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قاِئَمُة اْلُمْحَتَوياِت



ْحِبِه  ٍد، َوَعلى اآِلِه َو�شَ الِم َعلى �َشيِِّدنا ُمَحمَّ الِة َوال�شَّ ُل ال�شَّ اْلَحْمُد هلِل َربِّ اْلعاَلميَن، َواأَْف�شَ
اأَْجَمعيَن. َوَبْعُد،

اإخوَتنا المعّلميَن، اأخواِتنا المعّلماِت، اأبناَءنا الّطلبَة.
، اّلذي جاَء من�شجًما مَع خّطِة  فِّ الخام�ِس الأ�شا�شيِّ نقّدُم لَكم كتاَب )الّلغُة العربّيُة( لل�شّ
الها�شمّيِة، ومبنيًّا وفًقا  الأردنّيِة  المملكِة  والّتعليِم في  الّتربيِة  فل�شفِة  ، ومَع  الّتربويِّ الّتطويِر 
ِة المطّورِة لمبحِث الّلغِة العربّيِة. وروِعَي في  ، ووثيقِة الّنتاجاِت العاّمِة والخا�شّ لالإطاِر العامِّ
بناِئِه الهتماُم بمهاراِت الّلغِة الأربِع؛ بو�شِفها اأهداًفا ن�شعى اإلى اأْن يمتلَكها الّطلبُة ويتقنوها؛ 
اإْذ بداأْت هذِه المهاراُت بمهارِة ال�شتماِع ِمْن خالِل ن�شو�ٍس متنّوعٍة ومرتبطٍة بن�سِّ القراءِة 
؛ اإْذ اإنَّ ذلَك يتيُح للمعّلِم الّتمهيَد لدر�ِس القراءِة في الوحدِة، باإجراِء نقا�ٍس  في اإطاِرها العامِّ
ِقَيًما  واإك�شاَبهْم  الم�شموَع،  الّن�سَّ  ا�شتيعاِبهِم  مدى  وقيا�َس  بها،  البدِء  قبَل  ذهنيٍّ  وع�شٍف 

اإيجابّيًة، وهذِه الّن�شو�ُس موجودٌة في كتّيِب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء للمعّلِم.
اإلى تمكيِن الّطلبِة مَن الّتحّدِث وتنظيِم الأفكاِر؛  اّلتي تهدُف  ثمَّ تاأتي مهارُة الّتحّدِث 
في  الحديِث  على  يت�شّجعوا  كْي  للّطلبِة؛  والعوِن  والأ�شئلِة  الإر�شاداِت  تقديِم  خالِل  مْن 

مو�شوعاٍت مرتبطٍة بن�سِّ القراءِة.
ها على الّتَنّوِع �شكاًل وم�شموًنا؛  نا في اختياِر ن�شو�شِ وتلي الّتحّدَث مهارُة القراءِة الّتي حَر�شْ
، وتنميًة للقَيِم والّتجاهاِت الإيجابّيِة؛ مَع مراعاِة الّت�شويِق فيها،  ا على المنحى الّتكامليِّ حر�شً
على  ا  اأي�شً نا  وحر�شْ العمرّيِة.  الفئِة  لهذِه  الّنمائّيِة  للمرحلِة  ومنا�شبِتها  الجميِل،  والأ�شلوِب 
العمرّيَة  الفئَة  ينا�شُب  الّذهنيِّ بما  الم�شكالِت، والع�شِف  الّتفكيِر، وحلِّ  اإثارِة  باأ�شئلِة  الهتماِم 
ثروًة  الّطلبُة  يكت�شَب  المعجِم والّدللِة؛ كْي  تدريباُت  القراءِة   ن�سَّ  للّطلبِة، وم�شتواهْم. وتتبُع 
لغوّيًة جديدًة، ُثّم اأ�شئلُة الفهِم وال�شتيعاِب؛ مْن اأجِل مناق�شِة م�شاميِن الّن�سِّ المقروِء، وتحديِد 
نا على الهتماِم بوظيفّيِة  الأفكاِر. وفي ما يتعّلُق بالّتراكيِب والأ�شاليِب الّلغويِّة )القواعِد( حَر�شْ
وعملّيٍة،  وظيفّيٍة  ب�شورٍة  والجمِل  للكلماِت  حيِح  ال�شّ بِط  ال�شّ على  الّتركيِز  خالِل  مْن  الّلغِة؛ 
والّتطبيِق عليها بالّتدريباِت المرفقِة المتنّوعِة، ولي�َس مْن خالِل حفِظ قواعِد الإعراِب دوَن فهمٍ. 

بسِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم

َمُة اْلُمَقدِّ



وقْد اأ�شيَف اإلى بع�ِس الوحداِت اآياُت ُ اأْو �شوُرُ قراآنيُةُ كريمُةُ تحَت عنواِن )اأقراأُ( وهنا يكّلُف 
المعلُم الطلبَة قراءَة هذِه الن�شو�ِس تمكيًنا لمهارِة القراءِة لديهْم.

�شنا تدريباِت القواعِد في الّتراكيِب والأ�شاليِب الّلغوّيِة في الوحداِت  وتجدُر الإ�شارُة اإلى اأّننا خ�شّ
الّرابعِة والّثامنِة والّثانيَة ع�شرَة وال�ّشاد�شَة ع�شرَة لمراجعِة ما در�َشُه الّطلبُة في الوحداِت ال�ّشابقِة.

وجاَء بعَد ذلَك محوُر الكتابِة متنّوًعا، وجمَع ما بيَن الق�شّيِة الكتابّيِة الإمالئّيِة اّلتي �شيدر�ُشها 
حيٍح،  الّطلبُة، وجاءْت م�شفوعًة بتدريباٍت عليها؛ َكْي يتدّرَب الّطلبُة َعلى كتابِتها على نحٍو �شَ
ويليها تطبيٌق عمليٌّ مْن خالِل ن�سِّ الإمالِء الموجوِد في كتّيِب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء، 
اإْذ  الكتابّيِة؛  الق�شايا  نا كذلَك على تخ�شي�ِس وحداٍت لمراجعِة  اإمالٌء م�شموٌع. وحَر�شْ وهَو 
ع�شرَة  وال�ّشاد�شَة  ع�شرَة  والّثانيَة  والّثامنِة  الّرابعِة  الوحداِت  في  الكتابّيُة  الّتدريباُت  �شِت  ُخ�شِّ
فقرٍة،  لتكويِن  الجمِل  ترتيِب  اإعادِة  مْن خالِل  الكتابيُّ  الّتعبيُر  ياأتي  ثمَّ  ا.  اأَي�شً المراجعِة  لهذه 
ا على تدريِب الّطلبِة على  نا اأي�شً واإعطاِء اأفكاٍر و�شواهَد واأ�شئلٍة تعيُن الّطلبَة على الّتعبيِر. وحر�شْ

�شِة لذلَك. ِب على خطِّ الّرقعِة في كّرا�شِة الخطِّ المخ�شّ ؛ بالّتدرُّ الـخطِّ العربيِّ
ن�شو�ِس  بيَن  تنويٌع  يوجُد  بْل  وح�ْشُب،  المحفوظاِت  على  الكتاُب  يقت�شِر  ولْم 
�شّيما مْن خالِل مختاراٍت تمّثُل  لغِتنا الجميلِة، َول  المحفوظاِت والّن�شيِد ومختاراٍت مْن 
جوانَب م�شرقًة مْن لغِتنا الجميلِة. اأّما في ما يتعّلُق بالمحفوظاِت، فيجُب عليُكْم  اأَبناَءنا الّطلبَة 
ا على تنميِة مهاراِت الّنطِق ال�ّشليِم والإلقاِء والحفِظ لديكْم. واأّما بالّن�شبِة اإلى  حفُظها؛ حر�شً
الّن�شيِد، فمطلوٌب اأْن ترّددوُه مَع معلِِّمكْم وزمالِئِكْم، وت�شتمتعوا بمو�شيقاُه. واأّما المختاراُت 
فهَي للقراءِة والّتذّوِق واإثراِء المعلوماِت مْن غيِر الخو�ِس في التفا�شيِل الم�شمونّيِة اإْد ُيكتفى 

بتبّيِن الم�شاميِن العاّمِة.

وانتهْت كلُّ وحدٍة مْن وحداِت الكتاِب بن�صاٍط يهدُف اإلى البحِث واال�صتق�صاِء، واإثراِء 
المعلوماِت؛ مْن خالِل البحِث في كتِب المكتبِة، وفي ال�ّشبكِة العالميَِّة للمعلوماِت.

واأخيًرا، نرجو اأْن نكوَن قْد ُوفِّْقنا في اإخراِج هذا الكتاِب الجديِد، واأْن يكوَن عوًنا لكْم 
الّلغويِّة والّتربوّيِة وال�ّشلوكّيِة والحياتّيِة؛ لذا، نرجو  الّطلبَة - في اكت�شاِب المهاراِت  اأبناَءنا   -

زمالَءنا المعّلميَن واأولياَء الأموِر تزويَدنا باأيَِّة مالحظاٍت تغني الكتاَب وت�شهُم في تح�شينِه.

واهللُ مْن وراِء الق�سِد
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1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
اأ   - ِبَم َميََّز اهللُ َتعالى اْلإِْن�شاَن َعِن اْلَحَيواناِت؟  

َر في َعواِقِب اأَْعماِلنا َقْبَل ِفْعِلها؟ ب - ِلماذا َعَلْينا اأَْن ُنَفكِّ
َنًة. جـ - اْذُكْر َثالَثَة اأُموٍر اإِذا َفَعْلناها َتكوُن َعواِقُبها َح�شَ

د  - اْذُكْر َثالَثَة اأُموٍر اإِذا َفَعْلناها َتكوُن َعواِقُبها �َشيَِّئًة.

ُث التََّحدُّ

ْفكيُر في اْلَعواِقِب التَّ

ا�ْشَتِمْع اإِلى َن�سِّ )اللَّْيُل والنَّهاُر( الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك اْلُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس 
اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

ما اأَ�ْشباُب ُحدوِث ظاِهَرِة اللَّْيِل َوالنَّهاِر؟  -1
اْذِكِر اْخِتالَفْيِن َبْيَن َمْنِطَقَتِي اللَّْيِل َوالنَّهاِر.  -2

يَُّة اِلْخِتالفاِت َبْيَن َمْنِطَقَتِي اللَّْيِل َوالنَّهاِر؟ ما اأََهمِّ  -3
َثْت َعْن َتعاقُِب اللَّْيِل َوالنَّهاِر. اْذُكْرها. ا�ْشَتَمْعَت اإِلى اآَيٍة َتَحدَّ  -4

اْذُكْر َظواِهَر َكْوِنيًَّة اأُْخرى َتْعِرُفها َغْيَر اللَّْيِل َوالنَّهاِر.  -5
واِهِر اْلَكْوِنيَِّة َواْلَمْخلوقاِت. َعالَم َيُدلُّ هذا؟ َم اهللُ َتعالى ِبَكثيٍر ِمَن الظَّ اأَْق�شَ  -6

اِل�ْسِتماُع

اْلَوْحَدُة 
اْلأولى
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ِم ِلاِلْمِتحاِن؟ هـ - ما التَّْح�شيراُت الَّتي �َشَتقوُم ِبها َقْبَل التََّقدُّ
َقْبَل  )التَّْفكيُر  َمْو�شوِع  َعْن  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأ�ْشِئَلِة  َعِن  جاَبِة  ِباْلإِ ا�ْشَتِعْن   -2

ا ِمّما َياأْتي: اْلَعَمِل(، َوُيْمِكُنَك اِل�ْشتِفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً
  اأ  - قاَل َتعالى:{                                                      }. )�شورُة الإن�شان: اآية 3(

يَِّئِة. ُر في اْلأَْمِر َجيًِّدا َحّتى ل َيَقَع في َعواِقِبِه ال�شَّ ب - اْلعاِقُل َمْن ُيَفكِّ
ْلِبّياِت ِلأَيِّ َعَمٍل َقْبَل اتِّخاِذِه. جـ - التَّْفكيُر في اْلإيجاِبّياِت َوال�شَّ

يَُّة التَّْخطيِط ِلُكلِّ َن�صاٍط َنقوُم ِبِه. د   - اأََهمِّ
ُر نوٌر َبْيَنما اْلَغْفَلُة ُظْلَمٌة. هـ  - التََّفكُّ
 و  - ُيقاُل: "اْلَخَطاأُ زاُد اْلَعجوِل".
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الِقراَءُة

ِر ثِّ اآياٌت ِمْن �سوَرِة اْلُمدَّ

)�شورة المّدثر:56-32(

قاَل َتعالى:
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: ْف ِاإلى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ 1-  اأَ�شِ
اأَْدَبَر: َذَهَب َوَم�شى.

اأَ�ْشَفَر: َظَهَر.
�َشَقُر: ِمْن اأَ�ْشماِء َجَهنََّم.

َتْذِكَرٌة: َمْوِعَظٌة.
ْعِر َواْلَخْوِف. يٌَّة ُم�شاَبٌة ِبالذُّ ُحُمٌر ُم�ْشَتْنِفَرٌة: ُحُمٌر َوْح�شِ

ْنها في َدْفَتِرَك: ، َواْبَحْث َعْن َمعاني اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة، ُثمَّ َدوِّ ابونيِّ 2- ُعْد اإِلى َتْف�شيِر ال�شّ
اْلُكَبُر، َرهيَنٌة، ُمْعِر�شيَن، َق�ْشَوَرٌة.

حيَحِة في ما َياْأتي: ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِجاَبِة ال�شَّ 3- �شَ
)1( َتْعني )�َشَلَكُكْم( في َقْوِلِه َتعالى :{                                } :

   اأ- اأَْخَرَجُكْم.              ب- اأَْبَعَدُكْم.              جـ- اأَْدَخَلُكْم.
)2( َتْعني َكِلَمُة )َنخو�ُس( في َقْوِلِه َتعالى:{                                                } :

.  جـ- ُنقاِتُل اْلأَْعداَء. ُث ِباْلَحقِّ ُث ِباْلباِطِل.    ب- َنَتَحدَّ   اأ- َنَتَحدَّ
: ْق في اْلَمْعنى في ما َتْحَتُه َخطٌّ  4- َفرِّ

اأ - قاَل َتعالى:{                            } )�شورُة المّدثر: اآية 47(.
  - قاَل َتعالى:{                                                 } )�شورُة التكاثر: اآية 5( .

ب - قاَل َتعالى:{                                           } )�شورُة المّدثر: اآية 56(.
  - قاَل َتعالى:{                          } )�شورُة العنكبوت: اآية 31(. 

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ
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َم اهللُ - �ُشْبحاَنُه َوَتعالى - ِبَثالَثٍة ِمْن َمْخلوقاِتِه، اْذُكْرها. اأَْق�شَ  -1
َم اهللُ َتعالى؟ َعالَم اأَْق�شَ  -2

ما َمْعنى َقْوِلِه َتعالى:{                                     }؟  -3
حاِب اْلَيميِن؟ �شْ َمِن اْلَمْق�شوُد ِباأَ  -4

ُة اأَ�ْشباٍب َجَعَلِت اْلكاِفريَن َيْدُخلوَن الّناَر. اْذُكْر  َوَرَد في اْلآياِت اْلَكريَمِة ِعدَّ  -5
َثالَثًة ِمْنها.

ِهْم َعِن اْلَحقِّ َواْلَمْوِعَظِة؟ ِبَم �َشبََّه اهللُ َتعالى اْلكاِفريَن في اإِْعرا�شِ  -6
اْذُكِر اْلآياِت الَّتي َتُدلُّ َعلى ُكلٍّ ِمّما َياأْتي:  -7

ِبِفْعِل  َر  َيَتاَأخَّ اأَْو  الّطاعاِت،  ِبِفْعِل  َربِِّه  لى  اإِ َب  َيَتَقرَّ ْن  اأَ ِمْنُكْم  اأَراَد  ِلَمْن    اأ - 
اْلَمعا�شي.

ب -  ل ُتفيُدُهْم �َشفاَعُة اْلَمالِئَكِة َوالنَِّبّييَن َوَغْيِرِهْم.
ماِء    َل اهللُ َعَلْيِه ِكتاًبا ِمَن ال�شَّ جـ -  َيْطَمُع ُكلُّ واِحٍد ِمْن هوؤُلِء اْلُم�ْشِركيَن اأَْن ُيَنزِّ

َمْن�شوًرا.
د- َفَمْن اأَراَد اْلَمْوِعَظَة اتََّعَظ ِبما في اْلُقْراآِن اْلَكريِم، َواْنَتَفَع ِبُهداُه.

رو�َس َواْلِعَبَر اْلُم�ْشَتفاَدَة ِمْن هِذِه اْلآياِت اْلَكريَمِة. 8- اْذُكِر الدُّ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب
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َبِة ِمّما َياأْتي: 1- اْماَل اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
، َتْجديًدا. ، ُمتَِّحَدُةُ ،اْلَجوَّ        ُمْبَتِهًجا، َلَعلَّ

......... اْلَيْوَم ُمْعَتِدٌل.          اأ  - اإِنَّ
َة اْلَعَرِبيََّة ......... .                ب - َلْيَت اْلأُمَّ

       جـ - .......اْلَفَرَج َقريٌب.
         د - اأَْفَتُح ناِفَذَة اْلُغْرَفِة ......... ِلْلَهواِء.

ديِقِه......... . ٌد َعلى �شَ         هـ - �َشلََّم ُمَحمَّ

َبِة ِمّما َياْأتي: 2- اْماَلأ اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
        الَّذي، الَّتي، الَّذيَن، اللَّذاِن، اللَّتاِن، اللَّواتي.

َفِر.          اأ  -   عاَد اأَخي ........ َيْدُر�ُس في اْلخاِرِج ِمَن ال�شَّ
�شاِت ........ َي�ْشَهْرَن َعلى راَحِة اْلَمْر�شى.  ُر َعَمَل اْلُمَمرِّ        ب -  اأَُقدِّ
يَِّة.        جـ - اأَْعَجَبْتني اْلَق�شيَدُة ........ َقَراأَها َزميلي في اْلإِذاَعِة اْلَمْدَر�شِ

         د - َلْيٌث َوعالٌء ُهما ........ فازا في اْلُم�شاَبَقِة.
        هـ - َراأَْيُت اْلُمَهْنِد�شيَن ........ ُي�ْشِرفوَن َعلى اْلَم�ْشروِع.

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة

ُمراَجَعٌة
ِء
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َبِة ِمّما َياأْتي: 3- اْماَل اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
        هذا، هِذِه، هذاِن، هاتاِن، هوؤُلِء.

        اأ  - ........ اْلَفتاُة ُمْجَتِهَدٌة. 
َلَبَة ُمَميَّزوَن.       ب - اإِنَّ ........ الطَّ
      جـ - ........ ُمَعلَِّمتاِن َن�شيَطتاِن.

ْبُل ِمْن ذاَك اْلأَ�َشِد.        د  - ........ ال�شِّ

ِء
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: مِّ ِع َتْنويِن اْلَفْتِح َبَدًل ِمْن َتْنويِن ال�شَّ اأَِعْد ِكتاَبَة اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة ِبَو�شْ  -1
          َمْدَر�َشٌة ..........        ِكتاٌب ..........         َبْدٌر..........

ِب )اأَ ، اأُ ، اإِ ، ا ، اآ ، ئـــ ، وؤ ، ء( في ما َياأْتي: ْكِل اْلَهْمَزِة اْلُمنا�شِ اْماَلأ اْلَفراَغ ِب�شَ  -2
لى جاِرَك. ْن اإِ ...ْح�شِ    اأ   - 

ْم�ِس. ْو... ِمَن ال�شَّ  ب  -  ...ْلَقَمُر َي�ْشَتِمدُّ ال�شَّ
ِر. الُم ...بو اْلَب�شَ  جـ  - ...َدُم َعَلْيِه ال�شَّ

  د   -  اأَجاَب اْلُمَعلُِّم َعْن �ُشــ...اِل الّطاِلِب.
  هـ -  ِمــ...َذَنُة اْلَم�ْشِجِد عاِلَيُة اِلْرِتفاِع.

َبَة )؟  !  :( في اْلَفراِغ في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: ْع َعالَمَة التَّْرقيمِ اْلُمنا�شِ �شَ  -3
قاَلِت اْلُمَعلَِّمُة ِللّطاِلَبِة... اأَْنِت َفتاٌة ُمْجَتِهَدٌة.    اأ   - 

ٍة في اْلإِ�ْشالِم... �شَ ُل ُمَمرِّ  ب  -  َمْن ِهَي اأَوَّ
 جـ  - ما اأَْجَمَل اْلَبْحَر... 

ثِِّر ِمثاًل َعلى ُكلٍّ  اْلُمدَّ الَّتي َدَر�ْشَتها ِمْن �شوَرِة  ا�ْشَتْخِرْج ِمَن اْلآياِت اْلَكريَمِة   -4
ِمّما َياأْتي:

ٍل..........                 َهْمَزُة َقْطعٍ ..........           َهْمَزُة َو�شْ
َطٌة.......... َفٌة..........           َهْمَزٌة ُمَتَو�شِّ     َهْمَزٌة ُمَتَطرِّ

ُمراَجَعٌة

الِْكتابَُة



14

1- ا�ْشَتْخِدْم ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة:
َلُل - اْلَعواِقُب – ُح�ْشُن التَّْقديِر- اْلَجزاُء.  التَّْفكيُر - الزَّ

اِلَحِة: 2- ا�ْشَتْخِدْم ما َياْأتي في ِكتاَبِة ِفْقَرٍة َعِن اْغِتناِم اْلَحياِة في اْلأَْعماِل ال�شّ
ٍد َوا�ْشِتْعداٍد ِللّداِر اْلآِخَرِة. ْنيا َوَجَعَلها َمَحلَّ َتَزوُّ   اأ  - َخَلَق اهللُ َتعالى الدُّ

ْنيا َوَنْن�شى اْلآِخَرَة. ب - َيْنَبغي اأَّل َنَتَعلََّق ِبالدُّ
جـ - اْلِحْر�ُس َعلى ِر�شا اهلِل َتعالى في ُكلِّ اأَْعماِلنا.

َتَك  حَّ َو�شِ َهَرِمَك،  َقْبَل  �َشباَبَك  َخْم�ٍس:  َقْبَل  َخْم�ًشا  "اْغَتِنْم   : قاَل   - د   
َقْبَل  َوَحياَتَك  �ُشْغِلَك،  َقْبَل  َوَفراَغَك  َفْقِرَك،  َقْبَل  َوِغناَك  �َشَقِمَك،  َقْبَل 
. َمْوِتَك".                                                                        رواُه البخاريُّ

مِ ْبُن اْلَفْتِح: هـ - قاَل ال�ّشاِعُر اأَبو اْلقا�شِ
                        اأَيّاُم ُعْمِرَك َتْذَهُب           َوَجميُع �َشْعِيَك ُيْكَتُب

التَّْعبيُر

اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

اْلإِْمالُء
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ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا اْلَجميَلِة

، َواْقَراأْ َتْف�شيَر اْلآياِت )1- 7( ِمْن �شوَرِة  ابوِنيِّ ْفَوِة التَّفا�شيِر ِلل�شّ ُعْد اإِلى �شَ
ثِِّر، َواْقَراأْها َعلى ُزَمالِئَك. اْلُمدَّ

النَّ�شاُط

     َخَطَب َعِليُّ بُْن اأَبي طاِلٍب  يَْوًما، َفقاَل:

َقْد  اْلآِخَرَة  َواإِنَّ  ِبَوداٍع،  َواآَذَنْت  اأَْدَبَرْت  َقْد  ْنيا  الدُّ َفاإِنَّ  َبْعُد،  اأَّما        
باَق َغًدا، اأَل َواإِنَُّكْم  ماَر)1( وال�شِّ نَّ اْلِم�شْ العٍ، َواإِ �ْشَرَفْت ِباطِّ اأَْقَبَلْت َواأَ
َقْبَل ُح�شوِر  اأََمِلِه  اأيّاِم  اأَْخَل�َس في  َفَمْن  َجٌل،  اأَ َوراِئِه  ِمْن  اأََمٍل،  اأَيّاِم  في 
َقْبَل  اأََمِلِه  اأَيّاِم  َر في  َق�شَّ َوَمْن  اأََمُلُه.  ُه  رَّ َي�شُ َوَلْم  َعَمُلُه،  َنَفَعُه  َفَقْد  اأََجِلِه، 
ْغَبِة  ُه اأََمُلُه. اأَل َفاْعَملوا هلِل في الرَّ رَّ َر َعَمَلُه، َو�شَ ُح�شوِر اأََجِلِه َفَقْد َخ�شِ
ْهَبِة. اأَل َواإِّني َلْم اأََر َكاْلَجنَِّة ناَم طاِلُبها، َوَلْم اأََر  َكما َتْعَملوَن َلُه في الرَّ
ْعِن)2(، َوُدِلْلُتْم َعلى الّزاِد،  َكالّناِر ناَم هاِرُبها. اأَل َواإِنَُّكْم َقْد اأُِمْرُتْم ِبالظَّ

َواإِنَّ اأَْخَوَف ما اأَخاُف َعَلْيُكُم اتِّباُع اْلَهوى، َوطوُل اْلأَمِل.

العقد الفريد، ابن عبد رّبه.

حيُل. ْيُر َوالرَّ ْعُن: ال�شَّ ماُر: اْلَمْيداُن .                   )2( االظَّ )1( اْلِم�شْ

 َ
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1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
؟ ْن�شاُن ُلَغَتُه اْلأُمَّ يَُّة اأَْن ُيْتِقَن اْلإِ           اأ  -  ما اأََهمِّ

ِثِه َمَع ِرفاِقِه؟ ب - ما َراأُْيَك في َمْن َي�ْشَتْخِدُم َكِلماٍت َغْيَر َعَرِبيٍَّة ِعْنَد َتَحدُّ
جـ - َكْيَف ُيْمِكُن اأَْن ُنعيَد ِلُلَغِتنا اْلَعَرِبيَِّة َمكاَنَتها؟

 د  -  ِبَم َتَتَميَُّز اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة َعْن َغْيِرها ِمَن اللُّغاِت؟

ُث التََّحدُّ

اِد ُلَغُة ال�سّ

ُه َعَلْيَك اْلُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس  ا�ْشَتِمْع اإِلى َن�سِّ )لَُغتي الَْعَربيُّة( الَّذي َيْقَروؤُ
اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

ْح  َث اأَْو َن�ْشَمَع َفَقْط. َوَلِكْن َلها َهَدٌف اآَخُر. َو�شِّ 1- ل َن�ْشَتْخِدُم اللَُّغَة ِلَكْي َنَتَحدَّ
ذِلَك.

ُل َبْيَن الّنا�ِس �ُشعوًبا َوْقباِئَل؟ ُق التَّوا�شُ 2- َكْيَف َيَتَحقَّ
3- ما فاِئَدُة َتعلُِّم اللُّغاِت اْلأُْخرى؟

ْر ذِلَك. 4- َعَلْينا اأَْن َنَتَكلََّم اللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة ِباْعِتزاٍز َوَنَتباهى ِباْلَحديِث ِبها. َف�شِّ
ْرٍط. اْذُكْرُه. 5- َعَلْينا اأَْن َنَتَعلََّم ِمَن اللُّغاِت َقْدَر ما َن�ْصَتطيُع َولِكْن ِب�صَ

اِل�ْسِتماُع

اْلَوْحَدُة 
الّثاِنَيُة
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اِد(،  ال�شّ )ُلَغُة  َمْو�شوِع  َعْن  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأ�ْشِئَلِة  َعِن  ِبالإِجاَبِة  ا�ْشَتِعْن   -2
ا ِمّما َياأْتي: َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً

  اأ   - اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة ُلَغُة اْلُقْراآِن اْلَكريِم.
 ب - ُلَغُتنا اْلَعَرِبيَُّة ِهَي َدليُل َوْحَدِتنا َوُعروَبِتنا.

ْث ِبُلَغِتِه ِبَفْخٍر َواْعِتزاٍز َيْحَتِرْمُه الّنا�ُس.  جـ - َمْن َيَتَحدَّ
تي.   د  - اْعِتزازي ِبُلَغتي َيْعني اْعِتزازي ِبُعروَبتي َواأُمَّ

  هـ - اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة ِمْن اأَْجَمِل ُلغاِت اْلعاَلِم.
اِد. ّمى اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة ُلَغَة ال�شّ   و  - ُت�شَ
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اأَْعَتزُّ ِبُلَغتيالِْقراَءُة

قاَلْت َعبيُر: َذَهْبُت اْلَيْوَم اإِلى َمْكَتَبِة اْلَمْدَر�َشِة، َوَقَراأُْت ِكتاًبا َعِن اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة 
َوَمكاَنِتها َبْيَن اللُّغاِت.

ثينا َعّما َقَراأِْت يا َعبيُر. : َحدِّ قاَلِت اْلأُمُّ
اْلُقْراآِن  ُلَغُة  َفِهَي  َعظيَمًة؛  قيَمًة  اْلَعَرِبيَِّة  ِللَُّغِة  اأَنَّ  اْلِكتاُب  َذَكَر  َعبيُر:  قاَلْت 
اْلَكريِم، َفَقْد قاَل َتعالى:{                                              } )�شورُة يو�شف:اآية 2(، 
ِة اْلَعَرِبيَِّة، َوِمْن َعواِمِل اْلَوْحَدِة اْلَعَرِبيَِّة.  ِل َوالتَّفاُهِم َبْيَن اأَْبناِء اْلأُمَّ َوِهي ُلَغُة التَّوا�شُ
َواللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة ِمْن اأَْقَدِم اللُّغاِت الَّتي ما زاَلْت َتَتَمتَُّع ِبَمزاياها ِمْن اأَْلفاٍظ َوَمعاٍن، 



19

: ْف ِاإلى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ 1-  اأَ�شِ
اأِْن. - اْلـَمكاَنُة: اْلـَمْنِزَلُة َوِرْفَعُة ال�شَّ

َع َواْحَتوى. - ا�ْشتيعاٌب: ِمَن اْلِفْعِل )ا�ْشَتْوَعَب( اأَْي َو�شِ
- َنَتباهى: َنَتفاَخُر.

2- ا�ْشَتْخِرْج ِمْن َدْر�ِس اْلِقراَءِة اْلَكِلَمَة الّدالََّة َعلى َمْعنى ُكلٍّ ِمْن:
. فاٌت، �َشاأَْهَتمُّ �شِ

داَد اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: 3- هاِت ِمْن َدْر�ِس اْلِقراَءِة اأَ�شْ
يَُّة. اأَْحَدُث، اْلُفْرَقُة، اْلعامِّ

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ

َوُقْدَرِتها َعلى ا�ْشتيعاِب ُكلِّ ما ُهَو َجديٌد ِمْن ُعلوٍم َوُمْخَتَرعاٍت؛ ِلذا َعَلْينا اأَْن َنْعَتزَّ 
ِبها َوُنحاِفَظ َعَلْيها.

قاَل ماِهٌر: َوَكْيَف ُنحاِفُظ َعلى اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة يا َعبيُر؟
ْن َنَتَعلََّم اإْمالَءها َوَقواِعَدها،  َمْت َعبيُر َوقاَلْت: ُنحاِفُظ َعَلْيها يا ماِهُر، ِباأَ اْبَت�شَ

َث اللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة اْلَف�شيَحَة َوَنَتباهى ِبها،  َفُلَغُتنا ِمْن اأَْجَمِل اللُّغاِت. َوَنَتَحدَّ
اللَُّغَة  َيَتَعلَّموَن  اْلَعَرِب  َغْيِر  ِمْن  َكثيًرا  اأَنَّ  اأَِعّزائي،  يا  ْوا  َتْن�شَ َول   : اْلأُمُّ قاَلِت 

اْلَعَرِبيََّة؛ ِلأَنَّها َغِنيٌَّة ِباْلُمْفَرداِت َواْلَمعاني.
ِث  التََّحدُّ َعلى  َو�َشاأَْحِر�ُس  اْلـَمْعلوماِت،  هِذِه  َعبيُر  يا  َلِك  اأَ�ْشُكُر  ماِهٌر:  قاَل 

باللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة اْلَف�شيَحِة داِئًما ِلأُحاِفَظ َعَلْيها.
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1- ماذا َطَلَبِت اْلأُمُّ اإِلى اْبَنِتها؟
. اْذُكْرها. 2- اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة َلها قيَمٌة َعظيَمُةُ

3- ِبَم َتْمتاُز اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة؟
4- َكْيَف ُنحاِفُظ َعلى ُلَغِتنا اْلَعَرِبيَِّة؟

5- ِلماذا َيَتَعلَُّم اْلَكثيُر ِمْن َغْيِر اْلَعَرِب اللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة؟
6- ما الَّذي َجَعَلنا َنْبَتِعُد َعِن اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة اْلَف�شيَحِة في َراأِْيَك؟

7- اْقتِرْح َن�شاًطا ُيْمِكُن اأَْن َتْفَعَلُه َمَع ُزمالِئَك َتْعبيًرا َعْن ُحبُِّكْم ِللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة.

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة

) ب () اأ (
ِة اْلَعَرِبيَِّة.  اْلأُمُّ َمْدَر�َشٌة َعظيَمٌة. اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة ُتَعبُِّر َعْن ِفْكِر اْلأُمَّ

 َدَر�ْشُت اللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة.  اْلِكتاُب َخْيُر َجلي�ٍس.
ْث ِبُلَغِتَك اْلَعَرِبيَِّة ِباْعِتزاٍز.  النَّْخَلُة �َشَجَرٌة ُمباَرَكٌة.  َتَحدَّ

ِن. ٌد َفْوَق اْلُغ�شْ   اْلُبْلُبُل ُمَغرِّ

) جـ (
لى َمْكَتَبِة اْلَمْدَر�َشِة. َكْيَف ُنحاِفُظ َعلى اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة؟َذَهْبُت اْلَيْوَم اإِ

ِث باللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة اْلَف�شيَحِة.َقَراأُْت ِكتاًبا َعِن اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة. ْحِر�ُس َعلى التََّحدُّ �َشاأَ

اأَْق�ساُم الَْكالِم
اْلأَْمثَِلُة
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، اْلِكتاُب،  :)اْلأُمُّ ِل اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ اْقَراأ اْلُجَمَل في اْلـَمْجموَعِة )اأ(، َوَتاأَمَّ
ْثِل )اْلِكتاُب(،  (، اأَْو َجماٍد؛ ِمِ ْثِل: )اْلأُمُّ النَّْخَلُة، اْلُبْلُبُل( َتِجْد اأَنَّها َكِلماٌت َتُدلُّ َعلى اإِْن�شاٍن؛ ِمِ

ّمى اأَ�ْشماًء. ْثِل )النَّْخَلُة(. َوهِذِه اْلَكِلماُت ُت�شَ ْثِل )اْلُبْلُبُل(، اأَْو َنباٍت؛ ِمِ اأَْو َحَيواٍن؛ ِمِ
، َتِجْد ُكلَّ َكِلَمٍة  ِل اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ اْقَراأ اْلُجَمَل في اْلَمْجموَعِة )ب(، َوَتاأَمَّ
ِر اأَْو َيُدلُّ  َمِن اْلحا�شِ ِمْنها َتُدلُّ َعلى َحَدٍث ُمَعيٍَّن، فــ )ُتَعبُِّر( َتُدلُّ َعلى َحَدٍث يْرَتِبُط ِبالزَّ
ارْتَبَط  َتُدلُّ َعلى َحَدٍث  َوَكِلَمُة )َدَر�َس(   اْلـُم�شاِرَع،  اْلِفْعَل  ّمى  َوُت�شَ اِل�ْشِتْمراِريَِّة،  َعلى 
ْث( َتُدلُّ َعلى َطَلِب ُحدوِث  َي، َوَكِلَمُة )َتَحدَّ ّمى اْلِفْعَل اْلما�شِ ِبَزَمٍن َم�شى َواْنَتهى، َوُت�شَ

ّمى ِفْعَل اْلأَْمِر. اْلِفْعِل َزَمَن التََّكلُِّم، َوُت�شَ
: )اإِلى، َعْن، َعلى، ِبـــ( َتِجْد  ْل ما َتْحَتُه َخطٌّ اْقَراأ اْلأَْمِثَلَة في اْلَمْجموَعِة )جـ(، َوَتاأَمَّ

ّمى ُحروًفا. اأَنَّها َكِلماُتُ ا�ْشُتْخِدَمْت ِلَرْبِط اأَْجزاِء اْلَكالِم، َوُت�شَ

اْلَكِلَمَة َثالَثُة اأَْق�شامٍ: ا�ْشٌم َوِفْعٌل َوَحْرٌف. 
ْو َحَيواٍن اأَْو َنباٍت. اِل�ْشَم: َكِلَمٌة َتُدلُّ َعلى اإِْن�شاٍن اأَْو َجماٍد اأَ

اْلِفْعَل: ما َدلَّ َعلى َحَدٍث )َعَمٍل( ُمْقَتِرٍن ِبَزَمٍن، َوُهَو َثالثُة اأَْق�شاٍم: اْلما�شي، 
َواْلُم�شاِرُع، َواْلأَْمُر.

اْلَحْرَف: َكِلَمٌة َتْرِبُط اأَْجزاَء اْلَكالِم.

• فاِئَدٌة: اْلَحْرُف َوُهَو اْلِق�ْشُم الّثاِلُث ِمْن اأَْق�شاِم اْلَكالِم، َقْد َيكوُن َكِلَمًة 	
َعلى(،  ِمْن، ل،  ِبـــ،   ( ِمْثُل:  اأَْحُرٍف،  َثالَثِة  اأَْو  َحْرَفْيِن  اأَْو  َحْرٍف  ِمْن 
َوَيْخَتِلُف َعْن َحْرِف اْلِهجاِء ِمْثِل: َحْرِف )ٌب( في َكِلَمِة )ِكتاٌب( َفُهَو 

ُ في اْلَكِلَمِة ل ُيْمِكُن َحْذُفُه. ِليُّ َحْرٌف اأَ�شْ

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ
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1-  َميِِّز اِل�ْشَم ِمَن اْلِفْعِل ِمَن اْلَحْرِف في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة:
فوِف.   اأ  - َرتََّب َعِليٌّ اْلُكُتَب َعلى الرُّ
ُد اْلَفَلِكيُّ النُّجوَم ِباْلِمْنظاِر. ب - َيْر�شُ

يوُر اأَْع�شا�َشها َعلى اْلأَْغ�شاِن. جـ - َتْبني الطُّ
ْلها.  د  - واِظْب َعلى اأَداِء واِجباِتَك َول ُتوؤَجِّ

ْد َنْوَع اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلأَْمِثَلِة اْلآِتَيِة:  2-  َحدِّ
  اأ  - قاَل َتعالى:{                                    }. )�شورُة الّنور: اآية 35( 

. الُح الّديِن اْلأَيّوِبيُّ ب - قاِئُد َمْعَرَكِة ِحّطيَن اْلَبَطُل �شَ
ُل اْلَوَطَن. جـ - َيْحُر�ُس اْلُجنوُد اْلَبوا�شِ

ْفعاٍل، َوَثالَثَة ُحروٍف. 3-  ا�ْشَتْخِرْج ِمْن َدْر�ِس اْلِقراَءِة َثالثَة اأَ�ْشماٍء، َوَثالَثَة اأَ
ًفا اإِيّاُه في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة: 4-  اْكُتْب ِمثاًل َعلى ُكلٍّ ِمّما َياأْتي، ُمَوظِّ

ا�ْشٌم:
ِفْعٌل ما�ٍس:

ِفْعٌل ُم�شاِرٌع:
ِفْعُل اأَْمٍر:

َحْرٌف:

التَّْدريباُت
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، َتِجْد اأَنَّ  اْقَرَاأ اْلُجَمَل في اْلَمْجموَعِة ) اأ ( ُمْنَتِبًها اإِلى اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ
ِليٌَّة في  كوُن َعلى اآِخِرِه، َوِهَي نوٌن اأَ�شْ ُكالًّ ِمْنها َتْنَتهي ِبَحْرٍف ُهَو الّنوُن َوَحَرَكُتُه ال�شُّ

ّمى الّنوَن ال�ّشاِكَنَة.  اْلَكِلَمِة، َوَقْد ُنِطَقْت َوُكِتَبْت، َول ُيْمِكُن اِل�ْشِتْغناُء َعْنها، َوُت�شَ
ْن(؟ َهْل ُيْمِكُن اِل�ْشِتْغناُء َعِن الّنوِن في َكِلَمِة )اأَْح�شِ

، َتِجْد  اْقَرَاأ اْلُجَمَل في اْلَمْجموَعِة )ب( ُمْنَتِبًها اإِلى اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ
في  �شاِكَنًة  نوًنا  َتِجُدُه  اآِخِرها  في  التَّْنويَن  َنَطْقَت  َواإِذا  ِبَتْنويٍن،  َتْنَتهي  اأَ�ْشماٌء  اأَنَّها 

اللَّْفِظ، َولِكنَّه ل ُيْكَتُب نوًنا.
َهْل ُيْمِكُن اِل�ْشِتْغناُء َعِن التَّْنويِن في َكِلَمِة )ُمَربَِّيٌة(؟

النّوُن ال�ّساِكنَُة َوالتَّْنويُن
اْلأَْمثَِلُة

) ب () اأ (
َلٌة.َعَلْينا اأَْن َنعَتزَّ ِبُلَغِتنا.   اْلأُمُّ ُمَربَِّيٌة فا�شِ

  َقَراأُْت َمَجلًَّة ِعْلِميًَّة.ُلَغُتنا ِمْن اأَْجَمِل اللُّغاِت.
ُث اللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة بِاْعِتزاٍز.َكَتْبُت َمْو�شوًعا َعْن َمْديَنِة َعّماَن. َنَتَحدَّ

ْفُل َمْنَظًرا َجميال.ُكْن �شاِدًقا.   َر�َشَم الطِّ
لى الّنا�ِس َتَنْل َمَحبََّتُهْم. ْن اإِ اأَْح�شِ

الِْكتابَُة
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ُي�ْشَتْغنى  َول  َوُيْنَطُق،  ُيْكَتُب  اْلِهجاِء  ُحروِف  ِمْن  َحْرٌف  ال�ّشاِكَنَة:  الّنوَن 
َعْنُه في اْلَكِلَمِة.

ِن ُنوًنا �شاِكَنًة، َول ُيْكَتُب ُنوًنا، َول ُيْلَفُظ  التَّْنويَن: ُيْلَفُظ في اِل�ْشِم اْلـُمَنوَّ
ِعْنَد اْلوْقِف، َوُيْمكُن اِل�ْشِتْغناُء َعْنُه.

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

حيِح ِمَن اْلَكِلماِت الَّتي  1-  اْكُتْب َتْنويَن اْلَفْتِح اأَِو الّنوَن ال�ّشاِكَنَة في اْلَمكاِن ال�شَّ
َتْحَتها َخطٌّ في ما َياأْتي:

ة    . اأ   - اإِذا َعلَّْمَت ِبْنتـ    َفَقْد َعلَّْمَت اأُمَّ
ب- َلـ    اأُْهِمَل واِجباتي اأََبد    .

اْلَكِلماِت  ِمَن  حيِح  اْلَمكاِن ال�شَّ الّنوَن ال�ّشاِكَنَة في  اأَِو  اْلَك�ْشِر  َتْنويَن  اْكُتْب    -2
الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في ما َياأْتي:

اأ   - َيْظَهُر اْلَقَمُر في ِبداَيِة ُكلِّ �َشْهر    َعلى �َشْكِل ِهالل    .
ْل، َو�َشْل َعـ    َقريِنِه. ب- َعِن اْلَمْرِء ل َت�شَ

3- ا�ْشَتْخِرْج ِمْن َدْر�ِس اْلِقراَءِة َكِلَمَتْيِن َتْنَتهِياِن ِبنوٍن �شاِكَنٍة، َوَكِلَمْتيِن َتْنَتِهياِن 
ِبَتْنويٍن.

التَّْدريباُت
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1- ا�ْشَتْخِدْم ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة:
ُل، ُمْخَتَرعاٌت، اللُّغاُت. التَّوا�شُ

2- اْكُتْب َمْو�شوًعا َعْن )ُلَغتي ُهِويَّتي( ُم�ْشَتعيًنا ِبما َياْأتي:
اأ   - ُلَغتي ِهَي َمْعنى َح�شاَرتي َوُعروَبتي، َواأَْعَتزُّ ِبها داِئًما.

ُث ِبُلَغتي اْلَعَرِبيَِّة ِلأَنَّني َفخوٌر ِبها. ب- اأََتَحدَّ
جـ- اْعِتزازي ِبُلَغتي َيْجَعُل اْلآَخريَن َيْحَتِرموَنني.

َث ِبَغْيِر ُلَغِتِه َوُيْهِمَلها. د  - ل َيْعني اْرِتقاُء اْلإِْن�شاِن �ُشلََّم اْلِعْلِم اأَْن َيَتَحدَّ
ِر اأَْن ُتْدِخَل َكِلماٍت َغْيَر َعَرِبيٍَّة في اأَْثناِء َحديِثَك  هـ - َلْي�َس ِمْن َمظاِهِر التََّح�شُّ

باللَُّغَة اْلَعَرِبيَِّة.
 ، ُُ و  - اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة َت�ْشَتْوِعُب اأيَّ ُمْخَتَرٍع َجديٍد اأَْو ِعْلٍم َحديٍث؛ َفِهَي َحيَّة

ْت جاِمَدًة، َوقاِدَرٌة َعلى ا�ْشتيعاِب ُكلِّ َجديٍد. َوَلْي�شَ
ز  - قاَل حاِفظ اإبراهيم على ِل�شاِن اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة:

ْعُت ِكتاَب اهلِل َلْفًظا َوغايًة          َو�شِ
ْقُت َعْن اآٍي ِبِه َوِعظاِت                                                      َوما �شِ

التَّْعبيُر

اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

اْلإِْمالُء
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اْلَمْحفوظاُت

َحليم دّمو�س:  )1888-1957م( ُوِلَد َوُتُوفَِّي في ُلْبناَن، كاَن كاِتًبا َو�شاِعًرا، 
ِك ِباللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة، َواِلْفِتخاِر ِبها. َوُهَو َيْدعو في هِذِه اْلَق�شيَدِة اإِلى التََّم�شُّ

التَّْعريُف ِبال�ّساِعِر

ــواهــا ــشِ � اأَْهــــــوى  ل  ـــــا  اأَن
ـــداهـــا ـــــْوَم ِف ـــــَي ـــنـــا اْل ُكـــلُّ
ـــْت فـــي ِدمــاهــا ـــ�ـــشَّ ـــَم َوَت
ــاهــى ــب ـــُم َت ـــْل ـــِع َوِبـــهـــا اْل
ــا ــاه زاَدهــــــا َمـــْجـــًدا َوج
ِلــــــــواهــــــــا اهلُل  ــَع  ـــ ـــ ـــ َرَف
ــا ــاه ــي َرج ــي ــْح ــًة ُت ــشَ ــ� ــْه َن
ــَطــفــاهــا ــي َهـــواهـــا َوا�ــشْ ف

َهـــواهـــا ـــي  ف َتــُلــْمــنــي  ل 
ــُت َوْحــــدي اأَْفــَتــديــهــا ــ�ــشْ َل

ــ�ــسٍ ــْف ــــلِّ َن َنــــَزَلــــْت فـــي ُك
ــــهــــا اْلــــِعــــزُّ َتــَجــّلــى َوِب
ـــــــاٌن ـــــــرَّ َزم ــــمــــا َم ُكــــلَّ
ــذي ــــــــــداِد ه ـــُة اْلأَْج ـــَغ ُل
ــهــا ــي ــن ــــا َب َفـــــاأَعـــــيـــــدوا ي
َتفانى ــُب  ــْع ــشَ � ــْت  ــُم َي ـــْم  َل

حليم دّمو�س

اللَُّغُة الَْعَرِبيَُّة
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إْنَتْرِنْت(، َواْبَحْث َعْن َق�شيَدِة حاِفظ  َبَكِة اْلعاَلِميَِّة ِلْلـَمْعلوماِت )اْلِ ُعْد اإِلى ال�شَّ
اإِْبراهيم في اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة الَّتي َمْطَلُعها:

ْبُت َحياتي َوناَدْيُت َقْومي َفاْحَت�شَ َرَجْعُت ِلْنف�شي فاتََّهْمُت َح�شاتي    
يَِّة. ُثمَّ اْقَراأْها َعلى ُزمالِئَك في اْلإِذاَعِة اْلـَمْدَر�شِ

َهواها: ُحبُّها.
َتَجّلى: َظَهَر.

اْلجاُه: اْلـَمْنِزلُة َواْلَقْدُر.
َتفانى: َبْذَل ُجْهَدُه.

َطفى: اْختاَر. ا�شْ

1. ماذا ُيِحبُّ ال�ّشاِعُر؟
2. ما الَّذي َتباهى ِباللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة؟

َفَتْيِن ِللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة َذَكَرُهما ال�ّشاِعُر. 3. هاِت �شِ
4. اإِلَم َيْدعو ال�ّشاِعُر اْلَعَرَب؟

النَّ�شاُط

الُْمفَرداُت

اْلأَ�ْسِئَلُة
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في اْلَعَمِل َحياٌة

ُن�شو�ِس  ُكَتيِِّب  ِمْن  اْلُمَعلُِّم  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  اأَ�َسًدا(  )ُكْن  َن�سِّ  اإِلى  ا�ْشَتِمْع 
اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
اأ   - ما َفواِئُد اْلَعَمِل؟

روُط اْلواِجُب َتواُفُرها في اْلَعَمِل الَّذي َنْختاُرُه؟ ب- ما ال�صُّ
جـ - ماذا َيْحُدُث َلْو َتقاَع�ْشنا َعْن َعَمِلنا؟

1-  ماذا َراأى اِلْبُن في َطريِقِه؟ 
2-  ماذا قاَل ِعْنَدما َراأى الثَّْعَلَب اْلَمري�َس؟ 

3-  ِمْن اأَْيَن َياْأُكُل الثَّْعَلُب اْلَمري�ُس؟
ِة اْلأَ�َشِد؟  4-  ماذا قاَل اِلْبُن ِعْنَدما �شاَهَد الثَّْعَلَب َياأُْكُل ِمْن َبقايا َفري�شَ

5-  ماذا قاَل اْلأَُب ِلْبِنِه؟
. رو�َس اْلُم�ْشَتفاَدَة ِمْن هذا النَّ�سِّ 6-  اْذُكِر الدُّ

اِل�ْسِتماُع

ُث التََّحدُّ

اْلَوْحَدُة 
الّثاِلَثُة



29

َي ُكلٌّ ِمّنا َعَمَلُه؟ د   - َكْيَف َيِجُب اأَْن ُيوؤَدِّ
بيُب في ِطبِِّه،  ْنَعِتِه، َوالطَّ اِنُع في �شَ ِبُح اْلَوَطُن َلْو اأَْخَل�َس ال�شّ هـ  - َكْيَف ُي�شْ

وِليَّـِتِه؟ َواْلُمَعلُِّم في َتْعليِمِه، َواْلَم�ْشوؤوُل في َم�ْشوؤ
اْلَعَمِل  )اأَداُء  َمْو�شوِع  َعْن  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأَ�ْشِئَلِة  َعِن  اَبِة  ِباْلإجِ ا�ْشَتِعْن   -2

ا ِمّما َياأْتي: واِجٌب(، َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً
 اأ   - قاَل َتعالى:{                                                               }.

                                                                        )�شورُة التَّوبة: اآية 105( 
ب- اْلَعَمُل َيْمَنُح اْلإِْن�شاَن اْلَكراَمَة َوَيْرَفُع َقْدَرُه.

َلِب ِمَن اْلآَخريَن. ْن�شاُن اْبَتَعَد َعِن اْلحاَجِة َوالطَّ جـ- اإِذا َعِمَل اْلإِ
ُق التَّكاُفَل َوالتَّعاُوَن في اْلُمْجَتَمِع.  د - اْلَعَمُل ُيَحقِّ

ْخال�ٍس َواأَماَنٍة، َواْعَتَمدوا َعلى  هـ - ل َتْزَدِهُر اْلِبالُد اإِّل اإِذا َعِمَل اأَْبناوؤُها ِباإِ
ِهْم. اأَْنُف�شِ
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وداِء، َقْطَرُة َمَطٍر ُمَتَكبَِّرٌة،  غيَرٌة، ُمَعلََّقٌة ِباْلَغْيَمِة ال�شَّ ماِء َقْطَرُة ماٍء �شَ كاَنْت في ال�شَّ
ْرَع،  َنَظَرْت َحْوَلها َوقاَلْت: اْلَمَطُر َكثيٌر، َواأََخواتي َيْنِزْلَن اإِلى اْلأَْر�ِس، َوَي�ْشقيَن الزَّ
غيَرٌة، ل اأَْنَفُع في �َشْيٍء،  َوَيْرويَن اْلإِْن�شاَن َواْلَحَيواَن َوالنَّباَت، َواأَنا َقْطَرٌة واِحَدٌة �شَ
حاِب، َوحيَن �َشِمَعْتها  َفِلماذا اأَْنِزُل؟ َبْل َلْن اأَْنِزَل. َوَقَفْت َقْطَرُة اْلَمَطِر ُمَعلََّقًة في ال�شَّ

غيراُت، قاَلْت ُكلُّ واِحَدٍة ِمْثَلها: َوَنْحُن َلْن َنْنِزَل. اأََخواُتها اْلَقَطراُت ال�شَّ
َتُمدُّ  َقْمٍح  َحبَِّة  ُكلُّ  َوَبَداأَْت   ، رُّ َوَتْخ�شَ َتْظَهُر  ْت  َبَداأَ َقْد  اْلَقْمِح  �َشناِبُل  كاَنْت 

ُة اْلَقْمِحالِْقراَءُة َحبَّ
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َواأََخواتي  َكثيٌر  ْرُع  الزَّ َوقاَلْت:  َحْوَلها  ِمْنُهنَّ  واِحَدٌة  َنَظَرْت  ْنُبَلِة،  ال�شُّ َراأْ�َشها في 
اْلَمَطِر  اْنِتظاِر  في  َيْومٍ  ُكلَّ  َنْف�شي  اأُْتِعُب  َفِلماذا  َموؤوَنَتُه،  اْلَحْقِل  َيْكفيَن �شاِحَب 
ِه،  ِبِمْدرا�شِ َوَيْدُر�ُشني  ِبِمْنَجِلِه،  َراأْ�شي  َفَيْقَطُع  ُد  اْلحا�شِ َياْأتي  اأَْكَبُر  َوحيَن  ِلأَْكَبَر، 
اْلَقْمِح،  اأَْنَفُع في �َشْيٍء، هَكذا قاَلْت َحبَُّة  غيَرٌة ل  اأَنا َحبٌَّة �شَ ِبِمْذراِتِه؟  َوَيْذروني 
ْنُبَلِة، دوَن اأَْن َتراها َعْيٌن، َوغاَبْت في اْلأَْر�ِس،  غيِر في ال�شُّ َوَنَزَلْت ِمْن َبْيـِتها ال�شَّ

غيراُت َكالَمها َفَعْلَن ِمْثَلها. َوحيَن �َشِمَعْت اأََخواُتها اْلَحّباُت ال�شَّ
راُء ُحْزًنا  ناِبُل اْلَخ�شْ ْرُع، َوماَتِت ال�شَّ في ذلَِك اْلعاِم، َلْم َيْنِزِل اْلَمَطُر، َفَجفَّ الزَّ
َيْت َحبَُّة اْلَقْمِح  َعلى َبناِتها َحّبـاِت اْلَقْمِح، َفماَت ِمَن اْلجوِع َخْلٌق َكثيٌر. َلَقْد َن�شِ
عاَم ُكلَُّه كاَن  َيْت َقْطَرُة اْلماِء اأَنَّ اْلأَْنهاَر اْلَكبيَرَة كاَنْت َقْطَرًة َوَقْطَرًة، َوالطَّ َكما َن�شِ
اأِْن؛ َفِلُكلِّ  ها اأَنَّها َقليَلُة ال�شَّ َحبًَّة َوَحبًَّة، َوما كاَن ِلْلَقْطَرِة اأَْو ِلْلَحبَِّة اأَْن َترى في َنْف�شِ

ُغَر َعَمٌل َوفاِئَدٌة. �َشْيٍء َمْهما �شَ
غيِر َمَجلَُّة اْلَعَربيِّ ال�شَّ
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: ى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ ْف اإلِ 1-  اأَ�شِ
عاِم. َخُر ِمَن الطَّ -  اْلَموؤوَنُة  : ما ُيدَّ

ناِبِل. ِب ُت�ْشَتْخَدُم ِلَتْفتيِت ال�شَّ -  اْلِمْدرا�ُس: اآَلٌة ِمَن اْلَخ�شَ
ْرُع. -  اْلِمْنَجُل   : اآَلٌة ِمْن َحديٍد ذاُت اأَ�ْشناٍن ُيْقَطُع ِبها الزَّ

ُل ِبها اْلَقْمُح َعِن التِّْبِن. ِبيٌَّة ُيْف�شَ -  اْلِمْذراُة   : اآَلٌة َخ�شَ
 : ْق في اْلَمْعنى في ما  َتْحَتُه َخطٌّ 2-  َفرِّ

اأ   - َيْروي اْلماُء النَّباَت.
ًة �َشْعِبيًَّة. - َيْروي َجّدي ِق�شَّ

ب- ماَت َخْلٌق َكثيٌر.
- اأَْنَت �شاِحُب ُخُلٍق َعظيمٍ.

داَد اْلَكلِماِت اْلآِتَيِة: 3-  هــاِت ِمـْن َدْر�ِس اْلِقـراَءِة اأَ�شْ
َرْت. ، َفَرًحا، َتَذكَّ رُّ َعٌة، اأَ�شُ ُمَتوا�شِ

فاُت َقْطَرِة اْلَمَطِر؟ 1-  ما �شِ
2-  اأَْيَن َبِقَيْت َقْطَرُة اْلماءِ؟

3-  ما َفواِئُد اْلَمَطِر؟
ماِء؟ َرْت َقَطراُت اْلماءِ َعَدَم النُّزوِل ِمَن ال�شَّ َل ِلْلَقْمِح ِعْنَدما َقرَّ 4-  ماذا َح�شَ

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب



33

َوَلْن  اْلأَْر�ِس  في  غاَبْت  اأَنَّها  َعَرْفَن  َبْعَدما  اْلَقْمِح  َحبَِّة  اأََخواِت  َمْوِقُف  ما    -5
َتْخُرَج؟

6-  ما َراأُْيَك ِبما َفَعَلْتُه ُكلٌّ ِمْن: َقْطَرِة اْلماءِ َوَحبَِّة اْلَقْمِح؟
ِة؟ ْر�ُس اْلُم�ْشَتفاُد ِمْن هِذِه اْلِق�شَّ 7-  ما الدَّ

ِة. 8- اْقَتِرْح ُعْنواًنا اآَخَر ِلْلِق�شَّ

ِل اْلأَ�ْشماَء الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلَمْجموَعِة ) اأ ( َتِجْد اأَنَّها اأَ�ْشماٌء دالٌَّة َعلى  َتاأَمَّ
َواْلُمَعلَِّمُة،  )�َشميَرُة،  َفاْلأَ�ْشماُء:  التَّاأْنيِث،  َعالماِت  ِمْن  ِبَعالَمةٍ  اْنَتَهْت  نٍَّث  ُموؤَ 

َوالّطاِلَبَة( اْنَتَهْت ِبتاٍء َمْربوَطٍة.
ِلٍف  ِباأَ اْنَتهى  )�َشْلوى(  َواِل�ْشُم  َمْمدوَدةٍ،  ِباأَِلٍف  اْنَتهى  )َنْجالَء(  َواِل�ْشُم 
َعالماُت  اْلَمْق�شوَرُة  َواْلأَلُِف  اْلَمْمدوَدُة،  َواْلأَلُِف  اْلَمْربوَطُة  َوالّتاُء  َمْق�شوَرةٍ. 

اِل�ْشـمِ اْلُموؤَنَِّث.

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة

ُر َوالُْموؤَنَُّث الُْمَذكَّ
اْلأَْمثَِلُة

) ب () اأ (
  َذَهَب اْلَفاّلُح اإِلى اْلَحْقِل.  زاَرْت �َشميَرُة خاَلَتها.

  ُيْعِجُبني الّطاِلُب ُخُلُقُه.  كاَفاأَِت اْلُمَعلَِّمُة الّطاِلَبَة اْلُمْجَتِهَدَة َنْجالَء.
َقْت �َشْلوى في ِدرا�َشِتها.   عاَوَن َعِليٌّ واِلَدُه في َعَمِلِه.  َتَفوَّ
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ًرا َوُموؤَنًَّثا. ُم ِمْن َحْيُث التَّْذكيُر َوالتَّاأْنيُث ِق�ْشَمْيِن: ُمَذكَّ اِل�ْشَم َيْنَق�شِ
ٍر، َوَلْم َيْنَتِه ِبَعالَمٍة ِمْن َعالماِت التَّاأْنيِث. َر ما َدلَّ َعلى ُمَذكَّ اِل�ْشَم اْلُمَذكَّ

اِل�ْشَم اْلُموؤَنََّث ُهَو اِل�ْشُم الَّذي َدلَّ َعلى ُموؤَنٍَّث َواْنَتهى ِبَعالَمٍة ِمْن َعالماِت 
التَّاأْنيِث الثَّالِث؛ َوِهَي: الّتاُء اْلَمْربوَطُة، َنْحَو: فاِطَمَة، َواْلأَِلُف اْلَمْمدوَدُة، 

َنْحَو: َنْجالَء، َواْلأَِلُف اْلَمْق�شوَرُة، َنْحَو: �َشْلمى.

• ِمْثَل : َحْمَزَة، َوَقْد َيكوُن 	 َتاأْنيٍث؛  ُمْنَتِهًيا ِبَعالَمِة  ًرا  َقْد َيكوُن اِل�ْشُم ُمَذكَّ فاِئَدٌة: 
فوٍف لِحَقٍة. ُموؤَنًَّثا َغْيَر ُمْنَتٍه ِبَعالَمِة َتاأْنيٍث؛ ِمْثَل : َتْغريَد، َوُهَو ما �َشَتْدُر�ُشُه في �شُ

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

1-  اْذُكْر ُموؤَنََّث اْلأَ�ْشماِء اْلآِتَيِة: ديٌك ، ُمَعلٌِّم ، َطبيٌب ، اأَ�َشٌد ، َرُجٌل.
ِر اإِلى اْلُموؤَنَِّث في اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: ْل ِمَن اْلُمَذكَّ 2-  َحوِّ

�ٌس. طاِلٌب ، ُمَهْنِد�ٌس ، ُمَمرِّ
ْع )�َشْلمى( َبَدًل ِمْن )�َشميٍر( في اْلُجْمَلِة اْلآِتَيِة، َوَغيِّْر ما َيْلَزُم: 3-  �شَ

ديَقُه الَّذي �شاَعَدُه.            ِمثاُلُ : زاَر َغ�ّشاُن �شَ
ديَقَتها الَّتي �شاَعَدْتها.   زاَرْت ِهَبُة �شَ
ُه َعلى َتْنظيِف ُغْرَفِتِه. مَّ     �شاَعَد �َشميُرُ اأُ

4-  اْذُكْر َعالَمَة التَّاأْنيِث في ُكلِّ ا�ْشٍم ِمّما َياأْتي:
         ُلْبنى، َلْمياُء، َخْوَلُة.

التَّْدريباُت

َرٌة َلْم  ِل اْلأَ�ْشماَء الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلَمْجموَعِة )ب( َتِجْد اأَنَّها اأَ�ْشماٌء ُمَذكَّ َتاأَمَّ
َتْنَتِه ِبَعالَمٍة ِمْن َعالماِت التَّاأْنيِث.
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ِل اْلأَ�ْشماَء الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلُجَمِل ال�ّشاِبَقِة، ماذا َتْلَحُظ؟ َلَعلََّك َتْلَحُظ  َتاأَمَّ
اأَنَّ هِذِه اْلأَ�ْشماَء فيها َحْرٌف ُيْنَطُق َول ُيْكَتُب، ما هذا اْلَحْرُف؟ َنَعْم، اإِنَُّه َحْرُف 
اأُولِئَك(   ، لِكنَّ هوؤُلِء،  هِذِه،  هذا،  اهللُ،  اإِلَه،  ْحمُن،  )الرَّ اْلَكِلماِت  َففي  اْلأَِلِف. 
َنْكُتَبها هَكذا )هاذا، هاوؤُلِء،  اأَْن  ال�ّشاِئَعِة  اْلأَْخطاِء  َوِمَن  ُتْكَتُب،  ُتْلَفُظ َول  اأَِلٌف 

.)... لِكنَّ

َكلِماٌت فيها ُحروٌف تُْنَطُق َول تُْكتَُب
اْلأَْمثَِلُة

ُل اْلَقْوِل: ل اإِلَه اإّل اهللُ.   اأُولِئَك ُهُم اْلُمْجَتِهدوَن.اأَْف�شَ
ْحمِن َيْحِر�ُس َعلى اْلُمطاَلَعِة.  هذا َرُجٌل َكريٌم. َعْبُد الرَّ

ِميَِّة  هوؤُلِء ِرجاٌل ِكراٌم. �ُس اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ ُل ُموؤَ�شِّ اْلَمِلُك َعْبُداهلِل اْلأَوَّ
هِذِه اْلَفتاُة َن�شيَطُة.اْلَجوُّ ُم�ْشِم�ٌس، لِكنَُّه َجميٌل .

اْلأَ�ْشماِء: )هذا،  َوِمْن هِذِه  ُيْكَتُب،  ُيْنَطُق َول  اْلأَ�ْشماِء فيها َحْرٌف  َبْع�َس 
َاأ اأَْن َتْكُتَب اْلأَِلَف فيها. ...(، َوِمَن اْلَخَطَ َوهِذِه، َولِكنَّ

َل َتواُفُق اللَّْفِظ َمَع اْلِكتاَبِة، َوُوجوَد َكِلماٍت ُتخاِلُف ذِلَك َقليٌل. اْلأَ�شْ

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

الِْكتابَُة
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اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

ُث فيها َعْن َعَمِل اْلَخْيِر ِبما ل َيزيُد َعلى اأَْرَبَعِة اأَ�ْشُطٍر، ُم�ْشَتعيًنا  اْكُتْب ِفْقَرًة َتَتَحدَّ
ِبالأَْفكار اْلآِتَيِة:

1- اإِذا َحَر�َس اْلإِْن�شاُن َعلى َعَمِل اْلَخْيِر َيْحَتِرُمُه الّنا�ُس َوُيِحّبوَنُه.
ا. ِهْم َبْع�شً ُب الّنا�َس ِمْن َبْع�شِ 2- َعَمُل اْلَخْيِر ُيَقرِّ

ُب ِر�شا اهلِل َوِر�شا الّنا�ِس. 3- اإِذا َعِمْلَت َخْيًرا َتْك�شِ
َك َوَت�ْشُعُر ِبقيَمِتها. 4- َعَمُل اْلَخْيِر َيْجَعُلَك َتْر�شى َعْن َنْف�شِ

اْلإِْمالُء

التَّْعبيُر

1-  ا�ْشَتْخِرِج اْلَكِلماِت الَّتي فيها َحْرٌف ُيْنَطُق َول ُيْكَتُب في ما َياأْتي:
 . ُةُ تاريُخها ُم�ْشِرُقُ اأ  - هِذِهِ اأُمَّ

ب- اأَْخَطاأَ َح�ّشاُن في َحقِّ َزميِلِه، لِكنَُّه اْعَتَذَر َبْعَد ذِلَك.
ْحمِن طاِلٌب ُمْجَتِهٌد. جـ- َعْبُد الرَّ

2-  اْقَرَاأ النَّ�سَّ اْلآِتَي، َوا�ْشَتْخِرْج ِمْنُه اْلَكِلماِت الَّتي فيها َحْرٌف ُيْنَطُق َول ُيْكَتُب:
َوُكّنا  ِر،  اْلَق�شْ ُحّرا�ِس  اْلُجنوِد  اأُولِئَك  ْحَبِة  ِب�شُ َعٍة  وا�شِ َطريٍق  في  ْرنا  �شِ
َعْن  َوهِذِه  بانيِه،  َعْن  َي�ْشَتْفِهُم  َفهذا  ويِل،  الطَّ تاريِخِه  َمْعِرَفِة  َعلى  َحري�شيَن 
ُب َمْعلوماِتنا الّتاريِخيََّة  وِّ ِليُل ُيجيُب َعْن اأَ�ْشِئَلِتنا، َولِكنَُّه اأَْحياًنا ُي�شَ �شاِكِنِه، َوالدَّ

حيَحِة. َغْيَر ال�شَّ

التَّْدريباُت
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ِة )ا�ْشِق  َواْبَحْث َعْن ِق�شَّ إْنَتْرِنْت(،  ِلْلَمْعلوماِت )اْلِ اْلعاَلِميَِّة  َبَكِة  ال�شَّ اإِلى  ُعْد   -1
( في اْلإيثاِر، َواْقَراأْها َعلى ُزَمالِئَك. اأَخاَك النَّمِريَّ

َوٍر ِلْلِمْنَجِل  إْنَتْرِنْت(، َواْبَحْث َعْن �شُ َبَكِة اْلعاَلِميَِّة ِلْلَمْعلوماِت )اْلِ ُعْد اإِلى ال�شَّ  -2
ها َعلى ُزَمالِئَك. َواْلِمْذراِة َواْلِمْدرا�ِس،  َواْعِر�شْ

النَّ�شاُط

˝ الَْحْمقاُء  ˝ التّينَُة 
ُر  ْيُف ُيْحَت�شَ قاَلْت ِلأَْتراِبها)1( َوال�شَّ
اأََثــُر َيبيــُن َلهــا فــي َغْيِرهــا  َفــال 
َوَلْي�َس لي َبــْل ِلَغْيري اْلَفْيُء َوالثََّمُر 
َوَلْي�َس في اْلَعْي�ِس لي في ما اأَرى َوَطُر
ــُر َفــال َيكــوُن ِبــِه طــوٌل َول ِق�شَ
ــُر اأَْن َلْي�ــسَ َيْطُرُقنــي َطْيــٌر َول َب�شَ
َجُر  ْنُد�ِس )4( ال�شَّ ْت ِبال�شُّ يََّنْت َواْكَت�شَ َفازَّ
ْو َحَجُر َكاأَنَّهــا َوِتــٌد في اْلأَْر�ــسِ اأَ
َفاْجَتثَّها)5( َفَهــَوْت في الّناِر َت�ْشَتِعُر
َيْنَتِحــُر ِباْلِحْر�ــسِ  ْحَمــٌق  اأَ َفاإِنَّــُه 

َقــٍة با�شِ اْلأَْفنــاِن  ــِة  َغ�شَّ َوتيَنــٍة 
ــنَّ َعلى َنْف�شــي َعواِرَفها)2( َلأَْحِب�شَ
َكــْم ذا اأَُكلُِّف َنْف�شي َفــْوَق طاَقِتها
ِلذي اْلَجناِح َوذي اْلأَْظفاِر)3(  بي  َوَطٌر
دي َلــٌة ِظّلي َعلــى َج�شَ اإِّنــي ُمَف�شِّ
ِثَقــٍة َعلــى  اإِّل  ُمْثِمــَرًة  َوَل�ْشــُت 
ْنيــا ِبَمْوِكِبِه بيــُع اإِلــى الدُّ عــاَد الرَّ
عاِرَيــًة اْلَحْمقــاُء  الّتيَنــُة  َوَظلَّــِت 
اْلُب�ْشتاِن ُروؤَْيَتها َيِطْق �شاِحُب  َوَلْم 
َمْن  َلْي�َس  َي�ْشخو ِبما َت�ْشخو  اْلَحياُة  ِبِه

اإيلّيا اأَبو ما�شي، ديواُن الَجداِول

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا اْلَجميَلِة

.   )2( َعواِرُف: َجْمُع عاِرفٍة وهَي اْلإِْح�شاُن. نِّ : َجْمُع ِتْرٍب َوُهَو اْلُمماِثُل في ال�شِّ )1( اأَْتراُب ُ
ِلها. ِمَن اْلَحريِر.  )5( اْجَتثَّها: َقلَعها ِمْن اأَ�شْ ْنُد�ُس: َنْوُع ُ )3( ذو اْلأَْظفاِر: اْلإِن�شاُن.   )4( ال�شُّ
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ِحْفُظ اللِّ�ساِن

ُكَتيِِّب  ِمْن  اْلُمَعلُِّم  َعَلْيَك  َيْقَروؤُُه  الَّذي  َلْحفاُة(  َوال�سُّ تاِن  )الْبَطَّ َن�سِّ  اإِلى  ا�ْشَتِمْع 
ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
ِيَك؟  اأ   - ما اآداُب اْلَكالِم في َراأْ

َفُة الَّتي ُتْطَلُق َعلى اْلإِْن�شاِن َكثيِر اْلَكالِم؟ ب- ما ال�شِّ

تاِن؟ َلْحفاُة َواْلَبطَّ 1-  اأَْيَن عا�َشِت ال�شُّ
حيَل؟ تاِن الرَّ َرِت اْلَبَطَّ 2-  ِلماذا َقرَّ

َتْيِن؟ َلْحفاُة اإِلى اْلَبطَّ 3-  ماذا َطَلَبِت ال�شُّ
َلْحفاِة؟ تاِن اأَْن َتطيرا ِبال�شُّ 4-  َكْيَف ا�ْشَتطاَعِت اْلَبَطَّ

َلْحفاَة؟ تاِن ال�شُّ َرِت اْلَبَطَّ 5-  ِممَّ َحذَّ
َلْحفاِة؟ 6-  ما �َصَبُب �ُصقوِط ال�صُّ

ًبا ِللنَّ�سِّ اْلَم�ْشموِع. ْع ُعْنواًنا اآَخَر ُمنا�شِ 7-  �شَ

اِل�ْسِتماُع

ُث التََّحدُّ

اْلَوْحَدُة 
الّراِبَعُة
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َر في اْلإِجاَبِة؟ َوِلماذا؟ جـ - َهْل ُتجيُب َعْن �ُشوؤاِل اْلُمَعلِّمِ َقْبَل اأَْن ُتَفكِّ
َلُم في اأُموٍر ل َتْعنيَك؟ َوِلماذا؟ د   - َهْل َتَتكَّ

هـ  - َهْل ُتْكِثُر ِمْن َكالِمَك؟ َوِلماذا؟
ْدَق في َكالِمَك؟ َوِلماذا؟ و   - َهْل َتَتَحّرى ال�شِّ

َغَرْيِه:  ِث َعْن َمْو�شوِع )اْلَمْرُء ِباأَ�شْ جاَبِة َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة ال�ّشاِبَقِة ِللتََّحدُّ 2-  ا�ْشَتِعْن ِباْلإِ
ا ِمّما َياأْتي: َقْلِبِه َوِل�شاِنِه(، َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً

         اأ   - قاَل َتعالى:{                              }. )�شورُة البقرة: اآية 83(
ب- قاَل َتعالى:{                                  }. )�شورُة ال�ّشعراء: اآية 89( 

ُل. ْمُت اأَْف�شَ َث اإِّل ِبما فيِه َنْفٌع َوَخْيٌر َواإِّل َفال�شَّ جـ - َيِجُب اأَّل َنَتَحدَّ
ِن اْلَكالَم. ْن َلْم ُيْح�شِ ْن�شاِن اإِ د - َقْد ُيوؤَّدي اللِّ�شاُن اإِلى َهالِك اْلإِ

ْن�شاِن ِبما َيْلِفُظ ل ِبما َيْلَب�ُس. هـ - ُتقا�ُس قيمُة اْلإِ
و -  اللِّ�شاُن َواْلَقْلُب ُيْظِهراِن َحقيَقَة اْلإِْن�شاِن.

ِد َواْلغيَرِة َواْلُكْرِه ِلاْلآَخريَن َحّتى َتْبقى  ز - َيِجُب اأَْن َنْبَتِعَد َعْن َم�شاِعِر اْلَح�شَ
ُقلوُبنا َنِقيًَّة طاِهَرًة.
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ـهـــا ُمـ�ْشَتـِتـــَرْة اآِمَنـــًة فـــي ُع�شِّ

ْو�ِس اأَيَّ َحـْوِم َوحـاَم َحـْوَل الـرَّ

حـيـــِل حـيـــَن َمـال َوَهـــمَّ ِبـالـرَّ

َدواُء َلــُه  مــا  داٌء  َواْلُحْمــُق 

يــا اأَيُّهــا اْلإِْن�شــاُن َعــمَّ َتْبَحُث؟

َجَرْة ْعلــى ال�شَّ َيماَمــٌة كاَنــْت ِباأَ

ـّيــــاُد ذاَت َيــْوِم َفـاأَْقـَبــــَل ال�شَّ

ِظــاّل فيــِه  ْيــِر  ِللطَّ َيِجــْد  َفَلــْم 

هــا اْلَحْمقــاُء َفَبــَرَزْت ِمــْن ُع�شِّ

َتقــوُل َجْهاًل ِبالَّــذي �َشَيْحُدُث

ّياُدالِْقراَءُة اْلَيماَمُة َوال�سَّ
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اْلَمــْوِت �َشْهــَم  َد  �َشــدَّ َوَنْحــَوُه 

ّكيــِن ال�شِّ ــِة  َقْب�شَ َوَوَقَعــْت فــي 

"َمَلْكُت  َنْف�شي  َلْو  َمَلْكُت  َمْنِطقي"

ْوِت ْوَب ال�شَّ ّياُد �شَ َفاْلَتَفَت ال�شَّ

هــا اْلَمكيِن َقَطــْت ِمْن َعْر�شِ َف�شَ

ــِق: َتقــوُل َقــْوَل عــاِرٍف ُمَحقِّ

وقّيات. اأَْحمد �شوقي، ال�شَّ

: ى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ ْف اإلِ 1-  اأَ�شِ
-  اْلَحْمقاُء: َقليَلُة اْلَعْقِل.

-  اْلَمكيُن : اْلَمنيُع.
-  َمْنِطقي  : ُنْطقي َوَكالمي.

2-  ا�ْشَتْخِرْج ِمَن اْلَق�شيَدِة اْلَكِلَمَة الّدالََّة َعلى َمْعنى ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة:
َمَر�ٌس - طاَف - �َشِئَم .

: ْق في اْلَمْعنى في ما َتْحَتُه َخطٌّ 3-  َفرِّ
ها.     اأ  -  عا�َشِت اْلَيماَمُة اآِمَنًة في ُع�شِّ

تي اآَمِنَة.        -  اأُِحبُّ َجدَّ
َد �َشْهَم اْلَمْوِت.   ب -  َوَنْحَوُه �َشدَّ

َد اهللُ ُخطاَك. -  �َشدَّ

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ
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جـ -  َمَلْكُت َمْنِطقي.
     -  َمَلْكُت اْلِبناَء اْلَجديَد.

حيَحِة: جاَبِة ال�شَّ ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ 4-  �شَ
ها ُم�ْشَتِتَرْة( َتْعني: )1(  َكِلَمُة )ُم�ْشَتِتَرْة( في )اآِمَنًة في ُع�شِّ
َدًة. اأ   - ُمْخَتِفَيًة           ب- خاِئَفًة          جـ- ُمَغرِّ

ْو�ِس( َتْعني: ْو�ِس( في )َوحاَم َحْوَل الرَّ )2(  َكِلَمُة )الرَّ
اأ   - اْلُب�ْشتاَن          ب- اْلَحْو�َس       جـ- اْلُبَحْيَرَة.

ّياُد؟ 1-  اأَْيَن كاَنِت اْلَيماَمُة حيَن اأَْقَبَل ال�شَّ
ّياُد اإِلى اْلَيماَمِة؟ 2-  َكْيَف َتَنبََّه ال�شَّ

ّياُد حيَن َراأى اْلَيماَمَة؟ 3-  ماذا َفَعَل ال�شَّ
ِح اْلَمْق�شوَد ِمْن ِعباَرِة: " َمَلْكُت َنْف�شي َلْو َمَلْكُت َمْنِطقي ". 4-  َو�شِّ

ٍة اأَماَم ُزَمالِئَك. 5- اأَِعْد ِرواَيَة اْلَق�شيَدِة َعلى �َشْكِل ِق�شَّ
يَِّة ِحْفِظ اللِّ�شاِن. 6- اْذُكْر َمْوِقًفا َمرَّ َمَعَك َعْن اأََهمِّ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب
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اآِخَر  َواْلِفْظ  ْكِل،  ِبال�شَّ بوَطًة  َم�شْ حيَحًة  �شَ َجْهِريًَّة  ِقراَءًة  ال�ّشاِبَقَة  اْلُجَمَل  اْقَرَاأ 
َحَرَكِة ُكلِّ َكِلَمٍة فيها.

رو�ِس ال�ّشاِبَقِة اأَْق�شاُم اْلَكالِم: )اِل�ْشُم َواْلِفْعُل َواْلَحْرُف(. ما  َمرَّ َمَعَك في الدُّ
َنـْوُع ُكلِّ َكِلَمٍة َتْحَتها َخـطٌّ في اْلأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة؟

ِبا�ْشمٍ؛  َبَداأَْت  ُجْمَلٍة؟  ُكلُّ  َبَداأَْت  ِبَم  اأَ�ْشماٌء.  ِمْنها  ُكالًّ  اأَنَّ  َتِجُد  َتِجُد؟  ماذا 
ّياُد(،  َجَرُة(، َواْلُجْمَلُة الّثاِنَيُة َتْبَداأُ ِباِل�ْشِم )ال�شَّ فاْلُجـْمـَلُة اْلأولى َتْبَداأُ ِباِل�ْشِم )ال�شَّ

واْلُجْمَلُة الّثاِلَثُة َتْبَداأُ ِباِل�ْشِم )اْلَيماَمُة(.
ّمى ِتْلَك اْلُجَمُل في اْلأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة ُجَماًل ا�ْشِميًَّة؛ ِلأَنَّها َتْبَداأُ ِبا�ْشمٍ،  َوِلذِلَك ُت�شَ
واِخِر ُكلِّ  ًاأ. اْنُظْر اإِلى َحَرَكِة اأَ ّمى ُمْبَتَد َتْبَداأُ ِبِه اْلُجْمَلُة اِل�ْشِميَُّة ُي�شَ َواِل�ْشُم الَّذي 

ْفِع. ُة( َوِهَي َعالَمُة الرَّ مَّ نَّها )ال�شَّ ًاأ في اْلُجَمِل ال�ّشاِبَقِة، َتِجْد اأَ ََ ُمْبَتد
اْنُظـِر اْلآَن اإِلى اْلَكِلَمِة الّثاِنَيِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلُجْمَلِة اْلأولى، َتِجْد اأَنَّها 

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة

الُْجْمَلُة اِل�ْسِميَُّة
اْلأَْمثَِلُة

َجَرُة ُمْثِمَرُةُ.   ال�شَّ
ْيِدِه. ّياُد ماِهٌر في �شَ   ال�شَّ
ها.   اْلَيماَمُة اآِمَنٌة في ُع�شِّ
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َة اْلَمْعنى. َنْت َمَع اْلُمْبَتَدَاأ ُجْمَلًة تامَّ اأَْخَبَرْت َعِن اْلُمْبَتَدَاأ، َواأنَّها ُمْرَتِبَطٌة ِبِه، َوَقْد َكوَّ
َجَرِة؟   َك: ما �َشاأُْن ال�شَّ َجَرُة( َوْحَدها، َفاإِنََّك َت�ْشاأَُل َنْف�شَ َت َكِلَمَة )ال�شَّ َفـاإِذا َقـَراأْ
ًة،  َجَرُة( َتكوُن َقْد ا�ْشَتَفْدَت فاِئَدًة تامَّ اأَّما اإِذا َقَراأَْت اْلَكِلَمَة )ُمْثِمَرُةُ( َمَع َكِلَمِة )ال�شَّ

َوَعَرْفَت اْلَمْعنى اْلَمْق�شوَد، َوالَّذي اأََتمَّ هذا اْلَمْعنى ُهَو اْلَخَبُر.
َوَكذِلَك اْلأَْمُر في اْلُجْمَلَتْيِن اْلأُْخَرَيْيِن في اْلأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة؛ َوِلذِلَك َفاإِنَّ اْلَكِلَمَة 

ّمى اْلَخَبَر. الَّتي ُتْخِبُر َعِن اْلُمْبَتَدَاأ َوَيِتمُّ اْلَمْعنى ِبها ُت�شَ
 اْنُظْر اإِلى َحَرَكِة اأَواِخِر اْلَخَبِر في ُكلِّ ُجْمَلٍة َوَرَدْت في اْلأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة َتِجْد 

ْفِع. ُة، َوِهَي َعالَمُة الرَّ مَّ اأَنَّها ال�شَّ

اْلُجْمَلَة اِل�ْشِميََّة ِهَي اْلُجْمَلُة الَّتي َتْبَداأُ ِبا�ْشمٍ. 
ناِن  يَّْيِن ُهما: اْلُمْبَتَداأُ َواْلَخَبُر، َوُيكوِّ ُن ِمْن ُرْكَنْيِن اأَ�شا�شِ اْلُجْمَلَة اِل�ْشِميََّة َتَتَكوَّ

َة اْلَمْعنى. َمًعا ُجْمَلًة ُمفيَدًة تامَّ
اْلُمْبَتَداأَ: ا�ْشٌم َمْرفوٌع َتْبَداأُ ِبِه اْلُجْمَلُة اِل�ْشِميَُّة.

اْلَخَبـَر : ما  ُيْخَبُر ِبِه َعِن اْلُمْبَتَدَاأ، َول َيِتمُّ اْلَمْعنى اإِّل ِبِه.

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ
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ْبِط  اأَواِخِر  ًاأ في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة، َمَع �شَ ََ ِب ِلُكلِّ ُمْبَتد 1-  اْماَلَأ اْلَفراَغ ِباْلَخَبِر اْلُمنا�شِ
اْلَخَبِر.

اأ   - الثََّمُر ................. .
ب- اْلَمْدَر�َشُة .............. .
جـ- اْلِعْلُم ................. .

اِخِر  ْبِط اأوَ ِب ِلُكلِّ َخَبٍر في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة، َمَع �شَ 2-  اْماَلَأ اْلَفراَغ ِباْلُمْبَتَدَاأ اْلُمنا�شِ
اْلُمْبَتَدَاأ:

اأ   - ................. لِمَعٌة.
ب- ................. ناِفٌع.
. جـ- ................. َقِويٌّ

ِبِط اْلُمْبَتَداأَ َواْلَخَبَر في ُكلٍّ ِمْنها. 3-  اْكُتْب َثالَث ُجَمٍل ا�ْشِميٍَّة، َوا�شْ
4-  َعيِِّن اْلُمْبَتَداأَ َواْلَخَبَر في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة:

ْدُق َف�شيَلٌة. اأ   - ال�شِّ
ٍح ماَئيٍّ َعلى اْلأَْر�ٍس. طَّ ب- اْلُمحيُط اْلهاِدئُ اأَْكَبُر ُم�شَ

جـ- اْلَفاّلُح َن�شيٌط في َعَمِلِه.
َجَرِة. َرٍة َعلى ال�شَّ فوٌر في اْلَيِد َخْيٌر ِمْن َع�شَ د  - ُع�شْ

هـ - اللَّْوَحُة الَّتي َر�َشَمها اأَخي َجميَلٌة.

التَّْدريباُت
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في  اآَدُم(  اآِهَلٌة،  )اآِمَنٌة،  اْلأَ�ْشماَء  اأَنَّ  َتِجْد  َجْهِريًَّة،  ِقراَءًة  ال�ّشاِبَقَة  اْلأَْمِثَلَة  اْقَرَاأ 
اْلَمْجموَعِة ) اأ (، ُبِدَئْت ِبَحْرِف اْلَهْمَزِة َبْعَدها َحْرُف اْلأَِلِف ) اأ ا (، َفُكِتبا َعلى 

وَرِة ) اآ (. ال�شّ
اأَّما المْجموَعُة )ب( ِمَن اْلأَ�ْشماِء )اْلُقْراآَن، ُمكافاآٍت، ِمْراآُة(، َفجاَء في َو�َشِطها 

وَرِة ) اآ (. ا َعلى ال�شّ َحْرُف اْلَهْمَزِة َبْعَدها َحْرُف اْلأَِلِف ) اأ ا (، َفُكِتبا اأَْي�شً

اْلَهْمَزَة في اِل�ْشِم اإِذا َتِبَعْتها اأَِلٌف ُتْكَتُب َعلى �شوَرِة ) اآ ( �َشواٌء اأَكاَنْت في 
. ّمى َهْمَزَة اْلَمدِّ ِل اِل�ْشِم اأَْم في َو�َشِطِه، َوُت�شَ اأَوَّ

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

ِل اِل�ْسِم َوَو�َسِطِه الَْمدُّ في اأَوَّ
اْلأَْمثَِلُة

) ب () اأ (
ها.  َقَراأُْت  اْلُقْراآَن اْلَكريَم.  اْلَيماَمُة اآِمَنٌة  في ُع�شِّ

ّكاِن.   َمَنَحِت اْلَمْدَر�َشُة ُمكافاآٍت ِلْلُمْبِدعيَن.  اْلُمُدُن اآِهَلٌة ِبال�شُّ
ِر.  الُم - اأَبو اْلَب�شَ ديِقِه.  اآَدُم - َعَلْيِه ال�شَّ دِيُق ِمْراآُة �شَ   ال�شَّ

الِْكتابَُة
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1-  اْقَرَاأ اْلأَ�ْشماَء اْلآِتَيَة ِقراَءًة َجْهِريًَّة، َولِحْظ ِكتاَبَة َهْمَزِة اْلَمدِّ فيها:
اآماٌل ، اآراٌء ، اآلٌء ، َماآٌل ، َظْماآُن.

ِب ِمَن اْلأَ�ْشماِء اْلآِتَيِة: ْع َهْمَزَة اْلَمدِّ في اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ 2-  �شَ
اوى، لِلىُء، ماِرُب، امين.

. َة اأَ�ْشماٍء فيها َهْمَزُة اْلَمدِّ 3-  اْكُتْب في َدْفَتِرَك َخْم�شَ

التَّْدريباُت

اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.
اْلإِْمالُء
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ِة اْلَمْعنى: 1-  ا�ْشَتْخِدْم ُكالًّ ِمّما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة تامَّ
ْدُق. ُن - ال�شِّ اْلعاِقُل - اْلأَْحَمُق - اْلَكالُم اْلَح�شَ

2-  اْكُتْب َمْو�شوًعا َعْن ِحْفِظ اللِّ�شاِن ُم�ْشَتعيًنا ِبما َياأْتي:
 اأ  - قاَل َتعالى:{                                              }. )�شورُة ق: اآية 18( 

ُمْت ". )متفق عليه( ب - قاَل : " َمْن كاَن ُيوؤِْمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا اأَْو ِلَي�شْ
جـ - قاَل : " َوَهْل ُيِكبُّ الّنا�َس َعلى ُوجوِهِهْم في الّناِر، اإِّل َح�شاِئُد 

َنِتِهْم ". )�ُشَنُن ابِن ماجَة( اأَْل�شِ
د  - قاَل اأبو العتاهية:

مُت اأَْجَمُل ِبالَفتى          ِمْن َمْنِطٍق في َغْيِر حيِنْه             َوال�شَّ
هـ - قاَل ال�ّشاعُر ُزَهْيُر ْبُن اأَبي �ُشْلمى:

ِم ٌف ُفوؤاُدُه        َفَلْم َيْبَق اإّل �شوَرُة اللَّْحِم َوالدَّ ٌف َوِن�شْ      ِل�شاُن اْلَفتى ِن�شْ
.ُ يَِّبُة َيْبقى اأََثُرها في النَّْف�ِس، َوَتاأَثيُرها في اْلآَخريَن اإيجاِبيُّ  و - اْلَكِلَمُة الطَّ

ِلْلَمْجِل�ِس  َب  اْلـُمنا�شِ اْلَكالَم  َيْنَتِقَي  اأَْن  اْلإِْن�شاِن  َفَعلى  َمقاُلُ،  َمقاٍم  ِلُكلِّ  ز -   
الَّذي ُهَو فيِه.

ح - َعلى اْلإِْن�شاِن اأَْن َي�ْشَمَع اأَْكَثَر ِمّما َيَتكلَُّم ِلَي�ْشَتفيَد ِمَن اْلآَخريَن.
ط - ُكْن �صاِدًقا في َكالِمَك داِئًما.

ي- اْبَتِعْد َعِن اْلـَمجاِل�ِس الَّتي َتكوُن فيها اْلغيَبُة َوالنَّميَمُة َواْلَف�شاُد َبْيَن الّنا�ِس 
ِلَتْحَفَظ ِل�شاَنَك.

التَّْعبيُر
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ِه                                      ْل َحكيًما َول تو�شِ َفاأَْر�شِ
ِه )3( َفال َتْناأَ)2( َعْنُه َول ُتْق�شِ

ِه                                     َتْع�شِ َول  َلبيًبا  َف�شاِوْر 

ِه َنْق�شِ في  اْلَقطيَعَة  َفاإِنَّ 

ِه ُتْح�شِ َلْم  اأَْنَت  اإِذا  َحديًثا 

ِه َن�شِّ في  اْلَوثيَقَة)6(  َفاإِنَّ 

ال اإِذا ُكْنَت في حاَجٍة ُمْر�شِ
ٌح ِمْنَك َيْوًما َدنا)1( َواإِْن نا�شِ
َواإِْن باُب اأَْمٍر َعَلْيَك اْلَتوى )4(

ُه َوذو اْلَحقِّ ل َتْنَتِق�ْس َحقَّ

ْهَر في َمْجِل�ٍس َول َتْذُكِر الدَّ

َوُن�سَّ اْلَحديَث )5( اإِلى اأَْهِلِه

َطَرَفُة ْبُن اْلَعْبِد، ديوانه.

إْنَتْرِنْت( َعْن َعَدٍد ِمَن اْلأَْمثاِل الَّتي  َبَكِة اْلعاَلِميَِّة ِلْلَمْعلوماِت )اْلِ اْبَحْث في ال�شَّ
َرُب في ِحْفِظ اللِّ�شاِن، َواْكُتْبها في َدْفَتِرَك. ُت�شْ

النَّ�شاُط

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا اْلَجميَلِة

ِحَكٌم �ِسْعِريٌَّة

ِه: لُتبِعْدُه. )1( َدنا: اْقَتَرَب.   )2( لَتْناأَ: ل تْبَتِعْد.  )3( لُتْق�شِ
ْحكاُم اْلأَْمِر. لى قاِئِلِه.  )6( اْلَوثيَقُة: اإِ )4( اْلَتوى: اْمَتَنَعَ َواْخَتَلَط.   )5( ُن�سَّ اْلَحديَث: اأَ�ْشِنْدُهُ اإِ
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اأُمُّ اْلَمداِر�ِس

َرُة الْبَْلقاِء( الَِّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك اْلُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب  ْلُط حا�سِ ا�ْشَتِمْع اإِلى َن�سِّ )ال�سَّ
ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
َلَبُة ُكلَّ َيْوٍم؟ ُه الطَّ اأ   - اإِلى اأَْيَن َيَتَوجَّ

ب- ما ا�ْشُم َمْدَر�َشِتَك الَّتي َتْدُر�ُس فيها؟
جـ- ِلماذا َتْعَتزُّ ِبَمْدَر�َشِتَك َوُتِحبُّها؟

ْلِط؟ 1-  ما ا�ْشُم اْلُمحاَفَظِة الَّتي َتْنَتمي اإَِلْيها َمديَنُة ال�شَّ
ْف ما َيراُه الّزاِئُر اإِذا َوَقَف َعلى ِقَممِ اْلَبْلقاِء. 2-  �شِ

ِل ِمَن اْلَقْرِن اْلِع�ْشريَن؟ ِف اْلأَوَّ ْلِط في النِّ�شْ 3-  ما َمكاَنُة َمديَنِة ال�شَّ
ْلِط في َمجاِل التَّْعليِم؟ 4-  ما َمكاَنُة ال�شَّ
ْع ُعْنواًنا اآَخَر ِللنَّ�سِّ اْلَم�ْشموِع. 5-  �شَ

اِل�ْسِتماُع

ُث التََّحدُّ

اْلَوْحَدُة 
اْلخاِم�َسُة
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ِة ِمْثِل اْلَمقاِعِد َوَغْيِرها؟ د  - َكْيَف ُتحاِفُظ َعلى َمْدَر�َشِتَك َوُمْمَتَلكاِتها اْلعامَّ
هـ - ماذا َتْرَغُب في اأَْن َتْدُر�َس في اْلُم�ْشَتْقَبِل؟

)اأُِحبُّ  َمْو�شـوِع:  َعْن  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأَ�ْشِئَلِة  َعِن  إجاَبِة  ِباْلِ ا�ْشَتِعْن    -2
ا ِمّما َياأْتي:  َمْدَر�َشتي(، َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً

اأ   - قاَل َتعالى: {                         }. )�شورُة طه: اآية 114(
َّني اأََتَعلَُّم فيها ما َيْنَفُعني. ب- اأُِحبُّ َمْدَر�َشتي ِلأَن

ِدقائي. جـ- اْلـَمْدَر�َشُة ِهَي َبْيتي الّثاني الَّذي اأََتَعلَُّم فيِه َواأْمَرُح َمَع اأَ�شْ
رُّ َنجاحي؛ ِلذا اأُحاِفُظ َعَلْيها داِئًما، َول اأَْعَبُث ِباْلأَثاِث  د  - َمْدَر�َشتي ِهَي �شِ

فيها اأََبًدا.
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كاَنِت  َفَقْد  َوَح�شاِريًّا؛  َوِعْلِميًّا  َتْرَبِويًّا  َمْعَلًما  الّثاَنِويَُّة  ْلِط  ال�شَّ َمْدَر�َشُة  ُتَعدُّ 
الـَمْدَر�َشَة الّثاَنِويََّة اْلَوحيَدَة في اْلأُْرُدنِّ َطواَل َعْهِد اْلإِماَرِة )1925-1946م(، 
ِبناِء  ُل في  اْلَف�شْ َلُهُم  ُكلِِّه، َوكاَن  اْلَوَطِن  اأَْرجاِء  ِمْن  َلَبِة  الطَّ راُت  َع�شَ َج فيها  َوَتَخرَّ
يَِّة َواْلإِداِريَِّة َواْلَق�شاِئيَِّة َواْلِفْكِريَِّة  يا�شِ اْلأُْرُدنِّ اْلَحديِث في ُمْخَتَلِف اْلـَمجالِت ال�شِّ

َواْلأََدِبيَِّة.
َثالثيَن  ِبِم�شاَحِة  ْلِط  ال�شَّ وادي  َعلى  اْلـُمِطلِّ  التَّلِّ  َعلى  الـَمْدَر�َشِة  ِبِبناِء  ُبِدَئ 

ُةالِْقراَءُة ْلِط الّثاَنِويَّ َمْدَر�َسُة ال�سَّ
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عاُت ِمنُهْم َوِمَن اْلأَْثِرياِء،  دوُنًما، و�شاَرَك اْلـُمواِطنوَن في ِبناِئها، َوُجِمَعِت التََّبرُّ
َع  ْيِن حيَن كاَن اأَميًرا اإِلى اْلـَمْوِقِع، َفَو�شَ ُل اْبُن اْلُح�شَ َل اْلـَمِلُك َعْبُداهلِل اْلأَوَّ َوَو�شَ

ٍد. َحَجَر اْلأَ�شا�ِس في اْحِتفاٍل حا�شِ
اّلِب الَّذيَن كانوا َياأْتوَن اإِلى  في الـَمْدَر�َشِة َمالِعُب َوِق�ْشٌم داِخليٌّ ِلَمبيِت الطُّ
 ، يٍَّة في تاريِخ اْلأُْرُدنِّ ُل َمْكَتَبٍة َمْدَر�شِ اأَوَّ اْلـَمْدَر�َشِة ِمَن اْلأْقطاِر اْلُمجاِوَرِة، َوفيها 

. يٍّ ٍد َجوِّ ُل َمْر�شَ َواأَوَّ
اهلل  َطيََّب  ْيِن  اْلُح�شَ اْلـَمِلِك  َجالَلِة  ِبِرَعاَيِة  َكذِلَك  ْلِط  ال�شَّ َمْدَر�َشُة  َوَحِظَيْت 
اْلأُْرُدنِّ  َرْفِد  في  اْلَكبيِر  التَّْرَبِويِّ  ِبَدْوِرها  َواأَ�شاَد  ٍة،  َمرَّ ِمْن  اأَْكَثَر  زاَرها  َفَقْد  َثراُه، 
الّثاني  َعْبِداهلِل  اْلَمِلِك  ِبِرعاَيِة َجالَلِة  يا�َشِة، َوما زاَلْت َتْحظى  َوال�شِّ اْلِفْكِر  ِبِرجاِل 

ْيِن َحِفَظُه اهللُ. اْبِن اْلُح�شَ
تاريخ ال�شلط والبلقاء ودورهما في بناء الأردن الحديث، محمد علي ال�شويركي الكردي،  بت�شرف.
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ْر ذِلَك. ْلِط الّثاَنِويَُّة َمْعَلًما َتْرَبِويًّا َوِعْلِميًّا َوَح�شاِريًّا. َف�شِّ 1-  ُتَعدُّ َمْدَر�َشُة ال�شَّ
؟ 2-  ما َدْوُر اْلِخّريجيَن اْلأَواِئِل في اْلأُْرُدنِّ

3-  َكْيَف �شاَرَك الّنا�ُس في ِبناِئها؟
4-  ما اأََهمُّ اأَْق�شاِم اْلـَمْدَر�َشِة؟

ْح ذِلَك. ِمّييَن. َو�شِّ 5-  َحِظَيْت هِذِه اْلَمْدَر�َشُة ِباْهِتماِم اْلها�شِ
6- َكْيَف ُتحاِفُظ َعلى َمْدَر�َشِتَك؟

َك؟ 7- "اْلـَمْدَر�َشُة ِهَي َبْيُتنا الّثاني"، َكْيَف ُتَطبُِّق هذا اْلَقْوَل َعلى َنْف�شِ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب

-  َمْعَلٌم: ِبناٌء َم�ْشهوٌر.                                 -  َعْهٌد: َزَمٌن.
ُل: اْلإِْح�شاُن. -  اأَْرجاٌء: اأَْنحاٌء.                                         -  اْلَف�شْ

ٌد: َكثيٌر. : اْلـُم�ْشِرُف.                               -  حا�شِ -  اْلـُمِطلُّ
ْثنى َعَلْيِه َوَمَدَحُه. ٌع ُتَعيَُّن فيِه َحَركاُت اْلَكواِكِب. -  اأَ�شاَد ِبِه: اأَ ُدُ: َمْو�شِ -  َمْر�شَ

-  َرْفٌد: َدْعٌم.                                            -  َتْحظى: َتناُل َمكاَنًة.
داَد اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: 2- ا�ْشَتْخِرْج ِمَن النَّ�سِّ اأَ�شْ

، اْلَبعيَدُة. اْلَقديُم، اْلُفَقراُء، خاِرِجُيُّ
3- ا�ْشَتْخِدْم ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:

َج، َمبيٌت، ِرعاَيٌة. َتَخرَّ

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ
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1-  اْقَرَاأ النَّ�سَّ اْلآِتَي، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َبْعَدُه:
َل  اأَّياِم اْلَمْدَر�َشِة قاِئَلًة: ٍد اأوَّ َفْت َجنىلأَخيها را�شِ َو�شَ

اْلَعْوَدِة  َبْعَد  َوَمَحبٍَّة،  ِبَفَرٍح  ِل  اْلأَوَّ اْلَيومِ  في  اْلَمْدَر�َشَة  َلَبُة  الطَّ َي�ْشَتْقِبُل 
ُزَمالَء  اإِلى  ُف  َوَيَتعرَّ اأَِعّزاَء،  ِرفـاًقـا  الّطاِلُب  َوَيْلَتقي  ْيِفيَِّة،  ال�شَّ اْلُعْطَلِة  ِمَن 
َتعالى: {                  } قاَل  َواْلَمْعِرَفِة،  ِباْلِعْلِم  ُد  َوَيَتَزوَّ ِه،  فِّ �شَ في   ُجُدٍد 
                                                                                       )�شورُة طه: اآية 114(.

ا�ْشَتْخِرْج ِمَن النَّ�سِّ ال�ّشاِبِق:
ًرا.               ب- ا�ْشًما ُموؤَنًَّثا. اأ   - ا�ْشًما ُمَذكَّ
ًيا، َوِفْعاًل ُم�شاِرًعا، َوِفْعَل اأَْمٍر. جـ- ِفْعاًل ما�شِ

ِر َواِل�ْشِم اْلُموؤَنَِّث اْلخا�سِّ ِبِه: ْل َبْيَن اِل�ْشِم اْلُمَذكَّ 2-  �شِ

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة

ِر َوالُْموؤَنَِّث، َوالُْجْمَلِة اِل�ْسِميَِّة ُمراَجَعُة اأَْق�ساِم الَْكالِم، َوالُْمَذكَّ

ُجُل اْلأُمُّالرَّ
اْلَمْراأَُةاْلأَُب

اْلَبَقَرُةاْلَجَمُل
الّناَقُةالثَّْوُر

3-  َعيِِّن اْلُمْبَتَداأَ َواْلَخَبَر في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة:
اأ   - اْلِعْلُم نوٌر.                                             جـ- التَّْمُر ِغذاٌء ِلاْلإِْن�شاِن.

ْيِف.                  د  - اْلَوْرُد َجميُل الّراِئَحِة. ْم�ُس �شاِطَعٌة في ال�شَّ ب- ال�شَّ
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1-  اْقَرَاأ النَّ�سَّ ِقراَءًة ُمَتاأَنَِّيًة، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َبْعَدُه:
ًة  ُعْر�شَ َعْنها، َحّتى ل َيكوَن  َيْناأى  اأَّل  اْلـَمْرِء  َيِجُب َعلى  اآداٌب  ريِق  ِللطَّ

ِللنَّْقِد اأَِو اْلَهالِك، َوِمْن هِذِه اْلآداِب اأَّل َياأُْكَل َوُهَو �شاِئُرُ، َول َيْقَراأَ في ِكتاٍب  
ُ، َكما َيِجُب  ِدَمُه �َشّياَرُةُ َطِدَم ِبَغْيِرِه ِمَن ال�ّشاِئريَن اأَْو َت�شْ حيَفٍة َحّتى ل َي�شْ اأَْو �شَ
�شيِف، َول ُي�ْشِرَع اَأْو ُيْبِطَئ في �َشْيِرِه. َفاإِْن َفَعَل  َعلى اْلـَمْرِء اأَْن َي�شيَر َعلى الرَّ

ِه َوَغْيِرِه. ذِلَك �َشما ُخُلُقُه، َوحاَفَظ َعلى َنْف�شِ
ا�ْشَتْخِرْج ِمَن اْلِفْقَرِة ال�ّشاِبَقِة:

ًنا.            ب - َكِلَمًة اآِخُرها نوٌن �شاِكَنٌة. اأ   - ا�ْشًما ُمَنوَّ
.        د  - َكِلَمَتْيِن فيِهما ُحروٌف ُتْنَطُق َول ُتْكَتُب. ُلها َمدٌّ جـ- َكِلَمًة اأَوَّ

في  اْلَفراِغ  في  ًة  َمرَّ  ) اآ   ( اْلَمدِّ  َوَهْمَزَة  ًة،  َمرَّ  ) اأَ   ( اأَِلٍف  َعلى  اْلَهْمَزَة  ـِع  �شَ  -2
اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة، ُثمَّ اْقَراأْها:

) اأَ (                 ) اآ (
َمْر...ٌة             ِمْر...ٌة
... ِمَن             ... َمَن
... َخَذ             ... َخَذ

، ُمراَجَعُة النّوِن ال�ّساِكنَِة َوالتَّْنويِن، َوَهْمَزِة الَْمدِّ
َوالُْحروِف الَّتي تُْنَطُق َول تُْكتَُب في الَْكِلماِت

الِْكتابَُة
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اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

اْلإِْمالُء

1-  ا�ْشَتْخِدْم ما َياْأتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:
ُم. اأَْفواٌج - َمْدَر�َشتي - اْلِعْلُم - التََّقدُّ

2-  ا�ْشَتِعْن ِباْلأَْفكاِر اْلآِتَيِة في ِكتاَبِة َمْو�شوٍع َعْن َمْدَر�َشِتِك:
َوُت�شاِعُدني  الّناِفَعِة،  َواْلَمْعِرَفِة  ِباْلِعْلِم  ُدني  ُتَزوِّ ِلأَنَّها  َمْدَر�َشتي؛  اأُِحبُّ  اأ   - 

َعلى َفْهِم اأَ�ْشراِر اْلَكْوِن.
ٍة عاِلَيٍة َوَن�صاٍط َوُمثاَبَرٍة، َواأََتناَف�ُس َمَع ُزَمالئي  ب- اأَ�ْصعى ِلَطَلِب اْلِعْلِم ِبهمَّ

في ذِلَك.
جـ- في َمْدَر�َشتي اأَْجِهَزٌة َحديَثٌة في ُمْخَتَبراِت اْلحا�شوِب، َواأَْجِهَزٌة ِعْلِميٌَّة 

ِة اْلُعلوِم. لِمادَّ
َطِة اْلَمْدَر�َشِة َواللِّجاِن الَّتي ُتَنّمي ُطموحاتي؛   د  - اأُِحبُّ اْلُم�شاَرَكَة في اأَْن�شِ

ِمْثِل َلْجَنِة اْلإِذاَعِة.
�شاِرُك في ُم�شاَبقاٍت  يَِّة، َواأُ هـ - اأُطاِلُع اْلُكُتَب اْلُمفيَدَة في َمْكَتَبتي اْلَمْدَر�شِ

ْعِر. ُمها َمْدَر�َشتي؛ ِمْثِل اإِْلقاِء ال�شِّ ُتَنظِّ

التَّْعبيُر
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اْلَمْحفوظاُت

اْلِخّريجيَن  اأَواِئِل  َوِمْن   ، اْلأُْرُدنِّ في  التَّْرِبَيِة  ِرجاِل  ِكباِر  ِمْن  َفريز:  ُح�ْشني 
َلُه َعَدٌد  َدَر  َوالتَّْعليمِ، �شَ التَّْرِبَيِة  اْلجاِمِعّييَن، َوُهَو كاِتٌب َو�شاِعٌر َعِمَل في َمجاِل 

�ٌس ِمْن َبَلدي. ، َوِبالدي، َوِق�شَ ِمَن اْلُموؤَلَّفاِت، ِمْنها: َهياِكُل اْلُحبِّ
�َشَنَة  الّثاَنِويَِّة  ْلِط  ال�شَّ ِلَمْدَر�َشِة  َهِبيِّ  الذَّ اْليوبيِل  ِبُمنا�َشَبِة  اْلَق�شيَدُة  َواأُْلِقَيْت هِذِه 

1975م.

التَّْعريُف ِبال�ّساِعِر

" الَْمداِر�ِص  " اأُمُّ 

ْلِط َمْوِقُعها اْلَحبيُب اْلغالي ِلل�شَّ
خوَن ِببالي َوِرفاُق ُعْمري الّرا�شِ
ْحُر َجماِل ْيُف اأَْحالٌم َو�شِ َوال�شَّ
اْلحالي بيِع  الرَّ ُقبََّرِة  َوِغناَء 
اآمالي َجَنباِتها  في  ناَجْيُت 

اْلأَْطفاِل  ِبِخْدَمِة  ا�ْشَتَقلَّ  َوَمِن 
َمقاِل ُحرَّ  ْنُت  ُلقِّ اأَْو  َوَلِقْنُت 

َكْم َقْد َحَبْبُت ِمَن اْلَمداِئِن اإِنَّما
ُطفوَلتي َوَمْهُد  بي  َواأَ ُهنا  اأُّمي 
تاوؤُها َو�شِ َوَخريُفها  َوَربيُعها 
اإِّني َحِفْظُت ُزهوَرها َوُبقوَلها
َمقاُمها فيِع  الرَّ الّداِر  هِذِه  في 
ا ُمْخِل�شً ُيَعلُِّم  َمْن  لأَْغِبُط  اإِّني 
اأُمُّ اْلَمداِر�ِس َكْم َهِنْئُت ِبِظلِّها

ُح�شني َفريز، الأعماُل ال�ّشعريُّة الَكاملُة

َ
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َم�ْشهوَرٍة  ّياٍت  �َشْخ�شِ َعْن  إْنَتْرِنْت(  )اْلِ ِلْلَمْعلوماِت  اْلعاَلِميَِّة  َبَكِة  ال�شَّ في  اْبَحْث   -2
ما  َواْعِر�ْس  ها،  َبْع�شِ َعْن  َواْكُتْب  الّثاَنِويَِّة،  ْلِط  ال�شَّ َمْدَر�َشِة  في  َتَخّرجوا  ْن  ِممَّ

.)power point( َكَتْبَتُه َعلى ُزَمالِئَك ُم�ْشَتْخِدًما َبْرناَمَج اْلُعرو�ِس التَّْقديِميَِّة

ُث  1- اْبَحْث َعْن َمْجموَعٍة ِمَن اْلآياِت اْلَكريَمِة َواْلأَحاديِث ال�ّشريَفِة الَّتي َتَتَحدَّ
َعِن اْلِعْلِم، َواْكُتْبها في َمَجلَِّة اْلحائِط في َمْدَر�َشِتَك.

يوِر. ُقبََّرٌة     : َنْوٌع ِمَن الطُّ
ا. رًّ ْثُت �شِ ناَجْيُت : َتَحدَّ

َجَنباُتها : َنواحيها.
اأَْغِبُط     : اأََتَمّنى اأَْن اأَكوَن ِمْثَلُه.

َلِقَن      :َفِهَم.
َم َوَعلََّم. َن      :َفهَّ َلقَّ

1-  ِلماذا اأََحبَّ ال�ّشاِعُر َمديَنَتُه اأَْكَثَر ِمْن ُكلِّ اْلُمُدِن؟ 
2-  َكْيَف َيْنُظُر ال�ّشاِعُر اإِلى ُمَعلِِّم اْلأَْجياِل؟

ْنُت ُحرَّ َمقاِل«؟  اأَْو ُلقِّ َد ال�ّشاِعُر ِبَقْوِلِه: »َوَلِقْنُت   3-   ماذا َق�شَ
ًبا ِلْلَق�شيَدِة. ْع ُعْنواًنا اآَخَر ُمنا�شِ 4-  �شَ

النَّ�شاُط

الُْمفَرداُت

اْلأَ�ْسِئَلُة
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ٌة حاِد ُقوَّ في اِلتِّ

ُه َعَلْيَك اْلُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس  ( الَّذي َيْقَروؤُ يِّ ا�ْشَتِمْع اإِلى َن�سِّ )ُحْزَمُة الِْع�سِ
اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
يَُّة اْلَوْحَدِة َوالتَّعاُوِن؟ اأ   - ما اأََهمِّ

قوا؟ َرُر الَّذي ُي�شيُب الّنا�َس اإِذا َتَفرَّ ب- ما ال�شَّ
جـ- ِلماذا ُيِحبُّ اأَْعداوؤُنا ُفْرَقَتنا؟

لى اأَْن َيْجَمَع اأَْبناَءُه؟ ُجَل اْلَحكيَم اإِ 1-  ما الَّذي َدَفَع الرَّ
َرها اْبناُه؟ يِّ حيَنما اأَْح�شَ 2-  ماذا َفَعَل اْلأَُب ِباْلِع�شِ

؟ يِّ 3-  ِلَم َلْم َي�ْشَتِطِع اْلأَْولُد َك�ْشَر ُحْزَمِة اْلِع�شِ
ِقها؟ يِّ َبْعَد َتَفرُّ َغِر ِلْلِع�شِ 4-  َعالَم َيُدلُّ َك�ْشُر اْلأَِخ اْلأَ�شْ

ْر�ُس اْلُم�ْشَتفاُد ِمَن النَّ�سِّ اْلَم�ْشموِع؟ 5-  ما الدَّ
. ًبا ِللنَّ�سِّ ْع ُعْنواًنا اآَخَر ُمنا�شِ 6-  �شَ

اِل�ْسِتماُع

ُث التََّحدُّ

اْلَوْحَدُة 
ال�ّساِد�َسُة
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يَِّة التَّعاُوِن َبْيَن الّنا�ِس. د   - اْذُكْر اأَْمِثَلًة َعلى اأََهمِّ
ًة. ُد اأَنَّ في اْلتِّحاِد ُقوَّ ديِقَك ُيوؤَ كِّ هـ  - اْذُكْر َمْوِقًفا َمرَّ َمَعَك اأَْو َمَع �شَ

في  ُتنا  )ُقوَّ َمْو�شوِع  َعْن  ِث  لِلتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأَ�ْشِئَلِة  َعِن  إجاَبِة  ِباْلِ ا�ْشَتِعْن    -2
ا ِمّما َياْأتي: اتِّحاِدنا(، َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً

  اأ  - قاَل َتعالى:{                                                                       }.

َعَب اْلغاياِت. ُق اأَ�شْ ُم، َوُتَحقِّ ب - ِباْلَوْحَدِة ترقى اْلأَُمـُم َوَتَتَقدَّ
 جـ - اإِذا اتََّفَق الّنا�ُس َواتََّحدوا َوَتعاَونوا �شاَدِت اْلـَمَحبَُّة في اْلـُمْجَتَمِع.

ٍة ِلْلَوَطِن َواْلـُمْجَتَمِع. َدُر ُقوَّ    د - اْلَوْحَدُة َم�شْ
  هـ - ِباْلَوْحَدِة َنعي�ُس َحياًة هاِنَئًة ُمْطَمِئنًَّة.

    و - ُتفيُد اْلَوْحَدُة في َتباُدِل اْلـَم�شاِلِح َوَتْوحيِد اْلُجهوِد.
ًحا اأَْبناَءُه:      ز - قاَل ال�ّشاِعُر نا�شِ

كوُنوا َجميًعا يا َبِنيَّ اإِذا اْعَترى 
قوا اآحادا                                       َخْطٌب َول َتَتَفرَّ

ًرا  ماُح اإِذا اْجَتَمْعَن َتَك�شُّ َتاأْبى الرِّ
َرْت اأَْفرادا                                       َواإِذا اْفَتَرْقَن َتَك�شَّ

 )�شورُة المائدة: اآية 2( 
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َوَتاأُْكُل  َتْرعى  عٍ،  وا�شِ َمْرٍج  في  َواأَ�ْشَوَد  َواأَْحَمَر  اأَْبَي�َس  ثيراٍن:  َثالَثُة  عا�َشْت 
َعلى  قاِدًرا  َيُكْن  َلْم  َولِكنَُّه  ِبها،  َيْطَمُع  اأَ�َشٌد  اْلَمْرعى  في  ُيجاِوُرها  َوكاَن  ِباأَماٍن، 

ذِلَك؛ َخ�ْشَيَة اأَْن َتْجَتِمَع َعَلْيِه، َفَتْفِتَك ِبِه.
َر اأَْن ُيْعِمَل اْلحيَلَة ِلَيناَل ُمْبَتغاُه.  َوِلأَنَّ اْلأَ�َشَد ل ُيْمِكُنُه النَّْيُل ِمْنها اإِّل ُمْنَفِرَدًة، َقرَّ
َفاْقَتَرَب  اْلَمْرعى،  ُمْنَفِرَدْيِن في  َواْلأَْحَمَر  اْلأَ�ْشَوَد  الثَّْوَرْيِن  اْلأَيّاِم َوَجَد  اأََحِد  َوفي 
َيْجُلُب النََّظَر،  اْلأَْبَي�َس  ِباأَنَّ َرفيَقَك  ًحا  َلُه نا�شِ اْلأَ�ْشَوِد، َوَهَم�َس  اْلأَ�َشُد ِمَن الثَّْوِر 
َبِب َلْوِنِه، َكما  اأَْن َيْهَتِدَي اإَِلْيُكما ِب�شَ ّياٌد اإِلى اْلَمكاِن، َفَلْن َيْلَبَث   َواأَنَُّه َمتى جاَء �شَ

ْوُر اْلأَْبَي�ُسالِْقراَءُة اأُِكْلُت َيْوَم اأُِكَل الثَّ
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اأَْنَت  َخْيراُتُه  َلَكَفْتَك  ِمْنُه  ُتُكما  َخلَّ�شْ َفَلْو  ًرا،  خَّ ُموؤَ ْت  َتناَق�شَ اْلَمْرعى  َخْيراِت  اأَنَّ 
َواأَخاَك اْلأَْحَمَر، َوهَكذا َلْم َيَزْل ِبِه َحّتى اأَثََّرْت فيِه َكِلماُتُه َفواَفَق، َوِعْنَدها َفَتَك 

اْلأَ�َشُد ِبالثَّـْوِر اْلأَْبَي�ِس.
ًرا اإِيّاُه ِباأَنَّ اْلَمْرعى ِلواِحٍد  ًحا ِللثَّْوِر اْلأَ�ْشَوِد، َوُمَذكِّ ًة اأُْخرى نا�شِ اأَْقَبَل اْلأَ�َشُد َمرَّ

َن ِمَن النَّْيِل ِمَن الثَّْوِر اْلأَْحَمِر. َخْيـٌر ِمْنُه ِلْثَنْيِن، َحّتى َتَمكَّ
ُثمَّ عاَد اْلأَ�َشُد َبْعَد اأَّيامٍ، َوفي َعْيَنْيِه َنْظَرٌة َفِهَمها الثَّْوُر اْلأَ�ْشَوُد َجيًِّدا، َفاأَْدَرَك اأَنَُّه 

ِكَل الثَّْوُر اْلأَْبَي�ُس. لِحٌق ِب�شاِحَبـْيِه، َف�شـاَح: اأُِكْلُت َيْوَم اأُ
ٍف رُّ ّبي، ِبَت�شَ ل ال�شَّ َدُر: اأَْمثاُل اْلَعَرِب، اْلُمَف�شَّ اْلَم�شْ

: ْف  اإِلى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ 1-  اأَ�شِ
ٌع فيِه ُع�ْشٌب َكثيٌر.                -  َيْفِتُك: َيْفَتِر�ُس. -  َمْرٌج: َمْرَعى وا�شِ

-  اْلحيَلُة: اْلَمْكُر َواْلِخداُع.                               -  ُمْبَتغاُه: ُمراُدُه َوَطَلُبُه.
ُ ِللنََّظِر. -  لِفٌت ِللنََّظِر: ُمثيُرُ

دَّ ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: 2-  ا�ْشَتْخِرْج ِمَن النَّ�سِّ �شِ
لُّ .............  َي�شِ ُمْجَتِمَعٌة .............  
اأَْدَبَر .............. َرَف�َس ...............  

: 3-  هاِت ِمَن النَّ�سِّ اْلَكِلَمَة الَّتي ُتواِفُق َمْعنى ما َتْحَتُه َخطٌّ
ْالأَ�َشُد قاِدًرا َعلى اأَْن َيْفِتَك ِبها َخْوًفا ِمِن اْجِتماِعها َعَلْيِه. اأ   - َلْم َيُكِن 

ًحا. ْوٍت ُمْنَخِف�ٍس نا�شِ ب- قاَل َلُه ِب�شَ
جـ- اْلَخْيراُت في اْلَمْرعى َقلَّْت.

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ
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1-  َكْيَف كاَنْت َحياُة الّثيراِن الثَّالَثِة في اْلَمْرِج؟
2-  ِلماذا َلْم َيْفِتِك اْلأَ�َشُد ِبِتْلَك الّثيراِن َجميِعها َمًعا؟

ريَقُة الَّتي اتََّبَعها اْلأَ�َشُد ِلْلَق�شاِء َعلى الّثيراِن؟ 3-  ما الطَّ
ْحَمِر. ْف َمْوِقَف الثَّْوِر اْلأَ�ْشَوِد ِمَن اْلأَ�َشِد حيَن َتَخلَّ�َس ِمْن  اأََخَوْيِه اْلأَْبَي�ِس َواْلأَ 4- �شِ

ِكَل الثَّْوُر اْلأَْبَي�ُس«؟ َرُب اْلَمَثُل: »اأُِكْلُت َيْوَم اأُ 5-  فيَم ُي�شْ
َبَب الَّذي اأَّدى اإِلى ُكلِّ َنتيَجٍة في ما َياأْتي: 6-  ا�ْشَتْخِل�ِس ال�شَّ

َر اْلأَ�َشُد اأَْن ُيْعِمَل اْلحيَلَة َعلى الّثيراِن. اأ   - َقرَّ
ب- �شاَح الثَّْوُر اْلأَ�ْشَوُد قاِئاًل: " اأُِكْلُت َيْوَم اأُِكَل الثَّْوُر اْلأَْبَي�ُس ".

ِة في َحياِتنا؟ هاِت ِمثاًل َعلى ذِلَك. 7-  َهْل ُيْمِكُن اأَْن َتْحُدَث ِمْثُل هِذِه اْلِق�شَّ
ِة؟  8- ماذا َنَتعلَُّم ِمْن هِذِهِ اْلَق�شَّ

ِة. ًبا ِلْلِق�شَّ 9- اْقَتِرْح ُعْنواًنا اآَخَر ُمنا�شِ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة
الُْجْمَلُة الِْفْعِليَُّة

اْلأَْمثَِلُة
ٍع.   عا�َشْت َثالَثُة ثيراٍن: اأَْبَي�َس َواأَْحَمَر َواأَ�ْشَوَد في َمْرٍج وا�شِ

َر اْلأَ�َشُد اْلَفْتَك ِبهِذِه الّثيراِن. ًرا.  َقرَّ خَّ  َتَتناَق�ُس َخْيراُت اْلَمْرعى ُموؤَ
ماٍن.  ُعْد اإِلى اْلَمْرعى.  َتاأُْكُل الّثيراُن في اْلَمْرِج ِباأَ

داَقِتَك.   حاِفْظ َعلى �شَ
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نَّها اأَْفعاٌل. ْفعاٌل؟ اإِ ، َهْل ِهَي اأَ�ْشماٌء اأَْم اأَ ْل ما َتْحَتُه َخطٌّ اْقَرَاأ اْلأَْمِثَلَة َجيًِّدا، َوَتاأَمَّ
حيَن َقَراأَْت اْلُجَمَل ال�ّشاِبَقَة َوَجْدَتها اْبَتَداأَْت ِباأَْفعالٍ ِمْنها ما ُهَو ِفْعٌل ما�ٍس؛ 
َر(، َوِمْنها ما ُهَو ُم�شاِرٌع؛ َنْحـَو: )َتاأُْكُل، َوَتَتناَق�ُس(، َوِمْنها  َنْحـَو: )عا�َس، َوَقرَّ
ّمى اْلُجْمَلُة الَّتي َتْبَداأُ ِبِفْعٍل اْلُجْمَلَة  ِفْعُل اْلأَْمِر، َنْحَو: )حاِفْظ، وُعْد(؛ َوِلذِلَك ُت�شَ

اْلِفْعِليََّة.
: اْلُجْمَلَة اْلِفْعِليََّة ِهَي ُكلُّ ُجْمَلٍة َتْبَداأُ ِبِفْعٍل. تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

ِل اْلُجَمَل اِل�ْشِميََّة اْلآِتَيَة اإِلى ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة: 1-  َحوِّ
اأ   - اْلجوُد َيْرَفُع َقْدَر اْلَكريِم.

عاَدَة. ب- اْلأََمُل ُيْنِبُت ال�شَّ
جـ- اْلَحقُّ َيْعلو.

ِل اْلُجَمَل اْلِفْعِليََّة اْلآِتَيَة اإِلى ُجَمٍل ا�ْشِميٍَّة: 2-  َحوِّ
موُح النَّجاَح. ُق الطُّ اأ   - ُيَحقِّ

ب- َتْفَهُم َمْرَوُة ُدرو�َشها.
ْدُق �شاِحَبُه. جـ- ُيْنجي ال�شِّ

ِف اْلأَْفعاَل اْلآِتَيَة في ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة ُمفيَدٍة ِمْن اإِْن�شاِئَك: 3-  َوظِّ
َتْرعى ، َيناُل ، اأََكَلْت ، اْقَتَرَب ، اأَِطْع ، ِقْف.

التَّْدريباُت
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نَّ اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلِمثاِل  اْقَرَاأ اْلأْمِثَلَة في اْلَمْجموَعِة ) اأ ( َتِجْد اأَ
ِل )ُعال( ا�ْشٌم ِمْن َثالَثِة اأَْحُرٍف، َوَقِد اْنَتهى ِباأَِلٍف َمْق�شوَرٍة قاِئَمٍة، َوَكذِلَك  اْلأَوَّ
َمِت اْلأَِلُف في  ِلٍف َمْق�شوَرٍة قاِئَمٍة. َفِلماذا ُر�شِ اْلِفْعُل )�َشما( واْلِفْعُل )َنما( اْنَتَهيا ِباأَ
َبُب اأَنَّ )ُعال( ا�ْشٌم ِمْن َثالَثِة اأَْحُرٍف َواْلِفْعُل  ْكِل ) ا (؟ ال�شَّ اآِخِر ُكلٍّ ِمْنُها ِبهذا ال�شَّ

ِكتابَُة اْلأَِلِف الَْمْق�سوَرِة )الْقاِئَمِة َوَعلى �َسْكِل الْياِء َغْيِر الَْمْنقوَطِة(
في اْلأَ�ْسماِء َواْلأَْفعاِل الثُّالِثيَِّة

اْلأَْمثَِلُة

الِْكتابَُة

4-  ا�ْشَتْخِرْج ِمَن اْلِفْقَرِة اْلآِتَيِة ُجَماًل ِفْعِليًَّة:
َتاأِْدَيِة ِر�شاَلِتِه؟  اْلـُمَعلَِّم ناِجًحا في  َتْجَعُل  الَّتي  فاُت  ُاأ�ْشتاَذُه: ما ال�شِّ الّطاِلُب  َل  �َشاأَ
ِلَتالميِذِه،  ُمِحبًّا  َيكوَن  اأَْن  ِر�شاَلِتِه  اأَداِء  َعلى  اْلـُمَعلَِّم  ُي�شاِعُد  ما  اأََهمِّ  ِمْن  اإِنَّ  َفاأَجاَبُه: 
لى َمْنَهٍل �شاٍف َحْيُث َيْنَهلوَن ُعلوًما َتْنَفُعُهْم، َوَيْغِر�ُس فيِهْم  ُدُهْم اإِ ا َعَلْيِهْم، ُيْر�شِ َحري�شً
 ، يََّة التَّْعبيِر، َواْلُجْراأََة في اْلَحقِّ اأِْي اْلآَخِر، َوُحرِّ ُحبَّ اْلَوَطِن َواِلْنِتماَء اإَِلْيِه، َواْحِتراَم الرَّ
روَر. َوَيِقُف ِمْنُهْم ِوْقَفَة اْلأَِب اْلَعطوِف َيْلقى اْلواِحَد ِمْنُهْم ِباْبِت�شاَمٍة َتْبَعُث اْلَفَرَح َوال�شُّ

) ب () اأ (
  ُهدى َفتاٌة ِمثاِليٌَّة.  ُعال طاِلَبٌة َن�شيَطٌة.

ِمُن ِباأَْخالِقِه. قاَل َتعالى:{                   �َشما اْلُموؤْ
                                                                                      .{                    

ْرُع.   َبنى جاري َبْيًتا َجديًدا.  َنما الزَّ
 )�شورُة الإ�شراء: اآية 23( 
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)َي�ْشمو(  ُم�شاِرُعُه  )�َشما(  اْلما�شي  َواْلِفْعُل  )َيْعلو(،  ِباْلواِو  َيْنَتهي  ِمْنُه  اْلُم�شاِرُع 
َيْنَتهي ِباْلواِو َواْلِفْعُل اْلما�شي)َنما( ُم�شاِرُعُه )َيْنمو( َينْتهي ِباْلواِو.

اأَّما في اْلَمْجموَعِة )ب( َفَكِلَمُة )ُهدى( ا�ْشٌم ُثالِثيٌّ اْنَتهى ِباأَِلٍف َمْق�شوَرٍة َعلى 
ياِن  �َشْكِل ياٍء َغْيِر َمْنقوَطٍة )ى(، َوَكذِلَك اْلِفْعُل )َق�شى( واْلِفْعُل )َبنى( ِفْعالِن ما�شِ
َمِت اْلأَِلُف في اآِخِر ُكلٍّ ِمْنها  اْنَتَهيا ِباألٍف َمْق�شوَرٍة على �َشْكِل )ى(، َفِلماذا ُر�شِ
َواْلِفْعُل  اأَْحُرٍف،  َثالَثِة  ِمْن  ا�ْشٌم  )ُهدى(  اأَنَّ  َبُب  ال�شَّ )ى(؟  اْلَمْق�شوَرِة  ِباْلأَِلِف 
)َيْق�شي(،  ُم�شاِرُعُه  ما�ٍس  ِفْعٌل  َو)َق�شى(  )َيْهدي(،  ِباْلياِء  َيْنَتهي  ِمْنُه  اْلُم�شاِرُع 

َوَكذِلَك اْلِفْعُل )َبنى( ِفْعٌل ما�ٍس ُم�شاِرُعُه )َيْبني(.

1-  اْلأَِلَف اْلَمْق�شوَرَة اْلقاِئَمَة َعلى �شوَرِة ) ا ( ُتْكَتُب في اأَواِخِر اْلأَ�ْشماِء 
َواْلأَْفعاِل الثُّالِثيَِّة الَّتي َيْنَتهي ُم�شاِرُعها ِباْلواِو.

2-  اْلأَِلَف اْلَمْق�شوَرَة َعلى �شوَرِة ياٍء َغْيِر َمْنقوَطٍة )ى( ُتْكَتُب في اأَواِخِر 
اْلأَ�ْشماِء َواْلأَْفعاِل الثُّالِثيَِّة الَّتي َيْنَتهي ُم�شاِرُعها ِباْلياِء.

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

1-  اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبـ ) ا ، ى( في اأَواِخِر اْلَكِلماِت في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة:
اأ   - َق�شـ.......... اْلقا�شي ِباْلَعْدِل.

ب- َجنـ.......... اْلَفاّلُح الثِّماَر.
جـ- َر�َشَمْت َرنــ.......... َعَلَم َبَلِدنا اْلغالي.

التَّْدريباُت
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اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

اْلإِْمالُء

يَِّة اِلتِّحاِد َوالتَّعاُوِن: َة اْلَمْعنى َعْن اأََهمِّ َن ِفْقَرًة تامَّ َرتِِّب اْلُجَمَل اْلآِتَيَة ِلُتَكوِّ
- اأُقيَمْت ُم�شاَبَقُة َعْر�ٍس َم�ْشَرِحيٍّ َبْيَن َفريَقْيِن.

اُء اْلَفريِق الّثاني َفَقِد اْخَتَلفوا َعلى اْلأَْدواِر. - اأَّما اأَْع�شَ
َلَبِة. َم اْلُمَعلُِّم اْلأَْدواَر َبْيَن الطَّ - ق�شَّ

ِل َعلى َدْوِرِه. ٍو في اْلَفريِق اْلأَوَّ - واَفَق ُكلُّ ُع�شْ
اًل. - كاَن اأَداُء اْلَفريِق الّثاني فا�شِ

ِل. ُل ِباْلَمْرِكِز اْلأَوَّ - فاَز اْلَفريُق اْلأَوَّ
- قاَل اْلُمَعلُِّم ِلْلَفريِق الّثاني: َهْل َعَرْفُتْم فاِئَدَة اِلتِّحاِد َوَم�شاِوَئ اْلُفْرَقِة؟

التَّْعبيُر

َي ِلاْلأَْفعاِل اْلآِتَيِة: 2-  هاِت اْلِفْعَل اْلما�شِ
َيْجري .................               َيْرمي ..................
َيْحبو ..................                َيْعفو ..................
َيْنوي .................                  َيْدنو ..................
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ْعٍر َمْطبوٌع  َب ِبَعراٍر. َلُه ديواُن �شِ ، ُلقِّ م�شطفى وهبي الّتل اأَ�ْشَهُر �ُشَعراِء اْلأُرُدنِّ
ّياُت وادي اْلياِب�ِس( َوَلُه ُموؤَلَّفاٌت في اْلأََدِب، َوَمقالٌت. )َع�شِ

التَّْعريُف ِبال�ّساِعِر

َدْعَوٌة اإلى الَْوْحَدِة

اْلأَْرحاِم َقطيَعــُة  اْلَفنــاِء  �َشَبــُب 

�َشاآمــي َوذاَك  ِعراِقــيٌّ  هــذا 

اأَْرحاَمُكــْم ِبَرواِجــِح الأَْحــالِم

اآلمي َوَبْع�ــسُ ُهموِمُكْم  َهّمي 

ْحالمي ُهــَو طاِرفــي َوُمناُكــُم اأَ

ْبَوتي ُوُهيامي �َشْعيــي َوغاَيــَة �شَ

اإِّنــي اأَرى �َشَبــَب اْلَفنــاِء َواإِنَّمــا

َفَدعــوا َمقــاَل اْلقاِئليــَن َجهاَلًة

اأَْنُتــُم َواأُّمــي  ِباأَبــي  َوَتداَركــوا 

َفِبالُدُكْم َبَلدي َوَبْع�ُس ُم�شاِبُكْم

ِتالِدُكْم َوَبْع�ُس  داري  َفِدياُرُكْم 

نَّ ِلـِمْثِلِه َوَكمــا َلُكْم َهــَدٌف َفــاإِ

َعرار

اْلَمْحفوظاُت
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اْلَوْحَدِة  يَِّة  اأََهمِّ َعْن  َواأَْمثاٍل  َوَق�شاِئَد  �ٍس  ِق�شَ َجْمِع  َعلى  ُزَمالِئَك  َمَع  َتعاَوْن 
.)power point( َوالتَّعاُوِن، َواْعِر�شوها ِبا�ْشِتْخداِم َبْرناَمِج اْلُعرو�ِس التَّْقديِميَِّة

اْلَفناُء : اْلَهالُك. 
َتداَرَك : َلِحَق َوناَل.

ُن اْلآراِء. َرواِجُح اْلأَْحالِم : اأَْح�شَ
التِّالُد : َجْمُع تاِلٍد َوُهَو اْلـَمْوروُث اْلَقديُم.

الّطاِرُف : اْلَجديُد َواْلَحديُث. 
ْوُق. ْبَوُة : اْلَحنيُن َوال�شَّ ال�شَّ

. اْلُهياُم : اْلُحبُّ

ِي ال�ّشاِعِر؟ 1- ما �َشَبُب اْلَفناِء في َراأْ
ُر ال�ّشاِعُر في اْلَبْيِت الّثاني؟ 2- ِممَّ ُيَحذِّ

3- اإِلَم َيْدعو ال�ّشاِعُر في اْلَبْيِت الّثالِث؟
4-  اْذُكْر َبْع�َس الأَ�ْشياِء الَّتي َتْجَمُع َبْيَن اْلَعَرِب اأَ�شاَر اإَِلْيها ال�ّشاِعُر.

النَّ�شاُط

الُْمفَرداُت

اْلأَ�ْسِئَلُة
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اأَْحَفُظ

ِبِل�ساٍن َعَرِبيٍّ ُمبيٍن

قاَل َتعالى:{

                                                                                                           

 )�شورُة اآل عمران: الآيات 105-103( 

.{
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ِعْلٌم َوُعَلماُء

ا�ْشَتِمْع اإِلى َن�سِّ )ُجَدِريُّ الْماِء( الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك اْلُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس 
اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
ِم اْلِبالِد؟ اأ   - ما َدْوُر اْلُعَلماِء في َتَقدُّ
ب- ما اْلَفْرُق َبْيَن اْلعاِلِم َواْلجاِهِل؟ 

ليِم؟ 1-  َكْيَف َيْنَتِقُل َمَر�ُس اْلُجَدِريِّ ِمَن اْلُم�شاِب اإِلى ال�شَّ
ُل اأَْعرا�ِس اْلإِ�شاَبِة ِبهذا اْلَمَر�ِس؟ 2-  ما اأَوَّ

3-  َكْيَف َيْبدو �َشْكُل اْلُبَقِع في ِبداَيِة اْلَمَر�ِس؟
ُل اْلُبَقُع ِخالَل �شاعاٍت َقليَلٍة؟ 4-  اإِلَم َتَتَحوَّ

؟ 5-  ماذا َت�شيُر اْلُبثوُر حيَن َتِجفُّ
6-  َمتى َيَتوقَُّف اْلَمري�ُس َعْن َنْقِل اْلَعْدوى؟

؟ 7-  َكْيَف ُيعاَلُج َمَر�ُس اْلُجَدِريِّ

اِل�ْسِتماُع

ُث التََّحدُّ

اْلَوْحَدُة 
ال�ّساِبَعُة
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ُل اْلُعَلماِء؟  جـ - ما َف�شْ
ْيِفيَِّة. ِم اْقِتراًحا ِلُزَمالِئَك ِلاِل�ْشِتْمراِر في َطَلِب اْلِعْلِم في اْلُعْطَلِة ال�شَّ د   - َقدِّ

ِبَح ِمْثَلُه؟ هـ  - َمِن اْلعاِلُم الَّذي ُتِحبُّ اأَْن ُت�شْ
و   - ما ُطموُحَك الَّذي َت�ْشعى اإِلى َتْحقيِقِه؟

ُل  )َف�شْ َمْو�شوِع  َعْن  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأَ�ْشِئَلِة  َعِن  ِباْلإِجاَبِة  ا�ْشَتِعْن    -2
ا ِمّما َياأْتي: اْلُعَلماِء(، َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً

  اأ  - قاَل َتعالى:{                                                                   }.

) ب - قاَل : " اإِنَّ اْلُعَلماَء َوَرَثُة اْلأَْنِبياِء ". )رواُه الّترمذيُّ
َق اْلإِْن�شاُن ُطموَحُه اإِّل ِباْلِعْلِم. جـ -  ل ُيْمِكُن اأَْن ُيَحقِّ

ِباْخِتراعاِتِهْم �ُشُبَل  لوا  َفُهْم �َشهَّ الّنا�ِس َجميًعا،  ٌل َعلى  َلُهْم َف�شْ اْلُعَلماُء   د - 
اْلَحياِة.

َيَتَوقَُّف َعِن اِلْغِتراِف ِمْن  َفاْلعاِلُم ل  َفَقْد َجِهَل،  َقْد َعِلْمُت  هـ -  َمْن قاَل 
َبْحِر اْلِعْلِم.

.  و - اْلُعلماُء ُهْم ُبناُة اْلـُمْجَتَمِع َوَركيَزُتُه اْلأََهمُّ

 )�شورُة فاطر: الآية 28( 
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اأَ  ْيُن ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن �شينا عاَم َثالَثِمَئٍة َو�َشْبعيَن ِلْلِهْجَرِة، َوَن�شَ ُوِلَد اأَبو َعِليِّ اْلُح�شَ
في ِظلِّ واِلِدِه الَّذي كاَن واِلًيا َعلى ُبخارى، َوَقْد َعِهَد ِبِه اإِلى ِكباِر ِرجاِل اْلِعْلِم، 

نوا َتْرِبَيَتُه َوَتْعليَمُه. َفاأَْح�شَ
َق في ِدرا�َشِة اْلآداِب  موِر الّديِن َواْلِفْقِه، ُثمَّ َتَعمَّ َغِرِه َعلى ِدراَيٍة ِباأُ كاَن ُمْنُذ �شِ
َمْرموَقٍة،  ِبَمكاَنٍة  اْلُعَلماُء  َلُه  َوَتَنبَّاأَ  َفِة،  َواْلَفْل�شَ ّياِت  يا�شِ َوالرِّ َواْلَفَلِك  َواْلَهْنَد�َشِة 

ئي�ِس. ْيِخ الرَّ َب ِبال�شَّ ِق َواْلَبراَعِة، َحّتى ُلقِّ َو�َشِهدوا َلُه ِبالتََّفوُّ

اْبُن �سينا الِْقراَءُة
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بِّ َوذاَع �شيُتُه، َفا�ْشَتْدعاُه �ُشْلطاُن َمديَنِة ُبخارى  كاَن اْبُن �شينا باِرًعا في الطِّ
ـِرِه؛ ِلُيعاِلَجُه ِمْن َمَر�ٍس ُع�شاٍل اأَ�شاَبُه َبْعَد اأَْن َعَجَز َعْنُه اْلأَِطّباُء، َفعاَلَجُه  اإِلى َق�شْ
ْيِخ  َب ِب�شَ ْلَطَنِة، َكما ُلقِّ ْلطاُن ِباأَْن َمَنَحُه َلَقَب َكبيِر اأَِطّباِء ال�شَّ ُه ال�شُّ اْبُن �شينا، َفكاَفاأَ

نِِّه. َغِر �شِ ْغِم ِمْن �شِ اْلأَِطّباِء َعلى الرَّ
�ُشُه  (، الَّذي َظلَّْت جاِمعاُت اأُوروبََّة ُتَدرِّ بِّ اأَلََّف اْبُن �شينا ِكتاَب )اْلقانوُن في الطِّ
َر  َة ُقروٍن، َوكاَن اْلَمْرِجَع اْلأَ�شا�َس ِلأَِطّباِء اْلعاَلِم َجميِعِهْم اإِلى اْلَقْرِن ال�ّشاِبَع َع�شَ ِعدَّ
ِمْن  َيْحويِه  ِلما  اْلقانوِن؛  ِكتاَب  َدَر�َس  اإِذا  اإِّل  َطبيًبا  بيُب  الطَّ َيُكِن  َفَلْم   ، اْلميالِديِّ

ْيَدلِنيٍَّة. َمعاِرَف ِطبِّيٍَّة َو�شَ
َمْن  ُل  اأَوَّ َوُهَو  اْلِجراِحيَِّة،  اْلَعَملّياِت  التَّْخديِر في  ا�ْشِتْخداُم  اإِْنجازاِتِه  اأََهمِّ  ِمْن 

َحَقَن اْلَمري�َس َتْحَت اْلِجْلِد.
ٍف رُّ ئي�ُس اْبُن �شينا، محمد فتحي �شبري، ِبَت�شَ ْيُخ الرَّ ال�شَّ

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ

: ى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ ْف اإلِ 1-  اأَ�شِ
- اْلوالي : اْلحاِكُم.

- ِدراَيٍة  : َمْعِرَفٍة َوِخْبَرٍة. 
- َتَنبَّاأَ     : َتَوقََّع.

ُق. - اْلَبراَعُة: التََّفوُّ
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حيحِة في ما َياْأتي:  ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِجاَبِة ال�شَّ 2-  �شَ
)1(  ) َعِهَد ِبِه ( َتْعني:

َفُهْم ِبِه                جـ- اأَْعطاُهْم َعْهًدا  اأ   - اأَْو�شاُهم ِبِه          ب- َعَرّ
)2(  ) ُع�شاٌل (َتْعني:

اأ   - َخفيًفا                  ب- �َشديًدا                     جـ- �ُشعال
)3(  ) ذاَع �شيُتُه ( َتْعني:

ْوَتُه  َبَح َم�ْشهوًرا        جـ- َرَفَع �شَ َبَح َذِكيًّا           ب- اأَ�شْ اأ   - اأَ�شْ
)4(  ) َمكاَنًة َمْرموَقًة (َتْعني: 

اأ   - َمْنِزَلًة عاِلَيًة           ب- ِغًنى �َشديًدا              جـ- َموِهَبًة ُمَتَميَِّزًة 
ُب اْلَمعاِنَي اْلآِتَيَة:  3-  هاِت َكِلماٍت ِمَن النَّ�سِّ ُتنا�شِ

اأ   - َطَلَب اإَِلْيِه اْلُح�شوَر.
ب- ماِهًرا.

جـ-  اأَْعطاُه.
: ْق في اْلَمْعنى في ما َتْحَتُه َخطٌّ 4-  َفرِّ

نِِّه. َغِر �شِ ْغمِ ِمْن �شِ ْيِخ اْلأَِطّباِء َعلى الرَّ َب اْبُن �شينا ِب�شَ اأ   - ُلقِّ
نِِّه. بيِب ِلِعالِج �شِ  - َذَهـَب اْلـَوَلُد اإِلى الطَّ

ب- اأَلََّف اْبُن �شينا ِكتاَب اْلقانوِن.
 - اأَلََّف اْلإِ�ْشالُم َبْيَن ُقلوِب الّنا�ِس.
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َة ُقروٍن. �ُشُه ِعدَّ جـ- َظلَّْت جاِمعاُت اأُوروبََّة ُتَدرِّ
      - ُقروُن اْلِغْزلِن َطويَلٌة.

ْيِخ اْلأَِطّباِء. َب اْبُن �شينا ِب�شَ د  - ُلقِّ
            - قاَل َتعالى: {                         }. )�شورُة الق�ش�س: اآية 23(

ِف اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:  5-  َوظِّ
اأَ                   جـ- ا�ْشَتْدعى ق                   ب- َن�شَ اأ   - التََّفوُّ

اأَ اْبُن �شينا؟ 1-  اأَْيَن َن�شَ
2-  ما اأََهمُّ اْلُعلوِم الَّتي كاَن اْبُن �شينا َعلى ِدراَيٍة ِبها؟

 . بِّ 3-  اْذُكْر ِمثاًل َعلى َبراَعِة اْبِن �شينا في الطِّ
َب ِبها اْبُن �شينا.  ْد اأََهمَّ اْلأَلْقاِب الَّتي ُلقِّ 4-  َعدِّ

يَُّة ِكتاِب اْلقانوِن؟ 5-  ما اأََهمِّ
6-  اْذُكْر اأََهمَّ اإِْنجازاِت اْبِن �شينا. 

بيِب؟ 7-  ما َراأُْيَك ِباْبِن �شينا اْلعاِلِم َوالطَّ
8- اْذُكْر ُعَلماَء ِمَن اْلَعَرِب َواْلُم�ْشِلميَن َتْعِرُفُهْم.

؟ 9- ما َدْوُر اْلُعَلماِء في اْلُمْجَتَمِعِ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب
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)اأَلََّف،  ِباْلأَْفعاِل:  َبَداأَْت  ِفْعِليٌَّة  ُجَمٌل  اأَنَّها  َتِجْد  اْلأولى،  الثَّالَث  اْلُجَمَل  اْقَرَاأ 
�ُس، اْجَتِهْد(. ُتَدرِّ

اْلما�شي  َمُن:  الزَّ َحْيُث  ِمْن  اأَْنواٍع  َثالَثُة  اْلأَْفعاَل  اأَنَّ  �شاِبًقا  َدَر�ْشَت  َوَقْد 
َواْلُم�شاِرُع َواْلأَْمُر.

َواْلآَن لِحْظ َحَرَكَة اآِخِر ُكلِّ ِفْعٍل:
ِل َولِحْظ َحَرَكَة اآِخِر اْلِفْعِل اْلما�شي )اأَلََّف(، اإِنَّها اْلَفْتَحُة.  ُعْد اإِلى اْلِمثاِل اْلأَوَّ
كوَن َعلى اآِخِرِه. َوماذا َعْن ِفْعِل اْلأَْمِر )اْجَتِهْد( في اْلِمثاِل الّثاِلِث؟ لِحِظ ال�شُّ

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة

اإِْعراُب الِْفْعِل
اْلأَْمثَِلُة

1-  اأَلََّف اْبُن �شينا ِكتاَب اْلقانوِن.
َة ُقروٍن. �ُس ِكتاَب اْلقانوِن ِعدَّ 2- َظلَّْت جاِمعاُت اأُوروبََّة ُتَدرِّ

3-  اْجَتِهْد في ِدرا�َشِتَك ِلَتْحقيِق ُطموِحَك.
4- َلْن اأَخوَن اْلَعْهَد ما َحييُت.

َق في ِدرا�َشتي. 5-  ُطموحي اأَْن اأََتَفوَّ
ْر �شاِمُرُ في واِجِبِه. 6- َلْم ُيَق�شِّ

حى: اآية 9( 7-  قاَل َتعالى: {                                    }. )�شورُة ال�شُّ
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: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

�ُس(  َة َعلى اآِخِر اْلِفْعِل اْلُم�شاِرِع اْلَمْرفوِع )ُتَدرِّ مَّ ل �َشكَّ في اأَنََّك لَحْظَت ال�شَّ
ٍب، اأَْو َحْرُف َجْزمٍ. في اْلِمثاِل الّثاني؛ ِلأَنَُّه َلْم َي�ْشِبْقُه َحْرُف َن�شْ

اْقَرَاأ اْلِمثاَلْيِن الّرابَع َواْلخاِم�َس ُتالِحْظ اأَنَّ َحَرَكَة اآِخِر اْلِفْعِل اْلُم�شاِرِع  )اأَخوَن، 
ٍب  َن�شْ ِبَحْرِف  �ُشِبَق  ِمْنُهما  ُكالًّ  ِلأَنَّ  ِلماذا؟  َك  َنْف�شَ ْلَت  �َشاأَ َهْل  اْلَفْتَحُة.  َق(  اأََتَفوَّ

)َلْن، اأَْن(.
ْر،  نَّ َحَرَكَة اآِخِر اْلِفْعِل اْلُم�شاِرِع )ُيَق�شِّ ُعْد ِلْلِمثاَلْيِن ال�ّشاِد�ِس َوال�ّشاِبـِع ُتالِحْظ اأَ
كوُن. لِحِظ اْلَحْرَف َقْبَل ُكلٍّ ِمْنُهما اإِنَُّه )َلْم ( في اْلِمثاِل ال�ّشاِد�ِس، َو)ل  َتْقَهْر( ال�شُّ
الّناِهَيُة( في اْلِمثاِل ال�ّشاِبـِع، َوُهما ِمْن ُحروِف اْلَجْزِم، اإِذا �َشَبقا اْلِفْعَل اْلُم�شاِرَع 

كوُن. َيْجِزماِنِه، َوَعالَمُة َجْزِمِه ال�شُّ

َي َيكوُن َمْبِنيًّا َعلى اْلَفْتِح. 1-  اْلِفْعَل اْلما�شِ
كوِن. 2-  ِفْعَل اْلأَْمِر َيكوُن َمْبِنيًّا َعلى ال�شُّ

3-  اْلِفْعَل اْلُم�شاِرَع َيكوُن:
َوَعالَمُة  َجْزٍم،  اأَْو َحْرُف  ٍب   َن�شْ َي�ْشِبْقُه َحْرُف  َلْم  اإِذا  َمْرفوًعا  اأ   - 

ُة. مَّ َرْفِعِه ال�شَّ
ِبِه  ٍب ِمْثُل )اأَْن، َلْن(، َوَعالَمُة َن�شْ اإِذا �َشَبَقُه َحْرُف َن�شْ ب- َمْن�شوًبا 

اْلَفْتَحُة.
الّناِهَية(، َوَعالَمُة  ِمْثُل )َلْم، ل  �َشَبَقُه َحْرُف َجْزمٍ  اإِذا  جـ- َمْجزوًما 

كوُن. َجْزِمِه ال�شُّ
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ِبْط َحَرَكَة اآِخِرِه: 1-  َعيِِّن اْلِفْعَل في اْلُجَمـِل اْلآِتَيِة، َوا�شْ
ّياُح َمديَنَة اْلَبْترا. اأ   - َلْم َيَتَوقَّف ُنزوُل اْلَمَطِر.               ب- َيزور ال�شُّ

َل. جـ- اْحَتِرم اآراَء اْلآَخريَن يا خاِلُد.        د  - َعَلْيَك اأْن َتنال اْلَمْرَكَز اْلأَوَّ
هـ - اأَْتَقن اْلُمَهْنِد�ُس اْلَم�ْشروَع.           و  - طاف اْلُحّجاُج َحْوَل اْلَكْعَبِة.

: ِبْط اآِخَر ُكلِّ ِفْعلٍ َتْحَتُه َخطٌّ 2-  اْقَرَاأ النَّ�سَّ اْلآِتَي، َوا�شْ
َعْن  ِلَيْبَحَث  َعريِنِه  ِمْن  اْلُخروِج  َعِن  َوَعَجَز  َيْوٍم،  ذاَت  اْلأَ�َشُد  َمِر�س 
َطعاِمِه، َفاأُْعِلَن اإِلى ُكلِّ َحَيواناِت اْلغاَبِة اأَنَّ اْلأَ�َشَد َمري�ٌس، َوَعلى ُكلِّ ِجْن�ٍس 
ْفراِدِه؛ َحّتى َيزوَر اْلأَ�َشَد، َفُهَو  ل واِحًدا ِمْن اأَ ْيِر اأَْن ُيْر�شِ ِمَن اْلَحَيواناِت اأَِو الطَّ

�َشُد. َمُنُه اْلأَ اآِمٌن ِمَن اْلْعِتداِء َعَلْيِه، َوهذا َوْعٌد َي�شْ
ِمْنُه  َتْهُرب  اأَْن كاَنْت  َبْعَد  اْلأَ�َشِد َتزوُرُه  اْلَحَيواناُت َعلى َعريِن  َتواَفَدِت 
ديِقِه:  َخْوًفا. َفَعَلِت اْلَحَيواناُت ُكلُّها ذِلَك اإِّل الثَّعاِلَب، َفَقْد قال َثْعَلٌب ِل�شَ
اآثاُر اْلأَْقداِم ُكلُّها َتُدلُّ َعلى ُدخوِل اْلَحَيواناِت اإِلى َعريِن اْلأَ�َشِد، لِكنَّها َلْم 

ديقي ل ما َت�ْشَمُعُه اأُُذُنَك. ق ما َتراُه َعْيُنَك يا �شَ دِّ َتْخُرج  ِمْنُه، �شَ
َب َعلى َحَرَكِة اآِخِر  ْجِر التَّْغييَر اْلُمنا�شِ 3-  اأَْدِخْل )َلْم، َلْن( َعلى اْلُجْمَلِة اْلآِتَيِة، َواأَ

اْلِفْعِل اْلُم�شاِرِع في اْلحاَلَتْيِن:
يِن. ُي�شاِفُر ماِجٌد اإِلى ال�شّ

التَّْدريباُت
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لِحْظ اآِخَر اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلَمْجموَعِة ) اأ (، ِبَم َتْنَتهي؟ اإنَّها 
ًة ِبَتْحريِك اآِخِرها، َو اأُْخرى  َتْنَتهي ِبالّتاِء اْلَمْربوَطِة. حاِوْل اأَْن َتْلِفَظ اْلَكِلماِت َمرَّ
ِباْلَوْقِف َعَلْيها. َهْل َلَفْظَت الّتاَء فيها في اْلحاَلَتيِن؟ ل، الّتاُء اْلَمْربوَطُة َمَع اْلَحَرَكِة 

ُتْلَفُظ تاًء، َوَمَع اْلَوْقِف ُتْلَفُظ هاًء.
اإِنَّها   ، َتْحَتها َخطٌّ الَّتي  اْلَكِلماِت  اآِخِر  اإِلى  َواْنُظْر  اْلَمْجموَعِة )ب(،  اإِلى  ُعْد 
َواأُْخرى  َعَلْيها،  ِباْلَوْقِف  ًة  َمرَّ اْلَكِلماِت  هِذِه  ِقراَءَة  حاَوْلَت  َوَلْو  ِباْلهاِء،  َتْنَتهي 

ِبَتْحريِك اآِخِرها، ُتالِحُظ اأَنَّ اْلهاَء ُتْلَفُظ هاًء ِعْنَد َتْحريِكها َوِعْنَد اْلَوْقِف َعَلْيها.

التّاُء الَْمْربوَطُة َوالْهاُء
اْلأَْمثَِلُة

) ب () اأ (
َل.  حاَفَظ �شامي َعلى َمْجموَعِة اْلأَْلواِن. ِبَح اْلأَوَّ ٌد َمْجموَعُه ِلُي�شْ   َرَفَع ُمَحمَّ

  �َشَكَر َعْدناُن واِلَدُه َعلى اْلَهِديَِّة.  واِلَدُة �َشْلمى َطبيَبٌة.
  اأَّدى ثاِمرُُ َدْوَرُه في اْلَم�ْشَرِحيَِّة ِبَبراَعٍة.  �شاَرَكْت َحنيُن في َدْوَرٍة لِلتِّالَوِة.

َكًة. 1-  الّتاَء اْلَمْربوَطَة: َنْلِفُظها هاًء ِعْنَد اْلوْقِف، َوتاًء ِعْنَد النُّْطِق ِبها ُمَتَحرِّ
َكًة اأَْم ِعْنَد اْلَوْقِف. 2-  اْلهاَء: َنْلِفُظها هاًء داِئًما �َشواٌء اأَكاَنْت ُمَتَحرِّ

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

الِْكتابَُة
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َتْنَتهي  ِبالّتاِء اْلَمْربوَطِة، َواأُْخرى  َتْنَتهي  1-  ا�ْشَتْخِرْج ِمْن َدْر�ِس اْلِقراَءِة َكِلماٍت 
ِباْلهاء.

2-  اْماَلَأ اْلَفراغاِت في اْلِفْقَرِة الآِتَيِة ِبالّتاِء اْلَمْربوَطِة اأَْو ِباْلهاِء: 
..... اأَْو َبْيـٍت ِمَن اْلُبيوِت  ُكلَّما َوَجْدُت َنْف�شي في َحديَقـ..... اأَْو ُمَتَنزَّ
َواأَْعَلُم   ، َواْلِميا.....  هوِر  َوالزُّ النَّباتاِت  اإِلى  اأَْنَتِبـ.....   ،  ..... جاِجيَّـ  الزُّ
ْهَر.....  الزَّ هِذ.....  َلنا  ُمها  ُتَقدِّ الَّتي  يَُّة  حِّ ال�شِّ اْلفاِئَد.....  ُهَو  اْلأََهمَّ  اأَنَّ 

اْلَفّواَحُة، اأَْو ِتْلَك النَّْبَتُة اْلَعِطَر..... .

اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

التَّْدريباُت

اْلإِْمالُء

ِل اْلِعْلِم: اْقَرَاأ اْلأَْفكاَر اْلآِتَيَة، َوا�ْشَتِعْن ِبها ِلِكتاَبِة َمْو�شوٍع َعْن َف�شْ
1-  ِباْلعْلِم َتْزَدِهُر اْلِبالُد، َوَيْعلو �َشاأُْنها.

َوُل. َر اْلَجْهُل، َوَلَطِمَعْت فينا الدُّ 2-  َلْول اْلِعْلُم َلْنَت�شَ
3-  اْلِعْلُم َيْرَفُع َقْدَرَك َبْيَن الّنا�ِس َوِعْنَد اهلِل.

َدَقٌة جاِرَيـٌة ِلُكلِّ اإِْن�شاٍن.  4-  َن�ْشـُر اْلِعْلمِ �شَ
ُة َقِويٌَّة ِبُعَلماِئها. 5-  اْلأُمَّ

التَّْعبيُر
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النَّشيُد

الِْعْلُم
�َشبيال اأَْهدى  َفاْلِعْلُم 
َطويال َدْهًرا  َواْطُلْبُه 
َجليال اْلَمقاَم  َتْرَق 
اْلَجميال اْلَجزاَء  َتْلَق 
خول     يا َمْن َيروُم)2( الدُّ
َطويال َلْياًل  ِباْلِجدِّ 

اإِْن ُكْنَت َتْبغي)1( اْلمعالي
ا ُمِجدًّ َعَلْيِه  واِظْب 
َولوًعا ِباْلُعلوِم  ُكْن 
فيها النَّْف�َس  َواأَْتِعِب 
باٌب ِلْلَمْجِد  اْلِعْلُم 
�َشِهْرنا ما  اْلُعال  َلْول 

محّمد عبد المّطلب، ِمْن ِكتاِب )مو�شوَعُة اْلِقَيِم ِمَن الألِف اإلى الياء، ج1(

النَّ�شاُط

َعِن  َواْبَحْث  إْنَتْرِنْت(،  )اْلِ ِلْلَمْعلوماِت  اْلعاَلِميَِّة  َبَكِة  ال�شَّ اأَِو  اْلَمْكَتَبِة  اإِلى  ُعْد   -2
يَِّة. اْلَعاِلِم )اأْرَخميِد�س(، َواْكُتْب َعْنُه، َواْقَراأْ ما َكَتْبَتُه في اْلإِذاَعِة اْلَمْدَر�شِ

1- اْبَحْث َعْن  َثالَثٍة ِمَن اْلُعَلماِء اْلَعَرِب َواْلُم�ْشِلميَن، َواْقَراأْ ما َجَمْعَتُه ِمْن َمْعلوماٍت 
  . فِّ َعْنُهْم اأَماَم ُزَمالِئَك في ال�شَّ

)1( َتْبغي: ُتريُد.   )2( َيروُم: َيْطُلُب. 
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ُبطولٌت خاِلَدٌة

ُه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب  ( الَّذي َيْقَروؤُ ا�ْشَتِمْع اإِلى  َن�سِّ )ابُْن َر�سيٍق الَْقْيَرواِنيُّ
ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: 

1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
َث َعْنُهْم. ْن ُتِحبُّ َاأْن َتَتَحدَّ اأ  - اْذُكْر اأَ�ْشماَء اأَْبطاٍل َوَبَطالٍت ِمَن اْلَعَرِب َواْلُم�ْشِلميَن ِممَّ

فاُت هذا اْلَبَطِل؟ ب- ما �شِ
ْجازاُت اْلباِرَزُة َلُه؟  جـ- ما اْلإِن

؟ 1-  ما اأَ�ْشَهُر ُكُتِب اْبِن َر�شيٍق اْلَقْيَرواِنيِّ
؟ 2-  اأَْيَن ُوِلَد اْبُن َر�شيٍق اْلَقْيَرواِنيُّ

ْنَعُة اأَبيِه الَّتي َتَعلََّمها؟ 3-  ما �شَ
ْنَعِة؟ َل اْبُن َر�شيٍق َعلى ِتْلَك ال�شَّ 4-  ماذا َف�شَّ

ْعَر؟ 5-  َمتى قاَل اْبُن َر�شيٍق ال�شِّ
6-  ِلماذا َرَحَل اْبُن َر�شيٍق اإِلى اْلَقْيَرواِن؟
7-  ما اْلُعلوُم الَّتي َتَعلََّمها في اْلَقْيَرواِن؟

اِل�ْسِتماُع

ُث التََّحدُّ

اْلَوْحَدُة 
الّثاِمَنُة
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)اْلُبطوَلُة(،  َمْو�شوِع  َعْن  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأَ�ْشِئَلِة  َعِن  إجاَبِة  ِباْلِ ا�ْشَتِعْن    -2
ا ِمّما َياأْتي: َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً

اأ     - اْلَبَطُل ُهَو َمْن َيقوُم ِبَعَمٍل ُمَميٍَّز َواإِْنجاٍز َيعوُد ِباْلَخْيِر َوالنَّْفِع َعلى َوَطِنِه.
لََّحُة اْلأُْرُدِنيَُّة - اْلَجْي�ُس  ب - ِمَن اْلأَْمِثَلِة َعلى اْلُبطوَلِة ما َتقوُم ِبِه اْلُقّواُت اْلُم�شَ

. فاُع اْلَمَدِنيُّ ، َوالدِّ ، َواْلأَْمُن اْلعامُّ اْلَعَرِبيُّ
ِة. َدُر َفْخِر اْلَوَطِن َواْلأُمَّ جـ - اْلأَْبطاُل َم�شْ

جاَعِة َوالثَِّقِة ِبالنَّْف�ِس. د   - اْلأَْبطاُل اْلَحقيِقّيوَن َيَتَحلَّْوَن ِبال�شَّ
هـ  - ُم�شاَعَدُة اْلآَخريَن َوِاإْنقاُذُهْم �َشْكٌل ِمْن اأَ�ْشكاِل اْلُبطوَلِة.

ُتَعدُّ  يَُّة  يا�شِ الرِّ َواْلِفَرُق  َوالاّلِعباُت  الاّلِعبوَن  ُيْحِرُزها  الَّتي  اْلُبطولُت  و  - 
َاأ�ْشكاِل اْلُبطوَلِة. ا ِمْن  اأَْي�شً

ز  - َقاَل اْلُمَتَنّبي:
َوُكلُّ �َشجاَعٍة في اْلَمْرِء ُتْغني  

جاَعِة في اْلَحكيِم                                       َول ِمْثَل ال�شَّ
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ُعْقَبُة ْبُن ناِفٍعالِْقراَءُة

َوَعلى  َفاأْقِرباوؤُُه  اْلَفْتِح؛  في  ُفُ  رِّ ُم�شَ ما�ٍس  َلها  اأُ�ْشَرٍة  في  ناِفٍع  ْبُن  ُعْقَبُة  َن�َشاأ 
ْبُع  ِهْم اْبُن خاَلِتِه َعْمُرو ْبُن اْلعا�ِس ِمْن اأَْبَرِز قاَدِة اْلَفْتِح. َفاْجَتَمَع في َتْكويِنِه الطَّ َراأْ�شِ

ُب ِلَيكوَن قاِئًدا. اْلـَمْوهوُب، َواْلِعْلُم اْلـُمْكَت�شَ
َفَجَعَل  ال�ّشاِم،  َفْتِح  اإِلى  �َشَتْذَهُب  الَّتي  اْلُجيو�ِس  اأََحَد  اْلعا�ِس  ْبُن  َعْمُرو  قاَد 
َم فيِه اأَنَُّه �َشَيكوُن َلُه �َشاأٌْن َكبيٌر في اْلَفْتِح  ِه؛ اإِْذ َتَو�شَّ َمِة َجْي�شِ ُعْقَبَة ْبَن ناِفٍع في ُمَقدِّ

. اْلإِ�ْشالِميِّ
َفَقْد  اْلإِ�ْشالِميِّ َجميِعِهْم؛  الّتاريِخ  قاَدِة  َبْيَن  َمْرموَقٌة  َلُه َمكاَنٌة  ناِفٍع  ْبُن  َوُعْقَبُة 

. يِّ َل ِاإلى �َشواِطى اْلـُمحيِط اْلأَْطَل�شِ ِر، َحّتى َو�شَ َر ِتْلَو النَّ�شْ َم�شى ُيْحِرُز النَّ�شْ
ها اإِّل َو�شيَلًة، كاَنِت اْلغاَيُة  َوَلْم َتُكِن اْلُفتوحاُت َواْلـَمعاِرُك اْلَع�ْشَكِريَُّة الَّتي خا�شَ
ِمْنها ِهداَيَة الّنا�ِس اإِلى َمباِدى الّديِن اْلَحنيِف، َواإِْدخاَلُهْم في ِرحاِب اْلإِ�ْشالِم؛ َفُهَو 
اإِْفريِقيََّة،  اْلَعَرِبيَِّة في ِبالِد �َشماِل  َواللَُّغِة  اْلإِ�ْشالِم  َن�ْشِر  اْلأَْكَبِر في  ِل  اْلَف�شْ �شاِحُب 
. َوُهَو الَّذي َبنى َمديَنَة اْلَقْيَرواِن؛ ِلَتكوَن َمْرَكًزا ِلَن�ْشِر اْلإِ�ْشالِم في اْلـَمْغِرِب اْلَعَرِبيِّ
ٍف. رُّ ، محمود �شيت َخّطاب، ِبَت�شَ ُعْقَبُة بُن نافٍع الِفْهريُّ

ََ

ِء

ِء
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: ْف  اإِلى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ 1-  اأَ�شِ
ْبُع : اْلُخُلُق. - الطَّ

- اْلَحنيُف: اْلُم�ْشَتقيُم الَّذي ل ِعَوَج فيِه.        
ُق. - ُيْحِرُز: ُيَحقِّ

دَّ ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: 2-  ا�ْشَتْخِرْج ِمَن النَّ�سِّ �شِ
اْلـَمفقوُد : ..........   اإِْخراُج : ..........   اْلَم�ْشِرُق : ..........

: ْق في اْلَمْعنى في ما َتْحَتُه َخطٌّ 3-  َفِرّ
ْر�ِس �َشريًعا. اأ   - َم�شى َوْقُت الدَّ

ِر. َر ِتْلَو النَّ�شْ     - َم�شى ُعْقَبُة ُيْحِرُز النَّ�شْ
َر ُعْقَبُة اْلإ�ْشالَم في �َشماِل اإْفريِقيََّة.    ب- َن�شَ

ِة اْلُعلوِم. ًما ِلمادَّ َنَع ُمَج�شَّ َب ِلَي�شْ َر الّطاِلُب اْلَخ�شَ     - َن�شَ
حيَحَة ِلما َتْحَتُه َخطٌّ في ما َياأْتي: 4-  اْخَتِر اْلإِجاَبَة ال�شَّ

: َم فيِه اأَنَُّه �َشَيكوُن َلُه �َشاأٌْن َكبيٌر في اْلَفْتِح اْلإِ�ْشالِميِّ )1(  َتَو�شَّ
َف اإَِلْيِه            جـ- َنَظَر اإَِلْيِه              َل فيِه َخْيًرا            ب- َتَعرَّ اأ   - َتاأَمَّ

ِر: َر ِتْلَو النَّ�شْ )2(  ُيْحِرُز النَّ�شْ
اأ   - َمَع                            ب- َبْعَد                       جـ- َقْبَل

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ

ََ
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َب ُعْقَبُة ْبُن ناِفٍع َمهاَرَتُه في اْلِقياَدِة؟ 1- ِمْن اأَْيَن اْكَت�شَ
ِه في َفْتِح ال�ّشاِم؟ َمِة َجْي�شِ 2- ِلَم اْختاَر َعْمُرو بُن اْلعا�ِس ُعْقَبَة في ُمَقدِّ

3- ناَل ُعْقَبُة ْبُن ناِفٍع َمكاَنًة َبْيَن اْلقاَدِة اْلـُم�ْشِلميَن. َعلِّْل ذِلَك.
ها؟ 4- ما اْلغاَيُة الَّتي اأَراَدها ُعْقَبُة ِمَن اْلـَمعاِرِك الَّتي خا�شَ

. 5- اْذُكْر اإِْنجاَزْيِن ِلُعْقَبَة ْبِن ناِفٍع َكما َوَرَد في النَّ�سِّ
. َفَتْيِن َيِجُب اأْن َيْمتاَز ِبِهما اْلَبَطُل َلْم َتِردا في النَّ�سِّ 6- اْذُكْر �شِ

جاَعِة َوالثَِّقِة ِبالنَّْف�ِس ِمْن ِوْجَهِة َنَظِرَك؟ َئِة جيٍل َيَتَحّلى ِبال�شَّ 7- ما َدْوُر اْلأُ�ْشَرِة في َتْن�شِ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة
الْفاِعُل
اْلأَْمثَِلُة

  َر�َشَمْت ِهْنُد َلْوَحًة َجميَلًة.  َزَرَع الّطاِلُب �َشَجَرًة.
ًة.  ُيحاِرُب اْلُجنوُد اْلأَْعداَء. ٌد ِق�شَّ   َيْكُتُب ُمَحمَّ
َجَرِة. َد اْلُبْلُبُل َفْوَق ال�شَّ   َنَزَل اْلَمَطُر َغزيًرا.َغرَّ

ُجَمٌل  َوِهَي  ِبِفْعٍل،  َتْبَداأُ  ِلأَنَّها  ِفْعِليٌَّة؛  ُجَمٌل  اأَنَّها  ال�ّشاِبَقَة ُتالِحْظ  اْلأَْمِثَلَة  اْقَرَاأ 
ُة اْلَمْعنى. تامَّ

َك: َمِن الَّذي قاَم ِباْلِفْعِل في ُكلِّ ِمثاٍل؟   ، َوا�ْشاأَْل َنْف�شَ اْنَتِبْه    ِلْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ
 



89

ًة؟  ِق�شَّ َيْكُتُب  َمْن  ْعداَء؟  اْلأَ ُيحاِرُب  َمْن  اللَّْوَحَة؟  َر�َشَم  َمْن  �َشَجَرًة؟  َزَرَع  َمْن 

 

د؟ ما الَّذي َنَزَل؟ ما الَّذي غرَّ
َجَرَة ُهَو الّطاِلُب، َوالَّتي َر�َشَمِت اللَّْوَحَة ِهَي ِهْنُد،  َتِجْد اأَنَّ الَّذي َزَرَع ال�شَّ

اأَْكِمْل  ............... . 
ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ ِفْعِليٌَّة  ُجَمٌل  ِهَي  ال�ّشاِبَقَة  اْلُجَمَل  اأَنَّ  اأَْدَرْكَت  اأَنََّك  في  �َشكَّ  ل 

يَّْيِن ُهما: ُرْكَنْيِن اأَ�شا�شِ
1-  اْلِفْعُل: َوُهَو ما َدلَّ َعلى َحَدٍث ُمْرَتِبٍط ِبَزَمٍن.

2-  اْلفاِعُل: َوُهَو َمْن قاَم ِباْلِفْعِل. 
ُة،  مَّ َوالآَن اْنُظْر اإِلى َحَرَكِة اْلفاِعِل في اْلأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة. ماذا ُتالِحُظ؟ اإِنَّها ال�شَّ

ْفِع. َوِهَي َعالَمُة الرَّ

ـِ )َمْن اأْو ما(، َوَيكوُن َمْرفوًعا،  ُل َعْنُه ب اْلفاِعَل: ُهَو َمْن قاَم ِباْلِفْعِل، َوَن�ْشاأَ
ُة. مَّ َوِمْن َعالماِت َرْفِعِه ال�شَّ

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

ْبِط اآِخِرها:  1-  اْجَعِل اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة  فاِعاًل في ُجَمٍل ُمفيَدٍة َمَع �شَ
�ّشام. فور.         جـ- الرَّ اأ   - اْلُمَعلَِّمة.         ب- اْلُع�شْ

ِبْط اآِخَرُه:  ا َتْحَت اْلفاِعِل في ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمّما َياأْتي َوا�شْ ْع َخطًّ 2-  �شَ
ّلي اْلُم�ْشِلم في اْلَم�ْشِجِد. اأ   - ُي�شَ

التَّْدريباُت
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التّاُء الَْمْفتوَحُة َوالتّاُء الَْمْربوَطُة
اْلأَْمثَِلُة

) ب () اأ (
قاَل َتعالى: {            

                                                .{                 
  َبنى ُعْقَبُة َمديَنَة اْلَقْيَرواِن.

  َعْمُرو ْبُن اْلعا�س ِمْن اأْبَرِز قاَدِة اْلَفْتِح.  َمْرَيُم ِبْنٌت ُمْجَتِهَدٌة.
ُم.  َلْيَت اْلَمَطَر َغزيُرُ .   اْلَعَقَبُة َثْغُر اْلأُْرُدنِّ اْلبا�شِ

الِْكتابَُة

 )�شورُة اْلَعْنَكبوت: اآية 41(

ّياد �َشَمَكًة. طاَد ال�شَّ ب- ا�شْ
ِة. ّلي اْلَم�شيِحّي في اْلَكني�شَ جـ- ُي�شَ

اأَ اْلُمَهْنِد�س َم�ْشروًعا ِلاْلإِ�ْشكاِن. د  - اأَْن�شَ
ِبْط اآِخَرُه:  ًبا في ُكلِّ َفراٍغ ِمّما َياأْتي، َوا�شْ ْع فاِعاًل ُمنا�شِ 3-  �شَ

َب.   َع ................. ... اْلَخ�شَ اأ   - َقطَّ
لََّق .................... اْلَجَبَل. ب- َت�شَ

جـ- َقَطَفْت .................... الثِّماَر. 
د  - اأَْنَجَزْت .................. واِجباِتها.

اْنُظْر اإِلى اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلَمْجموَعِة ) اأ (، ِبَم اْنَتَهْت ُكلٌّ ِمْنها؟ 
اإِنَّها اْنَتَهْت ِبَحْرِف الّتاِء اْلَمْفتوَحِة، ماذا َلْو َقَراأْناها َجميَعها ِباْلَوْقِف َعَلْيها؟ َهْل 

َتَغيََّر َلْفُظ الّتاِء؟ ل، َلْم َيَتَغيَّْر، َوَلَفْظناها تاًء َمَع اْلَوْقِف.
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ِبَتْحريِك  ًة  َمرَّ َتْحَتها َخطٌّ  الَّتي  اْلَكِلماِت  َواْقَرَاأ  اْلَمْجموَعِة )ب(،  اإِلى  اْنَتِقْل 
الّتاِء اْلَمْربوَطِة، َواأُْخرى ِباْلَوْقِف َعَلْيها. ماذا لَحْظَت؟

حيَن َقَراأَْتها َمَع اْلَحَرَكِة َلَفْظَتها ........ ، اأَّما حيَن َوَقْفَت َعَلْيها َلَفْظَتها هاًء.

َكًة اأَْو ِعْنَد اْلَوْقِف َعَلْيها. 1-  الّتاَء اْلَمْفتوَحَة: ُتْلَفُظ تاًء ِعْنَد ِقراَءِتها ُمَتَحرِّ
َكًة، وُتْلَفُظ هاًء ِعْنَد اْلَوْقِف  2-  الّتاَء اْلَمْربوَطَة: ُتْلَفُظ تاًء ِعْنَد ِقراَءِتها ُمَتَحرِّ

َعَلْيها، َوُتالِزُمها النُّْقَطتاِن في ِكْلتا اْلحاَلَتْيِن.

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

َتْنَتهي  ْخرى  َواأُ اْلَمْربوَطِة،  ِبالّتاِء  َتْنَتهي  َوا�ْشَتْخِرْج َكِلماٍت   ، النَّ�سِّ اإِلى  ُعْد    -1
ِبالّتاِء اْلَمْفتوَحِة.

ِع الّتاَء اْلَمْفتوَحَة )ت( اأَِو الّتاَء اْلَمْربوَطَة )ة ، ـة( في ِنهاَيِة ُكلِّ َكِلَمٍة ِمّما  2-  �شَ
َياأْتي:

وا.......          َزكا........          اأَْوقا....... َحقيَبـ.......          اأَ�شْ
جاِئَز.......          َزْيـ.........          ِبْنـ.........          �َشّياَر.......

التَّْدريباُت

3-  اْكُتْب َثالَث َكِلماٍت َتْنَتهي ِبتاٍء َمْفتوَحٍة )ت(، َوَثالَث َكِلماٍت َتْنَتهي ِبتاٍء 
َمْربوَطٍة )ة ، ـة(.
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اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

اْلإِْمالُء

اْقَراأَ اْلأَْفكاَر اْلآِتَيَة َوا�ْشَتِعْن ِبها في ِكتاَبِة َمْو�شوٍع َعْن ُحبِّ اْلَوَطِن:
اأ   - اْلَوَطُن ُهَو اْلـَمكاُن الَّذي َنعي�ُس فيِه َوَناأُْكُل ِمْن َخْيراِتِه.

ب - اْلَوَطُن َكاْلأُمِّ َيْرعانا َوَيْحِر�ُس َعَلْينا.
جـ - َمْهما اْبَتَعْدنا َعِن اْلَوَطِن َيبقى في ُقلوِبنا داِئًما.

د   - ِمْن واِجِبنا اأَْن ُنداِفَع َعْن َوَطِننا َوَنحِمَيُه َوَنْحَفَظُه.
هـ - َعَلْينا اأَْن َنْعَمَل َعلى ِرْفَعِة اْلَوَطِن َوِحماَيِة ُمْمَتَلكاِتِه.

و  - ِمْن واِجِبنا اأَْن ُنِحبَّ اْلَوَطَن َوَنكوَن اأَْوِفياَء َلُه.
ز - قاَل ال�ّشاِعُر

التَّْعبيُر

َولي َوَطُنُ  اآَليـُْت اأَّل اأَبـيَعهُ  
ْهَر ماِلكا                                       َواأَّل اأَرى َغْيري َلُه الدَّ
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ُوِلَد اأَني�س اْلخوري في َمديَنِة َطراُبُل�َس في ُلْبناَن عاَم اأَْلٍف َوَثماِنِمَئٍة َوَثمانيَن، 
اْلجاِمَعِة  في  َج  َتَخرَّ َبْيروَت.  في  َو�َشْبعيَن  َو�َشْبَعٍة  َوِت�ْشِعِمَئٍة  اأَْلٍف  عاَم  َوُتُوفَِّي 

َدَر َلُه َبْعَد َوفاِتِه ديواُن )اْلَوَقَفات(. ، �شَ اْلأَْمريِكيَِّة، وَعِمَل في التَّْعليِم اْلجاِمِعيِّ

التَّْعريُف ِبال�ّساِعِر

َعلى الْيَْرموِك

اْلَكالمــا َفِهــَم  اإِذا  َوَكلِّْمــُه 

�َشَجــْت َقْلبي َوَهيََّجــِت اْلَغراما

فاِفِه َفاْجثــوا اْحِتراما َوَفــْوَق �شِ

َغــداَة ا�ْشَتــلَّ خاِلــُدُه اْلُح�شاما

وؤامــا الزُّ اْلَمــْوَت  َوراَءُه  َيقــوُد 

اللُّــهـاما اْلَجْي�َس  ِبَعْزِمــِه  َوَفــلَّ 

َفهامــا هاًمــا  بــا  الرُّ َلــُه  َتِخــرُّ 

الما َعلى  اْلَيْرموِك  ِقْف  َواْقرا  ال�شَّ

َوُقــْل يا َنْهُر َهْل هاَجْتَك ِذْكرى

َتْبغوا اْلَمعالي اإِْن  اْلَيْرمــوِك  اإِلى 

ُهنــا اْلإِ�ْشــالُم �شــاَء َلــُه ُح�شاٌم

َوَهــبَّ اأَبــو ُعَبْيــَدَة ِمْثــَل َلْيٍث

لى الــّروَم َحْرًبا اأَيَّ َحْرٍب َفاأَ�شْ

َيْخطو َو�شاَر َعلى َروابي ال�ّشامِ 

اأني�س الخوري

اْلَمْحفوظاُت
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َبَكِة اْلعاَلِميَِّة  ِو ال�شَّ اْكُتْب َمْو�شوًعا َعْن �شاعٍر  اأُْرُدنيٍّ ُم�ْشَتعيًنا ِبَمْكَتَبِة اْلَمْدَر�َشِة،  اأَ
يَِّة. إْنَتْرِنْت(، َواْقَراأُْه َعلى ُزَمالِئَك في اْلإِذاَعِة اْلَمْدَر�شِ ِلْلَمْعلوماِت )اْلِ

هاَجْتَك: اأَثاَرْتَك.                                      �َشَجْت: اأَْطَرَبْت.
َتْبغوا     : َتْطُلبوا.                                       َفاْجثوا: )جثا( َجَل�َس َعلى ُرْكَبَتْيِه.

وؤاُم : اْلعاِجُل. ْيُف.                                     الزُّ اْلُح�شاُم : ال�شَّ
اللُّهاُم    : اْلَعظيُم.                                      َيْخطو : َيْم�شي.

1-  ما النَّْهُر الَّذي ُيخاِطُبُه ال�ّشاِعُر؟ َواأَْيَن َيَقُع؟
2-  ا�ْشـَرِح اْلَبْيَتْيِن الّثانَي َوالّثاِلَث.

3-  َمْن َبَطال َمْعَرَكِة اْلَيْرموِك اللَّذاِن َذَكَرُهما ال�ّشاِعُر؟
4-  َمْن َعُدوُّ اْلُم�ْشِلميَن في هِذِه اْلَمْعَرَكِة؟

ًبا ِلْلَق�شيَدِة. ْع ُعْنواًنا اآَخَر ُمنا�شِ 5-  �شَ

النَّ�شاُط

الُْمفَرداُت

اْلأَ�ْسِئَلُة
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ِبِل�ساٍن َعَرِبيٍّ ُمبيٍن

 )�شورُة العاديات( 

}

}
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ِ َتْحقيُق اْلأَْحالم

ُكَتيِِّب  ِمْن  اْلُمَعلُِّم  َعَلْيَك  َيْقَروؤُُه  الَّذي  الَْع�َسِل(  ُة  َوَجرَّ ُجُل  )الرَّ َن�سِّ  اإِلى  ا�ْشَتِمْع 
ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

1-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
َق. ْيَتُه في َمناِمَك َوَتَتَمّنى اأَْن َيَتَحقَّ اأ   - اْذُكْر ُحُلًما َراأَ

عيَدَة؟  َق  اأَْحالَمُه ال�شَّ إْن�شاُن  اأَْن ُيَحقِّ ب- َكْيَف َي�ْشَتطيُع اْلِ
ِبَح في اْلُم�ْشَتْقَبِل؟ جـ - ماذا َتَتَمّنى اأَْن ُت�شْ

ْقَتُه. ْقَتُه؟ اْذُكْر َكْيَف َحَقّ د   - َهْل َتَمنَّْيَت �َشْيًئا ما َوَحَقّ

ُجُل ُمقاِبَل َعَمِلِه؟ 1-  ما اْلأُْجَرُة الَّتي كاَن َياأُْخُذها الرَّ
ِل؟ ْمِن َواْلَع�شَ 2-  ماذا كاَن َيْفَعُل ِبال�شَّ

ُر َوَيْحُلُم؟ 3-  ِبَم كاَن َيَتَفكَّ
4-  ما َنتيَجُة ُحُلِمِه؟

ْر�َس اْلُم�ْشَتفاَد ِمَن اْلِحكاَيِة. 5-  اْذُكِر الدَّ

اِل�ْسِتماُع

ُث التََّحدُّ

اْلَوْحَدُة 
الّتِا�سَعُة
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)َتْحقيُق  َمْو�شوِع  َعْن  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  اْلأَ�ْشِئَلِة  َعِن  ِباْلإِجاَبِة  ا�ْشَتِعْن   -2
ا ِمّما َياأْتي:  اْلأُْمِنّياِت(، َوُيْمِكُنَك اِل�ْشِتفاَدُة في َحديِثَك اأَْي�شً

اأ    - قاَل َتعالى: { 
                                                               }. )�شورُة اآل عمران: اآية 195(

ب    -  قاَل : " اإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ اإِذا َعِمَل اأََحُدُكْم َعَماًل اأَْن ُيْتِقَنُه ". )اْلأَْلبانّي(
َد. جـ - َمْن َجدَّ َوَجَد، َوَمْن َزَرَع َح�شَ

 د  - قاَل اأَْحَمُد �َشْوقي:
ْنيا ِغالبـا َوما َنْيُل اْلَمطاِلِب ِبالتََّمّني             َولِكْن ُتوؤَْخُذ الدُّ
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�ُس  اْلِق�شَ ُث َعْنها  َتَتَحدَّ الَّتي  َكاْلُق�شوِر  ـٍر َفْخمٍ  ها في َق�شْ َنْف�شَ َرْنَدُة  َوَجَدْت 
ا  ِبَيِدها َع�شً ُك  َوُتْم�شِ الثََّمِن،  اْلَمالِب�َس غاِلَيَة  َتْرَتدي  َرُة. كاَنْت  وَّ اْلُم�شَ َواْلُكُتُب 
ْرَبًة  ِرُب َمَثاًل �شَ ُح ِبها ُهنا َوُهناَك؛ َفَيتَغيَُّر ُكلُّ �َشْيٍء َوْفَق َهواها، َفَت�شْ غيَرًة ُتَلوِّ �شَ
َواإِذا  ِباْلُقْطِن،  ا  وًّ َمْح�شُ ُدبًّا  ِر،  اْلَب�شَ ِبَلْمِح  ِبَح،  ُي�شْ َحّتى  ْندوٍق  �شُ َفْوَق  َخفيفًة 
ْرعاَن ما َتْمَتِلى اْلماِئَدُة ِباْلأَْطباِق  غيَرِة؛ َف�شُ َحْت ِباْلَع�شا ال�شَّ ْت اأَْو جاَعْت َلوَّ َعِط�شَ
َواْلَحْلوى اْلفاِخَرِة َواْلفاِكَهِة اللَّذيَذِة، ُثمَّ َتَطلََّعْت َرْنَدُة اإِلى ُف�ْشتاِنها َفاإِذا َلْوُنُه َكَلْوِن 

َل �َشْعُرها كاْلَحريِر َفْوَق َكِتَفْيها. ماِء، َوَقِد اْزداَن ِباْلما�ِس اْلَبّراِق، َوَتَهدَّ ال�شَّ

اأَْحالُم َرْنَدَةالِْقراَءُة

ُء
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ْحِريَُّة َلها ما ُتريُد،  ُق اْلَع�شا ال�شِّ كاَنْت َرْنَدُة َتقوُل: اأُريُد هذا، اأُريُد ذاَك، َفُتَحقِّ
َوَفْجاأًَة ا�ْشَتْيَقَظْت ِمْن َنْوِمها اْلَعميِق، َوَفَتَحْت َعْيَنْيها، َفَعَرَفْت  اأَنَّها َراأَْت ُحْلًما، ُثمَّ 

ها َعَلْيها باَب ُغْرَفِتها، َفقاَلْت َرْنَدُة:   َفَتَحْت اأُمُّ
ها: َوماذا َراأَْيِت في  اأََلْتها اأُمُّ َلْيَتِك َتْعَلميَن يا اأُّماُه اأَيَّ ُحْلمٍ َعجيٍب َحَلْمُتُه. َف�شَ
نَّنا  ها: اإِ ُحْلِمِك؟  قاَلْت َرْنـَدُة: َراأَْيُت اأَنَّني اأَنـاُل ُكلَّ ما اأُريُد َواأَ�ْشَتهي. َفاأَجاَبْتها اأُمُّ
اْلـُح�شوَل  َن�ْشَتطيُع  َولِكنَّنا ل  َوَنَتَمّناها،  َن�ْشَتهيها  الَّتي  اْلأَ�ْشياَء  اأَْحالِمنا  َنرى في 

رُّ �َشعاَدِتنا. َعَلْيها اإِّل ِباْلَعَمِل َواْلـُجْهِد، َفُهما �شِ
ٍف رُّ يرانّي،  ِبَت�شَ محمود �شيف الّدين اْلإ

: ْف اإِلى ُمْعَجِمَك اللَُّغِويِّ 1-  اأَ�شِ
ُك. ُح: ُتَحرِّ - َفْخٌم: َعظيٌم.                                          - ُتَلوِّ

َل: َتَدلّى َوا�ْشَتْر�َشَل. ِب.                                       - َتَهدَّ - َوْفَق: ِبَح�شَ
- اْزداَن: َتَزيََّن.

: 2 – ا�ْشَتَخِرْج ِمَن النَّ�سِّ َكِلماٍت ُتواِفُق في اْلَمْعنى ُكلَّ َكِلَمٍة َتْحَتها َخطٌّ
اأ   - ُتحاِفُظ اأَ�ْشماُء َعلى اأَْوقاِتها الثَّميَنِة ِبِحْر�ٍس.

َقِة ِباْعِتزاٍز. ب- َنَظَرِت اْلأُمُّ اإِلى اْبَنِتها اْلُمَتَفوِّ
ِبَح لِمًعا. ْعري ِلُي�شْ جـ- اأَْعَتني ِب�شَ

ِف اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإْن�شاِئَك: 3 – َوظِّ
اأ   - اأَناُل                 ب- اأَ�ْشَتهي                 جـ- ا�ْشَتْيَقَظْت

للَُة الُْمْعَجُم َوالدَّ
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ِر. ْف حاَل َرْنَدَة في اْلَق�شْ 1-  �شِ
2-  ما اْلأَْمُر اْلَغريُب في اْلَع�شا الَّتي كاَنْت َتْحِمُلها؟ 

3-  هاِت ِعباَرًة ِمَن النَّ�سِّ َتُدلُّ َعلى اأَنَّ َرْنَدَة كاَنْت َتْحُلُم.
عاَدُة ِبَراأِْي واِلَدِتها؟ ُق ال�شَّ 4-  َكْيَف َتَتَحقَّ

5-  ماذا ُكْنَت �َشَتْطُلُب اإِلى اْلَع�شا َلْو َمَلْكَتها؟
مِّ َرْنَدَة ِلْبَنِتها؟ 6-  ما َراأُْيَك في َن�شيَحِة اأُ

ِة. ِق�شَّ 7-  اْكُتْب ِنهاَيًة اأُْخرى لْلِ

الَْفْهُم َواِل�ْستيعاُب

اْقَرَاأ اْلُجَمَل ال�ّشاِبَقَة، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
1-  ما َنْوُع اْلُجَمِل ال�ّشاِبَقِة؟

2-  ما َنْوُع اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة؟
؟ 3-  ما َحَرَكُة اأَواِخِر اْلأَ�ْشماِء الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

اأَنَّ  َوَتِجْد  اْلفاِعُل،  َوَبْعَدُه  ِبِفْعٍل  ُبِدَئْت  ِفْعِليٌَّة  ُجَمٌل  ال�ّشاِبَقَة  اْلُجَمَل  اأَنَّ  َتِجْد 
اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخـطٌّ )اْلَمالِب�َس، ُحْلًما، اْلباَب( َجميَعها اأَ�ْشماٌء، َواأَنَّ ُكلَّ 

التَّراكيُب َواْلأَ�ساليُب اللَُّغِويَُّة
الَْمْفعوُل ِبِه 

اْلأَْمثَِلُة
  َراأَْت َرْنَدُة ُحْلًما.  َتْرَتدي َرْنَدُة اْلَمالِب�َس غاِلَيَة الثََّمِن.

  َفَتَحْت اأُمُّ َرْنَدَة اْلباَب.
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َمْن�شوًبا،  َوَيكوُن  اْلفاِعِل،  ِفْعُل  َعَلْيِه  َوَقَع  الَّذي  اِل�ْشُم  ُهَو  ِبِه:  اْلَمْفعوَل 
ِبِه اْلَفْتَحُة، َوَيكوُن َجواًبا َعْن ماذا. َوِمْن َعالماِت َن�شْ

: تَ�ْستَْنِتُج اأَنَّ

َعَلْيها،  َوَقع  َقْد  اْلفاِعِل  ِفْعَل  َواأَنَّ  َوفاِعٍل،  ِفْعٍل  َبْعَد  َوَقَع  اْلأَ�ْشماِء  هِذِه  ِمْن  ا�ْشمٍ 
َوَيكوُن اْلَمْفعوُل ِبِه َجواًبا َعْن ماذا.

َعالَمُة  َوِهَي  اْلَفْتَحُة،  نَّها  اأَ َتِجْد  اْلأَ�ْشماِء  ِتْلَك  ِمْن  ا�ْشمٍ  ُكلِّ  اآِخِر  َحرَكَة  ْل  َتاأمَّ
ّمي اِل�ْشَم اْلَمْن�شوَب الَّذي َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل اْلفاِعِل اْلَمْفعوَل ِبِه. ِب، َوُن�شَ النَّ�شْ

1-  َعيِِّن اْلَمْفعوَل ِبِه في ما َياأْتي:
اأ    - قاَل َتعالى: {                              }. )�شورُة الّنمل: اآية 16(

ًة جميَلًة.              جـ - َيْقَبُل اهللُ التَّْوَبَة. ب- َقَراأَ عي�شى ِق�شَّ
�ّشاُم اللَّْوَحَة.                   هـ - ا�ْشَترى الّتاِجُر اْلِب�شاَعَة.  د - َر�َشَم الرَّ

ِبْط َحَرَكَة اآِخِرِه: ِب، َوا�شْ 2-  اْماَلَأ اْلَفراَغ ِباْلَمْفعوِل ِبِه اْلُمنا�شِ
ُمُ ................ . اأ   - َيْحُر�ُس اْلُجنوُد .............. . ب- زاَر عا�شِ

جـ- َقَراأْت ِهَبُة ...................
ًنا ُجَماًل ِفْعِليًَّة ِمْن ِفْعلٍ َوفاِعلٍ َوَمْفعوٍل ِبِه: 3-  اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة ُمَكوِّ

اأ   - ماذا َي�ْشَرُح اْلُمَعلُِّم؟                    ب- ماذا َيْزَرُع اْلَفاّلُح؟
جـ-  ماذا َياأُْكُل اْلَجَمُل؟

ْبِط  ِف اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة َعلى اأَْن َتكوَن َمْفعوًل ِبِه، َمَع ال�شَّ 4-  َوظِّ
الّتامِّ ِلأَواِخِرها:  اْلِكتاب ، الّطاِوَلة ، اْلَحديَقة.

التَّْدريباُت
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َي ِلُكلِّ ِفْعٍل ِمّما َياأْتي: 1-  اْكُتِب اْلِفْعَل اْلما�شِ
َيْم�شي: ................. .       َيْدعو: ............. .....

َيْعفو: ....................       َيْغـزو: .................. .

َياأْتي: ....................         َيْبني: .................. .
ْع  �شَ ُثمَّ  اْلآِتَيِة،  اْلَكِلماِت  اأَواِخِر  في  اْلهاِء  َحْرِف  ِمْن  اْلَمْربوَطَة  الّتاَء  َميِِّز    -2

ُنْقَطَتي الّتاِء اْلَمْربوَطِة على اْلَكِلَمِة اْلُمْنَتِهَيِة ِبها:
ه ، َراآه ، �َشَجَره. ُله ، اإِله ، ُق�شاه ، ِق�شَّ اأَ�شْ

3-  اْماَلأْ  اآِخَر اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة ِبتاٍء َمْربوَطٍة اأَْو َمْفتوَحٍة:
 َقنا.... ، َفَتيا.... ، ُمبارا....، �َشّيارا ....، طاِلَبــ......

ُمراَجَعُة اْلأَِلِف الَْمْق�سوَرِة في اآِخِر اْلأَ�ْسماِء َواْلأَْفعاِل الثُّالِثيَِّة،
َوالتّاِء الَْمْربوَطِة َوالْهاِء، َوالتّاِء الَْمْفتوَحِة

اْكُتْب في َدْفَتِرَك ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

اْلإِْمالُء

الِْكتابَُة

1-  ا�ْشَتْعِمْل ُكلَّ َكِلَمٍة مّما َياأْتي في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة:
ل - اْلِبطاَلة. اْلأَْحالم - اْلَعَمل - اْلَك�شَ

ًة َق�شيَرًة َعْن )ُحُلِم َلْيلى(: َن ِق�شَّ 2-  َرتِِّب اْلُجَمَل اْلآِتَيَة ِلُتَكوِّ

التَّْعبيُر
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ِجها في اْلجاِمَعِة. اأ   - كاَنْت َتْحُلُم ُكلَّ َيْوٍم ِبَتَخرُّ
يَِّة. را�شِ ب- َفَدَر�َشْت َكثيًرا، َواْجَتَهَدْت ِخالَل اْلأَْعواِم الدِّ

جـ- َلْيلى َفتاٌة ُمْجَتِهَدٌة.
د  - َجَعَلْت َلْيلى ُحْلَمها َحقيَقًة.

هـ - كاَنْت َتقوُل داِئًما: اْلُحْلُم ل ُيفيُد اإِْن َلْم َيْقَتِرْن ِباْلَعَمِل َواْلِجدِّ َواِلْجِتهاِد.

هاَدَة اْلجاِمِعيََّة. عاَدِة َوِهَي َت�ْشَتِلُم ال�شَّ ِج، َوكاَنْت َلْيلى في غاَيِة ال�شَّ و - جاَء َيْوُم التََّخرُّ

النَّشيُد

يَِّة، ُثمَّ  �ِس اْلأَْنِبياِء ُم�ْشَتعيًنا ِبَمْكَتَبِتَك اْلَمْدَر�شِ    ُعْد اإِلى ِكتاٍب ِمْن ُكُتِب ِق�شَ
الُم. ْف اإِلى ِحْرَفِة َبْع�ِس اْلأَْنِبياِء َعَلْيِهُم ال�شَّ َتَعرَّ

النَّ�شاُط

الُعّماُل
ا َواْكِت�شابا اأَيُّها اْلُعّماُل اأَْفنوا اْلُعْمَر َكدًّ

ْت َيبابا )2( َواْعُمروا اْلأَْر�َس َفَلْول �َشْعُيُكْم اأَْم�شَ
اأَْتِقنوا ُيْحِبْبُكُم اهللُ َوَيْرَفْعُكْم َجنابا )3(

اأَيُّها اْلغادوَن)4(  َكالنَّْحِل اْرِتياًدا َوِطالبا
ْزِق َمجيًئا َوَذهابا ْيِر ِللرِّ في ُبكوِر الطَّ

اْطُلبوا اْلـَحقَّ ِبِرْفٍق َواْجَعلوا اْلواِجَب دابا)5(
وِقّياُت اأَْحَمُد �شوقي، ال�شَّ

ريَن . : َمقاُمُ َوَمْنِزَلُةُ . )4(اْلغادوَن: الّذاِهبوَن ُمَبكِّ . )3( َجناُب ُ : َخراُب ُ .   )2( َيباُب ُ ُ : َتَعُب ُ  )1( َكدُّ

)1(

)5( دابا: َداأًبا اأَْي ِبا�ْشتِمراٍر .
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