنا 

البيئاِت العلميِّة، تعلََّمْت في مدارَس سورَية، وكاَنْت مّمْن بدْأَن ِرحلتهنَّ في جامعِة دمشَق، 

فحصلَْت على درجِة اإلجازِة في علوِم الفيزياِء، والتحَقْت بالجامعِة األمريكيِّة في بيروَت 

فحاَزْت درجَة الماجستير، ثّم سافَرْت إلى أمريكا لتكوَن مْن بيِن الذيَن َحصلوا على شهادِة 

الدكتوراة في الفيزياء. 

علماِئنا  حوَل  القراءِة  مَن  االستزادِة  في  َفّكْرُت  العالمِة  هذِه  حياِة  على  اّطالعي  وبعَد 

الَعَرِب الذيَن انتشروا في جميِع أصقاِع األرِض، َفعرْفُت أنَّ العالَِم العربيَّ والعالمَة العربيَّة 

تميّزا مَن الُعلماِء اآلخريَن حيُث َجعال العلَم وسيلًة لخدمِة البشريّة.

  اقرأ المثاَل اآلتي، ثمَّ أجب:

  انتشَر ِذْكُرها في البيئاِت العلميّة.  

ُدلَّ على الفعِل الوارِد في المثاِل الّسابق. 1 -

أم الحاضر؟ أهو َمبنيٌّ أم ُمعرب؟ أَدلَّ الفعُل )انتشَر( على حدٍث في الّزمن الماضي - 2

نشاط 

1- تعاَوْن أنَت ورفقاُؤَك في توضيِح َمْعنى الكلماِت اآلتية: 

  البروفسور.               أستاذ ُكرسّي.

  الماجستير.                الدكتوراة.

مسّي.   المسبار الشَّ

َة أسطٍر عْن عالٍم من وطِنَك ُمستعيناً بأيِّ مصدٍر مْن مصادِر الَمْعِرفة.  2- اكتْب ِعدَّ

بناُء الفعِل املاضي

ر:  تذكَّ

الِفعُل الماضي: 

َمِن  الزَّ في  َوَقَع  َحَدٍث  َعلى  َيُدلُّ  فعٌل 

الماضي، وهو مبنيٌّ دائماً.

)1(
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)2(

  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ُثّم أجب:

  انتشَر ِذْكُرها في البيئاِت الِعلميّة.             

  تعلََّمْت في مدارَس سورَية.

  َجعال العلَم وسيلًة لسعادِة البشريّة.

1-  ُدلَّ على األفعاِل الواردِة في األمثلِة الّسابقِة؟ ما نوُعها من حيُث الّزمن؟

( شيء؟ وهل دّل على مفرد مذّكر أم مؤّنث؟   هْل اّتصَل بالفعِل )انتشَر2- 

(؟ وعاَم يدلُّ كّل منهما؟  ما الذي اّتصَل بكلٍّ مَن الفعلَين )تعلَّمْت - َجَعا3- 

4-  ما الحرُف األصليُّ األخيُر في كلٍّ مَن الفعلِين الّسابَقين؟ وما حَرَكُته؟

 ما عامُة بناِء الفعِل الماضي في كلٍّ من الحاالِت السابقة؟- 5

استنتج:

ُيبنى الِفْعُل الماضي على:

االثَنيِن،  ألُِف  ِبِه  اتََّصلَْت  أِو  ِبِه شيٌء(،  يتَِّصْل  )لم  إذا دّل على مفرٍد مذّكٍر غائٍب  الَفْتَحِة 

اِكنة.  أواتََّصلَْت ِبِه تاُء التَّأنيِث السَّ

حّوِل األفعاَل اآلتيَة إلى صيغِة الماضي الُمفَرد المذَكر، ثمَّ اضبْط آخر كلٍّ منها:   1 -

ُع - تُساِفُر.   َيْعَمُل - يَُشجِّ

اِكنَة، واضِبْط آِخَر كلٍّ منها  أَلِحْق ِبكلٍّ ِمَن األفعاِل الماِضَية ألَِف االثَنين، ثمَّ تاَء التَّأنيِث السَّ 2 -

كل. بالشَّ

الّتطبيق
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  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أجب:

ْرُت في االستزادِة مَن الِقراءة.            أَخْذنا درساً عْن حياِة عالمٍة عربيّة.   فكَّ

  بدْأَن رحلتهنَّ في جامعِة دمشق.             َحصلُوا على شهادِة الّدكتوراه في الفيزياء.

اِبقة. 1-  ُدلَّ على األفعاِل الماضيِة في كلٍّ ِمَن األمثلِة السَّ

2-  ما الّضميُر الذي اّتصَل بكلٍّ منها؟

 ما الحرُف األصليُّ األخيُر في كلٍّ من هذِه األفعاِل؟ وما عامُة بنائه؟3- 

استنتج:

ُيْبَنى الِفْعُل الماضي على:

الَُّة على الفاِعلين. َكُة، أو نوُن النِّسَوِة، أو )نا( الدَّ كوِن إذا اتََّصلَْت ِبِه التَّاُء المَتَحرِّ - السُّ

مِّ إذا اتََّصلَْت ِبِه واُو الَجماعة.  - الضَّ

كوِن مسَتوِفياً الحاالِت الثَّاث: اجعِل اأَلْفعاَل الواِرَدَة في الُجَمِل اآلِتَيِة َمْبِنيًَّة على السُّ 1 -

  التحَقْت ِبَمْرَكِز اأَلبحاِث الِعْلِميَّة.

  َحَصال على الَعديِد ِمَن الَجواِئز.

َتين. َر التَّجِرَبَة َمرَّ   َكرَّ

، ُثمَّ َضْع ُكًا ِمنُهما في ُجْملٍَة ِمْن إِْنشاِئك: مِّ اجَعِل الِفْعلَيِن اآلِتَييِن َمْبِنيَّيِن على الضَّ 2 -

َد - َوَضَع.   أَكَّ

الّتطبيق

)3(
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القاعدة

َمِن الماضي. الفعل الماضي فعٌل َيُدلُّ َعلى َحَدٍث َوَقَع في. 1 الزَّ

. الِفْعُل الماضي ِفْعٌل َمْبِنيٌّ دائماً. 2

ُيبَنى الِفْعُل الماِضي على: 3 .

الَفْتَحِة إذا  دّل على مفرد مذّكر غائب )لم يتَِّصْل ِبِه شيٌء(، أو اتََّصلَْت ِبِه ألُِف 

اِكَنة.  االثَنيِن، أو اتََّصلَْت ِبِه تاُء التَّأنيِث السَّ

على  الَُّة  الدَّ )نا(  أو  النِّسَوِة،  نوُن  أو  َكُة،  المَتَحرِّ التَّاُء  ِبِه  اتََّصلَْت  إذا  كوِن  السُّ

الفاِعلين.

مِّ إذا اتََّصلَْت ِبِه واُو الَجماَعة. الضَّ

نماِذُج ُمعَرَبة:

ْرُت في االسِتزاَدِة مَن الِقراَءِة.  ! فكَّ

فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الّسكوِن التّصالِه بالتّاِء المتحّركِة، والتّاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ    :فّكْرُت

على الضمِّ في محلِّ رفٍع فاعل.

حرُف جّر.   :في

ِه الكسرُة الّظاهرُة في آخِره. اسٌم مجروٌر بحرِف الجّر، وعالمُة جرِّ   :االستزادِة
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 العالِماِن َتَميَّزا ِمْن َجماَعِة الُعلَماِء. !

العالِماِن:  مبَتَدأٌ مرفوٌع، وعالَمُة َرْفِعِه األلُِف ألنَُّه ُمَثنَّى.

على  مبنيٌّ  ُمتَّصٌل  َضميٌر  االثَنيِن  وأَلُِف  اِهَرِة،  الظَّ الَفْتَحِة  على  َمْبِنيٌّ  ماٍض  ِفْعٌل    :َتَميَّزا

كوِن في َمَحلِّ َرْفٍع فاعل.  السُّ

َحْرُف َجّر.   :ِمْن

اِهَرُة في آِخِرِه، وهَو ُمضاف. ِه الَكْسرُة الظَّ ، وَعالَمُة جرِّ اسٌم مجروٌر ِبَحرِف الجرِّ   :َجماَعِة

اِهَرِة في آخِره. ِه الَكْسَرِة الظَّ ُمضاٌف إليِه َمجروٌر، وَعالَمُة َجرِّ   :العلماِء

 ! انَتَشروا في أَصقاِع اأَلْرض.

ِة؛ التِّصالِِه بواِو الَجماَعِة، والواُو َضميٌر ُمتَِّصٌل مبنيٌّ  مَّ ِفْعٌل ماٍض َمْبِنيٌّ َعلى الضَّ   :انَتَشروا

كوِن في َمَحلِّ َرْفٍع فاِعل.  على السُّ

َحْرُف َجّر.   :في

اِهَرُة في آِخِرِه، وهَو ُمضاف. ِه الَكْسرُة الظَّ ، وَعالَمُة جرِّ اسٌم مجروٌر ِبَحرِف الجرِّ   :أصقاِع

اِهَرِة في آخِره. ِه الَكْسَرِة الظَّ األرِض:  ُمضاٌف إليِه َمجروٌر، وَعالَمُة َجرِّ
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اقرأ الِفْقَرَة اآلِتَيَة، ُثمَّ أَِجب: 1 -

غوَطتُها وَنْهُرها َجَعال ِمْنها َمْصَدَر إِلهاِم أَديباٍت لََمَعْت أَْسماُؤُهنَّ في سماِء سوريََّة، وِمْنها 

عراِء الّذين  ْسَن لَِنْهَضِة الَمْرأَِة الَعَرِبيَِّة، إِنَّها ِدَمْشُق َمْهُد الشَّ اِئداِت اللَّواتي أَسَّ انَطلََقْت َحَرَكُة الرَّ

هاوي يقول: َطِربُوا لِِذْكِرها واأُلَدباِء الَّذيَن َعَرُفوا َكَرَم أَْهلِها، َفها هَو ذا الزَّ

ـى َوَصْلُت إلى ِدَمْشــَق وإنَّها ِبِكــراِمَحتَـّ حاِفــٌل  َكريــٌم  َبلَـــٌد 

ــُه َقـــْد َتــمَّ في ِبَتمــاِمَســَفري إِليهــا ُكلُـّ َيُكــْن  لــم  وآَخــَر  َيــوٍم 

أ. انُقِل الَجْدَوَل اآلتي إلى دفترَك، وامألُه ِبالَمطلوب:

عالمُة بنائهما اّتصَل بهالفعُل املاضي

ب. أعرْب ما تحَته خّط من الّنصِّ الّسابق.

ِل األْفعاَل اآلِتَيَة إلى صيَغِة الماضي، ثمَّ بيِّْن عاَمَة بناِء كلٍّ منها: - 2 َحوِّ

  َيعَملون - يكتْبَن - َيرَفعان - نُساِهُم.

استخدِم الفعَل الماضي بحاالِت بناِئه المختلفِة في كتابِة ِفقرٍة عن شخصّيٍة سورّيٍة قرأَت عنها. 3 -

التَّقويُم النِّهائّي
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قواعُد اإلماء       

1-  بيِّْن سبَب كتابِة الهمزِة َمّداً في كلٍّ مّما يأتي:

  آماُل - مآِثُر - آُمُر - آَسُف - آَمَن - َخَطآن - ِمْرآة.

علِّْل كتابَة الهمزِة المتطّرفِة على الحرِف الذي ُكتَبْت عليِه في كلٍّ مّما يأتي:   2 -

  َيشاء - يُقِرئ -  َيْجُرؤ - ِدْفء - َينوء - َوِطئ.

هاِت مثنَّى كلٍّ مَن الكلمَتين اآلتيَتين: 3 -

  مبدأ: ...                مرفأ: ...                نبأ: ...

أَلِحْق ألَف االثَنين بكلٍّ مَن األفعاِل اآلتيِة، ثمَّ َضْع كًا منها في جملٍة من إنشاِئك: 4 -

أ - أرجأ - ينشأ.   يلجأ - هدَّ

( من كلٍّ من األفعاِل اآلتية: هاِت الفعَل الماضي المسنَد إلى ضميِر المفرِد الغائِب )هو- 5

  َسَمْوُت - َرَعْيُت - َيْكفي - َيْدعو - َمَحْوِت.

6-  علِّْل كتابَة األلِف على صوَرِتها في آخِر كلٍّ من األسماِء اآلتية:

  ُعال - ُرؤى - ِكلى - َشذا .

 اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعلّم.7- 

 مراجعُة ما َسَبق
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الخّط              

1- اقرأ الكلماِت اآلتيَة ماحظاً رسَم: الجيِم والحاِء والخاء

ا يأتي: ْب على رسِم الحرِف في دفتِرَك بعَد اإلجابِة عن كلِّ سؤاٍل ممَّ 2- تدرَّ

أ .   هْل َترى فارقاً في كتابِة أحرِف: )الجيم، الحاء، الخاء( منفردًة ومتّصلة؟

طِر وتحَتُه إذا كاَنْت ُمنفردًة أو متّصلًة  في آخِر الكلمة؟ ب.  ما مسافُة ُكلٍّ منها فوَق السَّ

ج.  الحْظ  الفرٌق في كتابِة الجيِم والحاِء في كلمَتي: )              ،              ( 

 استنتج:

- تشترُك األحرُف الثَّالثُة )               ( في طريقِة رسِمها منفردًة ومتّصلة.

- تُكَتُب إذا وقَعْت منفردًة أوفي نهايِة الكلمِة:

طر      طِر ومقداُر نقطة تحَت السَّ طر )               ( مقداُر نقطَتين فوَق السَّ   ثلثُها تحَت السَّ

- في بدايِة الكلمِة لها شكالن: )    ( إذا اتَّصلَْت بحروِف )ح، ر، هـ، م، ي(

  و)     ( إذا اتَّصلَْت بباقي الحروف.

3- طبِّق: 

قعة: - اكتْب في دفتِرَك العبارَة اآلتيَة بخطِّ الرُّ

يوانّي:   ل جماَل الخطِّ الدِّ 4- تأمَّ
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ِل اللَّوحَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَك حوَل محتوياِتها. - تأمَّ

الَوحدُة الّرابعة

الَوَطن

ُل: َوَطني                          )معارُف ومهارات( الدَّرُس األوَّ

الدَّرُس الثَّاني: ُسطوٌر في حياِة الّشاعِر   )معارُف ومهارات(

                       ُسليمان العيسى

الدَّرُس الّثالُث: استخداُم رؤوِس األقام      )تعبيٌر شفوّي(
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  تأّمِل الّصورَتين الّسابقتَين، ثمَّ َتحاَوْر أنَت ورفاُقَك حوَل مضموِنها.

ُل   )معارُف َومهارات(َوَطنيالدَّرُس األوَّ

اقرأ                              

ـذي أَْحيــا لَــُه، َوأصونُُه َوَطني، ِفداُه َدمي، فكيَف أَخونُُه؟1- وأنا الَـّ
َوُعيونُــــُه َوَطني، َوأَحلُِف ما َكلِْفُت ِبغيِرِه2- َجنَّـاتُــُه  أَبــي  أحَبْبتلَِبنــي 

ïïï   
طينُُه ِمــن َكوَثِر هللاِ الُمَسْلَســِل ماُؤُه3- َوالعَزاِئِم   البُُطولَِة  نهٌر في الجنّةَوِمَن 

ــُة مــن مناَبــِت أرِضِه4- ــماِء َجمالُــُه، وفتونُـهالعبقريَـّ ومــَن السَّ
فــاُء، فـهِذِه5- ـُة والصَّ دينُــــهأّمــا المحبَـّ َوهــذا  َشـــريعتُُه،  أبــداً 
َحَفلَــْت هوامُشــُه بهــا، وُمتونُهولــُه مــَع التَّاريِخ أقــدُم ُصحبٍة6-

ïïï   
يُهلِكيُودي وَيعصــُف بالــذُّرا ِتنّينُــه َيْهوى الّسالَم فإْن غمْزَت قناَتُه7-

ماُن - وفيُُّه      8- غاُة - أمينُُه والّشعُب - إْن غدَر الزَّ والجيُش - إْن خاَن الطُّ
ــماَء جبينُـــُهأعِظْم بشعِبَك! ما استذلَّ والَعنا9- َخَضعإال لَمــْن َخلَــَق السَّ

                                                                                      أحمد علي حسن ا

 أحمد علي حسن: شاعر سوري من مواليد 1914 - عضو جمعية الشعر من مؤلفاته: )قصائد مضيئة - نهر الشعاع - 
 

والنّص الّسابق من ديوان "أغان على طريق الحريّة" من منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دمشق 1981م(. 

المقصود بهما
الّسهل والجبل
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االستيعاُب والفهم

اًل: أوَّ

ِد الكلمَة المفتاحيََّة في النَّّص.  1- حدِّ

2- انسْب كلَّ فكرٍة إلى المقطِع المناسِب مّما يأتي:

   جماُل الَوَطِن وعظمُة ِصفاِته.

  شموُخ الوطِن بشعبِه وجيِشه.

م.   حبُّ الوطِن وافتداؤُه بالدَّ

ًة َتميََّز بها الوطُن في المقطِع الثَّاني، اذُكْرها. اعُر ميزاٍت عدَّ 3- أورَد الشَّ

ابع؟ 4- ما منبُع كلٍّ مَن العبقريَِّة والجماِل كما ورَد في البيِت الرَّ

ثانياً:

1- أَكِمل: 

ِل، هي:  اعُر دالئَل على ُحبِِّه وَوفاِئِه لوطِنِه في المقطِع األوَّ      - ذكَر الشَّ

         فداُؤه لوطِنه، ...، ...، ...

حيحَة فيما يأتي: 2- اختِر اإلجابَة الصَّ

المقصوُد بقول الشاعر: أ. »لبني أبي جنَّاتُُه وعيونُُه«: خيراُت الوطِن لـ:

اعِر وأقرباِئه.   أبناِء الوطِن جميعاً.          أشقَّاِء الّشاعِر.          أشقَّاِء الشَّ

                             ب. »فإْن َغمْزَت قناَتُه يودي«:

  إن نظْرَت إلى رمِحِه يُهلْكَك.

   إن أمسْكَت رمَحُه يهلْكَك.

               إن أردَت بِه شّراً يهلْكَك.
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3- ما صفاُت كلٍّ مَن الّشعِب والَجيش؟

ابقِة البيَت الَّذي يدلُّ على كلٍّ من الِفَكِر اآلتية: ْد من القصيدِة السَّ 4- حدِّ

  عذوبُة ماِء الوطِن وقدسيُّة تُرَبِته.

  اإلخالُص للوطِن والّدفاِع عنه.

  اآلثاُر في الوطِن تدلُّ على ِقَدِمِه في التّاريخ. 

موقٌف ورأي 

1- قاَل السّيد الّرئيس بّشار األسد: 

    "لْن أكوَن الّرئيَس الذي َيْحني رأَسُه أو رأَس شعِبِه أليٍّ كان إال هلِل سبحاَنه".

  حّدِد البيَت الذي َتلَتقي ِفكَرتُُه فكرَة القوِل الّسابق. 

2- ُحبُّ الوطِن قوٌل وفعٌل. اذكْر فعًا قمَت بِه أو قاَم بِه غيُرَك يعبُِّر عِن الحبِّ للَوَطن.

اللُّغُة والتَّراكيب

 1- استبدْل كلمَتين ُمناسبَتين في الَمْعنى بالكلمَتيِن الملّونَتيِن فيما يأتي:

غاة. ماِء فتونُه.                      إْن خاَن الطُّ        مَن السَّ

2- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة فيما يأتي:

       متون: جمٌع مفرُده: َمتين - َمْتن - َمتانة.

ِل الجملَة اآلتيَة من صيغِة المضارِع إلى صيغِة األمر: 3- حوِّ

  أَصوُن الَوطَن وأُخلُِص له.

4- تعاَوْن أنَت ورفيُقَك في تنفيِذ الّنشاِط اآلتي:

عُب ... وإْن ... فـ ... .   أكمْل وفَق الّنموذج: إْن غدَر الّزماُن بالوطِن فالشَّ
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تدريباُت القراءة 

1- اقرأ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة معبِّراً بنبرِة صوِتَك عن مشاعِر االفتخاِر واالعِتزاز.

ب: ناً صوَتَك بما يناسُب أسلوَبي االستفهاِم والتَّعجُّ 2- اقرأ البيَتيِن اآلتَييِن ملوِّ

     َوطنـي ِفداُه َدمـي، فكيَف أخوُنُه           وأنا الَّذي أَْحيا لُه وأصونُُه؟

     أعِظْم بشعِبَك! ما استذلَّ والَعنا            إال لَِمْن َخلَق الّسماَء جبينُُه

3- احفِظ المقَطَعين األول والّثاني من القصيدِة غيباً، ثّم ألِقها أماَم رفاِقك إلقاًء ُمعّبراً.

التَّذّوق 

( وفَق النَّموذج: اشرِح الّتصويَر في قولِه: )َيعصُف بالّذرا تّنيُنه  

املشّبُه بهاملشّبهالّصورة

الّزرُع الذي ينبُت مَن األرضالعبقرّيةالعبقرّيُة من منابِت أرِضه

قواعُد اللّغة                    

  اقرأ الِمثالَيِن اآلتَيين، ُثمَّ أَجب:

  ارُقْص َمَع الَجداِوِل.                             

بيِع.   اضَحْك َمَع الرَّ

اِبَقين؟ اِعُر في المثالَيِن السَّ ماذا َطلََب الشَّ 1 -

لَب؟ وما زَمُن حدوِثِهما؟ ما الِفعاِن اللَّذاِن اسَتخَدَمُهما للطَّ 2 -

ي الِفعَل الذي َيدلُّ على َحَدٍث ُيطلَُب وقوُعُه في المسَتقَبل؟ ماذا ُنسمِّ 3 -

 بِناُء فعِل األمر 

ر:  تذكَّ

َعلى  َيُدلُّ  ِفعٌل  األمِر:  ِفْعُل 

في  وقــوُعــُه  يُطلَُب  ــَدٍث  َح

الزمِن الحاضر. 
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  اقرأ األمثلََة اآلِتَيَة، ُثمَّ أَِجب:

) ب () أ (

عبِّْر عن حبَِّك الَوَطن.َعبََّر َعن ُحبِِّه الَوَطن.

ارُسْم صوَرًة مشرَقًة لِلَوَطن.َرَسَم صوَرًة ُمشرَقًة لِلَوَطن.

َمنيََّة للفعلَيِن الواِرَديِن في مثالَي الَمجُموِعِة )أ(. ما عامُة بناِئِهما؟ ِد الدَّاللَة الزَّ َحدِّ 1 -

ما َنوُع الفعلَيِن الواِرَديِن في مثالَي الَمجُموَعِة )ب( ِمْن حيُث  2 -

منيَّة؟ الدَّاللُة الزَّ

هل انَتهى أيٌّ ِمَن الفعلَيِن الّسابَقين بحرِف علَّة؟ ما حَرَكُة ِبناِء  3 -

كلٍّ منهما في صيَغة األمر؟

استنتج:

كوِن إذا كاَن َصحيَح اآلِخر. ُيبَنى ِفْعُل اأَلْمِر على السُّ

  حّوِل األفعاَل اآلتيَة مَن الماضي إلى األمِر، وَضْع كًا منها في جملٍة ُمفيدة:

َم. َل - تَقدَّ   تواَضَع - حمَّ

ر:  تذكَّ

أحرف العلة هي:

األلف - الواو - الياء.

)1(

الّتطبيق
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اقرأ األمثلََة اآلِتَيَة، ُثمَّ أجب:  

) ب () أ (

اسَع للّدفاِع عْن وطِنك.َسَعى للّدفاِع عْن وطِنه.

ادُع ألداِء الواجب.َدعا ألداِء الواجب.

اجِر بسرعٍة لتلبيِة نداِء الوطن.َجرى ِبُسرعٍة لتلبيِة نداِء الوطن.

1-  ما نوُع الفعِل في كلٍّ مَن األمثلة في القائمِة )أ( )صحيٌح أم معتّل(؟

2-  حّوِل األفعاَل )سعى - دعا - جرى( إلى المضارِع، ثمَّ بيِّْن إالَم انقلَب حرُف العلّة؟

3-  ما المحذوُف مَن األفعاِل الّسابقِة عندما ُحّولْت إلى األمِر في القائمِة )ب(؟

4-  هْل ُبنيْت أفعاُل األمِر الّسابقُة على الّسكوِن، أو على حذف حرف العلّة؟

5-  بَم تعلُّل وروَد الضّمِة والفتحِة والكسرِة على آخِر األفعاِل الّسابقة؟

استنتج:
	 ُيبنى فعُل األمِر على حذِف حرِف العلِّة إذا كاَن معتلَّ اآلخر.

	 ُيحّرُك بالفتحِة إذا كاَن المحذوُف ألفاً، وبالضّمِة إذا كاَن المحذوُف واواً، وبالكسرِة إذا 

كاَن المحذوُف ياء.

  حّوِل األفعاَل في الجمِل اآلتيِة إلى األمِر، ثمَّ اضبْط آخَر كلٍّ منها بالحركِة الُمناسبة:

رَع بطرٍق َحديثة.   َيْرضى بقسمِة الحّق .        َيْمحو الّسبورَة جيّداً.       َيْسقي الزَّ

الّتطبيق

)2(
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 ! داِفْع عن وطِنَك:

اِهِر في آخِرِه، والفاعُل َضميٌر ُمسَتِتُر َتقديُره )أنت(. كون الظَّ دافْع:  فعُل أمٍر مبنيٌّ على السُّ

حرُف جّر.   :عن

اِهَرُة في آِخِرِه، والكاُف ضميٌر  ِه الكسَرُة الظَّ ، وعالمُة جرِّ وطِنَك:  اسٌم مجروٌر بحرِف الجرِّ

متّصٌل في محلِّ جرٍّ باإلضافة.

وِح:  ! افتِد الوطَن بالرُّ

فعُل أمٍر مبنيٌّ على حذِف حرف العلِّة ، والفاعُل َضميٌر ُمسَتِتُر َتقديُره )أنت(.   :افَتِد

مفعوٌل بِه منصوُب بالفتحِة الظاهرة في آخِره.   :الوطَن

بالّروِح:  الباء: حرُف جّر.

  .اِهَرُة في آِخِره ِه الكسَرُة الظَّ ، وعالمُة جرِّ الّروِح: اسٌم مجروٌر بحرِف الجرِّ

القاعدة

ِفْعُل األمِر: ِفعٌل َيُدلُّ َعلى َحَدٍث يُطلَُب وقوُعُه في الُمْسَتقَبل.

ُيبَنى ِفْعُل األمِر على:

كوِن إذا كاَن َصحيَح اآلِخر.  - السُّ

 - حذِف حرِف العلِّة إذا كاَن معتلَّ اآلِخر.

ُيحّرُك: - بالفتحِة إذا كاَن المحذوُف ألفاً.

          - وبالضّمِة إذا كاَن المحذوُف واواً، وبالكسرِة إذا كاَن المحذوُف ياًء.

نموَذٌج ُمْعَرب:
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اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب: 1 -

- يقوُل إلياس فيَّاض:

َوَطني ِفداَك َدمي ومالي             انَهْض إلى َطلَِب الَمعالي.

- اسِق أزهاَر الحديقِة.                  - اسَع إلى النّجاِح.  

أ - استخرْج أفعاَل األمِر الواردَة في األمثلِة الّسابقِة وبّيْن عامَة بناء كلٍّ منها.

ب- ُصغ من ِفعلَِي األمِر في المثالَين الّثاني والّثالث ِفعلَين مضاِرَعين، وبّيِن الّتغييَر الذي 

طرأَ على الِفعلَين.

ج- انثِر البيَت األّوَل بأسلوِبك ُمستخِدماً فعَل أمٍر ُمختلَفاً عِن الفعِل الوارِد فيه.

استخدْم أفعاَل األمِر في كتابِة ِفقرٍة من إنشاِئك تعبُِّر عن اعتزاِزك باالنتماِء إلى سورَية. 2 -

قواعُد اإلماء    

ُقرًى ُزرتُها،  الوطِن، هذِه  َبعيداً عن أرِض  التي َقضاها حيَن كاَن  الّسنيَن  ُر  يتذكَّ وقَف 

وأذكر هنا ُرباً  قضْيُت فيها أوقاتاً طويلًة أتنقَُّل بيَنها وأنا أعتمُد على َعصاً أحِملُها ألستدلَّ 

على طريِق العودِة الذي امتأَل زهوراً فّواحة.

  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أجب:
  قضْيُت فيها أوقاتاً َجميلة.                     كاَن بعيداً عن أرِض الَوَطن. 

ريُق ُزهوراً.   امتأَل الطَّ
اِبقة؟ َنِة في اأَلمِثلَِة السَّ 1-  كيَف ُكِتَب تنويُن النَّصِب في الَكلِماِت الملوَّ

بأيِّ حرٍف انتهِت الكلمُة الملّونُة في المثاِل األّوِل قبَل تنويِنها؟ هل تتَِّصُل التَّاُء بما بعَدها  2 -

مْن أَْحُرف؟

التَّقويُم النِّهائّي

 تنويُن الّنصب 
أ- تنويُن االسِم الصحيِح اآلخر
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ما الحرفاِن اللّذاِن انتَهْت بهما كلٌّ مَن الكلمَتيِن الملّوَنَتيِن في المثاِل الثَّاني؟ هْل يّتصُل كلٌّ  3 -

مْن حرَفي الّداِل والّراِء بما بعَدهما مْن ُحروف؟

متى ُتكَتب ألُِف تنويِن النَّْصِب ُمْنَفِصلًة؟ وَمتى ُتكَتُب متَِّصلة؟ 4 -

استنتج:
اِئدُة على شكِل أَلٍِف فوَقها فتَحتان:  ُتكَتُب ألُِف تنويِن النَّْصِب الزَّ

متَِّصلًَة	  ِبما قبلَها إذا كاَن الَحْرُف يقبُل االتصاَل بما َبعَده.

منَفِصلًَة	  إذا كاَن الحرُف الذي َقْبلَها ال يقبُل االتّصاَل ِبما َبعَده.

  

ْنها تنويَن َنْصب.    هاِت ثاَث كلماٍت منتهيٍة بحروٍف ال تّتصُل بما بعَدها ونوِّ

 

  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أجب:

  هذِه ُقرًى ُزرتُها.              أذكُر ُرباً أَتنّقُل بيَنها.            أعتمُد على َعصاً.

(؟ بَم انتَهْت كلٌّ من األسماِء )ُقرًى - ُرباً - َعصاً- 1

ي األلَف في آخِر كلٍّ منها؟ ماذا نسمِّ 2 -

.) استبِدْل بكلٍّ من األسماِء  الّسابقِة كّاً من األسماء: )سهول - ربوع - دليل- 3

ما التَّنويُن  الذي ظهَر على آخِر كلٍّ منها بحسِب موقِعها في الجملِة، ولم يظَهْر على    - 

األلِف اللّينة؟

كيَف ُكِتَب التَّنويُن على آخِر األلِف اللّينة؟ هْل تغيََّر رسُم الّتنويِن بحسِب موقِع الكلماِت التي  4 -

؟ تنتهي بألٍف لّينة مَن اإلعراب رفٍع أو نصٍب أو جرٍّ

استنتج: 

ُيكَتُب الّتنويُن فتحَتيِن فوَق األلِف اللّّينِة سواٌء كاَن االسُم مرفوعاً أم َمجروراً أم َمنصوباً.

ب - تنويُن االسِم املُعتلِّ اآلخرِ باأللف

الّتطبيق
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   ضِع الكلماِت اآلتيَة في جمٍل من إنشاِئك على أْن تكوَن منّونًة تنويَن َنْصب: 

  َمْأوى - َصدى - ُذرا.

ا يأتي: َعلِّْل ِكتاَبَة َتنويِن النَّْصِب في ُكلٍّ ِممَّ 1 -

  امتأَل َصْدُرُه ُسروراً.               ُزْرُت بُيوتاً كثيرًة.            كاَن الَعَمُل ُمَتميِّزاً.

  َهْل ِمْن َمْأوًى لِْلُمحتاجين؟         العالُِم َيسيُر على ُهدًى ِمْن ِعْلِمه.

ا يأتي: َنًة َتنويَن َنْصٍب في كلٍّ ممَّ َنَة ُمَنوَّ اجعِل الَكلِماِت الُملَوَّ 2 -

  هذا َفتى مْن ِبالدي.                                     رأْيُت َفتى مْن ِبالدي.

  افتخْرُت ِبَفتى مْن ِبالدي.

اِبقة.- 3  َعلِّْل َعَدَم َتغيُِّر الَحَرَكِة في الَكلِماِت السَّ

اعِتزاِزَك  عِن  فيها  ُتَعبُِّر  ِفقَرٍة  ِكتاَبِة  في  َنْصٍب  َتنويَن  َنِة  الُمَنوَّ الَكلِماِت  َبْعَض  اسَتْخِدْم  4 -
ِبالَوَطن.

القاعدة

اِئدُة على شكِل أَلٍِف فوَقها فتَحتان: ُتكَتُب ألُِف تنويِن النَّْصِب الزَّ

متَِّصلًَة	  ِبما قبلَها إذا كاَن الَحْرُف َقْبلَها يقبُل االتصاَل بما َبعَدُه.

منَفِصلًَة إذا كاَن الحرُف الذي َقْبلَها ال يقبُل االتصاَل ِبما َبعَدُه*.	 

ُيكَتُب الّتنويُن فتحَتين فوَق األلِف اللّّينِة سواٌء أكاَن االسُم مرفوعاً أم  � 

مجروراً أو منصوباً.

التَّقويُم النِّهائّي

الّتطبيق
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التعبيُر الوظيفي 

أواًل : تعّرف
سالَة اآلتيَة، ثمَّ َتعاوْن أنَت وأفراُد مجموعِتَك في تنفيِذ ما يليها مْن أنشطة.    اقرأ الرِّ

 )الّرسالُة الشخصّية(

دمشق 2012/2/12
َصديَقتي الغاليُة سوسن 

وِق  سالَة الُمحّملَة بالشَّ عادَة َتغمُرني وَأنا أكتُب لِك هذِه الرِّ إنَّ السَّ
ٍة جيِّدة. والحنيِن لرؤيِتِك، وأرجو أْن َتكوني بخيٍر وصحَّ

صديَقتي سوسن: أريُد أْن أُخبَرِك أنَّني أُِعدُّ َنْفسي ألكوَن 
وقد  والَخطابِة،  الَفصاحِة  في  الَوطِن  ُمستوى  على  رائــدًة 
اإللقاِء،  على  ِب  والّتدرُّ للمطالعِة  ًا  خاصَّ َبرنامجًا  َوضْعُت 
أستفيَد  أن  يمكُن  والتي  التِّلفاِز  على  البرامِج  بعِض  ومتابعِة 

منها في هذا المجاِل حّتى أفوَز وأرفَع اسَم وطني عاليًا.
في  ونشاطاِتِك  دراسِتِك  عْن  ُتخبريني  أْن  أتمّنى  وأخيراً 

الَمْدَرسة.
ِق الّدائم.  مَع ُأمنياتي لِك بالتفوُّ

صديقتك نجوى

1-  كيَف َتواصلَْت نجوى مَع َصديقِتها سوسن؟

اْلجهَة والتّاريَخ - الُمرَسَل إليه - الُمرِسل. ْد مَن الّرسالِة: 2-   حدِّ

3-  لَم أَرسلَْت نجوى رسالًة إلى صديقِتها؟ 

أكِمل ما يأتي:      تبدأُ المقّدمُة من:  أكتُب إليك ... وتنتهي في ...- 4

  يبدأُ الموضوُع من: َصديَقتي سوسُن  أريُد أن ... وَينَتهي في ...

  تبدأُ الخاتمُة ... وَتنَتهي في ...
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5-  في أيِّ زاويٍة مَن الورقِة َدّوَنْت نجوى الجهَة والّتاريَخ؟ وكذلَك االسَم والّتوقيع؟

ابقُة َرسمّيٌة أو َشخصّية؟6-   هِل الّرسالُة السَّ

تدّرب  

أراَد فراٌس كتابَة رسالٍة إلى أخيِه الذي يدرُس في ِباِد الغربة.  1 -

- ساِعْد ِفراساً في اختياِر الخطاِب المناسِب ألخيه:

  أخي الغالي.             أخي الحبيب.            أخي الوقور.         أخي العظيم.

اختْر مّما يأتي األخبار التي ُتناسُب رسالَة فراس: 2 -

  تفّوُق زميُل فراس في المدَرسة.                     دخوُل أخيِه الّصغيِر إلى المدرسة.

  عودُة الَعمِّ من بالِد الُغربة.                            احتفاُل المدرسِة بعيِد اأُلّم.

اختْر مّما يأتـي الخاتمَة المناسبَة لرسالِة فراس:- 3

  وأخيراً أستودُعَك هللاَ وأَْدعو لَك بالّشفاِء العاِجل. 

  أُبلّغَك تحيَّة األقارِب واْلجيران.

  أتمنّى لَك التّفّوَق والنّجاَح والعودَة بَسالٍم إلى الَوَطن.

4- تعاَوْن مَع رفيِقَك، واجَمْع العناصَر الّسابقَة في رسالٍة ُمكتِملة.

ثانياً: طبِّق

سالة. - اكتْب رسالًة إلى صديِقَك ُتخبُرُه فيها عْن هوايِتَك، وكيَف ُتمارُسها ُملتِزماً عناصَر الرِّ

تعلّم:

، وهَي نوٌع من أنواِع التّعبيِر الوظيفّي.  خصيَُّة: فنٌّ من فنوِن التّواصِل االجتماعيِّ سالُة الشَّ الرِّ

عناصُرها: اْلجهُة والتّاريُخ - اسُم المرَسل إليه - المقّدمُة - الموضوُع )المناسبة( - الخاتمُة 

- اسُم الُمْرِسل.



97

 تأّمِل الّصورَة، ثمَّ َتحاوْر أنَت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها.  

أقرأ                           
)1(

قريِة  في  )1921م(  ميالديٍّة  وألٍف  وتسِعمئٍة  وعشريَن  إحدى  سنَة  العيسى  ُسليماُن  ُولَِد 

»النُّعيريّة«، غربيَّ مدينِة أنطاكيَة، تلقَّى في البيِت ثقافَتُه اأُلولى على 

يِد والِدِه الّشيِخ أحمد العيسى، َفحِفَظ الُقرآَن الكريَم والُمعلّقاِت الّشعريَة 

وديواَن المتنبّي وآالفاً من أبياِت الّشعِر قبَل أْن يدخَل الَمدرسة.

وكاَن لهذِه الثّقافِة الواسعِة أثٌر بالٌغ في تنميِة ميولِه األدبيِّة. أدخلَه أبوُه المدرسَة االبتدائيَّة في 

مدينِة أنطاكية، حيُث َوضَعُه المديُر في الّصفِّ الّرابِع لَِما وجَد في سليماَن الّصغيِر من َنجابٍة 

وُحبٍّ لألدب.

االستعماِر  أياَم  االسكندرونِة  لواَء  تركيا  سلِخ  بعَد  قريتِه  مْن  ينزَح  أْن  الّظروُف  وشاَءِت 

، فدرَس  الفرنسيِّ عْن سورَيَة، فاضطرَّ إلى أْن ينتقَل بيَن مدارَس كثيرٍة لمتابعِة تحصيلِِه العلميِّ

المرحلَة الثّانويَة في ثانوياِت حماَة والالذقيِة ودمشَق، ودفَعُه ُحبُُّه األدَب ليتمَّ تحصيلَُه العالَي في 

داِر المعلميَن الُعليا ببغداَد في العراِق الّشقيِق. وفي عاِم )1967( اختيَر ُموّجهاً أّوَل لماّدِة اللغِة 

العربيِة في وزارِة التّربيِة حتّى نهايِة خدمِته.                              

)معارُف َومهارات(ُسطوٌر في حياِة الّشاعِر ُسليماِن العيسىالدَّرُس الّثاني  

قصائد لشعراء 
معروفين في العصر 
الجاهلي ُعلّقت على 

الكعبة المشّرفة.
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)2(

بدأَ كتابَة الّشعِر في التّاسعِة من عمرِه، وكتَب أّوَل ديواٍن مْن شعرِه في القريِة، تحّدَث فيِه 

عْن ُهموِم الفالحيَن وبؤِسهم، وشارَك بقصائِده القوميِّة في الكفاِح ضدَّ سلِخ لواِء اإلسكندرونِة 

عِن الوطِن األمِّ سورَيَة، وكاَن دائَم النّضاِل َقْواًل وَعَماًل لَِغْرِس القيِم الوطنيِّة والقوميِّة في نفوِس 

الّشعِب، وبسبِب ذلَك دخَل الّسجَن غيَر مّرٍة، وكاَن في نفِس الّشاعِر نزوٌع إلى خلِق أدٍب جديٍد  

منُذ بدأَ ينُظم الّشعَر حتّى أصبَح شاعراً كبيراً.

)3(

في  َشْوٌط  هَي  عربيٍَّة  وطنيٍّة  ثورٍة  كلَّ  بأنَّ  وآمَن  وأوجاِعه،  أِ  المجزَّ الوطِن  بقضايا  اهتمَّ 

المسيرِة التّاريخيِّة الّشاقَِّة إلى الوحدِة ، فكاَن َيطَرُب لها ويُغنِّي مْن أجلِها. 

بدأَ سليماُن العيسى كتاباِتِه الّشعريَة لألطفاِل منُذ عاِم سبعٍة وستيَن وتسعمئٍة وألف )1967م(، 

وصدَرْت لُه مؤلّفاٌت: )غنّوا يا أطفال، شعراُؤنا يقّدموَن أنفَسهم لألطفال، وائٌل يبحُث عْن وطِنِه 

الكبير...(، لكنُّه لْم يكتْب للّصغاِر ليُسلَيهْم، كما يذكُر في مقّدمِة ديواِن األطفال.

قريِتِه على  يكتُب عْن طفولِتِه في  ذا  القوميَّة والفنيَّّة واإلنسانيَّة، وهاُهَو  َينقُل تجارَبُه  إنَُّه 

ضفاِف العاصي في اللّواِء الّسليب: 

َمــالذاً الّصغــاُر  َيقينــيكاَن  الّدمــاِر  مــَن 

َرجــاٍء ُشــعاَع  الحزيــِنكانــوا  ليلــي  ليــِل   فــي 

ِشــعري َربّــاِت  كلَّ  َدعينــييــا  ـي  يُغنِـّ طفــاًل 

 د. ملكة أبيض - خليل إبراهيم الخطيب )بتصرف( 

   د. ملكة أبيض: كاتبة سورية من مواليد 1928 من مؤلفاتها: كتاب )بين األدب والحياة(. 

    خليل إبراهيم الخطيب: كاتب سوري من مؤلفاته: كتاب )بين جدية الرجال وفرح األطفال (.
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االستيعاُب والفهم

أّواًل:
ْم في دفتِرَك بطاقَة تعريٍف بالّشاعر تدّوُن فيها:  صمِّ 1 -

اسَم الّشاعر ...     تاريَخ الوالدة ...      مكاَن الوالدة ... 

الجنسيّة ...          الشهادَة العلميّة...     الهواية ...

عاَم اشتملَْت ثقافُة الّشاعِر األُولى؟ 2 -

اختِر اإلجابَة الّصحيحَة فيما يأتي:  - 3

َينتمي الّنصُّ الّسابُق إلى: الّسيرِة الّذاتيّة - الِقّصة - الَمقالة.

ثانياً: 
1-  رّتِب الفكَر اآلتيَة بحسِب وروِدها في الّنّص:

  بداياُت شعِره.                             والدُة الّشاعِر وعلوُمُه اأُلولى. 

  كتابتُُه الّشعَر لألطفال.                   صفاُت شعِره.

كيَف شارَك الّشاعُر بالّنضاِل الوطنّي؟ 2 -

لماذا كاَن الّشاعُر يكتُب لألطفال؟- 3

موقٌف ورأٌي

  من أنواِع الّسيرِة الذاتّيِة، أْن يكتَب أحُدُهْم عْن نفِسه، أو أْن يكتَب أحٌد َعنُه.

  ما األسلوُب المستخَدُم في الّنصِّ الّسابق؟ وأيُّ األسلوَبين أفضُل في رأِيك؟ 

اللغُة والتراكيب

( في العباراِت اآلتية:  هاِت َمْعنى الفعِل )فتَح1- 

  فتَح الّشاعُر عيَنيِه على الَحياة.               فتَح العرُب األندلس.

  فتَح العاِمُل ثُقباً في الِجدار.
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الّشاعُر َينظُم الَقصيدة.  ِل الجملَة اآلتيَة إلى صيغَتي الُمثّنى والَجمع:  - 2 حوِّ

اشرْح َمعنى )َسْلُخ اللّواء( في العبارِة اآلتية:- 3

  شاَرَك في النِّضاِل ِضدَّ َسْلِخ لواِء إسكندرونَة عِن الوطِن األمِّ سورَية.

تدريباُت القراءة

اقرأ المقطَع األّوَل مراعياً الّضبَط الّصحيح. 1 -

اقرأ أبياَت الّشاعِر في المقطِع األخيِر ُمعبِّراً عن مشاعِر الُحبِّ لألطفال.- 2

ق التذوُّ

أيُّ الّتعبيَرين أجمُل؟ ولماذا؟ 1 -

  حتّى أصبَح شاعراً ال يَُشقُّ له ُغبار.             حتّى أصبَح شاعراً كبيراً.

هاِت عبارًة على نمِط العبارِة اآلتية: 2 -

  كاَن لهذِه الثّقافِة الواسعِة أثٌر بالٌغ في تنميِة ُميولِِه األدبيّة.

نشاط

  ُعْد إلى ديواِن الّشاعِر أو أيِّ مصدٍر للمعلوماِت، واكتْب خمسَة أبياٍت قالَها الّشاعُر في 

األطفال.



101

قواعُد اللّغة

- يقوُل سليمان العيسى في قصيدِته »رسالة من هدى«:

وَهدايــا وأناشــيُد ولِعــُبمــلُء ديواِنك أطفــاٌل وُحبُّ

َيمــرحـــــــوَن َصغيــــرةوصــغـــاٌر  ِبْنــٌت  وأنــا 

حلوُة العيَنيِن، لي غّمازتاِن وَضفيرة

لي َكغيري َقَدماِن َتعشقاِن الَجْرَي والَقْفَز كَغْيري، َتْرُكضان

                

غاُر. اقرأ الِمثاَل اآلتَي، ثّم أجب:     َيمَرُح الصِّ

ُدلَّ على الفعِل في المثاِل الّسابِق، ثمَّ أَعرْبه. 1 -

كل.- 2 أدِخْل على الِفْعِل في المثاِل الّساِبِق َحْرفاً ناصباً، ثمَّ َحْرفاً جاِزماً، واضبْط آخَر الفعِل بالشَّ

  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أَِجب:

غاُر َيمرحوَن.                            ُهْم َيمرحوَن.   الصِّ

غيراِن َيمرحاِن.                          ُهما َيمرحاِن.   الصَّ

األفعاُل اخلَْمسة

)1(

ر:  تذكَّ

يكوُن الفعُل الُمضارع: 
ة. مَّ إذا لَْم يُسَبْق بناصٍب أو جازٍم، ومن عالماِت رفِعِه الضَّ مرفوعاً: 	 

منصوباً:	  إذا ُسِبَق بحرٍف ناِصٍب، وِمْن عالماِت َنصِبِه الَفْتَحة.
كون.  مجزوماً:	  إذا ُسِبَق بحرٍف جازٍم، وِمْن عالماِت جزِمِه السُّ

)2(
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.) اِبَقة )مثّنى - جمع1-   بيِّْن داللَة األفعاِل المضارعِة في كلٍّ مَن األمثلِة السَّ

ميُر الذي دلَّ على المثّنى الغاِئب؟ 2-  ما الّضميُر الذي دلَّ على الجمِع الغاِئب؟ وما الضَّ

.)   أسِنِد الِفْعَل الُمضاِرَع )َيْمَرُح( إلى ضمائِر الُمخاَطِب )أنتم - أنتما - أنِت3- 

ِة في كلٍّ من  مَّ الضَّ المفرِد. ما الذي حلَّ محلَّ  إذا دلَّ على  ُة  مَّ الضَّ عامُة رفِع المضارِع  4 -

حالَتي التَّثنيِة والَجمِع والمخاطبِة المؤنَّثة؟ 

مائِر )واُو الجماعة - ألُف االثنين5-  )الدالّين  ِد الحاالِت التي َنتَجْت عن اتصاِل الفعِل بالضَّ  عدِّ

على الغائِب والمخاطب( - ياُء المؤّنثة المخاطبة( . ما عدُدها؟ 

ماذا ُنسّمي األفعاَل المضارعَة في هذِه الحاالت؟ 6 -

استنتج:
األفعاُل الَخْمَسُة:	  هي ُكلُّ ِفْعٍل ُمضاِرٍع اتََّصلَْت ِبِه أَلُِف االثَنيِن أو واُو الَجماَعِة )الدالّين 

على الغائِب والمخاطب(، أو ياُء الُمَؤنََّثِة الُمخاَطَبة.

     - عالَمُة َرْفِع اأَلفعاِل الَخمَسِة ثبوُت النُّون.

( وَضْع كّاً منها في جملٍة ُمفيدة. هاِت األفعاَل الخمسَة مَن الفعِل )يلعُب  

  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أَِجب:

)ج()ب()أ(

هما يركضان

أنتما تركضان

هم يركضون

أنتم تركضون

أنت تركضين

هما لن يركضا

أنتما لن تركضا

هم لن يركضوا

أنتم لن تركضوا

أنت لن تركضي

هما لم يركضا

أنتما لم تركضا

هم لم يركضوا

أنتم لم تركضوا

أنت لم تركضي

الّتطبيق

)3(
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؟ ما عاَمُة َرْفِعها؟  ُدلَّ على األفعاِل الُمضاِرَعِة في أمِثلَة الَمجموعِة )أ(1- 

؟ ما َعَملُُه؟ ما الذي ُحِذَف من   ما الَحْرُف الذي َسَبق األفعاَل الخمسَة في المجموعِة )ب(2- 

آِخِر األفعاِل الَخْمسة؟

؟ ما َعَملُُه؟ ما الذي ُحِذَف من   ما الَحْرُف الذي َسَبَق األفعاَل الخمسَة في المجموعة )ج(3- 

آِخِر األفعاِل الَخْمسة؟

4-  إذا كاَنْت عامُة رفِع األفعاِل الخمسِة ثبوَت الّنوِن فما عامُة نصِبها وجزِمها؟

استنتج:

. َعاَمُة  َنْصِب اأَلْفعاِل الَخْمَسِة وَجْزِمها َحذُف النُّون	 

  أتمِم الفراَغ باألفعاِل الخمسِة المناسبِة فيما يأتي:

  ال ... في طلِب العلِم ألنُّه طريُقِك إلى اإلبداع.

  عليُكْم أْن ... أنَّ الوطَن يُبنى ِبَسواعِدكم.

  أنتما ... بقراءِة الِقَصِص الّطريفة.

الّتطبيق

القاعدة

هي ُكلُّ ِفْعٍل ُمضـاِرٍع اتََّصلَـْت ِبِه ضمائُر )أَلِـُف االثَنيِن أو واُو  األفعاُل الَخْمَســُة: 	 

الَجماَعة )الدالّين على الغائِب والمخاطِب(، أو ياُء الُمَؤنََّثِة الُمخاَطَبة(.

َحذُف النُّون.  عالَمُة َرْفِع اأَلفعاِل الَخمَسِة ثبوُت النُّون، وَعالَمُة  َنْصِبها وَجْزِمها 	 
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 األطفاُل َيْلَعبوَن: !

اِهَرُة في آِخِره. ُة الظَّ مَّ ُمبَتَدأٌ َمْرفوٌع، وَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ   :اأَلْطفاُل

َيلَعبون:  فعٌل مضاِرٌع َمرفوٌع، وَعالَمُة رْفِعِه ثُبوُت النُّوِن؛ ألنَُّه ِمَن األفعاِل الَخْمَسِة، وواُو 

كوِن في َمحلِّ َرفٍع فاعل. وَجملَُة )يلعبون( ُجملٌَة فعليٌَّة  الَجماَعِة َضميٌر ُمتَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ

في محلِّ َرْفٍع خبر.

 لن َتْذَهبا إلى الَمْلَعِب: !

لَْن:  َحْرٌف ناِصٌب.

فعٌل مضاِرٌع َمنصوٌب، وَعالَمُة َنصِبِه َحذُف النُّوِن؛ ألنَُّه ِمَن األفعاِل الَخْمَسِة، وأَلُِف    :َتْذَهبا

كوِن في َمحلِّ َرفٍع فاعل. االثَنيِن َضميٌر ُمتَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ

َحْرُف َجّر.   :إلى

اِهَرُة في آِخِره. ِه الَكْسَرُة الظَّ ، وَعالَمُة َجرِّ اسٌم َمْجروٌر ِبَحرِف الجرِّ   :الَمْلَعِب

 ! لْم َتْقَرئي الِقّصة.

لْم:  َحْرٌف جاِزم.

َتْقَرئي:  فعٌل مضاِرٌع َمجزوٌم، وَعالَمُة َجزِمِه َحذُف النُّوِن؛ ألنَُّه ِمَن األفعاِل الَخْمَسِة، وياُء 

كوِن  في َمحلِّ َرفٍع فاعل. المَؤنََّثِة الُمخاَطَبِة َضميٌر ُمتَِّصٌل مبنيٌّ على السُّ

اِهَرُة في آِخِره. َة:  َمْفعوٌل ِبِه َمْنصوٌب، وَعالَمُة َنْصِبِه الَفْتَحُة الظَّ الِقصَّ

نماِذُج ُمعَرَبة:
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اقرأ ما َيْأتي، ثّم أَِجب: 1 -

إذا أردتُْم أْن يُِحبَّ األطفاُل لَُغَتُهم، ويُِحبُّوا َوَطَنُهم، فَعلَيُكْم أَْن تَُعلُِّموا اأَلْطفاَل اأَلناشيَد 

الُحْلَوَة، َعلَيُكم أَْن َتكتُبوا لُهْم ِشعراً َجمياًل، ِشْعراً َحقيِقيَّاً.

؟ إنَّني أحِرُص يا ُعصفوَرتي على  ْعِر الَحقيقيِّ َسأَلَْتني ُعصفوَرٌة َذكيٌَّة: ماذا َتعني ِبالشِّ

شيَقِة الموحَيِة، هْل تُريديَن ِمثااًل على ذلَك؟ إِلَيِك الِمثال: اللَّْفَظِة الرَّ

أَْنِت َنشيدي           عيُدِك عيدي

فهَي  اأَلْمِثلَــِة  َعِن  َتسـألي  وال  الَجـميلَِة،  ــعريَِّة  الشِّ وَرِة  الصُّ على  أحـِرُص  أنّنـي  كما 

اِر. َكثيـَرٌة، منها:   أنا ُعصفوٌر ملُء الدَّ

سليمان العيسى ) ديوان األطفال(

اِبقة. أ. استخِرِج اأَلفعاَل الَخْمَسَة الواِرَدَة في الِفْقَرِة السَّ

ب. أَْعِرْب ما َتحَتُه َخّط في الّنصِّ الّسابق.

ا َيأتي: ْفِع إلى حالَِة النَّْصِب في ُكلٍّ ممَّ ِل اأَلْفعاَل الَخْمَسَة من حالَِة الرَّ 2-  َحوِّ

  األوالُد َيلَعبوَن في باَحِة الَمدَرَسة.            أنِت َتْلَعبيَن َتْحَت الَمَطر. 

  ُسعاٌد وأُختُها َتْسَهراِن َطوياًل أَماَم التِّلفاز.

ِل الُجَمَل اآلِتَيَة إلى صيَغِة الُمْفَرِد الغاِئِب، وَغيِّْر ما َيْلَزم: 3-  َحوِّ

  لَْم َتْقَتِربا ِمْن حافَِّة النَّْهر.                       لَْم تُنِشُدوا َمَعنا.

ري عن أَداِء واِجِبك.    لَْم َتَتأَخَّ

4-  استْخِدِم اأَلْفعاَل الَخْمَسَة في ِكتاَبِة جاِنٍب من َحياِتَك الَيوِميَّة.

التَّقويُم النِّهائّي
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قواعُد اإلماء

:) ديَقة   قاَل سليماُن العيسى في قصيَدِتِه )النَّحلَة الصَّ

ـــــَمِر    2- أنَّ ِذئبـاً )شــرس(   نــابُــُه كالَخـنجــِر تـي  عنــَد نـاِر السَّ ثْتنـي َجــدَّ 1-  حـدَّ

ـالِم األغَبِر 3-  جــاَء يـومـاً بعـَد   أَْن غاَب َضْوُء الَقَمر   4- بـاِحثـاً فـي َحـيِّنــا   في الظَّ

ـَجِر 5-  عْن َخروٍف شارٍد  باَتَ َتْحــَت الَمـَطــِر    6- فَرآُه ) راِقـــــــد (   في ِظـالِل الشَّ

7-  فَســـَرْت َهْمَهَمـٌة أْنـــــَذرْت بالخَطــــِر    8- ســــِمعْتها َنْحلــــٌة   فاْنَبــرْت فـي َحَذِر  

      9- وجَعلــْت من َوخِزِه     ِعبــــَرَة الُمعـتـِبــِر

استخرِج الكلماِت التي َتحتوي ألَف تنويِن نصٍب، ثّم علِّْل كتابَتها )مّتصلة أو منفصلة(. 1 -

ِن الكلماِت التي بيَن قوَسيِن تنويَن الّنصِب الُمناسب. نوِّ 2 -

هاِت مفرَد األسماِء اآلتيِة منصوباً ومنّوناً، ثمَّ َضْع كًا منها في جملٍة من إنشاِئك: 3 -

  أناشيد - طيور - قصص - قادمون.

الخّط                  

قعة: 1-  اقرأ الكلماِت اآلتـيَة ُماحظاً رسَم الّداِل والّذاِل بخطِّ الرُّ

ْب على رسِم الحرِف في دفتِرَك بعَد اإلجابِة عْن كلِّ سؤاٍل مّما يأتي: - 2 تدرَّ

أ- هل َترى فارقاً في كتابِة الّدال والّذال؟ 

 مراجعُة تنويِن النَّصب

* * *

* * *

* * *



107

ب- استبعِد اإلجابَة الخطأَ مّما يأتي:

يُرَسُم كلٌّ منهما ُمْنفِرداً: مائاًل مَن:        اليميِن إلى اليسار.

                                                      اليساِر إلى اليمين.

                            األعلى إلى األسفل.

                            مرتكزاً على الّسطر.
ج- الخطُّ العموديُّ فيهما أقصُر أم أطوُل مَن الخطِّ األفقّي؟

ِد الفرَق في كتابِة كلٍّ منهما مّتصًا ومنفصًا. د- حدِّ

- استنتج:
يشترُك حرفا الّدال         والّذال         في طريقِة كتابِتهما، وهما حرفاِن متماثالِن في الّشكِل 

سم.إذا جاَء كّل منهما: والرَّ

 منفرداً:	  يُكتُب مائاًل مَن اليساِر إلى اليميِن، ثمَّ مَن األعلى إلى األسفِل ومرتكزاً 

نقطتان  )األفقي  العمودّي  الخطِّ  مَن  قلياًل  أطوُل  األفقيُّ  والخطُّ  الّسطِر،  على 

والعمودي نقطه ونصف(.

 مّتصًا بما قبلَه:	  يُكتُب برفِع ريشِة القلِم في نهايِة الخطِّ األفقّي ويُكتُب على الّسطِر. 

3- طّبق:
قعة:   اكتْب في دفتِرَك البيَتين اآلتَيين بخطِّ الرُّ

            

:   تأّمْل جماَل الخطِّ الفارسيِّ
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أواًل: تعّرف

  اقرأ الّنصَّ اآلتَي، ثمَّ تعاوْن أنَت وأفراُد مجموعِتَك في تنفيِذ األنشطِة التي َتليه:

الَمْحمّياُت الطبيعّية  

محتوياِتها  مْن  الّداخليِّة.  أو  الّساحليِّة  المياِه  أو  األرِض  مَن  ِمساحٌة  بيعيُّة  الطَّ الَمْحِميُّة 

النّباتاُت والَحَيواناُت البّريُّة والّطيوُر واألسماُك، وتتميُّز بظواهَر طبيعيٍّة ذاِت قيمٍة جماليٍّة أو 

علميٍّة أو ثقافيٍّة. وتستهدُف الَمحميّاُت حمايَة الموارِد الحيَِّة والتّعليَم والبحَث واالستجماَم... 

وتُصاُن فيها الكائناُت الحيُّة الُمقيمُة أو الُمهاجرُة الُمهّددُة باالنقراض .

وللَمحميّاِت الّطبيعيِّة أنواٌع مختلفٌة منها: َمحمّيُة الَمناظِر الطبيعّيِة: وهَي منطقٌة تضمُّ مناظَر 

طبيعيًّة ذاَت أهميٍّة ثقافيٍة، وتُستخَدُم للنُّزهِة والّسياحِة. َمحمّيُة الحياِة الّتقليدّيِة: وهَي َمحميٌّة يكوُن 

نٌة مْن مناطَق ذاِت أهميٍّة ثقافيٍّة وعلميٍّة وسياحيٍّة وجماليٍّة في آن. اإلنساُن َطَرفاً فيها، مكوَّ

)الّتعبيُر الشفوّي( استخداُم رؤوِس األقامالدَّرُس الّثالث  

  د. جورج مارون: تقنيات التعبير وأنماطه بالنصوص الموجهة - المؤسسة الحديثة للكتاب - بتصرف. 
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أكمْل تدويَن رؤوِس األقاِم للنصِّ الّسابِق في المخّطِط اآلتي:   1 -

هْل رؤوُس األقاِم في الّنصِّ الّسابِق هَي الِفَكُر الرئيسُة والفرعّيُة؟ َبرِهْن على ذلك. 2 -

األقاِم  رؤوِس  تدويِن  مْن  َتستفيُد  فكيَف  الّسابقَة شفوّياً،  المعلوماِت  ُتقّدَم  أْن  أرْدَت  إذا  3 -

الّسابقة؟

ثانياً: طّبق

ْنت. 	 تحدَّْث شفوّياً أماَم معلِّمَك ورفاِقَك في الّصفِّ عِن المحمّياِت الطبيعّيِة ُمستعيناً بما َدوَّ

تقنيَة  فِّ ُموظفاً  الصَّ أماَم رفاِقَك في  ، وَتحّدْث عنُه  الّدراسيِّ ِرَك  ُمقرَّ مْن  	 اختْر موضوعاً 

استخداِم رؤوِس األقام.

المحميّات الطبيعيّة

...مكانُها

حمايُة الموارِد 
الحيّة

أهداُفها

التعليُم والبحُث 
واالستجمام

...

تعلّم:

، وتقوُم على  هَو تدويُن الِفَكِر الرئيسِة والفرعيِّة الهاّمِة في النّصِّ استخداُم رؤوِس األقاِم 	 

التقاِط أبرِز الِفكِر في النصِّ المسموِع أو المقروِء وَتدويِنها، وذلَك بهدِف استْذكاِرها ثانيًة، 

وإعادِة صياغِتها.



110

ِل اللَّوحَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَك حوَل محتوياِتها. - تأمَّ

الَعَمل

ُل: الّنملُة والقائد                      )استماع( الدَّرُس األوَّ

الدَّرُس الثَّاني: ِصناعُة الَفّخار               )معارُف ومهارات(

ضة                     )معارُف ومهارات( الدَّرُس الّثالُث: الممرِّ

الَوحدُة الخامسة
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وَرَة، ثمَّ َتحاَوْر أنَت ورفاُقَك حوَل مضموِنها.   تأّمِل الصُّ

االستيعاُب والَفهم

أّواًل:

، ثمَّ أَِجب: - استمْع إلى الّنصِّ

1- لماذا دخَل الَخْوُف إلى نفِس القاِئد ؟

2- ماذا َتحمُل الّنملُة ؟ وإلى أيَن كاَنْت َتتَّجه ؟

3- كْم َعدُد ُمحاوالِت الّنملِة في الّصعوِد بحبَِّة الَقْمح؟ 

4- على َمْن َقصَّ القاِئُد حكايَة الّنملة؟

ل   )استماع(النَّملُة والقاِئدالدَّرُس األوَّ



112

ثانياً:
- استمْع إلى الّنصِّ مّرًة ثانيًة، ثمَّ أَِجب:

ًة ثانية؟ 1-  لماذا خاَف القائُد من َخْوِض المعركِة مرَّ

2-  بَم لفَتْت الّنملُة انتباَه القاِئد؟

 أكِمِل الفراغاِت اآلتيَة بما ُيناِسب:3- 

  نوُع النّصِّ المسموع ...            اسُم الكاتب ...             شخصيّاتُه ...

االستماُع واالكتشاف 

- استمْع إلى المقطِع األّول، ثمَّ اكَتِشف:

. : جبان - األمل.        مرادَف: حليف  - أبطأَ.        جمَع: مّرة - صفُّ  أ- ضدَّ

ب- الّسبَب في دخوِل الخوِف إلى نفِس القاِئد.

تمريُن الّذاكرة

- رتِّْب حوادَث القّصِة كما استمعَت إليها:

  سرياُن روِح العزيمِة في نفوِس الُجنود.                رؤيُة القائِد النّملَة وتعلُُّمُه منها.

  خوُف القائِد مْن خوِض المعركِة مّرًة ثانية.

تنميُة األداء

- تحّدْث شفوّياً عِن الّدرِس الذي تعلّمَتُه مَن الّنملة.

تحليُل األسلوب

- أكمْل شفوّياً ما يأتي:

1- مْن صفاِت األلفاِظ في الّنّص: )الّسهولُة من مثِل: النّصر...  ...(.

2- أيُّهما أجمُل؟ ولماذا؟     علّمْتني هذِه النّملُة درساً عظيماً.

                                   لقْد علّمْتني هذِه النَّملُة درساً عظيماً.
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 تأّمِل الّصورَة، ثمَّ َتحاوْر أنَت ورفاُقَك حوَل مضموِنها.  

أقرأ                           
-1-

في  اإلنساَن  رافَقتا  وقْد  دوَنهما  الحياِة  استمراُر  يمكُن  أساسيّتاِن ال  ماّدتاِن  والتّراُب  الماُء 

رحلِتِه الحياتيِّة منُذ بدايِة وجودِه على األرِض، فاستعاَن بهما في تلبيِة حاجاِته اليوميِّة خاّصًة 

الّزيِت  استخدَمها، كخوابي  التي  واألدواِت  والَمسكِن  والَمشَرِب  المأكِل  في 

والماِء وُقدوِر الّطبخ، لكنَّ الخّزافيَن َيصنعوَن منُهما أيضاً آنيًة بديعَة النّقِش 

والّزخرفِة للّزينِة أو ألغراٍض خاّصة.
-2-

اِر واحدةٌ مَن الِحَرِف التي َعَرَفها اإلنساُن، ومارَسها في بلداٍن كثيرٍة منُذ أقدِم الُعصوِر،  وصناعُة الَفخَّ

لصال. اِر أو الصَّ ُمعتمداً على نوٍع خاصٍّ مَن الّطيِن الذي هَو ماٌء وتراٌب، حيُث يُسّمى طيَن الَفخَّ

)معارُف َومهارات(ِصناعُة الَفّخار الدَّرُس الّثاني  

ج. خابية:

الجّرة الكبيرة

  من ُكتب الفراشة - مهن يدويّة تراثية - دار العودة - بيروت.
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ُمتماسكاً، سهَل  الماِء معجوناً  مَع  ُن  يكوِّ الُحَبْيباِت،  دقيُق  َمعدِنيٌّ  تُرابيٌّ  والّصلصاُل خليٌط 

التّشكيِل لُصنِع الُقدوِر واألقداِح  بتمليس ألواٍح، أو حلقاٍت مكدَّسٍة منُه باليِد أو بالتّدويِر فوَق 

دوالِب الخّزاِف اليدويِّ أو اآللّي.

لِة من قدوٍر وأواٍن تُْحمى أو تُشوى في ُفرٍن على درجِة  ارياِت المشكَّ   وبعَد جفاِف الَفخَّ

ِة زجاجيٍّة، وذلَك برشِّ طبقٍة مَن  حرارٍة عاليٍة فَتقسو وتشتّد. ولجعلِها غيَر مساميٍَّة تُغّطى بمادَّ

الموادِّ الّزجاجيِّة على األواني المصنوعِة، ثّم تُْشَوى مرًة أخرى.

-3-
أو  الّشمِس  أشعِة  تحَت  تُجفَُّف  حيُث  قوالُب  وتشّكُل  الماّدة،  هذِه  مْن  اآلجرُّ  يُصنُع  كما 

، وقد يستخدُم كبالٍط  العربيِّ الوطِن  البناِء األساسيِّة في  ويَُعدُّ اآلجرُّ مْن موادِّ  األفراِن،  في 

ُمزخرٍف لتزييِن األرضيّاِت وزخرفِة الجدراِن في المباني الفخمِة أو المهّمِة من مثِل المدارِس 

ودوِر العبادة...، َفيُضفي عليها َبهاًء وَجمااًل، وتُرى روائُع هذا الفنِّ جليًّة 

في العديِد مْن ِفناءاِت الُقصوِر، وفي ِقباِب الَمساجِد والكنائِس وُجدراِنها.

-4-
وكذلَك الَجصُّ أيضاً َمصدرُه التُّربـة، ويتألُّف مَن الِكْلِسِ والّرمـِل ومـسحوِق حجِر الجصِّ 

األبيِض المعروِف بالِجْبِس، ويُستخدُم معجوُن الجصِّ والماُء لتغطيِة الجدراِن والّسقوِف بطبقٍة 

قبَل  الّطبقُة  هذِه  تُنقَش  أن  ويمــكُن   ،) )المالج  بالُمْسطرين  تُملّـُس  مستويـٍة 

الّضوُء  ويُحدُث  فيها،  النّجوِم  أو  هِر  الزَّ مَن  مختلفٍة  بنقوٍش  تصلُِّبها  اشتداِد 

مختلِف  في  األلواِن  جَة  متموِّ وأشكااًل  ِظالاًل  المنقوِش  الجصِّ  على  الّساقُط 

ساعاِت النّهاِر فتُكسبُُه جمااًل وَرْونقاً. وتُصنُع مَن الجصِّ الُمحفَِّر أيضاً ستائُر 

ِة النّور. للنّوافُذ، تصدُّ الحرارَة وتخفُِّف من ِحدَّ

-5-
تلَك بعُض الِحَرِف والّصناعاِت التي اعتمَدْت على الماِء والتُّراِب، فكاَنْت خيَر َعْوٍن لإلنساِن 

في حياِتِه، حيُث ساهَمْت في استقراِرِه وفي استمراِر وجوِده.

ساحات

آلة يُسوى

بها اآلجّر

تُزيّن
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االستيعاُب والفهم

أّواًل:
ما الموادُّ التي استخدَمها اإلنساُن في بدايِة رحلِة حياِته؟  1 -

ما الِحَرُف التي ورَدْت في الّنّص؟ 2 -

ممَّ يتكّوُن الّصلصاُل ؟ ولَم ُيستخَدم؟ 3 -

(؟ ممَّ ُيصنُع الطوُب )اآلجّر- 4

ماذا ُيصنُع مْن كلٍّ مَن: الَفّخار - اآلجّر - الَجّص؟- 5

ثانياً:
لماذا ُتشوى الَفّخارّياُت في الفرِن على درجِة حرارٍة عالِية؟ 1 -

اختِر اإلجابَة الّصحيحَة فيما يأتي:- 2

أ- ُتغّطى الَفّخارّياُت بماّدٍة زجاجّيٍة:

  لتصبَح أكثَر صالبة .         لجعلِها غيَر مساميّة .        ليكوَن َمنظُرها أجمل .

ب- ُيعدُّ اآلجّر مْن موادِّ:

  طالِء جدراِن المنازل.        البناِء األساسيّة.               تزييِن الَمباني الَفْخمة.

ما أهمّيُة هذه الِحَرِف في حياِة اإلنسان. 3 -

موقٌف ورأي 

ماذا تقوُل لـ:     ِحَرفيٍّ فنّاٍن في صناعاِتِه وزخرفاِته؟

اللغُة والّتراكيب

1- هاِت مَن المقطِع األول:

  ُمثنّى: ماّدة.              جمَع: حاجة - خّزاف.

2- هاِت اسَم الفاعِل مَن الفعِل )عرَف(، واذكْر وزَنه.
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3- ما الفرُق في الَمعنى بيَن الكلمَتين الملّونَتين؟

  ) ِفناُء البيِت واسٌع وجميل(.                   ) َفناُء الّظلِم قريب(.

تدريباُت القراءة

اقرأ المقطَع األّوَل ُمراعياً أداَء المعنى، والوقَف في نهايِة الجملة. 1 -

رد.- 2 اقرأ المقطَع الّثاني ُمراعياً القراءَة المعبِّرَة في أسلوِب السَّ

 الّتذّوق

أيُّهما أجمُل؟ ولماذا؟  1 -

  يُضفي عليِه بهاًء وَرْوعة.              يزيُدُه بهاًء وَرْوعة.

2-  سمِّ نوَع األسلوِب في كلٍّ مّما يأتي:

- الماُء والتُّراُب ماّدتاِن أساسيّتاِن ال يُمكُن استمراُر الحياِة مْن دوِنهما".

وِق واشَترى            وعلى النّاِس ما افَترى - قال محمد الفراتي :  باَع في السُّ

قواِعُد اللَُّغة

             

ار وهَو قائٌم بيَن أدواِتِه، فسألتُُه عْن هذِه المهنِة، فقال:  كْنُت واقفاً أماَم صانِع الَفخَّ

صناعُة الَفّخاِر مْن أقدِم الِحَرِف التي عرَفْتها الحضارُة، فاإلنساُن هَو الّساعي دوماً إلى 

بائن. تطويِرها وإتقاِنها وهَو الواثُق بمنتوجاِتِه وبأنَّها ستُْرضي ذوَق الزَّ

  اقرأ المثاَل اآلتي، ثّم أَِجب:

  وقْفُت أماَم صانِع الَفّخار. 

1-  ُدلَّ على اسِم الفاعِل في المثاِل الّسابِق، واذكْر وزَنه.

اسُم الفاعِل مَن الفعِل ِ الثالثّي املعتل

)1(
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2-  ما الفعُل مْن اسِم الفاعِل الّسابق؟ وما عدُد أحرِفه ؟

( معّتلٌة أم َصحيحة؟  هْل أحرُف الفعِل )صنَع3- 

4-  هْل تغيََّر أحُد أحرِف هذا الفعِل عنَد َصْوِغ اسِم الفاعِل منه؟

َعَجَن - َنقَش - َسحَق - َخلَط. ُصْغ اسَم فاعٍل من كلِّ من األفعاِل اآلتـية:   

  اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أَِجب:

  كْنُت واقفاً أماَمه.    هَو قاِئٌم بيَن أدواِته.    هَو الّساعي دوماً إلى تطويِرها.

استخرْج أسماَء الفاعليَن في األمثلِة الّسابقِة، واذكْر وزَنها. 1 -

اذكْر فعَل كلٍّ مْن أسماِء الفاعليَن الّسابقة. 2 -

؟ ما عدُد أحرِف كلٍّ مَن األفعاِل: وقَف- قاَم - َسعى - 3

هل أحرُف كلٍّ مْن هذِه األفعاِل صحيحٌة أو معتلَّة؟ 4 -

 ما الّتغييُر الذي طرأَ على حرِف العلِّة في كلٍّ مَن األفعاِل الّسابقة؟5- 

استنتج:
(. إذا وقَع حرُف العلّة في: يُصاُغ اسُم الفاعِل ِمَن الِفْعِل الثُّاثيِّ المعتلِّ على وزِن )فاعل	 

      - أّوِل الفعِل بقَي على حالِه .    - وسَط الفعِل ُقلَِب همزة .      - آخَر الفعِل ُقلَِب ياء.

ُصْغ اسَم فاعٍل من كلٍّ من األفعاِل اآلتية:    وضَع - وسَم - َرمى - قاَل - باَع .

)2(

الّتطبيق

الّتطبيق

اسُم الفاعِل	  اسٌم يدلُّ على الفعِل، وَمْن قاَم بالفعل.

( دوَن أْن يطرأَ تغييٌر  يُصاُغ اسُم الفاعُل مَن الفعِل الثاثيِّ الّصحيِح على وزِن )فاعل	 
على أحِد أحرِفه.

ر:  تذكَّ
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ار.  ! وقْفُت أماَم صانِع الَفخَّ
فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الّسكوِن التصالِه بتاِء الفاعِل، والتّاُء ضميٌر متصٌل مبنيٌّ على    :وقفُت

الضمِّ في محِل رفِع فاعل.

أماَم:  مفعوٌل فيِه ظرُف مكاٍن منصوٌب وعالمُة نصِبه الفتحُة الظاهرُة في آخِره.

ِه الكسرُة الّظاهرُة في آخِره. صانِع:  مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمُة جرِّ

 .ِه الكسرُة الّظاهرُة في آخِره اِر: مضاٌف إليه مجروٌر وعالمُة جرِّ الَفخَّ

اقرأ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أََِجب: 1 -

ابوِن، َكما ال يُْمِكُن  ُربََّما ال َيْسَتطيُع أَيُّ باحٍث أَْن يذكَر ِبِدقٍَّة عاليٍة تاريَخ ِصناَعِة الصَّ

نين  ناَعَة عاِئَدٌة آلالِف السِّ َل صانٍع لَُه، إال أَنَّنا واثقوَن مْن أنَّ هذِه الصِّ أْن َيعرَف بالتَّأكيِد أَوَّ

َقْبَل الِميالد. 

- صّمْم جدواًل في دفتِرَك وفَق اآلتي، وامأْلُه بالمطلوب:

الّتغييُر الذي طرأَ على حرِف الِعّلةنوُع فعلِهفعلُهوزنُهاسُم الفاعل

نموذٌج ُمعرب:

التَّقويُم النِّهائّي

القاعدة

( دوَن أْن يطرأَ تغييٌر  يُصاُغ اسُم الفاعُل مَن الفعِل الثاثيِّ الّصحيِح على وزِن ) فاعل. 1

على أحِد أحرِفه.

(. إذا وقَع حرُف العلّة في:   يُصاُغ اسُم الفاعِل ِمَن الِفْعِل الثُّاثيِّ المعتلِّ على وزِن )فاعل. 2

- أّوِل الفعِل بقَي على حالِه.      - وسَط الفعِل ُقلَِب همزًة.      - آخَر الفعِل ُقلَِب ياء.
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)َيعرُف - باَع - َرمى - َوصل(.  هاِت اسَم الفاِعِل ِمن كلٍّ مَن األفعال: - 2

ا يأتي: ا َبيَن الَقوَسيِن في ُكلٍّ ِممَّ اخَتْر اسَم الفاِعِل المناسِب ِممَّ 3 -

  قرأَ )قارئ - ُمقِرئ - مقروء(.                       أكل )مأكول - أّكال - آِكل(. 

ناعاِت  استخدْم أسماَء الفاِعليَن ِمَن األْفعاِل الثُّاِثيَِّة في ِكتاَبِة فْقَرٍة عن تاريِخ إِْحدى الصِّ 4 -

الَقديمِة في َبْلَدِتك. 

َقواِعُد اإِلماء

                                 

  اقرأ المثالَيِن اآلتَيين، ثّم أَِجب:

يِن واآلجّر. ْلصاِل والطِّ   يُعدُّ التُّراُب منشأً للصَّ

اِنُع َماًء وَصلصااًل لُصْنِع الُقدور.    َيستخدُم الصَّ

ما نوُع الَهْمَزِة في كلٍّ ِمَن الكلمَتين الملّونَتين؟  1 -

(؟ َكيَف ُرِسم َتْنويُن النَّصِب َعلَيها؟ أيَن ُرِسَمِت الهمزُة في كلمِة )منشأ- 2

(؟  َكيَف ُرِسَم َتنويُن النَّصِب َعلَيها؟ ِبَم ُسِبَقِت الَهْمَزُة في َكلَِمِة )ماء- 3

استنتج:

َفِة الَمْكتُوَبِة َعلى أَلٍِف أو الَمْسبُوَقِة ِبأَلف. يُرَسُم َتْنويُن النَّْصِب َفْتَحَتيِن	  َفوَق الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

َنَتين َتْنويَن َنْصٍب، ُثمَّ ضْع ُكًا ِمْنُهما في ُجْملٍَة ِمْن إِْنشاِئك:   اجعِل الَكلَِمَتين اآلِتيَتين ُمَنوَّ

  ملجأ - هواء.

 تَْنويُن النَّْصِب بَعَد الَهْمزَِة املَُتَطرَِّفة

)1(

الّتطبيق
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  اقرأ اأَلْمِثلََة اآلِتَيَة، ُثمَّ أَِجب:

اُف ُجزءاً ِمْن دوِن َتزيين.                كاَن الِجداُر َمليئاً ِبالنُّقوِش الَبديَعة.   َتَرَك الَخزَّ

ينيَُّة تُعطي ِدْفئاً َرقيقاً.   البُيوُت الطِّ

َنِة َتْنويَن َنْصب.  ْد َنوَع الَهْمَزِة في الَكلِماِت الُمَنوَّ حدِّ 1 -

َفٍة َمْرسوَمٍة على األلِف؟ هل انَتَهْت أَيٌّ ِمْن هِذِه الَكلِماِت ِبَهْمَزٍة ُمَتَطرِّ 2 -

هْل ُسِبَقِت الَهْمَزُة في أَيٍّ ِمْن هِذِه الَكلِماِت ِبأَلٍِف؟ َكيَف ُرِسَم َتْنويُن النَّْصِب آخَر ُكلٍّ ِمْنها؟ 3 -

َبب.- 4 ا َقْبلَها. َبيِِّن السَّ ًة ُمْنَفِصلًَة َعمَّ ًة ُمتَِّصلًَة ِبما َقْبلَها، وَمرَّ جاَءْت ألُِف َتْنويِن النَّْصِب َمرَّ

استنتج:
ُيرَسُم َتنويُن النَّْصِب:

طِر إذا َسَبَقها  َفِة الُمْفَرَدِة الَمْرُسوَمِة َعلى السَّ ألفاً ُمْنَفِصلًَة	  َفوَقها َفْتَحتاِن َبْعَد الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

َحْرٌف ال يقبُل االتصاَل ِبما َبْعَده.

َفوَقها َفْتَحتاِن إِذا َسَبَقها َحْرٌف يقبُل االتصاَل ِبما َبْعَده. ألفاً متَِّصلًَة 	 

َنتيِن َتنويَن َنْصب:           عْبء - مقرْوء. اجَعِل الَكلَِمَتيِن اآلِتَيَتيِن ُمَنوَّ

القاعدة
ُيْرَسُم َتْنويُن النَّْصِب:

َفِة الَمْكتُوَبِة َعلَى أَلٍِف أو الَمْسبُوَقِة ِبأَلِف. َفْتَحَتيِن	  َفوَق الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

طِر إذا  َفِة الُمْفَرَدِة الَمْرُسوَمِة َعلى السَّ أَلِفاً ُمْنَفِصلًَة َفوَقها َفْتَحتاِن	  َبْعَد الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

َسَبَقها َحْرٌف ال يقبُل االتصاَل ِبما َبْعَده.

إِذا َسَبَقها َحْرٌف يقبُل االتصاَل ِبما َبْعَده. أَلِفاً متَِّصلًَة َفوَقها َفْتَحتاِن 	 

)2(

الّتطبيق
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( َبْعَد َتْنويِنها َتْنويَن َنْصب: امأل الَفراَغ ِبالَكلِماِت اآلِتَيِة )بطْيء - نْشء - عطاء- 1

  كاَن الَعَمُل ... لِكنَُّه ُمتَقٌن.      َعلَينا أَْن َنْبِنَي ... ُمْبِدَعاً.     َنْطَمُح أَْن َنُكوَن أكثَر ...

ا يأتي: - 2 شيئاً - مخبوءاً - رداًء - نبأً. علِّْل ِكَتابَة َتنويِن النَّْصِب في ُكلٍّ ِممَّ

َنًة َتْنويَن َنْصٍب في كتابِة فقرٍة َعْن  َفًة ُمَنوَّ اسَتْخِدْم َبْعَض الكلماِت التي َتْحَتوي همزًة ُمَتَطرِّ 3 -

ِصناَعٍة َتْعِرُفها.

الّتعبيُر )اإلبداعّي(

أواًل: تعّرف

  اقرأ الّنصَّ اآلتَي، ثمَّ أَِجب:

َيران ِمْهَنُة الطَّ

تَُعدُّ ِمهنُة الّطيراِن مَن المهِن الّصعبِة، فهي تحتاُج إلى تمريناٍت رياضيٍّة قاسيٍة وإلى 

الّسباحِة وغيِرها، وتحتاُج أيضاً إلى مؤّهالٍت علميٍّة كدراسِة الهندسِة ألنَّ الّطائرَة تضمُّ 

آالٍت دقيقًة، وإلى اإللماِم بعلوِم الجغرافيا واألجواِء واألرصاِد الجويّة.

ابقة: 1-  اختْر مّما يأتي الفكرَة الرئيسَة للفقرِة السَّ

  أهميُّة مهنِة الّطيران.                                     صعوبُة مهنِة الّطيران.

  حاجُة الطيَّاِر إلى علوٍم مختلفة.

2-  ما أسباُب صعوبِة مهنِة الّطيران؟

3-  ما العلوُم التي يحتاُجها مْن يودُّ ممارسَة الّطيراِن كي يصبَح طيَّاراً؟

التَّقويُم النِّهائّي

ِع في كتابِة فكرٍة َرئيسة( )التوسُّ
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حِت الِفَكُر الفرعّيُة الفكرَة الرئيسة ؟ هْل وضَّ 5 -

ِد األدواِت التي َربطِت الِفَكَر بعَضها ببعض.- 6 حدِّ

اختْر مّما يأتي ِفَكراً تدعُم الفكرَة الرئيسة: 7 -

  ُخلُوُّ َجسِد الطيّاِر مَن اأَلْمراض.            ارتداُء الطيّاِر اللِّباَس األنيق.

  حاجُة الطيّاِر إلى لغٍة بجانِب لغِته.         حاجُة الطيّاِر إلى دراسِة الكيمياء.

أِضِف الِفَكَر الفرعّيَة التي اخترَتها إلى الفقرِة الّسابقِة ُمستخدماً أدواِت الّربِط الُمناسبة.- 8

استنتج:

تحتاُج الفكرُة الّرئيسُة إلى فكٍر فرعّيٍة	  توّضُحها وتدعُمها، وتُستخدُم فيها أدواُت الربِط كـ: 

الواو - الفاء - ألن ...

ثانياً: طّبق

ْع في الفكرِة الّرئيسِة اآلتيِة مّتبعاً الخطواِت التي َتليها:  - توسَّ

                   ُصعوبُة مهنِة الِحدادِة في المجتمع:

  الخطوُة اأُلولى: تحديُد الفكِر الفرعيِّة الّداعمِة للِفكِرِة الرئيسة.

  الخطوُة الثّانية: ترتيُب الِفَكِر الفرعيِّة وجمُعها في ِفْقرة.

  الخطوُة الثّالثة: الّربُط بيَن الِفَكِر بأدواِت الّربِط الُمناِسبة.

الِفَكرة الرئيسُة 
صعوبُة مهنَة الّطيران

الِفَكُر الفرعيّة

الحاجُة إلى 
تمريناٍت رياضيّة

الحاجُة  إلى 
شهادٍة علميّة

أكمِل المخّطَط اآلتـي: 4 -
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ورَة، ثمَّ تحاَوْر أنت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها. ِل الصُّ   تأمَّ

اقرأ                           

أنساهـا1- وقَفْت تُداوي ُجْرَح َمْرضاهــا  ال  النَّفِس  في  بعزيمٍة 
فيَّاضـٍة ببســمٍة  المالِك  ِمثَل  َثناياهــا2-  فــي  كشمٍس  لَــمــَعــْت 
فوِف َتسيُر دوَن توقٍُّف أَْعياهـا3- بيَن الصُّ وال  أوقَفها  العجُز  ال 
َمقـرورًة َمريضــًة  َتجسُّ  ِبَيٍد  َفتُِحــسُّ أنَّ العطــَف قــد أَحياهــا4- 

ïïï

ُدنياهــا5- َنِسَيْت ألجِل اآلخريَن شـؤوَنها ــاس  ــنَّ ال ألجــِل  نسَيْت 
أنُفـــٍس لِخدمِة  ُخلِقْت  فكأنَّها  وأَْضناهـــا6-  يـــْأٌس  هــدَّهــا  قــْد 

ïïï

حـديقٍة بكلِّ  نيا  الدُّ زهرُة  هَي  َشذاهـا7-  َعبيُر  نيا  الدُّ في  فــاَح  قد 
ـٌة بيضــاُء  في أثـواِبها ِبيُمناهـــــــا8- حوريَـّ حــًة  ُملوِّ َتمشــي 
فغنَّاهــا9- فــكأنَّ فــي كلماِتها أُنشــــودًة أَمـــــــــــٌل  ــهــا  َضــمَّ قــْد 

مصطفى ملح 

َضةالدَّرُس الّثالث   )معارُف ومهارات(الُمَمرِّ

   مصطفى ملح: شاعر مغربي من مواليد مدينة برشيد. من دواوينه »عصافير الطفولة«.

أسناِنها

أتعَبها

مصابًة بالبرِد



124

االستيعاُب والفهم

اًل:  أوَّ

ضُة ُتداوي َمْرضاها؟ 1- كيَف وقَفْت الممرِّ

ضُة ُشؤوَنها وُدْنياها؟ 2- مْن أجِل َمْن َنسيِت الُممرِّ

3- انُسْب كًا مَن الفكِر اآلتيِة إلى الَمقطِع الُمناسِب مَن الّنّص:

  ِصفاُت الُممّرضِة الخارجيّة.

  َعَمُل الممّرضِة وَنشاُطها.

ضِة مْن أجِل خدمِة النَّاس.   تضحيُة الُممرِّ

 ثانياً:

ُن المعاني اآلتية: 1- ُدلَّ على األبياِت التي تتضمَّ

ضِة تُضيُء َوجَهها كالّشمِس تنيُر الّسماء. أ -   َبسمُة الممرِّ

ضِة يُعيُد الحياَة إلى الَمْرضى والُمتَعبين. ب- حناُن الممرِّ

ضُة أينما ُوِجَدْت َوْردٌة يفوُح ِعطُرها على الَكون. ج-  الُممرِّ

ضِة َعْذٌب يبعُث األمَل في نُفوِس الَمْرضى. د-   كالُم الممرِّ

2- استبعِد اإلجابَة الغلَط فيما يأتي:

اخليَِّة:      العطُف - النِّسياُن - العزيمُة - التَّفاني.   ضِة الدَّ   مْن صفاِت الممرِّ

ضِة الخارجيَِّة:    نشيطٌة - ُمبتسمٌة - َبْيضاء - َحزيَنة.   مْن صفاِت الممرِّ

3- ما سبُب عودِة الحياِة واألمِل إلى الَمرضى؟

موقٌف ورأٌي

- قاَل الّشاعُر مصطفى ملح:

ها أمــٌل فغنّـاهــا   فكأنَّ في كلماِتها أُنشودًة          قْد َضمَّ
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- وقاَل الّشاعُر إبراهيُم طوقان في وصِف الُممّرضات:

   ُمرُّ الّدواِء بفيَك          ُحْلٌو من عذوبِة نطِقِهنَّ

1- وازْن بيَن أثِر الكلمِة العذبِة في المريِض عنَد كا الّشاعَرين.

2- عّبْر في جملٍة عن شعوِرك تجاَه الممّرضة.

اللغُة والّتراكيب  

1- هاِت مَن األبيات:

  ضدَّ كلمِة: أَراَقها.                            مرادَف كلمِة: أَْتَعَب. 

2- أكمْل على نمِط الجملِة اآلتية: 

  مريضٌة مقرورٌة.                             أوراٌق منثورٌة.

  قصيدٌة ...                                      أرٌض ...

3- هاِت كلمَتيِن على نمِط )فيَّاضة(.

( فيما يأتي: ِح الفرَق في معنى )َهدَّ 4- وضِّ

  َهدَّ اليأُس الَمْرضى.                          َهدَّ العامُل الجداَر الُمَتداعي.

تدريباُت القراءة

اقرأ األبياَت قراءًة شعريًَّة معبِّرًة مستخدماَ حركاِت اليَديِن وتعابيَر الَوْجه. 1 -

اقرأ البيَت األخيَر معبِّراَ عن مشاعِر اإلعجاب.- 2

، ثـــمَّ ألِقهما أماَم معلِِّمَك ورفقاِئَك ُمراعياً قواعَد  َل والّثاني مَن الّنصِّ احفـــِظ المقطَعين األوَّ 3 -

اإللقاِء الشعرّي. 
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التذّوق      

هرِة. ِبَم شبََّه َبسَمَتها؟  ضَة بالماِك والزَّ 1-  شبََّه الشاعُر الممرِّ

 اختْر من القصيدِة بيتاً أعجَبَك، وبيِّْن الّسبب.2- 

نشاط      

ثاثَة  دفترَك  في  ْن  ضِة ودوِّ الممرِّ إبراهيم طوقان في وصِف  الّشاعِر  إلى قصيدِة    ُعْد 

أبياٍت منها.

قواعُد اللَُّغة            

      
ذكُرَك محموداً   يكْن  فأَخلِْص في عملَِك  بأفعالِِه،  َمْحِميٌّ  ِبعملِه  إنساٍن مذكوٌر  كلُّ 

ك موفوراً. وَحظُّ

واعلْم أنَّ المجدَّ ُمميٌَّز بيَن ُزمالِئِه ألنُّه يُتِقُن عملَُه، والنَّجاُح مبنيٌّ على الُمثابرِة واإلتقاِن، 

وكلٌّ منّا َمدعوٌّ ليجيَد عَملُه وَمعنيٍّ بتطويِرِه، فكما هَو َمقوٌل: العمُل يُغيُِّر َمسيَر حياِة اإِلنسان 

ويُقّرُر َمصيَره.

- اقرأ، ثمَّ أَِجب:

  ُكلُّ إنساٍن مذكوٌر بعملِه. 

  أَخلِْص في عملَِك يُكْن ذكُرَك محموداً.

مَن  ـــُه  ووزَن المفعوِل،  ــَم  اس استخرْج  1 -

ابَقين. المثالَين السَّ

أهَو  أحرِفِه؟  عـدُد  ما  منهما؟  كلٍّ  فعُل  ما  2 -

صحيٌح أْم معتّل؟

اسُم املَْفعول مَن الفعِل الّثالثّي 
املعتّل

)1(

ر:  تذكَّ

• اسم يدلُّ على الفعل ومن  اسُم المفعوِل	
وقَع عليه الفعل.

حيح على  •يصــاغ من الفعل الثالثّي الصَّ 	
وزِن َمْفعول.  ) ُذكر- مذكور(.
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) َمدَّ - َسأََل - أََكَل(. هاِت اسَم المفعوِل مْن كلٍّ مَن األفعال:   

- اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أَِجب:

  النّجاُح َمبنيٌّ على الُمثابرِة واإلْتقان.          كلٌّ منّا َمدعوٌّ ليتُِقَن عملَُه وَمْعِنيٍّ بتطويِره.  

النَّموذج: � م جدواًل مماثًا، وامأْلُه بالمطلوِب وفَق 	 صمِّ

اسُم 
المفعول

فعلُُه 
 موقُع حرِفنوُعهالماضي

العلّة
 فعلُُه

صوغه اسم مفعولالمضارع

 إبدال حرف المضارعة ميماً مفتوحةيبنيآخر الفعلثالثّي معتّلبنىَمبنيٌّ
وتشديد حرف العلة )الياء(

 َمدعّو

َمعنّي

استنتج:

على وزِن الفعِل المضارِع بعَد قلِب   يُصاُغ اسُم المفعوِل مَن الفعِل الّثاثّي /المعتّل اآلخر/ 	 
حرِف المضارعِة ميماً مفتوحًة وتشديِد حرِف العلّة ) الواو - الياء(.

- كما هَو َمقول: العمُل يُغيُّر َمسيَر حياِة اإلنساِن ويُقّرُر َمصيَره.  

م جدواًل ُمماثًا، وامأْلُه بالمطلوِب وفَق النَّموذج: �صمِّ 	

 اسُم
المفعول

 فعلُه
 موقُع حرِفنوعُهالماضي

العلّة
 فعلُه

صوغه اسم مفعولالمضارع

قلب حرف المضارعة ميماً مفتوحةيسيروسط الفعلثالثّي معتلسارمسير

 مقول

مصير

)2(

الّتطبيق

الّتطبيق
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استنتج:

يصاُغ اسُم المفعوِل مَن الفعِل الّثاثّي المعتّل الوسِط	  على وزِن الفعِل المضارِع بعَد قلِب 
حرِف المضارعِة ميماً مفتوحة.  ذاب - يذوب - مذوب.

باع - ساد - قاد - سال. هاِت اسَم المفعوِل من كلٍّ مَن األفعال:     

اقرأ النّص اآلتي:

َنْفسي َمغمورٌة بماِئها، فهْل مْن ظامٍئ َيسُكُب وَيشرُب وَيْرَتوي؟ أال لَْيَتني كْنُت شجرًة 

مقطوعًة أغصانُها كيال تُزِهَر وال تُثِمَر، فألُم العطاِء أمرُّ مْن ألِم َعدِمه.

ليتني كنُت قصبًة مرضوضًة تدوُسها األقداُم، فذلَك خيُر من أْن أكوَن قيثارًة فضيََّة 

األوتاِر في منزٍل ربُّه مبتوُر األصابِع، وأهلُه ُطْرش.

فهْل في األرِض جاِئٌع َيجني َويأُكل وَيْشَبع.

الّتطبيق

القاعدة

يصاُغ اسُم المفعوِل مَن الفعِل الّثاثّي /المعتّل اآلخر/	  على وزِن الفعِل المضارِع 

بعَد قلِب حرِف المضارعِة ميماً مفتوحًة وتشديِد حرِف العلّة ) الواو - الياء(. 

على وزِن الفعِل المضارِع  يصاُغ اسُم المفعوِل مَن الفعِل الّثاثّي /المعتّل الوسط/ 	 

بعَد قلِب حرِف المضارعِة ميماً مفتوحة. /ذاب - يذوب - مذوب/.

التَّقويُم النِّهائّي
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ْد فعلَه. ابِق، ثّم حدِّ 1- استخِرْج اسَم المفعوِل مَن الّنصِّ السَّ

2- ُصْغ اسَم مفعوٍل مناسٍب مَن األفعاِل اآلتية:

  يشرب - تدوس - يجني. 

3- حّوِل الفعَل الماضَي الذي ُوضَع تحَتُه خطٌّ إلى اسِم مفعوٍل ُمناسب:

  ُكْن تلميذاً ُحِمدْت أخالُقه.

  أُعجْبُت بحديقًة ُسِقَي َزُرعها، وَزها َوْرُدها.

قواعُد اإلماء 

                 

ْنها َتْنويَن َنْصب: 1- ُردَّ الُجموَع اآلِتَيَة إلى الُمْفَرِد، وَنوِّ

  أَْدِوَية - أَْغِذَية - أَْدِعَية - أَوِعَية.

َنًة َتْنويَن َنْصٍب، ُثمَّ َضْع ُكًا في ُجَمٍل ِمْن إِْنشاِئك: 2- اِْجَعِل الَكلِماِت اآلِتَيَة ُمَنوَّ

  بدء - شيء - سماء - لؤلؤ - مبدأ.

ا َيأتي:   3- َعلِّْل ِكَتاَبَة َتْنويِن النَّْصِب َعلَى ُصوَرِتِه في ُكلٍّ ِممَّ

  وعاًء - فيئاً - نشئاً - موضأً - مقروءاً.

4- اُْكُتْب ما ُيْملِيِه َعلَْيَك الُمَعلِّم.

 ُمراَجَعُة تَْنويِن النَّْصِب

بَْعَد الَهْمزَِة املَُتَطرَِّفة
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الَخّط    

1- اقرأِ الكلماِت اآلتيَة ماحظاً رسَم الّراِء والّزاي.

ا يأتي: ْب على رسِم الحرِف في دفتِرَك بعَد اإلجابِة عن كلِّ سؤاٍل ممَّ 2- تدرَّ

أ -  هْل َترى فارقاً في رسِم كلٍّ مَن الحرَفين:                    ؟

ب- هْل َترى بدايَة الحرِف خّطاً مائاًل أْم عمودياً؟

ٍس أْم ُمستقيم؟ ج- هل اتّصلَْت بدايُة الحرِف بخطٍّ ُسفليٍّ ُمقوَّ

د -  كيَف ُرسَم كلٌّ منهما؟

استنتج:

	 يشترُك حرفا الّراِء          والّزاِي          في طريقِة الكتابِة، وهما ُمتشابهان.

	 يُرســُم كلٌّ منهما مَن اليميِن إلى اليســاِر، خّطـاً علّويـاً مسـتقيماً مائاًل متّصـاًل بخطٍّ ســفليٍّ 

ٍس                           . مقوَّ

.               ،                : 	 إذا جاَء كلٌّ منهما متّصاًل فإنُّه يكتُب بسنٍّ أو من دوِن سنٍّ

3- طّبق 
قعِة البيَتين اآلتَيين: - اكتْب في دفتِرَك بخطِّ الرُّ

- تأّمْل جماَل الخطِّ الكوفّي: 

،
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ِل اللَّوحَة، ثمَّ تحاَوْر أنَت ورفقاُؤَك حوَل محتوياِتها. - تأمَّ

التُّراث

ُل: الحمامُة والثَّعلُب ومالُك الحزين الدَّرُس األوَّ
                                                           )معارُف ومهارات(

الدَّرُس الثَّاني: الّشمُس والّريُح              )معارُف ومهارات(

أي          )تعبيٌر شفوّي( الدَّرُس الّثالُث: َعْرُض الخبِر والرَّ

ادسة الَوحدُة السَّ
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  تأّمِل الّصورَتين الّسابقتَين، ثمَّ َتحاَوْر أنَت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها.

اقرأ                      

)1(

َنْخلَــٍة َطويلَـٍة ذاِهـَبـٍة ِفي  َرْأِس  تُْفـِرُخ في  أَنَّ َحماَمـًة كـاَنـْت  َزَعمـوا 

ــَماِء، فَتْشَرُع في نقِل الُعشِّ إِلى َرْأِس ِتْلَك النَّْخلَِة َفال يُْمِكُن أَْن َتْنُقَل ما  السَّ

لِطوِل  َوَمَشقٍَّة،  وَتَعٍب  ٍة  ِشدَّ َبْعَد  إال  الَبْيِض  َتْحَت  َوَتْجَعلَُه   ، الُعشِّ ِمَن  َتْنُقُل 

النَّْخلَِة َوُسْحِقها، َفإِذا َفَرَغْت ِمَن النَّْقِل باَضْت ثمَّ َحَضَنْت َبْيَضها.

بيُضَها،  يفِقَس  حتَّى  َعلَيها  َوَيصبُر  الحمامَة،  يُراقُب  ثعلٌب  ُهناَك  وكاَن 

َوتكَبَر ِفراُخَها مقداراً تستطيُع مَعُه النُّهوَض، َفَيِقُف ِبأَْصِل النَّْخلَِة، فَيصيُح بها، 

ُد أَْن َيْرَقى إِلَْيها أَو تُْلقَي إِلَْيِه ِفراَخها، َفتُْلقيها إلَْيه.   ويتوعَّ

ل   )معارُف ومهارات(الَحمامُة والثَّعلُب ومالٌك الَحزينالدَّرُس األوَّ

تبدأ

ة ارتفاعها شدَّ

َيْصَعديُهدِّد
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)2(
ا َرأى  َفَبْيَنما هَي ذاَت َيْوٍم وَقْد َكِبَر لَها َفْرخاِن إِْذ أَْقَبَل َمالٌِك الَحِزيُن، فوقَف َعلَى النَّْخلَِة، َفلَمَّ

الَحماَمَة َكئيَبًة َحزيَنًة َشديَدَة الَهمِّ قاَل لها: يا حمامُة مالي أَراِك َكاِسَفَة الباِل؟ 

ُدني وَيصيُح في أصِل  فقالْت: يامالُك الحزيُن، إنَّ ثعلباً ابتُليُت ِبِه، كلَّما كاَن لي فرخاِن جْاَءني يُهدِّ

، قاَل لها مالٌك الحزيُن: إذا أتاِك لِيفعَل ذلَك، فقولي لُه:  النَّخلِة، فأخاُف ِمْنُه، َفأَْطَرُح إِلَْيِه َفْرَخيَّ

 ، ْر ِبنفِسَك، فإذا َفعْلَت، وأََكْلَت َفْرَخيَّ ، َوغرِّ ال أُْلقي إِليَك َفْرَخيَّ فاصَعْد إليَّ

ا َعلََّمها مالٌك الحزيُن هذِه الحيلََة َطاَر َفَوقَف َعلى شاِطِئ َنْهٍر،  ِطْرُت َعْنَك، َوَنَجْوُت ِبَنْفِسَي، فلمَّ

َفأَْقَبَل الثَّْعلَُب في الوقِت الَّذي َعَرَف فيِه أنَّ فرَخيها َكِبرا، َفَوَقَف َتْحَت النَّخلِة، ثمَّ َصاَح كما كاَن 

َيفعُل، فأجابْتُه الحمامُة بما َعلََّمها مالٌك الحزيُن، فقاَل لَها الثَّعلُب: أْخِبريني َمْن علََّمِك هذا؟ قالَْت: 

علَّمني مالٌك الَحزين. 
)3(

َه الثَّعلُب إلى شاِطِئ النَّهِر فوجَد مالكاً الحزيَن واِقفاً، فقاَل لُه: يا مالُك الحزيُن! إذا أَتْتَك  توجَّ

يُح عْن يميِنَك، َفأيَن َتجعُل رأَسَك؟ قال: عن ِشمالي، قاَل: فإذا أََتْتَك عْن ِشمالِك، فأيَن تجعُل  الرِّ

يُح ِمْن كلِّ مكاٍن وكلِّ ناحيٍة، فأيَن  رأَسَك؟ قاَل: أجعلُُه عْن َيميني أو َخْلفي، قاَل: فإذا أََتْتَك الرِّ

َتجعلُُه؟ قال أجعلُُه َتحَت َجناَحي، قاَل: وكيَف َتستطيُع أْن تجعلَُه َتْحَت َجناِحَك؟ ما أراُه يتهيّأُ لََك! 

لَُكنَّ  ْيِر- لقد فضَّ قال: َبلى، قاَل َفأَِرني َكْيَف َتْصَنُع؟ َفلََعْمِري - يا َمْعَشَر الطَّ

وتُْدِخْلَن  َنْبلُُغ،  ال  ما  وَتْبلُْغَن  َسَنٍة،  في  َندري  ما  ِمْثَل  َواِحدٍة  في ساعٍة  َتْدريَن  إِنَُّكنَّ  َعلَْينا؛  هللا 

، َفأَِرني َكْيَف َتْصَنع؟  يِح َفَهنيئاً لَُكنَّ ُرؤوَسُكنَّ َتْحَت أَْجِنَحِتُكنَّ ِمَن الَبْرِد والرِّ

)5(

اِئُر َرْأَسُه َتْحَت َجناِحِه. َفَوَثَب َعلْيِه الثَّعلُب َفَهَمَزُه َهْمَزًة َدقَّْت  أَْدَخَل الطَّ

ْأَي لِْلَحَماَمِة، َوتَُعلُِّمها الِحيلََة لَِنْفِسها، َوَتْعَجُز َعْن ذلَك لَِنْفِسَك  ُعنَُقُه، ثمَّ قاَل: يا عدوَّ نفِسِه! َتَرى الرَّ
ك.              عبد هللا بن المقفع   َحتَّى َيْسَتْمِكَن ِمْنَك َعُدوُّ

سيَِّئَة الحال

جماعة

ضرَبُه - كسَرت

   عبد هللا بن المقفع: كاتٌب له مؤلفاٌت كثيرة. قام بتعريب كتاب كليلة ودمنة للفيلسوف الهندي )بيدبا( والذي أُخذ منه هذا النّص.

ضها للهالك عرِّ
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االستيعاُب والفهم 

أّواًل: 

)الّشخصيّات - المكاَن - الخاتمة(.  حّدْد مَن القّصِة العناصَر اآلتية:  - 1

2- رتِِّب الحوادَث اآلتيَة بَحسِب وروِدها في الِقّصة: 

أ.   تقديُم مالِك الحزيِن النّصيحَة للَحمامة.

ب. شروُع الَحمامِة في نقِل الُعشَّ إلى رأِس النَّخلة.

ُه الثّعلِب إلى شاطِئ النّهر. ج.  توجُّ

د.   وقوُف مالِك الحزيِن على النَّخلة.

هـ.  وثوُب الثّعلِب على مالِك الحزين. 

3- ما ردُّ فعِل الثَّعلِب، بعَد أْن َخِسَر َوجبًة من فراِخ الَحمام؟

4- أيَن الَتقى الثَّعلُب بمالِك الَحزين؟

ثانياً:

ها في رأِس النَّخلِة العالِية؟ ِبَم ُتعلُّل بناَء الحمامِة ُعشَّ 1 -

َعاَم تدلُّ نصيحُة مالِك الحزيِن الَحمامة؟ 2 -

َتدلُّ سخريُة الثَّعلِب من مالِك الَحزيِن على صفَتين: األُولى في الّثعلِب، والّثانيُة في مالِك  3 -

الَحزين. اذكْرُهما.

ا يأتي: - 4 حيحَة فيمَّ اختِر اإلجابَة الصَّ

أ. نقطُة َضعِف الَحمامِة:     َجهلُها          إهمالُها            َطمُعها. 

ب. نقطُة َضعِف مالِك الَحزين:

       ُسرعُة بديهِته.        ُحزنُه على فراِخ الَحمامة.        انخداُعُه بالكالِم الَمْعسول.
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موقٌف ورأي

لو كْنَت مكاَن مالِك الحزيِن عندما أتاُه الّثعلُب ماذا تفعُل؟ ولماذا؟ 1 -

ما رأُيَك في نصيحِة مالِك الحزيِن للَحمامة؟ ولماذا؟- 2

اللُّغُة والّتراكيب

1- بيِّن َمْعنى "َهمزة" في الجملَتين اآلتيَتين: 

أ.  َهَمَز الثَّعلُب مالَك الحزيَن "همزًة" دقَّْت ُعنَقُه...

ي الهْمزَة المكتوبَة في بدايِة الكلمِة "همزًة" أوليَّة... ب. نُسمِّ

2- هاِت مَن الفعِل "يصيُح" في الجملِة اآلتيِة اسَم فاعٍل واسَم مفعول.

الثّعلُب َيصيُح بالحمامة.

ُح معناه.  " في جملٍة من إنشاِئَك توضِّ ُد- 3 ضِع الفعَل "يتوعَّ

تدريباُت القراءة

نة: 1- اقرْأ ما يأتي ُمراعياً ضبَط ُبنيِة الكلماِت الملوَّ

لَكم هللاُ علينا.   يِر لقد فضَّ أ. لطوِل النّخلِة وُسْحِقها.            ب. لََعْمِري يا َمْعشَر الطَّ

تلويَن  الثَّعلب( مراعيَن   - الحمامة   - الحزين  مالك   - اوي  )الرَّ األدواَر:  رفقاِئَك  مَع  مثِّْل  2 -

عوَر العاطفّي. وِت بما يناسُب الموقَف والشُّ الصَّ

الّتذّوق

ُد أْن  عوُر العاطفيُّ الَّذي كاَن ينتاُب الحمامَة عندما يجيُء الثَّعلُب ويصيُح بها، ويتوعَّ ما الشُّ 1 -

َيْرقى إليها أو ُتلقَي إليه فراَخها؟ 

أيُّ شخصيِّاِت القّصِة أَعجَبْتك؟- 2
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قواعُد اللَُّغة            

لَْن تُلقَي الَحَماَمُة ِبفرَخيها إلى الثَّعلَِب علماً أنَُّه ال َيسَتطيُع الُوصوَل إِلَيها، إاِل أنَّ الثَّعلَب 

لَْم َيسَتسلِْم لأَِلْمِر َحتَّى َعَرَف أنَّ مالِكاً الَحزين هَو الَّذي َعلََّم الَحَماَمَة هِذِه الحْيلََة، وهاهَو 

ذا َمالٌك َقْد َوَقَف َعلَى َشاِطِئ النَّهِر وَما َعلَِم الَمصيَر الُمنَتَظَر، ولََعلَّ الحيلََة اْنَطَوْت َعلَيِه 

ِعْنَدما َخَدَعُه الثَّعلُب بقولِِه: ما أَراُه َيَتَهيَّأُ لََك َوْضَع رْأِسَك َتْحَت جناِحك.

اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثّم أَِجب:  

  ال َيْسَتطيُع الثَّعلُب الُوصوَل إِلى الَحماَمة.

  لَْن تُلقَي الَحَماَمُة ِبفرَخيها.

  لَْم َيْسَتْسلِم الثَّعلَُب لأَِلمر.

  ما َعلَِم مالك الحزين الَمصيَر الُمْنَتَظر.

اِبقة. ُدلَّ على األفعاِل الواِرَدِة في اأَلْمِثلَِة السَّ 1 -

ِل؟ ما اأَلداُة التي َنَفْت ُوقوَع الِفْعِل  َهْل َيْسَتطيُع الثَّْعلَُب الُوصوَل إِلَى الَحَماَمِة في الِمَثاِل اأَلوَّ 2 -

الُمضاِرع )يستطيُع(؟

اِبَقة؟ اِبَقِة؟ ما اأَلَداُة الَّتي َنَفْت حصوَل ُكلٍّ ِمَن اأَلْفَعاِل السَّ َهْل حصلِت اأَلْفَعاُل في اأَلْمِثلَِة السَّ 3 -

َمّيِز األداَة التي َنَفِت الفعَل الُمضارَع مَن األداِة التي َنَفِت الفعَل الماضي. 4 -

استنتج:

. مَن األدواِت التي َتْنفي الفعَل الُمضارع:  لن - ال - لم - ما	 

./ مَن األدواِت التي َتْنفي الفعَل الماضي /ما	 

 األَدَوَاُت الَّتي تَْنفي الِفْعل
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  أتِمِم الَفراَغ بأداِة نفٍي ُمناِسبة: 

َتين - ...... خاَب َمِن اسَتشار.   ...... يُلَدُغ ُمؤِمٌن ِمْن ُجحٍر َمرَّ

  َوَقْعُت في الَخَطأ ألنِّي ...... أفّكْر َجيِّداً ِبالَمْسأَلَة.

  ...... أتراجَع عن قراٍر صائب.

                

1- اقرأ ما يأتي، ُثّم أَِجب:

َجرِة: لماذا أنِت حزيَنٌة؟ - النَّهُر لِلشَّ

َجرُة: َكيَف َعَرْفَت؟ - الشَّ

ِديُق ال  يُح لَْم َتْرُقْص أَْغصانُِك، أَْخِبريني َفَنْحُن أَْصِدقاُء، والصَّ ِت الرِّ - النَّْهُر: ِعْنَدما َمرَّ

يُْخفي َعلَى َصِديِقِه َشْيئاً.

ِبالَملَِل؛  َفاَرَقني اإِلْحساُس  َفَما  أَنا في َمكاني،  ُك-  إال  َتَتَحرَّ اأَلْشياِء َحولي  َجَرُة: ُكلُّ  الشَّ

ألنَّني ال أَْسَتِطيُع التََّنقَُّل. 

حوُب َوااِلْصِفراُر  َعاِم، َفَبدا الشُّ َجَرُة َعِن اْمِتَصاِص الِمياِه والطَّ َوُمْنُذ ذلَِك الَيوِم اِْمَتَنَعِت الشَّ

َجَرِة ِمْن َقْبُل. َجَرِة، َولَْم َتْظَهْر َبراِعُم َجِديَدٌة أِلَيَِّة َزْهَرٍة. َوَهذا لَْم َيْحُدْث لِلشَّ َعلَى الشَّ

َجَرِة، َوَما َعاَد َخريُرُه يُْطِرُب الَعصاِفيَر، َفأََخَذِت الَعصاِفيُر َتَتَساَءُل  َحِزَن النَّْهُر لِحاِل الشَّ

َجَرِة، َفِهَي لَْن َتِقَف  َعاَدَة إِلى الشَّ َرْت أَْن تُعيَد السَّ َثْت إِلى النَّْهِر َقرَّ َبِب، َوِعْنَدما َتَحدَّ َعِن السَّ

َجَرِة وال  الشَّ أَْغَصاَن  َتْسُكَن  أَْن  َعلَى  َواتََّفَقْت  َوُحْزٍن،  َغمٍّ  اأَلْيِدي وأَْصِدَقاُؤها في  َمْكتُوَفَة 

َجَرُة َوحيَدة.  تُغاِدرها، َوِبذلَِك لَْن َتعوَد الشَّ

الّتطبيق

التَّقويُم النِّهائّي
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أ- اُْرُسِم الَجْدَوَل اآلِتي في َدْفَتِرَك، َواْمألُه ِبالَمْطلوب:

أَداُة النَّْفِيالِفْعُل املّْنِفيُّ

ب- اِْجَعِل اأَلْفَعاَل الَّتي َتحَتها َخطٌّ َمْنِفيًَّة ِبأَداِة َنْفٍي ُمناِسبة.

ا َيْأتي: 2- اْسَتْخِدِم اأَلَدَواِت الَِّتي َتْنفي الِفْعَل في ُكلٍّ ِممَّ

ٌق. َر ُمَتفوِّ ُع الَحكيُم.               يُقابُل َمعروفاً ِبإساَءٍة.             َقصَّ   َيتسرَّ

ٍة َقرأَتها َعِن الِحْكمة. 3- اْسَتْخِدِم اأَلْفَعاَل الَمْنِفيََّة في َتْلخيِص ِقصَّ

َقواِعُد اإِلْماء

  اقرأ النَّصَّ اآلتَي، ُثمَّ أَِجب:

 الَفَتـى النَّشــيط

أنشأَْت َجمِعيَّتان َخيريَّتاِن َمأَوًى لِْلعاِجزيَن وَمْلَجأً لأَلْيتاِم، وَقْد َعيََّنْت هاتاِن الَجمعيََّتان 

إلدارِة هَذيِن الَمْنِزلَين َفَتًى َجريئاً ُمؤِمَناً ِبواِجِبِه َعطوفاً َعلى الَمساِكين. 

لََقْد َحَمَل َهذا الَفَتى ِعْبئاً َثقياًل، لكنَّه كاَن َنشيطاً ُمِحبَّاً لَِعَملِِه، َيْعَمُل َصباحاً وَمساًء، ويُِتمُّ أْعمالََه 

ُجزءاً َبْعَد ُجزٍء كي َيناَل ُمقيمو الَمْلَجأَيِن راَحًة وَهناًء، ويُوِثَق َبْيَنُهم ُعَرا الَمَحبَِّة والتََّعاُون.

 .) َفِة َعلَى ُصوَرِتها في الَكلَِماِت: )ملجأ - جزء - هناء- 1 َعلِّْل ِكَتاَبَة الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

(، وَهاِت ِمْن ِعْنِدَك َكلَِمَتيِن ُمَشاِبَهَتين. َعلِّْل ِكَتاَبَة اأَللِِف في ُكلٍّ ِمِن الَكلَِمتين: )فتى - ُعرا- 2

ْد أَْصَل اأَللِِف في ِفْعلِه. (، ُثمَّ َحدِّ هاِت الِفْعَل ِمْن َكلَِمِة )َمأوى- 3

(، ُثمَّ َضْع ُكًا ِمْنُهما في ُجْملٍَة ِمْن إِْنشاِئك. َثنِّ الَكلَِمَتيِن: )أنشأ - ملجأ- 4

َطِة في ُكلٍّ ِمْن: )مأوى - سؤال(.- 5 َعلِّْل ِكَتاَبَة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

النَّصَّ  في  الواِرَدِة  َنِة  الُمَنوَّ الَكلِماِت  ِمَن  ُكلٍّ  في  ُصوَرِتِه  َعلَى  النَّْصِب  َتْنِويِن  ِكَتاَبَة  َعلِّْل  6 -

اِبق.  السَّ

ة ُمراَجَعة َعامَّ
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الّتعبيُر الوظيفي                                                          

أواًل: تعّرف

  اقرأ القّصَة اآلتيَة قراءًة صامتًة، ثّم أَِجب:

الَجَمـُل والّســنام
)1(

كاَن الجمُل الَهِرُم َيستريُح في بقعٍة َجرداَء خاليٍة إاّل من بعِض اآلثاِر 

كالنّواِح. سمَعُه الّصغاُر الذيَن َخرجوا صباَح يوِم الجمعِة في رحلٍة  القديمِة وهو يُصِدُر أنيناً 

لوا  ِف إلى اآلثاِر. تقدَّموا منُه وهَو َيبرُك على األرِض، فداعبوُه ولَمسوا وَبَره النّاعَم، وتأمَّ للتّعرُّ

خمة. مالِمَحه الضَّ

قفَزْت ُهدى فوَق َظهِره وقالَْت: لماذا لَك هذا النتوُء في ظهِرَك دوَن كلِّ الَحَيوانات؟

َهزَّ الجمُل برأِسه وقاَل: إنُّه َسناٌم، سأَْروي لَك حكايَتُه. إنّها خرافٌة وليَسْت ِحكاية.

)2(

لُه سناٌم... كاَن كسواًل.. و َيقضي وقَتُه كلَُّه بيَن  لْم يكْن  للِجمال...  ل  الَجدَّ األوَّ إّن  يقولوَن 

عاِم والنَّوِم، حتّى َمرَّ بِه قطيٌع مَن الغَنِم فقالوا لُه: ما نفُعَك أنَت أيُّها الَحَيواُن؟ تتناوُل هذِه  الطَّ

/َتلخيُص ِقّصة/

ال نبات فيها
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الحشائَش الطريََّة بكميّاٍت ضخمٍة وتحرُم بقيَة َحَيواناِت الَمْرعى منها. فلْم يهتمَّ بما قالِت األغناُم، 

وقاَل: اتُركوني... اتُركوني سأناُم. 

ومّرْت أماَمُه البغاُل والحميُر والخيوُل فقالَْت: ماذا تفعُل أيُّها الَحَيواُن الكسوُل؟

- ال شيَء.. انظْر إلينا ونحُن نحمُل األثقاَل، وَنجرُّ الَعرباِت، ونقطُع المسافاِت... هيّا ُكْن نشيطاً 

مثلَنا. 

- اتُركوني... اتُركوني سأَناُم. 

ُم شيئاً ينفُع  ومّرْت قطعاُن الماعِز تتقافُز ُمسرعًة نحَو المرتفعاِت والجباِل فقالَْت له: أال تقدِّ

عَر بأنواِعه وألواِنه لتُصنَع منُه  ُم إضافًة إلى اللّبِن الجلوَد والشَّ أيُّها المخلوُق الكبيُر؟... نحُن نُقدِّ

الثّياُب والِخيام. 

ثمَّ انصرَفْت عنُه ُمسرعًة وهَو يقوُل: - اتُركوني سأناُم... سأنام.

)3(

وهكذا َظلَّ الَجَمُل الَجدُّ َكسواًل َبليداً ال َيْأَبُه به أحٌد... وال يُحبُُّه أحٌد حتّى َضِجَر وأصبَحْت 

حمِة أْن يصبَح أفضَل المخلوقاِت وأنفَعها لإلنساِن، وأكثَرها  َحياتُُه ال تُطاُق، فطلَب مْن مالِك الرَّ

َوداعًة وطاعًة، فقاَل لُه المالُك: 

- سيكوُن لَك ما طلْبَت بشرٍط واحٍد هَو أْن أجعَل فوَق ظهِرَك هذا الّسناَم حتّى تتذّكَر لْو أرْدَت 

أْن َتنام. 

ناَم هَو اختصاٌر مْن كلمِة )سأنام(، ثّم إنَّني أصبْحُت كاألغناِم  وهكذا أيُّها الّصغاُر فإّن السَّ

حـارى  بالصَّ أُبالي  وال  المســافاِت  أقطُع  وكالخيـوِل  اإلنســاِن...  إلطعـاِم  ولَْحمي  لَبني  ُم  أقدِّ

ُم الوَبـَر والجـلَد واألشعاَر لكلِّ مْن َيطلـُب الثَّـوَب أو الخــيمَة  ـاسـعِة... وكذلَك كالَماِعــِز أُقدِّ الشَّ

أو الّدثاَر، أّما هذا الّسناُم... فهَو َمخَزني أخبُِّئ فيه ِغذائي.  
                                         لينا الكياني 

الرداء

 لينا كياني: كاتبة ســورية لها كتابات في أدب األطفال من أعمالهـا: )يحكى أن - الشــجرة األم...( ترجمت أعمالها إلى 
 

لغات مختلفة.
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أيَن كاَن َيستريُح الَجَمل؟ 1 -

من زاَر الَجمَل؟ ومتى؟ 2 -

ما سبُب وجوِد الّسناِم على ظهِر الَجَمل؟- 3

ُد مَن الِقّصة:   أتعاوُن وأفراُد مجموَعتي، وأحدِّ

ئيسة.           الّشخصيّاِت الثّانوية.           المكاِن والّزمان.   الّشخصيََّة الرَّ

أكمِل الحوادَث الرئيسَة اآلتيَة للِقّصة:  

...         .روايُة الَجَمِل الِحكاية        .زيارُة األطفال        .استراحُة الَجَمل  

ابقِة، ثمَّ أَِجب:   اقرأ الّتلخيَص اآلتَي للقّصِة السَّ

غاِر صباَح يوِم  كاَن الْجمُل الَهِرُم َيستريُح في بقعٍة جرداَء، زارْتُه مجموعٌة مَن الصِّ

ناِم في ظهرِه، فَروى لهْم حكايَة الّسناِم الُخرافيََّة عِن  الجمعِة، َفَسألوُه عْن سبِب وجوِد السَّ

ِقطعاُن األغناِم والماعِز  بِه  ْت  َمرَّ يأكُل ويناُم، وقد  َكسواًل  كاَن  الذي  للِجماِل  ِل  األوَّ الجدِّ 

حمِة أْن يجعلَُه أفضَل المخلوقاِت،  والخيوِل والحميِر تحثُُّه على النّشاِط، فطلَب مْن مالِك الرَّ

وأنفَعها لإلنساِن َفلبَّى لُه طلَبُه شرَط أْن يجعَل فوَق ظهِرِه هذا الّسناَم حتّى ال َينام.

ِل والجملِة المعبِّرِة عنُه في الّتلخيِص وفَق النَّموذج: 1-  وازْن بيَن الحادِث األوَّ

الجملةالحادث

كاَن الَجمُل الهرُم يستريُح في بقعٍة َجرادء.استراحُة الَجَمل

حيحَة فيما يأتي:  2-  اختِر اإلجابَة الصَّ

      - مْن شروِط تلخيِص الِقّصِة أْن:

  َنستبِعَد الحوادَث الثّانويّة.

   نُحّوَل الحواَر إلى َسْرد.

ئيسِة في القّصة.   نُحافَظ على الّشخصيِّة الرَّ
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ئيسة.   نُحافَظ على الحوادِث الرَّ

  يُؤّدَي مضموَن الِقّصة.

  تلتزَم عدَد الكلماِت أو األسطِر الَمْطلوبة .

  َنختِصَر نصَف الِقّصِة فقط.

   نُعيَد سرَد القّصَة بإيجاز.

3-  ما تعريُف التَّلخيص؟

ثانياً: طّبق

ْصها  ِة )الَحمامُة والثَّعلُب ومالٌك الَحزين( للكاتِب عبد هللا بن المقفع، ثمَّ لَخِّ   ُعْد إلى قصَّ

في خمسِة أسطٍر ُمستعيناً بما َسَبق.

تعلّم:

ٍة ما بإيجاز يؤّدي المضموَن األساسيَّ بوضوٍح وأمانٍة  التَّلخيُص:	  إعادُة كتابِة نصٍّ أو قصَّ

ئيسة في القّصة. ئيسِة والحوادِث الرَّ خصيِّة الرَّ ويحافُظ على الشَّ
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 تأّمِل الّصورَة، ثمَّ َتحاوْر أنَت ورفقاُؤَكََ حوَل مضموِنها.  

أقرأ                           

)1(
قالِت  صـاحبِتها،  ِمْن  أقـوى  أنَّها  منُهما  واحـدٍة  كلُّ  وادَّعْت  والّريـُح،  مُس  الشَّ َتحـاَوَرِت 

حـراِء، أُسيـُل الَعرَق مَن الِجبـاِه واألجسـاِم، َيهرُب منِّي النَّـاُس  مُس: أنا أفتُِّت ُصخوَر الصَّ الشَّ

فـي الهاجرِة، فيخَتِبئوَن في بيوِتهم، وَيرَحُل أهُل الُمُدِن ِبسبَبي َيلجؤوَن إلى 

الِجباِل العاليِة لَيْبحثوا عْن نسماٍت َيسَترِوحوَن بها َخْوفاً مْن َبطشي، أو يقصدوَن البحَر، َيقضوَن 

نهاراِتهم في الماء.

الَم، وَتقضَي على اللّيِل فيهرُب،  َد الظَّ ولعلِّك َنسيِت أيَّتُها الّريُح أنَّني أنا التي تستطيُع أْن تُبدِّ

اخن. ُر الماَء السَّ ُن الماَء الباِرَد، وأُبخِّ أُذيُب بَحراَرتي اْلجليَد الّصلَب، وأُسخِّ

يحالدَّرُس الّثاني   ْمُس والرِّ )معارُف َومهارات(الشَّ

منتصف النّهار
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أّما فواِئدي فكثيرٌة  َتكاُد ال تُحصى، َيكفيني منها أنَّ النَّباَت ال يصنُع غذاَءُه من دوني، وال 

َيعيُش إال بَضْوئي، ولوالَي النتهِت الحياُة على سطِح األرِض، وآخُر ما وَصَل إليِه اإلنساُن 

توليَد الّطاقِة الّشمسيِّة التي َتحلُّ محلَّ النّفِط والكهرباِء، هذا غيُر الّدفِء الذي أنشُرُه، والماُء الذي 

يح؟! أُبّخُرُه فيصيُر َسحاباً يحمُل الخيَر إلى كلِّ مكان.. فَمْن منّا اأَلْقوى واألنفُع يا صديَقتي الرِّ

)2(
َتبلغي  أْن  َتستطيعي  لْن  ولكنَِّك   ... العظيمُة صحيٌح  الّشمُس  أيَّتُها  ُقْلِتِه  ما  كلُّ  الّريُح:  قالِت 

فَن في الِبحاِر، وتقلُع  رِة التي تُغِرُق السُّ تي؛ ألْم َتسمعي يا صاحَبتي بالعواصِف الُمدمِّ شدَّتي وقوَّ

ُع اآلِمنين. ُم المنازَل والّدوَر وتُروِّ األشجاَر مْن فوِق الجباِل؛ وتُحطِّ

َن منُه سحاٌب يحمُل المطَر  ريَن الماَء ليتكوَّ ثمَّ إنَِّك قْلِت يا صديَقتي الّشمس: إنِّك أنِت التي تبخِّ

حَب  إلى كلِّ مكان، ونسيِت أنَّني أنا التي أحمُل الّسحاَب وأسوُقُه إلى األراضي الَعْطشى، ألنَّ السُّ

ال َتْجري إال بدفعي لها.

)3(
قالِت الّشمُس: قْد تجاَدْلنا فأكَثْرنا الجداَل، َتعالي نتّفْق على سباٍق نتراَهُن عليِه، فمْن تنجُح منّا 

فيِه، تذعُن اأُلخرى لها، وتقرُّ بحقِّها في اّدعاِء الُقّوة.

قالِت الّريُح: وما هَو؟

قالِت الّشمُس: انظري إلى هذا الفاّلِح الذي يعمُل في حقلِِه، هْل تستطيعيَن أْن َتسلبي منُه عباَءَته؟

قالِت الّريُح: ما أسهَل ذلك!

َمْن  أنَّ  والّريُح على  الّشمُس  ، وتراهَنِت  أهوَنه عليَّ ما أصَعبُه عليَك، وما  بْل  الّشمُس:  قالِت 

َتنتِزُع عِن الفاّلِح عباءَتُه تُكْن أقوى مْن صديَقِتها.

بها،  أمسَك  أحسَّ  فلّما  تأخَذها،  أن  تُريُد  أطراَف عباَءِته  فأطاَرْت  الفاّلِح  الّريُح على  هبَِّت 

َك بها أكثَر ولَفَّ جسَمُه بها بعنايٍة، فغضبِت الّريُح، وزاَدْت مْن ُسرعِتها  فاشتّدِت الّريُح فتمسَّ

وثوراِنها، فقبَض الفالُح على العباءِة، ودخَل البيَت لئال تفلَت منه.

قالِت الّريُح: قْد خسْرُت الّرهاَن يا َعزيزتي، فهيّا لَنرى كيَف َتستطيعيَن أْن َتنَزعي عنُه عباَءَته.
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سـكنِت الّريُح، وأشـرَقِت الّشـمُس، فخرَج الفـاّلُح مْن بيِتـِه ليتـابَع عملَِه في حقلِــِه، فـزادِت 

أكثـَر  حراَرتُـها  فازداَدْت  جســِمه،  على  عباَءِتـه  طرَف  الفـاّلُح  َفردَّ  َحـرارِتها  مْن  الّشـمُس 

الفـالُح عباَءتُه  ، وعندئٍذ خـلَع  الحرَّ يُطيقـوَن  النّـاُس  يعِد  لْم  لهيبُها حتَّى  أكماَمُه، وزاَد  َر  َفشـمَّ

بنزٍق وهَو يسـيُل َعرقاً، وَرماها جانباً ال يُبالي بها.

قالِت الّشمُس: أرأيِت كيَف انتَصْرُت عليِك يا عزيَزتي الّريح؟!

لقْد حّقْقُت ِبلُطفي، ما لْم تحّققيِه أنِت بُعنِفك.                د. شوقي أبو خليل - د. نزار أباظة )بتصرف(  

االستيعاُب والفهم

اًل:  أوَّ
1- ما الّشخصّيتاِن الُمتحاِورتاِن في النَّّص؟

ابق؟ 2- ما نوُع النَّصِّ السَّ

3- أكمِل شفوّياً الفراغاِت بما يناسُب مَن النَّّص:

مُس بأنَّها تُفتُِّت ... و ... و ... و ...    افتَخرِت الشَّ

يُح بنفِسها فهي ... و... و ...    وافتَخرِت الرِّ

يـِح: ...  مِس: .... و... و ... والرِّ    مْن فوائِد الشَّ

يح؟ مِس والرِّ هاُن الذي َجرى بيَن الشَّ 4- ما الرِّ

5- ما الَمغزى مَن الحوارّيِة الّسابقة؟

ثانياً:
ِل والثَّاني. سمِّ فكرَة المقطَعين األوَّ 1 -

علِّْل ما يأتي:- 2

يح. مِس على الرِّ هان.      فوُز الشَّ يِح في الرِّ يِح.      خسارُة الرِّ مِس والرِّ   التّحدَّي بيَن الشَّ

خّفة وسرعة

  د.شوقي أبو خليل: كاتب فلسطيني من مواليد 1941م .        د.نزار أباظة: كاتب سوري من مواليد 1946م.

   لهما كتابات كثيرة في مجال: )أدب األطفال والتّاريخ واللّغة العربية..إلخ(. وقد أُخذ النّّص الّسابق من كتاب الّشمس والّريح.
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ماذا تمثُِّل شخصيَُّة الفّاِح في رأِيك؟ 3 -

استبعِد اإلجابَة الغلَط فيما يأتي.- 4

يح في النّص:  مِس والرِّ    العاقُة بيَن الشَّ

 أ.  َتنافس.      ب.  َتخاصم.      ج.  َتحابب.      د.  َتكامل.

   ماذا َتفعُل إذا:

تِه الجسديَّة؟ اَك رفيُقَك في إظهاِر َمدى قوَّ     أ .  تحدَّ

     ب. شاهْدَت أخاَك يفتخُر بصفاِتِه الخارجيَّة؟

اللغُة والّتراكيب

1- ُعْد إلى المعجِم بمساعدِة ُمعلِِّمَك وبيِّْن معنى الفعل"َقَبَض" في الجمِل اآلتية:

أ.  قبَض الفاّلُح على العباءة.  

جُل المال. ب. قبَض الرَّ

ج. قبَض يَدُه عن مساعدِة الَفقير.

ل: 2- هاِت مَن المقطِع األوَّ

د. أ. جمــَع: مؤنٍَّث سالِماً - تكسير.           ب. مرادَف:  َفْتكـي.         ج . ضدَّ:  أُبرِّ

تدريباُت القراءة

1- اقرأ الَمْقَطع:

َب والنِّداء. َل ُمراعياً االستفهاَم والتعجُّ    األوَّ

   الثَّاني ُمعبِّراً عن شعوِر الثِّقِة بالنَّفِس واالعتزاز.

2- تبادْل أنَت ورفيُقَك األدواَر في قراءِة الحواريَِّة قراءًة لفظيًَّة َصحيحة. 
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ق الّتذوَّ

أكمْل ما يأتي وفَق النَّموذج: غلَب على النَّصِّ تشخيُص الّطبيعِة، مْن مثل:  1 -

يُح صديقُة الّشمس... يُح، فالّريُح شخٌص َيْنسى، والرِّ    لعلَِّك َنسيِت أيَّتُها الرِّ

2- بيِّْن ما في الجمِل اآلتيِة مْن َتضاد:

ُر الماَء الّساخَن.  ُن الماَء البارَد  -  أبخِّ أ .  أُسخِّ

ب. ما أصَعبُه عليَك وما أهوَنه علّي.

نشاط 

  ُعْد إلى أيِّ مصدٍر مْن مصادِر المعرفِة واختْر حوارّيًة وألِقها أماَم رفاِقك.

َقواِعُد اللَُّغة             

                                  

ُن  وتُؤمِّ وَء،  الضَّ تُعطي  مُس  فالشَّ الحياِة؛  السِتمراِر  أساسيَّاِن  ُركناِن  يُح  والرِّ مُس  الشَّ

لتنعَشنا  َسحاٍب  إلى  لُُه  وتُحوِّ الماَء  ُر  وتُبخِّ  ، وئيِّ الضَّ التَّركيِب  لعمليَِّة  الاّلِزَمَة  اقاِت  الطَّ

الّريُح  أّما  مسيَّة.  الشَّ اَقِة  الطَّ توليِد  في  فوائِدها  مْن  الباحثوَن  استفاَد  وقْد  الَمَطر،  بقطراِت 

ُحَب كْي َتسقَي الُحقوَل، وتُساعُد األشجاَر على عمليِّة التّلقيِح، حيُث َتحمُل ُغباَر  َفتنقُل السُّ

َل الثَّمرات. لِع لَِتَتشكَّ الطَّ

يِح الَقويَِّة، ونُقابُل الَكثيَر ِمَن  َيْلَجُؤوَن إلى بيوِتِهْم َخْشَيَة الرِّ وكثيراً ما َنَرى الَفالحيَن 

ياَحِة َنتيَجَة ما تُسبّبُه َموجاُت الَحرِّ ِمْن أَْمراٍض، إال أنَّنا ال يُمِكنُنا  الُمساِفريَن إِلى أَماِكَن السِّ

يح. مِس أو الرِّ االستغناُء عَن الشَّ

                         

اجلُُموع
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اقرأ األْمِثلََة اآلِتَيَة، ُثمَّ أَِجب:  

)ب()أ(

اسَتفاَد الباِحثوَن ِمْن َفواِئِدها.  � 

َترى الَفاّلحيَن َيْلَجؤوَن إلى بُيوِتِهم. � 

نُقاِبُل الَكثيَر ِمَن الُمساِفرين. � 

تُسبُِّب َموجاُت الَحرِّ أَْمراضاً. � 

اقاِت الاّلِزَمة. مُس الطَّ ُن الشَّ تُؤمِّ � 

تُْنِعُشنا ِبَقَطراِت الَمَطر. � 

الَِم، ثّم بيِّْن َداللََتُه وطريقَة َصْوِغِه، وأَعِرْبه. ِر السَّ اسَتْخِرْج ِمَن الِفقَرِة )أ( جمَع الُمَذكَّ 1 -

الَِم، ثّم بيِّْن َداللََتُه وطريقَة َصوِغِه، وأَعِرْبه. اسَتْخِرْج ِمَن الِفقَرِة )ب( جمَع المؤنَِّث السَّ 2 -

3- هل طرأَ على المفرِد تغييٌر بعَد تحويلِه إلى جمٍع سالم ؟

)1(

ــر  تذكَّ

الَجْمُع: اسٌم يدلُّ على أكثَر من اثَنيِن أو اثَنَتين.

من أنواع الَجْمع:

• اسٌم يدلُّ على أكثِر من اثَنين من الّذكوِر العقالِء، ويُصاُغ بزياَدِة  ــالُم:	 ِر السَّ جمُع المذكَّ
فــِع، أو ياٍء ونوٍن مفتوَحِة اآلِخــِر في حالََتي  واٍو ونــوٍن َمفتوحــِة اآلِخــِر في حالَِة الرَّ

النَّصِب والَجّر على االسم المفرد.

اسٌم يدلُّ على أكثِر مِن اثَنَتيِن، ويُصاُغ بزياَدِة ألٍِف وتاٍء َمْبسوَطٍة  • الُِم: 	 جمُع الُمَؤنَِّث السَّ
علــى االســم المفرد.عالمُة رفِعــه الّضّمُة، وعالمُة نصبِه الكســرُة نيابــًة عن الفتحِة 

ِه الَكْسرة. وعالمُة جرِّ
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  اقرأ األمثلَة اآلِتَيَة، ُثمَّ أَِجب:

ُحَب كْي َتسقَي الُحقول.    َتنقُل الّريُح السُّ

   نُقابُل الكثيَر مَن الُمسافريَن إلى أماكِن الّسياَحة.

   الحقوُل َعْطشى.

َنُة على مفرٍد أم على جمٍع؟ ما ُمْفَرُد ُكلٍّ ِمْنها؟ - 1 أتدلُّ الكلماُت الملوَّ

نِة عنَد تحويلِها ِمَن الُمفَرِد إلى الَجمع؟ هل  - 2 ما التَّغييُر الذي َحصَل في أحُرِف الَكلِماِت الملوَّ

يصحُّ تسميَتُه جمعاً سالِماً؟ ماذا نسّميه؟

اِبَقِة، وبيِّن عامَة إعراِب كلٍّ منها.- 3  أَعِرْب كّاً ِمَن الُجموِع السَّ

استنتج:

َجْمُع التَّكسيِر:	  اسٌم َيُدلُّ على أَكثَر من اثَنيِن أو اثَنَتيِن، َمَع َتَغيُِّر صوَرِتِه في الُمْفَرد.

 ، ُة، وعالمُة نصِبِه الَفتَحُة	  مَّ يُعَرُب َجْمُع التَّكسيِر إِعراَب االسِم الُمْفَرِد؛ فعالمُة رفعِه الضَّ

ْسَرة. ِه الكَّ وعالَمُة جرِّ

َرُجل - َضْوء - َبلَد. اجَمِع الَكلِماِت اآلِتَيَة، ُثمَّ َضْع ُكًا ِمْنها في ُجْملٍَة ِمْن إِْنشاِئك:     

الّتطبيق

)2(
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القاعدة
الَجْمُع: اْسٌم َيُدلُّ َعلَى أَْكَثَر ِمن اْثَنيِن أَِو اْثَنَتين.

 أَْنواُع الُجموع:
ِبزياَدِة  الُعَقالِء، ويُصاُغ  الذُّكوِر  اثَنين من  الُم:	  اسٌم يدلُّ على أكثَر من  ر السَّ جمُع المذكَّ
فِع، أو ياٍء ونوٍن َمْفتوَحِة اآلِخِر في حالََتي النَّصِب  واٍو ونوٍن َمفتوحِة اآلِخِر في حالَِة الرَّ

والَجّر على االسم المفرد.
الُِم:	  اسٌم يدلُّ على أكثَر مِن اثَنَتيِن، ويُصاُغ بزياَدِة ألٍِف وتاٍء َمْبسوَطة  جمُع الُمَؤنَِّث السَّ

على االسم المفرد.
ِنَياَبًة َعِن الَفْتَحِة، وَعاَلَمُة  z  ُة، وَعاَلَمُة َنصِبِه الَكْسَرُة مَّ الِِم الضَّ َعالَمُة َرْفِع َجْمِع الُمَؤنَِّث السَّ

ِه الَكْسَرة. َجرِّ
. َجْمُع التَّكسيِر: اْسٌم َيُدلُّ َعلَى أَكثَر ِمن اثَنيِن أو اثَنَتيِن، َمَع َتَغيُِّر ُصوَرِتِه في الُمْفَرِد 	 

َنْصِبِه  z  ُة، َوَعالَمُة مَّ يُعَرُب معظُم َجْمِع التَّكسيِر إِْعراَب ااِلْسِم الُمْفَرِد؛ َفَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ْسرة. ِه الكَّ الَفتَحُة، َوَعالَمُة جرِّ

اقاِت مَن التُّراِب. َجَرُة الطَّ  ! َتْسَتِمدُّ الشَّ
ُة الّظاهرُة في آِخِره. مَّ :  فعٌل مضارٌع مرفوٌع، َوَعالمُة َرْفِعِه الضَّ َتْسَتِمدُّ

اِهَرُة في آِخِره. ُة الظَّ مَّ فاِعٌل َمرُفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ   :َجَرُة الشَّ

َمْفُعوٌل ِبِه َمْنُصوٌب، َوَعاَلَمُة َنْصِبِه الَكْسَرُة ِنياَبًة َعِن الَفْتَحِة؛ ألنَُّه َجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌِم.   :اقاِت الطَّ

. حرُف جرٍّ   :مَن

 .اِهَرُة في آِخِرِه ِه الَكْسَرُة الظَّ ، َوَعالَمُة َجرِّ الّتراِب: اْسٌم َمْجُروٌر ِبَحْرِف الجرِّ

نماذُج ُمعَربة

  من حاالت جمع التَّكسيِر أن يأتي المفرد والَجمُع بالصيَّغة ذاتها مع تغيير في ضبط المتِن، نحو: أَسَد - أُْسد.
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 ! َتَرى الَفاحيَن في الُبيوِت.

اأَللِِف، والَفاِعُل َضِميٌر  َعلَى  الُمَقدَّرُة  ُة  مَّ الضَّ َرْفِعِه  َوَعالَمُة  َمْرُفوٌع،  ِفْعٌل ُمضاِرٌع    :َتَرى

ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه )أنت(.

ٍر َسالٌِم. الَفّاحيَن:  َمْفُعوٌل ِبِه َمْنُصوٌب، َوَعاَلمُة َنْصِبِه الياُء؛ أَلنَُّه َجْمُع ُمَذكَّ

. حرُف جرٍّ   :في

اِهَرُة في آِخِره. ِه الَكْسَرُة الظَّ ، َوَعاَلَمُة َجرِّ اْسٌم َمْجُروٌر ِبَحْرِف الجرِّ   :البيوِت

اقرأ النَّصَّ اآلتَي، ثمَّ أَِجب: 1 -

أوَجَد  َمْن  ُل  أوَّ فُهْم  الَعقاقيِر؛  بَشتَّى  بِّ  بالطِّ التَّداوي  في  واِسَعًة  ُخُطواٍت  الَعَرُب  َخطا 

يدليَِّة، وَقْد أُرِسلَْت في َعْهِد الُمقَتِدِر َبعثاٌت  َس َمْدَرَسَة الصَّ َحوانيَت لَِبيِع اأَلدوَيِة، وأْقَدُم َمْن أَسَّ

ِمَن األِطبَّاِء َتطوُف الِبالَد، وَتتفقَُّد الُمزاِرعيَن في مزاِرِعهْم والَمساجيَن في ُسجوِنِهم.

ْد َنوَع َجْمِعها. الََّة على الَجْمِع، وَحدِّ أ .  اسَتْخِرِج اأَلْسماَء الدَّ

ب. هاِت َجْمَع اأَلْسماِء اآلِتَيِة، ُمَبيِّناً نوَع الَجْمِع: َواِسَعة - َمْدَرَسة - َعْهد.

ج.  أَْعِرْب َما َتْحَتُه َخّط في النَّصِّ الّسابق.

ا َيْأتي: ِل الُمَثنَّى إلى الَجْمِع الُمناِسِب، وَغيِّْر ما َيْلَزُم في كلٍّ ِممَّ َحوِّ 2 -

اِئَرَتيِن تَُحلِّقاِن َعالِياً. ديَقتاِن َعلَى الَوفاِء.                 َرأَْيُت الطَّ    َتعاَهَدِت الصَّ

اِئراِن َعلى الُغْصِن.                     َسقى الَفاّلحاِن اأَلْرَض. َد الطَّ    َغرَّ

ٍة ِمَن التُّراِث. اْسَتْخِدِم الُجُموَع في َتْلِخيِص ِقصَّ 3 -

التَّقويُم النِّهائّي
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اإلماء               

                               
ُجرْأَُة ُغالم

وماُن َمديَنًة يُوَناِنيًَّة، َفأَْعَمَل فيها الُجنوُد َنْهَباً وَتْخريباً، ثُمَّ ساقوا أَْهلََها َعبيداً. َغزا الرُّ

وماِنيُّ أَْن َيْخَتِبَر أَْطفاَل الَعبيِد، َفأََمَر ُكلَّ َولٍَد أَْن َيْكتَُب َعلَى َصْفَحٍة ُجْملًَة  أَراَد الَقاِئُد الرُّ

َيْخَتاَرها، َفَكَتَب أََحُد اأَلوالِد: »ما أَْسَعَد أولِئَك الَّذيَن َقَضوا َنْحَبُهْم في َساَحِة الَوَغى؛ أَلنَُّهم 

لَم َيَروا ُذلَّ َوَطِنِهم«.

ْفَحَة، َفَعِجَب ِمْن ُجْرأَِة َصاِحِبها َوأََمَر ِبإِْحضاِرِه. أَْقَبَل الُغالُم َمرُفوَع  َقَرأَ الَقاِئُد َهِذِه الصَّ

ِة واإِلباء. ْأِس، َتعلو َوْجَهُه َمْسَحٌة ِمَن الَيْأِس َمْمزوَجًة ِبالِعزَّ الرَّ

َل القاِئُد في الُغالِم َملِيَّاً، َثمَّ َرَبَت َعلَى َكِتِفِه، َوَقاَل لَُه: » َمْن أََحبَّ َوَطَنُه َكما أَْحَبْبَت،  َتأَمَّ

اً َكريماً. اْذَهْب أَْنَت ُحّر«. َوأَْخلََص لَُه َكما أَْخلَْصَت َخليٌق أَْن َيعيَش ُحرَّ

ميِر، َوَعلِّْل ِكتاَبَة األلِف اللّينِة في آخرِه َعلى صوَرِتها. ( ِمَن الضَّ ِد الِفْعَل )َقَضوا- 1 َجرِّ

(، َوأَْسِنْدُه إِلَى َضميِر الغاِئِب )هو(، ُثمَّ َعلِّْل ِكتاَبَة أَلِِفِه َعلَى  هاِت الَماضي ِمَن الِفْعِل )تعلو- 2

صوَرِتها.

لِيَِّة )َقْطع أو َوْصل( في ُكلٍّ ِمَن اأَلْفعاِل اآلِتية:- 3 َعلِّْل ِكَتاَبَة الَهْمَزِة اأَلوَّ

   )أراَد - أقبَل - اذهْب(.

َفِة َعلى صوَرِتها في: )َقَرأَ - إِباء(.- 4 َعلِّْل ِكتاَبَة الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

َعلِّْل ِكتاَبَة التَّاِء َمْبسوَطًة أَو َمْربوَطًة في ُكلٍّ ِمَن الَكلِمات اآلِتيِة:- 5 

ة - أَْحَبْبَت - أَْنَت(.    )َصْفحة - َرَبَت - الِعزَّ

اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ َثاَث َكلِماٍت ُكِتَبْت فيها أَلُِف َتْنويِن النَّْصِب ُمتَِّصلًَة ِبما َقْبلَها، َوَكلَِمًة  6 -

ُكِتَبْت فيها ُمْنَفِصلَة.

اُْكُتْب ما ُيملِيِه َعلَيَك الُمَعلِّم. 7 -

تدريباٌت  إمالئّية
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الخّط         

  

1-  اقرأِ الكلماِت اآلتيَة ماحظاً رسَم الّسين والّشين:

2- تدّرْب على رسِم الحرِف في دفتِرك بعَد اإلجابِة عن كلِّ ُسؤال.

     أ .  أترى فارقاً في رسِم الحرفيِن                          ؟ هْل ُهما ُمختلِفان؟

     ب. أَُرِسَم الحرفاِن ) منفرَدين أو مّتصلَين بنهايِة الكلمِة( خّطاً أفقّياً أْم خّطاً مائًا مَن اليميِن 
إلى اليسار؟

طِر أم تحَته؟ وأيَن انتهى بالّنسبِة للّسطر؟      ج.  أَُرِسَم كأس الحرِف فوَق السَّ

؟ وطوُل الكأس؟      د .  كم نقطًة طوُل الخطِّ

- استنتج:

يشترُك الحرفاِن            ،            في الّرسِم والّشكل.

ُيكتباِن: إذا جاَء كلٍّ منهما:

	 منفرداً أو في نهايِة الكلمِة خّطاً طوياًل )بمقدار ثالِث نقاٍط( مائاًل إلى أسفَل، ثّم سنَّاً بارزًة 

ومائلًة إلى اليساِر، وكأساً دائريّاً ألسفِل )اتساعه نقطتان( 

	 في بدايِة الكلمِة من دوِن أسنان: نبدأُ بسنٍّ صغيرٍة مَن األسفِل مائلٍة إلى اليميِن، كما َنكتُب 

الّسين والّشين بثالثة أسنان على أن َنرفَع الّسنَّ الثّالث بشكٍل ُمقنطٍر إذا جاء بعده حرف 

حاء أو ميم ومستقيم قلياًل مع حرف الراء.

)1(

،
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1- اقرأِ الكلماِت اآلتيَة ُماحظاً رسَم الّصاِد والضاد:

2- تدّرْب على رسِم الحرِف في دفتِرك بعَد اإلجاِبة عْن كلِّ سؤال.

أ . أترى فارقاً في رسِم الحرَفين                        ؟ هْل ُهما ُمختلفان؟

ب. أيَن رسَمْت نهايُة كلٍّ منُهما بالنسبِة إلى الّسطر؟

- استنتج:

	 َحْرفا            ،           ُمتماثالِن في طريقِة الكتابة.

	 إذا كاَن الحرفاِن مفرَديِن أو متّصليِن في آخِر الكلمِة يجُب أن تكوَن نهايتاهما فوَق الّسطر.

3- طبِّق: 

اكتْب في دفتِرك الفقرَة اآلتـية بخطِّ الرقعة:

4- تأّمْل جماَل الخطِّ الّديواني الجلّي:

)2(

،
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)1( َعْرُض الَخَبر
ف أواًل: تعرَّ

  اقرأ الفقرَة اآلتـيَة، ثّم أَِجب:

سِة الفكِر العربيِّ عاَم 2004م  واِد مْن مؤسَّ نالَْت العالِمُة شاديُة جوائَز ِعّدًة منها جائزُة الرُّ

وجائزُة المرأِة الُمغامرِة من َمْرَكز "هانورد" للفيزياِء الفلكيّة.

ما المعلوماُت التي َحصْلَت عليها مَن الفقرِة الّسابقة؟ 1 -

أهذِه المعلوماُت صادرٌة عْن رأِي الكاتِب أْم هَي منقولٌة عْن صاحِبها؟ 2 -

َهْل ظهَرْت عواطُف الكاتِب في عرِض المعلوماِت؟ أأضاَف إليها شيئاً عنَد عرِضها؟- 3

4 -

ْمها شفوّياً  وقدِّ َخَبراً،  تكوَن  أْن  تصلُح  تحفُظ  ا  ممَّ أو  المدرسيِّ  كتاِبَك  من  معلومًة  اختْر  4 -

ّف. لرفاِقك في الصَّ

ْأي )2(  َعْرُض الرَّ

  اقرأ العبارة اآلتيَة، ثّم أَِجب: 

إنَّ استخداَم الحاسوِب للتّسليِة واللّعِب يَُعدُّ مضَيعًة للوقِت وُمضّراً بالّصّحة.

ما الموضوُع الذي َعرَضُه الكاِتب؟ 1 -

ما موقُف الكاتِب من استخداِم الحاسوِب لساعاٍت طويلٍة في اللّعب؟ 2 -

أي/(الدَّرُس الّثالث   )الّتعبيُر الّشفوّي /عرُض الخبِر والرَّ

- تعلّم:     - )الَخَبُر( معلوماٌت خاليٌة من الرأي والعاطفة.
                 - َعْرُض الَخَبِر يتطلُّب نقلَُه دوَن إضافٍة عليه.
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هل ُيحبُّ الكاتُب استخداَم الحاسوِب للَّعب؟ 3 -

ي الكاَم إذا كاَن ُيصدُر عن موقِف الكاتِب من موضوٍع ما ؟ وعْن عواطِفه؟- 4 ماذا أُسمِّ

ب   تدرَّ

أِي في الفقرَتين اآلتيَتين، مَع الّتعليل: 1-  َمّيِز الخَبَر مَن الرَّ

وِح، ومْن نوادِرِه أنَُّه َمرَّ بِه رجٌل وهَو يحفُر َمْوضعاً، فقاَل  * ُعِرَف ُجحا بالَغباوِة وخفَِّة الرُّ

جُل: عمَّ تبَحُث؟ فقاَل ُجحا: إنّي َدفْنُت بهذا الموضِع نُقوداً، ولْسُت أهتدي إلى َمكاِنها، فقاَل  لُه الرَّ

َينبغي أْن تجعَل لها عالمًة، فقاَل ُجحا: قْد فعْلُت. قاَل: ماذا؟ قاَل: سحابٌة في  جُل: كاَن  لُه الرَّ

ماِء كاَنْت تُظلِّلُها، ولْسُت أرى الَعالمة. السَّ

* كْم هَي جميلٌة تلَك الِقصُص الّشعبيَُّة التي قرْأناها أو سِمْعناها! وكْم هَي مفيدٌة في تعريِفنا 

العاداِت والتّقاليَد التي كاَنْت ساِئدًة قديماً! إنَّها ممتعٌة ومفيدٌة في آٍن معاً. 

أِي الّسابَقيِن شفوّياً أماَم رفقاِئَك.- 2 ً مَن الَخَبِر  والرَّ اعرْض ُكاَّ

ثانياً: طبِّق

ْث  وَرْأياً، وتحدَّ َخَبراً  لألطفاِل  قّصٍة  أو  مْن مجلٍة  أو  المدرسيِّ  كتابِك  مْن نصوِص  اخَتْر  3 -

ليمة. رَح والتَّوضيَح واللُّغَة السَّ فِّ ُمراعياً الشَّ عنُهما أماَم رفاِقَك وُمعلِّمَك في الصَّ

ٍد. تعلّم:   - )الّرأُي( هو كاٌم يصدُر عن صاحِبِه في موضوٍع ُمحدَّ

ْأي فيه. ْأِي يتطلَّب بياَن الموضوِع، ثمَّ بياَن الرَّ            - َعْرُض الرَّ

ر:  تذكَّ

إِنَّ إيماءاِت الوجِه وحركاِت اليَدين من دوِن إسراٍف 
تساعُد على توصيِل الفكرِة للُمستِمع.


