






ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول2 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ـــف اخلام�س الأ�سا�ســـّي، ترّكز على املهارات الأ�سا�ســـّية فـي  هذه ماّدة من مواّد التعّلم الذاتّي نقّدمها لتالميذنا فـي ال�سّ
فـّية  مادة الّلغة العربّية، وهي موّجهة اإىل التالميذ الذين مل ي�ستطيعوا الو�سول اإىل املدر�سة لتلّقي الّتعليم فـي الغرفة ال�سّ

لتكون لهم عونًا على التعّلم، كما ت�ساعدهم على التعّلم فـي حال عدم توّفر الكتاب املدر�سّي.

ـــفـّية، فــــي حال متّكن التلميذ من  وميكـــن اأن ي�ســـتفـيد من هذه املاّدة كلٌّ من املعّلم والتلميذ داخل املدر�ســـة والغرفة ال�سّ
الو�ســـول اإىل املدر�ســـة، وفـي حال توّفر الكتاب املدر�سّي بني يديه، علمًا اأّن هذه املاّدة ت�سري وفق منهجّية الكتاب املدر�سّي 
وما ت�سّمنه من وحدات وجمالت واأن�سطة وتدريبات، وكّل ما يجده التلميذ اأو املعّلم من اأن�سطة وتدريبات وتعليقات غري 
واردة فــــي الكتاب املدر�ســـّي هي اإثراءات اأُدخلت اإىل هذه املواد لتغنيهـــا، وتعني التالميذ على امتالك املهارات املطلوبة، 
كما ت�ســـاعدهم على اكت�ســـاب املعـــارف واحلقائق واملبـــادئ والقيم والّتاهات )الـــواردة فـي املنهاج املقـــّرر ملاّدة اللغة 

العربّية لل�سّف اخلام�س(.

وهذه املهارات تت�ضّمن:

الإجابة عن اأ�سئلة الفهم وال�ستيعاب وحتديد الفكرة العاّمة، والفكر الّرئي�سة والفرعّية.. 1

اّتخاذ املواقف والقرارات واإبداء الّراأي مع التعليل.. 2

تنفـيذ الّتدريبات الّلغوّية املنتمية.. 3

حتديد املعنى الّلفظي والّدليل للمفردات، وحتديد الأ�سداد و نوع الّتاكيب وحماكاتها.. 4

امتة والباحثة املوّظفة …(.. 5 تنفـيذ تدريبات القراءة بكّل اأنواعها: )املعّبة و اجلهرية وال�سّ

تذّوق الّن�سو�س الأدبّية، واحلكم عليها.. 6

حّل امل�سكالت وتف�سري الظواهر وو�سف ال�ّسخ�سيات والأمكنة واإجراء املقابالت الإذاعية وال�سحفـّية. . 7

ورة اأو اخلب.. 8 كتابة التقارير والّر�سائل باأنواعها والتعليق على ال�سّ

ة.. 9 ة اأو تلخي�سها، اأو اإ�سافة حوار اأو �سخ�سّية اإىل الق�سّ كتابة الن�سو�س ال�ّسردّية واملقاطع الو�سفـّية، واإعادة �سوغ الق�سّ

توظيف املعارف املكت�سبة و املفاهيم اجلديدة فـي مواقف حياتّية.. 10

ونحن ناأمل من تالميذنا الأعزاء تخ�ســـي�س اأكرث من �ســـاعة يومّيًا من وقت درا�ســـتهم لدرا�ســـة هذه املاّدة وقراءتها، وتنفـيذ الأن�ســـطة 
والتدريبـــات الواردة فـيها، كما ناأمل مراعاة ت�سل�ســـل الوحدات الواردة فـي هـــذه املاّدة وطريقة بنائها؛ اأي عدم النتقال من 
ـــرورّي تخ�ســـي�س وقت فـي نهاية كّل اأ�ســـبوع  وحدة اإىل اأخرى قبل النتهاء من درا�ســـتها وفهمها ب�ســـكٍل كامل، ومن ال�سّ

ملراجعة املواّد واملو�سوعات التي مّتت درا�ستها.
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الوحدة الأوىل : العالقات الأ�رسّية والجتماعّية

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س 

7ولديمعارف ومهاراتالأّول

مائُر املّت�سلةقواعدالّثاين 11ال�سَّ

16الهمزة املتو�ّسطةاإمالءالّثالث

20اليومّياتتعبريالّرابع

بية املدنّية انية: الترَّ الوحدة الثرَّ

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س 

25رامي وال�سّيادمعارف ومهاراتالأّول

29الفعُل امل�سارُعقواعدالّثاين

ردّيتعبريالّثالث 33النَّ�س ال�سَّ

36الّتعاوُنمعارف ومهاراتالّرابع

40الفعُل املبنّي للمعلومقواعداخلام�س

ة(اإمالءال�ّساد�س طة ال�ّساّذة)اخلا�سّ 43حالُت الهمزِة املُتو�سِّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول4 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الثة: العلم والّتقانة الوحدة الثرَّ

رقم ال�صفحةاملجالاملجال رقم الّدر�س 

46الهاتفمعارف ومهاراتالأّول

51الفعل املبنّي للمجهولقواعدالّثاين

56كتابة تقرير ) عر�س تربة(تعبريالّثالث

59مبدعونمعارف ومهاراتالّرابع

حيح والفعل املعتّلقواعداخلام�س 63الفعل ال�سّ

67همزُة القطعاإمالءال�ساد�س

ابعة: وطني �صورية الوحدة الررَّ

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س 

73�سورية رّبي يحميهامعارف ومهاراتالأّول

78ظرفا الّزمان واملكانقواعدالّثاين

83همزة الو�سلاإمالءالّثالث

88 كتابة املقطع الو�سفـّي ) و�سف ال�ّسخ�سّية(تعبريالّرابع

92مدينة عفرينمعارف ومهاراتاخلام�س

97امل�ساف اإليهقواعدال�ساد�س

ابع 103التَّاء املب�سوطةاإمالءال�سَّ
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الوحدة اخلام�صة: العمل

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجال رقم الّدر�س 

جادمعارف ومهاراتالأّول 108حياكة ال�سَّ

112ا�سم الفاعل وا�سم املفعولقواعدالّثاين

116عمٌل يدويٌّتعبريالّثالث

119زيارة اأغنت معرفتيمعارف ومهاراتالّرابع

مائر املنف�سلةقواعداخلام�س 123ال�سَّ

اث اد�صة: الترُّ الوحدة ال�صرَّ

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س 

129الغراب والإبريقمعارف ومهاراتالأّول

134اجلملة ال�سمّيةقواعدالّثاين

ةتعبريالّثالث 139اإعادة �سوغ الق�سّ

145عر�س �سعبّيمعارف ومهاراتالّرابع

150اأنواع اخلبقواعداخلام�س



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول6 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ـي )1980(، مار�َس  قائل النَّ�سِّ  عبد الكرمي الكرمي ) اأبو �سلمى(: �ساعٌر فل�سطينيٌّ وِلَد فـي طولكرم عام )1907( وتوِفّ
التَّعليَم فـي القد�ِس، ُجِمعْت اأعماُلُه فـي ديواٍن �سدَر عن داِر العودِة فـي بريوت. 
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ر�س الأّول ولديالدرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة النَّ�سِّ قراءًة جهرّيًة معّبًة.. 1
فهِم النَّ�سِّ َفْهمًا جمماًل وتف�سيلّيًا.. 2
تذّوِق النَّ�سِّ َجمالّيًا.. 3

ورَة... ُثمَّ اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة للإجاَبِة عن الأ�ضئلِة التي تليِه: تاأّمل بنيَّ ال�ضّ

Kelly Sikkema :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/95072945@N05/15215244914/in/photostream/ :امل�صدر



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول8 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الن�ّص:

ه���ِر النَّدياأن���َت الهوى ي���ا ولدي 11 يا نفح���َة الزَّ
���ي، ويا 21 ُعر����سَ الأم���اين ف�ي َغِدي���ا ُحُل���َم املا�ضِ
َكِب���ديُبن���يَّ ! اأن���َت ِمْن دمي 31 م���ن  وِقطع���ٌة 

م���اِن الأنَك���ِدنَزع���ُت مْن درِب���َك اأ�ض� 41 ����واَك الزَّ
اآ 51 دِف���ُن  اأ بي���ديياليَتن���ي  احلي���اِة  لَم 
اأز 61 وتغت���ديحّتى ت���روَح ف���وَق  ب���ا  الرُّ ه���اِر 

راً 71 ُم���رِّ اأرى  ملُ�ضَتعب���ِدلك���ي  ا للوط���ن 
غ���داً: 81 خ���ًا  موؤرِّ ول���ديقل���ُت  ال�ّضعي���ُد  ه���ذا 

�رسح املفردات

با: ما ارتفَع مَن الأر�س. موؤرِّخاً: كاتُب التَّاريِخ. عب. الرُّ ائحة الَعِطَرة. الأنَكِد: ال�سَّ نفحَة: الرَّ

الفكرةُ العاّمة
ا ياأتي: َة للنَّ�صِّ ممَّ �ضع خّطاً حتَت الفكرَة العامَّ

اأ. ُحبُّ الأِب ولَدُه.

ب. ُحبُّ الولِد اأباُه.

ت. اأمنياُت الوالِد لولِدِه.
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ئي�َصة الفكُر الررَّ
ا ياأتي: املأ الفراَغ برَقِم البيِت ال�ّضعرّي الذي ينا�ِضُب كلَّ فكرٍة ممَّ

فولِة وَفرحُتُه فـي امل�ستقبِل. ).............( ■ الولُد ُحْلُم اأبيِه فـي الطُّ

الولُد قطعٌة ِمْن ج�سِد اأبيه. ).............( ■

عوباِت ِمْن حياِة وَلِده. ).............( ■ اإزالُة الأِب ال�سُّ

اأمتنرَّى اأن تكوَن دقيقًا فـي اإجاباتك

ال�صتيعاب والفهُم
حيحَة مّما ياأتي: 1 اخرِت الإجابَة ال�ضَّ

با وتغتدي(. املعنى املق�سوُد ِبـ )حتَّى تروَح فوَق اأزهاِر الرُّ
اأ. مت�سي فوَق الوروِد والأزهاِر فـي احُلقوِل. 

عيدِة الآمنِة. ب. َتنَعُم باحلياِة ال�سَّ
باِح وامَل�ساء.  ت.مُتاِر�ُس اللَِّعب وامَلرَح فـي ال�سَّ

اُن بُن املُعلَّى: 2 قاَل ِحطَّ

َبْيَنن����ا اأولُدن����ا  ����ا  �ضي على الأَر�سواإنَّ اأكباُدن���ا َتْ
ُدلَّ مَن الّن�صِّ على البيِت الذي َيلتقي َمعناُه مَع َمْعنى البيِت ال�ّضاِبق.

 

موقٌف وراأٌي
ماذا تقول لـِ:

اأٍب َيبذُل ُجهدًا لإ�سعاِد اأولِدِه   ■

َرفـيِقَك الذي ُي�سِعُد والَديِه بتفوُِّقه   ■

ناء عليه موقٌف ت�صتحقرُّ الثرَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول10 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اكيُب اللرُّغُة والترَّ
اكيِب. لميذ: بعد قراَءِتَك لالأبياِت تعاَل لنتناوَل تدريباِت اللُّغِة والتَّ الآن عزيزي التِّ

1 هاِت مَن البيَتني الثَّاين وال�ّضاد�ِص �ضّد كلمَتي:

احلا�سر: ....................... ■

تيء: ....................... ■

2 ثنِّ الكلماِت الآتيَة، ثمَّ اجَمْعها:

خ:   ■ موؤرِّ

نغمة:   ■

كبد:   ■

اأثق بقدرتك على احلّل

تدريبات قرائّية
حيَح(. بَط ال�سَّ ، واقراأهما اأماَم والديَك قراءًة معّبًة، ثّم احفظُهما )مراعيًا ال�سَّ اخْت مقطَعنِي مَن الّن�سِّ

التذّوق
اأكمل ما ياأتي:

( فـي البيِت الثَّالِث ِلُيظهَر م�ساِعَر   اعُر كلمَة )ُبنيَّ ا�ستخدَم ال�سَّ

ل  ائِع اأن تنُثَ ) ت�ضرح( البيَتني: )الأوَّ عزيزي التِّلميذ:ا�ضتفد من اإجاباِتَك ال�ّضابقِة، وحاول باأ�ضلوِبَك اجلميِل والرَّ
ابع(. وال�ضَّ
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ر�س الّثاين مائرُ املّت�صلةالدرَّ ال�صرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

مائر املّت�سلة واأنواعها.. 1 تعّرِف ال�سّ
مائِر املّت�سلِة ا�ستخدامًا �سحيحًا.. 2 ا�ستخداِم ال�سّ

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً اأّن الكلمة ثلثة اأنواع، هي:

ا�سم: اأحمد - �سّف - اأنا - هو. ■
فعل: قراأ - يكتب - ادر�س. ■
حرف: اإّن - اإىل. ■

مائر املنف�سلة ومنها: اأنا - هو - اأنت - اأنتم. ف الّرابع ال�سّ وتــذّكـــر: اأّنه مّر معنا فـي ال�سّ

املهّمة 1

الأمثلة
عزيزي التِّلميذ: اقراأ النَّ�صَّ الآتي:

ِتها، واإذا جاءَك اأحٌد بخٍب، فتبنّي حقيَقَتُه، لأن ت�سّرَعنا يعوُد  )يا ولدي ل تتكّلم عن الأ�سياِء اإّل بعَد تاأّكِدَك من �سحَّ
علينا بالّندِم(.

1 اأمِتِم الفراَغ:املتكلُِّم فـي ال�سم )ولدي( هو………………… الذي دّل عليِه …………………  
ماذا اأ�سّميِه ؟اأ�سّميه…………………

مري )الياء( اّت�سَل بال�سم اأم انف�سَل عنُه؟ ...................................  2 اأهذا ال�سّ

مرِي املنف�سل؟ اذكر الفرَق بيَنهما. مرِي املّت�سِل وال�سَّ 3 هل عرفَت الفرَق بنَي ال�سَّ

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



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول12 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
اهِر: �سمريًا مّت�ساًل ويدّل على: متكلٍِّم اأو ُماَطٍب اأو غائب. ُل بالكلمِة ويحلُّ حملَّ ال�سم الظَّ ن�سّمي ما يّت�سِ

تدّرب
والآن بنّي: تعاَل ننّفِذ التَّدريَب الآتي: 

مائر َوْفَق اجلدوِل الآتي: اقراأ املثاَلني، ثّم �ضّنف ال�ضَّ
ق كلَّ ما يقاُل لك.ب. �سديقي من اإذا دعوُتُه يجيبني. اأ. ل ت�سدِّ

مرُي املّت�ضُل بهاالكلمة دللُتهال�ضَّ

اخلطابالكافلك

   

   

   

املهمة 2

الأمثلة
متّعن فـي الكلماِت املُ�س اِر اإليها بخطٍّ فـي الأمثلِة الآتيِة، ثّم �سنِّف ما حتتُه خّط من الكلماِت التي اّت�سل بكلٍّ منها �سمرٌي 

متَّ�سٌل فـي اجلدول الآتي:

اأ. اإذا ا�ستعاَن بَك �سديٌق فاأِعْنُه على ق�ساِء حاجتِه.
َث اإيلَّ �سَدقني. ب. اأحبُّ فـي �سديقي اأّنه اإذا حتدَّ

دِم. ت. اإذا ت�سّرعنا بعَملنا عاَد علينا بالنَّ
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مرُي املّت�ضُل بهال�ضم مرُي املّت�ضُل بهالفعلال�ضَّ مرُي املّت�ضُل بهاحلرفال�ضَّ ال�ضَّ

      

      

      

تدّرب
ف اثننِي منها فـي و�ضِف �ضديٍق لك فـي جملتني مفـيدتني: مائَر املّت�ضلَة، وظِّ بعد تعّرفك ال�ضَّ

�سديقي  

 
ناأمل اأّن جملَك �ستكوُن رائعًة. ميكنَك ال�ستعانُة بوالديَك كي تعرَف راأَيُهَما اأي�سًا.

املهّمة 3

الأمثلة
لَة بالأفعال؟ اأاأنت جاهز هّيا بنا.... مائَر املُّت�سِ ُز ال�سَّ يِّ لميذ: ما راأُيَك الآَن اأن ننتقَل لن�ساٍط يعّلُمنا كيَف ُنَ عزيزي التِّ

اقراأ الأمثلَة الآتيَة:

اأ. قلت لك.
ب. قالوا لك.
ت. قال لك.

ث. قويل يل.
ج. قلن له.

هل لحظَت اأّن الكلماِت امللّونَة جميُعها اأفعاٌل؟
مائِر التي اّت�سلت بهذِه الأفعاِل و�سّنفها فـي اجلدوِل الآتي ُم�ستعينًا بامِلثال. الآن: دلَّ على ال�سَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول14 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

مري املّت�ضل دللُة ال�ضّ

مرِي الفعل ال�ضَّ
املّت�ضِل به

مفرد 
متكلِّم

مفرد موؤّنث 
جماعة مثّنىخماطب

الّذكور
جماعة 
الإناث

     الّتـاءقلُت

       

       

       

       

       

ال�صتنتاج
مائَر التي تّت�ضُل بالأفعاِل هي: بناًء على ما �ضبق نلحُظ اأّن ال�ضَّ

الّتاء املتحركة. ■
واو اجلماعة. ■
األف الثنني. ■
نون الّن�سوة. ■
ياء املوؤّنثة املخاطبة. ■

عزيزي ما راأيك اأن ننتقل الآن اإىل التَّدريبات الآتية لن�ستمتع اأكرَث بهذا الّدر�س الّرائع؟ اأنت جاهز دومًا األي�س كذلك؟
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قومي النهائّي الترَّ
لميذ: عزيزي التِّ

مري املّت�ضل املنا�ضب:  1 املأ الفراَغ بال�ضّ

الّتلميذاُت و�سعـْـ ……… الّنجاح هدفًا. ■

املعلِّموَن يحر�سـ ……… على بناء الأجيال. ■

هل َرّبـيـ ……… اأولدِك على مكارِم الأخالِق اأّيتها الأّم ؟ ■

حيَحَة   اأنا على ثقٍة من اأنرَّك �صتعرُف الإجابَة ال�صرَّ

بيعِة  فـي الّربيِع. ُف فـيها جماَل الطَّ ف �ضمرياً مّت�ضًل باأحِد الأفعاِل فـي جملٍة مفـيدٍة ت�ضِ 2 اأريدَك الآن اأن ُتوظِّ

 

 

َفها اأتوّقُع منَك ُجملًة رائعًة ميكنَك ال�صتعانُة ب�صورٍة لت�صِ
مائِر املّت�ضلِة التي مّرت معَك فـي كتابِة فقرٍة تبنّيُ فـيها دوَر الوالَدين فـي حياِتنا. 3 لنعمَل الآن على توظيِف ال�ضّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفـيق اأح�صنت مع اأمنياتي بالترَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول16 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س الّثالث الهمزة املتو�ّصطةالدرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعليِل كتابِة الهمزِة املتو�ّسطِة بح�سِب ما ُينا�ِسبها.. 1
كتابِة الهمزِة املتو�ّسطِة كتاَبًة �سحيحَة.. 2

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ: تاأّمل املخّطط الآتي، ُثمَّ اأجب عن الأ�ضئلِة التي يليه:
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املهّمة 1

الأمثلة

َت َحياتي َفَرحًا. اأ. َماَلأْ
ب. ُيوؤِْن�ُس الِكتاُب الّطالَب.

ت. ُكْن مَن الذيَن اإذا �ُسِئلوا اأَعَطوا.

ابقة ؟ ع حتَتها خّط فـي الأمثلِة ال�سَّ 1 ما موقُع الهمزِة بني حروِف الكلماِت التي ُو�سِ

 

2 ماذا ن�سّميها؟

 

ال�صتنتاج
طُة: هي همزٌة تقُع فـي و�سِط الكلمِة بني حرَفني.  الهمزُة املتو�ضِّ

الفتحة: ينا�سبها الألف)اأ(. ■
ّمة: ينا�سبها الواو )وؤ(. ■ ال�سّ
الك�سرة: ينا�سبها الّنبة )ــئـ(. ■

عزيزي اأكمِل الفراَغ الآتي مبا ينا�ضب:
الفتحُة ينا�سبها……………… و……………… ينا�سُبها الواو، والك�سرة ينا�سُبها………………



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول18 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهّمة 2
الآن بنّي اقراأ الكلمات الآتيَة: 

اأ. ماَلأَْت.
ب. ُيوؤِْن�ُس.
ت. �ُسِئَل.

1 حّدْد َحَرَكَة الَهمَزِة وحرَكَة احلرِف الذي قبَلها.  

2 قاِرْن فـي كلمِة ) ُيوؤِْن�ُس( بنَي حركِة الهمَزِة وحركِة احَلرِف الذي قبَلها، اأيُّهما اأقوى؟  

3 ما احَلرُف الذي ُينا�ِسُب احَلَرَكَة الأقوى؟ هل ُكِتَبِت الَهمَزُة عليه؟  

ال�صتنتاج
طِة ننظُر اإىل حركِة الهمزِة وحركِة احلرِف الذي قبَلها ونكُتُبها على ما ينا�ِسُب اأقوى احلركات. لكتابِة الهمزِة املتو�سِّ

ّمة - الفتحة - ال�ّسكون. اأقوى احلركات هي: الك�سرة - ال�سّ

تدّرب
اقراأ الآن �ضديقي الأمثلَة املوجودَة فـي اأعلى ال�ضفحِة، ثّم قم مبلء اجلدوِل الآتي:

حركُة احلرِف حركُتهانوُع الهمزِةالكلمُة
الذي قبلها

ما ُينا�ضُب اأقوى احلركُة الأقوى
احلركَتني

      

      
لقد اأ�سبحَت قادرًا على حتديِد احلركاِت واملقارنِة بينها وحتديِد الأقوى وما ينا�ِسُبها. 

حماَك ال له
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تدّرب
َطِة على واو فـي كلمِة ) ُلوؤَي(، وعلى اأَِلف فـي كلمة )َراأْ�ص(.  عّلل كتابَة الهمزِة املتو�ضِّ

) لـــوؤي( ُكِتَبـــت الهمـــزُة فـيهـــا علـــى واو لأنَّ حرَكَتهـــا  ……………… وحرَكـــة مـــا قبِلهـــا……………… ■

والـ……………… اأقوى من ……………… وينا�سبها  

) َراأْ�س(   ■

قومي النهائّي الترَّ
طَة بحالِتها املُختِلَفِة بال�ضتعانِة بالكلماِت الآتيِة:   ها م�ضتخِدَماً الهمزَة املتو�ضِّ ُف فـيها ُلعبًة حُتبُّ اكتب فقرًة ت�ضِ

ائرة - �ضاأَل - موؤّيد(. )الطَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الآن ن�صكرَك على جهِدَك، ونقوُل لَك اإىل لقاٍء اآخَر



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول20 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س الّرابع اليومّياتالدرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعريِف اليومّيات.. 1
كتابِة اليومّيات.. 2
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املهّمة 1

كتَب ح�ســـاٌم فـي مذّكراِتِه: ا�ســـتيقظُت �ســـباحًا وذهبُت اإىل املدر�ســـِة، وبعَد انتهاِء الّدواِم مررُت اأماَم �ســـوِر حديقِة 
احَلَيوان.

عزيزي: اقراأْ ما كتَب ح�ضام. براأِيَك هل كتَب ُح�ضاٌم يومّياِتِه لنف�ِضِه اأم ل�ضخ�ٍص اآخَر؟

 

تعّرف
ماذا نعني بكلمِة يومّيات؟

اليومّيــــات: هي مذّكراٌت يكتُبها ال�ّســـخ�ُس بنف�ِســـِه عن حـــوادَث واقعّيٍة وتكوُن ب�ســـمرِي املتكلِِّم اأو الغائِب ومن �ســـروِطها 
دُق فـي احِلكايِة. ال�سّ

تدّرب
تعاَل الآن عزيزي التِّلميذ وحاوْل كتابَة حوادث الأم�ِص ب�ضيغِة الغاِئِب. 

رًا كعادِتِه، ثمَّ   فـي يوم ……… املوافق ………/………/ 2013 ا�ستيقَظ ……………… مبكِّ

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول22 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ
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طّبق
والآن �ضاأطلُب اإليَك عزيزي التِّلميذ كتاَبَة حوادِث اليوِم ب�ضيغِة املتكلِّم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َة التي مّرْت بَك؟  1 هل تذّكرَت احلواِدَث الهامَّ
 

2 هل كتبَت عبًة تعّلمَتها من حاِدَثٍة مّرْت بَك؟ 
 

3 و الأهّم من ذلك هل كنَت �سادقًا فـي كتابِة الأحداِث؟ 
 

اإذا كانت الإجابُة نعم، فقد كتبَت يومّياتِك على نحٍو �سليم.

وفـيق اأح�صنت مع اأمنياتي بالترَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول24 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

، عمل مدّر�سًا لّلغة العربّية ثم وزيرًا للتبية، ووزيرًا للثقافة وخبريًا ملنّظمات عاملّية،  د. حممود اأحمد ال�سّيد: كاتٌب �سوريٌّ
له موؤّلفات كثرية ف ي جمايل الّلغة العربّية والتبية.
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ر�س الأّول رامي وال�صّيادالدرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ًة ُمراعيًا عالماِت الّتقيِم.. 1 قراءِة النَّ�سِّ قراءًة جهريَّ
2 .. حتديِد الفكرِة العاّمِة والفكِر الّرئي�سِة للنَّ�سِّ
3 .. تذّوق الأ�ساليب اجلمالّية فـي النَّ�سِّ

اقراأ الن�صَّ الآتي، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

خرى وُيرِجُعها  قاَل رامي: على �ســـاطِئ بحريٍة وقَف �سّياُد �سمٍك، كاَن ي�سطاُد �سمكًة وي�سُعها فـي ال�سّلِة، ثّم ي�سطاُد اأُ

اإىل البحريِة، فاأده�َســـني َمنظَرُه ف�ساألُتُه عِن ال�ّسَبِب، فقاَل: اأ�سُع ال�ّســـمكَة التي ي�سمُح القانوُن ب�سيِدها فـي ال�ّسّلِة واأُعيُد 

الأُخرى.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول26 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ْيِدها؟ مكَة اإىل البحريِة بعَد �سَ ْيِد يقوُل لَك اأَِعِد ال�سَّ قلُت: وهْل قانوُن ال�سَّ

ِد يجُب األَّ َي�سطاَدها  وِل املحدَّ يِد، وكلُّ �سمكٍة َيِقلُّ طوُلها عِن الطُّ ـــمكِة املنا�ســـَب لل�سَّ َد طوَل ال�سَّ قاَل: ل، ولكنَّ القانوَن حدَّ

مكاِت اإىل الُبحرْية. اأحٌد، لذلك اأعيُد بع�َس ال�سَّ

اُد وقاَل: لو فعْلُت ذلَك،  يَّ لَّة. �سِحَك ال�سَّ مكاِت الَّتي ت�سطاُدها ف ي ال�سَّ َع كلِّ ال�سَّ َك هنا وحَدك، وت�ستطيُع و�سْ قلُت َله: ولكنَّ

مِك ف ي هِذِه البحرية؟ ومْل َيَرين اأحٌد، وقاَم غريي بالعمِل ذاِته، وقاَم الآخروَن بذلك، فماذا َيح�سُل لل�سَّ

قْلُت: ل يبقى منُه �سيء.

َك، َهْل هذا العمُل �سحيح؟ قْلُت: بالّتاأكيِد غرُي �سحيح. قاَل: ف ي راأِيِ

الفكرةُ العاّمة

الآن بنّي: اقراأ الّن�سَّ قراءًة �سامتًة متاأنّيًة، ثّم �سع خّطًا حتَت الفكرِة العاّمِة املنا�سبِة للنَّ�سِّ مّما ياأتي:

يِد.أ.  ياد حوَل قواننِي ال�سَّ �سيُد ال�ّسمِك ممنوٌع دولّيًا.ب. حواُر رامي وال�سّ

ّياد.ت.  ده�سُة رامي من فعِل ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الررَّ

عزيزي التِّلميذ رّتب الفكر الآتية بح�ضِب ت�ضل�ضِل ورودها فـي النَّ�صِّ ال�ّضابق:

ب. حر�س ال�سّياد على �سالمِة ال�سمك ف ي البحريةاأ. �سبُب ده�سِة رامي

اِد وعمَلُه يَّ مِك اإىل الُبحريةت. مكاُن وقوِف ال�سَّ اِد اإعادَة ال�سَّ يَّ ث. تعليُل ال�سَّ
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ال�صتيعاب والفهُم

بنّي العزيز: قم الآن بقراءِة النَّ�سِّ قراءًة ثانيًة وا�ستعّد لالإجابِة عن اأ�سئلِة الفهِم وال�ستيعاب.

1 �سْع ُعنوانًا اآخَر للّن�ّس  

بُب الذي جعَل ال�سّياَد ي�سُع �سمكًة فـي ال�سّلِة ويعيُد اأخرى اإىل البحريِة؟ 2 ما ال�سَّ

 

ّياد كما بذت لك من الن�س؟   3 ما �سفات ال�سّ

موقٌف وراأي

بّدل جل�ضتَك وا�ضرتح قليًل، ثمَّ اأَبِد راأيَك فـي املوقَفني الآتَيني: 

ترُك اأحِدِهم �سنبوَر املاِء مفتوحًا   ■

و�سُع الأو�ساِخ فـي حاويِة الُقمامِة   ■

اللرُّغُة والّتاكيُب

اكيِب: الآن لننتقل اإىل الّلغِة والتَّ

1 هاِت جمَع كلٍّ من املفرداِت الآتيِة: 

�سّنارة: ………………�سائق: ………………قانون: ……………… 

2 دّل على مرادِف كلمِة )الياب�ضة( من اجلملِة الآتيِة: 

يِد فـي البحِر والبِّ كثريٌة(.  )قواننُي ال�سّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول28 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

( فـي اجلملَتني الآتيتني: 3 ما َمْعَنى كلمِة )حتلُّ

لمُة بعَد املغيِب. )………………(. ■ حُتلُّ الظُّ

تي �سيفًة عنَدنا. )………………(. ■ حُتلُّ عمَّ

الّتدريباُت القرائّية

قيم. ابَق مراعيًا عالماِت التَّ عزيزي اقراأ النَّ�سَّ ال�سَّ

التذّوق

اأّيهما اأجمُل فـي راأيَك ؟ وملاذا؟ 

اأده�َسني املنظُر:  

اأعَجَبني املنظُر:  

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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ر�س الّثاين الفعُل امل�صارُعالدرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

تعّرِف الفعِل امل�سارع.. 1
اإعراِب الفعِل امل�سارع.. 2
ا�ستخداِم الفعل امل�سارع ا�ستخدامًا �سحيحًا.. 3

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً:

أ ُة ثالثَة اأنواٍع:	. الكلمُة فـي اللُّغُة العربيَّ

حــرف ■فعـل ■ا�سـم ■

لِه وُينّون. 	.أ ن ول َيقَبُل )ال ( التَّعريف، فـي حني يقبُل الإ�سُم اإدخاَل )ال ( التَّعريف على اأوِّ الفعُل ل ي نوَّ

ٍد.	.أ الفعُل يدلُّ على حدٍث فـي زمٍن حمدَّ

ينق�سُم الفعُل اإىل ثالثِة اأنواع:	.أ

اأمر ■م�سارع ■ما�ٍس ■

الفعُل امل�سارع يقبُل اأن ُي�سبق بـ )�سوف، ال�سـني )�سـ((	.أ

مثال: يجتهُد. �سوَف يجتهُد. �سيجتهُد.

ٍن، ثمَّ اأجْب عن الأ�ضئلِة التي تليها: اقراأُ الأمثلَة الآتيَة بتمعُّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول30 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهّمة 1

الأمثلة

ُيحبُّ حمّمٌد القراءَة.

1 ما الّزمُن الذي حدَث )وقَع( فـيِه الفعُل ُيِحّب؟  

( مرفوعًا؟   2 هل جاَء الفعُل )يحبُّ

3 ما عالمُة رفِعِه؟  

تذّكر
ّمُة. الفعُل امل�ضارُع: فعٌل يدلُّ على حدٍث يقُع فـي الّزمِن احلا�سِر، وهَو مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ال�سّ

ة 2 املهمرَّ

الأمثلة
الآن عزيزي، اقراأِ الأمثلَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�ضِئلَِة التي تليها:

اأ. يجُب اأن ت�سَع �سمكًة فـي ال�سّلة.
يد. ب. لن اأتاوَز قانوَن ال�سّ

ت. �ساألُته كي اأفهَم �سبَب ت�سّرفه.

1 ما الأحرُف التي �سبَقت الأفعاَل امل�سارعة؟  

2 ما حركُة اآخِر هذه الأفعاِل؟  
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ال�صتنتاج
)اأن - لن - كي(: اأحرٌف نا�سَبٌة ت�سبُق الفعَل امل�ساِرَع وتن�سُبه. ■
عالمُة ن�سِب الفعِل امل�سارِع الفتحة. ■

تدّرب
اقراأ النَّموذَج املُعَرَب الآتي قراءًة متاأّنية: )َلْن يف�َضَل املجَتِهُد(.

لن: حرٌف نا�سٌب.
يف�َضَل: فعٌل م�سارٌع من�سوٌب بلن، وعالمُة ن�سِبِه الفتَحُة الّظاهَرُة على اآِخِره.

اِهَرُة على اآِخِره.  ُة الظَّ مَّ املجَتِهُد: فاعٌل مرفوٌع، وعالَمُة رفِعِه ال�سّ

.) َد املجدُّ والآن: اأعرب )لن يتدَّ

لن:  

يتّدَد:  

  : املجدُّ

املهّمة 3

الأمثلة
الآن �ضديقي اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ُثمَّ اأجْب عن الأ�ضئلَِة التي تليها:

اِد. فِّ ال�سيَّ اأ. مل يفهْم رامي �سبَب ت�سرُّ
ب. ل تتاأّخْر عْن موعِدنا.
رِي. ت. ِلتحَتْم قانوَن ال�سَّ

1 ما الأحرُف التي �سبَقت الفعَل املُ�سارع؟  

2 ما الّتغيرُي الذي طَراأَ على حرَكِة اآخرِه؟  



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول32 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
اهية(: اأحرٌف جازمٌة َت�سِبُق الفعَل املُ�سارَع فتجزُمُه. ■ مر - ل النَّ )مل - لم الأ

عالمُة جزِم الفعِل املُ�سارِع ال�ّسكون. ■

قومي النهائّي الترَّ

ّنف الأفعاَل املُ�ضارعَة الآتيَة فـي احلقِل املُنا�ضِب لها فـي اجلدوِل: 1 �ضَ

اأن يلعَب - تقراأُ - نهتمُّ - مل يجتمْع - لتدر�ْس - كي يحافَظ - لن يتاجَع - يحفُظ - ل تعبْث.

الفعُل امل�ضارُع املجزوُمالفعُل امل�ضارُع املن�ضوُبالفعُل امل�ضارُع املرفوُع

   

   

   

   

   

ِة املعنى: ْ ما يلَزُم ل�ضحَّ 2 اأدِخْل حرَف جزٍم على اجلملة الآتَية، ثّم غريِّ

ُر فـي كتابِة واجباِت. ……………… تتاأخَّ

 

الآن ن�صكرَك على جهدِك، ونقوُل لَك اإىل لقاٍء اآخر

وفـيق اأح�صنت مع اأمنياتي بالترَّ
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ر�س الّثالث دّيالدرَّ النرَّ�س ال�رسرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ردّي.. 1 ِف طريقِة كتابِة النَّ�سِّ ال�سَّ تعرُّ
كتابِة ن�سٍّ �سرديٍّ ُمراعيًا عنا�سَره.. 2

الأمثلة
اختباأ الإن�ساُن فـي منازلِه واحَلَيواُن فـي مراب�سِه، ومل يبَق غرُي البِد القار�ِس وليٍل اأ�سوَد ميٍف و�سوٍت مريٍع.

اعِة وَف ِرداًء وِبُقْرِبها وحيُدها. وفـي تلَك ال�سَّ وكاَن فـي منزٍل ُمنفِرٍد بنَي تلَك الُقرى امراأٌة جال�سٌة اأماَم َمْوِقٍد تن�ُسُج ال�سُّ

بيعِة. ها ِمْن غ�سِب الطَّ ِه حُمتِميًا بحُنوِّ ، واقتَب ِمْن اأُمِّ بيُّ ٍة، َفُذِعَر ال�سَّ ياُح ب�سدَّ َفِت الرِّ  َع�سَ

املُفردات اجلديدة

ها: عطِفها. مراب�ضِه: مفرده مرَب�س: َم�سكن، ماأوى. حُنوِّ

ة ؟   ُة على النَّ�سِّ ال�ّسابِق، اأم اجُلَمِل ال�سميَّ 1 اأََغَلبْت اجُلمُل الفعليَّ

ًة، اأْم خيالّيًة ؟   2 اأكانِت الأخباُر واقعيَّ

لحظ:
: كالٌم ينقُل اأخبارًا واقعّيًة اأو خيالّيًة تتعّلُق ب�ســـيٍء حمّدٍد وتغُلُب عليِه اجُلَمُل الفعلّيُة ب�سيغِة املتكّلِم اأو  ــــرديَّ الأ�ضــــلوَب ال�ضَّ

الغائِب.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول34 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

طّبق
يغِة التي تختاُرها: )الغائُب اأو املتكلُِّم(، ول  ورِة الآتيِة بال�ضِّ تعاَل الآن عزيزي التِّلميذ نحاول كتابَة َن�صٍّ �ضرديٍّ حوَل ال�ضُّ

تن�صَ حتديدَ الزّمانِ واملكانِ وال�ضّخ�ضيّات.

 

 

 

 

 

 

 

 

َ  
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�ساعر عراقّي ، ُولَد عام )1875م(، وُتوّفـي عام)1945م(، له اآثاٌر عدٌة منها ديواُن �سعٍر مطبوع.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول36 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س الّرابع الّتعاوُنالدرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة النَّ�سِّ ال�ّسعريِّ قراءًة معّبًة م�ستعينًا بحركاِت اليديِن وتعابرِي الوجِه.. 1
فهِم النَّ�سِّ َفهمًا جُمماًل وتف�سيلّيًا. . 2
تذّوِق النَّ�سِّ جمالّيًا.. 3

لميذ اقراأ النَّ�سَّ قراءًة �سامتًة، ثّم اأجب عن الأ�سئلِة التي تليِه: والآن عزيزي التِّ

فتحُدُث بينُهْم ُطُرُق انتفاِعيعي�ُس الّنا�ُس ف�ي حاِل اجتماِع 11

ع���اوِن والّتفادي 21 على الأّي���ام بينُهُم الّدواعيوتك���ُ�ُ للتَّ

ُهُم ف�ي العي�ِس َبع�ضًا 31 ُم�ضان���َدَة ارتف���اٍع وانتفاِعي�ضاِنُد بع�ضُ

لكلٍّ  ف�ي جماِل العي�ِس �ضاِعقد ا�ضتبكْت م�ضاحُلهم، فكلٌّ 41

ُب ف�ي بالِدِهُم املَراعيَفتْعلو ف����ي دياِرِهُم املَباين 51 وَتْخ�ضِ

ِمَن العي�ِس الّرغيِد على َيفاِعَوت�ضتعلي احلياُة ِبهْم فُتم�ضي 61

ا�ِس ملّا 71 اأِن اعت�ضموا ِبَحْبِل الجتماِعبذاك ق�ضى اجتماُع النَّ

���ُة الأق���واِم اإل 81 تعاُوُنهْم عل���ى ُغّر امل�ضاعيوم���ا َمدنيَّ
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�رسح املفردات

الّتفادي: الّت�سحية. الّدواعي: الأ�سباب. َيفاِع: الّرفـيُع ال�ّسامي. َمدنيَُّة: ح�سارة.
بيلة. ُغّر امل�ضاعي: الأعمال النَّ

املفردات اجلديدة
�ٌس للكلماِت التي مل ُت�سرْح فـي الكتاِب والتي قد تد �سعوبًة فـي فهمها. بنّي: هذا ال�ّسوؤاُل م�سّ

ْل بني الكلمِة ومعناها فـيما ياأتي:  �ضِ

مت�ّسكواا�ستبكت 

فائدةالأقوام

متا�سكت وارتبطتانتفاع

الب�سراعت�سموا

�صوؤاٌل ب�صيٌط و�صهٌل، األي�س كذلك؟ 

ة الفكرة العامرَّ
: تاأّمل معي هذه الفكر الثَّلث وحاول اأن تختاَر الفكرَة العاّمَة املنا�ضَبَة التي يدوُر حوَلها النَّ�صُّ

. اأ. الّتعاوُن �سبُب تطّوِر الأَمِ

ب. بالّتعاوِن يرتقي املُ�ستوى امَلعي�سيُّ للفرِد.

ت. اأهمّيُة الّتعاوِن بنَي الّنا�ِس وفوائده.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول38 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ئي�صُة الفكُر الررَّ
َد من َفهِمَك اأكْث اقراأ الِفَكَر الآتيَة، و�ضع اأماَمها رقَم البيت الذي ُينا�ضُبها:  �ضديقي العزيز اإن اأردَت اأن تتاأكَّ

■  )…………( ِة وكرثُة مناِفِعها تكوُن بتقدمِي يِد العوِن.  ارتفاُع الإن�سانيَّ

■  )…………( الّتعاوُن يبني احل�سارَة ويزيُد من خ�سوبِة الأر�ِس وخرياِتها. 

■  )…………( ا�ُس بالّتعاوِن ويعملوَن به.  هذِه فوائُد الّتعاوِن عندما يتم�ّسُك النَّ

■  )…………( اجتماُع الب�سِر فـي حياِتهم يزيُد من مناِفِعهم. 

■  )…………( اإّن كرثَة امَل�ساَركِة والتَّ�سحيِة بني الب�سِر تزداُد مع مروِر الوقت. 

■  )…………( هم بع�سًا.  ارتباُط م�ساِلِح الّنا�ِس يجعُلهم يخدموَن بع�سَ

■  )…………( احل�سارُة الإن�سانّيُة ل ُتبنى اإلَّ عندما يتعاوُن الّنا�ُس على الأعماِل الّنبيلِة. 

■  )…………( احلياُة ت�سمو باملتعاوننَي وت�سبُح اأرقى واأجمل. 

ال�صتيعاب والفهم
اأكمل ما ياأتي:

ا�ستخدَم ال�ّساعُر كلماٍت تدلُّ على الّتعاوِن من مثل: ي�ساند و…………… و…………… ■

ِة للّتعاوِن: كرثُة العطاِء و…………… و…………… و…………… ■ من الآثار الإيجابيَّ

موقٌف وراأي
اذكر مثاًل لكلِّ نوٍع من اأنواع الّتعاون الآتية:

■ .. الّتعاون باجلهد: زراعة الأر�س مثاًل و  

الّتعاون بالفكر:   ■

الّتعاون باملال:   ■
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اكيب اللرُّغُة والترَّ
ْ معنى الكلمِة التي و�ضع حتتها خّط فـي اجُلملَتني الآتيَتني:  بنيِّ

احلياُة َت�ستعلي باملتعاوِنني. )………………………(  ■

ُه املجتمُع. )………………………( ■ َمْن َي�ستعلي على الآخريَن يرف�سُ

الّتدريبات القرائّية
اقراأ الأبيات مراعيًا الّتعبري بحركاِت اليديِن وتعابرِي الوجه.

�صكراً لك

التذّوق
1 لحــــظ عزيــــزي التِّلميــــذ هذه الكلمات املت�ضــــابهة فـي الإيقاع: )اجتمــــاع - انتفاع(. والآن عــــد اإىل النَّ�صِّ واذكر اأمثلًة 

اأخرى ُم�ضابهة لها ) من الن�ّص (.

 

ُهما اأجمُل فـي راأيك وملاذا؟ 2 اأيُّ
بيلة. اأ. تعاوُنُهْم على ُغرِّ امل�ساعي. ب. تعاوُنُهْم على الأعماِل النَّ

 

هــــا التِّلميــــُذ الغــــايل مــــا راأيــــَك اأن تختــــر مــــا تعلَّمتــــه وتنــــث الأبيــــات الثَّلثــــة الأوىل بلغتك م�ضــــتفـيداً من  3 والآن اأيُّ
الفكر الّرئي�ضة؟ 

 

 

 

 

 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول40 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س اخلام�س الفعُل املبنّي للمعلومالدرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعريِف الفعِل املبنيِّ للمعلوم.. 1
مطابقِة الفعل مع الفاعل.. 2
ا�ستخداِم الفعِل املبنيِّ للمعلوِم ا�ستخدامًا �سحيحًا.. 3

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً:

أ ن ول 	. لِه، وميكن تنوينه، اأّما الفعل فال ينوَّ ما ميّيز ال�ســـم من الفعل: اأّن ال�ســـم يقبل اإدخال )ال ( التَّعريف على اأوَّ
يقبل )ال ( التَّعريف.

ٍد.	.أ الفعُل يدلُّ على عمٍل معنّي فـي زمن حمدَّ
تنق�سُم الأفعاُل اإىل ثالثِة اأنواٍع:	.أ
اأمر ■م�سارع ■ما�ٍس ■

اقراأ املثاَلنِي الآتَيني، ثّم اأجب عن الأ�ضئلِة التي تليهما:

املهّمة 1

الأمثلة

اأ. يوؤن�ُس الكتاُب التلميَذ.
ب. �ساهَد طارٌق غيمًة.

1 دلَّ على الفعلني فـي املثالني ال�ّسابقني.  

2 دّل على فاعِل كلٍّ منهما.  

3 ماذا ن�سّمي الفعَل الذي ُعِلَم فاعُلُه ؟  
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ال�صتنتاج
الِفعُل املبنيُّ للَمعلوِم: هو الِفعُل الذي ُعِلَم فاِعُله.

تدّرب
ِد الِفعَل والفاِعَل فـي اجُلملَِة الآِتَية: حتمُل الغيمُة مطراً. حدِّ

الفعل:   ■

الفاعل:   ■

املهّمة 2

الأمثلة
بنّي اقراأ املثاَلني الآتَينِي، ثمَّ اأَِجب: 

اأ. �ساهَد طارٌق غيمًة.
ب. �ساهَدْت هدى غيمًة.

1 ما نوُع الفاعل فـي كلٍّ من املثالنِي ال�ّضابقني من حيُث التَّذكري والتَّاأنيث؟

الفاعل ) هدى (:   ■الفاعل ) طارق (:   ■

2 بنّي العلقة بنَي الفعل والفاعل من حيث التَّذكري والتَّاأنيث.

وفاعله ) طارق (   ■الفعل ) �ساهَد (:   ■

وفاعله )هدى (   ■والفعل )�ساهَدْت(   ■



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول42 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
الفاعُل: ا�سٌم مرفوٌع يدلُّ على َمْن قاَم بالِفعل. ■
اأنيث. ■ ُيطاِبُق الِفعُل املبنّي للمعلوم الفاِعَل فـي التَّذكرِي والتَّ

تدّرب
ْ ما يلزم: ل اجلملتنِي الآتيتنِي اإىل �ضيغِة املوؤّنث، وغريِّ حوِّ

أ ِة الّتعاون.	. حتّدَث املعّلُم عن اأهميَّ

 

تعاوَن الّتلميُذ ورفـيُقه على حلِّ امل�ساألة. 	.أ

 

بارك ال له بك

قومي النهائّي الترَّ
يف م�ضتخدماً الفعَل املبنّي للمعلوم.  اكتب فقرًة ت�ضُف فـيها ال�ضّ

 

 

 

 

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالتوفـيق
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حالُت الهمزِةالّدر�س ال�ّصاد�س
ة( طة ال�ّصاذة )اخلا�صّ املُتو�صِّ

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
ة(. . 1 اّذة )اخلا�سّ طِة ال�سَّ تعّرِف حالِت الهمزِة املتو�سِّ
ة( على �سورتها.. 2 اذة )اخلا�سّ تعليِل كتابِة الهمزِة املتو�ّسطة ال�سَّ
ة( ب�سورٍة �سحيحة.. 3 كتابِة الهمزِة املتو�ّسطة ال�ساّذة )اخلا�سّ

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً:

طة ننظُر اإىل حركتها وحركِة احلرِف الذي قبَلها، ونكُتبها على ما ُينا�سب اأقوى احلركَتني.  لكتابِة الهمزِة املتو�ضِّ
واأقوى احلركات هي:

ة وينا�سبها الواو. ■الك�سرة وينا�سبها الّنبة. ■ مَّ ثمَّ الفتحة وينا�سبها الألف. ■ثمَّ ال�سّ

املهّمة 1

الأمثلة
اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ثمَّ اأَِجْب عِن الأ�ضئلَِة التي تليه:

م�ُس عبْاَءتها. اأ. ترتدي ال�سَّ
ب. اأر�سَل الفجُر �سْوَءه.

ت. تدفعهم نفو�ُسهم البْيَئُة للوقوِف �سّفًا واحدًا.

1 ما نوُع الهمزِة فـي الكلماِت امللّونِة الواردِة فـي الأمثلِة ال�ّسابقة؟  

2 حّدد حرَكَة الهمزِة واحلرِف الذي قبلها وحركته ؟  



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول44 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

موذِج:  3 امالأ الفراغ َوْفَق النَّ

عباَءتها: حركُة الهمزِة الفتحُة واحلرف الذي �سبَقها األٌف �ساكنٌة فُكِتَبت على ال�ّسطر. ■

�ضْوَءه: حركة الهمزة………… واحلرف الذي �سبقها……………… فُكِتَبت……………… ■

 بريَئة: حركة الهمزة………… واحلرف الذي �سبقها……………… فُكِتَبت……………… ■

اأَكتبت الهمزة َوْفَق القاعدة التي تعّلمتها �سابقًا فـي الهمزة املتو�ّسطة، اأم �سّذت عنها؟

 

 

ن�صتنتج
ة على:  طُة اخلا�ضَّ تكتُب الهمزُة املتو�ضِّ

ال�ّسطِر اإذا جاَءْت مفتوحًة بعد األٍف �ساِكَنة. ■

ال�ّسطِر اإذا جاَءْت مفتوَحًة بعد واٍو �ساِكَنة. ■

نبة اإذا جاَءْت مفتوحًة اأو م�سمومًة بعد ياٍء �ساكنة. ■

تدّرب
ة( مراعياً حالتها الثَّلث. طة )خا�ضَّ والآن اكتب ثلَث كلماٍت ي�ضتمُل كلٌّ منها على همزة متو�ضِّ

بعد األٍف �ساكنة:   ■

بعد واٍو �ساكنة:   ■

بعد ياٍء �ساكنة:   ■

عزيزي التِّلميذ: اأن�سحَك بقراءِة تعليِل كتابِة الهمزِة فـي كلمة )قراءة(، قبَل النتقاِل اإىل التَّقومي النهائّي:
ة(. ٌة )خا�سّ طة، كتبت على ال�ّسطر لأنَّها جاءت مفتوحًة و�ُسبقْت باألٍف �ساكنة وهي حالة �ساذَّ قرْاَءة: همزة متو�سِّ
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قومي النهائّي الترَّ

ا ياأتي: علِّْل كتابَة الهمزِة على �ضورِتها فـي كلٍّ مِمَّ

ْاَءة:   ■ َو�سَّ

 

 

َملْيَئة:   ■

 

 

بْوَءة:   ■ َمْ

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالتوفـيق



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول46 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الهاتفالّدر�س الأّول
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِة. . 1 م�سيَّ ِة وال�سَّ قراءِة النَّ�سِّ قراءًة جهرّيًة ُمراعيًا لفَظ الأحرِف القمريَّ
حتليِل النَّ�سِّ اإىل فكرِته العاّمِة وفكره الفرعّية.. 2
اختياِر التَّعبرِي الأقوى دللة على املعنى.. 3
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اقراأ النَّ�صَّ الآتي املقتطف من جمّلة العربي ال�ضغري قراءًة �ضامتًة واعيًة، واأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

)1(

وُل فـي غابِر الأزماِن تّتخُذ البيَد و�ســـيلًة لت�ســـَل  حر�َس الإن�ســـاُن منُذ القدمِي على التَّوا�ســـِل مع الآخرين، وكانت الدُّ

�سائِل متتابعنَي لت�سَل اإىل مْن ينتظُرها.  اأطراَف املمالِك ببع�ســـها، حيُث كاَن الفر�ســـاُن يعدوَن على �سهواِت خيولهم بالرَّ

ـــَل اإىل اختاِع الهاتِف الذي كرثْت فوائُده، و�ساَر حاجًة ل  �سائَل، اإىل اأن تو�سّ اجَل لينقَل الرَّ وا�ســـتخدَم اأي�ســـًا احلماَم الزَّ

ميكُن ال�ستغناُء عنها فـي حياِة الكثرييَن.

)2(

وِت اإىل  ـــديقان )جراهام بل( و)واط�سون( اإىل ا�ســـتـــخداِم الكهربـــاِء لنقِل اهــتزازاِت ال�سّ ـــَل ال�سَّ فـي عاِم 1876م تو�سّ

م�ســـافاٍت بعيـــدٍة من خالِل جهاِز الهاتِف. كاَن هاتُف )بل واط�ســـون( ي�ســـّم �ســـّماعَة اأُُذٍن حتتوي على �ســـفـيحٍة معدنّيٍة 

ومغناطي�ـــس كهربائيٍّ يوؤّدي عمَله عنَد مروِر التّياِر الكهربــــائيِّ من خالِلِه، كما حتتوي جمموعُة قب�ســـِة الهاتِف بوقًا فـيِه 

مكّبُ �سوٍت ذو غ�ساٍء رقيٍق من املعدٍن توجُد خلَفُه ُحبيباٌت مَن الكربوِن ت�سمُح مبروِر التّياِر الَكهَربائّي.

)3(

 ، اأّدى الهاتُف اجلّواُل ِخدماٍت كثريًة للّنا�ِس، فقد ا�سُتخِدَم فـي كتابِة الّر�سائِل الّطويلِة والق�سريِة بدياًل عن البيِد العاديِّ

كما ا�سُتخدَم بدياًل عن اآلِة الّت�سويِر والآلِة احلا�سبِة واملعاجِم والقوامي�ِس العاّمِة واخّلا�سِة بلغاٍت متعّددة.

ة الفكرُة العامرَّ
ة للنَّ�صِّ مّما ياتي بو�ضع دائرٍة حولها: اخرت الفكرَة العامَّ

اأ. الهاتُف القدمُي.

ب. الهاتُف اجلديُد.

ت. الهاتُف اجلّواُل.

ث. تطّوُر الهاتِف.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول48 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الفكرُ الّرئي�صة
ْل بني كّل فكرٍة من الفكر الآتية وترتيبها: �ضِ

فكرة املقطع الأّولاأجزاُء الهاتف العادّي

فكرة املقطع الّثاينطرِق توا�سِل الإن�سان قدميًا

فكرة املقطع الّثالثتطّوُر الهاتِف اجلّواِل وا�ستخداماته املختلفة

ال�صتيعاب والفهم

1 ما و�سائُل الّت�ساِل قدميًا.  

2 َمِن اختَع جهاَز الهاتِف؟ وفـي اأيِّ عام؟  

�سائل و……………………… و   ال: كتابُة الرَّ 3 من ا�ستخداماِت الهاتِف اجلوَّ

موقٌف وراأي
عزيزي التِّلميذ: ماموقفَك مّمن ي�ستخدُم الهاتَف للّت�سليِة واإ�ساعِة الوقت؟

 

 

 

 

موقفك يدلرُّ على ُخلٍق ح�صن
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اكيُب اللرُّغةُ والترَّ
ح معنى كلمة )ي�ضّم( فـي كلٍّ مّما ياأتي: 1 و�ضّ

■ )……………………( ي�سمُّ الهاتُف العاديُّ �سماعَة اأُُذن. 

■ )……………………( ي�سمُّ الأُب ابَنُه اإىل �سدِرِه. 

■ )……………………( حيِح الآخر.  ي�سمُّ الّتلميُذ اآخَر الفعِل امل�سارِع ال�سّ

2 هاِت ِمَن املقطِع الأخرِي كلمتنَي مت�ضادَتني فـي املَعنى:

 

تدريبات قرائّيِة
ِة. م�سيَّ ِة وال�سَّ اقراأ بنيَّ النَّ�سَّ ُمراعيًا لفَظ الأحرِف القمريَّ

التذّوق
اأّي الّتعبرَيين اأقوى فـي الّدللة على قيمِة املخرتعاِت اجلديدة؟ وملاذا؟

احل�سارُة ُتتحُفنا يومّيًا بكّل جديد. ■
احل�سارة تقّدُم لنا يومّيًا كلَّ جديد. ■

 

 

 

 

اأنَت متمّيٌز باأدائك اليوم



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول50 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

�ضكراً لك على هذه الإجابات، ما راأيَك اأن تكتَب عن دوِر العلِم فـي تطّوِر و�ضائِل الّت�ضاِل مب�ضاعدة اأ�ضرتك؟
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الفعل املبنّي للمجهولالّدر�س الّثاين
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف الفعِل املبنّي للمجهول.. 1
بناِء الفعل املا�سي وامل�سارع للمجهول.. 2
تعّرِف نائِب الفاعل.. 3

تاأّمل وتذّكر:
لميذ لنتذّكر معًا بع�َس املعلوماِت التي تعّلمناها �سابقًا لرتباِطها مبا هو مقّرٌر فـي در�سنا اجلديد: عزيزي التِّ

تعريُف الفعِل املبنّي للمعلوم: هو الفعل الذي ُعِلَم فاعله.
تعريف الفاعل: هو ا�سٌم مرفوٌع يدّل على من قام بالفعِل.

تنق�سُم الأفعال اإىل ثالثِة اأنواٍع: ■

Ԁ ما�ٍسԀ م�سارعԀ اأمر
اأنواُع الأفعاِل من حيث البناء: ■

Ԁ .وفعٌل مبنيٌّ للمجهولԀ .فعٌل مبنيٌّ للمعلوم
الفعالن املا�سي وامل�سارع هما اللَّذان ُيبنياِن للمجهول. ■

املهمة 1

الأمثلة

َل. اأ. َعرَف الإن�ساُن الّتوا�سُ
ُل. ب. ُعِرَف الّتوا�سُ

1 ما الفرق بني اجلملَتني )اأ( و)ب(؟  

2 اأين الفاعُل فـي اجلملة )اأ(؟ 

3 هل ُعِرَف من قاَم بالفعل فـي اجلملة )ب(؟  



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول52 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

4 براأيك بنّي: ماذا ن�سّمي الفعل الذي فاعله غري معلوم؟

حيحة( )�سع خّطًا حتت الإجابِة ال�سَّ

فعٌل مبنيٌّ للمجهول. ■فعٌل مبنيٌّ للمعلوم. ■

ال�صتنتاج
الفعل املبنيُّ للمجهول: هو ما كان فاعُله غرَي معلوٍم )جمهول(.

تدّرب
دّل على الفعل املبني للمجهول ف ي اجلمل الآتية:

■ …………………… ُترك اأثٌر كبرٌي ف ي حياة الإن�سان 

■ …………………… ُيتُك اأثٌر كبرٌي ف ي حياة الإن�سان 

■ …………………… يتك الهاتُف اأثرًا فـي حياة الإن�سان 

الأمثلة

ُل. ُعِرَف الّتوا�سُ

1 مانوع الفعل فـي اجلملة ؟  

2 كيف اأ�سبح الفعل املا�سي مبنيًا للمجهول ، وما حركة اأّوله وما حركة ما قبل اآخره ؟

و�سعنا ……………… على احلرف الأّول و ……………… على ما قبل اآخره.

ال�صتنتاج
يبنى الفعل املا�سي للمجهول ب�سّم اأّوله و ك�سر ما قبل اأخره.
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تدّرب
حّول الأفعال الآتية اإىل �ضيغة املبنّي للمجهول، واأجر الّتغيري الّلزم:

كتب: ……………… ■بعرث: ………………  ■�سرب: ………………  ■

ثابر يا جمتهد تاأّكد من اإجابتك مب�صاعدة الأهل 

الأمثلة
اقراأ اجلمل الآتية، ثّم اأجب:

اأ. يتُك الهاتُف اأثرًا فـي حياة الّنا�س.
ب. ُيتُك الأثُر فـي حياة الّنا�س.

1 مانوع الفعل فـي اجلملة الّثانية؟   

2 هل هو مبنّي للمجهول؟  

3 كيف عرفت؟  

4 ماذا فعلنا للحرف الأّول؟  

5 ما احلركة التي و�سعناها على احلرف ما قبل الأخري؟  

ال�صتنتاج
ِله وفتِح ما قبل اآخِره. ُيبنى الفعل امل�سارُع للمجهول: ب�سّم اأوَّ

تدّرب
حّول الأفعال الآتية اإىل �ضيغة املبنّي للمجهول، واأجِر الّتغيري الّلزم:

َنُع: ……………… ■ َي�سَتِمُع: ……………… ■َينَتِقُل: ……………… ■َي�سْ
عزيزي التِّلميذ: لقد بذلَت جهدًا رائعًا. .. .اأكمْل معي ما تبّقى، وانتبه لالأمثلِة الآتية.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول54 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأمثلة
اقراأ املثاَل الآتي، ثّم اأجب:

اأ. َحِفَظ الّنا�ُس َف�سَل املُخِتع.
ب. ُحِفَظ َف�سُل املُختع.

1 اأيَن الفعُل فـي اجلملة الأوىل؟  

2 ما نوُعه؟  

3 اأين الفاعل؟  

الآن �ضاأطرُح عليَك اأ�ضئلًة تختُر ذكاَءك:

1 اأين الفعُل فـي اجلملِة الثَّانية؟  

2 هل وجدَت الفاعل فـي اجلملِة الثَّانية؟  

3 ما الذي حل مكاَنه ) ناَب عنه (؟  

4 كيف اأ�سبحت حركُة املفعوِل به؟  

5 مباذا يذّكُرك مفهوما الفاعِل ونائِب الفاعل فـي املدر�سة؟  

ال�صتنتاج
نائُب الفاعل: ا�سٌم مرفوٌع، ينوُب عن الفاعل غري املعلوِم، وينوب عن الفاعل املفعول به.

تدّرب
زم: حّول اجلملَة الآتيَة اإىل �ضيغِة املبنّي للمجهول، واأجِر الّتغيرَي اللَّ

�سرَب العامُل مثاًل فـي الإبداِع.
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: اقراأ املثاَلني املعرَبني الآتَيني: بنيَّ
ُي�ْسَغُل الإن�ساُن.

اهرة.  ُة الظَّ مَّ ُي�ضَغُل: فعٌل م�سارٌع مبنيٌّ للمجهوِل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�سَّ
ّمُة الّظاهرة. الإن�ضاُن: نائُب فاعٍل مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ال�سّ

وُت. �ُسِمَع ال�سَّ
�ُضِمَع: فعٌل ما�ٍس مبنيٌّ للمجهوِل، مبنيٌّ على الفتحِة الّظاهرة. 

ُة الّظاهرة. مَّ وُت: نائُب فاعٍل مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ال�سّ ال�ضَّ

قومي النهائّي الترَّ
ُف العلُم. عزيزي التِّلميذ حاوْل اإعراَب هذه اجلملة: ُيوظَّ

ُف:   ُيوظَّ

 

العلُم:  

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول56 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

كتابة تقريرالّدر�س الّثالث
)عر�س جتربة(

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريِف الّتقرير.. 1
تعّرِف طريقِة كتابته.. 2
كتابِة تقريٍر عن تربٍة ما.. 3

وَر الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�ضئلِة التي تليها: ِل ال�ضُّ عزيزي التِّلميذ تاأمَّ

تعّرف
باِت املاَء جتربة امت�صا�ِس النرَّ
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ورِة الأوىل؟ 1 ماذا يرى الّطفالن، كما يبدو لك فـي ال�سّ

 

ورة الأوىل؟  هرِة فـي ال�سّ 2 ما لوُن الزَّ

 

ورة الّثانية؟  هرِة فـي ال�سّ فالِن بالزَّ 3 ماذا فعَل الطِّ

 

ورِة الّثالثة؟ ملاذا فـي راأِيَك؟  فالِن فـي كاأ�ِس املاِء فـي ال�سّ ُة التي حَقَنها الطِّ 4 ما املادَّ

 

فالِن من التَّجربة؟ تيجُة التي ا�ستفاَدها الطِّ 5 ما النَّ

 

فالن؟ وما الهدُف منها؟  6 ما ا�سُم التَّجربِة التي قاَم بها الطِّ

 

�صكراً لك

تدّرب
ابقة: قم الآن بنيَّ باإعداِد تقريٍر عن جتِربِة امت�ضا�ِص النَّباِت املاَء ُم�ضتعيناً باإجاباِت الأ�ضئلِة ال�ضَّ

ا�سُم التَّجربة:   ■

الهدُف مَن التَّجِربة:    ■

مراحُل التَّجِربِة:  ■

املوادُّ الاّلزمُة للتَّجِربة:     ■

تيجُة:   ■ النَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول58 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تعّلم
تعّلم عزيزي التِّلميذ عنا�ضَر تقريِر التَّجربِة العلميَّة:

1 )ا�سُم التَّجربِة( عنواُن التَّقرير. 

ابقُة التي ميتلُكها املتعلُِّم. 2 املعلوماُت ال�سَّ

3 الهدُف من التجربة.

زمُة للتَّجربِة. 4 املوادُّ الالَّ

5 مراحُل التَّجِربِة.

تيجُة. 6 النَّ

طّبق
والآن اكتْب بنيَّ تقريراً عِن جتِربِة قمَت بها:
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مبدعونالّدر�س الّرابع
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

قراءِة النَّ�سِّ قراءًة جهرّيًة مراعيًا نطَق الأحرِف الّلثوّية.. 1
2 . . ِة، والفكِر الّرئي�سِة للنَّ�سِّ حتديِد الفكرِة العامَّ
اإبداِء راأيَك حوَل الإبداِع واملبدعني.. 3

عزيزي التِّلميذ اقراأ النَّ�ّص الآتي قراءًة �ضامتًة، واأرين اجتهادَك فـي الإجابِة عن الأ�ضئلة التي تليه: 

)1(

قـــراأُت فـي جمّلٍة ا�ســـتعرُتها من مكتبـــِة والدي خبًا يقول: للمّرة الأوىل اثنتا ع�ســـرَة دولًة عربّيًة وثمـــاين دوٍل اأجنبيٍة 
�سديقٍة ت�سارُك فـي َمعِر�ِس البا�سِل لالإبداعِ والختاِع. وتوّقْفُت عنَد بع�ِس املُبدعنَي مْن �سوريَة.

)2(

طبيٌب ُمبدٌع حاَز عّدَة جوائَز ذهبّيٍة 
لختاعـــِه طريقًة حديثـــًة لزراعِة 
الأ�سناِن من دوِن جراحة، وهو يقوُم 
اِء على طريقتِه  بتدريِب مئاِت الأطبَّ
احلديثـــِة؛ وقـــراأُت عن عـــامِلٍ اأحبَّ 
الّريا�ســـّيات فقد و�سَع هذا ال�ّسابُّ 
اثَننِي واأربعنَي قانونًا من �ســـاأِنها اأن 
تغرّيَ عمَل احلا�ســـوِب، وت�ســـهَم فـي 

تطويِر علِم الّريا�سيات.

clappstar :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/clappstar/50399749 :امل�صدر



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول60 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

َل ا�ســـَمُه فـي مو�ســـوعِة ) غين�س ( لالأرقاِم  ومتٌع �ســـوريٌّ اآخُر �ســـجَّ
ناعيٍّ فـي العامَل. القيا�سّيِة لختاعِه اأ�سغَر َقمٍر �سِ

)3(
قلُت فـي نف�ســـي: اإّنهم �ســـباٌب َيخّطوَن باأقداٍم ثابتـــٍة على طريِق العلماء، فمن اأّمِتنا رجـــاٌل كثريوَن َبرعوا فـي جمالِت 

العلوِم املختلفِة، ونالوا جوائَز عاملّيًة كجائزِة ) نوبل ( وغريها.

املفردات اجلديدة
ْل بني الكلمة ومعناها فـيما ياأتي:  �ضِ

َنَفَقاتحاَز

نتكاليف ِكَباُر ال�سِّ

ناَلالعجاِئز

ُيهّذُبالَفّك

َغف عظُم احلنِك الذي عليِه الأ�سنانال�سَّ

التعلُُّق ال�ّسديدَي�سقُل

�صكراً لك..... �صوؤال ب�صيط و�صهل األي�س كذلك؟

LeeCannon :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/leecannon/5766907240/ :امل�صدر
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الفكرة العاّمة

: تاأّمل معي هذه الفكر الثَّلَث، وحاول اأن تختاَر الفكرَة العاّمَة املنا�ضبَة التي يدوُر حوَلها النَّ�صُّ

ت. اهتماماُت فتًى يافع. ب. الإبداُع فـي �سورية.اأ. الإبداُع فـي الوطن العربّي.

ئي�صة الفكرة الررَّ

ًة واعيًة، وتدّل على رقم املقطع الذي ي�ضري اإىل الفكر الآتية؟ �ضديقي التِّلميذ ما راأيَك اأن تقراأ النَّ�ّص قراءًة جهريَّ

■  )………( ورّيون.  املجالُت التي برَع بها املُبدعون ال�سُّ

■  )………( لميُذ عن املبدعني ال�سورّيني.  اخلُب الذي قراأه التِّ

■  )………( ورّيون جزٌء من مبدعي الأّمة العربّية.  املبدعوُن ال�سُّ

ال�صتيعاب والفهم
ِب الغلط فـيما ياأتي: واِب، ثمَّ �ضوِّ ميِِّز العباراِت الغلط مَن ال�ضّ

الهتماُم باأوقاِت الفراِغ وُح�سُن تنظيِم الوقِت �سبُب الإبداِع.   ■

بِّ وزراعة املحا�سيل.   ■ تناوَل النَّ�سُّ الإبداعاِت فـي الطِّ

�َسها الأجداُد.   ■ اإبداُع احلا�سِر ي�ستنُد اإىل ح�سارٍة عريقٍة اأ�سَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول62 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

موقٌف وراأي
والآن بنيَّ اأجب عن ال�ّسوؤاِل الآتي:

براأيَك ما الغايُة من اإقامِة معر�ِص البا�ضِل للإبداع والخرتاع؟

 

 

اكيب اللرُّغة والترَّ
وؤال الآتي: هاِت مفرَد كلٍّ مَن اجلموِع الآتيِة: اأجب بنيَّ عن ال�ضُّ

املبدعون:   ■

عجائز:   ■

ركات:   ■ ال�سَّ

تدريبات قرائّية
اقراأ املقطَع الّثاين مراعيًا ُنطَق الأحرِف اللِّثويَّة.

التذّوق
حتدث بثلث جمل عن م�ضاعرَك جتاه هوؤلء املبدعني.
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حيح والفعُل املعتّلالّدر�س اخلام�س الفعل ال�صّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

حيح واملعتّل.. 1 تعّرِف الفعَلني ال�سّ
حيح من الفعل املعتّل.. 2 متييِز الفعِل ال�سّ

ل وتذّكر تاأمرَّ
عزيزي التِّلميذ اأنت تذكر اأنواَع الكلمِة وهي:

حرف ■فعل ■ا�سم ■

ولكن هل ت�ستطيَع اأن تذّكرنا باأنواِع الفعل؟  
عزيزي: اقراأ هذه الأمثلة، واأجب عن الأ�ضئلة التي تليها:

املهمة 1

الأمثلة

اأ. قاَل.
َل. ب. َو�سَ
ت. َر�سَي.

1 ما نوع هذه الكلمات، اأهي اأفعاٌل اأم اأ�سماء؟  

2 هل جميُع اأحرِف هذه الأفعال اأ�سلّية ل ميكن ال�ستغناء عن اأحدها؟  

ل هذه الأفعال اإىل �سيغة امل�سارع.   3 حوِّ

4 ما الّتغيري الذي طراأ على هذه الأفعال؟  

5 ما احلروُف التي طراأَ عليها الّتغيري؟  



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول64 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج

ي الأحرَف التي ُي�سيبها احلذُف اأو التَّبديُل اأحرَف عّلة. ■ ُن�سمِّ

اأحرُف الِعلَِّة ثالثٌة: الألُف - الواُو - الياُء. ■

ِة حرَف علَّة. ■ : ما كاَن اأحُد اأحرفِه الأ�سليَّ الفعُل املعتلُّ

ِ التَّغيرَي الذي اأ�ضاَبه: حّول الفعل )وقَف( اإىل امل�ضارِع والأمِر، ثّم بنيِّ

امل�سارع …………………………، التَّغيري الذي اأ�ساَبه …………………………… ■

الأمر ……………………………، التَّغيري الذي اأ�ساَبه …………………………… ■

: اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها: بنيَّ

املهّمة 2

الأمثلة

اأ. َنِدَم.
ب. َقِدَم.
. ت. َن�َساأَ

ْد نوَع الأفعاِل بح�سِب زمِنها.   1 حدِّ

2 هل جميع اأحرِف هذه الأفعال اأ�سلّية؟  
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ِل الأفعاَل ال�ّسابقة اإىل امل�سارِع، ثمَّ اأِجْب: 3 حوِّ

 

هْل طراأَ تغيرٌي اأو حذٌف على اأحِد اأحرِفها فـي �سيغِة امل�سارِع؟   ■

ُة، وخَلْت ِمَن اأحرِف الِعلَِّة؟   ■ ْت اأحرُفُه الأ�سليَّ حَّ ي الفعَل الذي �سَ ماذا ُن�سمِّ

ال�صتنتاج
ُة خاليًة من اأحرِف العّلة. حيُح: ما كاَنْت اأحرفُه الأ�سليَّ الفعُل ال�ضَّ

مائر املتَّ�سلة واألف الّتفريق وهمزة الو�سِل لي�ست حروفًا زائدة.  مالحظة مهّمة: اأحرف امل�سارعة وال�سَّ

مثال: اذهبوا - ا�ستعمال ) فعالن �سحيحان (.

تدّرب
ل - نال(: حيح من الفعل املعتّل فـيما ياأتي )علموا - حقَّ - َو�ضَ مّيز الفعل ال�ضّ

حيحة:   ■ الأفعال ال�سّ

الأفعال املعتّلة:   ■

حيح من الفعل املعتّل. اأح�سنت اأنت الآن تتقُن متييَز الفعل ال�سّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول66 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

قومي النهائّي الترَّ
. ن الأوىل فعًل �ضحيحاً، والّثانية فعًل معتّلً ما راأيك اأن تاأتي بجملَتني تت�ضمَّ

 

 

الآن قْم با�ضرتاحة ق�ضرية بنيَّ حلّل الألغاز الآتية، واأنا واثق باأّنك �ضتعرفها:

 فعٌل معتلٌّ مبعنى )تقف( ي�ستخدم لل�ّسفن موؤّلف من اأربعة اأحرف.   ■

 فعٌل معتلٌّ مبعنى )اقتَب( موؤّلف من ثالثة اأحرف.   ■

حيحة واملعتّلة املنا�ضبة مب�ضاعدة  واأخرياً... ما راأيك اأن تكتب لنا فقرة ت�ضف فـيها اإن�ضاناً تقّدره، م�ضتخدماً الأفعال ال�ضّ
الأهل الكرام؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأنا واثق بقدرتك على ذلك اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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همزُة القطعالّدر�س ال�صاد�س
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف الهمزِة الأولّية واأنواعها.. 1
تعّرِف موا�سِع كتابِة همزة القطع.. 2

ل وتذّكر تاأمرَّ
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً اأنواع الهمزة:

عزيزي التِّلميذ اقراأ الأمثلة الآتية بتّمعن، ثم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها:

املهّمة 2

الأمثلة

اأ. ا�ستخدَم الّطبيُب طريقًة حديثًة.
ب. اأََخَذ اأبي ينظُر اإيلَّ مبت�سمًا.



 
 





  



 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول68 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

1 ُدلَّ على الكلماِت التي تبداأُ بهمزة.  

ْع على األفها همزة: َعْت همزٌة فوَق األِفها ِمَن الكلماِت التي مل ُتو�سَ ِز الكلماِت التي ُو�سِ 2 ميِّ

 

ِز الكلمة التي ُكِتَبْت فـيها الهمـــزُة وُلِفَظْت ِمَن الكلمِة التي  ـــْع حرَف الواِو قبَل َكلمَتي: )ا�ســـتخدَم - اأَخَذ(، ُثـــمَّ ميِّ 3 �سَ
ُكتَبْت فـيها الهمزُة ومل ُتلَفْظ.  

يها همزَة و�سٍل؟   َة همزَة قطٍع؟ ومتى ن�سمِّ ليَّ ي الهمزَة الأوَّ 4 متى ُن�سمِّ

 

�صكراً لك بنّي

ال�صتنتاج
همزُة القطع: همزٌة ُتكَتُب وُتلَفُظ اأينما ُوِجَدت. ■
همزُة الو�ضل: اأِلٌف ُتكتُب لكّنها ُتلفُظ فـي اأّوِل الكالِم، ول ُتلَفُط فـي اأثنائِه )اإن �ُسبقت بحرف(. ■

تدّرب
ليَِّة: اإِن�ضاٌن - ا�ضَتْمَتَع - اأُ�ضَرٌة - اأَ�ضَرَق - اثَنتاِن. �ضنِِّف الكلماِت الآتيَة بح�ضِب نوِع همزِتها الأوَّ

همزة القطعهمزة الو�ضل

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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الأمثلة

اأ. اأخَذ.
ب. اأحَرَز.

د نوَع الِفعلنِي املبدوَءيِن بهمزِة قطٍع مْن حيُث زمن كلٍّ منهما، وعدُد اأحُرَفُه: حدِّ

الفعل ……………………… زمنه ……………………… عدُد اأحُرِفِه ……………………… ■

الفعل ……………………… زمنه ……………………… عدُد اأحُرِفِه ……………………… ■

ال�صتنتاج 
باعي. من موا�سِع همزِة القطِع الفعالن: املا�سي الّثالثي واملا�سي الرُّ

تدّرب
اأمتِم الفراَغ بِفعٍل ثلثيٍّ اأو رباعيٍّ مبدوٍء بهمَزِة قطع:

……………… اهلُل الّنا�َس باملعروف. ■

……………… املعلُِّم اهتمامًا بامل�ساألة. ■

……………… املديُر قرارًا بتكرمي املتفّوقني. ■

اأنا واثق باأدائك



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول70 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأمثلة

اأ. اإِىل.
ب. اأَبي.

ت. اأُ�سرتي.

ابقة؟   1 ما حركُة همزِة القطِع فـي كلٍّ ِمَن الَكِلمات ال�سَّ

�سَبِة اإِىل الأَِلِف فـي كلٍّ ِمْن هذِه الَكلماِت؟   2 اأيَن ُر�سَمِت الهمزُة َبَح�سِب َحَرَكِتها بالنِّ

ال�صتنتاج

من موا�ضِع همزِة القطِع: الأحرُف والأ�سماُء جميعها، ما عدا الأ�سماَء التي همزُتها همزُة و�سٍل. ■

َة. ■ مَّ اأ. فوَق الألِف اإذا كانْت حركُتها الفتحَة اأو ال�سَّ ُتر�َضُم همزُة القطع: 

ب. حتَت الألِف اإذا كانْت حركُتها الك�سرَة.  

تدّرب
�َضْع همزَة قطٍع مفتوحًة اأو م�ضمومًة اأو مك�ضورًة فـي الفراِغ: 

ُق لَك النَّجاَح. ■ لَبُة حُتقِّ ……… رادُتَك ال�سُّ

نحُن……… نا�ٌس جُمّدون. ■

ِة. ■ ٍم ِللُكرِة الأر�سيَّ �سَّ َل جُمَ و�سَع الإدري�سيُّ ……… اأوَّ

بارك ال له بك
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قومي النهائّي الترَّ
حّول الأفعاَل الآتيَة اإىل �ضيغة املا�ضي، ثم �ضع كّلً منها فـي جملة مفـيدة:

ُيْقِدُم:   ■

ُت�سِرُق:   ■

اخلال�صة
باعي و الأحرُف والأ�ســـماُء جميعها، ما عدا  ■ من موا�ســـِع همزِة القطِع الفعالن: املا�ســـي الّثالثي واملا�ســـي الرُّ

الأ�سماَء التي همزُتها همزُة و�سٍل.
ُتر�َسُم همزُة القطع: ■

َة. مَّ فوَق الألِف اإذا كانْت حركُتها الفتحَة اأو ال�سَّ اأ. 
حتَت الألِف اإذا كانْت حركُتها الك�سرَة. ب. 

اأح�صنت مع متنياتي بالّتوفـيق



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول72 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

، مـــن دواوينـــه: ) هجـــرٌة فـي تفا�ســـيل احلنـــني(، و له جمموعـــة �ســـعرّية لالأطفال  قحطـــان بريقـــدار: �ســـاعٌر �ســـوريٌّ
بعنوان )من نغم اإىل نغم(.
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ل �صورية رّبي يحميهاالّدر�س الأورَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

حيح.. 1 بط ال�سَّ قراءِة النَّ�ّس قراءًة جهرّيًة مراعيًا ال�سَّ
حتديِد الفكرِة العاّمة، والفكِر الّرئي�سة للنَّ�ّس.. 2
حتديِد امل�ساعِر العاطفـّية فـي النَّ�ّس.. 3



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول74 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

والآن بنّي اقراأ الّن�ّس قراءًة �سامتًة، ُثمَّ اأجب عن الأ�سئلة التي تليه.

- 1 -
الأقم���اْراأر����سٌ ي�ضكُنه���ا الأْح���راْر 11 ف�يه���ا  تتاألَّ���ُق 
وٌح بالِع���زِّ تعالَ���ت 21 وِدي���اٌر ِه���ي خ���ُر دياْرو�����ُ

- 2 -
قلب���ي 31 ُيزِه���ُر  ِته���ا  ولها َك���ْم اأخِل�ُس ف�ي احُلبِّمبحبَّ
 َوجُهِك َي�ضَحُبني ف�ي َدربي�ُضورّي���ُة يا َمه���َد ُطموحي 41

- 3 -
وَحُلمن���اف�ي َه���ذي الأر�س َتعلَّمنا 51 َمَرح���ًا  َوَقَفزن���ا 
ياًء 61 من���اف����ي َدْرٍب ي���زداُد �ضِ َتَقدَّ املَج���ِد  ِبِبن���اِء 

- 4 -
يحميه���ا 71 رّب���ي  اأفديها�ضوري���ُة  وبروح���ي  بَدم���ي 
 اأر�ض���ي بجه���وِدي اأبنيهااأن���ا ل اأن�ض���ى َوطني الغايل 81

�رسح املفردات

روُح: منجزات. َمهَد: اأر�س. َدْرب: طريق. �ضُ
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املفردات اجلديدة
�سديقي اقراأ النَّ�ّس ال�ّسابق قراءًة �سامتة، ثّم اأجب عن ال�ّسوؤال الآتي:

ل بني الكلمِة ومعناها: �ضِ

منجزاتطموحي

ما اأمتّناه واأعمل لتحقيقه�سروح

تلمع وت�سيءي�سحبني

يرافقنيدرب

طريقتتاأّلق

بوركَت با بنّي

الفكرة العاّمة
: �ضع خّطاً حتَت الفكرِة العاّمِة املنا�ضبة للنَّ�صِّ

اعِر وفخُره بوطنه.  ب. �سوُقُه اإىل الوطِن وحنيُنه اإليه.اأ. اعتزاُز ال�سَّ

الفكرُ الّرئي�صة
حّدد الأبيات التي حتمل الفكر الآتية:

ِة فهي اأف�سُل الُبلداِن.)………( ■ تفخُر �سورية باآثاِرها ومنجزاِتها احل�ساريَّ

يعي�ُس فوَق اأر�ِس �سورية الأحرار، وي�سيئوَن الّدرَب لالأجياِل كالأقمار.)………( ■

�سيبقى ُحبُّ الَوطِن فـي قلبي دائمًا و�ساأبنيِه بعملي وعلمي.)………( ■



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول76 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

َتلّقينا الِعلَم واملعرَفَة، ولِعبنا وَر�سمنا ُم�ستقبَلنا بالأُمنياِت والأحالِم فوَق اأر�ِس الوطن.)………( ■

�ساأ�سّحي بدمي وروحي لأجلك �سورية، واأدعو رّبي اأن يحفظك دومًا.)………( ■

�سي�ستمّر الّنور والزدهار والّتقّدم فـي وطني الغايل لالأبد.)………( ■

�صكراً لك

ال�صتيعاب والفهم

1 عمَّ يتحّدث ال�ّساعر فـي النَّ�ّس؟  

اعُر وطنه؟   2 مَب يفتدي ال�سَّ

اعر هي:   3 الأر�ُس التي يق�سُدها ال�سَّ

ر�س اأرجو اأن ت�سرح البيتني الثَّالث والّرابع. : لكي تثبت اأّنك رائع، واأّنك ا�ستوعبت الدَّ 4 بنيَّ

البيت الّثالث:   ■

 

البيت الّرابع:   ■

 

5 الآن اأرجو اأن ت�ستعني مبا �سبق كي تيَب عن الأ�سئلة الآتية:

من �سفات ال�ّساعر فـي النَّ�ّس اأّنه: حمبٌّ لوطنه و …………………… و…………………… ■

ال�ّساعر ي�سّحي فـي �سبيل وطنه؛ لأّنه: …………………… و …………………… ■

بارك ال له بك

موقٌف وراأي
عزيزي التِّلميذ: اأعرف اأّنك �ساحب موقٍف وراأي؛ لذلك اأخبنا كيف �ست�سهم فـي بناء الوطن؟
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الّلغة والّتاكيب

والآن اقراأ الّن�صَّ مّرة ثانيًة، ثّم فّكر واأجب عّما ياأتي:

اأ. الّنور. ب. الّظالم. ت. ال�ّسم�س. 1 �ضّد )�ضياء(: 

اأ. الأحرار. ب. احلاّر. ت. احلرّية. ث. التحرير. 2 الكلمُة الغريبة فـيما ياأتي هي: 

اأ. �َسهلٌة، مثل: ي�سكُنها و. ………………… و …………………  : 3 من �ضفاِت األفاِظ النَّ�صِّ

ب. ُمنا�ِسَبٌة للمو�سوِع، مثل: وطني، ديار، …………………  

تدريبات قرائّية

حيَح، ثّم احفظهما. بَط ال�سَّ ، واقراأهما قراءًة �سعرّية مراعيًا ال�سَّ 1 اخْت مقطَعنِي مَن الّن�سِّ

2 اأعرب الكلمات الآتية بح�سب ورودها فـي الّن�ّس:

تتاأّلُق:  

الأقماُر:  

التذّوق
حيحَة مّما ياأتي: اخرِت الإجابَة ال�ضَّ
ال�ّسعور العاطفـيُّ فـي املقطع الأّول:

اأ. ال�ّسوق. ب. العتزاز. ت. العطف.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول78 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ظرفا الّزمان واملكانالّدر�س الّثاين
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

مان، واملكان(.. 1 تعّرِف املفعوِل فـيه ظرف )الزَّ
مان من ظرف املكان.. 2 متييِز ظرِف الزَّ
ماِن وامَلكان اإعرابًا �سحيحًا.. 3 اإعراِب ظرَف الزَّ
ا�ستخداِم ظرفـي الّزمان واملكان ا�ستخدامًا �سليمًا.. 4

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً ما ياأتي:

فاإذا اأردَت اأن تعرَف معنى كلمِة ظرف اأخبَك اأّن:
ماُن واملكاُن ظرفًا ت�سبيهًا لهما بالوعاء. رف فـي الّلغِة هو: الِوعاُء وقد �ُسّمَي الزَّ الظَّ

كيَز وقراَءَة النَّ�سَّ بتمّعٍن، ثّم الإجابَة عن الأ�ســـئلِة  فنا املفعول فـيه. اأرجو منَك التَّ �ســـاَط الأّوَل الذي يعرِّ والآن لنبداأ النَّ
التي تليه.
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ة 2 املهمرَّ

الأمثلة

�صورةٌ م�رِسَقٌة:

امِخ،  َل ما ا�ستوَقَفِني متثاُل ذلَك الفاِر�ِس ال�سَّ َباحًا اإِىل اإِحدى �ساحاِت ِدم�سَق، َوَلعلَّ اأوَّ و�سَلْت ِبَنا احَلاِفَلُة �سَ
َعْت حتَت التِّمثاِل َوَقْد ُكِتَب َعليها )يو�ُسف العظمُة(. فاندفْعُت ِبرغبٍة لأَْنُظَر اإِىل اللَّوحِة التي ُو�سِ

1 اأجب بكلمٍة واحدٍة فقط. متى و�سلْت ِبنا احلافلُة؟ …………………………………………… 

2 ما الكلمُة التي َدّلْت على زمان حدوِث الفعِل )و�سل(؟ اأهذِه الكلَمُة ا�سٌم اأم فعٌل؟ ما َحَرَكُتها؟

حركتها ……………… ■نوعها ……………… ■الكلمة ……………… ■

ال�صتنتاج
اأ�سّمي الكلمَة التي تدّل على زماِن حدوِث الفعِل )ظرف زمان(

تدّرب

ماِن الوارَديِن فـي العبارِة الآتيِة: اً حتَت كلٍّ من ظرفَ ي الزَّ �ضع خطَّ

اهرِة. ار، وتقُف الأجياُل دقيقَة �سمٍت على اأرواِحِهُم الطَّ اد�ِس من اأيَّ ُم الوطُن �سهداَءُه يوَم ال�سَّ يكرِّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول80 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهمة 3

الأمثلة

َعِت الّلوحُة حتَت التِّمثاِل. ُو�سِ

1 اأين ُو�سعت الّلوحة؟ ما الكلَمُة التي دّلت على مكان حدوِث الفعل )و�سعت(؟  

2 مانوع هذه الكلمة؟ وما حركُتها؟  

3 ماذا اأ�سّمي الكلمَة التي تدلُّ على مكاِن حدوِث الفعِل؟  

والآن عزيزي بعَد اأن فهمَت املثاَل املأ الفراَغ بالكلَمِة املُنا�ضبة.

يقُف املعلُِّم …………………… ال�ّسبورة.

ال�صتنتاج
ن�سّمي الكلمَة التي تدلُّ على مكاِن حدوِث الِفعِل »ظرف مكان«

تدّرب
�ضع خّطاً حتت كلٍّ من ظرفـي املكان الواردين فـي العبارِة الآتية:

امِة. هيِد تتفتَُّح براعُم النَّ�سِر، وَعَلُم عّزتنا يخفُق فوَق ُربانا ال�سَّ بنَي يدّي ال�سَّ

والآن ما راأُيَك اأن نتعّرف اإعراب كلٍّ من ظرَفـي الّزمان واملكان من خلل املثاَلني املعربني الآتيني؟
ُيرفِرُف الَعَلُم فوَق املدر�سة.

اهرة. فوَق: مفعوٌل فـيِه ظرُف مكاٍن من�سوٌب، وعالمُة ن�سِبِه الفتحُة الظَّ
نحتفُل اليوَم بذكرى عيد اجلالء. 

اهرة. اليوَم: مفعوٌل فـيِه ظرُف زماٍن من�سوٌب، وعالمُة ن�سِبِه الفتحُة الظَّ
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قومي النهائّي الترَّ
1 اقراأ الن�ّص الآتي بتمّعن، ثّم اأجب عن ال�ّضوؤال الذي يليه:

ِة التي قاَدها القائُد اخلالُد حافُظ الأ�سِد  اد�َس ع�سَر ِمْن ِت�سريَن الثَّاين بذكرى احلركِة التَّ�سحيحيَّ نحتفُل يوَم ال�سَّ
ِة التي انت�سَرْت  لري�ُســـَم معامل �ســـوريَة احلديثِة، فاإذا نظْرنا حلظًة اأماَمنا، فاإنَّنا جنُد الكثرَي ِمَن امل�سروعاِت احَلَيِويَّ
ى  َل برهًة يجعُلنا نلَحُظ ثماَر م�ســـريِة التَّطويِر والتَّحديِث بقيادِة القائِد املَُفدَّ ـــها �ســـرقًا وغربًا، ولعلَّ التاأمُّ فوَق اأر�سِ

اِر الأ�سِد. ب�سَّ

مان واملكان الواردة فـي النَّ�صِّ ال�ّضابق، و�ضّنفها فـي اجلدول الآتي: ا�ضتخرج ظروف الزَّ

ماِن  علَمُة النَّ�ضِبظرُف املَكاِن علمُة الّن�ضِبظرُف الزَّ

    

    

    

    

ِد من حّلك ا�ستعن براأي والَديك لُتيهم ُقدرتَك اجلّبارة.  اأكُّ  للتَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول82 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ِه(. 2 عزيزي التِّلميذ اأعرب اجلملة الآتية: )ينام الّطفُل قرَب اأمِّ

يناُم:  

الّطفُل:  

قرَب:  

ِه:.   اأُمِّ

مان  ر�ــــِص ماراأيــــك باأن ُتخرنا عن وقت ا�ضــــتيقاظَك فـــــي جملٍة مفـيدٍة موّظفــــاً ظرف ي الزَّ 3 والآن بعــــد ا�ضــــتيعابَك للدَّ
واملكان؟

 

 

اخلال�صة
تعال عزيزي نتذّكر ما تّعلمناه اليوم:

رُف: ا�سٌم من�سوٌب يدلُّ على زماِن حدوِث الفعِل اأو مكاِنه. ■ الظَّ
ماِن: ا�سٌم من�سوٌب ُيذَكُر لتحديِد زماِن حدوِث الفعل. ■ ظرُف الزَّ
ظرُف املكاِن: ِا�سٌم من�سوٌب ُيذَكُر لتحديِد مكاِن حدوِث الفعل. ■
رُف مفعوًل فـيِه من�سوبًا وحركُة اآخِرِه الفتحة. ■ ُيعرُب الظَّ

اأح�صنت مع اأمنياتي لك بالّتوفـيق
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همزة الو�صلالّدر�س الّثالث
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف همزة الو�سل.. 1
 تعّرِف موا�سِع كتابِة همزِة الو�سِل فـي الأ�سماِء والأفعال.. 2
كتابِة همزِة الو�سِل فـي الأ�سماِء والأفعاِل كتابًة �سحيحًة.. 3

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معًا ما ياأتي اأنواُع الهمزة:

ا و�سل )ا( اأو قطع )اأ ، اإ(. ■ ة: تقُع اأّول الكلمِة ولها نوعان وهي اإمَّ اأوليَّ

طة: تقع و�سَط الكلمة اأي حماطة بحرفـني. ■ متو�سِّ

َفة: تقُع اآخَر الكلمة. ■ متطرِّ

همزَة القطِع: همزٌة ُتكَتُب وُتلَفُظ اأينما ُوِجَدت. ■

همزُة الو�سِل: اأِلٌف ُتكتُب لكّنها ُتلفُظ فـي اأّوِل الكالِم ول ُتلَفُط فـي اأثنائِه. ■
بعد اأن تذّكرنا اأنواَع الهمزِة وتعريَف همزِة الو�ضِل �ضنتعّرف الآن موا�ضَع كتابِتها فـي الأ�ضماء والأفعال:

املهّمة 1
الأمثلة

اقراأ اأمثلَة املجموعتني )اأ - ب( ثّم اأجْب عن الأ�سئلة:

- ب - - اأ -

لميُذ على امل�سارَكِة فـي تطوُِّرها. اأ. حر�َس التِّ
ب. افتخَر اأبناُء وطني بالّن�سِر على امل�ستعمرين.

ت. ا�ست�سهَد اأبناوؤُه فـي �سبيلِه.

اأ. احر�ْس على امل�سارَكِة فـي تطوُِّرها.
ب. افتِخْر بالّن�سِر على امل�ستعمِرين.

ت. ا�ست�سِهْد فـي �سبيِل الوطن.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول84 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

1 والآن ما نوُع الأفعال: )احر�ْس، افتِخر، ا�ست�سِهْد(؟  

2 ما عدُد اأحرِف كلٍّ من هذه الأفعال؟  

3 اأجاءت الهمزُة فـي كلٍّ منها همَزة و�سٍل اأم َقطٍع؟  

لميُذ املبِدُع �سوَف ن�ستنتُج القاعدَة معًا: والآن اأّيها التِّ

ال�صتنتاج
من موا�ضِع كتاَبِة همَزِة الو�ضِل فـي الأفعال:

اأمر الفعل الّثالثّي. ■

ما�سي الأفعال اخلما�سّية واأمرها. ■

دا�سّية واأمرها. ■ ما�سي الأفعال ال�سُّ

تدّرب
هات فعل الأمر من الأفعال الآتية:

يقتب: ……………… ■ي�ستقبل: ……………… ■يكتب: ……………… ■
لميذ هل انتهيَت من احلّل؟ اأح�سنت الإجابة لبّد اأنَّها �سحيحٌة. �سديقي التِّ

ة 2 املهمرَّ
الأمثلة

اقراأ الأمثلَة الآتية:

اأ. اثنان اأعتزُّ بهما: وطني وعُروبتي.
ب. اإّن ابَن �سورَية حري�ٌس على اإعالِء ا�سِمها.

ت. اإّن امراأًة مثل اخلن�ساِء َمدعاٌة للَفخر.
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ابقة.   1 ُبَنّي حّدد الأ�سماَء التي جاءت همزُتها همزَة و�سٍل فـي الأمثلة ال�سَّ

2 اذكر املوؤّنث من )اثنان( و )ابن(؟  

لميذ هل هناك اأ�سماء اأخرى تاأتي همزُتها همزة و�سٍل مثل )امروؤ (؟   3 عزيزي التِّ

ال�صتنتاج
من موا�ضِع همَزِة الو�ضِل فـي الأ�ضماء: 

اثنتان ■اثنان ■ابنة ■ابن ■

ا�سم ■امراأة ■امروؤ) امرئ( ■

تدّرب
بعد تعّرفك الأ�ضماَء التي ُتكَتُب همزُتها همزَة و�ضٍل، وّظف اأربعًة ِمنها فـي جمٍل مفـيدٍة.

 

 

 

 

اأنا على يقنٍي باأنرَّ ُجَمَلَك رائعٌة مثلك



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول86 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

قومي النهائّي الترَّ
ا بنا. ما راأيك الآن اأن ُننجَز معًا بع�َس التَّدريبات؟ هيَّ

1 عّلل كتابَة همزِة الو�ضِل فـي الكلمات التي حتَتها خط.

اّتخْذ من الكتاِب �سديقًا.   ■

اعلْم اأّن ا�سَم الإن�ساِن مقروٌن بعَمِلِه.   ■

ا ياأتي: 2 اأكِمل الفراَغ بالهمزِة املنا�ضبة فـي كلٍّ ممَّ

موّية. ■ ورَة الدَّ فـي�س الدَّ ………كت�سف ……… بن النَّ

نقّدر كّل ……… مرئ مبا يقّدم لالآخرين. ■

……… �ستمع اإىل ن�سائِح املعلِّمِة. ■

3 اقراأ الفقرَة الآِتَيَة، ثمَّ املأِ اجَلدَوَل باملَطلوب:
َل ما ا�ستوقَفني متثاُل ذلك الفار�ِس الذي ا�ستّل �سيَفه  باحًا اإىل اإحدى �ساحاِت دم�سق، ولعّل اأوَّ و�سَلْت بنا احلافلُة �سَ

فـي معركِة مي�سلون �سّد املحتّل الذي ا�ستعمر وطننا.

الكلمة التي همزتها 
الكلمة التي همزُتها ال�ّضببهمزُة قطٍع

ال�ّضببهمزُة و�ضٍل
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4 لنعمل الآن على ا�ضتخداِم ثلثِة اأفعال مبدوءٍة بهمزِة و�ضٍل فـي كتابِة ثلثة جمٍل من اإن�ضاِئك.

 

 

 

 

 

 

اخلال�صة
من موا�ضِع همزِة الو�ضِل:

ِة واأمُرهما.  ■ دا�سيَّ ِة وال�سُّ ، وما�سي الأفعاِل اخلما�سيَّ فـي الأفعاِل: اأمُر الفعِل الّثالثيِّ
فـي الأ�سماِء: ا�سٌم، اثناِن واثنتاِن، ابٌن وابنٌة، امروؤٌ وامراأٌَة.  ■

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول88 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ابع كتابة املقطع الو�صفـّيالّدر�س الررَّ
)و�صف ال�ّصخ�صّية(

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعّرِف مفهوِم الو�سف.. 1
تعّرِف النُّقاِط التي ُنراعيها عنَد الو�سف.. 2
3 .. كتابِة مقطٍع و�سفـيٍّ

ة 1 املهمرَّ
بنّي: قبل اأن نبداأ اأودُّ اأن اأطرح عليك ال�ّضوؤال الآتي:

ما الذي يْلِفُت انتباَهَك فـي اأّي �سخ�سٍ تراه؟ ■

Ԁ .سعرُه�

Ԁ .وجُهُه

Ԁ .ثياُبُه

Ԁ .عمُلُه

Ԁ .تعبرياُت وجِهِه

 

فة املنا�سبَة لكلٍّ مّما �سبق ماذا تقول؟  ■ اإذا اأردَت اأن ت�سَع ال�سّ

 

خ�ِص الذي راآه. َفِة اقراأ الّن�صَّ الآتي بتمّعن لرتى ما الذي لَفَت نظَر الكاِتِب فـي ال�ضَّ حّتى تعِرَف اأكث عن ال�ضِّ

)كان رجـــاًل فـي ال�ســـّتنَي من عمره، متالأُ جبهَتُه الّتجاعيُد التي حفَرتها ال�ّســـنوُن، ميـــدُّ يَدُه بني احلني واحلني، ليفرَك 

عيَنيِه ال�ّسوداوين، يرتدي �ستًة زيتّية الّلون، ويلّف راأ�َسُه بكوفـّيٍة بي�ساَء تقيِه برد ال�ّستاِء، مي�سي بتثاقٍل، وكاأّنه انتهى من 
.) عمٍل �ساقٍّ
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تدّرب
1 والآن عزيزي التِّلميذ ا�ضتخرج من الن�ّص �ضفاِت ما ياأتي:

احلركةالثِّيابالوجه

   

   

   

اإجابتَك �سحيحٌة عزيزي، لك بطاقُة �سكٍر واأظّنَك عرفت معنى كلمة ال�سفة.
ُف ال�سَم الذي ياأتي قبله. فة: هي ا�سٌم ي�سِ ال�ضّ

فَة املنا�ضبَة فـي الفراِغ من الكلمات الآتية؟ 2 والآن ما راأُيَك اأن ت�ضَع ال�ضّ
مزرك�سًا ■
الوردّية ■

الأ�سقر ■
منّقطة ■

ربيعّية ■

ـــغريُة ذاُت ال�ّســـعِر …………… واخلدوِد …………… تلب�ُس ثوَبـــًا ……………بوروٍد  هـــذه الّطفلُة ال�سّ
…………… الّلون، وتربُط جديَلتيها ب�سريَطٍة بي�ساء ……………

ــــفِة فـي مكاِنها املنا�ضب، وت�ضيَف اإليها  3 عزيزي املبدع الّذكّي: ما راأيَك اأن تعيَد كتابَة الفقرَة ال�ّضــــابقَة بعد و�ضــــِع ال�ضّ
�ضفاٍت اأخرى من عندك؟

 

 

 

 

 

 

 
لميذ لبّد اأّنك اأح�سنَت الو�سَف، وللتاأّكِد اأكرث ُعد اإىل والديَك لتعرَف راأيهما. عزيزي التِّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول90 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

طّبق

اهرِة م�ضتعيناً بالأ�ضئلة الآتية: وَرِة الظَّ والآن ما راأيَك اأن تكتَب مقطعاً و�ضفـّياً حوَل م�ضموِن ال�ضّ

1 مَب ُزِرعت الأر�ُس؟

2 ما لوُن �سنابِل القمِح؟ وماذا ت�سبه؟ 

ورِة؟  3 ما لون لبا�س كلِّ �سخ�سّيٍة من ال�ّسخ�سّياِت التي فـي ال�سّ

ٍة؟  4 كيف تبدو حرَكُة كلِّ �سخ�سيَّ

وَرِة؟  5 مَب تلفُّ املراأُة راأ�َسها فـي ال�سّ
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وفـيق اأح�صنت مع اأمنياتي بالترَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول92 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

مدينة عفرينالّدر�س اخلام�س

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءِة النَّ�ّس قراَءًة جهرّيًة م�سبوَطًة مراعيًا نطَق احلروِف اّللثوّية. . 1
ئي�سِة للّن�ّس.. 2 ِة والفكِر الرَّ حتديِد الفكرِة العامَّ
حتديِد مواطِن اإعجابَك بالنَّ�سِّ مع التَّعليل.. 3

عزيزي التِّلميذ اقراأ الّن�ّص الآتي بتمّعن، ثّم نّفذ الأن�ضطة التي تليه:

GroundhoppingMerseburg :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4447658390/in/photostream/ :امل�صدر
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)1(

هباِء، اإنَّها مدينُة  ـــمايلِّ الغربيِّ ِمْنها �ِسماَل َحَلَب ال�سَّ ِة، تقُع فـي اجُلزِء ال�سِّ ـــوريَّ ِة ال�سُّ ِة العربيَّ واحدٌة ِمْن ُمُدِن اجُلمهوريَّ
عٍة، وبجباِلَها التي  ـــَبِة واأَ�سجاِرها البا�ســـقِة امِلْعطاَءِة ِمْن َزيتوٍن وفاِكهٍه ُمتنوِّ ِة اخِل�سْ راعيَّ ِعفريَن التي متتاُز ب�ســـهوِلها الزِّ
ـــهوِل ع�ســـراُت اجلداوِل ت�ســـَتقي مياَهها ِمْن ينابيَع  ٌة. وِمْن �ســـفوِحها َتتاك�ُس اإِىل ال�سُّ ٌة مُمتدَّ حتيـــُط بهـــا َغاباٌت ِحراجيَّ

اظِريَن، وَي�ُسدُّ اإلِيها الكثرَي ِمَن املُ�سطاِفنَي. اذًا َي�ُسرُّ النَّ َتفـي�ُس َماًء َنريًا َفت�سِفي َعليها َجماًل اأَخَّ

)2(

َت�ســـمُّ ِعفريُن اآثارًا كثريًة َت�ســـَهُد على عراقِتها وِقَدِمها، وِمن اآثاِرها: قلعُة البا�ســـوطِة وِعنداَره واآَثاُر قريَتي بَراد وكيمار، 
وكهُف قريِة ُبْرِج عبِد اهلِل الذي اكُت�ِسَف ِفيه َهيكٌل َعظِميٌّ كامٌل يعوُد اإِىل مئِة اأَلِف عام.

)3(

اِن  مَّ ِة كالبا�ســـوطِة ذاِت الينابيِع الَعذبِة وَب�ســـاتنِي الرُّ ـــياحيَّ ت ِبامْلناِطِق ال�سِّ ولُة ِعفريَن ِعنايَتها ِب�َســـخاٍء، فاهَتمَّ اأَوَلـــِت الدَّ
الئعيُّوَن اأوقاتًا َجميلًة فـي اأَح�ســـاِن ُمنَتَجِعهم  ـــي الطَّ ائعِة َحيُث يْق�سِ بيعِة الرَّ َة ذاِت املُناِخ املعتِدِل والطَّ والفاكهِة، وَكْفِرجنَّ

اجلميِل.

)4(

اٍن وِعَنٍب، َفقْد َقاَمْت ِفيها  ٌة بالأ�ســـجاِر املُثمرِة من زيتوٍن وُرمَّ راعِة، ولأنَّ ِعفريَن غنيَّ اُن ِعفريَن ُمنُذ القدمِي بالزِّ َيعَمُل �ُســـكَّ
ُة  ياحيَّ ارِت اخِلْدماُت ال�سِّ ُع ِفيها، َوقْد �سَ نَّ اِن، وا�سُتهَرْت ب�سابوِن الغاِر الذي ُي�سَ مَّ ناعُة ِدب�ِس الرُّ يتوِن و�سِ ُر َزْيِت الزَّ َمعا�سِ

َعماًل ُمِهّمًا يَتَعاظُم ِبا�ْسِتمراٍر.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول94 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املفردات اجلديدة
ْل بني الكلمِة ومعناها فـيما ياأتي: �ضِ

بكرمَتتاك�ُس 

ينمو ويزداد حجمهَنريًا

العاليةالبا�سقة

تنحدريَتَعاظُم

َعْذبًاِب�َسخاٍء

اأبارك جهدك..... �صوؤال ب�صيط و�صهل األي�س كذلك؟

الفكرةُ العاّمة
تاأّمل معي هذه الفكَر الثَّلث و�ضع خّطاً حتت الفكرة العاّمة املنا�ضبة التي يدور حولها الّن�ّص: 

ب. التَّعريُف مبدينِة عفرين اآثارها وطبيعتها و�سّكانها.اأ. طبيعُة عفرين.

ت. اهتمامات �سّكان عفرين.

حيحة اإّنك حّقًا تلميذ رائع اآمل اأنك وجدَت الإجابَة ال�صرَّ

ئي�صة الفكر الررَّ
بنيَّ العزيز فـي اأيِّ مقطٍع وردت الفكر الآتية:

■ )…………( اأهمُّ الآثاِر واملعامِل فـي عفرين. 

■ )…………( و�سُف موقِع عفرين. 
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■ )…………( اأهمُّ املزروعاِت فـي عفرين. 

■ )…………( الهتماُم بالأماكِن ال�ّسياحّية فـي عفرين. 

�صكراً لك

ال�صتيعاب والفهم

1 ما اأ�سهُر اآثار عفرين؟  

2 ما تعليلَك عزيزي لكرثِة امل�سطافـني فـيها؟  

يتون فـيها؟   3 ما تعليلك لكرثِة معا�سِر الزَّ

4 اإذا اأردَت بنيَّ اأن تكتَب عنوانًا اآخَر للنَّ�سِّ فماذا �سيكون؟  

موقٌف وراأي
ماذا تقوُل ملن يعَبُث باآثاِر بلِدِه؟  

اكيُب اللرُّغُة والترَّ
1 هاِت املطلوَب، ثّم �ضعُه بجملة:

مفرد معامل: ………………………………… اجلمـــلة: ………………………………… ■

جمع قلعة: ………………………………… اجلمـــلة: …………………………………… ■

ْ َدللَة الفعِل »يروي« فـي اجلملَتنِي الآتيَتنِي: 2 َبنيِّ

■ )…………………………( يروي الّنهُر الأرا�سي املجاوَرَة. 

■ )…………………………( ًة لأحفاده.  يروي اجلّد ق�سّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول96 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

3 اأرجو اأن جتيب بروّية عن الأ�ضئلة الآتية بو�ضع خطٍّ حتت اجلواب ال�ضحيح:
همزة قطع - همزة و�سل. ■ اأولت: 
همزة قطع - همزة و�سل. ■ ا�ضُتهَرْت: 
ظرف مكان - ظرف زمان.  ■ حوَلها: 
ظرف مكان - ظرف زمان.  ■ م�ضاًء: 
فعل ما�س - فعل م�سارع.  ■ اأغنى: 
فعل ما�س - فعل م�سارع. ■ يعمل: 
ا�سم علم - ا�سم نبات. ■ عفرين: 
�سمري منف�سل - ا�سم مو�سول. ■ هو: 

تدريبات قرائّية
اأّيها املجّد... اقراأ املقطَعني الأّول والّثاين قراءًة جهرّيًة م�ســـبوطة مراعيًا نطق احلروف الّلثوية والف�ســـل والو�ســـل بني 

الكلمات.

التذّوق
حيحة: �سديقي ال�ّسجاُع لنتذّوق الأ�سئلَة الآتية التي حتتاُج اإىل اإجاباِتَك ال�سّ

1 اأيُُّهما اأجمل؟ وملاذا؟
الئعّيون اأوقاتًا جميلة فـي اأح�سان منتجعهم.  ■ يق�سي الطَّ
الئعّيون اأوقاتًا جميلًة فـي منتجعهم.  ■ يق�سي الطَّ

 

 

 

2 اأّي املقاطِع اأعجبك؟ وملاذا؟  

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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اد�س الّدر�س ال�صرَّ
امل�صاف اإليه

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:
تعّرِف املُ�ساِف اإليه ووظيفته.. 1
اإعراِب املُ�ساِف اإليه اإعرابًا �سحيحًا.. 2
ا�ستخداِم املُ�ساِف اإليه ا�ستخدامًا �سليمًا.. 3

تاأّمل وتذّكر
لميذ لنتذّكر معًا:  عزيزي التِّ

اأوّلً

ثانياً

ُل بالأفعاِل والأ�سماِء واحلروف( هي: مائُر التي تتَّ�سِ )ال�سَّ

الُة على اجلماعة - هاء الغائب - ياء املتكّلم - كاف اخلطاب(. )نا الدَّ

ـــُلنا اإىل تعريِف املُ�ســـاِف اإليه، اأرجو منَك الّتكيـــَز وقراءَة امِلثاِل  �ســـاَط الأّوَل الذي يو�سِ والآن عزيــــزي التِّلميــــذ لنبداأِ النَّ
بتمّعن، ثّم الإجابَة عن الأ�سئلة التي تليه.











ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول98 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهّمة 1

الأمثلة

اأ. تفت�ُسها اأ�سجاٌر.
ب. تفت�ُسها اأ�سجاُر الّزيتوِن.

1 هل ُعرَف نوُع الأ�سجار فـي اجلملة الأوىل؟  

ح معناها؟   2 ما الكلمة التي اأُ�سيَفْت اإىل كلَمِة اأ�سجاٍر لتحّددها وتو�سّ

يتون(؟   3 ماذا ن�سّمي كلمَة )الزَّ

يتوِن( ماهي؟   4 والآن انظر اإىل احلركِة التي ُر�سمت على اآخِر املُ�ساِف اإليه )الزَّ

والآن هّيا ياعزيزي لن�ستنتج القاعدة

ال�صتنتاج
ح معناه امل�ساف اإليه. ن�سّمي ال�سَم الذي ُي�ساُف اإليِه ا�سٌم قبَلُه، ويو�سّ

امل�ضاُف اإليه: ا�سٌم جمروٌر دائمًا ومن عالمات جّره الك�سرة. 
ن�سّمي ال�سَم الذي ياأتي قبَل امل�ساف اإليه )امل�ضاف(.

تدّرب
اً حتت املُ�ضاِف، وخّطني حتَت امل�ضاف اإليه. �ضْع خطَّ

قلعُة العا�سمِة ال�سوريِة حتكي ق�س�َس الفداِء التي �سّطَرَها رجاُل الوطِن ال�ّسجعان.
ِذ الأَْن�ِضَطَة الآتية: عزيزي التِّلميذ اقراأ الأمثلَة الآتَيَة، ثمَّ نفِّ
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املهّمة 2

الأمثلة

- ب -- اأ -

اأ. اهتّمت الّدولُة بتعليِم ال�ّسّكاِن.
ب. الآثاُر تدلُّ على عراقِة املدينِة.

ت. اخلرُي فـي اأبناِء الوطِن.
ث. اأحبُّ خرياِت الأر�ِس.

ولُة بتعليِمنا. اأ.اهتّمت الدَّ
ب. الآثاُر تدلُّ على عراَقِتها.

ت. اخلرُي فـي اأبنائي.
ث. اأحبُّ خرياتك.

1 دّل على امل�ساِف اإليه فـي اأمثلِة احلقِل )اأ(، اأجاَء ا�سمًا ظاهرًا اأم �سمريًا متَّ�ساًل؟
 

مرَي املّت�سَل الذي حّل حمّل امل�ساف اإليه: 2 انظر اإىل اأمثلِة احَلقِل )ب( وحّدد ال�سَّ
)ال�ّسكان - املدينة - الوطن - الأر�س(

 

3 اأريُد منك الآن اأن حتّدد نوَع امل�ساِف اإليه فـي الأمثلة )ب( اأجاَء ا�سمًا ظاهرًا اأم �سمريًا مّت�ساًل؟  

مائُر التي جاَءت حمّل املُ�ساف اإليه؟   4 ما ال�سّ

لميذ اأن ت�ستنتَج القاعدة بعد اأن عرفَت اأنواع امل�ساف اإليه. اإذاً الآن: ميكنك عزيزي التِّ

ال�صتنتاج
امل�ضاف اإليه نوعان:

ا�سٌم ظاهٌر جمروٌر. ■
�سمرٌي ُمتَّ�سٌل فـي حمّل جرِّ م�ساف اإليه. ■

مائُر املتَّ�ضلُة التي تّت�ضل بالأ�ضماِء وُتعرب فـي حمل جّر م�ضاف اإليه هي: ال�ضَّ
الة على جماعة املتكّلمني. ■ نا الدَّ
ياء املتكّلم. ■

هاء الغائب. ■
كاف اخلطاب. ■
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تدّرب
والآن بعد تعّرفك اأنواع امل�ساف اإليه.

اكتب جملًة يكوُن فـيها امل�ساُف اإليِه ا�سمًا ظاهرًا، واأخرى يكون فـيها امل�ساُف اإليِه �سمريًا متَّ�ساًل:

 

 

قومي النهائّي الترَّ
الآن ُدلَّ على امل�ضاف اإليه، وحّدد نوعه فـي الّن�ّص الآتي:

احلّيُة ت�ستهُر باحلم�ســـياِت، اأّما املنطقُة ال�ّسمالّيُة فت�ستهُر  راعّيِة، فاملنطقُة ال�سَّ ت�ســـتهُر مناطُقنا بتنوُِّع املحا�ســـيِل الزَّ
بزيتوِنها، ومنطقُة اجلزيرِة ت�ستهُر مبح�سوِل القمِح.

نوعهامل�ضاف اإليه

  

  

  

  

  

  

اأح�صنت احلّل لك بطاقة �صكٍر

عزيزي التِّلميذ لبّد اأّنك تريد تعّرف طريقِة اإعراِب امل�ضاف. .. اقراأ املثاَل املعرب الآتي متمّعناً:
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تفرت�ُص اأ�ضجاُر الّزيتوِن �ضهوَلها.

اهرُة على اآخره.  يتوِن: م�ساٌف اإليه جمروٌر، وعالمُة جّرِه الك�سرُة الظَّ الزَّ

اهرُة على اآخِره، و)ها( �سمرٌي متَّ�سٌل فـي حملِّ جرٍّ  �ضهوَلها: �سهوَل: مفعوٌل به من�سوٌب، وعالمُة ن�سبِه الفتحُة الظَّ
بالإِ�سافة.

ما راأيك يا تلميذي الّذكّي اأن نحّل معًا الّتدريب الآتي لت�ستمتَع اأكرث ولتثّبت معلوماتك اأكرث؟ اأنت جاهز هّيا.

اقراأ الفقرة الآتية، ثّم اأجب عن ال�ّضوؤالني الآتيني:

عفريُن واحدٌة من مدِننا فـي اجلمهورّيِة العربّيِة ال�ســـوريِة، متتاُز بجباِلها التي حتيُط بها غاباٌت حراجّيٌة، ومن �سفوِح 
اجلباِل تتاك�ُس اإىل ال�ّسهوِل ع�سراُت اجلداوِل ت�ستقي مياَهها من ينابيع يفـي�ُس ماوؤُها نريًا على مداِر العاِم.

1 �ضع امل�ضاف وامل�ضاف اإليه فـي جدول حمّدداً نوع امل�ضاف اإليه. 

امل�ضاُف اإليِهامل�ضاف
نوع امل�ضاف

�ضمرٌي م�ضترٌتا�ضٌم ظاهٌر
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2 اأعرب ماحتته خّط من الكلمات:

 

 

 

 
لميذ �سوف نتّوج جهودك اجلبارة ب�سوؤاٍل اأخرٍي. عزيزي التِّ

3 ماراأيك اأن توّظف امل�ضاَف اإليه بنوَعيه فـي كتابة فقرة ت�ضف فـيها َمْعلَماً من معامل مدينتك؟

 

 

 

 

 

نحن واثقون من ُح�سن اإجابتك وميكنك ال�ستعانة بوالديك للتاأّكد اأكرث.
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ابع الّدر�س ال�صرَّ
اء املب�صوَطة الترَّ

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
كتابِة التَّاِء املب�سوَطِة كتاَبًة �سليمًة.. 1
تعّرِف موا�سِع كتاَبِة التَّاِء املب�سوَطِة.. 2
تعليِل كتاَبِة التَّاِء املب�سوطة.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً اأنواُع التَّاء:

تاٌء مربوطٌة. ■تاٌء مب�سوطٌة. ■
عزيزي التِّلميذ: اقراأ الأمثلَة الآتيَة بتمّعٍن، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة الَّتي تليها:

ة 1 املهمرَّ

الأمثلة

اأ. اإذا زرَت دم�سق.
ب. ثبَت اأّنها من اأعرِق املدِن.

ت. تْد فـي كّل بْيٍت من بيوتها نفحاٍت تاريخيًة.

1 ُدلَّ على الكلمات التي انتهت بتاٍء مب�سوطٍة.  

2 اأعْد لفظ الكلمات )ُزْرَت، َثَبَت، نفحاٍت( بعد ت�سكني التَّاء.  

3 هل تغرّي لفُظها بعد التَّ�سكني؟  

ال�صتنتاج
التَّاء املب�ضوَطُة: هي التي ل يتغرّي لفُظها عنَد الوقوف عليها.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول104 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
�ضع خّطاً حتَت الكلماِت املنتهيِة بتاٍء مب�ضوطٍة.

باَت التَّاريُخ �ساهدًا على عراَقِة دم�سق. ■

اإذا اأردَت التفّوَق والجتهاَد فعليَك ا�ستثمار الوْقت. ■
عزيزي التِّلميذ: �سنتعّرُف الآن بع�س موا�سع كتابة التَّاء املب�سوطة.

ة 2 املهمرَّ

الأمثلة

اأ. عرفُت.
ب. عا�َسْت.

ت. َباَت.

اِبقِة؟   1 مَب انتهت كلٌّ ِمَن الأفعاِل الواِردِة فـي الأمثلِة ال�سَّ

2 عالَم دلَِّت التَّاُء فـي كلٍّ من الفعَلني )َعرْفُت - عا�سْت(؟ اأهي من اأ�سل الكلمة؟  

 

3 هل الّتاء فـي الفعل )بات( اأ�سلّية )من اأ�سل الفعل( اأم زائدة )ن�ستطيع حذفها(؟  
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ال�صتنتاج
من موا�ضع كتابة التَّاء املب�ضوطة: الأفعال:

املنتهيُة بتاٍء اأ�سلّيٍة. ■

كٍة. ■ املتَّ�سلة بتاٍء متحرِّ

اأنيِث ال�ّساكنة. ■ املتَّ�سلة بتاِء التَّ

تدّرب
الآن بعــــد تعّرفــــك بع�ــــصَ موا�ضــــِع كتابــــِة التَّاِء املب�ضــــوطِة ما راأُيــــَك اأن تكتَب ثــــلَث جمٍل يبــــداأ كلٌّ منها بفعــــٍل ينتهي بتاٍء 

مب�ضوطة؟

 

 

 

املهّمة 3

الأمثلة

اأ. َوْقت.
ب. نفحات.

1 ماعدُد اأحرِف ال�سِم املفَردِ )وْقت( وماحركَة و�سطه؟  

2 اأ دّلت التَّاُء فـي ال�سم )نفحاٌت( على جمٍع اأم على مفرٍد؟ ما نوع اجلمع؟  

 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول106 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
من موا�ضِع كتابِة التَّاِء املب�ضوَطة فـي الأ�ضماء:

اكُن الو�سط. ■ ال�سُم الّثالثيُّ ال�سَّ
ال�سُم الدالُّ على جمِع موؤنٍَّث �سامل. ■

تدّرب
عّلل بنيَّ �ضبَب كتابِة التَّاء املب�ضوطِة فـي كلمَتي )بطولت - تْوت(. 

 

 

قومي النهائّي الترَّ
�ضّنف الأ�ضماَء والأفعاَل امل�ضتملَة على التَّاِء املب�ضوطة فـيما ياأتي، َوْفَق اجلدول الآتي:

�سمَت ال�ّساعُر حني مل يعرْث على عبارٍة ي�سُف بها جماَل الّلوحة، ثمَّ قال: بحثُت فـي دفاتر اأ�سعاري فلم اأعرْث على بْيٍت 
ُيعّب عن روعِة ال�ّساحِل ال�ّسورّي.

�ضبب كتابة التَّاء املب�ضوطةال�ضم الفعل 

   

   

   

   

   

لميذ نحن نثُق باإجابتك، وللتاأّكِد اأكرَث ميكنَك ال�ستعانُة بوالديك للّت�سويب. عزيزي التِّ
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اخلال�صة
ُ لفُظها عند الوقِف عليها. التَّاُء املب�ضوطُة: هي التي ل يتغريَّ

وتاأتي فـي اآخر الأفعاِل اإذا كانت: ■

Ԁ .حرفًا اأ�سلّيًا

Ԁ .تاَء الفاعِل املتحركَة

Ԁ .تاَء الّتاأنيِث ال�ّساكنَة
اكِن الو�سِط وجمع املوؤّنث ال�ّسامل. ■ كما تاأتي ف ي اآخِر ال�سِم الّثالثيِّ ال�سَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول108 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ل الّدر�س الأورَّ
ّجاد حياكة ال�صرَّ

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
ًة ُمراعيًا الأداَء املنا�سَب لالأ�ساليب.. 1 قراءِة النَّ�سِّ قراءًة جهريَّ
ئي�سِة للنَّ�ّس.. 2 حتديِد الفكَرِة العاّمِة والِفَكِر الرَّ

ا�ُس اإىل تهيِز الُبيوِت للوقاَيِة من البِد عن طريق مّد  تاِء ُي�سارُع النَّ لميذ فـي ف�سِل ال�سِّ �ّس: عزيزي التِّ اإ�صاءةٌ على النرَّ
اِد قدميًا وحديثًا. جَّ اِد فـيها، فـي در�ِس اليوم �سنتعلَُّم طريقَة حياَكِة ال�سَّ جَّ ال�سَّ

ورة الآتية، ثمَّ اأجْب عن الأ�ضئلة التي تليها: عزيزي التِّلميذ تاأّمل ال�ضُّ

ورة؟   1 ماذا ت�سَنُع املراأُة فـي ال�سّ

2 ما ا�سُم الآلِة التي َت�ستخدمها امَلراأة فـي احلياكة؟  
والآن عزيزي التِّلميذ اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامَتًة، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:
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)1(

ًة وجماًل، حتَّى ل تكاُد َتْخلو مدينٌة  ٌة جميلٌة، ا�ســـُتِهَرْت بها بالُدنا منُذ زمٍن بعيٍد �ســـنعًة ودقَّ اِد مهنٌة ُتراثيَّ ـــجَّ ِحياَكُة ال�سَّ
ْوَل فـي ِحياَكِة  ُع يدوّيًا، وا�ستخدَم الإن�ساُن قدميًا النَّ ـــنَّ اِد ُت�سَ ـــجَّ اأو بلدٌة فـي وطِننا من ممار�َســـِتها، وقد كاَنْت كّل اأنواِع ال�سَّ
ْوِل، ثمَّ بداأَ فـي نظِم ت�ساميِمِه ُم�َسلِّكًا خيوَط اللُّحمِة دخوًل  َتها فـي اإطاِر النَّ ـــدى « وثبَّ اِد والُب�ْسِط، فمدَّ » خيوَط ال�سَّ ـــجَّ ال�سَّ

دى. وخروجًا عْبَ خيوِط ال�سَّ

)2(

دى، وي�سدُّ طَرَفْيها اإىل اأ�سفَل  غريِة على خيوِط ال�سَّ نِة لعقِد �ســـفٍّ من الُعَقِد ال�سَّ ي�ســـتخدُم احلاِئُك ِقَطعًا من اخليوِط امللوَّ
اَد  جَّ ى ال�سَّ اِد ُي�سمَّ جَّ وُع مَن ال�سَّ ادِة، وهذا النَّ ـــجَّ ُف اأطراُف هذِه اخليوِط املنعقدِة َخمَل اأو َزَغَب ال�سَّ ـــها. وتوؤلِّ ٍة، ثمَّ يق�سُّ بقوَّ

اِد اأناطًا فائقَة اجَلماِل. جَّ د وبا�ستخداِم خيوٍط متباِيَنِة الألواِن ُيبِدُع حائُكو ال�سَّ املُعقَّ

)3(

حيِح، فاجَلزُّ  ادِة اإىل امل�ستوى ال�سَّ ـــجَّ ْوِل، ل ُبدَّ من جزِّ خْمِل ال�سَّ ادِة بكامِلها ورفِعها عن النَّ ـــجَّ وبعَد النتهاِء من حياكِة ال�سَّ
ُر طوياًل. ، ول ُتعمِّ ادِة تُرقُّ جَّ ادِة �َسِل�سًا ُم�ستويًا، وُيِبُز ر�سوَمها اجلميلَة، واإِْن ُبوِلَغ فـي َجّز خْمل ال�سَّ جَّ يْجعُل �سطَح ال�سَّ

)4(

اِد احلديثُة فـي �سوريَة انت�سارًا وا�ِسعًا، واأنتَجْت  جَّ اِد، وانت�سرْت م�ساِنُع ال�سَّ جَّ ْقِنّيُة احلديثُة فـي �سناعِة ال�سَّ دخلت الآلُة والتِّ
غم من هذا الّتطوُِّر  ـــناعِة، وعلى الرَّ ُز باجَلماِل والإِتقاِن فـي ال�سِّ اِد تنا�ِسُب كّل الأذواِق، وتتميَّ ـــجَّ عًة مَن ال�سَّ اأ�ســـكاًل متنوِّ

اِث. ِة وذلك للمحافظِة على التُّ اِد التَّقليديَّ جَّ ولُة داعمًة وراعيًة حلياَكِة ال�سَّ اِد، ظلَِّت الدَّ جَّ الكبرِي فـي �سناعِة ال�سَّ

�رسح املفردات

ْوِل. َخْمــــل: وجـــه ال�ّســـجادة. اجَلّز: ق�ـــسُّ اخليوط  ـــَة فــــي اإطـــاِر النَّ ــــدى: اخليـــوط الُطولنيـــة املُثبتَّ ال�ضَّ
جمتمعة. متباينة: متلفة.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول110 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الفكرةُ العاّمة
اخرت مّما ياأتي الفكرَة العاّمة للّن�ّص: الفكرُة العاّمة

ت. اأهمّيُة العمِل.ب. طريقُة حياكِة ال�ّسجاِد قدميًا وحديثًا.اأ. ا�ستعمالُت ال�ّسجاِد.

اأتوّقع منك اختياراً �صحيحًا

ئي�َصة الفكرُ الررَّ
حّدد املقطَع الذي يعّرُ عن الفكِر الآتية:

■ )………………( اد.   ناَعِة ال�ّسجَّ التقنّيُة احلديثُة فـي �سِ

■ )………………( اِد بعَد حياكته.   جَّ اأهمّيُة جّز ال�سَّ

■ )………………( ّجاد.  اإبداُع حاِئكي ال�سَّ

■ )………………( ّجاد قدميًا.  حياكُة ال�سَّ

ال�صتيعاب الفهم
اِد اأمناطاً فائقَة اجلماِل؟ جَّ 1 كيف ُيبِدُع حاِئُكو ال�ضَّ

 

حيحِة مّما ياأتي:  2 ُدلَّ على الإجابِة ال�ضَّ
ادِة: جَّ اإِذا بولَغ فـي جزِّ ال�سَّ

ُر طوياًل.اأ. تبُز قيمُتها. ت. ُت�سبُح اأْجمَل.ب. َتِرقُّ و لُتعمِّ

اِد؟ جَّ رْت �ضناعُة ال�ضَّ 2 كيَف تطوَّ

 

بارك ال له بك
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اللرُّغة والّتاكيب
ِ الفرَق فـي املعنى بنْيَ الكلمَتنِي املُتماثلَتني فـي اللَّفِظ فـيما ياأتي: بنيِّ

■ .)………………………………( اِد:  جَّ َزَغُب ال�سَّ

■ .)………………………………( رِي:  َزَغُب الطَّ

اأنت طالب ذكّي ... ممتاز

تدريبات قرائّية
اً عْن �ضعوِر الإعجاِب:  اقراأ اجلملَة الآتيَة ُمعرِّ

اعِة! �ُس اإجِناَز ما ي�سُل اإىل ت�سِعِمَئِة ُعقدٍة فـي ال�سَّ ي�ستطيُع احلاِئُك املُتمرِّ

التذّوق
ُهما اأكُث ملَءَمًة للمعنى؟ وملاذا؟  اأيُّ

اأ. ُيبِدُع حائكو ال�ّسّجاِد اأناطًا جميلًة.
ب. َيبِدُع حائكو ال�ّسّجاِد اأناطًا فائقَة اجَلماِل.

 

 

 

 

اختياٌر �صليم وتعليٌل ذكّي



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول112 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ا�صم الفاعل وا�صم املفعولالّدر�س الّثاين
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

وِغِه.. 1 تعّرِف ا�سِم الفاعِل وطريقِة �سَ
وِغِه.. 2 تعّرِف ا�سِم املفعوِل وطريقِة �سَ

تاأّمل وتذّكر
لميذ لنتذّكر معًا: عزيزي التِّ

ُة ثالثٌة ول ميكُن ال�ستغناُء عن اأيٍّ منها. الفعل الّثلثّي: هو الفعَل املا�سي الذي اأحرُفُه الأ�سليَّ
مثال: كتَب، َدَر�َس.

عزيزي التِّلميذ اقراأ الأمثلَة الآتيَة بتمّعٍن، ثّم اأجْب عن الأ�ضئلِة التي تليها:

ة 1 املهمرَّ

الأمثلة

اأ. حائك.
ب. نا�سج.
ت. �سانع.

1 هات الفعل املا�سي من الأ�سماء ال�ّسابقة:  

2 ما عدد حروف الأفعال؟  

2 هل هناك ت�سابه بني وزن )فاعل( و الأ�سماء )حائك، نا�سج، �سانع(؟   
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ال�صتنتاج
كّل ا�سٍم جاَء على وزِن فاعٍل ُن�سّميِه: ا�سم الفاعل. ■
َي�ساُغ ا�سُم الفاعِل من الفعِل املا�سي الثُّالثّي على وزن ) فاعل(. ■

تدّرب
ْغ ا�ضَم الفاعِل من الأفعال الآتية كما فـي املثال:  �ضُ

لعب: لعب. ■

و�سع: …………… ■

�سبح: …………… ■

علم: …………… ■

عزيزي التِّلميذ اقراأ الأمثلَة الآتيَة برتكيٍز، ثّم اأجْب عن الأ�ضئلة:

ة 2 املهمرَّ

الأمثلة

اأ. م�سنوٌع.
ب. من�سوٌج.
ت. مكتوٌب.

1 هاِت الفعَل املا�سي املبنيَّ للمجهوِل من الأ�سماِء ال�ّسابقة:
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2 ما عدُد اأحرِف الأفعال ال�ّسابقة؟ 

  

3 هل هناَك ت�ساُبٌه بنَي وزِن )مفعول(، والأ�سماء ) م�سنوع، من�سوج، مكتوب (؟

   

اأح�صنت تابع

ال�صتنتاج

كّل ا�سٍم جاَء على وزن مفعول ن�سّميه )ا�سم مفعول(. ■

ُي�ساُغ ا�سَم املفعول من الفعِل املا�سي الثُّالثّي املبنيِّ للمجهوِل على وزِن )مفعول(. ■

تدّرب
غ ا�ضَم املفعوِل من الأفعاِل الآتيِة وفق املثال: �ضُ

ُنرِث: منثور. ■

�ُسِحب: ………………… ■

ُحِمد: ………………… ■

ُعِلم: ………………… ■

اأعتقُد اأنرَّك تلميذ مبدٌع
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قومي النهائّي الترَّ
1 هات الفعَل من كّل من ال�ضمني الآتيني:

حممول: ………………… ■كاتب: ………………… ■

2 ا�ضتخرْج من النَّ�صِّ الآتي ا�ضَم الفاعل، وا�ضَم املفعول:

اِد التقليدّيِة، ول يعني ذلَك اأّنُه الّنوُع الوحيُد  ائَم، ظّلت �ســـوريُة داعمًة ل�ســـناعِة ال�ّسجَّ على الّرغَم من الّتطّوَر الدَّ
اثّيِة الَّتي ت�سّكُل رموزًا حل�سارِتنا املعروفة بعراقِتها.  ناعاِت التُّ املدعوُم من ال�سِّ

فعلهوزنها�ضم املفعولفعلهوزنها�ضم الفاعل

      

      

      

ناعاِت. ُث فـيها عْن اإحَدى ال�ضِّ 3 ا�ضتخِدم ا�ضم الفاعِل وا�ضَم املفعوِل فـي كتابِة ِفْقرٍة تتحدَّ

 

 

 

 

اأنت ممّيٌز باأدائك اليوم ... حماك ال له

اخلال�صة
ُي�ساُغ ا�سُم الفاِعِل ِمَن الِفعِل الثُّالثيِّ على َوْزِن )فاِعل(. ■
وُي�ساُغ ا�سُم املفعوِل ِمَن الِفعِل الثُّالثيِّ املبنّي للجمهول على َوْزِن )مفعول(. ■
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عمٌل يدويٌّالّدر�س الّثالث
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

1 .. تعّرِف طريَقِة تنفـيِذ َعَمٍل يدويٍّ
ِة عليك.. 2 تنفـيِذ عمٍل يدويٍّ باّتباِع اخلطواِت املعرو�سَ

لميذ در�ُس اليوِم فـيِه الكثرُي مَن املُتعِة و الفائدة.  عزيزي التِّ

تعّرف
لتطبيِق عمٍل يدويٍّ علّي اأن اأمرَّ مبرحلتني:

1 مرحلُة الّتح�سرِي: تكوُن بذكِر املوادِّ الأولّيِة التي �ساأ�ستعِمُلها فـي هذا العمل اليدوّي.
اًل ملراحِل العمِل اليدوّي. 2 مرحلُة الّتنفـيِذ: وتكوُن �سرحًا ُمف�سّ

ح�صري: الترَّ
مثال:

ِفـــِة  ■ ـــَة مـــن: ق�ســـوِر الف�ســـتِق احللبـــيِّ املجفَّ ـــُر املـــوادَّ الأوليَّ نح�سِّ
. 1 كِل  كما فـي ال�سَّ

■ 2 كِل  جرْياِت كما فـي ال�سَّ عود من اإحدى ال�سُّ

■ . 3 كِل  اأ�سابع معجوٍن كما فـي ال�سَّ

الّتنفـيذ:
املرحلة الأوىل:

4 كِل  هرة كما فـي ال�سَّ ُت عليها ق�سرَتنِي متقابلَتنِي لن�سنَع قلَب الزَّ ُل منها كرًة، ثمَّ نثبِّ ناأخُذ قطعَة املعجوِن وُن�سكِّ

3

2

4

1
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املرحلة الّثانيُة:
هرِة كما فـي  َل وريقاِت الزَّ نغِر�ُس اأربعًا من ق�ســـوِر الف�ســـتِق لن�ســـكِّ

. 5 ال�ّسكِل 

الَثُة: املرحلُة الثرَّ
هرَة كاملـــًة كما فـي  َل الزَّ نغر�ـــسُ بقّيَة الق�ســـوِر حوَل القلِب ِلُن�ســـكِّ

6 كِل  ال�سَّ

ابعُة: املرحلُة الررَّ
خرَينِي، ِلنح�سَل على  هرَتنِي الأُ 7 ثمَّ ن�ســـنُع الزَّ ـــكِل  هرِة كما فـي ال�سَّ نغِر�ُس العوَد فـي قاعدِة الزَّ

8 كل  ال�سَّ

املرحلُة اخلام�َصُة:
وِل كما فـي  ـــنِع الأ�ســـي�سِ ناأخُذ قطعـــًة كبريًة ِمَن املعجوِن ونُر�سُّ على �ســـطِحها اخلارجيِّ اأعوادًا مت�ســـاويًة فــــي الطُّ ل�سُ

. كِل  َل على ال�سَّ هرَة ِلنح�سُ ُت فـي و�سِطها الزَّ ٍن، ونثبِّ 9 ثمَّ نربُطها ب�سريٍط ملوَّ ال�ّسكل 

طّبق
والآن بنيَّ ما راأيك اأن تطّبق عمًل يدوّياً )�ضــــناعُة لوحٍة فنيٍَّة من ورٍق الأ�ضــــغال(، واأن ت�ضــــرَح طريقَة التَّنفـيذ م�ضــــتعيناً 

بالّطريقِة ال�ّضابقة:

 

 

 

 

 

 

وفـيق اأح�صنت مع اأمنياتي بالترَّ

56

789
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فوزات رزق: روائّي وباحٌث �سوريٌّ ُعني بالتاث، ع�سو احتاد الكّتاب العرب، من اآثاره )احل�سار - الع�سف وال�سنديان(
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ابع زيارة اأغنت معرفتيالّدر�س الررَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

حيح.. 1 بَط ال�سَّ ًة ُمراعيًا ال�سَّ قراءِة النَّ�سِّ قراءًة جهريَّ
ئي�َسِة. . 2 حتليِل النَّ�سِّ اإىل ِفَكِرِه الرَّ
تعّرِف املُ�سّبِه وامل�سّبِه به واأداِة الّت�سبيِه ووجِه ال�ّسبه.. 3

ِة والتي من �ســـاأِنها َرْفُع مكا�ِســـَب  ولُة اإقامَة معاِر�َس َتعِر�ُس فـيها املُنتجاِت الوطنيَّ : كّل عاٍم تتبّنى الدَّ اإ�صاءةٌ على النرَّ�سِّ
وائيُّ )فوزات رزق(  راعيِّ ُيحّدثنا عنُه الكاِتُب والرِّ الّدولِة وحَت�ســـنُي ُم�ستوى اقت�ســـاِدها.. ودر�ُســـنا اليوَم عن امَلعِر�ِس الزِّ

 . وهو باحٌث �سوريٌّ
والآن عزيزي التِّلميذ اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة، واأجْب عن الأ�ضئلة التي تليه:

)1(

اُح َيعني يِلَ اأكرَث  ُه فاكهٌة لذيذٌة اأو دب�ٌس ُحلٌو نتناوُلُه فـي الَفطوِر، كما مَلْ َيُكِن التُّفَّ مَلْ اأَُكـــْن اأعـــِرُف عِن الِعَنِب اأكرَث ِمن اأنَّ
نويِّ الذي ُيقاُم لعْر�ِس الإنتاِج  راعّي ال�سَّ ـــِحَبنا والدي اإىل املعِر�ِس الزِّ ِمْن فاكهٍة ن�ســـتْمِتُع باأكِلها، وذاَت �ســـباٍح خريفـّي �سَ

. راعيِّ الزِّ

)2(

 . عبيَّ يَّ ال�سَّ ٌح يرتدي الزِّ اِه اأجنحِة املعر�ِس، حْيُث ا�ستقبَلنا فـي كلٍّ منها فالَّ ْهنا باتِّ ائريَن، ثّم توجَّ فوِف الزَّ انتظْمنا بنَي �سُ
فُق، ومْل يُكْن جناُح العنِب اأقلَّ بهاًء  ُه ال�سَّ هِب، والأحمُر كاأنَّ اُح اأجنحَة املعِر�س بلونيه: الأ�ســـفُر الذي يلمُع كالذَّ َر التفَّ ت�ســـدَّ
َع على كلِّ �سندوٍق بطاقُة  من جناح التّفاح ملا تفي�س به ال�سناديق من عناقيد عنب �ساحرة الألوان ت�سرُّ الناظرين، وُو�سِ
كِل واللَّوِن. يتوِن باأ�سناٍف تتبايُن فـي ال�سَّ ْينيُّ وذلَك البلدّي كما اغتَنى جناُح الزَّ ، وذاَك الزَّ تعريٍف، فهذا العنُب احللواينُّ

)3(

ى  فِة، واأنواٌع ل حُت�سَ ِر امْلَْحُفْوَظِة والفاكهِة املُجفَّ �سَ ْت فـيِه ُعَلُب اخْلُ �َس َلها جناٌح ُعِر�سَ ُة فقد ُخ�سِّ ناعاُت الغذائيَّ ا ال�سِّ اأمَّ
ِة  ِت الكثرَي مَن املحاليِل واملبيداِت احل�َســـريَّ ِة التي �ســـمَّ راعيَّ ِة الزِّ ـــيدليَّ مَن املُرّبياِت والع�ســـرِي، ثمَّ انتقْلنا اإِىل جناِح ال�سَّ

رَّ البيئَة. باتات من دوِن اأْن ت�سُ ِة نوِّ النَّ حَّ والأ�سمدِة التي حتاِفُظ على �سِ
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)4(

ِة احلديثِة فـي زيادِة الإنتاِج  ْقنيَّ َقها ا�ستخداُم التِّ تائِج العظيمِة التي حقَّ وكاَن ِم�سُك اخلتاِم حديث ُمهنِد�س زراعيٍّ عِن النَّ
اِح والعنِب  ًة بنْيَ ُبلداِن العامَلِ فـي اإنتاِج التفَّ اأُ مكانًة مهمَّ َوحْت�ســـيِنِه، وكْم �َســـَعْرنا بالعتزاِز حنَي َذَكَر اأنَّ بلَدنا احْلبيَب َيَتَبوَّ

ِة. ليَّ ِة الأوَّ َة باملادَّ َد �سناعاِتنا الوطنيَّ ا زوَّ يتوِن ممَّ والزَّ

املفردات اجلديدة
ْل بني الكلمِة ومعناها: �ضديقي التلميذ �ضِ

- ب -- اأ -

يّتخذال�ّسفق

الّلبا�سلحُت�سى

لُتعّديتبّواأ

م�س وقَت الغروبالزّي حمرُة ال�سَّ

ئي�صُة الفكرُ الررَّ
حّدد املقطَع الذي يتناوُل الِفَكَر الآتية: 

■ )……………(  . راعِة فـي دْعِم القت�ساِد الوطنيِّ دْوُر الزِّ

■ )……………( ِة.  راعيَّ ا�ستعرا�ُس اأجنحِة املنتوجاِت الزِّ

■ )……………( ِة.  وائيَّ ِة والدَّ ناعاِت الغذائيَّ حمتوياُت جناَحيِّ ال�سِّ

■ )……………( َمُة قبَل زيارِة املعِر�ِس.  املعلوماُت املقدَّ
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ال�صتيعاب والفهم
ْت زيارُتُه؟ وفـي اأيِّ ف�ضٍل اأُقيَم؟ 1 ما املَْعِر�ُص الذي متَّ

 

ا ياأتي: حيحَة ممَّ 2 �ضع خّطاً حتت الإجابَة ال�ضَّ

ِة ي�ساِعُد على: راعيَّ ِة الزِّ يدليَّ ا�ستخداُم اأدويِة ال�سَّ

ِه. ■ ِة نوِّ باِت مَن الأمرا�ِس واحلفاِظ على �سحَّ وقايِة النَّ

ِر.  ■ تو�سيِع امل�ساحاِت املزروعِة والق�ساِء على التَّ�سحُّ

ناعِة. ■ راعِة وال�سِّ ِة لتح�سنِي الزِّ را�ساِت العلميَّ تطويِر الدِّ

3 اأكمْل ما ياأتي:
اِح و ………… و ………… و ………… و ………… اأجنحُة املعِر�ِس هي: جناُح التُّفَّ

موقٌف وراأي
ماذا تفعل لو مررَت اأماَم املُتَحِف الوطنيِّ فقراأَت: )زورونا فـي معر�ِص النَّحِت(؟

 

موقٌف جميٌل وراأٌي اأجمل

حيَح للكلمِة املُ�ضاِر اإليها بخّط مّما ياأتي: 1 اخرت املعنى ال�ضَّ

كِل والّلون.  يتوِن التي تتباين فـي ال�سَّ ُح على اأنواِع الزَّ اأطَلَعنا الَفالَّ

اأ. اأقراأنا. ب. �سحبنا. ت. عّرفنا.  ■ اأطلعنا: 

اأ. تظهر. ب. تختلف. ت. تتزايد.  ■ تتباين: 
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2 ابحث عن �ضّد كّل من الكلمَتني: )مت�ضائم - تنفع( فـي اجلملَتني الآتيَتني:

ِل ُمنِتٍج.   ■ هو متفائٌل بنيِل جائزِة اأف�سَ

من دوِن اأن ت�سرَّ البيئة.   ■

تدريبات قرائّية
ي. ِحَب. الزِّ اقراأ الكلماِت الآتيَة مراعياً �ضْبَط بنيِة الكلمة: امْلَْعِر�ُس. ُمْنِتج. �سَ

التذّوق
تذّكر بنيَّ اأركان التَّ�ضبيه، وهي: امل�سّبه، اأداة الّت�سبيه، امل�سّبه به، وجه ال�ّسبه.

اأكمل َوْفَق النَّموذِج:

بهامل�ضبَّه به اأداة التَّ�ضبيهامل�ضبَّهاجلملة وجه ال�ضَّ

اح اأحمرتفاٌح اأحمٌر ُي�سيُء كاأّنُه ال�ّسمعُة معةكاأّنتفَّ الإ�ساءةال�سَّ

    تفاٌح اأ�سفٌر َيلَمُع كالّذهِب

اكيُب اأح�صنت مع متنياتي بالّتوفـيق اللرُّغُة والترَّ
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مائر املنف�صلةالّدر�س اخلام�س ال�صرَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

َلِة. . 1 مائِر املُنَف�سِ تعّرِف ال�سّ
َلِة. . 2 ماِئِر املُنَف�سِ حتديِد دللِت ال�سّ
َلِة.. 3 ماِئِر املُنَف�سِ اإعراِب ال�سّ

ل وتذّكر تاأمرَّ
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

ّمة. ُة من: )املبتداأ - اخلب( واملبتداأُ واخلُب ا�سماِن مرفوعان بال�سّ تتكّوُن اجُلملُة ال�سميَّ
عزيزي التِّلميذ: اقراأ الأمثلَة الآتيَة برتكيٍز، ثّم اأجْب عن الأ�ضئلة:

الأمثلة

- ب -- اأ-

الفالحوَن متفاِئلوَن بنيل اجلائزة. ■
حُة متفاِئَلٌة بنيِل اجلائزِة. ■ الفالَّ
ُح متفاِئٌل بنيِل اجلاِئَزِة. ■ الفالَّ

نحن متفائلون بنيل اجلائزة. ■
اأنِت متفائلٌة بنيل اجلائزة. ■
هو متفائٌل بنيل اجلائزة. ■

1 حّدد املبتداأَ فـي الأمثلِة الواردِة فـي املجموعة )اأ(.  

2 ما الكلماُت التي حّلت حمّل املُبتداأ فـي الأمثلِة الواردِة فـي املجموعة )ب(؟ 

 

اهِر؟    3 ماذا ن�سّمي هذه الكلمات التي حّلت حمّل ال�سِم الظَّ

مائر املّت�صلة( )تذّكر بنّي در�س ال�صّ
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مائُر: ) هو - اأنِت - نحُن ( متَّ�سلًة بكلمٍة اأخرى اأْم منف�سلًة؟   1 اأجاَءْت ال�سَّ

مائِر دّل على املُخاطب اأو الغائب اأو املتكلِّم؟   2 اأّي هذه ال�سَّ

بارك ال له بك

ال�صتنتاج
اهِر ويدلُّ على متكلٍِّم اأو غاِئٍب اأو ماَطٍب.  مري: لفٌظ يحلُّ حَملَّ ال�سِم الظَّ ال�ضَّ

َلًة غرْيَ متَّ�سلٍة بالكلمِة، وتدلُّ على متكلٍِّم اأو ماَطٍب اأو غاِئٍب. لة: األفاٌظ ُينَطُق بها منف�سِ مائُر املنَف�ضِ ال�ضَّ

تدّرب
مرِي املنف�ضِل فـي كّل مّما ياأتي:  اً حتَت ال�ضَّ �ضع خطَّ

ها. ■ هي جُمتهدٌة فـي �سفِّ
اأنتم ُمبدعون فـي ت�سميِم الِبناِء. ■

ممتاز
ماِئِر. عزيزي التِّلميذ �ضنتعّرُف الآن دللت ال�ضّ

الأمثلة
مائِر املنف�ضلة: اأملأ الفراغات الآتية بدللِت ال�ضَّ

ماِئِر املنف�ضلة هي ال�ضَّ

اأنا: متكلِّم مفرد
…………………………

نحن: 

اأنت: ماَطب مفرد مذّكر
…………………………

اأنِت: 

…………………………
اأنتم: ماَطب جماعة الّذكور.اأنتما: 

…………………………
 اأننّت: 

…………………………
هّن: 

هو: غاِئب مفرد مذّكر.
…………………………

هي: 

هما: غاِئب مثنَّى مذّكر وموؤّنث.
…………………………

هم: 
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ال�صتنتاج

فِع املنف�ضلُة هي �ضمائُر الرَّ

نحُن: جلماعِة املتكلِّمنَي.اأنا: للمتكلِّم املفرِد.

ِر. ثِة.اأنَت: للمخاطِب املفَرِد املَُذكَّ اأنِت: للمخاَطبِة املفرَدِة املوؤنَّ

ى املَذّكِر واملوؤنَِّث. كوِر.اأنتما: للمخاَطِب املُثنَّ اأنُتم: ملخاَطبِة جماعِة الذُّ

: ملخاَطبِة جماعِة الإناِث. ثِة.اأنُتَّ هَي: للغائبِة املفرَدِة املوؤنَّ

ِر. : جلماعة الغائباِت الإناِث.هَو: للغاِئِب املفرِد املذكَّ هنَّ

ِر واملُوؤنَِّث. ى املَُذكَّ كوِر.هما: للغائِب املُثنَّ هم: جلماعِة الغائبنَي الذُّ

تدّرب

املأ الفراَغ ب�ضمرِي رفٍع منف�ضٍل منا�ضٍب:

ارِهما بابت�ســـامٍة  ، و……………… واقفاِن ل�ســـتقباِل زوَّ راعيِّ ……………… مقبـــٌل مـــع اأبي لزيارِة املعِر�ـــسِ الزِّ

ُم�سرقٍة.

ُكما، و……………… حري�ٌس على تاأديِة واجِبَك. ……………… رائعاِن فـي تزينِي معِر�سِ

اأمتنى اأن تعرف الإجابة يا بنّي

مائر املُنف�سلة. عزيزي التِّلميذ: اقراأ النموذجني املعربني الآتيني بتمّعٍن؛ لأّنك �ستتعّرُف من خالِلها اإعراَب ال�سَّ
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الأمثلة

اأ. اأنَت مبدٌع.

اأنَت: �سمرُي رفٍع منف�سٌل مبني على الفتح فـي حملِّ رفع مبتداأ.
ُة الّظاهرُة. مَّ مبدٌع: خٌب مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�سَّ

ب. هو فخوٌر.

هَو: �سمرُي رفٍع منف�سٌل مبنيٌّ على الفتح فـي حملِّ رفع مبتداأ.
اهرُة. ُة الظَّ مَّ فخوٌر: خٌب مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�سَّ

ال�صتنتاج
�سمائر الّرفع املنف�سلة مبنّية فـي حمّل رفع مبتداأ غالبًا.

تدّرب
اأعرب اجلملة الآتية على غرار الّنموذِج ال�ّضابق )هي خمل�ضة(.

هَي:  

مل�سٌة:  

اأعتقد اأّنك حّقًا تلميذ مبدٌع
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قومي النهائّي الترَّ
مائر )نحن - هو - هي - هم( على اجلملة وغرّي ما يلزم:  1 اأَدخل كّلً من ال�ضّ

مري املنف�ضلاجلملة الفعل املا�ضي حمّله من الإعراب ال�ضَّ

    اأنا زرت املعر�س
   نحن

   هو
   هي
   هم

مائر املنف�ضلِة. ُث فـيها عن وقٍت اأم�ضيَتُه فـي مكان حتّبه م�ضتخِدماً بع�َص ال�ضَّ 2 اكتْب ِفقرًة تتحدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلال�صة
اهِر فـي اجلمِل وتختلُف عنها باأّنها ل تّت�سل بالكلمات.  مائُر املنف�سلُة كاملتَّ�سلِة حتلُّ حملَّ ال�سم الظَّ ال�سَّ

وتختلف دللتها، وُتعَرُب غالبًا فـي حمّل رفع مبتداأ.
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�سليمان العي�سى �ساعٌر عربيٌّ �سوريٌّ )1921 - 2013م(، عمل موّجهًا للغة العربية، كتب لالأطفال، له دواوين مطبوعة 
وجمموعات �سعرية.
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ل الغراب والإبريقالّدر�س الأورَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة الَّن�سِّ قراءًة جهريَّة معّبًة.. 1
2 .. ئي�َسِة فـي النَّ�سِّ حتديِد الفكرِة العاّمِة والِفَكِر الرَّ
3 .. تو�سيِح دوِر الأفَعاِل فـي َحَرَكِة النَّ�سِّ

والآن بنيَّ اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة، ثّم اأجُب عن ال�ضئلِة التي تليه:
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-1-
دقائي... اأنا الُغراُب وِعندي 11 غ���ارااأ�ضْ ال�ضِّ ت���روُق  ُحل���وةٌ  ���ٌة  ِق�ضَّ
الأُواراكنُت يومًا َعط�ضاَن، اأبَحُث عن ُجر 21 ف�يه���ا  اأُب���لُّ  م���اٍء  ع���ِة 

-2-
ا 31 ا�ضتب�ض���اراف�ي َطريقي. . ملْحُت اإبريَق فخَّ فرَحت���ي  فاأطلْق���ُت  ٍر 
غاَب ف����ي قاِع���ِه العمي���ِق َوغاراكاَن ف�يه م���اٌء و لَِكْن َبعيٌد 41
ْف�  51 ����ُت، واأطَرْق���ُت �ضاع���ًة ُمت���اراَكيَف اأروي ِمْنُه َغليلي؟ توقَّ

-3-
�َض���وَف اأرمي ف�ي قاِع���ِه الأحجارااآِه، َها َقْد وجْدُتها! �َضوَف اأرمي 61
ُرَوْيداً 71 ُرَوْي���داً  تعلو  اراو�ضتعلو  �������ه���ا امل�����اُء �ضاِفي���ًا َم���وَّ اأيُّ
���اُد ما عاَقُه �َضْي 81 كاُء الوقَّ ���ا؛ وُرْح���ُت اأُلق���ي احِلج���اراالذَّ ٌء فهيَّ

-4-
ُت اأُْنِكُر، لَِكْن 91 ين اجَلهُد، لَ�ضْ ُه���َو ذا امْل���اُء وانت�ضْي���ُت انت�ض���اراَهدَّ
ف���ُت... اآٍه ما اأعذَب املا 101 ءَ ! وق���ْد ُكن���ُت ُمتعب���ًا ُمنه���اراوتر�ضَّ

�رسح املفردات

جرعٌة: ماٌء ِملُء الَفِم. الأوار: العط�س. غار: انخف�س. غليلي: عط�سي ال�ّسديد.
ة. مّوار: رقراق. انت�ضْيُت: َفرحُت ِب�ِسدَّ
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الفكرُة العاّمة
�ضع خّطاً حتَت الفكرِة العاّمِة للنَّ�صِّ مّما ياأتي:

ت. جناُة الغراِب من العط�ِس بذكاِئِه.ب. رحلُة الغراِب.اأ. عط�ُس الغراِب.

ئي�صة الفكر الررَّ
حّدد البيَت الذي يحمُل الفكَر الآتية: 

■ )…………( عط�ُس الغراِب وبحِثِه عن املاء. 

■ )…………( حرَيُة الُغراِب فـي كيفـّيِة ا�ستخراِج املاِء من الإبريق. 

■ )…………( رمُي الُغراِب احِلجاَرَة فـي الإبريق. 

■ )…………( �سرُب املاِء وانت�ساُر الغراِب. 

باركك ال له

ال�صتيعاب والفهم
1 ما الذي دفَع الغراُب اإىل الَبحِث عن املاء؟ واأين وجده؟

 

2 ما امل�ضكلُة التي اأعاَقْت �ُضرَب الُغراِب للماِء؟

 

3 ما الذي اأن�َضى الُغراَب َجهَدُه وَتَعَبُه؟

 

ُن الِفَكَر الآتية: 4 حّدد املقاِطَع التي تت�ضمَّ

■ )………………( تعّر�ُس الُغراِب للعط�ِس. املقطع. 

■ )………………( . املقطعان.  البحُث عن احَللِّ

■ )………………( �ساِط.املقطع.  بلوُغ الَغاَيِة وا�ستعاَدُة النَّ
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5 اأمل الفراغات الآتية:

�ساعُر الق�سيدِة هو: …………………… الق�سيدُة تروي لنا: …………………… �سعبّية.  ■

ة هو:   ■ مغزى الِق�سَّ

البيُت الذي ت�سّمَن املغزى هو:   ■

الّلغة والّتاكيب
1 ابحث فـي البيِت الثَّاين عن كلمٍة تكوُن �سّد )رّيان(.  

  .) 2 ابحث فـي البيِت اخلام�ِس عن كلمٍة تكوُن مرادفًة لكلمِة )اأبلُّ

ـــَلِة واملُتَّ�ســـلِة من خالل التَّدريِب  فِع املُنَف�سِ عزيزي التِّلميذ: ما راأُيَك اأن تتذّكر ما تعلَّمناه �ســـابقًا عن �ســـماِئِر الرَّ

الآتي؟ �ضنِِّف الكلماِت التي حتَتها خطٌّ مّما ياأتي فـي اجلدول الآتي:

ٌة، اأطرْقُت �ساعًة، وجْدُتها. اأنا الغراُب، عنِدي ق�سَّ

فعل معتّل 
الأّول

�ضمرُي رفٍع
منف�ضٌل

�ضمرُي رفٍع
متَّ�ضٌل

�ضمرٌي اتَّ�ضَل
بال�ضِم

ظرُف مكاٍنظرُف زماٍن

بوركت يا بنّي

تدريبات قرائّية
1 اقراأ الَبْيَت الآتَي ُمراعيًا همزَتي القطِع والو�سل:

اٍر فاأطلْقُت فرَحتي ا�ضتب�ضارا ف�ي َطريقي... ملْحُت اإبريَق فخَّ
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2 احفْظ غيبًا مقطَعني تختارُهما.

موقٌف وراأٌي
حيحَة مّما ياأتي: اخرت الإجابَة ال�ضّ

تعّلمُت من الُغراِب: اأ. ال�ست�سالم والّتاجع. ب. الندفاع والّتهّور. ت. ُح�سن الت�سّرف. 

رعاَك ال له

التذّوق
اأكِمل ما ياأتي: 

اعُر الأفعاَل فـي النَّ�سِّ لت�سويِر حركّيِة امل�سَهِد من مثل: ملحُت، اأطرقُت   ا�ستخدَم ال�سَّ

 

قومي النهائّي الترَّ
ابع.  �ضاأطلُب اإليك عزيزي الآن وبعَد َفهِمَك الّدقيق للنَّ�صِّ اأن ت�ضرَح وباأ�ضلوِبَك اخلا�صِّ البيتني الثَّالث والرَّ
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اجلملة ال�صمّيةالّدر�س الّثاين
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِة )املبتداأ - اخلب(.. 1 تعّرف ُركَنّي اجُلمَلِة ال�سميَّ
اإعراِب املبتداأ واخلب اإعرابًا �سحيحًا.. 2
ا�ستخداِم املبتداأ واخلب ا�ستخدامًا �سليمًا.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اأنواُع الكلمِة فـي الّلغة العربّية: ■

Ԁ ا�سمԀ فعلԀ حرف
علماُت ال�ضم هي: ■

Ԁ .يقبُل الـ التَّعريفԀ .يقبُل التَّنوينԀ  .يدخُل عليه حرف اجلّر

عزيزي التِّلميذ: اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ثّم اأجب عن الأ�ضئلَِة التي تليها:

الأمثلة

اأ. ال�ّسم�ُس حمرقٌة.
ب. الغراُب عط�ساُن.

ت. املاُء بعيٌد.

ابقة؟ )ا�سم - فعل - حرف(.   1 مباذا ابتداأت اجُلَمُل ال�سَّ

2 ماذا ميِكُنني اأن اأقوَل عن اجُلملة التي تبداأُ با�سٍم: )جملة ا�سمّية - اأم  جملة فعلّية(؟ 
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ال�صتنتاج 
نِي ُهما: املبتداأ واخلب. تتاأّلُف اجُلمَلُة ال�سمّيُة من ُركَننِي اأ�سا�سيَّ

تدّرب
حّدد نوَع اجُلَمِل فـيما ياأتي: 

) جملة ……………… (. ■ �سرَح املُعلُِّم الّدر�س: 

) جملة ………………(. ■ العلُم نوٌر: 

الأمثلة

اأ. ال�ّسم�ُس حمرقٌة.
ب. الغراُب عط�ساُن.

ت. املاُء بعيٌد.

1 عنّي املبتداأ فـي اجّلمل ال�ّسابقة:  

2 اأهذه الأ�سماُء نكرٌة اأم معرفة؟  

ِة ) ترتيَبها (؟   3 اأين موِقعها من اجلملِة ال�سميَّ

4 ماذا اأخبتنا اجلملة الأوىل عن ال�ّسم�س؟ اأخبتنا اأّنها  

5 وماذا اأخبتنا اجُلمَلُة الثَّانية عن الُغراِب؟ اأخبتنا اأّنه  

6 وماذا اأخبتنا اجلملُة الثَّالثُة عن الُغراِب؟ اأخبتنا اأّنه  

ُه اأخَبنا عن املبتداأ. ن�سّمي كاّلً من الكلمات )حمرقة - عط�سان - بعيد( خبًا، لأنَّ
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ال�صتنتاج
املبتداأ: ا�سٌم معرفة تبداأ به اجلملة ال�سمّية.

اخلر: ا�سم ُنخِبُ به عن املبتداأ فـي اجلملة ال�سمّية.

تدّرب
�ضع خّطاً حتت املبتداأ وخّطني حتت اخلر فـي اجلملتني الآتيتني:

احلجارُة جمموعٌة فـي قاع الإبريق.  ■

الغراُب قادٌر على الو�سول اإىل املاء.  ■

الأمثلة
تنِي اأو ثلَث مّراٍت، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة الآتية: عزيزي التِّلميذ اقراأ اجلمَل الآتيَة مرَّ

اأ. الغراُب عط�سان
ب. احلاّلن ممكنان
ت. املجّدون قادرون

م�ُس حُمِرَقة ال�سَّ
امل�سكلتان حملولتان
العامالُت ن�سيطات

والأ�ضئلة الآن: 

1 ما نوُع املبتداأ واخلب فـي امِلثاِل )ال�ّسم�ُس حُمِرَقٌة( مذّكر اأم موؤّنث؟ 

 

اأنيث؟  2 هل تطابَق املبتداأ واخلب فـي التَّ

 

ن مُمكنان( مفرد اأم مثّنى اأم جمع؟  3 ما نوُع املبتداأ واخلب فـي اجلملة )احلالَّ

 

4 ما نوُع املبتداأ واخلب فـي اجلملة )العاِمالُت ن�سيطات( من حيث الإفراد والتَّثنية واجلمع؟
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5 هل تطابَق املبتداأ واخلب فـي الإفراد والّتثنية واجلمع؟ 

 

ال�صتنتاج
اأنيِث والإفراد والتَّثنيِة واجلمع. يتطابُق اخلُب واملبتداأ فـي التَّذكرِي والتَّ

تدّرب
بنيَّ برهن على َفهِمَك ملا �َسَبق من ِخالِل التَّدريِب الآتي:

اأمتم الفراَغ باأَحِد ُركَنيِّ اجُلملَِة ال�ضمّيِة فـي كلٍّ مّما ياأتي:

……………………… �سافـية. ■

………………………منا�سٌب للقيام برحَلٍة. ■

جرتان. ……………………… ■ ال�سَّ

……………………… جديرون بالتَّكرمِي. ■

اأتوّقع اأن يكون حّلك رائعًا

والآن بنّي �ساأعر�س عليك مثاًل معربًا لتتذّكر اإعراب املبتداأ واخلب.)الغراُب عط�ساُن(

ّمة الّظاهرة على اآخره. ■ الغراُب: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سّ

ّمة الّظاهرة على اآخره. ■ عط�ساُن: خب مرفوع وعالمة رفعه ال�سّ
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قومي النهائّي الترَّ
والآن بعَد اأن قطفنا زهراِت الِعلِم اجلميلِة دعنا نرويها باملاِء لتزداَد انتعا�سًا وبريقًا.

1 اكتب ثلَث جمٍل ا�ضمّيٍة على اأن يكون كّل من:

املبتداأ واخلب مذّكرًا   ■

املبتداأ واخلب مثّنًى   ■

املبتداأ واخلب جمعًا   ■

2 اذكر نوَع التَّطابِق بنَي املبتداأ واخلر فـي اجلمِل الآتية كما فـي املثال:

املعّلمان ن�سيطان. املبتداأ مثّنى مذّكر. واخلب مثّنى مذّكر. ■

التَّالميُذ مهّذبون   و …………………………………… ■

الثَّوبان جديدان.   و …………………………………… ■

الفتاُة متفّوقة.   و …………………………………… ■

اخلال�صة:

�سرنا معًا برحلٍة ناجحٍة اإىل اجُلمَلٍة ال�سمّيِة التي تتاأّلف من. ……………… و……………… حيث تكوُن عالَمُة اإعراِب 

املُبتـــداأ هي ……………… واخلب هي……………… ووجدنا اأنَّ اخلَب واملبتداأَ يتطاَبقاِن فـي ……………… 

و……………… و ……………………………… و……………… و………………………………

اأمتنرَّى اأن تكون قد ا�صتمتعت بدر�س اليوم واإىل لقاء اآخر باإذن ال له
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ةالّدر�س الّثالث �صياغة ق�صّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِة.. 1 تعّرِف طريقِة اإعادِة �سياغِة الِق�سَّ
ٍة ق�سرية.. 2 �سوِغ ق�سّ

تعّرف
ـــة وتعلُّم طريقة �ســـوِغها من جديد بعد اأن ت�ســـَع يدَك على بع�ِس  عزيزي التِّلميذ: در�ســـنا اليوم رحلٌة ممتعٌة مع الق�سّ

ة كال�ّسخ�سيات الّرئي�سة والفرعّية... هل ننطلُق فـي رحلتنا؟ الأ�سياء املهّمة فـي الق�سّ
ة الآتية، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التَّالية لها لتثبيت فهمك اإيّاها: بنيَّ هيّا اقراأ الق�ضَّ

gmacfadyen :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/garymacfadyen/6859342985/ :امل�صدر
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ليُم مِلَ اأخْذَتِني؟ فقاَل لأينِّ �سْيٌخ فقرٌي ذو عياٍل،  اُد وقاَدُه نحَو املدينِة، فقاَل َلُه الظَّ ـــيَّ وقَع ظليٌم فـي �َســـَرٍك، فاأخَذُه ال�سَّ
ا فعَل، فقاَل: بكْيُت ِلَتكي ِفراخي وهَي تنتظُر ُرجوعي ب�سَغٍف ولْهفٍة.  اُد و�ســـاأَلُه عمَّ ـــيَّ ليُم و�ســـحَك، فُدِه�َس ال�سَّ فبَكى الظَّ
ليُم: و�سحْكُت لأنََّك ترْكَت فـي بيِتَك  ُه �سَبَ حتَّى ُيتمَّ كالَمُه، ثمَّ قاَل الظَّ ليِم، ولكنَّ اُد اأولَدُه، وهمَّ بت�سريِح الظَّ يَّ فذَكَر ال�سَّ
ُه قاَل فـي نف�ِسِه: ع�سفوٌر باليِد خرْيٌ ِمْن ع�َسرٍة على  رَك، لكنَّ اُد، واأراَد اأْن يفكَّ ال�سَّ يَّ ِع كذا، ففِرَح ال�سَّ ماًل كثريًا فـي مْو�سِ
ليُم: �سَتى ِجماًل تتبُعها اأبناوؤُها، وكاَن  ليِم: لْو كْنَت تعلُم باطَن الأموِر ملا وقْعَت فـي �سَركي فقاَل لُه الظَّ جرِة. وقاَل للظَّ ال�سَّ
ليَم، وذهَب اإىل داِرِه  ريِق اأب�ســـَر اجِلماَل فاأطلَق الظَّ ـــّياُد، وبينما هو فـي الطَّ ِق ال�سَّ ليُم قد راآها من قبُل، فلم ُي�ســـدِّ الظَّ

مُع �سرَّ ما نفَع. يحفُرها فلم يجْد فـيها �سيئًا، فقاَل فـي نف�ِسِه: �سدَق َمْن قاَل: الطَّ

�رسح املفردات

يد. ب�ضَغٍف ولْهفٍة: بحبُّ و�سوق. عام. �َضَرك: �ِسباُك ال�سَّ ظليٌم: َذَكُر النَّ

الأ�صئلة
اأكِمْل ما ياأتي: 

ِة من: وقَع ظليٌم. …………………………………… نحو املدينِة تبداأُ اخلامتُة ِمْن: ذهَب  تبداأُ املقّدمُة فـي الق�سَّ
مُع �سرَّ ما َنَفع.  اإىل…………………………………… اإىل: الطَّ

مالحظة مهّمة:
ُلُه بلفٍظ مرادٍف له  ِة يجُب اأن ن�ستفـيَد من ُمتادفاِت الألفاِظ كاأْن ناأُخَذ الّلفَظ وُنَبدِّ حتى نتمّكن من اإعادِة �سوِغ الق�سّ

ح(. ِة بطريَقٍة واألفاٍظ جديدٍة مثال: )الب�ستايّن = الفالَّ وبذلك نكوُن اأعدنا �سياَغَة الِق�سَّ
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تدّرب
ِة ُم�ضتفـيداً ِمْن �ضرِح املفرداِت مِة الق�ضَّ 1 اأِعْد �ضوَغ مقدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

ب، اأراَد، اإطلق، ينهي، �َضَرك، فراخ(. ِة ُم�ضتفـيداً مَن الكلماِت الآتيِة: )رجٌل، اأولد، تعجَّ 2 اأِعْد �ضوَغ الق�ضَّ
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ْل بنَي كلِّ كلمٍة وما ينا�ِضُبها: 3 �ضِ

اإطالق�سيٌخ

تعّجبعياٌل

اأرادده�س

اأولدهّم

الغيبت�سريح

فرحينهي

يتّم�ُسرَّ

رجٌلباطن الأمور

طّبق
ابِق.  وؤاِل ال�ضَّ ِة ُم�ضتفـيداً من كلماِت احلقِل الثَّاين فـي ال�ضُّ ى مَن الق�ضَّ 1 اأعْد �ضوَغ ما تبقَّ
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2 ا�ضتخِدم الآن عزيزي بطاقَة التَّقومِي الآتيَة لتقومِي كتابِتَك:

التَّقومُيالعبارُة

لنعم

حافْظُت على ترتيِب الأحداِث

ِة مِبفرداٍت متاثُلها فـي املعنى. لُت ُمفرداِت الق�سَّ َبدَّ

ِة. التزْمُت فكرَة الِق�سَّ

ِة. ُت املثَل الوارَد فـي الِق�سَّ غريَّ

ِة. اقتحُت خامتًة جديدًة للِق�سَّ

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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ابع عر�ٌس �صعبيٌّالّدر�س الررَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة النَّ�سِّ قراَءًة جهرّيًة، مراعيًا الأداَء املُنا�ِسَب لالأ�ساليب.. 1
ئي�َسِة. . 2 حتليِل النَّ�سِّ اإىل ِفَكِرِه الرَّ
3 .. عوِر الَعاِطفـيِّ فـي النَّ�سِّ حتديِد ال�سُّ

ورَة الآتيَة، ثمَّ اقراأ النَّ�ّص للكاتبة عافية رزق قراءًة �ضامتًة للإجاَبِة عن الأ�ضئلِة التي تليه: تاأّمل �ضديقي ال�ضّ

-1-

ـــاأُ - نحُن الأولد -  ِة (. اأخْذنا نتهيَّ ـــاحِة العامَّ ـــَغْينا: ) اليوَم ُعْر�ُس اأ�ســـعَد، و�ســـيقاُم الُعْر�ُس فـي ال�سَّ ناَدى املُنادي فاأَ�سْ
احِة، ت�سِبُقنا اأفئدُتنا لروؤيِة مظاهِر الُعر�ِس البهيجِة.  فارَتْدينا اأَْحلى ما َلدْينا مْن ثياٍب، وانطلْقنا ُم�سرعنَي اإىل ال�سَّ
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-2-

جاِل  احِة مرفوعًا على الأكتاِف، حتفُّ بِه جوَقُة الرِّ ـــباُب قد اأنَهْوا حت�ســـرَي العري�ِس، وَحَملوُه مْن بيِت اأهِلِه اإىل ال�سَّ كاَن ال�سَّ
َبِة، التي ا�ستَمَل بها فوَق ثوِبِه املُقلَِّم  ـــقراِء املُق�سَّ ِتِه البي�ســـاِء وعقاِلِه، وعباَءِتِه ال�سَّ َيحدوَن خلَفُه واأماَمُه، وهَو َمْزُهوٌّ بكوفـيَّ
ّفٍة عاليـــٍة حُتيُط بِه الّزيناُت  ـــاحِة اأجَل�ســـوُه على حِمَ ُه اأمرٌي مَن الأمراِء وفـي ال�سَّ ، فبدا فوَق املناكِب كاأنَّ و�ســـرواِلِه الأبي�ـــسِ

والوروُد، وانطلقوا اإىل بيِت الَعرو�ِس، وانطَلْقنا -نحُن الأولد- خلَفُهم، فـيما َبِقَي ُمرافُقُه يحيُطُه بالّرعايِة الاّلزمِة.

-3-

ِة التي تداَخَلْت فـيها جميُع الألـــواِن، ُيِحْطَن بالعرو�ِس فـي  ـــبايا، يَرُفلـــَن بُحَلِلِهنَّ البهيَّ َعِت ال�سَّ فــــي بيِت اأهِل العرو�ِس تمَّ
غاريِد اإىل  ، قادوها و�ْسَط الأهازيِج والزَّ اهيِة، وقد ان�سدَل على وجِهها منديٌل زهريٌّ ثوِبها الأبي�ِس وطرحِتها الّنا�سعِة الزَّ
باِب البيِت حيُث تقُف فر�ٌس عليها �َسْرٌج مُزَرْك�ٌس، وما اأن اعتَلْت ظهَرها حتَّى اأخَذ اأهُلها واأقارُبها ُيغِدقوَن عليها »النُّقوَط«، 

وبا�ِس(*). جاِل مُم�سكًا مبقَوِد الفر�ِس، يرفُع �سوَتُه بال�سُّ بيَنما وَقَف اأحُد الرِّ

-4-

ْت من اأماِم باِب  بيَب، كلَّما عَبَ وَن الأرزَّ والزَّ ـــاحِة، ا�ســـطفَّ الأهايل ير�سُّ ريِق من بيِت اأهِل الَعرو�ِس اإىل ال�سَّ على طوِل الطَّ
، ومْل مت�ِس حلظاٌت حتَّى ُهِرْعنا هاربنَي، و�ســـوُت اأحِد  اأحِدهـــم ان�ســـلْلُت وبع�ُس الأولِد بنَي اجلموِع لن�ســـرَي حوَل الفر�ـــسِ
غاريِد وو�ســـَط  ْتها اأمُّ العري�ِس واأخواُتُه بالزَّ ـــاحِة تلقَّ جـــاِل يالحُقنا: ابتِعُدوا يا اأولُد... ابتِعُدوا. وحنَي و�ســـَلْت اإِىل ال�سَّ الرِّ
الفرحِة العارمِة اأنَزَل العري�ُس عرو�َســـُه رويدًا رويدًا عن �ســـهوِة الفر�ِس، واأم�َســـَك َيَدها و�سارا متبخَتيِن بنَي اجُلموِع اإىل 
ِرَبَة على  بايا ُيوِقْعَن اأحلاَنُهنَّ الطَّ اق�سِة. وال�سَّ جاُل يعقدوَن حلقاِت الّدبكِة على اأنغاِم امِلْجوِز الرَّ مكاِن جلو�ِسهما، وكاَن الرِّ
جاِل فـي دبكاِتهم، ون�ِسَك  ي ما نحفُظ مَعُهنَّ اأو نتاك�ُس لنقُطَر حبَل الرِّ فوِف، وكم انت�َسْينا فرحًا ونحُن ُنغنِّ َرباِت الدُّ �سَ

يَد اآخِرهِم، ونحاوَل حماكاَة حركاِتهم وغناِئهم.

-5-

عاِم الذي كاَن ممدودًا على �ِســـماٍط  ـــيوَف اإِىل الطَّ ِة العاليِة وقَف والُد العري�ِس َيدعو ال�سُّ كَّ وحنَي جل�َس العرو�ســـاِن على الدَّ
ل  بكَة اإىل اآخِر اللَّيِل. اأَ ا�ُس، واأكْلَنا مَعُهم، ثمَّ وا�ســـَل الّرجاُل الغناَء والدَّ ـــَف عليه العديُد من اجِلفاِن، فاأكَل النَّ وا�ســـٍع، ُر�سِ

ما اأجمَل الأعرا�َس فـي بالِدنا!

* ال�سوبا�س: كلمة عامية، وتعني )حتّيية ال�سيوف(
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املفردات اجلديدة
ْل عزيزي بني الكلمة ومعناها:  �ضِ

يغّنونَيحدوَن

ب�ساط يو�سع عليه الطعاماملناكِب

ّفة مزيَّنحِمَ

الأغاينالأهازيِج

الق�سعة الكبريةمُزَرْك�س

امل�سطبةاجِلفاِن

مركٌب للمراأة�ِسماٍط

ِة كَّ ما بني الكتِف والعنِقالدَّ

الفكرة العاّمة
�ضع خّطاً حتت الفكرِة العاّمة مّما ياأتي:

عبيِّ ومراحله. ٌة قدمَيٌة.اأ. حت�سرياُت الُعر�ِس ال�سَّ ت. عر�ٌس فـي املدينة.ب. عاداٌت عربيَّ
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ئي�صة الفكر الررَّ
ُدلَّ على املقطِع الذي َيحمُل كّلً ِمَن الِفَكِر الآتيِة:

■ )……………( و�سُف العرو�ِس َوموكِبها. 
■ )……………( عاِم والإِعجاُب بالُعْر�ِس.  تناوُل الطَّ
■ )……………( مظاهُر العر�ِس، والفرُح بو�سوِل العرو�ِس. 

■ )……………( حت�سرُي العري�ِس وو�سُف لبا�ِسِه وموكِبِه. 

ال�صتيعاب والفهم
ا ياأتي: حيحِة ممَّ �ضع )�ضح( بجانب املعلومِة ال�ضَّ

■ )………( جاُل والأولد.  بايا والرِّ باُب وال�سَّ �سعَد ال�سَّ �سارَك فـي عر�ِس اأَ
■ )………( اولِت.  عاُم كاَن ممدودًا على الطَّ الطَّ
■ )………( جاِل على اأَنغاِم العوِد والكماِن.  ُعِقَدْت دبكُة الرِّ
■ )………( جاُل اإىل بيوِتِهم.  عاِم ان�سرَف الرِّ َبعَد تناوِل الطَّ

الّلغة و الّتاكيب
ا ياأتي: حيحَة ممَّ 1 اخرِت الإجابَة ال�ضَّ

ُهِرْعنا: اأ. اأ�سَرْعنا. ب. ِخْفنا. ت. �َسِمْعنا.

ِ الفرَق فـي معنى كلمة ) ا�ضتمل ( فـي اجُلملَتني. 2 بنيِّ
	.أا�ستمَل بعباَءِتِه.  

	.أا�ستمَل الكتاُب ن�سو�سًا كثريًة.  

3 �َضْع مفرَد اجلموِع الآتيِة فـي ُجَمٍل مفـيدٍة من اإن�ضاِئَك:

مفردها: ……………… اجلملة:   	.أ اأهازيج: 

مفردها: ……………… اجلملة:   	.أزغاريد: 

مفردها: ……………… اجلملة:   	.أاأفئدة: 
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دريبات القرائّية الترَّ

م�سيَّة. َة والأحرَف ال�سَّ َل والثَّاين ُمراعيًا الأحرَف القمريَّ 1 اقراأ املقطَعني الأوَّ

ِب فـيه ًة ُمراعيًا اأ�سلوَب التَّعجُّ 2 اقراأ املقطَع اخلام�َس قراءًة ُمعبِّ

التذّوق
ر�ِس )العر�ص( مثِل: )العرو�ُس، الأهازيُج(.  1 هاِت مَن املقطِع الثَّالِث كلماٍت تدلُّ على مو�سوِع الدَّ

 

َ عنُه الكاتُب فـيما ياأتي. األ ما اأجمَل الأعرا�َص فـي بلِدنا !  عوُر الذي عبَّ 2 ما ال�سُّ

 

موقٌف وراأٌي
لــــْت بالعبارِة الآتية:)ن�ضــــكُرُكم لعدِم ا�ضــــطحاِب الأطفاِل(.  جــــاَءْت لأ�ضــــرِتَك بطاقــــُة دعــــوٍة اإىل اأحِد الأعرا�ــــِص احلديثِة ُذيِّ

ماراأُيَك فـي هذِه الِعبارة ؟وملاذا؟
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اأنواع اخلربالّدر�س اخلام�س
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف اأنواِع اخلِب فـي اجُلَمِل ال�سمّية.. 1
ا�ستخداِم اأنواِع اخلِب ا�ستخدامًا �سحيحًا.. 2

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً ما ياأتي: مّر معنا فـي در�س القواعد ال�ّسابق اأّن:

اجلملة ال�سمّية تتكّوُن من ُركَننِي اأ�سا�سيَّني هما املبتداأ واخلب.  ■
املبتداأ: ا�سٌم معرفة ياأتي فـي اأّول اجلملِة ال�سمّيِة.

: ُيخِبُ عن املبتداأ، وبه يتّم معنى اجلملِة ال�سمّية. اخلَرَ
املبتداأ واخلب مرفوعان.  ■
اأنيث والإفراد والتَّثنية واجلمع. ■ املبتداأ واخلب ُمتطابقان فـي التَّذكري والتَّ

املهّمة 1

الأمثلة
اقراأ الأمثلة والأ�ضئلة التي تليها بتمّعن:

اأ. العلُم نوٌر.
ب. العامُل ن�سيٌط فـي عمله.

. ت. الّطالُب ذكيٌّ

1 اأهذه اجلمل ا�سمّية اأم فعلّية؟  

2 حّدد اخلَب فـي اجلمل؟ هل جاء اخلُب ا�سمًا مفردًا؟  
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ال�صتنتاج
من اأنواِع اخلِب اأن ياأتي ا�سمًا مفردًا )ل جملًة ول �سبه جملٍة(.

تدّرب
حّدد اخلَر فـي اجُلملتني الآتيتني:

املهند�سوَن ُمهتّموَن باإجناِز امَل�سروِع.   ■

الَق�سيَدتاِن َجميَلتاِن.   ■

لقد بذلَت ُجهدًا رائعًا...اأكمْل معي ما تبّقى وانتبه لالأمثلة الآتية:

ة 2 املهمرَّ

الأمثلة

اأ. الّرجال يعقدوَن الّدبكة.
ب. العاِمَل ُيخِل�ُس فـي َعَمِلِه.

ت. العلُم يبني الأوطان.

1 اأهذه اجلمل ا�سمّية اأم فعلّية؟ 

 

2 ماذا جاء بعد املبتداأ. 

 

3 هل مّت به معنى اجلملة؟ 
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اإذاً اخلر فـي اجلمل ال�ضمّية ال�ّضابقة هو:

وقلنا جملة لأّنها مكّونة من الفعل )يعقد( والفاعل )واو اجلماعة(.  ■ جملة )يعقدون( 

وقلنا جملة لأّنها مكّونة من الفعل )يخل�س( والفاعل امل�ستت )هو(. ■ جملة )يخل�س( 

وقلنا جملة لأّنها مكّونة من الفعل )يبني( والفاعل امل�ستت )هو(. ■ جملة )يبني( 

ال�صتنتاج 
ياأتي اخلُب جملًة فعلّيًة

تدّرب
حّدد اخلَر فـي اجلمل الآتية، وبنّي نوعه:

الّتالميُذ يتعاونوَن على تنظيِف الباَحِة   ■

 الأمُّ تهتّم باأبنائها.   ■

:الأمثلة الآتية بحاجة اإىل تركيز، واأنا واثٌق باأّنك �ستجدها �سهلة وممتعة. بنيَّ

املهّمة 3

الأمثلة

اأ. الّطفُل ابت�سامُتُه جميلٌة.
ب. العر�ُس مظاهُرُه بهيجٌة.

1 حّدد املبتداأ فـي اجلملَتني ال�ّسابقتني:  

لحظ عزيزي:

اأّن كلمَة )ابت�سامته( فـي اجلملة الأوىل لي�ست خبًا؛ لأنَّها ل تكمل اجلملة ول يتّم بها املعنى وكذلك كلمة )جميلة( ولكن 

اإن جمعناهما معًا يتّم املعنى. فاخلُب لي�س كلمًة واحدًة بل ُجملًة مكّونًة من ا�سمني.
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2 حّدد اجلملَة التي خّبت عن املبتداأ فـي اجلملة الّثانية:  

ة، اأم فعليَّة؟   3 اأهذه اجلمل ا�سميَّ

4 ما نوع اخلب فـي اجلملَتني ال�ّسابقَتني؟  

ال�صتنتاج
ياأتي اخلب جملة ا�سمّية.

تدّرب
حّدد اخلر فـي اجلمل الآتية، وبنّي نوعه:

البيُت اأثاثُه مرّتب:   ■

احلديقُة اأزهاُرها متفّتحة:   ■
بقي الّنوع الأخري للخب تعال نكت�سفه معًا.

الأمثلة

اأ. الكتاُب على املقعِد.
ب. املدر�سُة جانَب البيِت.

1 حّدد اخلَب فـي اجلملة الأوىل، واذكر مكّوَنيه. 

2 حّدد اخلَب فـي اجلملة الثَّانية. 

3 هل تعلم ماذا ن�سّمي اخلب عندما يكون جاّرًا وجمرورًا اأو ظرفًا؟  

ال�صتنتاج
ياأتي اخلُب �سبه جملة )جاّر وجمرور اأو ظرف(.
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تدّرب
حّدد اخلر فـي اجلملَتني الآتيَتني، وبنّي نوعه:

الأ�سجاُر حوَل البيِت.   ■

■   . الّنجاُح فـي اجلدِّ
لنتعّرف الآن �ضديقي طريقَة اإعراِب اخلِر عندما يكوُن جملة.

ا�َس. الوالُد ي�ستقِبُل النَّ

اِهَرُة على اآِخِرِه. ُة الظَّ مَّ الوالُد: مبتداأٌ مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�سَّ

اِهَرُة على اآِخِرِه، والفاعُل �سمرٌي م�سَتِتٌ تقديرُه هو. ُة الظَّ مَّ ي�ضتقِبُل: فعٌل م�ساِرٌع مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�سَّ

اِهَرُة على اآِخِرِه. النَّا�َص: مفعوٌل ِبِه من�سوٌب، وعالمُة ن�سِبِه الفتَحُة الظَّ

جملة )ي�ضتقبُل النَّا�َص( فـي حملِّ رفع َخَب للُمبَتَداأ.

الّطفُل ابت�سامُتُه جميلٌة.

اِهَرُة على اآِخِرِه.  ُة الظَّ مَّ الّطفُل: مبتداأٌ مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�سَّ

جملة )ابت�ضامته جميلة( فـي حملِّ رفع َخَب للُمبَتَداأ.

ج ذلك اجلهد بهذه الّتدريبات.  لقد بذلت اليوم جهدًا ت�ستحقُّ عليه الّثناء... تعال الآن نتوِّ

قومي النهائّي الترَّ
1 حّدد املبتداأ واخلر فـي اجلمل الآتية وبنّي نوع اخلر؟

الّطالُب ي�سهُم فـي تنظيِف الباحِة. ■

  

الع�سفوُر فوَق الُغ�سِن. ■

 

اجلوُّ هادٌئ. ■
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ِل اخلَر َوْفَق النَّموذِج الآتي: 2 حوِّ

اِد اليدويِّ جَّ اَد اليدويَّهَو �ضانُع ال�ضَّ جَّ هَو ي�ضنُع ال�ضَّ

اأنَت ………………………اأنَت �سادٌق فـي عمِلَك. ■

اأنا ………………………اأنا �سابٌح فـي البحِر. ■

3 اجعِل اخلَر املفرَد خراً جملًة فـيما ياأتي:
اأهُلها حُمّبون احلياة.  

وؤال الأّول.  عليك بنيَّ حتويل ال�سم اإىل فعل كما فـي ال�سُّ
4 اجعِل اخلَر اجلملَة خراً مفرداً فـيما ياأتي:

الأ�سجاُر تنت�سُر فـي القريِة.  

 عليك بنيَّ حتويل الفعل اإىل ا�سم.
5 اكتب اأربع جمٍل ا�ضمّيٍة ت�ضتخدم فـيها اأنواع اخلر.

 

 

 

 

اخلال�صة
كما لحظت �ضديقي ياأتي خُر املبتداأ:

ا�سمًا مفردًا. ■
ة اأو ا�سميَّة. ■ جملًة فعليَّ
�سبَه ُجمَلٍة )ظرف اأو جاّر(. ■
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III

هذه الكـتب ُمـخ�صـ�صـة لتـقـّدم جمانًا لالأطفال وهي لي�صـت للبيع.

ُت�صاعد على التعـّلم الّذاتّي ولكّنها ل ُتغـني عن الكتاب املدر�صّي.


