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قاِئَمُة الُمْحَتَوياِت



الُمـْر�َشليَن  َو�َشيِّـِد  الَخْلـِق  اأَ�ْشَرِف  َعلـى  الُم  َوال�شَّ الُة  َوال�شَّ العاَلميَن،  َربِّ  هلِل  الَحْمُد 
الِة واأتّم الت�شليم . ـد بِن عبداهلِل عليه اأف�شل ال�شَّ ُمَحمَّ

َلَبَة، اأَّما َبْعُد، اأَِعّزاَءنا الُمَعلِّميَن َوالُمَعلِّماِت، اأَْبناَءنا الطَّ
ْيِن – َحِفَظُه اهللُ – في َتْطويِر  َيِة َجالَلِة الَمِلِك َعْبِد اهلِل الّثاني اْبِن الُح�شَ جاًما َمَع ُروؤْ فاْن�شِ
ُع َبْيَن اأَْيديُكْم ِكتاَب الّلَغِة الَعَربيَِّة  الَمناِهِج التَّْرَبويِِّة، ِبما َيَتنا�َشُب واقت�شاَد الَمْعِرَفِة، َفاإنَّنا َن�شَ
ُق فيها الأَْهداُف المن�شودُة الَّتي تنَبثُق  فِّ ال�ّشاد�ِس؛ ِلَيُكوَن قاِعَدًة ُلَغِويًَّة اأََدِبيًَّة َر�شيَنًة َتَتَحقَّ لل�شَّ
َة وَجْوَدَة الأ�شلوِب  قَّ َلَبِة، ُمَتَوّخيَن الدِّ ِمن فل�شفِة وزارة التَّْربَيِة َوالتَّْعليِم؛ ِلالْرِتقاِء ِبَمهاراِت الطَّ
موًنا، َحتَّى ُت�ْشِهَم في َتْحقيقِ ِكفاياِت  ِة اللَُّغويَِّة الّراقيِة الَم�ْشتوى �َشْكاًل َوَم�شْ في اْخِتياِر الَمادَّ
َوَتْنميِة القيِم والتِّجاهاِت  الّلَغويََّة َوالأََدِبيََّة،  َواإِْك�شاِبهم الَمهاراِت  َوالَمْعِرِفيَِّة  الِعْلِميَِّة  لبِة  الطَّ

�ْشالِميَِّة. يَّتِهم َوُهِويَِّتِهم الَوَطنيَِّة والَعَرِبيَِّة الإِ ْقِل �َشْخ�شِ ا َعلى �شَ الإيجابّيِة َلَدْيِهم؛ ِحْر�شً
ُجزٍء  ُكلُّ  َيْحوي  ْيِن.   ُجْزاأَ َعلى  َعْت  ُوزِّ ِدرا�شّيًة  َوْحَدًة  َع�ْشرَة  تَّ  �شِ ِمْن  الِكتاُب  َيَتاألَُّف 
النََّبِويَِّة  والأَحاديِث   ، الُقراآِنيِّ النَّ�سِّ  َبْيَن  ُع  َتَتَنوَّ َوالنَّْثِر:  ْعِر  ال�شِّ َبْيَن  ُتزاِوُج  َوَحَداٍت،  َثماِنَي 
َوالّتاريِخيَِّة  َوالِعْلمّيِة  الَوَطِنيَِّة  الَمو�شوعاِت  َنا�شيِد، والنُّ�شو�ِس ذاِت  َوالأ َوالَق�شاِئِد  ريَفِة  ال�شَّ

ُن قَيًما َواتِّجاهاٍت اإيجابّيًة.  مَّ الَّتي َتْجَمُع َبْيَن الأ�شاَلِة والَحداَثِة، َوَتَت�شَ
في  الَوْحَدُة  َتاأَْتِلُف  اإْذ  َمْنَهِجيَِّتِه،  في  والتَّكاُملّيِة  موِليَّة  ال�شُّ َمبَداأ  َعلى  الكتاُب  َحَر�َس 
ُهَو  الِقراَءِة  َفَن�سُّ  �شاِئَقٍة،  ِبَطريَقٍة  الَعَرِبيَِّة  الّلغِة  مهاراِت  َلَبِة  الطَّ امِتالِك  ِلَتْي�شيِر  موِنها؛  َم�شْ
ئي�ُس الّذي َتَتَمْحَوُر َحْوَلُه ُمْفَرداُت الَوْحَدِة َوَمهاراُتها. َتْهِدُف َهذه الَمْنَهِجيَُّة اإِلى  الِمْحَوُر الرَّ
ِث، باأُ�ْشلوٍب  َتْنِمَيِة ِكفاياِت الّطلبِة في الَمهاراِت الأرَبِع: ال�ْشِتماِع َوالِقراَءِة َوالِكتاَبِة َوالتََّحدُّ
ِط الآتي: ُز الَوظيِفيََّة َوالتَّْطبيَق، َوَي�ْشَمُل الِكفاياِت الَمْعِرِفيََّة والَمهارّيَة. وذِلك َوْفَق الُمَخطَّ ُيَعزِّ

جاَبِة  الإ ِخالِل  ِمْن  َلَبِة،  الطَّ َلدى  ْدراِكيِّ  الإِ الجاِنِب  َتْنِمَيِة  اإلى  َتهِدُف  ال�ْشِتماِع:  َمهاَرُة 
َع في ُكَتيٍِّب ُم�ْشَتِقلٍّ )ُكَتيُِّب  َعْن اأَ�ْشِئَلِة النَّ�سِّ َبْعَد ال�ْشِتماِع اإلْيِه. ِعْلًما اأّن َن�سَّ ال�ْشِتماِع ُو�شِ

ْمالِء(. ُن�شو�س ال�ْشِتماِع والإ

بسِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم

َمُة اْلُمَقدِّ



َلَبُة َعن الأَ�ْشِئَلِة؛  الطَّ َفُيجيُب  �َشَفِويًّا؛  َتْطبيُقها  َت�ْشَمُل َمْو�شوعاٍت َيكوُن  ِث:  التََّحدُّ َمهاَرُة 
ْمَن الَمْطلوِب، دوَن اإ�ْشهاٍب اأْو ُق�شوٍر. ِثهِم �شِ ِلَي�ْشَتعينوا ِبها في َتَحدُّ

وال�ْشتيعاِب  الَفْهِم  ُثمَّ  لَلِة،  والَدّ َفالُمْعَجِم  ئي�ِس،  الرَّ النَّ�سِّ  ِمَن  َتَتاأَلَُّف  الِقراَءِة:  َمهاَرُة 
والّتْحليِل بِما يَتَنا�َشُب والُم�ْشتوى النَّمائّي والَمْعرفّي ِلْلِفَئِة الُم�ْشَتْهَدَفِة.

ْرِفَيَّة باأ�ْشلوٍب  َلَبِة الُمْفَرداِت النَّْحِويََّة َوال�شَّ التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغويُّة: ُتْعنى ِبَتْمليِك الطَّ
ٍر، َمَع َرْبِطها ِبالَحياِة الَيْوِميَِّة ِعْنَد َتْطبيِقها َتْطبيًقا َوظيفيًّا. ُمَي�شَّ

الِكتاَبِة  اأداِء  في  َلَبِة  ِبالطَّ َيْرَتقي  لوٍب  باأُ�شِ ْمالئيَِّة  الإِ الَق�شايا  باإِي�شاِح  َتْبَداأُ  الِكتابَِة:  َمهاَرُة 
ُن�شو�ِس  )ُكَتيُِّب  ُم�ْشَتِقلٍّ ُكتيٍِّب  في  َع  ُو�شِ َم�ْشموٌع  اإْمالئّي   ُ َوَن�سُّ َتْدريباٌت  َتْتَبُعها  ليمِة،  ال�شَّ
الِكتاَبِة  ُن َمهارُة  مَّ . وَتَت�شَ اإْبداعيٍّ ِلِكتاَبِة َن�سٍّ  الّتْعبيِر  اإلى  الّطَلَبُة  َيْنَتقُل  ُثمَّ  ال�شْتِماِع والإمالِء( 

ْت ُكّرا�شٌة ُم�شتِقلٌَّة لَخّط الّرْقَعة. �شَ َتْدريَب الّطَلَبِة َعلى اإْتقاِن َخطِّ الّرْقَعِة، َفَقْد ُخ�شِّ
ْعريًّة: َمْحفوظاٍت واأنا�شيَد،  ا �شِ ّمَنْت َبْع�ُس الَوَحداِت ُن�شو�شً الَمْحفوظاُت والأنا�شيُد: َت�شَ
اإْذ َتْهِدُف الَمْحفوظاُت اإلى َتْنميِة َمَلَكِة الِحْفِظ َبْعَد �شْرِح م�شاميِنها والإجابِة َعْن اأ�ْشئَلِتها، 

اأّما الّن�شيُد َفال ُيْطَلُب ِحْفُظُه اأو َتْحليُلُه، واإّنما َتْرداُدُه َوَتَذّوُق ُلَغِتِه.
؛ ِلَتْعزيِز الّطالقِة  ُمْختاراٌت ِمْن لَُغِتنَا الَجميَلِة: ُاْختيَرْت ِمْن اأطاِيِب الَكالِم في ُتراِثنا الَعَرِبيِّ

الِقرائّيِة، َوَتْنميِة الّذاِئَقِة اللَُّغويَِّة َلدى الّطلبِة. 
نَ�ش��اٌط: جــاَء ِنهاَيَة الَوْحــَدِة الّدرا�شّيــِة؛ َتْعزيًزا ِلْلَمهــاراِت اللَُّغويَِّة، َوَتْوظيًفــا ِلَمهاراِت 

ال�ْشِتْق�شاِء واْلَبْحِث الِعْلمّي في م�شادِر المعرفِة المطبوعِة والإلكترونيَِّة.
ليَن اأْن  ا ِلَوْجِهِه الَكريِم، ُموؤمِّ ُل اهلَل َعّز َوَجّل اأَْن َيكوَن َهذا الَعَمُل خاِل�شً َوفي الِختامِ، َن�ْشاأَ

َيكوَن َهذا الِكتاُب َثَمَرًة َطّيبًة ِلُكلِّ ُمِجدٍّ في َطَلِب الِعْلِم َوالَعَمِل. 
الُمَعّلميَن  ِمَن  الُمخِل�شيَن  ِبُجهوِد  اإّل  َة  الَمْرجَوَّ اأْهداَفُه  ُيَحّقَق  َلْن  الِكتاَب  فاإنَّ  َوَبْعُد، 
ل منهم  والُمَعّلماِت والقاِئميَن َعلى الَعَملّيِة الّتْعليمّيِة الّتَعلمّيِة، وُمتاَبَعِة اأْولياِء الأمور، لذا نوؤمَّ

تزويدنا باأية مالحظات تغني الكتاب وُت�شهم في تح�شينه.

واهللُ َوليُّ التَّوفيِق 

َ
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ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�سِّ الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك الُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِْمالِء، 
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

1 - اأَِجْب َعِن الأ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:
ّيُة َتْربيِة الأَْبناِء َوالَبناِت َتْربيًة �شاِلَحًة؟ اأ    - ما اأََهمِّ

ب - َكْيَف َتكوُن الأُمُّ ُقْدَوًة ِلأبناِئها  في �ُشلوِكها ؟
ِمِه ؟ جـ - َكْيَف ُت�ْشِهُم الأمُّ في ُرِقيِّ الُمْجَتَمِع َوَتَقدُّ

التَّوا�سُع والإِْح�ساُن الَوْحَدُة 
الأولى

اِل�ْشِتماُع

ُث التََّحدُّ

حاِبِه؟ �شوِل  ِمْن َبْيِن اأَ�شْ 1 - ِلماذا ل َي�ْشَتطيُع الَغريُب َتْمييَز الرَّ
�شوِل  في اأَْكِلِه. ِع الرَّ 2 - اْذُكْر َمَثاًل َعلى َتوا�شُ

اإليه:  ا�شَتَمْعَت  الّذي  الّن�ّس  في  جاَء  ما  ِب  ِبَح�شَ ياأتي  ما  في  الفراَغ  اأكمِل   -  3 
ِه، وفي .........،  �شوَل  في حياتِه ُكلِّهَا: في جلو�شِ لَزَمْت �شِمُة الّتوا�شع الرَّ

وفي اأكِلِه، وغيِر ذلَك.
بية كّلما مّر بهم، عالَم يدّل ذلَك؟ �شوُل  ُي�شلُِّم على ال�شِّ 4 - كان الرَّ

؟ 5 - اْقتِرْح عنواًنا منا�شًبا للنَّ�سِّ
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َك؟ ولماذا؟ د   - ما واِجُبَك ِتجاَه اأُمِّ
ا ِبواِلَدْيِه؟ ولماذا؟ هـ  - َكْيَف َيكوُن الَمْرُء بارًّ

�ْشهاِم الأ�شرِة، ول�شيَّما  ِث في َدِقيَقَتْيِن َعْن اإِ جاباِت الأَ�ْشِئَلِة ال�ّشاِبَقِة ِللتََّحدُّ 2 - ا�ْشَتِعْن ِباإِ

ِم الُمْجَتَمِع، وُيْمِكُنَك ال�شِتفادُة ِمَن الأفكاِر الآِتَيِة : هاُت في َتَقدُّ الأمَّ
 - الأُ�شرُة اأ�شا�ُس  �شالِح المجتمِع.

ئِة الأ�شريَِّة في �شلوِك الفرِد.  - اأَثَُر التَّن�شِ
يَُّة الحواِر البّناِء في حياِة الأ�شرِة.  - اأهمِّ

 - قال ال�ّشاُعر:
                    الأمُّ مدر�شٌة اإذا اأَعَدْدتها 

                                                    اأَْعَدْدَت �شعًبا طيَِّب الأعراِق
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الِقراَءُة
اآياٌت ِمْن �سوَرِة ُلْقماَن

)�شورة لقمان:19-12(
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لى ُمْعَجِمَك: ْف اإِ اأَ�شِ  - 1
ْعٍف  اأَْو َجْهًدا َعلى َجْهٍد . ْعًفا َعلى �شَ َوْهنًا َعلى َوْهٍن : �شَ

ِف�شالُُه : ِفطاُمُه.

ِمْثقاَل َحبٍَّة : َقْدَر َحبٍَّة .

َغِر. ُرِق، ُبذوُرُه ُمَتناِهَيُة ال�شَّ الَخْرَدُل: َنباٌت ُع�ْشبيٌّ َيْنُبُت َعلى َحوا�شي الطُّ

ًة. اأَْو ُهَو َمْيٌل في الُعُنِق َيكوُن فيِه َتَكبٌُّر. َعُر: الَمْيُل في الَخدِّ خا�شَّ َك : ال�شَّ عِّْر َخدَّ ل تُ�شَ

ُمْختاٍل : ُمتَكبِّر.

ْق في الَمْعنى َبْيَن ما َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلِّ ُجْمَلَتْيِن ِمّما ياأْتي: َفرِّ  - 2
       اأ -  قال تعالى: {

{                                       
- َوَجَدْت �شعاُد الكتاَب،َحَمَلْتُه واأَْعَطْتُه المعلمَة.

    ب-  قال تعالى: {
                                                                                                                          

  
- كان ورُق الَبْردي معروَفًا عند الفراعنة .

دُّ الَكِلماِت الآِتَيِة :   ما �شِ  - 3
ٌع، الَجَزُع .  ُعقوٌق، ُمَتوا�شِ

�ْس . ْد، اْغ�شُ ا�ْشَتْخِرْج ِمَن الُمْعَجِم َمْعنى ُكلٍّ ِمن: الُمْنَكر، اْق�شِ  - 4

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ

)�شورة لقمان:14(

)�شورة لقمان:15(
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َعْت َو�شايا ُلْقماَن ِلْبِنِه َبْيَن الأَْمِر والنَّْهِي: َتَنوَّ  - 3
�ْشلوِب الأَْمِر َواأُْخرى ِباأُ�ْشلوِب النَّْهِي. يًَّة َوَرَدْت ِباأُ اأ    - هاِت َو�شِ

ب - ما اأََثُر الَعَمِل ِبَهذْيِن الأُ�ْشلوَبْيِن في �ُشلوِك الَفْرِد َوَحياِة الُمْجَتَمِع.  
َنِت المْعنى الآتَي: مَّ 4 - اْذُكِر الآَيَة الَكريَمَة الَّتي َت�شَ

اأ    - الإعرا�ُس عِن الآخريَن َتَكبًُّرا.   
ب - من موجِباِت برِّ الوالدين ما ُتقا�شيِه الأمُّ في الَحْمِل والّر�شاعة.  

بِر، فكاَن خيًرا لك .  5 - اذكْر موقًفاحياتيًّا َتحلَّْيَت فيه بال�شّ

الُمبتََداأُ واَلَخبَُر

ْع ُمْبَتَداأً في الَفراغاِت الآِتَيِة، ُثمَّ َبيِّْن َعالَمَة َرْفِع َهذا الُمْبَتَداأَ: 1 - �شَ
َعالَمُة َرْفِعِه: ............................. اأ    -............... �شاِفَيٌة. 
َعالَمُة َرْفِعِه: ............................. ب - ..............  ُمفيٌد . 

َعالَمُة َرْفِعِه: .............................  جـ - .............  �شاِمٌخ.  
ًبا، ُثمَّ َبيِّْن َعالَمَة َرْفِع َهذا الَخَبِر : ْع ِلُكلِّ ُمْبَتَداأً ِمّما َياْأتي َخَبًرا ُمنا�شِ 2 - �شَ

ْم�ُس ..............  َعالَمُة َرْفِعِه: ............................. اأ    - ال�شَّ
ب - الأَ�ْشجاُر..............  َعالَمُة َرْفِعِه: ............................. 
جـ  - الَم�ْشِجُد .............  َعالَمُة َرْفِعِه: .............................

 ُ ُمراَجَعُةُ
التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

1 - ِلَم ُقِرَن ِبرُّ الواِلَدْيِن ِبِعباَدِة اهلِل َوْحَدُه ؟
يَغِة في الْبِن؟  ( َعلى التَّحبُِّب، ما اأََثُر النِّداِء ِبَهِذِه ال�شّ 2 -  َيُدلُّ ِنداُء اْلأَِب ِلْبِنِه بَقْوِلِه: )يا ُبَنيَّ

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل
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الِفْعُل والفاِعُل والَمْفعوُل ِبِه
ْبِط: ٍب َمَع ال�شَّ 1 - اأَْكِمِل الَفراَغ ِبفاِعٍل ُمنا�شِ

َق .............. في اِلْخِتباِر . اأ    - َتَفوَّ
ب - َر�َشَمْت .............. َلْوَحًة َجميَلًة .
ْبِط : ٍب َمَع ال�شَّ 2 - اأَْكِمِل الَفراَغ ِبَمْفعوٍل ِبِه ُمنا�شِ

اأ    - َيْبني الّطاِئُر .............َعلى الأَ�ْشجاِر العاِلَيِة .
ب - ُيقلُِّم الُب�ْشتاِنيُّ ............. .

الجارُّ والَمْجروُر
1 - َعيِّْن َحْرَف الَجرِّ واِل�ْشَم الَمْجروَر في ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمّما َياأْتي: 

َب ِبالِمْن�شاِر. اأ    - َيْقَطُع النَّّجاُر الَخ�شَ
ب - َراأَْيُت الّطاِئَر في الَحديَقِة.

ٍب: 2- اأَْكِمْل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِمّما َياأْتي ِبَحْرِف َجرٍّ ُمنا�شِ
اأ    - عاَد الُم�شاِفُر ........ َوَطِنِه

ماِء. ب -  َيْلَمُع الَبْرُق ........ ال�شَّ

َلُة ماِئُر الُمْنَف�شِ ال�شَّ
ِل ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمَن الُجَمِل الآِتَيِة : ًبا في اأَوَّ اًل ُمنا�شِ ميًرا ُمْنَف�شِ ْع �شَ 1- �شَ

اأ    - ........ َيْقَراأُ الُقراآَن الَكريَم ُكلَّ َيْوٍم .
ب - ........ ُت�ْشِرُف على الَم�ْشروِع.

ًبا َبَدَل الأَ�ْشماِء الواِرَدِة في ِبداَيِة الُجَمِل الآتَيِة: ميًرا ُمنا�شِ ْع �شَ 2- �شَ
َمَك. اأ    - ُمنيُُرُُ َي�شيُد ال�شَّ

ديقاِن زارا َحديَقَة الَحيواِن.  ب - ال�شَّ
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التّاُء الَمْربوَطُة، والَهاُء في اآِخِر الَكِلَمِة، َوالتّاُء الَمْب�شوَطُة

1 - اأَْكِمْل َكما في الِمثاِل:
َة. بيَبُة الَمري�شَ - عاَلَجِت الطَّ بيُب الَمري�َس.   اأ    - عاَلَج الطَّ

........................... - ب - َرَجَع الُم�شافُر �شاِلًما.   
الّتاِء  اإِلى  قا�ٍس( ُمَتَنبًِّها  ْوٌت،  �شَ َوْجٌه،   ( الآِتَيِة:  الَكِلماِت  ِمَن  ُكلٍّ  َجْمَع  اكُتْب   -  2

الَمْربوَطِة، َوالّتاِء الَمْب�شوَطِة، والهاِء في اآِخِر الَكِلَمِة .

اأَِلُف ابٍْن

ْع َكِلَمَة )اْبن( في الَفراغاِت الآِتَيِة ُمراِعًيا اإِْثباَت اأَِلِفها اأوَحْذَفها َحْيُثما َيْلَزُم : - �شَ
ينا َطبيٌب َوَفْيَل�شوٌف.     اأ    - .......... �شِ

    ب - زاَر اأَبي َجَبَل طاِرِق .......... زياٍد.
َمِة .......... َخْلُدون. َثني اأَخي َعْن ُمَقدِّ     جـ - َحدَّ

 ُ ُمراَجَعُةُ

الِكتابَُة

ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِ

ْمالُء الإِ
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َنْتُه الآياُت الَّتي َدَر�ْشَتها ِمْن �شوَرِة  مَّ اأَْقِرباِئَك؛ ِبما َت�شَ يًَّة ِلأََحِد  اْكُتْب في ِفْقَرَتْيِن َو�شِ  -
ًدا بِالمحاِوِر الآتيِة: ُلْقماَن، ُم�ْشَتْر�شِ

يماُن ِباهلِل َتعالى َوْحَدُه ل �َشريَك َلُه. اأ    - الإ
ْرٍك. ب - ِبرُّ الواِلَدْيِن َوَدواُم �ُشْكِرِهما َوطاَعُتُهما ما َلْم َياأُْمراَك ِب�شِ

�شاَعِة. َئة ِطْفِلها في اأَْثناِء الَحْمِل َوالِولَدِة َوالرَّ ُل الأُمِّ َوُمعاناُتها في َتْن�شِ جـ - َف�شْ
َلواِت . د   - الُمحاَفَظُة على اإِقاَمِة ال�شَّ

داِئِد. ْبُر ِعْنَد ال�شَّ هـ  - ال�شَّ
ُع واْحِتراُم الآَخِر. و   - التَّوا�شُ

التَّْعبيُر
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ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة

ْوِك الِعنََب"  ُة َمثٍَل  "اإنََّك ل تَْجني ِمَن ال�شَّ ِق�شَّ

ِبيٍّ َراأى اأَباُه َيْغِر�ُس �َشَجًرا في الُب�ْشتاِن. َوفي  َة َهذا الَمَثِل َتعوُد ِل�شَ ُيْروى اأَنَّ ِق�شَّ
َيْغِر�ُشها  �َشَجَرٍة  اأَيََّة  اأَنَّ  ِبيُّ  ال�شَّ َفَظنَّ  َلِذيًذا،  ُحْلًوا  ِعَنًبا  ِثماُرُه  َظَهَرْت  ٍم لِحٍق  َمْو�شِ

�َشُتْنِتُج الِعَنَب.

ْوَك َيْظَهُر َعلى  ًة َفَوَجَد ال�شَّ َوذاَت َيْومٍ َوَجَد �َشَجَرَة �َشْوٍك َفَغَر�َشها، َواْنَتَظَر ُمدَّ
ْوِك الِعَنَب.  نََّك ل َتْجني ِمَن ال�شَّ بوُه: اإِ اأَْغ�شاِنها. َفقاَل َلُه اأَ

رَّ َفَيْنَتِظُر  َرُب الَمَثُل ِلَمْن َيْرجو الَمْعروَف ِمْن َغْيِر اأَْهِلِه، اأَْو ِلَمْن َيْعَمُل ال�شَّ ُي�شْ
ِمْن َوراِئِه الَخْيَر.

َمْجَمُع الأْمثاِل للمْيدانيِّ

 هاِت َمواِقَف َحياِتيًَّة َعبَّْرَت فيها َعْن �ُشْكِرَك ِلوا ِلَدْيَك . 

النَّ�شاُط
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1 - اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:
اأ    - َمَتى َتْذَهُب اإِلى الَمْكَتَبِة؟

ب - ِلماذا َتْذَهُب اإِلى الَمْكَتَبِة؟
؟ جـ - في اأَيِّ الَمْو�شوعاِت ُتِحبُّ اأَْن َتْقَراأَ

د   - ِلماذا َيِجُب اأَْن َنْقراأَ ِقراَءًة �شاِمَتًة في الَمْكَتَبِة؟
هـ  - ما اآداُب الُمطاَلَعِة في الَمْكَتَبِة؟

َف�ساِئُل الِعْلِم الَوْحَدُة 
الّثاِنَيُة

ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�سِّ الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك الُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِْمالِء، 
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

اِل�ْشِتماُع

ُث التََّحدُّ

1 - طاَلْت َثْوَرُة الَمعلوماِت والتِّ�شالِت َكثيًرا ِمْن َمجالِت الحياِة، اذُكر مجاَلْيِن  
. منها َوَردا في النَّ�َسّ

2 - َبَيّْن اإ�شهاَمْيِن ِمْن اإ�شهاماِت َثْوَرِة المعلوماِت والَتّ�شالِت في َتي�شيِر التَّعليِم.
ناعيَُّة اكت�شاَف الثَّرواِت الَمعِدنيَِّة؟ ُر الأقماُر ال�شَّ 3 - َكيُف ُتَي�شَّ

. 4 - هاِت ِمثاًل على اأهميَِّة َثورِة المعلوماِت والَتّ�شالِت في الجاِنِب الَع�شكرَيّ
ًبا اآخَر للَن�َسّ . ْع ُعْنواًنا ُمنا�شِ 5 - �شَ
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ُحُه؟ ْيَت طاِلًبا َيْكُتُب َعلى الِكتاِب َفِبَم َتْن�شَ و   - اإِذا َراأَ
َر في اإِعاَدِة الِكتاِب الَّذي ا�ْشَتعاَرُه، ِلماذا؟ ز   - َعلى الُم�ْشَتعيِر اأَّل َيَتاأَخَّ

ْرَت ِباإِْن�شاِء َمْكَتَبٍة في َبْيِتَك؟ ح  - َهْل َفكَّ
ماذا؟ , لِ ةَ بَ تَ كْ رْتادونَ المَ ذينَ ال يَ حُ الَّ �صَ نْ مَ تَ ط  - بِ

لْكترونيَِّة؟  ِم الإِ ُل اأَْن َتْبَحَث َعِن الَمْعلوماِت في َمْكَتَبِة الُكُتِب الَمْطبوَعِة اأَ تَُف�شِّ ي   - اأَ
ِلماذا؟

الَمْكَتَبِة  زياَرِة  اآداِب  َعْن  َدقيَقتْيِن  في  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  الأَ�ْشِئَلِة  ِباإجاباِت  ا�ْشَتِعْن   -  2
َوَدْوِرها في َتْنميِة َثقاَفِة القاِرئ، وُيمكُنَك ال�شتفادُة ِمّما َياأْتي :

{ اأ    - قاَل َتعالى: {          
َمر،الآية 9( )�شورة الزُّ  

ب - ُقْل لي ماذا تقراأُ اأقوُل لَك َمْن اأنَت.
عاُم غذاَء الج�شِد فاإِنَّ القراَءَة غذاُء العقِل. جـ - اإذا كاَن الطَّ

        د   - قاَل ال�ّشاِعُر: 
                الِعْلُم َيْبني ُبيوًتا ل ِعماَد َلها   َوالَجْهُل َيْهِدُم َبْيَت الِعزِّ َوالَكَرِم
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غيَرْيِن، َفقاَل َلُهما اأَبوُهما:  ُل بُن َيْحيى الَبْرَمِكّي َواأخوُه َجْعَفٌر ِطْفَلْيِن �شَ 1 - كاَن الَف�شْ
اْلَعبا  اأبوُهما:  َلُهما  ْطَرْنج، وقاَل  َنَعْم، فجيَء بال�شَّ ْطَرْنَج؟ فقاَل َجْعَفٌر:  اأََتْلَعباِن ال�شِّ
ُل وكان اأَْمَهَر بها  ؛ ِلأَرى ِلَمِن الَغَلَبُة، َفاأَْقَبَل عليها جعفٌرُُ َواأَْعَر�َس الَف�شْ بها بيَن َيَديَّ
ِمْن اأخيِه. َفقاَل الأَُب: ِلَم ل ُتالِعُب اأَخاَك؟ َفقاَل: ل اأِحبُّ ذلَك. َفقاَل اأَبوُه: لِعْبُه 
ُل، وا�ْشَتْعفى اأباُه َفاأَْعفاُه. ُثّم اإِنَّ اأَباُهما  َواأَنا َمَعَك. َفقاَل َجْعَفٌر: َر�شيُت، َواأَبى الَف�شْ
، اإِنََّك ذو َعْقٍل ، َفما َيْمَنُعَك  ِل: يا ُبَنيَّ َتظاَهَر ِباْبِت�شاَمٍة َوَخَرَج، َفقاَلْت اأمُّ َجْعَفٍر ِلْلَف�شْ
ْمراِن: اأََحُدُهما اأََنَّني  روِر َعلى َقْلِب اأَبيَك ُبَمالَعَبِة اأَخيَك؟ َفاأَجاَب: اأَ ِمْن اإِْدخاِل ال�شُّ
ني اأَْن َيُكوَن  رُّ نا َمَعَك . َفال َي�شُ اإِْن لَعْبُتُه َغَلْبُتُه َفاأَْخَجْلُتُه، والّثاني َقْوُل اأَبي: لِعْبُه َواأَ

اأَبي َمعي َعلى اأَخي. َفُقْلُت في َنْف�شي: �َشلََّم اهللُ فاَك .

ْبَيِة وِفْطَنُتُهْم َف�ساَحُة ال�سَّ
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نََّك  َك اأَْن َيكوَن َلَك ِمَئُة اأَلِف ِدْرَهٍم َواأَ رُّ : اأََي�شُ نِّ : ُقْلُت ِلُغالٍم َحَدِث ال�شِّ َمِعيُّ 2 - قاَل الأَ�شْ
ُحْمقي  َعَليَّ  َيْجِنَي  اأَْن  اأَخاُف  قاَل  َوِلَم؟  ُقْلُت:  اهللُ.  َوَرِحَمَك  ل،  َفقاَل:  اأَْحَمُق؟ 

ِجناَيًة ُتْذِهُب مالي، َوَيْبقى َعَليَّ ُحْمقي .

روا  ِل َعلى اأََحِد الُخَلفاِء، َوِعْنَدُه َكثيٌر ِمْن اأَْهِل الِعْلِم الَّذيَن َح�شَ ُن بُن الَف�شْ 3 - َدَخَل الَح�شَ
ِبيٌّ َيَتَكلَُّم في َهذا الُمقاِم؟  ُن اأَْن َيَتَكلََّم، َفَزَجَرُه الَخليَفُة، َوقاَل: اأَ�شَ اإَِلْيِه، َفاأََحبَّ الَح�شَ
َغَر ِمْن ُهْدُهِد �ُشَلْيماَن، َول اأَْنَت  ِبيًّا َفَل�ْشُت ِباأ�شْ ِمنيَن، اإِْن ُكْنُت �شَ َفقاَل: يا اأَميَر الُموؤْ

الُم، اإِْذ قاَل: " اأََحْطُت ِبما َلْم ُتِحْط ِبِه " . اأَْكَبُر ِمْن �ُشَلْيماَن َعَلْيِه ال�شَّ
الم�شَتْطرُف في كَلّ َفنٍّ ُم�ْشتْظرٍف، لالأب�شيهَيّ

لى ُمْعَجِمَك : ْف اإِ 1- اأَ�شِ
اأَْحَمُق :  َقليُل الَعْقِل .

ْجُر :  الَمْنُع َوالنَّْهُي . الزَّ

ا�ْشتَْعفى :  طلب اإْعفاَءه .

ْق في الَمْعنى َبْيَن ما َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي : 2 - َفرِّ
ك اأَْن َيكوَن لك مئُة األِف درهٍم واأّنك اأحمُق؟ : اأي�شرُّ نِّ   اأ  -  ُقْلُت ِلُغالٍم َحَدِث ال�شِّ

.      - َمْعَرَكُة الَكراَمِة َحَدث تاريِخّي ُم�ْشِرُق ُ
ب - اأَخاُف اأَْن َيْجِنَي َعَليَّ ُحْمِقي

ْيتوِن في ت�ْشريَن الّثاني.      - غالًبا ما َيْجني الّنا�ُس ِثماَر الزَّ
3 - ا�ْشَتْخِرْج ِمَن الِفْقرِة الأولى َكِلَمَتْيِن اإحداُهما َعْك�ُس الأُخرى في المْعنى.

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ
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ْطَرْنِج؟ ُل اللَِّعَب َمَع اأَخيِه ِبال�شِّ 1 - ِلماذا َرَف�َس الَف�شْ
روِر َعلى َقْلِب اأَبيِه َبُمالَعَبِة اأَخيِه. ما ُهما ؟ َوَهْل  ْدخاِل ال�شُّ ُل اأَْمَرْيِن َمَنعاُه ِمْن اإِ 2 - َذَكَر الَف�شْ

هذاِن الأَْمراِن ُمْقِنعاِن في َراأِْيَك، ِلماذا؟
َمِعيِّ َوالُغالِم اأَِجْب َعّما َياأْتي: 3 - َبْعَد ِقراَءِتَك الِحواَر الَّذي داَر َبْيَن الأَ�شْ

َمِعيِّ ؟ اأ    - ِبَم اأَجاَب الُغالُم َعْن �ُشوؤاِل الأَ�شْ
ب - َعالَم َيُدلُّ َجواُبُه ؟

جـ - َهْل َتتَِّفُق َمَع َراأِْي الُغالِم، ِلماذا؟
4 - ا�ْشَرْح َقْوَل الُغالِم: »اأَخاُف اأَْن َيْجِنَي َعَليَّ ُحْمقي ِجناَيًة ُتْذِهُب مالي«.
َغَر ِمْن ُهْدُهِد �ُشَلْيماَن«؟ ِل :»َفَل�ْشُت ِباأَ�شْ ِن بِن الَف�شْ 5 - ما َدللُة َقْوِل الَح�شَ

6 - هاِت ِمَن النَّ�َسّ الّثالِث ما ُيفيُد َمْعنى َقْوِلِه َتعالى: {                                        }.
)�شورة يو�شف، الآية 76(  

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل
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)عاٌم  واِحٍد  َلْفٍظ  ِمَن  اْثَنْيِن  َعلى  َتُدلُّ  َتِجْدها  ِل  الأَوَّ الِمثاِل  في  )عاَمْيِن(  َكِلَمَة  ْل  تاأَمَّ
َكِلَمُة  َوَكذِلَك  الَوَلُد(،   + )الَوَلُد   الّثاني  الِمثاِل  في  )الَوَلداِن(  َكِلَمُة  َوَكذِلَك  عاٌم(.   +

)�شوَرَتْيِن( في الِمثاِل الّثاِلِث َفَتُدلُّ َعلى اْثَنَتْيِن )�شوَرٌة + �شوَرٌة(.
ّميِه الُمَثّنى . َم الَّذي َيُدلُّ َعلى اْثَنْيِن اأَِو اْثَنَتْيِن ؟ ُن�شَ ّمي ال�شِ ماذا ُن�شَ

لى الُمْفَرِد: ِلٍف َونوٍن َمْك�شوَرٍة اإِ َكْيَف ُي�شاُغ الُمَثّنى؟ ُي�شاُغ الُمَثّنى ِبزياَدِة اأَ
)عاٌم + اِن = عاماِن( ، )َوَلٌد + )اِن( = َوَلداِن( اأَْو ِبزياَدِة ياٍء �شاِكَنٍة َونوٍن َمْك�شوَرٍة اإِلى 

الُمْفَرِد: )�شوَرٌة + ْيِن  = �شوَرَتْيِن(. 
َلَعلََّك َتْلَحُظ اأَنَّ �شوَرَة الُمْفَرِد َلْم َتَتَغيَّْر َبْعَد َتْثِنَيِتِه، َواإِنَّما َبِقَيْت َعلى حاِلها .

َف اإلى اإعراِبها: اأَِعِد النََّظَر في الَكِلماِت التي َتْحَتَها َخطٌّ في الأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة ِلَتَتعرَّ
)عاَمْيِن(، )الَوَلداِن(، )�شوَرَتْيِن(.

ِه الياُء؛ ِلأَنَُّه ُمَثنًّى. اأَما َكِلَمُة  ا�ْشٌم َمْجروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ   في المثاِل الأّوِل فاإنَّ :"عاَمْيِن": 
ِبِه الياُء ؛ِلأَنَُّه ُمَثنًّى. »�شْوَرَتْيِن« في الِمثاِل الأَخيِر فاإْعراُبها: َمْفعولٌ ِبِه َمْن�شوٌب، َوَعالَمُة َن�شْ

التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

الُمثَنّى و اإْعرابُُه
الأَْمثَِلُة:

  - 1

َق الَوَلداِن في ِدرا�َشِتِهما. 2 - َتفوَّ
3 - َحِفَظ ُموؤِْن�ُسُ �شوَرَتْيِن ِمْن ُجْزِء َتباَرَك .

الُمناَق�َشُة

           قال تعالى: {
)�شورة لقمان: الآية 14(                                   }
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1-  َثنِّ الأَ�ْشماَء الآِتَيَة : �َشّياَرٌة ، ِطْفٌل ، ِكتاٌب ، ُمَعلَِّمٌة .
2-  اأَْكِمِل الَفراَغ في ما َياْأتي ِمّما َوَرَد َبْيَن الَقْو�َشْيِن :

اأ    - َحِفَظ �شاِمٌر ............. .     )َق�شيَدَتْيِن ، َق�شيَدتاِن( .
ب - عاَد .................... .     )الُم�شاِفَرْيِن ، الُم�شاِفراِن( .

جـ - �َشلَّْمُت َعلى ............ .     )الُمَعلَِّمْيِن ، الُمَعلِّماِن( .
َتْيِن( . تاِن ، ِق�شَّ د   - َكَتَبْت َحنيُن ........... .     )ِق�شَّ

هـ  - الواِلداِن  ............... .     )ُمطاعاِن ، ُمطاَعْيِن( .
ِع اْلُمَثّنى في ُجْمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن، َيُكوُن في الأولى َمْرفوًعا،  ديٍق( ُثمَّ �شَ هاِت ُمَثّنى)�شَ  -3

َوفي الّثاِنَيِة َمْن�شوًبا .
َميِِّز الُمَثّنى ِمْن َغْيِرِه ِمّما اأَِلُفُه َونوُنُه اأو ياوؤُه ونوُنه َغْيُر زاِئَدَتْيِن في ما َياأْتي :  -4

نَّ ِبرَّ الواِلَدْيِن ُمْرَتِبٌط  يَُّة ُلْقماَن اأَ  اأ   - قاَلْت ِن�ْشريُن ِلأْخِتَها َحناَن : َلَقْد َذَكَرْت َو�شِ
ْكِر اهلل َعزَّ َوَجلَّ فَلْيَت ُكلَّ اإِْن�شاٍن َيْعَمُل ِبما جاَء فيها.  ِب�شُ

اأكمَلْت  اأْن  َبْعَد  جانِبها،  اإلى  وَقَف  َمْن  ِلُكلِّ  والعِرفاَن  ال�ّشكَر  �شاَرُة  َمْت  َقدَّ  - ب 
درا�َشَتها الجامعيَّة الُعْليا في عاَمْيِن بامتياٍز. 

و)الولداِن( في المثاِل الّثاني: فاعُل ُ مرفوُع ُ وعالمُة رَفِعه الألف؛ لأنَّه مثنًّى.
ْفِع،  اإًذا، الُمَثّنى ا�شٌم َيُدلُّ على اثَنْيِن اأَْو اثَنَتْيِن ِبِزياَدِة اأِلٍف َونوٍن َعلى ُمْفَرِدِه في حاَلِة الرَّ

. ِب والَجرِّ َوياٍء َونوٍن في حاَلَتي النَّ�شْ
ُك بالك�شرِة. ْر اأنَّ نوَن المثّنى ُتحرَّ وَتَذكَّ

التَّْدريباُت

ُ
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ِل ُمراِعًيا اأَْن يكوَن الفعُل ِب�شيَغِة الما�شي: 1 - اأَْكِمِل الَفراَغ في ما َياْأتي َكما في الِمثاِل الأَوَّ
الِم. لََّحِة الأُْرُدِنيَِّة  - الَجْي�ِس الَعَرِبيِّ في ِحْفِظ ال�شَّ اأَ�شاَد القاِئُد ِبُجُهوِد الُقّواِت الُم�شَ اأ     - 
لََّحِة الأُْرُدِنيَِّة  - الَجْي�ِس الَعَرِبيِّ في ِحْفِظ  القاَدُة اأَ�شاُدوا ِبُجُهوِد الُقّواِت الُم�شَ  -

الِم. ال�شَّ

روا  ِل َعلى اأََحِد الُخَلفاِء َوِعْنَدُه َكْثيٌر ِمْن اأَْهِل الِعْلِم الَّذيَن َح�شَ ُن بُن الَف�شْ 1 - َدَخَل الَح�شَ
ْن َيَتَكلََّم . ُن اأَ اإَِلْيِه، َفاأََحبَّ الَح�شَ

ْوٍت. ْوُت الَحقِّ َيْعلو َفْوَق ُكلِّ �شَ 2 - �شَ

اأَنَّ  َتْنَتِهياِن ِبواٍو، َغْيَر  اأَنَُّهما  َتْيِن َتْحَتُهما َخطٌّ في ما �َشَبَق َتِجْد  اإِلى الَكِلَمَتْيِن اللَّ اْنُظْر 
َكِلَمِة )َيْعلو(، َفما  َتْلَحِق الواَو في  َلْم  اأَِلٌف، في حين  َلِحَقْتها  روا(  َكِلَمِة )َح�شَ الواَو في 

َبُب؟ ال�شَّ
روا(  اأَِعِد النََّظَر في الواِو الَّتي في الَكِلَمَتْيِن ال�ّشاِبَقَتْيِن َتْلَحْظ اأَنَّ الواَو في الِفْعِل )َح�شَ
قوا  مِّ َحقَّ قوا( في َقْوِلنا: ُطاّلُب َمداِر�ِس الأََمِل ِلل�شُّ ِهَي واُو الَجماَعِة، َوِمْثُلَها في الِفْعِل )َحقَّ
الَجماَعِة.  واَو  ْت  َوَلْي�شَ ِليٌَّة  اأَ�شْ واٌو  َفِهَي  )َيْعلو(  الِفْعِل  في  الَّتي  الواُو  اأّما  باِهًرا.  َنجاًحا 

َوِمْثُلَها في الِفْعِل)َيْدعو(: َيْدعو الُموؤِْمُن َربَُّه َخْيًرا.
ِلَف التَّْفريِق. ّمى اأَ اإًِذا، َتْلَحُق واَو الَجماَعِة الُمخاَطبيَن َوالغائبيَن اأَِلٌف ُت�شَ

اأَِلُف التَّْفريِق 

الِكتابَُة

التَّْدريباُت

الأَْمِثَلُة:

الُمناَق�َشُة
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ب -  َمثََّل الُمْغَتِربوَن الَوَطَن في ُغْرَبِتِهْم.
          -  الُمْغَتِربوَن ........ الَوَطَن في ُغْرَبِتِهْم.

َدِة. ْرَعِة الُمَحدَّ جـ -  الَتَزَم ال�ّشاِئُق ِبال�شُّ
َدِة.  ْرَعِة الُمَحدَّ            -  ال�ّشاِئُقوَن ........ ِبال�شُّ

َيِة الآِتَيِة:  َرجا ، َدعا ، �َشما . 2 - هاِت ُم�شاِرَع الأَْفعاِل الما�شِ
َر ِبالُجْمَلَتْيِن الآِتَيَتْيِن: 3 - خاِطِب الَجْمَع الُمَذكَّ

ب - اأَدِّ َعَمَلَك ِباإِْخال�ٍس َواأماَنٍة. ِة.  اأ    - حاِفْظ َعلى َنظاَفِة الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِ

ًدا ِبالأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:  َتُهما، ُم�ْشَتْر�شِ ٍة َقَراأْ ا ِلِكتاٍب اأَْو ِق�شَّ ُم فيِهما َتْلخي�شً 1 - اْكُتْب ِفْقَرَتْيِن ُتَقدِّ
اأ    - ما ُعْنواُن ما َقَراأَت؟ 

ب - ِلَم اْخَتْرَت ذِلَك ؟
ِلِكْتروِنيَِّة؟ ْلَت َعَلْيِهما: اأَِمَن المكتبِة الَمْطبوَعِة اأَِم الَمْكَتَبِة الإِ جـ - ِمْن اأَْيَن َح�شَ

؟ وُعُهما الَعامُّ د   - ما َمْو�شُ
ُة الَّتي َيْحَتِوياِن َعَلْيها؟ ئي�شَ هـ  - ما الأَْفكاُر الرَّ

و   - ما الَّذي اأَْعَجَبَك فيِهما؟
ز   - َلْو ُكْنَت َمكاَن الُموؤَلِِّف، َهْل �َشُت�شيُف �َشْيًئا اآَخَر؟ ما ُهَو ؟

ُح الآَخريَن ِبِقراَءِتِهما؟ ِلماذا؟  ح  - َهْل َتْن�شَ

ْمالُء الإِ

التَّْعبيُر
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ـْل َفمـا ـْل !اْطُلـِب الِعْلـَم َول َتْك�شَ اأَْبَعـَد الَخْيـَر َعلى اأَْهـِل الَك�شَ

َفَمـْن ْلـُه  َوَح�شِّ النَّـْوَم  َيْعِرِف الَمْطلوَب َيْحِقْر ما َبَذْلواْهُجـِر 

ــُه ــاُب ــْت اأَْرب ــَب ــْد َذَه ْلل َتــُقــْل َق ْرِب َو�شَ ُكلُّ َمْن �شاَر َعلى الَدّ

اْلِعدا اإِْرغـاُم  الِعْلِم  اْزديـاِد  ـالُح الَعَمـْلفي  َوَجماُل الِعْلِم اإِ�شْ

اأََبــًدا لـي  لـي َوف�شْ اأَ�شْ َتُقـْل  ـْلل  ـُل الَفتى ما َقـْد َح�شَ اإِنَّمـا اأَ�شْ

ُنـــُه ْن�شـــاِن مـا ُيْح�شِ اأََقــّلقيَمـــُة الإِ ْم  اأَ ِمْنــُه  الإِْن�شاُن  اأَْكَثـــَر 

ـْبـِر َواإِْن ْبًرا َفما اأَْحلى الّنَقْل!داِر جـاَر ال�ّشــوِء ِبال�شَّ َلْم َتِجْد �شَ

ْيِف واْتُرْك ِغْمَدُه ِل ال�شَّ َل اْلَفتى دوَن الُحُلْلُخْذ ِبَن�شْ واْعَتِبْر َف�شْ

ال�ّشاِعُر: اْبُن الَوْرِديِّ

والثَّاِمِن  اِبِع  ال�شَّ الَقْرَنْيِن  اأَُدباِء  ِمْن   ، الَوْرِديِّ بِن  اْلَفواِر�ِس  اأَبي  بِن  ِر  ُمَظفَّ بُن  ُعَمُر 
الِهْجِريَّْيِن.  ُوِلَد في َحَلَب �َشَنَة )689هـ( َوُتُوفَِّي �َشَنَة )749هـ(. 

ُمْختاراٌت ِمْن لِميَِّة ابِْن الَوْرِديِّ

الَمْحفوظاُت

التَّْعريُف ِبال�ّشاِعِر
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َمها ال�ّشاِعُر في اْلَق�شيَدِة ؟ 1 - ما النَّ�شاِئُح الَّتي َقدَّ
َنِة في الَبْيِت الّثاِلِث؟ 2 - ما الُجْمَلُة الّتي َذَهَبْت َمَثاًل َعلى الأَلْ�شِ

3 - فيَم َيكوُن اْزدياُد الِعْلِم َوَجماُلُه؟
َل؟ ُل الَفتـى ما َقْد َح�شَ 4 - ما الَمْق�شوُد َبَقْوِل ال�ّشاِعِر : اإِنَّما اأَ�شْ

ْن�شاِن الَحقيِقيَُّة ؟ 5 - ما قيَمُة الإِ
6 - َكْيَف َيَتَرتَُّب َعَلْينا اأَْن ُنعاِمَل جاَر ال�ّشوِء؟

موِنِه ِمَن البيِت الآتي: ْعِريُّ الَّذي َيْقَتِرُب في َم�شْ 7 - ما الَبْيُت ال�شِّ
ُننــا        اإِنَّ الَجماَل َجماُل الِعْلِم والأَدِب. ْثـــواٍب ُتـَزيِـّ  -  َلْي�َس الَجمــاُل ِباأَ

8 - َنقوُل : اأَْكَثُر : اأََقلُّ .
دُّ الَكِلماِت الآِتَيِة : اأَْبَعُد، اأَْطَوُل، اأَْعَلُم ؟ - ما �شِ

. 9 - اْقتِرْح ُعْنواًنا منا�شًبا اآَخَر للنَّ�سِّ

الأَ�ْشِئَلُة
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ْم على جهاِز الحا�شوِب بطاقًة َتعِر�ُس فيها تعريَف الُمثّنى وحالِت اإعراِبِه،  �شمِّ  
َمَع الأمثَلِة. 

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة

اللِّ�شاُن 
، ُيِحبُُّه َكثيًرا. َوكاَن التِّْلميُذ ُيِحبُّ اأُ�ْشتاَذُه َوُيالِزُمُه  كاَن ِلأََحِد الأَِطّباِء ِتْلميٌذ َذِكيٌّ
َوَيْخدُمُه. ذاَت َيْوٍم، اأَْر�َشَل الأُ�ْشتاُذ ِتْلميَذُه اإِلى ال�ّشوِق، َو�َشاأَلَُه اأَْن َي�ْشَترَي َلُه اأَْجَوَد 

ِقْطَعٍة  ِمَن اللَّْحِم؛ َفَذَهَب وا�ْشَترى ل�شاًنا. 
لى ال�ّشوِق، َو�َشاأَلَُه اأَْن َي�ْشَترَي َلُه اأَْرداأَ ِقْطَعٍة ِمَن اللَّْحِم؛  َوفي الَيْوِم الّتالي، اأَْر�َشَلُه اإِ

ا - ِل�شاًنا.  َفَذَهَب وا�ْشَترى َلُه - اأَْي�شً
راَء اأَْجوِد ِقْطَعٍة ِمَن اللَّْحِم، فا�ْشَتَرْيَت ِل�شاًنا، ُثمَّ  قاَل الأُ�ْشتاُذ ِلِتْلميِذِه: "�َشاأَلُْتَك �شِ

راَء اأَْرَداأَ ِقْطَعٍة، فا�ْشَتَرْيَت ِل�شاًنا، َفِلماذا َفَعْلَت َذِلَك؟" �َشاأْلُتَك �شِ
ْجَوَد ِمَن اللِّ�شاِن،  ْن�شاِن ِقْطَعًة اأَ قاَل التِّْلميُذ: "يا اأُ�ْشتاذي، َلْم اأَِجْد في ِج�ْشِم الإِ

َول ِقْطَعًة اأَْرَداأَ ِمَن اللِّ�شاِن". 

النَّ�شاُط
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عاُوُن َعلى الَخْيِر التَّ الَوْحَدُة 
الّثاِلَثُة

ُه َعَلْيَك الُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِْمالِء،  ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�َسّ الَّذي َيْقَروؤُ
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

اِل�ْشِتماُع

ديَقُه؟ َد الّتاِجُر �شَ 1 - ِلماذا َق�شَ
ُه؟ 2 - ماذا َفَعَل الّتاِجُر ِبالماِل الَّذي اْقَتَر�شَ

3 - اأَِجْب بـ )َنَعْم( اإذا كاَنِت العبارُة �شحيحًة اأو )ل( اإذا كانْت خطاأ:
)    ( َة َفْقٍر وَعَوٍز.   ُجُل َطواَل حياِتِه عي�شَ اأ    - عا�َس الرَّ
)   ( َد َبْع�َس جيراِنِه.  ُجِل َعَلْيِه اأْن يْق�شِ ب - اأَ�شاَرْت َزوَجُة الرَّ

حيَحِة في ما َياْأتي: ْع داِئَرًة حوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 4 - �شَ
ديِقِه َعلى َمْبَلٍغ ِمْقداُرُه: ُجُل ِمْن �شَ َل الرَّ )1( َح�شَ

ِمَئِة ديناٍر.  ب - َخْم�شُ اأ    - َثالَثُة اآلِف ديناٍر.  
د   - َخْم�شوَن اأَلَف ديناٍر. جـ - َثالثوَن اأَلَف ديناٍر.   

)2( اأَتى َثالَثُة ِرجاٍل ي�ْشاألوَن اأَْهَل ال�ّشوِق َعن:
ُجِل الّتاِجِر.     ب - واِلِد الرَّ ُجِل الّتاِجِر.   اأ    - ابِن َعمِّ الرَّ
ُجِل الّتاِجِر. ديِق الرَّ د   - �شَ ُجِل الّتاِجِر.   جـ - �َشقيِق الرَّ

ُجِل الُمَتَوّفى؟ جاِل اأَنَُّه اْبُن الرَّ 5 - َكْيَف اأَْثَبَت الّتاِجُر ِللرِّ
. ُجِل التَّاِجِر َكما َظَهَرْت في ِنهاَيِة النَّ�سِّ ْف حاَل الرَّ 6 - �شِ

؟  ُة ِللنَّ�سِّ ئي�شَ 7 - ما الِفْكَرُة الرَّ
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1 - اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:
ديًقا َلَك؟ اأ    - َكْم �شَ

ٌن؟ ِلماذا؟ ِدقاِء اأَْمٌر َح�شَ ب - َهْل َكْثَرُة الأَ�شْ
ديِق الُمْخِل�ِس؟ فاُت ال�شَّ جـ - ما �شِ

ديِق الُمْخِل�ِس؟ د   - ِلماذا َنْحتاُج اإِلى ال�شَّ
ديِقِه؟ ِلماذا ؟ ديُق َعن �شَ هـ  - َهْل يَتَخّلى ال�شَّ

ِدقاِء في دواِم العالقِة بينهْم؟ و   - ما اأََثُر َكْثَرِة الِعتاِب َبْيَن الأَ�شْ
داَقَة ِلماذا؟ ُد ال�شَّ اأْي ل ُيْف�شِ ز   - الْخِتالُف في الرَّ

َنِة،  الَح�شَ داَقِة  ال�شَّ َعِن  َدقيَقَتْيِن  في  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  الأَ�ْشِئَلِة  جاباِت  ِباإِ ا�شتِعْن    -  2
وُيمكُنَك ال�شتفاَدُة مّما ياأتي:

اأ    - قاَل َر�شوُل اهلِل  :" الَمْرُء َعلى ديِن َخليِلِه، َفْلَيْنُظْر اأََحُدُكْم َمْن ُيخاِلُل".

َقَك. دَّ َدَقَك ل َمْن �شَ ديُقَك َمْن �شَ ب - �شَ
يِق. ديُق وقَت ال�شّ جـ - ال�شَّ

د   -  قاَل َب�ّشاُر بُن ُبْرٍد: 
ديَقَك َلْم َتْلَق الَّذي ل ُتعاِتُبْه  اإِذا ُكْنَت في ُكلِّ الأُموِر ُمعاِتًبا      �شَ

ُث التََّحدُّ

)رواه اأبو داود والّترمذي(
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َدُه بالَحديِد،  فَّ يٍِّق َوُمْظِلمٍ، َو�شَ ُه في َبْيٍت �شَ َب حاِكٌم َعلى َوزيِرِه ِلَذْنٍب اْقَتَرَفُه؛ َفَحَب�شَ َغ�شِ
ْي ُخْبِز �شعيٍر في ُكلِّ َيْوٍم،  وى ُقْر�شَ َم َلُه ِمَن الّزاِد �شِ َن ِمَن الثِّياِب، َواأََمَر اأَّل ُيَقدَّ ُه الَخ�شِ َواأَلَب�شَ
�ُشهوًرا ل  الَوزيُر  َفاأَقاَم  اإَِلْيِه،  َفُتْنَقَل  اأَلفاُظُه،  ُتْح�شى  َواأَْن  ماٍء،  وَدْوَرِق  َجري�ٍس،  ِمْلٍح  َوَكفِّ 

ُت�ْشَمُع َلُه َلْفَظٌة.
ما  وا�ْشَمعوا  ي�ْشاأَلوُه،  اأَْن  َوُمروُهْم  بيَن،  الُمَقرَّ حاَبُه  �شْ اأَ اإَِلْيِه  اأَْدِخلوا  الحاِكُم:  َفقاَل 

َيْجري َبْيَنُهْم، َواأَْخِبروني ِبِه.
يِق، والَحديِد،  ِتِه، َفقالوا َلُه: اأَيُّها الَحكيُم، َنراَك في َهذا ال�شّ َفَدَخَل اإَِلْيِه َجماَعٌة ِمن خا�شَّ
َفما  َتَتَغيَّرا،  َلْم  َعلى حاِلِهما  ِج�ْشِمَك،  َة  حَّ َو�شِ َوْجِهَك،  �َشْحَنَة  َفاإِنَّ  َهذا،  َوَمَع  ِة،  دَّ وال�شِّ

َبُب ِفي َذِلَك؟ ال�شَّ
َفًة ِمْنها، َفِهي الَّتي اأَْبَقْتني َعلى ما َتَرْوَن. فاٍت اآُخُذ ُكلَّ يوٍم َو�شْ تَّ َو�شَ َفقـاَل: اإِّني َعِمْلُت �شِ

ُفها َلهُ. َحٌد ِمن اإخواِننا، َفَن�ْشَتْعِمُلها وَن�شِ ْفها َلنا، َفَقْد ُنْبَتلى ِبِمْثِل َبْلواَك اأَْو اأَ قالـوا: َف�شِ
ٍر كاِئٌن،  ُمَقدَّ َكلَّ  ِباأَنَّ  ِعْلمي  َوالّثاِنيُة:   ، َوَجلَّ َعزَّ  ِباهلِل  الثَِّقُة  الأُولى:  َفُة  الَو�شْ قــاَل: 
نا َفاأَيَّ �شيٍء اأَْعَمُل؟  ِبْر اأَ �شْ ْبُر َخْيُر ما ا�ْشَتْعَمَلُه الُمْمَتَحنوَن، َوالّراِبَعُة: اإْن َلْم اأَ َوالّثاِلَثُة: ال�شَّ
كوَن في �َشرٍّ ِمّما  اأَنا فيِه، َوال�ّشاِد�َشُة: ِمْن �شاَعٍة اإِلى �شاَعٍة َفَرٌج.  ُة: َقْد ُيْمِكُن اأَْن اأَ والخاِم�شَ

َفَبَلَغ َكالُمُه الحاِكَم، َفَعفا َعْنُه.   
ٍف رُّ ِة للتَّنوخّي، ِبَت�شَ دَّ الَفَرُج بعَد ال�شِّ

الِقراَءُة
ِة دَّ الَفَرُج َبْعَد ال�سِّ
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ْف اإلى ُمْعَجِمَك: 1 - اأَ�شِ
فََّدُه: َقيََّدُه َواأَْوَثَقُه. �شَ

. تُْح�شى: ُتَعدُّ

�َشْحنَُة وْجِهَك: َهْيَئُة وْجِهَك.

الَجَزُع: الَخْوُف.

ٍة. دَّ الُمْمتََحُن: الواِقُع في �شِ

ْق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في ُكلِّ ُجْمَلَتْيِن ُمَتقاِبَلَتْيِن ِمّما َياأْتي: 2 - َفرِّ
- ُيعيُن الحكيُم - ِباإْذِن اهلِل - َعلى اأيُّها الحكيُم: نراَك في هذا      اأ  - 

ِف الِعالِج الاّلزِم. ِة.       َو�شْ دَّ يِق والحديد، وال�شِّ   ال�شّ
ِريٍّ َعن - يَتَميَُّز كلُّ كاِئٍن َب�شَ ب - َوالّثاِنَيُة: ِعْلمي ِباأَنَّ ُكلَّ   
ٍر كاِئٌن.         �شاِئِر المْخلوقاِت بالَعْقِل.   ُمَقدَّ

3 -  َبيِّْن َمعنى الَكِلمِة الَّتي تحتها َخّط في ما ياأْتي :
ٌر. اأ    - ل َتْجَز َعنَّ ِمّما اأَ�شاَبك، فكلُّ �شيٍء ُمَقدَّ

ٍة. راِت الم�شروِع ِبِدقَّ ب - قبَل تنفيِذ اأيِّ م�شروٍع، ل ُبدَّ ِمْن ح�شاِب ُمقدَّ
َب حاكٌم على َوزيٍر، ِلذْنٍب اْقَتَرَفه.  جـ -  َغ�شِ

د   -  اعَتنى جاُرنا باأ�شجاِر ُب�شتاِنه، فاْقَتَرَف ِمْن اإنتاِجها ماًل َوفيًرا. 

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ
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ها في الَمْعنى، َواْكُتْبها في َدْفَتِرَك: ْل ِبَخطٍّ بيَن الَكِلَمِة َو�شدِّ 4 - �شِ
ُة في الَمْعنىالَكِلَمُة ادَّ الَكِلَمُة الُم�شَ

ُة َقُم والَمَر�ُسالخا�شَّ ال�شَّ

يُق الأَْحَمُق )الجاِهُل(ال�شّ

ُة حَّ الَفَرُجال�شِّ

ُةالَحكيُم الَعامَّ

5 - ُعْد اإلى اأََحِد الَمعاِجِم، وا�ْشَتْخِرْج َمْعنى ُكلٍّ ِمْن:
َفُة، الَبْلوى. الَو�شْ

ُه. َب الحاِكُم َعلى وزيِرِه ِلذْنٍب اْقَترَفُه؛ َفَحَب�شَ 6 - ُيقاُل: َغ�شِ
اأَْكِمْل: 

ِة اإجاَبِته؛....... - �ُشرَّ الُمعلُِّم ِمن طاِلِبِه ِلِدقَّ
َجِت ثماُر الّتيِن لرتفاِع الحرارِة؛........... - َن�شِ

7 - �شِع الكلماِت الآتيَة في جمٍل مفيَدٍة من اإن�شاِئَك:
ْبر. وى ، ُتْح�شى ، ال�شَّ �شِ  
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ْجِنِه َكما وَرَد في الِفْقَرِة الأولى. ْف حاَل الَوزيِر َو�شِ 1 - �شِ
ِدقاِء الَوزيِر اأْن َيْذَهبوا اإَِلْيِه؟ 2 - ِلماذا َطَلَب الحاِكُم ِمن اأَ�شْ

، وَكِلَمَة )ل( اأَماَم الِفْكَرِة الَّتي  ْع َكِلَمَة )َنَعْم( اأَماَم الِفْكَرِة الّتي وَرَدْت في النَّ�سِّ 3 - �شَ
: َلْم َتِرْد في النَّ�سِّ

)  ( ْعِف َوالُهزاِل.     ْجِنِه ِبال�شَّ اأ    - اأُ�شيَب الَوزيُر في �شِ
)  ( ْجِنِه.    جاِل الَّذيَن َوَفدوا اإَلـْيـِه في �شِ ب - اْمَتَنَع الَوزيُر َعْن ُمحاوَرِة الرِّ
)  ( فاٍت ُتعيُنُه َعلى ُمغاَلَبِة ما ُيعانيِه.  ْجِنِه �َشـْبَع َو�شَ جـ - اأََعدَّ الَوزيُر في �شِ
)  ( د   - ِمن �شاَعٍة اإِلى �شاَعٍة َفَرٌج.       

4 - اأَيُّ التَّْعبيَرْيِن اأَْجَمُل في َراأِْيَك؟ ِلماذا؟
ْن ُتْح�شى َعلى الَوزيِر ُكلُّ َكِلَمٍة َيقوُلها. اأ    - اأََمَر الحاِكُم اأَ

ب - اأَمَر الحاِكُم اأَْن ُيَخبِّروُه ِبُكلِّ َكِلَمٍة َيقوُلها الَوزيُر.
ها الَوزيُر؟ فاُت الَّتي اأََعدَّ 5 - ما الَو�شَ
َفٍة اأْعَجَبْتَك؟ ِلماذا؟ 6 - ما اأَْكَثُر َو�شْ

7 - كيَف كاَنْت ِنهاَيُة الَوزيِر؟
. 8 - اْقَتِرْح ُعْنواًنا اآَخَر ِللنَّ�سِّ

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل
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: )الَفاّلُح،  اإِذا اأَْمَعْنَت النََّظَر في اأَْمِثَلِة الَمْجموَعِة ) اأ ( َتِجْد اأَنَّ الَكِلماِت الَّتي َتْحتها َخطٌّ
ٍر. َف، الُمْخِل�َس، الّزاِئر( َتُدلُّ َعلى ُمْفَرٍد ُمَذكَّ الموظَّ

فيَن،  ِل الَكِلماِت الَّتي َتْحتها َخطٌّ في ُجَمِل الَمْجموَعِة )ب(:  )الَفاّلحوَن، الموظَّ َتاأَمَّ
ٍر.  الُمْخل�شيَن، الّزائريَن( َتِجْد اأَنَّها َتُدلُّ َعلى َجْمٍع ُمَذكَّ

َل اإِلى  اْنُظِر الآَن اإِلى َكِلَمِة )الَفاّلُح( َوقاِرْنها َمَع الَجْمِع )الَفاّلحوَن( َتِجِد الُمْفَرَد َتَحوَّ
يِّ َتْغييٍر َعلى  َجْمٍع ِبزيادِة واٍو ونوٍن )وَن( اإِلى اآِخِر الُمْفَرِد )الَفاّلحـ + ون(، دوَن اإِْحداِث اأَ
ِعْنَد  التَّْغييِر  ِمَن  �َشِلَمْت  َقْد  الُمْفَرِد  اأَنَّ ُحروَف  َنِجُد  َحْيُث  َحَركاِتها،  اأَْو  الُحروِف  َتْرتيِب 
َل اإِلى  فيَن( َتِجُد اأَنَّ الُمْفَرَد َتَحوَّ َف( َمَع الَجْمِع )الُموظَّ الَجْمِع، َوحيَن ُمقاَرَنِة َكِلَمِة )الُموظَّ
فـ + يَن(، وَكَذِلَك َكِلَمُة )الّزاِئر(  ٍر �شاِلٍم ِبِزياَدِة ياٍء ونوٍن اإلى اآِخرِه »يَن«: )الُموظَّ َجْمٍع ُمَذكَّ

ِبُح )الّزائريَن(، َوَهكذا. ٍر �شاِلٍم ِباإِ�شاَفِة....... َفُت�شْ َلت اإِلى َجْمٍع ُمَذكَّ َتحوَّ
النََّظَر  اأَِعِد  ذلَك،  َتَتبيََّن  َكْي  )يَن(؟  َنزيُد  وَمتى  )وَن(؟  َنزيُد  َمتى  َت�ْشاأَُل:  وَلَعلََّك 

التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

ِر ال�ّشاِلُم واإْعرابُُه َجْمُع الُمَذكَّ
الأَْمثَِلُة:

) ب () اأ (
-  �شاَرَك  الَفاّلحوَن في َت�ْشجيِر الأَْر�ِس.- �شاَرَك  الَفاّلُح في َت�ْشجيِر الأَْر�ِس.

َف الُمْخِل�َس.  َع الُمديُر الُموظَّ فيَن الُمْخِل�شيَن.- �َشجَّ َع الُمديُر الُمَوظَّ -  �َشجَّ

ُد ُ بالّزاِئر. َب ُمَحمَّ ُد ُ بالّزائريَن.- رحَّ َب ُمَحمَّ -  رحَّ

الُمناَق�َشُة
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ِب، َكما في الِمثاِل:  ِر ال�ّشاِلِم الُمنا�شِ 1 - اأَْكِمِل الَجْدَولَ ِبَجْمِع الُمَذكَّ

ْفِعالُمْفَرُد ِب والَجرِّفي حالَِة الرَّ في حالَتَي النَّ�شْ

ماِهريَنماِهروَنماِهٌر        ⇐
......................م�شاِفٌر       ⇐
......................لِعٌب      ⇐
......................َحّداٌد      ⇐

ِر ال�ّشاِلَم ِمْن َغْيِرِه في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: 2 - َميِّْز َجْمَع الُمَذكَّ
ْيتوُن. َم�ْشروروَن، �َشياطيَن، الُمَت�شاِبقوَن، الزَّ

ِمْن  ُجْمَلٍة  في  ِمْنها  واِحَدٍة  ُكلَّ  ْع  �شَ ُثمَّ  �شاِلًما،  ٍر  ُمَذكَّ َجْمَع  الآِتَيَة  الأ�شماَء  اْجَمِع   -3
ٌف، ُمْجَتِهٌد. اإْن�شاِئَك ، ُثَمَّ اْكُتْبها في َدْفَتِرَك: عاِمٌل، �شاِئٌق، ُمَثقَّ

ِر ال�ّشاِلَم، ُثَمَّ اْكُتْبها في َدْفَتِرَك: 4 - ا�ْشَتْخِرْج ِمَن الِفْقَرِة الآِتَيِة َجْمَع الُمَذكَّ
َلَبِة الُمْقِبليَن َعلى الِعْلِم. فالُمَعلِّموَن  ُم الُمَعلِّموَن َثَمَرَة ِخْبراِتِهْم ِلْلُمَتَعلِّميَن ِمَن الطَّ يَقدِّ

ُر الُمْجَتَمُع َلُهْم ِتْلَك الُجهوَد الَّتي يْبُذلوَنها. دوَن، َوُيَقدِّ ُمْر�شِ

َمْرفوٌع  فاِعٌل  الأَّوِل:  الِمثاِل  في  )الَفاّلحوَن(  َكِلَمَة  اأََنّ  َتِجْد  )ب(  الَمْجموَعِة  ُجَمِل  في 
ِبِه الياُء، فيَن( في الّثاني: َمْفعوٌل ِبِه َمْن�شوٌب وَعالَمُة َن�شْ وَعالَمُة َرْفِعِه الواُو، و)الُمَوظَّ

 

ِه الياُء. و)الّزاِئريَن( في الّثالِث: ا�ْشٌم َمْجروٌر ِبَحْرِف الَجرِّ )َعلى( وَعالَمُة َجرِّ
على  )ين(  اأو  )وَن(  بزيادة  اثنيِن،  من  اأكثَر  على  مادلَّ  هو  ال�ّشاِلُم  المذّكِر  َجْمُع  اإًذا، 

ْر اأنَّ نوَنه تكون مفتوحًة. ِه الياُء. وتذكَّ ِبِه َوَجرِّ مفردِه، وعالمُة َرْفِعِه الواُو، وَعالَمُة َن�شْ

التَّْدريباُت
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ٍر �شاِلٍم، ُثَمّ اْكُتْبها في  ِل الُمْفرَد الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في الُجَمِل الآِتَيِة اإِلى َجْمٍع ُمَذكَّ 5 - حوِّ
َدْفَتِرَك:

اأ    - ل ُبدَّ ِمْن اأَْن َيعوَد الغاِئُب.
ِت الَمْدَر�َشُة جاِئَزًة ِلْلفاِئِز. �شَ ب - َخ�شّ

جـ - ُيِحبُّ اهللُ الُم�ْشَتْغِفَر.
د - اأَْثنى المعلُِّم على المجتِهِد.

ِر ال�ّشاِلِم. ِة( وا�ْشَتْخِرْج ِمْنُه ِمثاَلْيِن َعلى َجْمِع الُمَذكَّ دَّ 6 - ُعْد اإِلى َدْر�ِس )الَفَرُج َبْعَد ال�شِّ

اْقَراأَ النَّ�سَّ الآِتَي :
َن - ر�شَي اهللُ َعْنهما -  َفقاَل:  اأَو�شى َعليُّ بُن اأَبي طاِلٍب اْبَنُه الَح�شَ

: اإنَّ اأَْغنى الِغنى الَعْقُل،  َك ما َعِمْلَت َمَعُهنَّ رُّ ، اْحَفْظ َعّني اأَْرَبًعا واأَْرَبًعا ل ي�شُ »يا ُبَنيَّ
ِب ُح�ْشُن الُخُلِق. ِة الُعْجُب، َواأَْكَرَم الَح�شَ واأَْكَبَر الَفْقِر الُحْمُق، واأوَح�َس الَوْح�شَ

َوُم�شاَدَقَة  َواإِيَّاَك  َك،...  رَّ َفَي�شُ يْنَفَعَك  اأَْن  يريُد  نَُّه  َفاإِ الأَحمِق؛  اإِيّاَك وُم�شاَدَقَة   ، ُبَنيَّ يا 
يََّة! الَبخيِل؛ َفاإنَُّه َيْبُعُد َعْنَك ِعْنَدما َتكوُن اأَحوَج ما َتكوُن اإِليِه...«.،ما اأَْرَوَع هذِه اْلَو�شِ
 َنْهُج البالغِة، لعلّي  بن اأبي طالٍب

ِمْن َعالماِت التَّْرقيِم
ِب َلُة الَمْنقوَطُة، وَعالَمُة التََّعجُّ َلُة، والفا�شِ الفا�شِ

الِكتابَُة

الُمناَق�َشُة

اإذا َتَدبَّْرَت النَّ�سَّ ال�ّشاِبَق َوَجْدَت فيِه َبْع�َس َعالماِت التَّْرقيِم، منها:
الَّذي  الَكالِم  ُمتاَبَعِة  َعلى  ِلَتُدلَّ  الُمَتراِبَطِة؛  الُجَمِل  بيَن  َلْت  َف�شَ َحْيُث   )،( َلُة  الفا�شِ
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َبَة، ُثمَّ اْنُقِل الُجْمَلَة اإِلى َدْفَتِرَك: 1 - اْكُتْب في الُمَربَِّع َعالَمَة التَّْرقيِم الُمنا�شِ
اأ    - ُتِحبُّ الّطاِلباُت َرزانَ          لأنَّها ُت�شاِعُد الَجميَع.

ب - اأْعَتزُّ ِبُلَغتي الَعَرِبيَِّة الَف�شيَحِة         َواأُْعَجُب ِبَجماِل ُخطوِطها.
ْوِء الَقَمِر َهَر �شيًفا َتْحَت �شَ جـ - ما اأَْحلى ال�شَّ

د   - يا عالءُ         حاِفْظ َعلى ُهدوِئَك في الْمِتحاِن. 

َبِة ِمّما َياأْتي: )،(،) ؛(،)!(: 2 - اْماَلأ الَفراَغ في الُجَمِل الآتيِة ِبَعالَمِة التَّْرقيمِ الُمنا�شِ
ُر. ْخ�شَ : الأَْحَمُر... َوالأَبي�ُس.... َوالأَ�شوُد....... َوالأَ اأ    - اأَلواُن الَعَلِم الأُْرُدنيِّ

ديقي ....ِلأنَُّه َوِفيٌّ اأَميٌن. ب - اأَْحَتِرُم �شَ
جـ - واَفْرَحتاُه.... َلَقْد ُفْزُت ِباْلُم�شاَبَقِة الِعْلِميَِّة.

ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�سِ اِل�ْشِتماِع َوالإِ

يِء واأَنواِعِه )اْحَفْظ َعّني  ،( َوَبْيَن اأَْق�شاِم ال�شَّ ُع َبْعَد الُمنادى )يا ُبَنيَّ َلْم يْنَتِه َبْعُد، َكما تو�شَ
ّما  اأَ اأَْثناِء الِقراَءِة وْقَفًة َب�شيَطًة.  ْغنى الِغنى الَعْقُل...( َونِقُف ِعْنَدها في  اأَ اأَْرَبًعا واأَْرَبًعا: اإنَّ 
ْو َنتيَجٌة َلها )اإِّياَك  ْحداُهما �َشَبٌب ِلالأُْخرى اأَ ُع بيَن ُجْمَلتيِن اإِ َلُة الَمْنقوَطُة )؛( َفتو�شَ الفا�شِ
َتاأتي في ِنهايِة  ِب )!(  التََّعجُّ َك(. وَعالَمُة  رَّ َفَي�شُ يْنَفَعَك  اأَْن  نَُّه يريُد  َفاإِ وُم�شاَدَقَة الأَحمِق؛ 
ِة، َكما في  ْه�شَ الُجْمَلِة الُمَعبَِّرِة َعِن الَفَرِح، اأَو الُحْزِن، اأَِو ال�ْشِتغاَثِة، اأَِو ال�ْشِتْغراِب، اأَو الدَّ

يََّة!( . الُجْمَلِة: )ما اأَْرَوَع هذِه الَو�شِ

التَّْدريباُت

ْمالُء الإِ
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ْفِق. ُم�ْشَتعيًنا ِبما َياأْتي: - اْكُتْب ِفْقَرَتْيِن في َمْوِقٍف ُتَعبُِّر فيِهما َعِن الرِّ
فَق ل يكوُن في �شْيٍء اإِّل زاَنُه، ول ُيْنَزُع من    اأ  - قاَل ر�شوُل اهلِل :"اإنَّ الرِّ
�شْيٍء اإِّل �شاَنُه"                                                                        )رواه م�شلُم(

ِمَن  َكبيٌر  َعَدٌد  َواأَماَمُه  �شيِف،  الرَّ َعلى  َوَيِقُف  ُعّكاَزُه،  ُك  ُيْم�شِ نٌّ  ُم�شِ َرُجٌل   ب - 
َب ِلَقْطعِ ال�ّشاِرِع. ّياراِت، يْنَتِظُر الَوْقَت الُمنا�شِ ال�شَّ

ُجِل َوَي�شيُر ِبِه َنْحَو  ُك َيَد الرَّ ّياراِت بالتََّوقُِّف، ُثمَّ ُيْم�شِ ْيِر ُي�شيُر اإلى ال�شَّ جـ  - �ُشْرِطيُّ ال�شَّ
الجاِنِب الآَخِر ِلل�ّشاِرِع.

ْيِر َوُهَو َم�ْشروٌر. ًما ُي�شاِفُح َرُجَل ال�شَّ ُجُل اْلَعجوُز ُمْبَت�شِ   د  - الرَّ

للمعلوماِت )الإنترنت(، واقراأْ  العالِميَِّة  بكِة  ال�شَّ ال�ّشاملة على  المكتبِة  اإلى موِقِع  ُعْد   
منها في كتاب )المنفرجتاِن( ع�شرَة اأبياٍت من الق�شيدِة التَّي َمطلُعها:
       ا�شتّدي اأزمُة تنفِرجي                      قد اآذَن َلْيُلِك ِبالَبَلِجِ

التَّْعبيُر

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة
اأَنا والِقْدُر

عاِم، وَجَل�َس َياْأُكُل َمَع زوَجِتِه، َفقاَل: ما اأَْطيَب  َطَبَخ اأََحُد الُبَخالِء ِقْدًرا ِمَن الَطّ
تُُه: َواأَيُّ ِزحاٍم َوما ُهناِلَك اإِّل اأَنا واأَْنَت؟  حاِم! َفقاَلِت اْمَراأَ عاَم لول َكْثَرُة الزِّ َهذا الطَّ

قاَل: ُكْنُت اأُِحبُّ اأَْن اأَكوَن اَأنا َوالِقْدُر.

ِنهايُة الأَرِب، للّتبريزّي، وَمْجَمُع الأْمثاِل للَميدانيِّ

النَّ�شاُط
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1 - اأَِجْب َعِن الأَ�شِئَلِة الآِتَيِة:  
اأ    - اْذُكْر َمْوِقًفا �شاَمْحَت فيِه الآَخريَن، اأَْو �شاَمَحَك فيِه َغْيُرَك .

ب - ِلماذا َت�شاَمْحُتما )َت�شاَمْحُتم(؟  
جـ - ما �ُشعوُرَك َبْعَد التَّ�شاُمِح ؟

َر الَعالَقِة َبْيَنُكما َبْعَد موِقِف التَّ�شاُمِح؟  ْف اأَوا�شِ د   - �شِ
ُح َمْن ل ُي�شاِمُح َغْيَرُه؟ هـ  - ِبَم َتْن�شَ

ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�سِّ الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك الُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِْمالِء، 
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

ِمْن �ِسَيمِ الِكرامِ الَوْحَدُة 
الّراِبَعُة

اِل�ْشِتماُع

ُث التََّحدُّ

ُة في النَّ�سِّ ؟   ئي�شَ 1 - ما الِفْكَرُة الرَّ
َة ِخ�شاٍل ِلأَبيها، اْذُكْر اأَْرَبًعا ِمْنها.     2 - َذَكَرْت �َشّفاَنُة ِعدَّ

3 - كيَف قابل الّر�شوُل  ما قاَلْتُه �شّفانُة عن اأبيها ؟
�شوِل  َخلُّوا َعْنها، َواأَْطِلقوا َقْوَمها؛ َتْكريًما َلها  4 - َوَرَد في النَّ�سِّ قوُل الرَّ

َوِلواِلِدها، اْذُكِر الُخُلَق النَّبيَل الَّذي ُيَمثُِّل هذِه الِعباَرَة . 
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َلْينا؟   ْن اأَ�شاَء اإِ و   - ِلماذا اأََمَرنا اهللُ – �ُشْبحاَنُه َوَتعالى- اأَْن َنْعُفَو َعمَّ
ُق ِبها َعلى الآَخريَن ؟ دَّ ز   - ِلماذا ُجِعَل الَعْفُو َنَفَقًة  َنَت�شَ

يَِّة التَّ�شاُمِح َوالتَّجاُوِز  ِث في َدقيَقَتْيِن َعْن اأََهمِّ جاباِت الأَ�ْشِئَلِة ال�ّشاِبَقِة ِللتََّحدُّ 2 - ا�ْشَتِعْن ِباإِ
يَِّبِة َبْيَن الّنا�ِس. َعْن َهَفواِت الآَخريَن، َوَدْوِرِه في ِبناِء الَعالقاِت الطَّ

ويمكُنك ال�شتفادُة من الأفكاِر الآتيِة :  
اأ     - الأردنُّ بلُد الّت�شامِح وَقبوِل الآخِر.

ب - الح�شاراُت على َمرِّ الّتاريِخ قامْت على الّت�شامِح والعتداِل.
ياناُت جميُعها تدعو اإلى الّت�شامِح والعتداِل. جـ - الدِّ
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اأَُميََّة   َبني  ِرجاِل  اأَحُد  �ُشَلْيماَن  بُن  اإْبراهيُم  اْخَتفى  الَعّبا�ِس  َبني  اإِلى  الِخالَفُة  ِت  اأَْف�شَ َلّما 
 . يِّ ْثني َعْن اأَْغَرِب ما َمرَّ ِبَك اأَيّاَم اْخِتفاِئَك في ِبداياِت الُحْكِم الَعّبا�شِ َفقاَل َلُه اأبو الَعّبا�ِس: َحدِّ
نا ل اأَْعِرُف َمْن اأَْخَتفي ِعْنَدُه، َفَدَخْلُت  َفقاَل َلُه اإْبراهيُم: َخَرْجُت ِمْن َبْيتي هاِرًبا، َواأَ
َن اإْكراٍم طيَلَة  اإِقاَمتي  ْكَرَمني اأَْح�شَ ْحراِء ، َفقاَبَلني َرُجٌل، َواأَْدَخَلني َمْنِزَلُه، َواأَ َبْيًتا في ال�شَّ

ْهِر.  ِعْنَدُه، َوَلْم َي�ْشاأْلني َعْن �َشْيٍء، َوكاَن َيْخُرُج َفْجَر ُكلِّ َيْوٍم َول َيْرِجُع اإّل وْقَت الظُّ
َفُقْلُت َلُه: اأَراَك ُتْدِمُن الُخروَج ، َففيَم َذِلَك؟ 

ِجُدُه.  قاَل : اإِنَّ اإْبراهيَم بَن �ُشَلْيماَن َقَتَل  اأَبي، َواأَنا اأَْطُلُبُه، َلَعّلي اأَ
لى  ّني �ُشْقُت َنْف�شي اإِ ْيَقْنُت اأَ ْنيا في َعْيني، َواأَ َفلّما �َشِمْعُت َذِلَك َعُظَم َخْوفي َو�شاَقِت الدُّ
 ، نَّ َكالَمُه َحقٌّ ُجَل َعِن ا�ْشِمِه وا�ْشِم اأبيِه، َفاأَْخَبَرني َعْن َذِلَك، َفَعِلْمُت اأَ َحْتفي، ُثمَّ �َشاأَْلُت الرَّ

َك، َوَجزاًء ِلَمْعروِفَك لي اأُريُد اأَْن اأَُدلََّك َعلى �شالَِّتَك. َفُقْلُت َلُه: َلَقْد َوَجَب َعَليَّ َحقُّ

الِقراَءُة
الَعْفُو ِعْنَد الَمْقِدَرِة
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قاَل: َواأَيَن ُهَو؟
ُقْلُت: اأَنا ُبْغَيُتَك، اأنا اإْبراهيُم بُن �ُشَلْيماَن. 

ّني َل�ْشُت  ، َوقاَل اإِ ْت َعْيناُه، ُثمَّ الَتَفَت اإَِليَّ ُجُل َكالمي َتَغيََّر َلْوُنُه واْحَمرَّ َفلّما �َشِمَع الرَّ
ُخُذ لي حّقي ِمْنَك. اآَمُن َعَلْيَك ِمْن َنْف�شي، فاْبِعْد َعّني، َو�َشْوَف َتْلقى اأَبي ِعْنَد حاِكٍم عاِدٍل َياأْ
ف تاريُخ مدينِة دم�شَق، لبن ع�شاكر،بت�شرُّ

لى ُمْعَجِمَك: ْف اإِ اأَ�شِ  – 1
ُف اإلى الو�شوِل اإَلْيِه.  �شالَّتَك : َما َتْفتِقُدُه َوَتَتَلهَّ  

بُغيَتَُك: َمْطَلُبَك ، َوَهَدُفَك .   
َحْتفي : َهالكي .  

ُعْد اإلى الُمْعَجِم، وا�ْشَتْخِرْج َمْعنى ُكلٍّ ِمَن الَكِلماِت الآِتَيِة:   –  2
ْت، اإْكرامٍ، ُتْدِمُن .   اأَْف�شَ  

موَن  ْف َكِلَمَتي ) اأَيَقْنُت، الِخالَفُة ( في ُجْمَلَتْيِن  ِمْن اإْن�شاِئَك، َتَتواَفقاِن َوَم�شْ َوظِّ  -  3
  . ْكِل الّتامِّ ِبْطُهما بال�شَّ ، ُثمَّ ا�شْ النَّ�سِّ

دَّ ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت الآِتَيِة ، ُثمَّ اْكُتْبُه في َدْفَتِرَك: هاِت �شِ  – 4
اأَْعِرُف ، اإِقاَمتي، الَمْقِدَرِة، َحقٌّ .  

ُ في ما َياأْتي: ْق في الَمعنى بيَن ما َتحَتُه َخطُّ َفرِّ  – 5
   اأ    - اْختفى اإبراهيُم بُن �شليماَن اأحُد ِرجاِل َبني اأَُميََّة.

   ب - اأَِجْئُتم اإلى المدر�شِة ِرجال اأم بالحاِفَلِة ؟  

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ
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ُجِل الَّذي اأَقاَم ِعْنَدُه؟  1 - ما الأَْمُر الَّذي َلَفَت اْنِتباَه اإبراهيَم بِن �ُشَلْيماَن في الرَّ
ْبراهيَم بِن �ُشَلْيماَن ِعْنَدما ا�ْشَت�شاَفُه؟  ُجِل لإِ 2 – َكْيَف كاَنْت ُمعاَمَلُة الرَّ

ِة )َواأَْيَقْنُت اأَّني �ُشْقُت َنْف�شي اإِلى َحْتفي(:  3 – َوَرَد في الِق�شَّ
اأ    - َمْن قاَل َهِذِه الِعباَرَة؟ 

ِة.   ب - ا�ْشَرْح َهِذِه الِعباَرَة ِبُلَغِتَك الخا�شَّ
ْح َذِلَك.  ُجُل َعْن اإبراهيَم بِن �ُشَلْيماَن؟ َو�شِّ 4 – هْل َعفا الرَّ

ِة؟  5 – ماذا َتَعلَّْمَت ِمْن َهِذِه الِق�شَّ
ِة. 6 – اْقَتِرْح ُعْنواًنا اآَخَر ِللِق�شَّ

ْح َدلَلَة ما َتْحَتُه َخطٌّ في ما َياأْتي :  6 – َو�شِّ
ْنيا في َعْيني. اأ    -  �شاَقِت الدُّ

ريُق . ب - �شاَقِت الطَّ

التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

ْعرابُُه َجْمُع الُموؤَنَِّث ال�ّشاِلُم َواإِ
الأَْمثَِلُة:

1 - اأَلَقِت ال�ّشاِعراُت َق�شاِئَد َجميَلًة. 

ُع الُمديَرُة الّطالباِت َعلى الْجِتهاِد. جِّ 2 - ُت�شَ

يِّ . ْثني َعْن اأَْغَرِب ما َمرَّ ِبَك اأَيَّاَم اْخِتفاِئَك في ِبداياِت الُحْكِم الَعّبا�شِ 3 - َحدِّ

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل
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َتاأَمِل الأَ�ْشماَء الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في الأَْمِثَلِة ال�ّشاِبَقِة )ال�ّشاِعراُت، الّطالباِت ، .........،  
ّمى َجْمًعا. وَهذا  ) اأَْكِمْل �َشَفويًّا (. َلَعلََّك َتْلَحُظ اأَنَّها َتُدلُّ َعلى اأَْكَثَر من اْثَنَتْيِن، ِلَذِلَك ُت�شَ
َل ُمْفَرَد ُكلٍّ ِمْنها َتِجْدُه َعلى التَّوالي: )ال�ّشاِعراُت  الَجْمُع َيُدلُّ َعلى ُموؤَنٍَّث. حاِوْل اأَْن َتَتاأَمَّ

– �شاِعَرٌة(، ) ...... - ......(، ) ........- ........( . 
ُمْفَرِدِه،  اإلى  وتاٍء  اأَِلٍف  بزياَدِة  َتمَّ  الَجْمَع  اأَنَّ  تِجْد  َوُمْفَرِدِه  َجْمٍع  ُكلِّ  في  النََّظَر  َدقِِّق 
ِمَن  النَّْوُع  ّمى َهذا  ُي�شَ ِلذلَك  الَجْمِع(  ِعْنَد  التَّاأنيِث  تاُء  التَّغييِر)ُتْحَذُف  ِمَن  �َشِلَم  فاْلُمْفَرُد 
ِل فاِعاًل َمْرفوًعا  الَجْمِع َجْمَع ُموؤَنٍَّث �شاِلًما. َوَقْد جاَء َجْمُع الموؤنَِّث ال�ّشاِلُم في الِمثاِل الأَوَّ
ِبِه الَك�ْشَرُة، َوفي  ُة، َوفي الِمثاِل الّثاني َمْفعوًل ِبِه َمْن�شوًبا َوَعالَمُة َن�شْ مَّ َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�شَّ

ِه الَك�ْشَرُة.  الِمثاِل الّثاِلِث ا�ْشًما َمْجروًرا ِبَحْرِف اْلَجرِّ )في( وَعالَمُة َجرِّ
ِه الَك�ْشرُة. ِبِه وَجرِّ ُة وَعالَمُة َن�شْ مَّ اإًذا، َعالَمُة َرْفِع َجْمِع الموؤنَِّث ال�ّشاِلِم ال�شَّ

الُمناَق�َشُة

1 - ا�ْشَتْخِرْج ِمّما َياْأتي َجْمَع الُموؤنَِّث ال�ّشاِلَم، ُثمَّ ُردَّ ُكالًّ ِمْنها اإلى ُمْفَرِدِه، واْكُتْبها في 
َدْفَتِرَك: 

هاداِت،  كاَنْت �شاَحُة الَمْدَر�َشِة َتُعجُّ بالّطالباِت َوالُمعلِّماِت؛ ا�ْشِتْعداًدا ِلَحْفَلِة تْوزيِع ال�شَّ
داِت َعلى َتْنظيِم الَحْفِل.  َوَقْد اأ�ْشَرفْت راِئَدُة الُمْر�شِ

َبِة ِمَن الُجموِع الآِتَيِة :  2 - اْماَلأَ الَفراَغ في ما َياأْتي بالَكِلَمِة الُمنا�شِ
ناِت (  )الَكِلماِت، الأَخواُت، الَح�شَ

اأَيَُّتها .........، اإنَّ .............اللَّطيَفَة ُتوؤثُِّر في الُقلوِب َقْبَل َتاأْثيِرها في الُعقوِل، 
َوَقْد َتكوُن �َشَبًبا في كثيٍر ِمَن ............. . 

التَّْدريباُت
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اْقَراأْ ما َياْأتي:
1 - َنحُن ل َنَتهاَوُن في َقْوِل الَحقِّ ، َول َنْجَعُل ِمْنُه باًبا ِلْلِحْقِد والَكراِهَيِة. 

، َواأَّل َنكوَن �َشَبًبا في اْنِت�شاِر النِّفاِق َوالُمناِفقيَن. 2 - َيْنَبغي اأَّل َنَتهاَوَن في َقْوِل اْلَحقِّ

اأَْنِعِم النََّظَر في ما َتْحَتُه َخطٌّ في الِمثاِل الأَّوِل َتِجْد اأنَّ )ل( َحْرٌف واِحٌد ُيفيُد َمْعنى 
ّمى )ل الّنافَيُة(. اْبَحْث في الِمثاِل الّثاني َعّما ُي�ْشِبُه هذا الَحْرَف َوُيوؤَّدي  النَّفي؛ ِلذِلَك ُت�شَ

ُه. اأَظنَُّك َتقوُل ) اأَّل (. ما الَفْرُق بيَن ) ل ( َو) اأَّل( في الَهْيَئِة ؟  الَمْعنى َنْف�شَ

َبِة للِفْعِل الُم�شاِرِع و)ل الّناِفَيِة(،  َبٌة ِمْن ) اأَْن ( الّنا�شِ َلَعلََّك َتْلَحُظ اأنَّ ) اأَّل( َكِلَمٌة ُمَركَّ
َبِة ِلْلِفْعِل الُم�شاِرِع لًما، ُثمَّ اأُْدِغَمْت ِبالِم )ل( الّناِفَيِة الَّتي  فقد اأُْبِدَلْت )نوُن( )اأَْن( النَّا�شِ

ِبَحا َكِلَمًة واِحَدًة ُتْكَتُب هَكذا: )اأَّل(. َتلْتها؛ لُت�شْ

حيَحًة في َدْفَتِرَك :  1 - اأَِعْد ِكتابَة ما َبْيَن الَقْو�َشْيِن في ما َياأْتي ِكتاَبًة �شَ
ْحُتُه )اأَْن ل( َيْخُرَج اإلى ال�ّشوِق في الأَْجواِء الماِطَرِة ِبَغزارٍة .  اأ    – َن�شَ

ب -  َيْنَبغي ) اأَْن ل ( ُتخاِلَط الأَ�ْشراَر . 

ْعها في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإْن�شاِئَك:   3 – اْجَمِع الَكِلماِت الآِتَيَة َجْمَع ُموؤَنٍَّث �شاِلًما، ُثمَّ �شَ
الُحْجَرُة، الُمْنَعَطُف، الّراَيُة، الَوْرَدُة، الُمْنَحَدُر، ال�ّشاَعُة، الوزيرُة. 

بَِة ِلْلِفْعِل الُم�شارِع بـِ )ل( النّاِفيَِة ُل )اأْن( النّا�شِ َو�شْ

الِكتابَُة

الُمناَق�َشُة

التَّْدريباُت
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ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِ

ْمالُء الإِ

التَّْعبيُر

)ل(  ِبـ  ُمْدَغَمًة  الُم�شاِرِع  ِلْلِفْعِل  َبُة  الّنا�شِ )اأَْن(  َوَرَدْت  الآِتَيَتْيِن  الُجْمَلتَيِن  اأَيِّ  في   –  2
الّنافيِة؟ 

اأ    – ل ُي�شيُع الأَماَنَة اإِّل خاِئٌن.
ب - قاَل خالُدُ  :َيِجُب اأَّل َيْبَخَل الَغِنيُّ ِبمالِه َعلى الُفَقراِء َوالُمْحتاجيَن.  

ِة الَق�شيَرةِ ُر الِق�شَّ َعنا�شِ
ِفْطنَُة القا�شي

بِن  اإيا�ِس  القا�شي  اإِلى  َمُه  َفخا�شَ َفاأْنَكَرُه،  ِبِه،  طاَلَبُه  ُثمَّ  ماًل،  جاَرُه  َرُجٌل  ا�ْشَتْوَدَع 
َفاأَيُّ �َشْيٍء كاَن في ذلَك  اإِيا�ٌس:  ٍد، قاَل  ٍع ُمَحدَّ اإَِلْيِه ماًل في َمْو�شِ َدَفْعُت  ُمعاويَة، َوقاَل: 
اإِلى ِتلَك  ِع، واْنُظْر  اإلى ذِلَك الَمو�شِ يا�ٌس: فاْنَطِلْق  اإِ ُجُل: �َشَجَرٌة. قاَل  ِع؟ قاَل الرَّ الَمو�شِ
َجَرِة  َك. اأَْو َلَعلََّك َدَفْنَت ماَلَك ِعْنَد ال�شَّ ُح َلَك ُهناَك ما ُتَبيُِّن ِبِه َحقَّ َجَرِة، َفلَعلَّ اهلَل ُيَو�شِّ ال�شَّ
اْجِل�ْس  الماَل:  اأَْنَكَر  الَّذي  ُجِل  للرَّ يا�ٌس  اإِ َوقاَل  َفَم�شى.  َراأَْيَتها.  اإذا  ر  َفَتَتَذكَّ َن�شيَت،  ُثمَّ 
يا�ٌس َعْنُه بالنََّظِر في َق�شايا الّنا�ِس، َوُهَو َيْنُظُر اإَِلْيِه  َغَل اإِ حّتى َيْرِجَع �شاِحُبَك. َفَجَل�َس، َواْن�شَ
َع  َلْيِه َفْجاأًَة َوقاَل: ُترى َهْل َبَلَغ �شاِحُبَك الآَن َمْو�شِ َبْيَن الحيِن َوالآخِر. ُثمَّ اْلَتَفَت اإيا�ٌس اإِ
، َفِهَي َبعيَدٌة. َفقاَل اإِيا�ٌس: يا َعُدوَّ اهلِل، هاِت الماَل، َفَقْد  ُجُل: ل اأَُظنُّ َجَرِة؟ َفاأَجاَب الرَّ ال�شَّ

َك. اأَْقَرْرَت َعلى َنْف�شِ
ٍف. رُّ ، بَت�شَ ُن والَم�شاِوُئ، ِلْلبْيَهِقيِّ المحا�شِ
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الَّتي  ِر  الَعنا�شِ ِمَن  َمْجموَعٍة  ِخالِل  ِمْن  الَحياِة،  َق�شايا  ِمْن  يًَّة  َق�شِ ُيعاِلُج  اأََدبيٌّ  َفنٌّ  ُة  الِق�شَّ  -
ماُن، والَمكاُن، والأَْحداُث، والَحْبَكُة،  يَّاُت، والزَّ ْخ�شِ ها: ال�شَّ َة، َواأََهمُّ ُل َهِذِه الِق�شَّ ُت�شكِّ
ِر  َعنا�شِ َنَتَبيََّن بع�َس  اأَْن  َن�ْشَتطيُع  ال�ّشِابَقِة  ِة  الِق�شَّ اْعِتماًدا على  َوالآَن،   . والِحواُر، والَحلُّ

ِة:  الِق�شَّ
ِة اأْو ُي�شاِركوَن فيها،  ْحداُث الِق�شَّ ّياُت: الأَ�ْشخا�ُس الَّذيَن َتدوُر حوَلُهم اأَ ْخ�شِ ال�شَّ اأ   - 
الماَل،  اأْنَكَر  الذي  ُجل  َوالرَّ الماِل،  �شاِحُب  ُجل  الرَّ َوُهم:  َمَعها.  َوَيَتفاَعلوَن 

والقا�شي اإيا�ُس بُن ُمعاويَة. 
اأَْحداُث  جرْت  وَقْد   ، ِة  الِق�شَّ اأَْحداُث  فيها  َجَرْت  الَّتي  َمِنيَُّة  الزَّ ُة  الُمدَّ ماُن:  الزَّ ب- 

 . ِر الأَُمِويِّ ِة ال�ّشاِبَقِة في الَع�شْ الِق�شَّ
َد الَمكاَن الَّذي  ِة، حاِوْل اأَْن ُتَحدِّ الَمكاُن: الَحيُِّز الَّذي َتْجري فيِه اأَْحداُث الِق�شَّ جـ- 

ِة ِبُم�شاَعَدِة ُزَمالِئَك .  َجَرْت فيِه اأَْحداُث الِق�شَّ
ِة ِمْن اأَْفعاٍل اأْو اأَْقواٍل.  الأَْحداُث: ما َتقوُم بِه �َشْخ�شّياُت الِق�شّ د  - 

ِة.  ِة . ِبُم�شاَعَدِة ُمَعلِِّمَك اْبَحْث َعْن َحْبَكِة الِق�شَّ ِم ِلأَْحداِث الِق�شَّ ُة التَّاأَزُّ الَحْبَكُة: ِقمَّ هـ - 
ِة. ْف مواِطَن الِحواِر في الِق�شَّ الِحواُر: حديُث النَّف�س اأو حديُث ال�ّشخ�شيات. َتَعرَّ و  - 

في  اْكُتْبها  ُثمَّ  ِة،  ئي�شَ الرَّ ِرها  َعنا�شِ اإلى  َوَحلِّْلها  ُزَمالِئَك،  َعلى  َق�شيَرًة  ًة  ِق�شَّ اْقَراأ   -    
َدْفَتِرَك. 

ها َعلى ُزَمالِئَك:  ًة َق�شيَرًة  ُمْبَتِدًئا ِبما َياْأتي، ُثمَّ اْقَراأْ – اكُتْب ِق�شَّ
َكثيًرا،  ها  ِبَنْف�شِ َتْفَتِخُر  ُمَتَكبَِّرٌة،  اْبَنٌة  َيْحُكُم َجزيَرًة َعظيَمًة  ِلَمِلٍك عاِدٍل  كاَن 
َر في َيْوٍم ِمَن الأَيّاِم  َب �ُشلوَكها، َفَقرَّ فاِتها، َوحاَوَل اأَْن ُيَهذِّ رُّ َر واِلُدها ِمْن َت�شَ َفَتَذمَّ
ِرِه،  ِع، َوُح�ْشِن الُخُلِق، َفَدعا َح�ْشًدا ِمَن الّنا�ِس اإِلى َق�شْ اأَْن ُيَعلَِّمها َدْر�ًشا في التَّوا�شُ

َوقاَل َلُهم  ...

َ
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ُة النَّْف�ِص ِعزَّ

الَْمْحفوظاُت

القا�شي َعِليُّ بُن َعْبِد الَعزيِز الُجْرجانّي

نَّمـا لِّ   اأَْحَجماَيقولـوَن لي فيَك اْنِقبـا�ٌس َواإِ َراأَْوا    َرُجاًل      َعْن      موِقِف    الذُّ
اأُْكِرمـااأَرى الّنا�َس َمْن داناُهُم هاَن ِعْنَدُهْم الَنّْف�ِس  ُة  ِعزَّ اأَْكَرَمْتـُه  َوَمـْن 
يـاَنـَة َمْغَنمـاوما ِزْلُت ُمْنحـاًزا ِبِعْر�شَي جـاِنًبا لِّ اأَْعَتــدُّ ال�شِّ ِمَن الـذُّ
مـااإذا ِقيَل: َهذا َمْنَهٌل ُقْلُت: َقْد اأرى ولِكنَّ َنْف�َس الُحـرِّ َتْحَتِمـُل الَظّ
ُههـا َعْن َبْع�ِس مـا ل َي�شيـُنهـا َمخاَفـَة اأَْقـواِل الِعدا فيـَم اأَْو ِلمـا؟اأَُنـزِّ
لًَّمـا ِبُح َعْن َعْيِب اللَّئيـِم ُم�شَ مافـاأُ�شْ َوَقْد  ُرْحُت  في َنْف�ِس الَكريِم ُمَعظَّ
مـــاَواأُْكـِرُم َنْف�شي اأَْن اأُ�شاِحَك عاِب�ًشا ُمـَذمَّ باْلَمديـِح  اأََتَلّقـى  َواأَْن 
ُه الُحـرُّ َمْغَرمــاَوَكْم ِنْعَمٍة كاَنْت َعلى الُحـرِّ ِنْقَمًة َوَكْم َمـْغَنـٍم َيْعَتـدُّ

هِر، للثَّعالبيِّ يتيمُة الدَّ

 ، يِّ ِر الَعّبا�شِ ِن، عا�َس في الَع�شْ ِن الُجْرجاِنّي ُيَكّنى اأبا الَح�شَ َعليُّ بُن َعْبِد الَعزيِز بِن الَح�شَ
َب قا�شي الُق�شاِة، ُتُوفَِّي في )الّري( وُدِفَن في )ُجْرجاَن(  ُوِلَد في ُجْرجاَن، َوَتولّى َمْن�شِ

�شنة 392هـ .

التَّْعريُف ِبال�ّشاِعِر
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رِب. َمْنَهلٌ  : َمْوِرٌد، َمكاُن ال�شُّ
، امَتَنَع. اأَْحَجَم   : َكفَّ

ُمْنحاًزا  : ماِئاًل اإلى َطَرٍف دوَن الآَخِر.
يَ�شينُها  : َيعُيبها .

َرٌر. َمْغَرمٌ  : َخ�شاَرٌة َو�شَ
اأَ ِمْنُه، َوَتَخلَّ�َس ِمْنَه.  لَّم ِمْنُه : َتبرَّ ُم�َشلَّم  : َت�شَ

م.  ُهها، ُمَعظَّ 1 - ا�ْشتخِرْج ِمَن الُمَعجِم  َمْعنى ُكلٍّ ِمَن الَكلماِت الآِتَيِة: ِنقَمًة، اأَُنزِّ
ُة في الَبْيَتْيِن الخاِم�ِس َوال�ّشاِد�ِس؟    ئي�شَ 2 - ما الِفْكَرُة الرَّ

ِد الأَبياَت الَّتي َعبََّر فيها ال�ّشاِعُر َعِن الَمعاني الآتيِة:  3 - َحدِّ
ّنها ُتْبِعُدُه َعْن �شوِء الُخُلِق وُيْكِرُمُه الّنا�ُس .  ُة َنْف�ٍس َفاإِ اأ    -  َمْن ِعْنَدُه ِعزَّ

ِبُر َعلى الَعَط�ِس وغيِرِه َتالفيًا ِلْلُوقوِع في َمطاِمِع الآَخريَن.  ٌة َت�شْ ب -  َتْمَنُعني َنْف�ٌس ُحرَّ
َعّما  اإلَّ  َيُكْن  َلْم  اْبِتعاَدُه  اأنَّ  َمَع  ِباْلُعْزَلِة،  َلُه  الّنا�ِس  اتِّهاِم  ِمِن  اِعُر  ُب ال�شَّ َيَتَعجَّ جـ - 

 . لَّ ِه الذُّ يوِرُث في َنْف�شِ
لِّ .  دَّ ُكلٍّ ِمَن الَكِلماِت الآِتيِة: الُحرِّ ، عاِب�ًشا ، الذُّ 4 - هاِت �شِ

ْعَجَبَك؟ وِلماذا ؟  5 - اأَيُّ َبْيٍت ِمْن اأَبياِت الَق�شيَدِة اأَ

َمعاني الُمْفَرداِت

الأَ�ْشِئَلُة
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النَّ�شاُط

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة

ق�شيدِة  من  وا�شَتْخِرْج  المكتبِة  اأو  )الإنترنت(  للمعلوماِت  العالميَِّة  ال�ّشبكِة  اإلى  ُعْد   
ر  لل�ّشاِعِر محمد مهدي الجواهرّي، مثاًل على جمِع المذكَّ اأ�شِعْف فمي(  )يا�شيِّدي 

ال�ّشالِم، واآخَر على جمِع الموؤنَِّث ال�ّشالِم. 

ْيـِن َقـومـي َواإِنَّمـا َحْمداُيعـاِتُبنـي فـي الدَّ ُبُهْم   ُتْك�شِ اأَ�ْشياَء  في  ُديونَي 
ًة َمـرَّ ُر  اأو�شِ َكْيـَف  َقـْومـي  َيـَر  الَجْهدااأَلَْم  الُع�ْشَرُة  َتبُلَغ  َحّتى  ُر  َواأُْع�شِ
ًبـا َتـَقـرُّ ِمْنُهـْم  ْقتاُر  الإِ زاَدنـي  ُبْعداَفمـا  ِمْنُهُم  الِغنى  ُل  َف�شْ زاَدني  ول 
يَّعـوا ُثغــوَر ُحقوٍق مــا اأَطاقوا َلهــا �َشّدااأَ�ُشـــدُّ ِبِه مـا َقــْد اأََخـلُّــوا َو�شَ
ـري ِبطـاًء َواإِْن ُهـُم ــٍر اأََتْيُتُهــم �َشــّدااأَراُهـم اإِلى َن�شْ َدَعْونــي اإِلــى َن�شْ
َواإِْن َهَدموا َمْجدي َبَنْيُت َلُهم َمْجداَفاإِْن اأَُكلوا َلْحمي َوَفـْرُت ُلحوَمُهْم
يَّعوا َغْيبي َحِفْظـُت ُغيوَبُهـم َواإِْن ُهم َهَووا َغيِّي َهَوْيُت َلُهم ُر�ْشداَواإِْن �شَ
َعَلْيِهـم اْلَقديـَم  الِحْقـَد  اأَْحِمُل  َوَلي�َس َكريُم الَقوِم َمْن َيْحِمُل الِحْقداَول 
ِرْفداَلُهـم ُجـلُّ مـالـي اإِْن َتتاَبـَع لـي ِغًنـى اأَُكلِّْفُهُم  َلــْم  مالـي  َقَلَّ  َواإِْن 
يـِف مـا داَم نـاِزل الَعْبداَواإِّنـي َلَعْبـُد ال�شَّّ ُت�ْشِبُه  َغْيَرها  لي  �شيَمٌة  وما 

�َشيُِّد الَْقْوِم
ال�ّشاِعُر: الُمَقنَُّع الِكْنِديُّ
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1 - اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة الُمرَتِبَطِة ِبَمْوِقٍع اأََثِريٍّ ُزْرَتُه:
اأ    - اأَْيَن َيَقُع ذِلَك الَمْوِقُع الأََثِريُّ ؟

؟ َيُة اإلى الَموِقِع الأَثَِريِّ ريُق الُموؤَدِّ ب - َكْيَف كاَنِت الطَّ
؟ ََثِريِّ جـ - ما �َشْكُل الَموِقِع الأ

ّياٍت اأَْجَنِبيٍَّة؟ ما ِهَي؟ د   - َهْل �شاَهْدَت زاِئريَن ِمْن ِجْن�شِ

ْمالِء،  ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�سِّ الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك الُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِ
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

َمعاِلُم ِمْن ِبالدي الَوْحَدُة 
الخاِم�َسُة

اِل�ْشِتماُع

ُث التََّحدُّ

َي َجَبُل الَقْلَعِة بَهذا ال�ْشِم؟ 1 - ِلَم �ُشمِّ
2 - اأَِجْب بـ  )َنَعْم( اإذا كانِت العبارة �شحيحًة  اأو )ل( اإذ كانت خطاأً  :

َل ُمْتَحٍف وَطِنيٍّ ِلالآثاِر.      )          ( وَّ ُن الَقْلَعُة اأَ اأ    - َتْحَت�شِ
ب - َتعوُد اآثاُر الَقْلَعِة ِلْلَعْهَدْيِن الّروماِنيِّ والبيَزْنِطيِّ َفَقْط.     )          (
مُّ ُمْتَحُف الَقْلَعِة اأَواِنَي َفّخاِريًَّة َفَقْط.       )          (  جـ - َي�شُ

ُة ما زاَلْت ُمهيَّاأًَة لْكِت�شاِف اآثاٍر اأُْخرى في َقْلَعِة َعّماَن؟ 3 - َهِل الَفْر�شَ
فاٍت َجديَدٍة في الَقْلَعِة؟ َل ِبها اإِلى ُمْكَت�شَ 4 - ما الَو�شيَلُة الَّتي ُيْمِكُن اأَْن َنَتَو�شَّ
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؟  ياَحِة بالَمْوِقِع الأََثِريِّ هـ - ما الَّذي يُدلُّ َعلى اْهِتماِم َوزاَرِة ال�شِّ
ُح الآَخريَن ِبزياَرِتِه؟ ِلماذا؟ و  - َهْل َتْن�شَ

ز  - ِبَم �َشَعْرَت ِعْنَدما �شاَهْدَت َهذا الَمْوِقَع؟
َثِريٍّ ُزْرَتُه  ِف َمْوِقٍع اأَ ِث في َدقيَقَتْيِن َعْن َو�شْ 2 - ا�ْشَتِعْن ِباإجاباِت الأَ�ْشِئَلِة ال�ّشاِبَقِة ِللّتَحدُّ

اأَْو �شاَهْدَتُه.



5252

ُقَها اأَ�ْشالٌك �شاِئَكٌة، َوَو�ْشَط َهِذِه الأَ�ْشالِك  نْوَبِر، ُتطوِّ غاَبٌة َكثيَفٌة ِمْن اأَ�ْشجاِر الِكينا وال�شَّ
راَء في َفْتَرٍة �شاِبَقٍة، َتَظلُّ ُمْغَلَقًة َطواَل اأَيّاِم الأُ�ْشبوِع، َعدا َنهاَر  َبّواَبٌة َحديِديٌَّة، كاَنْت َخ�شْ
ُك ِلُتْفَتَح ِبُبْطٍء، َفاإِذا  ، َوِهَي َت�شَتديُر َوَتَتَحرَّ الُجُمَعِة. ما اإِْن َيدوُر ِمْفتاُح الَبّواَبِة َحَتّى َتْرَتجَّ

طوَبُة َويْرَتِفُع َخريُر الماِء. ماٌت َرْطَبٌة، َوَمَع ُكلِّ ُخْطوٍة ِلاْلأَماِم َتْزداُد الرُّ ُفِتَحْت َهبَّْت َن�شَ
اأََحًدا  َوَكاأنَّ  ِبَغزاَرٍة،  ُق  َتَتَدفَّ اإنَّها  الِمياِه!  َهِذِه  َمْنَظِر  ِمْن  اأَْجَمُل  اأَْرَوُع َول  ُهناَك  َلْي�َس 
َحُك َوِهَي َتَتداَفُع، ِلَم ل ؟ َوِهَي َقْد َبَداأْت ِرْحَلَتها  نَّها َت�شْ َيْدَفُعها، َبْل اأَْكَثر ِمْن ذِلَك، َكاأَ

الَبّراَقَة َبْعَد اأَْن طاَل �َشْجُنَها واْنِتظاُرها في باِطِن الأَْر�ِس.
َفاإنَّ َمديَنَة  الَح�شاراُت،  َوَتقوُم  الُمُدُن  اأُ  َتْن�شَ فاِفِه  الَحياِة، َوَعلى �شِ ُل  اأَ�شْ الماَء  َوِلأَنَّ 
َلْم  َقديًما-  َعّماُن  َيْت  �ُشمِّ َكما  الِمياِه« -  »َمديَنَة  اأَْو  »ِفيالِدْلفيا«  اأَْو   » الأََخويِّ »الُحبِّ 

َتْخُرْج َعْن هِذِه القاِعَدِة.

الِقراَءُة
َعّماُن في الأَْرَبعيِنّياِت
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اأَْن  َبْعَد  ّخاُب  ال�شَّ الَغزيُر  َفالنَّْبُع  ْحَلِة،  ِللرِّ الأُولى  الُخُطواُت  َتْبَداأُ  الَعْيِن«  »َراأْ�ِس  ِمْن 
ِل�شاًنا ل  َتُمدُّ  َعميَقٍة  ِبْرَكٍة  في  بَّ  ِلَت�شُ ِمياُهُه  َتْنَدِفُع  الِمياِه،  ِمَن  َتْحتاُجُه  ما  َعّماَن  ُيْعطَي 
ُه َبْيَن التِّالِل َوالِجباِل،  ِبَح َمْجًرى ِللنَّْهِر الَّذي يْبَداأُ ِمْن ُهنا، ِلَيْقَطَع الواِدَي ُكلَّ يْلَبُث اأَْن ُي�شْ
جاِنَبْيِه،  َعلى  الَكثيَرِة  الَينابيِع  ِمَن  َتْرِفُدُه  الَّتي  الِمياِه  ِمَن  َكبيًرا  ا  َكمًّ ِرْحَلِتِه  في  ُم�ْشَتْقِبال 
َرْحَلَتُهما  ُيتاِبعاِن  َمًعا  اِلْثناِن  َيتَِّحُد  َحيُث  ْرقاِء،  الزَّ ْهِر  ِبَن َيْلَتِقَي  اأَْن  اإِلى  ِرْحَلَتُه  ُل  َوُيوا�شِ

 . ّبا ِفي َنْهِر الأُْرُدنِّ الّراِئَعَة ِلَي�شُ
رف عبد الّرحمن ُمنيف، �شيرُة َمدينة،بت�شُّ

ْف اإِلى ُمْعَجِمَك: 1 - اأَ�شِ
. ُك َوَتْهَتزُّ تَْرتَجُّ :  َتَتَحرَّ

ياِح. ِة َوال�شِّ جَّ ّخاُب :  َكثيُر ال�شَّ ال�شَّ

ُل الَْحياِة :  اأَ�شا�ُس الَحياِة. اأَ�شْ

ُدُه. تَْرِفُدُه :  ُتَزوِّ

ْق في الَمْعنى بيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في ُكلِّ ُجْمَلَتْيِن ُمَتقاِبَلَتْيِن ِمّما َياأْتي: 2 - َفرِّ
�ِس الَعْيَن ِلْلُغباِر. اأ    - ِمْن "َراأ�ِس الَعْيِن" َتْبَداُأ الُخطواُت       .    - ل ُتَعرِّ

ّكيِن.  ا          - يْقَطُع الَجّزاُر اللَّْحَم بال�شِّ ْيُل الوادَي ُكلَُّه مارًّ ب - يْقَطُع ال�شَّ
         ما َبْيَن التِّالِل َوالِجباِل.        

3 - ا�ْشَتْنِتْج َمعاِنَي الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في الُجَمِل الآِتَيِة:
ْنبوِر الماِء. َقِت الِمياُه ِبَغزاَرٍة ِمْن �شُ اأ    - َتَدفَّ

َقِت الأُمُّ ِطْفَلها ِبِذراَعْيها. ب - َطوَّ

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ
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4 - اْقَراأَ الُجْمَلَة الآِتَيَة، ُثمَّ هاِت ُجْمَلًة َعلى ِغراِرها:
ماٌت َرْطَبٌة«. »اإِذا َفَتْحَت الباَب َهبَّْت َن�شَ

ِف الَكِلماِت الآِتَيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِْن�شاِئَك: َكثيَفٌة، َيتَِّحُد، َتَتداَفُع. 5 - َوظِّ

1 - ما َمظاِهُر َجماِل الِمياِه َكما َظَهَرْت في الِفْقَرِة الّثاِنَيِة؟
فاِف الِمياِه؟ 2 - ما �َشَبُب قياِم الَح�شاراِت َعلى �شِ

، وَكِلَمَة )ل( اأَماَم الِفْكَرِة الَّتي  ْع َكِلَمَة )َنَعْم( اأَماَم الِفْكَرِة الَّتي وَرَدْت في النَّ�سِّ 3 - �شَ
: َلْم َتِرْد في النَّ�سِّ

فاِف الماِء.       )        ( اأْت َعّماُن َعلى �شِ   اأ  - َن�شَ
بَّ في ِبْرَكٍة َعميَقٍة.     )        ( ب - َتْنَدِفُع ِمياُه َراأْ�ِس الَعْيِن ِلَت�شُ
)        (  . ّبا في َنْهِر الأُْرُدنِّ ْرقاِء، ُثمَّ يتَِّحداِن ِلَي�شُ جـ - َيْلَتقي �َشْيُل َعّماَن ِبَنْهِر الزَّ

4 - اأَيُّ التَّْعبيَرْيِن الآِتَيْيِن اأَْجَمُل في َراأْيَك ؟
ْيِل ِبَغزاَرٍة، َوَكاأَنَّ اأََحًدا يْدَفُعها.     ُق ِمياُه ال�شَّ اأ    - َتَتَدفَّ

ِتها َوَغزاَرِتها. دَّ ْيِل ِب�شِ      - َتَتَميَُّز ِمياُه ال�شَّ
ب - َبَداأَِت الِمياُه ِرْحَلَتها َبْعَد اأَْن طاَل �َشْجُنها في باِطِن الأَْر�ِس.                  

     - َخَرَجِت الِمياُه ِمْن باِطِن الأَْر�ِس اإِلى �َشْطِحها.
5 - ما الأَ�ْشماُء الَّتي ُعِرَفْت ِبها َعّماُن َقديًما ؟

. 6 - اْقَتِرْح ُعنواًنا اآَخَر ِللنَّ�سِّ

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل
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اْقَراأَ الِفْقرَة الآِتَيَة:
ُقَها اأَ�ْشالٌك �شاِئَكٌة، َوَو�ْشَط هِذِه الأ�ْشالِك  َنوَبِر، ُتَطوِّ غاَبٌة َكثيَفٌة ِمْن اأَ�ْشجاِر اْلِكينا وال�شَّ
راَء في َفْتَرٍة �شاِبَقٍة، َتَظلُّ ُمْغَلَقًة َطواَل اأَيّامِ الأُ�ْشبوِع، َعدا َنهاَر  َبّواَبٌة َحديِديٌَّة، كاَنْت َخ�شْ

الُجُمَعِة .

َتاأََمِل الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ َتِجْد اأَنَّها َتُدلُّ َعلى َجْمعٍ، َفَكِلَمُة )اأَ�ْشجاِر( َجْمٌع ُمْفَرُدُه 
ْلٌك، َو)اأَيّاِم( َجْمٌع ُمْفَرُدُه َيْوٌم. َلَعلََّك ُتالِحُظ اأنَّ الُمْفَرَد  �َشَجَرٌة. َو)اأَ�ْشالٌك( َجْمٌع ُمْفَرُدُه �شِ
ها َعْنَد  َل َتغييٌر على ُحروِفِه، ِبزياَدِة ُحروٍف َعلْيِه اأو َتْغييِر َتْرتيِبها، اأَو َحْذِف َبْع�شِ َقْد َح�شَ

َي َجْمَع َتْك�شيٍر. الَجْمِع، َكما في ِكتاٍب: ُكُتٍب، َر�شوٍل: ُر�ُشلٍ. ِلَذِلَك �ُشمِّ
َفَكِلَمُة )اأ�ْشجاِر( في  الُجْمَلِة،  ِمَن  َمْوِقِعِه  ِب  ِبَح�شَ التَّْك�شيِر بالَحَركاِت  ُيْعَرُب َجْمُع 
ِه الَك�ْشَرُة الّظاِهَرُة. اأّما في  الِفْقَرِة ال�ّشاِبَقِة ا�ْشٌم َمْجروٌر ِبَحْرِف الَجرِّ )ِمْن( وَعالَمُة َجرِّ
الّظاِهَرُة. وفي  ُة  مَّ ال�شَّ َرْفِعِه  َمْرفوٌع وَعالَمُة  ُمْبَتَداأٌ  َفهي  ُمباَرَكٌة(  يتوِن  الزَّ )اأ�ْشجاُر  َقوِلنا: 

ِبِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة. َقوِلنا: )�َشقى الَفاّلُح الأَ�ْشجاَر( َمْفعوٌل ِبِه َمْن�شوٌب وَعالَمُة َن�شْ
َجْمِعِه،  عنَد  المفَرِد  �شوَرُة  فيِه  ُر(  )َتَتَك�شَّ َتَتَغيَُّر  َجْمٍع  ُكلُّ  هو  التَّك�شيِر  َجْمُع  اإًذا، 

ِب موِقِعِه ِمَن الجملِة. وُيْعَرُب بالحركاِت ِبَح�شَ

التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

َجْمُع التَّْك�شيِر َواإْعرابُُه

الُمناَق�َشُة

َ
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ِب مّما َبْيَن الَقْو�َشْيِن: 1 - اْماَلأَ الَفراَغ في الُجَمِل الآِتَيِة ِبَجْمِع التَّْك�شيِر الُمنا�شِ
ّكاُب، ُقْطعاٌن. ُرُق، الَهواِتَف، الرُّ الطُّ

اأ    - تَوقََّف ...... ِلأَْخِذ ا�ْشِتراَحٍة َب�شيَطٍة.
ِت الحاِفَلَة ........ ِمَن الما�شيِة. ب - اْعَتَر�شَ

ْيِر. جـ - ...... الُمَعبََّدُة َجيًِّدا َتُحدُّ ِمْن حواِدِث ال�شَّ
د   - َن�ْشَتْخِدُم ....... ِعْنَد الحاَجِة.

فوٌر،  َقَلٌم، ِجداٌر. ْندوٌق، َمْنِزٌل،  ُع�شْ 2 - اْجَمِع الأ�شماَء الآِتَيَة َجْمَع تك�شيٍر: �شُ
3 - ا�ْشَتْخِرْج َجْمَع التَّْك�شيِر ِمّما َياْأتي:

اأ    - قال تعالى: {                           
{                                

ا ُمفيَدًة. �شً ب - َقَراأُْت ِق�شَ
جـ - �َشَقْيُت اأَْزهاَر الَحديَقِة.

. فِّ د   - �شاَعْدُت ُزَمالئي على َتْرتيِب َمقاِعِد ال�شَّ
هـ  - اأَ�شاَء َزْيٌد َم�شابيَح الَبْيِت.

ْعُهما َمًعا في ُجْمَلٍة ِمْن اإْن�شاِئَك: 4 - اْجَمْع ُكلَّ َكِلَمتْيِن في ُكلِّ �َشْطٍر َجْمَع َتْك�شٍر، ُثمَّ �شَ
اأ    - عاِمٌل، َمْعَمٌل.

َنٌع. ب - حقيبة، َم�شْ

جـ - َحديَقٌة، َوْرَدٌة.
د   - َحْقٌل، َثَمَرٌة.

5 - َميِّز جمَع الموؤنَِّث ال�ّشالَم من جمِع الّتك�شيِر في الأ�شماِء الآتيِة:
وات. ُحكومات ، اأْبيات ، اأَْوقات ، عاِئالت ، طاِئرات ، ِثقات ، اأَ�شْ  

التَّْدريباُت

)�شورة البقرة، الآية 139(
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نٌة ِمْن )َحْرِف ِجرٍّ َوما ال�ْشِتْفهاميَِّة الَّتي ُحِذَفْت اأَِلُفها(  الَكِلماُت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ُمَكوَّ
َنٌة ِمْن )َعلى+  َنٌة ِمْن )ِب + ما(، و)َعالَم( ُمَكوَّ َنٌة ِمْن )ِل + ما(، و)ِبَم( ُمَكوَّ فـ )ِلَم( ُمكوَّ

َنٌة ِمْن )اإِلى+ ما(.  ما(، و )ِفيَم( ُمَكّوَنٌة ِمْن )في+ ما(، و ) اإَلَم ( ُمَكوَّ
َنًة ِمْن )َحْرِف الَجرِّ )َعْن(+ ما((، َوَقْد ُقِلَبِت الّنوُن ميًما  ( َتِجْدها ُمَكوَّ َتاأََمِل الآَن )َعمَّ
( َفِهَي ُموؤَلََّفٌة ِمْن )َحْرِف اْلَجرِّ )ِمْن(+ )ما( ( ُثمَّ اأُْدِغَمْت ِبميِم )ما( ال�ْشِتْفهاِميَِّة، اأَّما )ِممَّ

َوَقْد ُقِلَبِت ُنوُن )ِمْن( اإلى ميٍم، ُثمَّ اأُْدِغَمْت َمَع ميِم )ما(، َوُحِذَفْت اأَِلُف )ما( ال�ْشِتْفهاِميَِّة 
ِمْنها َجميًعا.

َعْن،  )الاّلم،   : الَجرِّ ُحروِف  ِباأََحِد  �ُشِبَقْت  اإذا  ُتْحَذُف  ال�ْشِتْفهاِميَِّة  )ما(  اأَِلُف  اإًذا،   
؟(.  ، ِبَم، َعالَم، ِفيَم، اإِلَم، ِممَّ ِبُح: ) ِلَم، َعمَّ الباء، َعلى، في، اإلى، ِمْن( فُت�شْ

َحْذُف اأَِلِف )ما( ال�ْشِتْفهاميِّة
الأَْمثَِلُة:

1 -  قاَل َتعالى:{                                                                                } )�شورة النَّباأ، الآيات 3-1(
2 - َلْي�َس ُهناَك اأَْرَوُع ول اأجمُل ِمْن َمْنَظِر الِمياِه! ِلَم ل ؟ ...

3 - قاَل ُعَمُر ِلأَبيِه: ِبَم ُتكاِفُئني اإِْن ُفْزُت ِبالُم�شاَبَقِة؟
ماِء ِبالُغيوِم؟ َل الُمَعلُِّم َطَلَبَتُه: َعاَلَم َيُدلُّ َتُلبُُّد ال�شَّ 4 - �َشاأَ

ُرقاِت؟ 5 - فيَم ُجلو�ُشَك في الطُّ
ْمُت الّنا�ِس ِعْنَد �َشماِعِهم ُخْطَبَة الُجُمَعِة؟ 6 - اإِلَم ُي�شيُر �شَ

ُن ِجهاُز الحا�شوِب؟ َل الّطاِلُب ُمَعلَِّمُه: ِممَّ َيَتكوَّ 7 - �َشاأَ

الِكتابَُة

الُمناَق�َشُة
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ِب ِلاْلإجاباِت  َلِة ِبَحْرِف الَجرِّ الُمنا�شِ اْكُتْب اأَ�ْشِئَلًة َمْبدوَءًة بــ )ما ال�ْشِتْفهاِميَِّة( الُمتَّ�شِ  - 1
َوالَمواِقِف الآِتَيِة، َكما في الِمثاِل، ُثمَّ اْكُتْبها في َدْفَتِرَك:

َلَبُة؟ ِبَم يْر�ُشُم الطَّ َلَبُة ِبالأَلْواِن.        - ِمثاٌل: يْر�ُشُم الطَّ
ّبوَرِة. اأ    - يْكُتُب الُمَعلُِّم َعلى ال�شَّ

ب - َ�شاأَلَني اأَبي َعْن َنتيَجِة الْمِتحاِن. 
جـ - ُتِحبُّ الّطالباُت �ُشعاَد؛ ِلأَنَّها ُمَتعاِوَنٌة.

ْل ُحروَف الَجرِّ )الاّلَم، في، ِمْن( َعلى التَّوالي بـ )ما( ال�ْشِتْفهاِميَِّة، ُثمَّ اْماَلأْ ِبها  2 - �شِ
الَفراَغ في ما َياأْتي:

؟" اأ    - قاَل الُمذيُع: " ...... ل َنْعَمُل َعلى َفْتِح باِب ال�ْشِتْثماِر الخاِرِجيِّ
ديقي: " ....... �شوؤاُل الّنا�ِس َعْن اأ�شياَء ل يْمِلكوَنها؟"  ب - قاَل �شَ

بيُب ِلْلَمري�ِس: » ...... َت�ْشَتكي؟ « جـ - قاَل الطَّ
، ِلَم(: ، فيَم، َعمَّ 3 - اْماَلأَ الَفراَغ في الُجَمِل الآِتَيِة ِبواِحَدٍة ِمَن الآِتَيِة: )ِبَم، َعالَم، ِممَّ

اأ    - ......... َيْرمي الاّلِعُب الُكَرَة؟
ُث؟ جـ - ........ َتَتَحدَّ ب - ........ َتخاُف َواأَْنَت �شاحُب َحقٍّ ؟  

ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس الِ�ْشِتماِع َوالإِ

ُف  َت�شِ ِفْقرَتْيِن  اْكُتْب  ِة،  العامَّ الّثاَنِويَِّة  في  َحيَِّك  َمِديَنِتَك/َقْريِتَك/  �ُشّكاِن  اأََحُد  َنَجَح   -
فيِهما َمظاِهَر َفَرِحِهم ِبَنجاِحِه. ُم�ْشَتعيًنا ِبالأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

التَّْدريباُت

ْمالُء الإِ

التَّْعبيُر
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ْقها  َواَأل�شِ ُزَمالِئَك،  َعلى  ها  اْعِر�شْ ُثمَّ   ، الأُْرُدنِّ في  الأَثَِريَِّة  ِلْلَمواِقِع  َوٍر  �شُ َعْن  اْبَحْث   
َك. فِّ َعلى َلْوَحٍة َوَعلِّْقها في �شَ

النَّ�شاُط

اأ   -  َكْيَف َعبََّر الأَْهُل َعْن َفْرَحِتهم ِبَنجاِحِه؟
ب-  َهْل اأَْقَبَل اأَْهُل الَحيِّ ِلَتْهِنَئِتِه؟ وما اأَثُر م�شارَكتهم في اإ�شاعِة المحّبِة بيَنهم؟

جـ-  ما ِعباراُت التَّْهِنَئِة الَّتي يْمِكُن اأَْن ُتقاَل في َهِذِه الُمنا�َشَبِة؟
ْطالِق الَأْعِيَرِة الّناِريَِّة َوَغْيِرها؟ َلْت �ُشلوكاٌت �َشْلِبيٌَّة في التَّْعبيِر َعِن الَفْرَحِة َكاإِ د   -  َهْل َح�شَ

ْلِبيَِّة؟ لوكاِت ال�شَّ ُح الَّذيَن َقْد ي�ْشُلكوَن ِمْثَل َهِذِه ال�شُّ هـ -  ِبَم َتْن�شَ

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة
بَِع الُعْدواِنيِّ لبِْنِه �شْ يَُّة ذي الإِ َو�شِ

 ، َحيٌّ َوُهَو  َفِنَي  َقْد  اأَباَك  اإنَّ   ، ُبنيَّ »يا  َفقاَل:  اْبَنُه  الُعْدواِنّي  َبِع  الإ�شْ اأَْو�شى ذو 
َوعا�َس َحّتى �َشِئَم الَعْي�َس، َواإّني ُمو�شيَك ِبما اإِْن َحِفْظَتُه َبَلْغَت في َقْوِمَك ما َبَلْغُتُه، 
َلُهْم  ْط  َواْب�شُ يْرَفعوَك،  َلُهْم  ْع  َوَتوا�شَ ُيِحّبوَك،  ِلَقْوِمَك  جاِنَبَك  اأَِلْن  َعّني:  َفاْحَفْظ 
غاَرُهْم َكما ُتْكِرُم  دوَك، َواأَْكِرْم �شِ وِّ ْيٍء ُي�شَ َوْجَهَك ُيطيعوَك، َول َت�ْشَتاأِثْر َعَلْيِهْم ِب�شَ
غاُرُهْم. وا�ْشَمْح ِبماِلَك، واْحِم  ِتَك �شِ ِكباَرُهْم، ُيْكِرْمَك ِكباُرُهْم، َويْكُبر َعلى َمَودَّ
َة  النَّْه�شَ َواَأ�ْشِرِع  ْيَفَك،  َواأَْكِرْم �شَ ا�ْشَتعاَن ِبَك،  َمِن  ِعْن  َواأَ َواأَْعِزْز جاَرَك،  َحريَمَك، 
َيِتمُّ  َفِبذِلَك  الَم�ْشاأَلِة،  َعِن  َوْجَهَك  ْن  َو�شُ َيْعدوَك،  ل  اأََجاًل  َلَك  َفاإنَّ  ريِخ،  ال�شَّ في 

�ُشوؤُدُدَك.
ِج�ْشتانّي. روَن والو�شايا، لل�شِّ الُمَعمَّ
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1 - اأَِجْب َعِن الأ�ْشِئَلِة الآِتيَِة:
اأ    - ما ا�ْشِتْخداماُت الماِء في حياِتنا؟  

ب - ِبَم ُت�ْشقى الَمْزروعاُت؟
َلْيها. روَرِة اإِ يَِّتها اأَِوال�شَّ ِب اأََهمِّ جـ - َرتِِّب اْحتياجاِت الإْن�شاِن اإلى الماِء ِبَح�شَ

د    - َهْل ُتوؤيُِّد َحْفَر الآباِر ِلَتْجميِع ِمياِه الأَْمطاِر؟ وِلماذا ؟
تاِء؟ ِل ال�شِّ هـ  - َكْيَف ُيْمِكُن اأَْن َن�ْشَتفيَد ِمْن ِمياِه الأَْمطاِر في َف�شْ

و   - َكْيَف ُيْمِكُنَك َتْر�شيُد ا�ْشِتْهالِك المياِه؟

ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�سِّ الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك اْلُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِْمالِء، 
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

اأُْرُدنُّ الَخْيِر َوالَعطاِء الَوْحَدُة 
ال�ّساِد�َسَة

اِل�ْشِتماُع

ُث التََّحدُّ

1 - في اأَيِّ ُمحاَفَظٍة َتَقُع َبْلَدُة ال�ّشوَنِة الَجنوِبيَِّة؟
2 - ما الَمْزروعاُت الَّتي َت�ْشَتِهُر ِبِزراَعِتها ِمْنَطَقُة ال�ّشوَنِة الَجنوِبيَِّة؟  
ياِحيَِّة في الأُْرُدنِّ ؟ 3 - ِلماذا ُتَعدُّ ال�ّشوَنُة الَجنوِبيَُّة ِمَن الَمناِطِق ال�شِّ

4 - َمتى وَقَعْت َمْعَرَكُة الَكراَمِة ؟
يْت َمْعَرَكُة الَكراَمِة ِبهذا ال�ْشِم ؟ 5 - ِلَم  �ُشمِّ
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ِمياِه  ا�ْشِتْغالِل  يَِّة  اأََهمِّ َعْن  َدقيَقَتْيِن  في  ِث  ِللتََّحدُّ ال�ّشاِبَقِة  الأَ�ْشِئَلِة  جاباِت  ِباإِ ا�ْشَتِعْن   -  2
راَعِة، يمكُنك ال�ْشتفادُة ِمّما َياأْتي : الأَْمطاِر في الزِّ

)�شورة الأنبياء، الآية30(  - قاَل تعالى : {                       }  
َرُف ؟ فقاَل: اأَفي الُو�شوِء  اأُ، َفقاَل: "ما هذا ال�شَّ ْعٍد َوُهَو َيتَو�شَّ  - َمرَّ َر�شوُل اهلِل   ِب�شَ
اإِ�شراف؟ قال:  نعم، َواإِْن ُكْنَت َعلى َنْهٍر جاٍر".                                 )رواُه ابن ماجه(

- الماُء �شرياُن الحياِة.
- قيل: الماُء اأهوُن موجوٍد، واأعزُّ َمْفقوٍد.

فاِف الأْنهاِر قامِت الح�شاراُت. - على �شِ
ِبَر على الَعط�ِس. ِبَر على الجوِع، ولكْن ل ن�شتطيُع اأن َن�شْ - ن�شتطيُع اأن َن�شْ
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ُن ِمْن اأَْحوا�ٍس  لِة َبْيَن الأُْرُدنِّ َوِفَل�ْشطيَن، َوَيَتَكوَّ َيَقُع َغْوُر الأُْرُدنِّ في الِمْنَطقِة الفا�شِ
َعديَدٍة، ِمْنها: َحْو�ُس َنْهِر الأُْرُدنِّ َوَحْو�ُس الَبْحِر الَميِِّت. 

، َحْيُث ُت�شاِعُد  راِعيَِّة في الأُْرُدنِّ ِب الأرا�شي الزِّ ُف اأَرا�شي الَغْوِر باأَنَّها ِمْن اأَْخ�شَ َتتَّ�شِ
راِعيِِّة َوَوْفَرِة  ِع َمحا�شيِلِه الزِّ تاًء َعلى َتنوُّ ْيًفا َوالّداِفُئ �شِ بيِعيَُّة، َوُمناُخُه الحارُّ �شَ ُظروُفُه الطَّ
َوالَفواِكِه  الُخ�شاِر  ِزراَعُة  فيِه  َتْكُثُر  اإِْذ  ؛  الأُْرُدنِّ ِغذاِء  �َشلَُّة  الَغْوُر  قيَل:  َحّتى  َمْنتوجاِتِه، 

ّياِت، وَغْيِرها. َكالَمْوِز والِحْم�شِ
حاَبِة   َكَمقاِم  ِرَحَة َعَدٍد ِمَن ال�شَّ مُّ اأَ�شْ َيْحظى الَغْوُر ِبَمكاَنٍة ديِنيٍَّة باِرَزٍة، َفهو َي�شُ
َجَبٍل،  بِن  َوُمعاِذ  َح�شنَة  بِن  َو�ُشَرْحبيِل  الأَْزَوِر  بِن  راِر  الَجّراِح و �شِ بِن  عاِمِر  ُعَبْيَدَة  اأَبي 

 .  حاَبِة َوَغْيِرِهم ِمَن ال�شَّ

الِقراَءُة
.. اأْر�ُض الَخْيراِت َغْوُر الأُْرُدنِّ
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، َوُهَو اأَْخَف�ُس ُبْقَعٍة َعْن ُم�ْشَتوى �َشْطِح الَبْحِر،  ُيَعدُّ الَبْحُر الَميُِّت ُجْزًءا ِمْن َغْوِر الأُْرُدنِّ
اأَْمالِح  ّياٌت َكبيَرٌة ِمْن  اأَْكَثُر الِبحاِر ُملوَحًة؛ ِلذا ُت�ْشَتْخَرُج ِمْنها َكمِّ ِباأَنَّها  َتْمتاُز ِمياُهُه  َكما 
َلِة  كِّ خوِر الِمْلِحيَِّة الُمَت�شَ دوه؛ ِلَي�ْشَتْمِتعوا ِبَم�ْشَهِد ال�شُّ البوتا�ِس، َوُيْمِكُن ِللّزاِئريَن اأَْن َيْق�شِ
َنِويِّ ِلَمْن�شوِب  َبِب التَّراُجِع ال�شَّ �ُس الَبْحُر الَميُِّت ِلَخَطِر الَجفاِف؛ ِب�شَ َعلى اأَْطراِفِه. َوَيَتَعرَّ

ِمياِهِه. َوَي�ْشعى الأُْرُدنُّ جاِهًدا ِلْلِحفاِظ َعَلْيه ِمْن َهذا الَخَطِر الَّذي َلِحَق ِبِه.  
ف. - المو�شوعُة العربّيُة،ج14،عماد الّدين المو�شلّي،بت�شرُّ
ف.            - من�شوراُت الجامعِة الأردنّيِة، �شالح الّدين بحيري،بت�شرُّ

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ

لى ُمْعَجِمَك : ْف اإِ 1 – اأَ�شِ
ُدها:  يتَِّجُه اإَِلْيها. يَْق�شِ

ُع الإقاَمِة .  الَمقاُم: َمْو�شِ
ِف الَكِلماِت الآِتيَة في ُجَمٍل ِمْن اإِْن�شاِئَك ، َواْكُتْبها في َدْفَتِرَك .   2 – َوظِّ

ِرَحَة .  َلِة ،  اأَ�شْ كِّ  َوْفَرِة ، الُمَت�شَ
3 - َبيِّْن َمْعنى الَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في ما َياأْتي:
.   اأ  - ُيَعدُّ الَبْحُر الَميُِّت ُجْزًءا ِمْن َغْوِر الأُْرُدنِّ

ا �َشريًعا . ب - َيُعدُّ اأَخي النُّقوَد َعدًّ
يَِّة.  ذاَعِة الَمْدَر�شِ جـ - ُيِعدُّ �َشميٌر وَليلى َبْرناَمَج الإِ
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ٍة ، اْذُكِر اْثَنْيِن ِمْنها . ُن َغْوُر الأُْرُدنِّ ِمْن اأَْحوا�ٍس ِعدَّ 1 - َيَتَكوَّ
                           . 2 – ا�ْشَرِح الَمْق�شوَد ِبالِعبارِة الآِتيِة: الَغْوُر �َشلَُّة ِغذاِء الأُْرُدنِّ

َنْت ُكلَّ ِفْكَرٍة ِمّما َياأْتي : مَّ ِد الِفْقَرَة الَّتي َت�شَ 3 – َحدِّ
ينيَُّة ِلغْوِر الأُْرُدنِّ . - الَمكاَنُة الدِّ

- َخَطُر َجفاِف ِمياِه الَبْحِر الَميِِّت.
4 – ِبَم َيْمتاُز الَبْحُر الَميُِّت َعْن َغْيِرِه ِمَن الِبحاِر؟

 . حاَبِة الَمْوجوَدَة في َغْوِر الأُْرُدنِّ ِرَحَة َبْع�ِس ال�شَّ 5 – اْذُكْر اأَ�شْ
ُد الَبْحَر الَميَِّت؟ وما �َشَبُب هذا الَخَطِر؟ 6-  ما الَخَطُر الَّذي ُيَهدِّ

ِر ال�ّشاِلِم والُموؤنَِّث ال�ّشاِلِم والتَّْك�شيِر( ُمراَجَعُة الُجموِع )َجْمِع الُمَذكَّ

ٍر �شاِلًما: 1- اْجَمِع الأَ�شماَء الآِتَيَة َجْمَع ُمَذكَّ
�ٌس، ُموؤِْمٌن، ُمْخِل�ٌس . َنّجاٌر، ُمَمرِّ

2 - اْجَمِع الأَ�شماَء الآِتَيَة َجْمَع ُموؤنٍَّث �شاِلًما: 
ديَقُة، َن�شيَطٌة . الفاِئَزُة، ُكَرٌة،ال�شَّ

3 - اْجَمِع الأَ�شماَء الآِتَيَة َجْمَع َتْك�شيٍر: َقْلٌب ، ُجْنديٌّ ، َعَلٌم ، َم�ْشِجٌد .

التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل

ْق في الَمْعنى بيَن الَكِلَمتيِن اللََّتيِن تحَتهما خطُّ ُ في ما َياأْتي: 4 – َفرِّ
َلِة َبْيَن الأْرُدنِّ َو ِفَل�ْشطيَن.  اأ    - يَقُع َغْوُر الأُْرُدنِّ في الِمْنَطقِة الفا�شِ

َلُة بيَن الُجَمِل الُمَتراِبَطِة. ُع الفا�شِ ب - تو�شَ
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4 - ا�ْشَتْخِرْج ِمَن النَّ�سِّ الآتي الُجموَع، ُمبيًِّنا َنْوَعَها ، ُثمَّ ُردَّ ُكالًّ ِمْنها اإِلى ُمْفَرِدِه : 
الباُت ا�ْشِتْعرا�شاٍت َك�ْشِفيًَّة،  َمِت الطَّ ْكِر الَحكيِم، ُثمَّ َقدَّ ُبِدَئ الْحِتفاُل ِباآياٍت ِمَن الذِّ
با�ْشِم  َكِلَمًة  طاِلَبٌة  اأَلَقْت  ُثمَّ  ْعبيَِّة،  ال�شَّ الأُْغِنياِت  ِمَن  َعَدًدا  الِهواياِت  َذواُت  َمْت  وَقدَّ
ِركاِت  حاَب ال�شَّ �شْ ْبناَء الُمْجَتَمِع الَمَحلِّي، َواأَ الِخّريجاِت، �َشَكَرْت فيها الَمْدُعّواِت، َواأَ

َوالتُّّجاَر، َوَغْيَرُهم ِمَن الُمواِطنيَن َوالتَّْرَبويِّيَن، َوَمْن اأَ�ْشَهموا في ِخْدَمِة التَّْعليِم. 
ا َبْيَن الَقْو�َشْيِن ِلَمْلِء الَفراِغ في ما ياأْتي : َبَة ِممَّ 5 - اْخَتِر الَكِلَمَة الُمنا�شِ

)الالِعبوَن، الالِعبيَن( َق ........ الَفْوَز .     اأ    - َحقَّ
)الُمْخِل�شاُت، الُمْخِل�شاِت(  ْكَر والتَّْقديَر.   ب - َت�ْشَتِحقُّ ........... ال�شُّ
)الأَْخباُر، الأَْخباِر، الأَْخباَر( جـ - َهْل �َشِمْعَت َن�ْشَرَة .......؟    

6 - ُعْد اإلى َدْر�ِس القراءِة، وا�شَتْخِرْج منُه مثاًل على:
اأ    - جمع الموؤنَّث ال�ّشاِلم.
ِر ال�ّشاِلم.  ب - جمع المذكَّ

جـ - جمع الّتك�شيِر.

ُر لالإْن�شاِن ِبفواِئِدها اأَْن َيعي�َس اإلى ُعْمِرِه اأْعماَر الآَخريَن  ٌة، ُتَي�شِّ الُمطاَلَعُة حياٌة ُموؤِْن�شَ
َوَي�ْشُعروَن  لوَنها،  وَيَتاأَمَّ الُكُتِب  اأَْجَوَد  يْقَروؤُوَن  فوَن  َفالُمثقَّ والأََدِب،  الِعْلِم  اأَْهِل  ِمْن 
النَّ�شاِئَح  ِمْنها  َوَياأُْخذوَن   ، َعَلْيها  بالُمحاَفَظِة  وَنها  �ُشوؤُ َويَتَدبَّروَن  َنْحَوها،  وِليَِّتِهْم  ِبَم�ْشوؤُ

ِبُكلِّ اْطِمْئناٍن. 

َطُة الَهْمَزُة الُمتَو�شِّ
اْقَراأَ الِفْقَرَة الآِتَيَة:

الِكتابَُة
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ِل الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في الِفْقَرِة ال�ّشاِبَقِة: اأَْيَن َتَقُع الَهْمَزُة في ُكلٍّ ِمْنها ؟ اإنَّها  َتاأَمَّ
َطًة. ّمى الَهْمَزُة َهْمَزًة ُمَتَو�شِّ َتَقُع في َو�َشِط الَكِلَمِة . ِلذا ُت�شَ

اأَِعْد ِقراَءَة الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ، َهْل جاَءِت الَهْمَزُة فيها َعلى �شوَرٍة واِحَدٍة؟ ِمَن 
ًة  ٌة،.......( َوَمرَّ ًة جاَءْت َمْكتوَبًة َعلى واٍو ، َكما في َكِلمِة )ُموؤِْن�شَ ِد اأنََّك َتقوُل: ل، َفَمرَّ الُموؤكَّ
َعلى اأَِلٍف َكما في )َياْأخذوَن، .....(، َواأُْخرى َعلى َنبَرٍة، َكما في) النَّ�شاِئَح، و........(.

لى َحَرَكِتها وَحَرَكِة الَحْرِف الَّذي َقْبَلها؛  ِعْنَد َر�ْشِم الَهْمَزِة في َو�َشِط الَكِلَمِة َنْنظُر اإِ
ُبها:  ُب اأَْقوى الَحَرَكَتْيِن؛ َفُكلُّ َحَرَكٍة َلها َحْرٌف ُينا�شِ ُثمَّ َنْكُتُبها َعلى الَحْرِف الّذي ُينا�شِ
ُبها الأَِلُف(. ُبها الواُو( َو)الَفْتَحُة ُتنا�شِ ُة ُتنا�شِ مَّ ُبها الياُء َغْيُر الَمْنقوطِة( و)ال�شَّ )َفالَك�ْشَرُة ُتنا�شِ

كوُن.  ُة، َفالَفْتَحُة، ُثمَّ ال�شُّ مَّ ِتها: الَك�ْشَرُة، َتليها ال�شَّ ِب ُقوَّ َتْرتيُب َهذِه الَحَركاِت ِبَح�شَ
َطبِّْق هذِه القاِعَدَة َعلى ما َتْحَتُه َخطٌّ في الِفْقَرِة ال�ّشاِبَقِة.

حيِح  ْعُه في َمكاِنِه ال�شَّ ْكِل الَهْمَزِة ِمّما َبْيَن الَقْو�َشْيِن، ُثمَّ �شَ َب ِل�شَ �ْشَم الُمنا�شِ 1 – اْخَتِر الرَّ
في الُجَمِل الآِتَيِة: ) ئـ   ، وؤ ، اأ  ( 

َفِة .  رَّ اأ    -  َتَقُع ِبـ...ُر َزْمَزم ُقْرَب الَكْعَبِة الُم�شَ
الحيَن .  ْدُق ِمْن �َشما..ِل ال�شّ ب -  ال�شِّ

قيِق.  َفحاِت الِكتاِب َم�ْشـ..َلٌة َتْحتاُج اإلى الَبْحِث الدَّ جـ -  في اإِْحدى �شَ
د   -   ُفـ..اُد الموؤمُن عاِمٌر ِبَتْقوى اهلِل، وُحبِّ الوطِن.

2 - اْكُتْب ما ياأتي في َدْفَتِرَك، ُمَتَنبًِّها اإِلى َر�ْشِم الَهْمَزِة َر�ْشًما �َشليًما:
 اأ    -  مفرد كلٍّ ِمْن: اأ�شِئلة، َمداِفئ، ِفئات.  

ب  - جمع كلٍّ ِمْن: راِئحة، ِمئة،كاأ�س.

الُمناَق�َشُة

التَّْدريباُت
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التَّْعبيُر

ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اّل�ْشِتماِع َوالإِ

ْمالُء الإِ

ًدا ِبالَمحاوِر الآِتَيَة: يًَّة �شاَرْكَت ِبها، ُم�ْشَتْر�شِ ْف ِرْحَلًة َمْدَر�شِ - �شِ
ْحَلُة؟ اأ    - َمتى اْنَطَلَقِت الرِّ

ب - ما الَمناِطُق الَّتي َمَرْرَت ِبها؟
ْفُتم؟ ْفُتم فيها؟ ِلماذا توقَّ جـ - ما الأَماِكُن الَّتي توقَّ

د   - اأََتناَوْلُتْم َطعاَمُكم َجماعاٍت اأَْم ُفرادى؟
ْعُتم النُّفاياِت ُقَبْيَل مغادَرِتُكم المكاَن؟ هـ  -  اأَْيَن و�شَ

ُط �َشْيِرها(؟ ْحَلِة ) ُمَخطَّ و   - َكْيَف كاَنْت َطريُق الرِّ
ريِق؟ ز   - َهْل كاَنْت ُهناَك اأَ�ْشجاٌر َعلى جاِنَبِي الطَّ

ْحَلِة ؟ ح  - ِبَم �َشَعْرُتم في اأَْثناِء الرِّ
م ؟ تُ عْ جَ ةٍ رَ يَّ �صاعَ ط  - اأَ

ْم َمَع الأُ�ْشَرِة؟ ِلماذا؟  ُل: اأْن َتْذهَب ِبِرْحَلٍة َمَع الَمْدَر�َشِة اأَ ي - اأَيُُّهما ُتَف�شِّ
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ال�ّشاِعُر:  َحْيدر َمحمود

الَخ�شيِب ــِنــا  اأُْرُدنِّ ُذرى  ُيـــوِبَعلى  ِبالطُّ العـاِبِق  ِر  الأَْخ�شَ

ـروِق َوالُغــروِب �َشِمْعُتهـا َتقــوُل: يـا َحبـيـبــــيال�ّشــاِحِر ال�شُّ

ِبالدي ِمــْن  َح�ْشنـاُء  ِبيَّــٌة  ــادي�شَ ــن ــٍة ُت ــَف ــْه ــَل ــِمــْعــُتــهــا ِب �ــشَ

َوالـُفــوؤاِد الِوْجـداِن  مـاِلَك  ، يـا َحبـيـبــييا  اأُْرُدنُّ ، يـــا  اأُْرُدنُّ

هــوِل والتِّالِل لِلُروحي ِفدى ال�شُّ َوالــــدَّ الَجمــال  َبَلــِد  في 

والي َوالـَدّ ْيـتــوِن  الـزَّ َجنَّـَة  ، يــا َحبيـبـــيَيــا  ، يـــا اأُْرُدنُّ اأُْرُدنُّ

ُدروبيَتعْي�ُس ُطـوَل الُعْمـِر يــا َحبيبـي فـي  هـوِر  الزُّ فـاِر�َس  يا 

َوالُقلــوِب الأَْرواِح  �شاِكـَن  َحبـيـبــييـا  يـا   ، اأُْرُدنُّ يــا   ، اأُْرُدنُّ

اأُْرُدنُّ يا َحبيبي

النَّ�شـيـُد
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َبَكة العالمّيِة للمعلوماِت )الإنترنت(، واكتْب  راعِة على ال�شَّ اإلى موقِعِ وزارِة الزِّ ُعْد   
. راعيَِّة في الأردنِّ فقرًة عن اأهمِّ  المحا�شيِل الزِّ

النَّ�شاُط

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة

الِعْلُم ل ي�ْشعى اإلى اأََحٍد
اأَْن  َواأَراَد  َرِة،  الُمنوَّ اإلى الَمديَنِة  اْلَحجِّ  َبْعَد  ُثمَّ َذَهَب  ًة،  َمرَّ �شيُد  الرَّ َحجَّ هاروُن 
َيرى ماِلَك بَن اأََن�ٍس الَّذي �َشِمَع َعْن ِعْلِمِه وُنبوِغِه الَكثيَر. َفاأَْر�َشَل َي�ْشَتْقِدُمُه ، َفقاَل 
�شوِل: ُقْل ِلأَميِر الُموؤِْمنيَن : اإِنَّ طاِلَب الِعْلِم َي�ْشعى اإَِلْيِه، اأَّما الِعْلُم فال َي�ْشعى  ماِلٌك للرَّ

اإِلى اأََحٍد . 
َفقاَم الَخليَفُة ِبزياَرِتِه في داِرِه، َولِكنَُّه اأََمَر اأَْن ُيْخِلَي الَمْجِل�َس ِمَن الّنا�ِس، َفاأَبى 
ِة، َفال َخْيَر فيِه  ذا ُمِنَع الِعْلُم َعِن العامَّ ماِلٌك اإّل اأَْن َيَظلَّ الّنا�ُس َكما كانوا، َوقاَل :َواإِ

ِة.   ِلْلخا�شَّ
َطراِئُف َواأَْخباُر الُخلفاِء والُملوِك َوالُق�شاِة ، عبد مهنا 
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1 - اأَِجْب َعِن الأ�ْشِئَلِة الآِتيِة:
اأ    - ما الَمكاُن الُمنا�ِشُب ِلَتْرِبَيِة النَّْحِل ؟

ب - ماذا ي�ْشَتفيُد النَّْحُل ِمَن الأَْزهاِر َوالنَّباتاِت؟ 

ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�سِّ الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك الُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َوالإِْمالِء، 
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

ُتنا في ِغذاِئنا حَّ �سِ الَوْحَدُة 
ال�ّساِبَعُة

اِل�ْشِتماُع

ُث التََّحدُّ

دَث َعْنها النَّ�سُّ .   ُة الَّتي َتحَّ ئي�شَ 1 - ما الِفْكَرُة الرَّ
2 - اأَجْب بـ ) َنَعْم ( اإذا كانِت العبارُة �شحيحًة اأَْو ) ل ( اإذا كانت خطاأً في ما َياأْتي: 

َرِة . ِه الُمَطهِّ َل في خوا�شِّ اأ   - توَجُد َموادُّ اأُْخرى ُت�ْشِبُه الَع�شَ
ُل ِغذاًء وَدواًء في اآٍن واِحٍد .  ب - ُيَعدُّ الَع�شَ

ِل الِعالِجيَِّة ، اْذُكِر اْثَنَتْيِن ِمْنها .   3 - ُذِكَرْت في النَّ�سِّ َبْع�ُس ا�ْشِتخداماِت الَع�شَ
ِل، َكما َوَرَدْت في النَّ�سِّ الَم�ْشموِع؟   ُل اأَْنواِع الَع�شَ 4 - ما اأَْف�شَ

ًبا اآَخَر ِللنَّ�سِّ . ْع ُعنواًنا ُمنا�شِ 5 - �شَ
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جـ - ماذا َت�ْشَتفيُد الأْزهاُر َوالنَّباتاُت ِمَن النَّْحِل ؟
ِل النَّْحِل؟ ُل اأَْوقاِت َجْنِي َع�شَ د   - ما اأْف�شَ

هـ  - َهْل ُي�شاِعُد َم�ْشروُع َتْرِبَيِة النَّْحِل على َتْح�شيِن َدْخِل الأُ�ْشَرِة؟
يَِّتِه . َهمِّ ِث في َدقيَقَتْيِن َعْن َتْربَيِة النَّْحِل َواأَ جاباِت الأَ�ْشِئَلِة ال�ّشاِبَقِة ِللتََّحدُّ 2 - ا�ْشتِعْن ِباإِ
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عاَلُم النَّْحِل َعاَلٌم ُمْدِه�ٌس َوُمثيٌر، َوَمليٌء ِبالأَ�ْشراِر الَّتي َتُدلُّ َعلى ُقْدَرِة الخاِلِق الَعظيِم 
الَّذي اأَْبَدَع َهذا الكاِئَن الَعجيَب، َوَجَعَل ِمْنُه ِمثاًل ُيْحَتذى في التَّعاوِن َوالنِّظاِم، َوالَبراَعِة 

ْتقاِن.  والإِ

كوِر،  الذُّ ِمَن  ِمئاٍت  ِع  َوِب�شْ واِحَدٍة،  َمِلَكٍة  ِفئاٍت:  َثالِث  ِمْن  النَّْحِل  ُمْجَتَمُع  ُن  َوَيَتَكوَّ
ُمْحَكمٍ  َدقيٍق  ِنظاٍم  في  الَخليَِّة  اأَْفراِد  َجميُع  َوَيعي�ُس  العاِمالِت،  ّمى  ُت�شَ ناِث  الإِ ِمَن  َواآلٍف 
ٍه، دوَن  َي�شوُدُه الُحبُّ َوالتَّعاُوُن؛ َحْيُث ُيوؤَّدي ُكلُّ َفْرٍد فيِه َوظيَفَتُه الموَكَلَة اإَِلْيِه َعلى َخْيِر َوْجْ
، الَّذي َيْخُرُج  ُع الَبْي�ِسِ ٍل اأَْو َمَلٍل. َوَمِلَكُة النَّْحِل هي اأََهمُّ َنْحَلٍة في الَخليَِّة، َوَوظيَفُتها َو�شْ َك�شَ
ِمْنُه َنْحُل الَخليَِّة ُكلِّها؛ َولذِلَك َفِهَي اأُمُّ النَّْحِل َجمِيعِه اإناِثِه َوُذكوِرِه، َوَتْجَمُع العاِمالُت َرحيَق 

الأَْزهاِر، َوُحبوَب اللُّقاِح، َفَتَظلُّ َطواَل الَيْومِ َتْبَحُث َعِن الأَْزهاِر ِلَتْمَت�سَّ َرحيَقها. 

الِقراَءُة
ْحِل عاَلُم النَّ
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الَخِليََّة،  ّمى  ُي�شَ ها  ِبَنْف�شِ َنُعُه  َت�شْ ِبها  َبْيٍت خا�سٍّ  في  النَّْحِل  ِمَن  َجماَعٍة  ُكلُّ  َوَت�ْشُكُن 
ُق هذِه  َوَتَتال�شَ الِع،  الأَ�شْ يِّ  �ُشدا�شِ �َشْكٍل  َهْيَئِة  َعلى  َخِليَِّتها  ُعيوَن  العاِمالُت  َنُع  َوَت�شْ
يٍَّة راِئَعٍة ؛ ِلَت�ْشَمَح باْحِتواِء اأَكَبِر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمْن اأْع�شاِء الَخِليَِّة،  الُع َمًعا ِبَطريَقٍة َهْنَد�شِ الأَ�شْ
ْن�شاِن. ْنِع الإِ ٍة ِمْن �شُ َوَقْد َيْبني النَّْحُل َبْيَتُه في الِجباِل اأَْو َعلى الأَ�ْشجاِر اأَْو في َخاليا خا�شَّ

َبْحًثا َعْن َرحيِق  ُل  َيَتَنقَّ النَّْحُل في زياَدِة َمْح�شوِل الأَ�ْشجاِر والأَْزهاِر، ِعنَدما  ُي�ْشِهُم    
اأَْزهاِرها، َفَيْنُقُل ِبِج�ْشِمِه ُحبوَب اللُّقاِح ِمْن �َشَجَرٍة اإلى اأُْخرى، َوُهَو ما ُيْعَرُف ِبَعَمليَِّة َتْلقيِح 

ٌة ل�ْشِتْكماِل َمراِحِل ُنُموِّ الثِّماِر. الأَ�ْشجاِر، َوِهَي َعَمليٌَّة ُمِهمَّ

ِمَن  ُمَعيََّنٍة  اأَنواٍع  ناَعِة  �شِ في  �َشْمِعِه  يَِّة  اأََهمِّ َعْن  اًل  َف�شْ لالإِْن�شاِن،  ُمفيٌد  ِغذاٌء  النَّْحِل  ُل  َع�شَ
بِّيَّــِة. قـال تعالى: { راِت الطِّ هاناِت، والُم�ْشَتْح�شَ موِع، َوالأَلْواِن، َوالدِّ ال�شُّ

.{                                                                                                   
                     ) �شوَرُة الّنْحل، الآيتان 69-68 (  

ٍف رُّ  محّمد ح�شن الحم�شّي، النَّْحَلُة ت�شبُِّح اهلَل،بت�شَ

اأَ�شْف اإلى ُمْعَجِمَك :  – 1
�ُشبَُل : ُطُرَق. 
اأَبَْدَع : اْبَتَكَر. 

يُْحتَذى ِبِه : ُيْقَتدى ِبِه. 

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ
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اكيَب الآِتَيَة في ُجَمٍل ِمْن اإْن�شاِئَك، َواْكُتْبها في َدْفَتِرَك: ِف الَترَّ 2 – َوظِّ
جـ - َتْبَحُث َعْن .  ب – َعاَلٌم ُمْدِه�ٌس.  اأ    – ِغذاٌء ُمفيٌد. 

ِل الَكِلَمَة ِبَمْعناها في ما َياْأتي ُم�ْشَتعيًنا ِبالُمْعَجِم : 3 - �شِ
     الَكِلَمَة       َمْعناها

- َيْحُكُمُه  - اْحَتواُه  
جرُُ و�َشاأُمُ  - �شَ وُدُه   - َي�شُ

- َيْجَعُلُه اأَ�ْشَوَد اللَّْوِن  -  َمَلُلُ   
ه مَّ - ا�ْشَتَمَل َعليِه و�شَ     

4 - اأَْكِمِل الَفراَغ في ما َياْأتي �َشَفِويًّا: 
َوَرَدْت في الِفْقَرِة الّثاِنَيِة ِعباَرٌة ِبَمْعنى )الُم�ْشَنَدِة اإَِلْيِه(............
ُق(.........  َوَرَدْت في الِفْقَرِة الأولى َكِلَمٌة ِبَمْعنى )التََّميُُّز والّتفوُّ
َوَرَدْت في الِفْقَرِة الّثاِلَثِة َكِلَمٌة ِبَمْعنى )َتَتالَحُم(.................

؟  ُن ُمْجَتَمُع النَّْحِل ، َكما َوَرَد في النَّ�سِّ 1 - ِممَّ َيَتَكوَّ
؟  ُة في الِفْقَرِة الأولى ِمَن النَّ�سِّ ئي�شَ 2 – ما الِفْكَرُة الرَّ

3 – للنَّْحِل فواِئُد كثيرٌة في حياِة الإن�شاِن، اْذُكْر َثالًثا ِمْنها. واْكُتْبها في َدْفَتِرَك.   
4 – كيَف ُي�ْشِهُم الّنْحُل في زيادِة اإنتاِج الأ�شجاِر والأزهاِر؟

5 – »َيْبني النَّْحُل َبْيَتُه ِبَطريَقةٍ َهْنَد�شيَّةٍ راِئَعةٍ، وفي اأَماِكَن ُمْخَتِلَفٍة«.
ا�ْشَرْح هذِه الِعباَرَة ِبُلَغةٍ �َشليَمةٍ، وُجَمٍل ُمَتراِبَطةٍ.

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل
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الِفْعَل  َفاإنَّ  َتَعلَّْمَت،  َوَكما  اأَْفَعاٌل،  ال�ّشاِبَقِة  الأَْمِثَلِة  في  َخطٌّ  َتْحَتها  الَّتي  الَكِلماُت 
الِمثاِل  ُل( في  )َيَتَنقَّ الِفْعَل  اأَنَّ  �َشَتِجُد  ِمْنها  فاِعَل ُكلٍّ  َد  ُتَحدِّ اأَْن  اإِلى فاِعٍل، حاِوْل  َيْحتاُج 
ِل َقد اْكَتفى ِبفاِعِلِه، وَتمَّ َمعنى الُجْمَلِة ِبِه، َوَكذِلَك الِفْعُل )َيعي�ُس( في الِمثاِل الّثاني  الأَوَّ
ا، َوُهَو ).......( ِلذِلَك َفاإِنَّ ُكلَّ ِفْعٍل اْكَتفى ِبفاِعِلِه ِلَتماِم َمْعنى الُجْمَلِة  اْكَتفى ِبفاِعِلِه اأَْي�شً
ُي�شّمى الِفْعَل الاّلِزَم . اْنُظْر في الِمثاِل الّثاِلِث َتِجْد اأَنَّ الِفْعَل )َتْجَمُع( َلْم َيْكَتِف ِبفاِعِلِه 
)العاِمالُت( َبْل َتعّداُه اإِلى َمْفعوٍل ِبِه )َرحيَق( ِمْن اأَْجِل اأَْن َيِتمَّ َمْعنى الُجْمَلِة، وِمْثُل ذِلَك 

الِفْعُل )َيْبني( في الِمثاِل الّراِبِع: فاِعُلُه ).........( و الَمْفعوُل ِبِه  ) .......(.
ّمى  ِلذا؛ َفاإِنَّ ُكلَّ ِفْعٍل َلْم يْكَتِف ِبفاِعِلِه، َواْحتاَج اإِلى َمْفعوٍل ِبِه ِلَتماِم َمْعنى الُجْمَلِة ُي�شَ

الِفْعَل الُمَتَعّدَي.

ُل النَّْحُل ِمْن �َشَجَرٍة اإلى �َشَجَرٍة . 1 – َيَتَنقَّ

2 - َيعي�ُس َجميُع اأْفراِد الَخِليَِّة في ِنظاٍم َدقيٍق. 

3 - َتْجَمُع العاِمالُت َرحيَق الأْزهاِر .

4 - َقْد َيْبني النَّْحُل َبْيَتُه في الِجباِل.

التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

الِفْعُل الاّلِزُم والِفْعُل الُمتَعّدي
الأَْمثَِلُة:

الُمناَق�َشُة
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1  - َعيِِّن الِفْعَل الاّلِزَم في الُجَمِل الآِتَيِة: 
ْيِف. ِل ال�شَّ ُج الِعَنُب في َف�شْ اأ    - َيْن�شَ

لُِّم الّراِكُب َعلى الما�شي.  ب - ُي�شَ
ٍة واإِْخال�ٍس.  ُف َعَمَلُه ِبِدقَّ جـ - اأَْنهى الُمَوظَّ

د   - ا�شتَلَم الُمَت�شاِبُق الجاِئَزَة. 
َي في الُجَمِل الآِتَيِة: ِد الِفْعَل الُمَتَعدِّ 2 - َحدِّ

ب - َفِرَح الُمنَتَخُب بالَفْوِز.  ْيَر.    ْرِطيُّ ال�شَّ ُم ال�شُّ اأ    - ُيَنظِّ
د   - َيْحمي الُجنوُد الَوَطَن .  جـ - َجَمَع الَفاّلُح الَمْح�شوَل.   

و  - ُتديُر الَمْراأَُة الَم�ْشروَع ِبمهاَرةٍ. َق الُمْجَتِهُد في الْمِتحاِن .  هـ - َتَفوَّ
3 - ا�ْشَتْخِرِج الِفْعَل والفاِعَل َوالَمْفعوَل ِبِه )اإِْن ُوِجَد( ِمَن الأَْمِثَلِة الآِتَيِة:

ّياَرَة ِبَحَذِر. ب - قاَد ال�ّشاِئُق ال�شَّ ْيِف .   ُجُل بِال�شَّ َب الرَّ اأ    - َرحَّ
ِه . ِن اأُمِّ ْفُل في ِح�شْ د   - ناَم الطِّ جـ - َيْحَتِرُم الُمواِطنوَن الَعَلَم.  

ْف ُكالًّ ِمَن الأَْفعاِل الآِتَيِة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِْن�شاِئَك، واْكُتْبها في َدْفَتِرَك: 4– َوظِّ
فا�َس،  َتَفتََّحْت، �شاَعَد، اأََكَل. 

ْبًطا �َشليًما:  ِبْط ما َتْحَتُه َخطٌّ �شَ 5 – ا�شْ
ًرا .  اأ    - َرَجَع الَجْي�س ُمْنَت�شِ

ب - اأَْنهى الَمْكفوف الَعَمل ِبَمهاَرٍة.
�شيِف .  جـ - َي�شيُر الُم�شاة َعلى الرَّ

التَّْدريباُت
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يَِّنِة )ى ، ا( :  ُبها ِمْن �شوَرَتي الأَِلِف اللَّ 1 – اأَْكِمِل الأَْفَعاَل الآِتَيَة ِبما ُينا�شِ
ِحِه.  اأ    – َهد.....الَحكيُم الّنا�َس ِبُح�ْشِن ُن�شْ

تاِء.  ُل ال�شِّ ب – َدنـ.......َف�شْ
ْيتوِن.   جـ – َجنـ...... َجّدي ِثماَر الزَّ

د   - َدعـ...... الُموؤِْمُن َربَُّه ِبُخ�شوٍع. 
ا َبْيَن الَقْو�َشْيِن، في ما َياأْتي: يَِّنِة ِممَّ حيَحَة ِلاْلأَِلِف اللَّ 2 - اْخَتِر الِكتاَبَة ال�شَّ

اأَْثناِء الُمباراِة  َب الالِعُب َمَع ِرفاِقِه، َوفي  يا�شيَِّة: َتَدرَّ جاَء في َن�ْشَرِة الأَْخباِر الرِّ
الَمْرمى، )َرمى،  ِمْن حاَفِة  )َدنا، دنى(  َوَلّما  الَمْلَعِب،  �َشريًعا داِخَل  َم�شا(  )َم�شى، 
ا،  ِة الَمْرمى فاْرَتَطَم ِبها َو�َشَقَط اأَْر�شً ٍة، ِمْن دوِن اأَْن َيَتَنبََّه اإِلى عاِر�شَ َرما( الُكَرَة ِبقوَّ

بيَب.  فدَعا الَحَكُم الطَّ
ٍة:  3 – اْجَعْل ُكلَّ ا�ْشٍم ِمَن الأَ�ْشماِء الآِتَيِة فاِعاًل ِلِفْعٍل ُثالِثيٍّ َيْنَتهي ِباأَلٍف َليَِّنٍة في ُجَمٍل تامَّ

ْفُل.  ْئُب، الطِّ الماُء، الذِّ
َل الأَِلِف في ُكلٍّ ِمْنها،  يَِّنِة في الِفْقَرِة الآِتَيِة، ُمَبيًِّنا اأَ�شْ 4 – َعيِِّن الأْفعاَل الُمْنَتهَيَة بالأَِلِف اللَّ

ُثمَّ اْكُتْبها في َدْفَتِرَك: 
اَدَف َجْدَول َجرى ماوؤُُه،   بيَعِة، َف�شَ ِن الطَّ ُه، َوُيَمتُِّع َنَظَرُه ِبَمحا�شِ َخَرَج عي�شى َيَتَنزَّ
َف الهواَء، َكما �شاَهَد اأَْغناًما َتروُح َوَتغدو اآِمَنًة َتْرعى، ُثمَّ َدنا  ْرَع، َوَلطَّ َوَقْد َروى الزَّ

َعَة. ِمَن الأَ�ْشجاِر الَكثيَفِة، َوَراأى ِثماَرها الُمتَنوِّ

ُمراَجَعُة  الأَِلِف اللَّيِّنَةِ في اأَواِخِر الأَْفعاِل الثُّالِثيَِّة

الِكتابَُة
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َوهللِ في َخْلِقِه �ُشوؤوٌن 
ِليَِّة  َجَعَل اهللُ  �ُشْبحاَنُه وَتعالى ِللنَّْحَلِة َمِعَدَتْيِن: اإِْحداُهما َت�ْشَتْعِمُلها ِلَجْمِع الَموادِّ الأَوَّ
َوالَمِعَدُة  الَخليَِّة،  لى  اإِ وَتْنُقُلُه  الماَء،  ِبها  َتْحِمُل  اأَْو  الأَْزهاِر،  َرحيِق  ِمْن  ها  َت�ْشَتْخِل�شُ الَّتي 
َخِليٍَّة  َنْحَل ُكلِّ  اأَنَّ  الَعجيِب  َوِمَن  ِبِه،  ى  َوَتَتَغذَّ ُمُه  الَّذي َتْه�شِ عاِم  ٌة للطَّ �شَ الأُْخرى ُمْخ�شَّ
ُف اإلى راِئَحٍة ُتَميُِّز َنْحَلها َعْن َغيِرِه، وَت�ْشَتطيُع النَّْحَلُة اأَْن َتعوَد اإلى َبْيِتها ِمْن َمكاٍن  يَتَعرَّ

َبعيٍد َتْهديها ِتْلَك الّراِئَحُة الُمَميََّزُة َعْن راِئَحِة َغيِرها ِمَن النَّْحِل.
ْف فقرًة اأُخرى مْن اإن�شاِئَك َتتنا�شُب ومو�شوَع الفقرِة ال�ّشابقِة.   1 – اأَ�شِ

ْن�شاِن، ُم�ْشَتعيًنا ِبالأَفْكاِر الآِتَيِة:  يَِّة الِغذاِء ِلِج�ْشِم الإِ 2 - اْكُتْب ِفْقَرَتْيِن َعْن اأََهمِّ
نا ِبالّطاَقِة والَحَيِويَِّة. اأ    - الِغذاُء َيُمدُّ

ب - الْهِتماُم ِبَنْوِعيَِّة الِغذاِء الَّذي ُيَلّبي اْحِتياجاِت الِج�ْشِم . 
ِة . حَّ رٌّ ِبال�شِّ ْفراُط في الأَْكِل ُم�شِ جـ - الإِ

َرها ِلاْلإِْن�شاِن .  د   - �ُشْكُر اهلِل – �ُشْبحاَنُه َوَتعالى - َعلى ِنَعِمِه الَّتي �َشخَّ

ل الفعَل الَّذي تحَته خطٌّ في ما ياأتي اإلى الّزمِن الما�شي، ُثمَّ اْكُتْبُه في دفتِرَك: 5 – حوِّ
.  – يق�شي القا�شي بيَن الّنا�ِس بالحقِّ
 – يمحو التَّ�شامُح الحقَد والكراهيَة.

التَّْعبيُر

ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اّل�ْشِتماِع َوالإِ

ْمالُء الإِ
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ُعْد اإلى كتاِب )في �شبيِل مو�شوعٍة علميَّة( للّدكتور اأحمد زكي، واكتْب تقريًرا عن   
حياِة الّنْحِل وفوائِد الع�شِل.

النَّ�شاُط

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة

 ِمْن اأَْخالِق ُعَمَر بِن َعْبِد الَعزيِز
ُعَف  حاِبِه ، َف�شَ �شْ كاَن ُعَمُر بُن َعبِد الَعزيِز  جاِل�ًشا في َبْيِتِه ذاَت َم�شاٍء َمَع اأَ
ِمنيَن، ُكلُّ  ريَن: يا اأَميَر الُموؤْ ِه، َفقاَل اأََحُد الحا�شِ َلَحُه ِبَنْف�شِ راِج، َفقاَم َواأَ�شْ نوُر ال�شِّ
اأَْن  الُمروَءِة  ِمَن  َلْي�َس  ُعَمُر :  َفقاَل  راِج،  ال�شِّ الِح  �شْ ِباإِ َتاأُْمَرُه  اأَْن  َيَودُّ  ِمّنا كاَن  واِحٍد 

ْيَفُه، ُقْمُت َواأَنا ُعَمُر، َوَرَجْعُت َواأَنا ُعَمُر.  َي�ْشَتْخِدَم الإْن�شاُن �شَ
اأَنَّ ُعَمَر بَن َعْبِد الَعزيِز  كاَن في �َشَفٍر َمَع �ُشَلْيماَن بِن َعْبِد الَمِلِك،  وُرِوَي 
ُعَمُر  َجَعَل  ُثمَّ  ِلذِلَك،  َفِزعا  حّتى  �َشديَدٍة  َوريٍح  َوْبرٍق  ِبَرْعٍد  ماُء  ال�شَّ َفاأَ�شاَبْتُهما 
َفقاَل  ؟  فيِه  َنْحُن  ما  َترى  اأَما  ؟  ُعَمُر  يا  ِحُكَك  ُي�شْ ما  �ُشَلْيماُن:  َلُه  َفقاَل  َحُك،  َي�شْ
ِباآثاِر  َفَكْيَف  َترى،  �َشداِئُد َكما  فيها  َوَتعالى -  �ُشْبحاَنُه  َرْحَمِتِه -  اآثاُر  ُعَمُر: هذِه 

ِبِه؟ �َشَخِطِه وَغ�شَ
ٍف. من كتاب روائع ق�ش�ِس العرِب، بت�شرُّ
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1 - اأَِجْب َعِن الأ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:
ِم؟   ِع بالدَّ ُب للتََّبرُّ اأ    -  ما الَمكاُن الُمنا�شِ

ِم الأُْخرى؟ ب -  َهـْل َتْعِرُف َف�شيَلَة َدِمَك؟ اْذُكْر َبْع�َس َف�شاِئِل الدَّ
ِم؟ ُع بالدَّ جـ -  َمتى َنَتَبرَّ

ِم ؟ ِع بالدَّ د   -  ما الَّذي َيْدعونا اإلى التََّبرُّ
ِم؟ ِع ِبالدَّ هـ  -  ما َفواِئُد التََّبرُّ

ِع َلُه؟ ِم، َو�ُشعوَر الُمَتبرَّ ِع بالدَّ ْف �ُشعوَر الُمَتبرِّ و   -  �شِ
م. ِع ِبالدَّ يَِّة التََّبرُّ ِث في َدقيَقَتْيِن َعْن اأََهمِّ جاباِت الأَ�ْشِئَلِة ال�ّشاِبَقِة ِللتََّحدُّ 2 - ا�ْشَتِعْن ِباإِ

ْمالِء،  ا�ْشَتِمْع اإِلى النَّ�سِّ الَّذي َيْقَروؤُُه َعَلْيَك الُمَعلُِّم ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اِل�ْشِتماِع َواِلإ
ُثمَّ اأَِجْب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الآِتَيِة:

ُح�ْسُن الُخُلِق الَوْحَدُة 
الّثاِمَنُة

اِل�ْشِتماُع

ُث التََّحدُّ

ِة؟ اأَْيَن َجَرْت اأْحداُث الِق�شَّ  - 1
ُجُل النََّمِريُّ يْنُظُر اإِلى الماِء؟ َكْيَف كاَن الرَّ  - 2
ِه؟ ُجَل النََّمِريَّ َعلى َنْف�شِ هْل اآَثَر َكْعٌب الرَّ  - 3

ريَق؟ لَّ فيِه َكْعٌب َوِرفاُقُه الطَّ ِف الَيْوَم الَّذي �شَ �شِ  - 4
ِربًا ِلْلَمَثِل في الإيثاِر؟ ِلَم �شاَر َكْعٌب َم�شْ  - 5
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َخْيُر ما َتْمَدُح ِبِه اأَيَّ اإْن�شاٍن َقْوُلَك فيِه اإنَُّه ذو َنْف�ٍس َكبيَرٍة . و�َشرُّ ما َتُذمُّ ِبِه اأيَّ اإْن�شاٍن 
غيَرٍة . َوَلْول ِكباُر النُّفو�ِس في الأَْر�ِس َلكاَنْت َجحيًما . َوَلْول  قوُلَك فيِه اإنَُّه ذو َنْف�ٍس �شَ

غاُر النُّفو�ِس فيها َلكاَنْت َنعيًما .  �شِ
اأَْن َيُنمَّ َعلى  اأَْو  اأََحًدا ِمَن الّنا�ِس،  ْن َيْغتاَب  اأَ اأَْنَبَل ِمْن  َوَمْن كاَن ذا َنْف�ٍس َكبيَرٍة ، كاَن 

غاُر النُّفو�ِس .  اأََحٍد؛ َفالِغيَبُة َوالنَّميَمُة اأَْقذاٌر ل َي�ْشَتطيُب التََّغْلُغَل في َجْوَفْيِهما اإِل �شِ
ُه َكبيَرًة  اأََبْت َعَلْيِه اأَْن َيْظَهَر اأَماَم الّنا�ِس َعلى َغْيِر َحقيَقِتِه. َفما َخِجَل  َوَمْن كاَنْت َنْف�شُ
ْعِفِه َبْيَن الأَقِوياِء. َواإِْن كاَن ُهَو َعلى  ِه َبْيَن الأَْثِرياِء، َول ِب�شَ ِبَجْهِلِه َبْيَن الُعَلماِء، َول ِبَفْقِر
َعفاِء.  ِة ، ما َزها ول َتعالى ِبذِلَك َعلى الُجَهالِء والُفَقراِء َوال�شُّ �َشْيٍء ِمَن الِعْلِم والثَّْرَوِة والُقوَّ
اأنَّ  َيْعَلُم  َفُهَو  اإْن�شاٍن.  ِلأَيِّ  ُيَذلُّ  َول  اإْن�شاٍن،  اأَيِّ  َعلى  َيَتَكبَُّر  ل  َكبيَرٌة  ُه  َنْف�شُ َوالَّذي 
َكراَمَتُه ل ُت�شاُن اإِل اإِذا �شاَن َكراَمَة الآَخريَن، َواأَنَّ َكراَمًة َتقوُم َعلى َمَذلَِّة َغْيِرِه َلَمَذلٌَّة في 

َثْوِب الَكراَمِة . 

الِقراَءُة
فو�ِض َوِكباُرها غاُر النُّ �سِ

َ
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ديِه ، َول  ُد حا�شِ ٍة، َول ُهَو َيْح�شُ َة ِبَكِلَمٍة طاِئ�شَ وَكبيُر النَّْف�ِس ل ُيقاِبُل الَكِلَمَة الّطاِئ�شَ
لى  ُه اأَ�ْشمى ِمْن اأَْن َتْنَحِدَر اإِ ُيعادي الَّذيَن ُيعادوَنُه ، ول َي�ْشَمُت بالَّذيَن َي�ْشَمتوَن ِبِه. َفَنْف�شُ

َغ في ِمْثِل َهِذِه الأَْوحاِل.  غاِئِر، َواأَْنقى ِمْن  اأَْن َتَتَمرَّ ِمْثِل  َهِذِه ال�شَّ
ٍف. رُّ ميخائيل ُنَعيمة،الغربال،بت�شَ

ْف اإلى ُمْعَجِمَك :  1 – اأَ�شِ
الأَثِْرياء : الأَْغنياء .

َعَة ، الُمْنَحِرَفَة.  رِّ الّطاِئ�َشَة : الُمَت�شَ
 اأَ�ْشمى : اأَْعلى. 

غ، الأَْوحاِل.  ، َتَتَمرَّ 2 – ُعْد اإلى اأََحِد الَمعاِجمِ، وا�ْشَتْخِرْج َمعاِنَي الَكِلماِت الآِتَيِة: ُيَذلُّ
ْف ما ياأتي في ُجَمٍل ِمْن اإْن�شاِئَك، واْكُتْبها في َدْفَتِرَك: 3 - َوظِّ

– الَكراَمة،  َي�ْشَتطيُب، اأََبْت َعَلْيِه. 
ياِق َمْعنى الَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في ُكلِّ ُجْمَلَتْيِن ُمَتقاِبَلَتْيِن ِمّما َياأْتي:   4 - ا�ْشَتْنِتْج ِمَن ال�شِّ

اأ    - اإن كاَن ذو النَّف�س الكبيرة َعلى �شيٍء 
         من الِعلم والثَّرَوِة ما َزها ول تعالى

        بذلَك على الُجهالِء والفقراِء.
َة ب - َكبيُر النَّْف�ِس ل ُيقاِبُل الَكِلَمَة الّطاِئ�شَ

ٍة .          ِبَكِلَمٍة طاِئ�شَ
ُ في ما ياأتي: 5 - هاِت مفرَد ما َتحَته خطُّ

اأْن  ِمْن  واأَنقى  غاِئِر،  ال�شَّ هذِه  مثِل  اإلى  َتْنَحِدَر  اأْن  ِمْن  اأ�ْشمى  ه  َنْف�شُ النَّْف�ِس  َكبيُر   –
َغ في مثِل هذِه الأوحاِل.  َتَتَمرَّ

للَُة الُمْعَجُم َوالدَّ

- زها الّريُح ال�ّشفينَة اإلى 
    ال�ّشاِطى.

. نِّ – اأَْحَتِرُم َكبيَر ال�شِّ

ِء
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: »خيُر ما َتْمَدُح ِبِه اأَيَّ اإْن�شاٍن قْوُلَك فيِه اإِنَُّه ذو َنْف�ٍس َكبيَرٍة . َو�َشرُّ ما  1 – جاَء في النَّ�سِّ
غيَرٍة«:   َتُذمُّ ِبِه اأَيَّ اإْن�شاٍن َقْوُلَك فيِه اإنَُّه ذو َنْف�ٍس �شَ

ْن�شاِن؟  اأ    - ما َخْيُر ما َتْمَدُحُه في اِلإ
يُِّد الكاِتَب في َهذا الَقْوِل؟ َوِلماذا ؟ ب - هْل ُتوؤَ

ُن الِفْكَرَة الآِتَيَة:  مَّ ِد الِفْقَرَة الَّتي َتَت�شَ 2 – َحدِّ
ِن ل َيَتفاَخُر َعلى الآَخريَن . �شاِحُب النَّْف�ِس الَعظيَمِة َوالُخُلِق الَح�شَ

 . َة ِمَن الِفْقَرِة الأَخيَرِة في النَّ�سِّ ئي�شَ 3 – ا�ْشَتْخِرِج الِفْكَرَة الرَّ
ِح الَمْق�شوَد ِبـ : »َواَأنَّ َكراَمًة َتقوُم َعلى َمَذلَِّة َغْيِرِه َلَمَذلٌَّة في َثْوِب الَكراَمِة«.  4 – و�شِّ

ُدُه؟ 5 – َكْيَف ُيقاِبُل �شاِحُب النَّْف�ِس الَكبيَرِة َمْن َي�ْشَمُت ِبِه وَيْح�شُ

َيَة ِمَن الاّلِزَمِة في الُجَمِل الآِتَيِة، ُثمَّ اْنُقْلها اإِلى َدْفَتِرَك:  1 - َميِِّز الأَْفعاَل الُمَتَعدِّ
َر الُمَعلُِّم الآَيَة: {    }  )�شورُة "الُموؤِمنوَن"، الآية 1(   اأ   – َف�شَّ

جـ - ما اأجمَل اأْن ُنغنَِّي للحياة! عاَم.      ّباُخ الطَّ َق الطَّ ب – َتَذوَّ
هـ - اأُِحبُّ جماَل الّطبيَعِة. اّلُب الَعَلَم.      د   – َرَفَع الطُّ

ْوُت الحقِّ دائًما. ز  - َيْعلو �شَ و   – َهَطَل الَمَطُر ِبَغزاَرٍة.    
ِب ِمّما َياْأتي،ُمَميًِّزا الِفْعَل الاّلِزَم ِمَن الُمَتَعّدي: 2- اْماَلأَ الَفراَغ ِبالِفْعِل الُمنا�شِ

َم،  اأَناَر ، َفِرَح.  َيْحُر�ُس ، طاَر، َنظَّ
اأ    -........... الَجْي�ُس الُحدوَد. 

التَّراكيُب َوالأَ�شاليُب اللَُّغِويَُّة

ُمراَجَعُة الِفْعِل الاّلِزمِ  َوالِفْعِل الُمتََعّدي 

الَفْهُم َواِل�ْشتيعاُب َوالتَّْحليُل
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ريَق .   باُح الطَّ ب - .........الِم�شْ
فوُر. جـ - .......الُع�شْ

 د  - ....... الُجْمهوُر َبالَفوِز.
ْرِطيُّ الُمروَر.  هـ  - ....... ال�شُّ

ِف الأَْفعاَل الآِتَيَة في ُجَمٍل ِمْن اإْن�شاِئَك، ُثمَّ اْكُتْبها في َدْفَتِرَك :  3 – َوظِّ
ََّم ، اأَْقَبَل .  ِلُح ،  َتاَأل - َرِبَح ، َفرَّ ، ُي�شْ

لِزَمْيِن  ِفْعَلْيِن  ِمْنُه  َوا�ْشَتْخِرْج  وِكباُرها(،  النُّفو�ِس  غاُر  )�شِ الِقراَءِة  َدْر�ِس  اإِلى  ُعْد   -  4
َيْيِن، َواْكُتْبها في َدْفَتِرَك.    واآَخَرْيِن ُمَتَعدِّ

ِبْط اأَواِخَر الَكلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في الُجَمِل الآِتيِة : 5 – ا�شْ
هوَن الَمكان َقْبَل ُمغاَدَرِتِه. ُف الُمَتَنزِّ اأ    - ُيَنظِّ

ِد.  ب - ُتْقِلُع الّطاِئَرة في وْقِتها الُمَحدَّ
عاء.   جـ - َي�ْشَتجيُب اهللُ الدُّ

ُن الَّذي ا�ْشتوى َعلْيه الِقْرُد، َفَهوى اإِلى الَبْحِر. َوكاَن الَغْيَلُم )َذَكُر  َدَف اأَِن الَتوى الُغ�شْ �شَ
َلْحفاِة( َيُمرُّ ِمْن ُهناَك ، فا�ْشَتلقى الِقْرُد َعلى َظْهِرِه الَعْظِميِّ َوَنَقَلُه اإِلى اأَْقرِب ُم�ْشَت�ْشًفى،  ال�شُّ

حى واِحُدُهما ل َيْفَتِرُق َعِن الآَخِر .  َفتاآخى اِلْثناِن َواأَ�شْ
َبْيِتِه،  لى  اإِ ِلَيْذَهَب َمَعه  َواأَْعياُه ذِلَك، َوَدعا الِقْرَد  اأَْهِلِه  ُبْعَدُه َعْن  َيْوٍم �َشكا الَغْيَلُم  َوذاَت 
ْزعاِج ، َوَعَدَم  ديِق الُبْعَد َعِن الإِ فا�ْشَتْحيا الِقْرُد، َوَنوى اأَّل ُيْثِقَل َعلى الَغْيَلِم؛ ِلأَنَّ ِمْن َمزايا ال�شَّ

ُب. ُد اأَْكَثَر ِمّما ُتَقرِّ َة اإِلقاِء الَو�شايا َوالتَّْوجيهاِت الَّتي ُتَبعِّ نيا ، َوِقلَّ ْكوى ِمْن َرزايا الدُّ ال�شَّ
ٍف رُّ ِع - ِبَت�شَ َكليلُة وْدِمَنُة لْبِن الُمَقفَّ

الأَِلُف اللَّيِّنَُة في اآِخِر الأَْفعاِل َوالأَ�ْشماِء َغْيِر الثُّالِثيَِّة
اْقَراأَ النَّ�سَّ الآتَي:

الِْكتابَُة
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اأَْكَثُر  اأَْي  ُثالِثيٍَّة،  َغْيُر  َواأَ�ْشماٌء  اأَْفعاٌل  اأَنَّها  َتِجْد  َخطٌّ  َتْحَتها  الَّتي  الَكِلماِت  في  اْنُظْر 
حى،  ِمْن َثالَثِة اأْحُرٍف. وَلَعلََّك َلَحْظَت اأَنَّها اْنَتهْت ِبالأَِلِف الَمْق�شوَرِة في الأْفعاِل )اأ�شْ
ِلٍف قاِئَمٍة )ا( . اإًِذا، ما  الَتوى، وا�ْشَتوى( ، اأَّما في الِفْعَلْيِن )ا�ْشَتحيا، واأَْعياُه( َفَقْد ُكِتَبْت ِباأَ
َبُب في اْخِتالِف ِكتاَبِة الأَِلِف في اآِخِر الأَفْعاِل َغْيِر الثُّالِثيَِّة؟ اإِنَّ الأَْفعاَل الَّتي ُكِتَبْت فيها  ال�شَّ
حى، ا�ْشَتوى، الَتوى(،  الأَِلُف َمْق�شوَرًة )ى( َلْم ُت�ْشَبِق الأَِلُف فيها ِبياٍء، ِمثاُل َذِلَك: )اأَ�شْ
َمْت فيها الأَِلُف قاِئَمًة؛ ِلأَنَّ الأَِلَف �ُشِبَقْت ِبياٍء،  اأَّما في الِفْعَلْيِن: )ا�ْشَتْحيا،اأَْعيا( َفَقْد ُر�شِ
َرزايا،  �َشْكوى،  ِمْثِل: )ُم�ْشَت�ْشفى،  في  الثُّالِثيَِّة،  َغْيِر  الأَ�ْشماِء  َعلى  َيْنَطِبُق  ُه  َنْف�شُ والأَْمُر 

الَو�شايا(. 
يِّنُة في اآِخِر الأَ�ْشمـاِء والأَْفعاِل غيِر الثُّالِثيَِّة َمْق�شورًة )ى( ما َلْم  اإًذا، ُتْكَتُب الأَِلُف اللَّ

َت�ْشِبْقها ياٌء.

1 - ُعْد اإِلى َدْر�ِس الِقراَءِة، وا�ْشَتْخِرْج ِمْنُه فعاًل غيَر ثالثيٍّ انَتهى ِباأَِلٍف َمْق�شوَرٍة .  

وَرِة الَّتي هي َعَلْيها في ُكلٍّ ِمَن الأَْفعاِل الآِتَيِة:  2 - َبيِّْن �َشَبَب ِكتاَبِة الأَِلِف َعلى ال�شّ
- اْنَتهى، اْكَتفى، اأَْحيا، اأَْم�شى . 

التَّْدريباُت

ْمالِء. اْكُتْب ما ُيْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكَتيِِّب ُن�شو�ِس اّل�ْشِتماِع َوالإِ

ْمالُء الإِ

الُمناَق�َشُة
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نَُة الأَْخالُق الَح�َشَ
َة ميزاِنِه في الآِخَرِة، اإْذ ُهَو  ُح ِكفَّ نيا، وُيَرجِّ اإِنَّ ُح�ْشَن الُخُلِق َيْرَفُع َمْنِزَلَة �شاِحِبِه في الدُّ
اأَْثَقُل �َشْيٍء في ميزاِن الَعْبِد الُموؤِْمِن َيْوَم القياَمِة، َفَقْد قاَل  : »ما ِمْن �َشْيٍء اأْثَقُل في ميزاِن 

ٍن، واإنَّ اهلَل لَيْبُغ�ُس الفاِح�َس الَبذيَء«. الَعْبِد الُموؤِْمِن َيْوَم القياَمِة ِمْن ُخُلٍق َح�شَ
ِل  ُهم َعلى التََّجمُّ ِن، َوَيُح�شُّ يََّة الُخُلِق الَح�شَ حاَبِة  اأََهمِّ ُد ِلل�شَّ َوكاَن َر�شوُل اهلِل  ُيوؤَكِّ
الَكبيِر في  ِلأََثِرِه  ِمْنُه  اإْدراًكا  الَقْوِل والِفْعِل؛  ِمَن  �َشّتى  باأَ�شاليَب  ِهم  ُنفو�شِ اإِلى  ِبِه، وُيَحبُِّبُه 

باِع، َوَتْزِكَيِة النُّفو�ِس، َوَتْجميِل الأَْخالِق.  َتْهذيِب الطِّ
ْحَمِة ِبِهم الأَثُر  ْح�شاِن اإِلى الّنا�ِس َوالرَّ يَِّبِة َوالإِ ماَحِة والَكِلَمِة الطَّ ْفِق َوال�شَّ َوَقْد كاَن ِللرِّ
ليَمَة َتْهَتدي  �ْشالِم في ُربوِع الَمْعموَرِة، َول �َشكَّ في اأَنَّ الِفْطَرَة ال�شَّ الَقِويُّ في اْنِت�شاِر الإِ

اإِلى الَخْيِر، َوَتْنَجِذُب اإِلى ما َيْدعو اإِلى الَف�شاِئِل َوالَمكاِرِم.

�ِس النَّ�سَّ ال�ّشاِبَق ِبُلَغِتَك.  1 - َلخِّ
2 -  اْكُتْب ِحواًرا َبْيَنَك َوَبْيَن َزميِلَك َعْن ُح�ْشِن الِجواِر، ُم�ْشَتعيًنا بالأَْفكاِر الآِتَيِة:

ُثُه«. قاَل َر�شوُل اهلِل : »مازاَل ِجْبريُل يو�شيني بالجاِر َحّتى َظَنْنُت اأَنَُّه �َشُيَورِّ اأ    - 
ِم الّنْف�َس بالأخالِق َت�ْشَتِقِم الُح اأْمِرَك لالأخالِق َمْرجُعُه               َفَقوِّ �شَ ب - 

ِمْن ُحقوِق الجاِر ُمعاَمَلُتُه ِبالُح�ْشنى َوُم�شاَعَدُتُه ِعْنَد الحاَجِة.  جـ - 
اأََثُر ُح�ْشِن الجواِر في حياِة الّنا�ِس َواإِ�شاَعِة الَمَحبَِّة َوالأُلَْفِة َبْيَنُهم.  د    - 

ْح�شاُن ِلْلجاِر.  هـ  - ِمْن َكماِل الإيماِن الإِ

التَّْعبيُر
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ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا الَجميَلِة

ابُن اأُمَِّك َحّواَء َواأَبيَك اآَدَم 
ِه  خوُه ابُن اأُمِّ نا اأَ َدَخَل اأَْعراِبيٌّ َعلى ُمعاِوَيَة، َبْعَد اأَِن ا�ْشَتاأَْذَن حاِجَبُه، َوقاَل َلُه: اأَ
َك َحّواَء  : َنَعْم،اأَخوَك ابُن اأُمِّ اأَلَُه ُمعاِوَيُة: َتقوُل اإِنََّك اأَخي؟ فقاَل الأْعراِبيُّ َواأَبيِه . َف�شَ

َواأَبيَك اآَدَم. 
َف�شاَح ُمعاِوَيُة:يا ُغالُم، اأَْعِطِه ِدْرَهًما. 

َك َواأَبيَك ِدْرَهمًا واِحًدا؟! :ِدْرَهٌم! اأَُتْعطي اأَخاَك ابَن اأُمِّ َفقاَل الأَْعراِبيُّ
َفقاَل ُمعاِوَيُة:يا اأَخي، َلْو اأَنَّني اأَْعَطْيُت ُكلَّ ما في َبْيِت ماِل الُم�ْشِلميَن ِلإِْخَوِتنا 

ْرَهُم .  ِمْن اآَدَم َوَحّواَء، ما َبَلَغَك هذا الدِّ
ٍف.        رُّ ِحكاياٌت ِمَن التُّراِث، ِبَت�شَ

ثمَّ  الغيبِة،  َعن  َتْنهى  اآيٍة  َعْن  الُحُجرات  �شوَرِة  في  واْبَحْث  الَكريِم،  الُقراآِن  اإلى  ُعْد   
اإليِه على  ْلَت  ا�شَتِعْن باأحِد الّتفا�شيِر في مكتبِة َمْدَر�َشِتَك؛ لتف�شيِرها، ثمَّ اقراأ ما َتَو�شَّ

ُزمالِئَك.
يِّنِة في الأفعاِل  ْم مطِويًَّة على جهاِز الحا�شوِب، ُتبيُِّن فيها قواعَد كتابِة الألِف اللَّ َمّ �شَ  

َك. ها في �شفِّ الّثالثيَِّة وغيِر الّثالثيَِّة.ثمَّ اْعِر�شْ

النَّ�شاُط
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