






���ف ال�ّض���اد�س الأ�ضا�ض���ّي، وتت�ض���ّمن الرتكيز على املهارات  ه���ذه ماّدة من مواّد التعّلم الّذاتّي نقّدمها لتالميذنا ف ي ال�ضّ
الأ�ضا�ض���ّية ف ي ماّدة الّلغة العربّية، وهي موّجهة اإىل الّتالميذ الذين مل ي�ض���تطيعوا الو�ضول اإىل املدر�ضة لتلّقي التعليم ف ي 

الغرفة ال�ضفّية لتكون لهم عونًا على التعّلم، كما ت�ضاعدهم على التعّلم ف ي حال عدم توافر الكتاب املدر�ضّي.

وميكن اأن ي�ض���تفيد من هذه املاّدة املعّلم والتلميذ داخل املدر�ض���ة والغرفة ال�ضفّية ف ي حال متّكن التلميذ من الو�ضول اإىل 
املدر�ض���ة، وف ي حال توافر الكتاب املدر�ض���ّي بني يديه، علمًا اأن هذه املاّدة ت�ضري وفق منهجّية الكتاب املدر�ضّي وما ت�ضّمنه 
م���ن وحدات وف�ض���ول واأن�ض���طة وتدريبات، وكّل ما يجده التلميذ اأواملعّلم من اأن�ض���طة وتدريب���ات وتعليقات غري واردة ف ي 
الكتاب املدر�ضّي هي اإثراءات اأُدخلت اإىل هذه املواّد لتغنيها وتعني التالميذ على امتالك املهارات املطلوبة،كما ت�ضاعدهم 
عل���ى اكت�ض���اب املهارات واملعارف واحلقائق واملب���ادئ والقيم والّتاهات )الواردة ف ي املنهاج املق���ّرر ملاّدة الّلغة العربّية 

لل�ضّف ال�ّضاد�س(، وهذه املهارات اللغوّية تت�ضّمن:

الإجابة عن اأ�ضئلة الفهم وال�ضتيعاب وحتديد الفكرة العاّمة، والفكر الّرئي�ضة والفرعّية.. 1

اّتخاذ املواقف والقرارات واإبداء الراأي مع التعليل.. 2

تنفيذ الّتدريبات الّلغوية املنتمية.. 3

حتديد املعنى الّلفظّي والّدليّل للمفردات، وحتديد الأ�ضداد ونوع الرّتاكيب وحماكاتها. . 4

امتة والباحثة املوّظفة و…(.. 5 تنفيذ تدريبات القراءة بكّل اأنواعها )املعّبة واجلهرّية وال�ضّ

تذّوق الن�ضو�س الأدبّية واحلكم عليها.. 6

حّل امل�ضكالت وتف�ضري الّظواهر وو�ضف ال�ّضخ�ضّيات والأمكنة واإجراء املقابالت الإذاعّية وال�ضحفّية.. 7

ورة اأو اخلب.. 8 كتابة التقارير والّر�ضائل باأنواعها، والتعليق على ال�ضّ

ة. . 9 ة اأوتلخي�ضها اأواإ�ضافة حوار اأو �ضخ�ضّية اإىل الق�ضّ كتابة الّن�ضو�س ال�ضردّية واملقاطع الو�ضفّية، واإعادة �ضوغ الق�ضّ

توظيف املعارف املكت�ضبة واملفاهيم اجلديدة ف ي مواقف حياتّية. . 10

ونحن ناأمل من تالميذنا الأعّزاء تخ�ضي�س اأكرث من �ضاعة يومّيًا من وقت درا�ضتهم لدرا�ضة هذه املاّدة وقراءتها وتنفيذ 
الأن�ض���طة والّتدريبات الواردة فيها. كما ناأمل مراعاة ت�ضل�ض���ل الوحدات الواردة ف ي هذه امل���اّدة وطريقة بنائها، اأي عدم 
���روري تخ�ضي�س وقت ف ي  النتقال من وحدة اإىل اأخرى قبل النتهاء من درا�ض���ة الوحدة وفهمها ب�ض���كل كامل، ومن ال�ضّ

نهاية كّل اأ�ضبوع ملراجعة املواّد واملو�ضوعات التي مّتت درا�ضتها.
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�ضديقي التِّلميذ: اقراأ هذه املعلومات عن الكاتبة:

اأمرية �ضالمة �ضاعرة وكاتبة م�ضرحية �ضورية، عملت خمرجة مل�ضرح الأطفال.
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�صافرة اأبيالّدر�س االأّول
عزيزي التلميذ: ُيتوّقع منك ف ي نهاية هذا النموذج اأن تكون قادراً على:

قراءة النَّ�ّس النَّرثي وفهمه وا�ضتيعابه.. 1

تذّوق النَّ�ّس جمالّيًا. . 2

Eric Beyeler :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/erbeyeler/3934265753 :امل�صدر
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ّلِة الَّتي مَتنُعني ِمَن العودِة اإىل املنزِل، َفهَي  وابِق الّثالثِة َعلى تلَِّة القريِة اخَل�ضراِء، ِتلَك التَّ قاَل َو�ضيٌم: ُيِطلُّ َبيُتنا ذو الطَّ
غريًة، ِلَتَقَع فيها ُكراُتنا  عودًا، نحِفُر فيها ُحَفرًا �ضَ اأ�ضَبُه ِبُزحلوَقٍة نتزحَلُق َعَليها ُنزوًل، اأَنا َوالأّولُد َجميعًا، َونزَحُف َعَليها �ضُ
ِة، املربوطَة ِبخيوٍط طويلٍة، ُثمَّ جنِذُبَها نحَو  َة ذواِت امل�ض���امرِي املعدنيَّ نُة، َنْرمي َبالِبَلَنا اخل�ض���بيَّ ���غريُة املُلوَّ ُة ال�ضَّ جاجيَّ الزُّ
ن���ا ِم���ن جديٍد، َوِهَي َما تزاُل َتُبُم َوتدوُر. نبتِكُر ِمن َطناجِر امَلطبِخ القدميِة دواليَب نثُقُبها، َوُنَعلُِّق ِبها ِمقَودًا، َونَتبارى  اأَكفِّ
ي َوِحرا�َض���ِة  ًل. ُناِر�ُس ُلعبَة التَّخفِّ لَِّة اإِىَل اأ�ض���فِل، حيُث يخ�َض���ُر ذاَك الَّذي َيقِلُب اأو يَقُع دولُبُه اأوَّ ِة التَّ ف ي َدْحَرَجِتها ِمْن قمَّ
ُر  املكاِن، َفُنم�ضُك الأّولَد َونحِب�ُضهم ف ي ُخمٍّ َوْهِميٍّ َيقُع بنَي ِحجَرين؛ اإِىل اأَْن ياأتَي َوَلٌد �ضريٌع ل ن�ضتطيُع الإِم�ضاَك ِبِه، َفُيحرِّ

ُهم َوُهَو َي�ضُرُخ: »ع … ي … �س … وا«.  اجلميَع لم�ضًا اأَُكفَّ

ِق،  وحَدها �ض���افرُة اأبي املُدّويُة كاَنْت ُتنّبُهنا نحُن - اأبناَءُه اخَلْم�ض���ة- َعَلى العودِة، َفنعوُد واحدًا اإثَر اآخَر ِب�ُض���رعِة الَبْ
ي على راأ�ِس املائدِة، ثمَّ حُت�ضي اأمي ِبحركٍة ِمن راأ�ِضها عدَد اأولِدَها احلا�ضِريَن  عاِم. َيجل�ُس اأبي واأمِّ ِلنتحلََّق حوَل مائدِة الطَّ
ْبَحِة القويِّ الَّذي  ���افرُة لْن اأَْن�ض���اها ما َحيْيُت، فَقْد كاَنْت اأ�ض���بَه ِبخيِط ال�ضُّ قائلًة: اجلميُع ُهنا؟ اإذًا َفْلنبداأِ الأكَل! تلَك ال�ضّ

يرِبُط اأفراَد العائلِة واحدًا باآَخر.
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ٍة، حيُث كاَنِت الأمُّ  اِم مَل اأ�ض���َمْع �ض���افرَة اأبي لأنَّني ابتعْدُت كثريًا اإىل ُع�سِّ ُغراٍب كْن���ُت اأُراقُبُه ُمنُذ ُمدَّ َوف ���ي يوٍم ِمَن الأيَّ
عاَم ِبنقاِرها، ثمَّ تلتِهُمُه اأماَم فراِخَها، َوترُتُكها جاِئعًة  ف�ِس، َفتطرُي َبعيدًا ِلتعوَد حاملًة الطَّ ُتعلُِّم ِفراَخها العتماَد َعَلى النَّ
ائرُة، َفتلتقُطَها الِفراُخ ِبناقرِيها، َوُت�ضِكُت جوَعَها، َواليوَم  ًة ل�ض���قًة َتعَلُق ِبها احل�ضراُت الطَّ حتَّى َتبكَي َوُتفِرَز ُعيوُنها مادَّ
، َوت�ضلَّْقُت اإليِه، َواأم�ضْكُت الَفرَخ لآخَذُه َمعي اإِىل امَلنِزِل، َولكنَّ الُغراَب  نثاُه َعِن الُع�سِّ اغتنْمُت ُفر�ض���َة غياِب َذَكِر الُغراِب َواأُ
�ضي َينُقراِنَها ِب�َضرا�َضٍة، َواإذا بي اأ�ضمُع �ضوَت اأبي الغا�ضِب حتَت ال�ّضجرِة: اأَِعِد  ِة َراأْ ا َعلى ِقمَّ ي، َوانق�ضَّ َواأنثاُه كانا اأ�ضرَع منِّ

، َوانِزْل ف ي احلال. الَفرَخ اإِىل الُع�سِّ
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بي لأنَّني مَلْ  ، َوَنَزْلُت َخِجاًل ِمْن اأَ ���بًا اأكرَث ِمِن ارتعادي ِمَن الُغراَبني، َفاأعْدُت الفرَخ اإىل الُع�سِّ ِخْفُت حنَي راأْيُت اأبي غا�ضِ
ي، م�َضْينا معًا اإِىَل البيِت �ضامَتنِي، َوما اإِْن َو�ضْلَنا اإِىل املنِزِل حتَّى قاَل يل:  ا جعَلُه ياأتي للبحِث عنِّ اأ�ضمْع �ضوَت �ضافرِتِه، ممَّ

لَِّة َواللَّعِب َمَع اأََحد. هاِب اإِىل التَّ َك مَلْ حَترِتْم حياَة الآخريَن َولو كانوا ُطيورًا، َف�ضاأْحِرُمَك غدًا وَبعَد َغٍد ِمَن الذَّ لأنَّ
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عاِم، يومًا بعَد يوٍم، اإِىل، اأربعٍة، ثالثٍة، اثَننِي، فمنُهْم َمْن تزّوَج، ومنُهْم َمْن �ض���اَفر،  تقلَّ�َس َعَدُد اإِْخَوتي َعلى مائدِة الطَّ
ُد ف ي َم�ضَمعي. داَها َيرتدَّ َي الَعجوِز بعَد اأَْن ُتُوفِّ َي َوالدي، و�ضكَتْت �ضافرُتُه الَّتي ما زاَل �ضَ مِّ َوبقْيُت َوحدي اأَعتني ِباأُ

الِفكَرُة العاّمة

ة للنَّ�ّص مّما ياأتي: اخرت الفكرة العامَّ

ت. اإم�ضاك �ضغار الع�ضافري.ب. ذكريات الّطفولة الَّتي ل تن�ضى.اأ. عالقة الأب بابنه.

ئي�صة الفكُر الرَّ

ا ياأتي: ِد املقطَع املُنا�ضَب ِلُكلِّ فكرٍة ممَّ حدِّ

■ .)...( ُمعاقبُة َو�ضيم. 

■ .)...( لَّة.  َلِعُب الأولِد َعَلى التَّ

■ .)...( تقلُّ�ُس عدِد اأفراِد الأُ�ضرة.  

■ .)...( ْنثى الُغراب.   ان�ضغاُل و�ضيٍم بفراِخ اأُ

اال�صتيعاب والفهم

: ْد ِمَن النَّ�صِّ 1 حدِّ

عدَد اأفراِد الأُ�ضرة:   ■

الألعاَب الَّتي َيلعبوَنها:   ■

مكاَن لعِب الأّولد:   ■

2 كيَف كاَن االأُب َيْدعو اأوالَدُه ِللعوَدِة اإىِل الَبْيت؟  
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3 علِّل ما ياأتي:

معاقبُة الأِب ابَنُه و�ضيمًا   ■

عاَم اأماَم فراِخها   ■ التهاُم اأُنثى الُغراِب الطَّ

عدُم �ضماِع البِن رننَي �ضافرِة الأب   ■

موقٌف وراأي

جال( ارِبْط بنَي هذا القوِل َو�ُضلوِك اأُنثى الُغراِب َمَع فراِخها. َنُع الرِّ قيَل: )احَلْزُم َي�ضْ

 

اكيب اللُّغة والتَّ

1 ا�ضبْط بال�ّضكِل اجُلملَة االآتية: )اإّن التّلة اأ�ضبه بزحلوقة(.

2 هاِت ِمن املقطِع االأخري:

مفرَد: َمواِئد   ■

: َكرُثَ   ■ �ضدَّ

مرادَف: اأَهتّم   ■

3 تعاون اأنَت وِرفاُقك ف ي تو�ضيِح معاين الكلماِت امل�ضاِر اإليها ِبخّط.

ًة اأماَم ُمعلِّمِتها   ■ وقَفْت الّتلميذُة َحِييَّ

افرَة ما َحييُت   ■ لْن اأَْن�ضى تلَك ال�ضّ

باحًا   ■ َحّيْيُت علَم الوطِن �ضَ
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تدريبات قرائّية

ًة ُمراعياً: اقراأ الن�صَّ قراءًة جهريَّ

ة ف ي املقطِع الّثاين. ■ َثِويَّ لفَظ الأحرِف اللِّ

اإمياءاِت الوجِه وحركاِت اليَديِن ف ي املقطِع الّثالث. ■

التذّوق

1 اقراأ الِعبارَة االآتيَة، ثمَّ اأَِجب:

عام. ِق، ِلَنتحلََّق حوَل مائدِة الطَّ نَعودُ اإىل املنزلِ واحداً اإثرَ اآخرَ، ِب�ُضرعِة الَبْ

هًا به ■ هًا وُم�ضبَّ هاِت مَن الِعبارِة ال�ّضابقِة ُم�ضبَّ

 

هاِت كلماٍت تدلُّ على احلركِة والّتتابع  ■

 

2 اأكمْل ما َياأتي:

ي على َراأ�ِس املائدة ب�  �ضّبَه الكاتُب املائدَة ف ي َقْوِله: َيجِل�ُس اأبي واأُمِّ

ة. 3 اذُكْر �ُضعوَرين مَن امَل�ضاعِر العاطفّيِة ف ي الِق�ضّ

 

 

اأح�صنت مع متنياتي بالتوفيق



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول12 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّثاين ةالّدر�س ال�رّسد ف ي كتابة الق�صَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

ة )ربط العنا�ضر باحلوادث(.. 1 حتليل الق�ضّ

ة اأو خياليَّة.. 2 ة حقيقيَّ �ضرد ق�ضَّ

ف اخلام�س: �ضاأقوم اأوًل بتذكريك ببع�س املعلومات التي مّرت بك ف ي ال�ضَّ

تعّرف
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ورة والن�ّس وحتليلهما. بنيَّ العزيز اأجب عن هذه الأ�ضئلة الَّتي �ضتكون عونًا لك على فهم ال�ضُّ

ورة فقط؟ اأين؟  ة بالعتماد على ال�ضّ 1 هل َت�ضتطيُع حتديد مكان الق�ضّ

 

ورة؟  ًة ف ي ال�ضّ 2 كم �َضخ�ضيَّ

 

3 �ضّنف ال�ّضخ�ضّيات اإىل ذكور واإناث.

 

ورة؟ 4 هاتان ال�ّضابتان تعمالن ف ي الّتمري�س. ما الّدليل على ذلك ف ي ال�ضّ

 

 

5 ملاذا مت�ضك اإحداهما الأخرى؟ 

 

 

6  ملاذا ا�ضطربت، براأيك؟

 

 

7 �ضِف ال�ّضاّب املمّدد على ال�ّضرير.

 

 

8 بح�ضب توقعاتك.. ماذا جرى معه؟

 

 



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول14 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ



15

االآن بنّي اقراأ النَّ�صَّ قراءة �ضامتة ت�ضاعدك على اكت�ضاف ما عجزت عنه بالّنظر.

اأَ�ْضرقِت ال�ّضم�ُس بنوِر رّبها فمالأِت الأر�َس بهجًة وجماًل، وغمَرْت قلَب تلَك الفتاِة بنوٍر مَن الأمِل، وكاَنْت قْد اأنفَقْت ليلًة 
هم الآلُم والأدواُء  هادئًة ُمطَمئّنة بعَد اأْن عمَلْت بيا�َس الّنهاِر و�َضْطرًا مَن الّليِل ف ي مَتري�ِس هوؤلء البائ�ضنَي الذيَن َت�ضطرُّ

�ضنَي ما َيدفُع َعنُهم الأمَل. �ضاِت واملُمرِّ البقاَء ف ي امَل�ْضفى، فيلَقْوَن فيها من ِعنايِة الأطّباِء ورفِق املُمرِّ

ًة له موؤمنًة بِه، وتتقّلُب بنَي ُغَرِف امَل�ض���فى ُم�ض���ِرَقَة  بَّ وكانت هذِه الفتاُة حلوَة الّروِح، كرميَة الّنف�ِس، تقبُل على عمِلها حُمِ
ْت فيهم اجِلراُح،  ���ْرعى قْد ك���رُثَ ْغِر، وف ي تلَك الّلحظِة كاَن���ْت حاِدثٌة ف ي املدينِة، وكاَن لهذِه احلادثِة �ضَ الَوج���ِه با�ض���مَة الثَّ
ها َت�ض���ّلحْت بال�ّضجاعِة  وهاهْم ُيحملوَن اإىل امَل�ْض���فى، فاقديَن احلركَة، �ض���مَعِت الفتاُة هذا الّنباأَ فارتاَعْت اأّوَل الأمِر، ولكنَّ

ْوتًا مْن بنِي الأ�ضواِت املُتعاليِة ُيناديها: اأقِبلي، اأقِبلي اأّيُتها الفتاُة على هذا الَفتى.  ، و�َضمعْت �ضَ واحُلبِّ

َتدنو الفتاُة ب�ض���رعٍة، فال تكاُد ُتلقي نظرًة على الَفتى الذي اأَتْت لإ�ض���عاِفه، حّتى ت�ض���طرَب َيداها ف ي الهواِء، ثّم َت�ضقُط 
واإذا هَي ف ي حاجٍة اإىل الإ�ضعاِف واإىل َمن مَينُحها هذا العوَن الذي كاَنْت ُتريُد اأن متنَحُه لهذا الَفتى، اإنَّها عاطفُة الأخّوِة 

جاعة. ِب وال�ضَّ فوَق ال�ضّ

تدرب

ة: تعال نتعّرف احلوادث ف ي الق�ضّ

ها على راحِة املر�ضى. ■ �ضة طيلَة اللَّيل، وحر�ضُ �ضهُر املمرِّ

وقوُع حادٍث ف ي املدينِة، واإ�ضابُة العديِد من املاّرة. ■

نقل امل�ضابني اإىل امل�ضفى. ■

�ضماُع الفتاِة اخلَب واإح�ضا�َضها باخلوِف، ثّم ت�ضّلحها بال�ّضجاعة. ■

املناداُة عليها للم�ضاعدِة ف ي معاجلة املُ�ضابني. ■

اقرتاُبها وم�ضاهدُتها للمري�س.ا�ضطراُبها و�ضقوُطها بعد معرفتها امل�ضاَب. ■



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول16 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ة )الّزمان - املكان - احلوادث - ال�ّضخ�ضيَّة(: 1 املأ اجلدول االآتي باملطلوب مّما ياأتي من عنا�ضر الق�ضَّ  

ة احلادث الذي يدل عليهعن�ضر الق�ضَّ

 الزمان

 املكان

االأحداث
 العقدة

 احلل

خ�ضيات ال�ضَّ
 املمر�ضة

اب امل�ضاب  ال�ضَّ

ة )املتكّلم اأم الغائب(؟ مرِي الَّذي ا�ضتخدَمُه الكاتُب ف ي الق�ضّ 2 ما نوُع ال�ضّ

 

ة. 3 حّدْد بع�َص اأدواِت الّربِط ف ي الق�ضّ

 

تذّكر
ٌة ومنها: حروف العطف: )و، ف�، ثّم(. بط اأدواٌت عدَّ للرَّ

ِة بطريقٍة �ضائقة؟ 4 هْل �ضاعَدْت اأدواُت الّربِط على ت�ضل�ضِل حوادِث الق�ضّ

 

ِة خيالّيًة اأم واقعّية؟ 5 اأكاَنْت حوادُث الق�ضّ
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ِة بزماٍن ومكاٍن ُمّدَدين؟ اذكرُهما  6 هْل رَبَط الكاتُب حوادَث الق�ضّ

 

 

توّقعت منك اإجابات رائعة

اأ�صتنتج
ال�ّضْرُد: هَو الق�سُّ اأو الإخباُر، يقوُم على نقِل حادٍث معنّيٍ اأو جمموعٍة من احلوادِث املرتابطِة باأ�ضلوٍب �ضائق، وقد 

تكوُن واقعّيًة اأو خيالّيًة ف ي اإطاٍر زماينٍّ ومكاينٍّ حمّدد.

جماالُته: 

ُة. ■ الأق�ضو�ضُة. ■ احلكايُة. ■ الّرواية. ■ الق�ضّ

ة، وجماَل الّلغة  ة اأن تكتَب لنا ق�ضة من تاأليفك. ُمراعيًا ذكر جميع عنا�ضر الق�ضَّ ما راأيك الآن بعد اأن تذّكرت فّن الق�ضَّ
و�ضالمتها؟



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول18 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اخرْت مو�ضوعاً واحداً مَن املو�ضوَعني االآتَيني:

ًة ق�ضريًة عن �ضخ�ضّيٍة ُتعجُبَك ف ي اأُ�ضرتَك اأو َمدر�ضتَك. ■ اكتْب ق�ضّ

اأوعن َموقٍف َمرْرَت به ُمراعيًا اأ�ضلوَب ال�ّضرِد ومراحَله. ■

طّبق
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

اأح�صنت 
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ر�س الّثالث و�صّية اأمالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة النَّ�ّس ال�ّضعري وفهمِه وا�ضتيعابه.. 1

تذّوِق النَّ�ّس.. 2

 تاأمّل ال�ضّورة، ثم اأجب عن االأ�ضئلة التي تليها:



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول20 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ورة؟  1 ماذا ترى ف ي ال�ضّ  

 

 

 

2 ماذا تفعل الأمُّ ل�ضغريها؟

 

 

 

ورة؟ 3 كيف يبدو الّطفل ف ي ال�ضّ

 

 

 



21

اٌر ف ي �ض���مرِي الأمومِة - ومنها  ة منها: )�ض���ارقة املعب���د، عمَّ ٌة )1995 - 1927م( له���ا جمموعات �ض���عريَّ  �ض���اعرٌة �ض���وريَّ
ُاقُتِب�َضت هذه الأبياُت ( وغريها.



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول22 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

واالآن دعنا عزيزي التِّلميذ نقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة: 

- 1 -
هاِد 11 ���ْر ُبَنيَّ ُجف���وَن ال�سُّ يِرتذكَّ ���ْر ُدموعَي ُقرَب ال�سرً َتَذكَّ

حوَب على َوجَنَتيَّ 21 َيُخطُّ �ُسط���وَر الَعذاِب املَريِروذاَك ال�سُّ

ماِء 31 ال�سَّ َولهى ُن���وَم  غريّي؟!اأراقُب  اأ�سائُل َنمي: اأُي�سفى �سَ

- 2 -
تَهدِهُد ِطف���الرً َجميالرً َذكّياواإْن ُعدَت بعَد نهاٍر طويٍل 41

51 11 ���ةرً 11اإلي���َك َي���دارً َغ�سَّ اَيُدُّ ُد َلظارً َبريئ���ارً َحِييَّ ُي�َس���دِّ

اأُمِّ 61 ���َة  بَّ َمَ ُبَن���يَّ  ���ْر  اَتَذكَّ بيَّ �سَ َفَدتَك  َر�سيعارً  َرَعْتَك 

امه���ا 71 اَوَعا�س���ْت لََت�سَه���َر اأيَّ َوَتَن���َح َنف�َسَك ن���ورارً �َسنيَّ

- 3 -
ْج على املُْنَحنى 81 ���ر، وَعرِّ ���اَتذكَّ واأل���ِق ُهنالِ���َك َورداَ َبهيَّ

و  91 غرَيَك ِعنَد ال�سُّ ْ �سَ اواأَح����سِ ِق لأ�سُع���َر اأنََّك ُعدَت َفتيَّ

ِبُلقياُكما 101 ُروح���ي  َع���َد  اَفُت�سْ وُت�سَع���َد اأْنَت الأث���رُي لََديَّ
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�رسح املفردات

ُكُه بانتظام لينام. رِّ ين. َولهى: حزينًة. تَهدِهُد: حُتَ هر. الوجنتان: ما ارتفَع من اخلدَّ هاد: ال�ضَّ ال�ضُّ

: قوّي. : جميل. َفتيَّ . َبهيَّ ْج: ُمرَّ حَلظاً: َنَظرًا. َحِيّي: خجول. َلَت�ضَهَر: ُتذيُب وتفني.  َعرِّ

ل. االأثرُي: املُّف�ضَّ

املفردات اجلديدة

�ضديقي اقراأ الأبيات قراءة �ضامتة ثانية، ثّم اأجب عن ال�ّضوؤال الآتي:

ل بني الكلمة ومعناها فيما ياأتي: �ضِ

يوّجهال�ّضحوب

�ضّحت من اأجلكيخّط

ناعمة وطرّيةاملرير

ة م�ضيئًاغ�ضَّ

ا�ضفرار الوجهي�ضّدد

يكتبفدتك

ال�ّضديد�َضنّيًا



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول24 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الفكرةُ العاّمة

َة للأبيات مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العامَّ

ب. �ُضكُرها لبِنها على رعايِتها والهتماِم بها.اأ. و�ضّيُة الأمِّ لبنها كي يكوَن باّرًا بها.

ت. ح�سُّ ولدها على زيارتها.

ئي�َصة الفكرُ الرَّ

�ضديقي العزيز اإن اأردت اأن تتاأّكد من فهمك اأكرث، فاقراأ الفكر االآتية و�ضع اأمامها رقم البيت الَّذي ينا�ضبها:

■ )……( روق.  رغبة الأّم ف ي روؤية ابنها وحفيدها يزوران قبها عند ال�ضُّ

■ )……(  �ضهُر الأمِّ راجيًة من اهلل اأن ي�ضف ي �ضغريها. 

■ )……(  ت�ضوير معاناة الأم وتعبها وا�ضفرار لونها. 

■ )……(  عودة البن من العمل وحمله طفله اجلميل. 

■ )……(  �ضعوُر الأّم بال�ّضعادة بروؤية ابنها وحفيدها الغاليني. 

■ )……( تذكري الأمِّ ابَنها بحّبتها له ورعايته ف ي �ضغره. 

■ )……( فل لأبيه وهو ينظر اإليه بباءة.  مداعبُة الطِّ

■ )……( هور عليه    طلُب الأمِّ من ابنها زيارَة قِبها وو�ضع الزُّ

■ )……(  تذكري البن ب�ضهر اأّمه عليه وُبكائها عند مر�ضه.  

■ )……(  ت�ضحيُة الأّم باأيَّام عمِرها لَتِهَب ابَنها نوَر احلياة.  
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اال�صتيعاب والفهم

ا�ضتبعِد االإجابَة الَغلَط بو�ضع دائرٍة حولها:

من دلئِل ُمعاناِة الأمِّ ف ي تربيِة ولِدها ■

Ԁ موُع حوُب Ԁالَفْقُر  Ԁالدُّ الَقلُق Ԁال�ضُّ

 ُت�ضّمى العالقُة بنَي الأمِّ وابِنها: ■

Ԁ اجتماعيَّةԀ اأُ�ضريَّةԀ ذاتيَّةԀ اإن�ضانيَّة

موقٌف وراأي

عزيزي التلميذ: اأعرف اأنَّك تلميٌذ �ضاحب موقف وراأي لذلك اأرجو منك الإجابة عن ال�ّضوؤال الآتي:

ما اأثُر و�ضايا الأمِّ ف ي نف�ضك؟

 

 

ع منك اإجابة رائعة وراأيًا جمياًل اأتوقَّ

الّلغة والّتاكيب

ْ َمْعنى )االأثري( ف ي اجُلملَتني االآتيَتني: 1 بنيِّ

■ )…………( اأنت الأثرُي لدى اأّمك. 

■ )…………( تنتقل الأ�ضواُت عَب الأثرِي اإىل اأ�ضماعنا. 

عزيزي: بعد رّد الكلمة اإىل اأ�ضلها )اأثر( حتاور مع اأهلك حول �ضرح هذه الكلمة.



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول26 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

2 هاِت مَن الَبْيِت:

ِل: جمَع كلمِة )جفن(   ■ الأوَّ

ابِع: مرادَف كلمِة )�ضوءًا(   ■ ال�ضَّ

الّثاين: �ضدَّ كلمِة )الهناء(   ■

ممتاز يا جمتهد

مرِي امل�ضاِر اإليِه ِبخّط ؟ 3 �َضمِّ نوَع ال�ضَّ

اأنتُعْدَتروحي�ضغرَيَكاأيامها

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

تدريبات قرائّية

بع���د اأن انتهي���َت من الإجاب���ة عن التَّدريبات ال�ّض���ابقة حاول بنيَّ اأن تقراأ البيت الثَّالث مبزًا الّتنغيم املنا�ض���ب لأ�ض���لوِب 
ال�ض���تفهام، ثّم اق���راأ املقطَعني الثَّاين والثَّالث من النَّ�ّس مراعيًا لفظ اأحرف: )����س، �س، ط(. واحفظ املقطَعني حفظًا 

جيدًا.

اأ�صكرك على حفظك ال�صليم و�صبطك اجليد لالألفاظ

التذّوق

1 ا�ضتبعِد ال�ّضعوَر الغلَط فيما ياأتي بو�ضِع دائرة حوله:

ف ي البيِت الّثالِث م�ضاعُر:

الَقلِق واخَلْوف. ■احُلزِن والأمِل. ■الَفرِح وال�ّضعادِة. ■
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2 اأيُّ الّتعبرَيين اأجمُل؟ وملاذا؟

اَمها. ■ اَمها. ■عا�َضْت ِلت�ضهَر اأيَّ عا�َضْت ِلُتفنَي اأيَّ

 

 

3 ملاذا كّررِت ال�ّضاعرُة الفعَل: )تذّكْر( ف ي النَّ�ّص ؟

 

: نختار عادًة الرتاكيب الأوجز )الأقل بعدد الكلمات واحلروف( اأو التي تت�ضّمن ت�ضبيهًا، اأو الأجمل ف ي  بنيَّ
اللفظ واملعنى، اأو…

النًّ�سّ كما �ضاهدتَ ن�ضائح تقدّمها ال�ضَّاعرة لبنها حممّلةً باأرقّ العواطف، وحتمل ف ي طيّاتها الكثري من املحبَّة والعطف.

بوركت جهودك يا بطل



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول28 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

د واملزيد من االأفعالالّدر�س الّرابع املجرَّ
عزيزي التِّلميذ: ُيتوّقع منك ف ي نهاية هذا النَّموذِج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف الفعِل املجّرد والفعل املزيد والتَّمييِز بينهما على نحٍو �ضليم.. 1

تريِد الأفعاِل املزيدة. . 2

حتويل الأفعال املجّردة اإىل مزيدة. . 3

لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اأوالً:

ثانياً:

اقراأ هذه الأفعال، واأجب عن الأ�ضئلة الَّتي تليها:

االأَْمثَلة

أ هدهَد.	.

�ضهَر.	.أ

منَح.	.أ

حرف فعل ا�ضم

للكلمة ف ي اللُّغة العربيَّة ثالثة اأنواع

اأمر م�ضارع ما�س

وتنق�ضُم الأفعاُل اإىل ثالثة اأنواع
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باعي ف ي كلٍّ من: )هدهَد - �ضهَر - منَح(. ِز املا�ضي الثُّالثي مَن املا�ضي الرُّ 1 ميِّ

املا�ضي الثُّالثي:     ■

باعي:    ■ املا�ضي الرُّ

2 هل ميكُن ال�ضتغناُء عن اأحِد هذِه الأحرف؟

 

اال�صتنتاج

الفعل املجّرد: هو الفعُل الَّذي جميع حروفِه اأ�ضليَّة ف ي �ضيغة املا�ضي.

واملق�ضود بكلمة اأ�ضليَّة: اأنَّه ل ميكُننا ال�ضتغناُء عن اأي حرف وحذفِه لأّن ذلك �ضيغرّي معنى الفعل.

وفعٌل رباعّي )هدهَد - دحرَج(. ■فعٌل ثالثيٌّ )�ضهَر- منَح( ■وُهَو من حيُث عدُد اأحرِفِه َنْوعان:

تذكر
الفعَل يجب اأن يكون ب�ضيغِة املا�ضي لن�ضتطيع التَّمييَز بني املجّرد واملزيد من الأفعال.

تدّرب

لميذ بتنفيِذ الّتطبيق الآتي لتثّبَت املعلومات ولُتبهَن على فهمك الّدقيق لها. �ضتقوُم الآن �ضديقي التِّ

1 ردَّ االأفعاَل االآتيَة اإىل املا�ضي: 

■ . اأُدحرُج. ■َت�ضاأَُل.  ■ُيَبعرُث. ■َيردُّ
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ِد ف ي االأفعاِل ال�ّضابقة. باعيِّ املجرَّ َد مَن الفعِل املا�ضي الرُّ 2 ميِِّز الفعَل املا�ضي الّثلثيَّ املَجرَّ

د    ■ الفعل املا�ضي الّثالثّي املَجرَّ

د   ■ باعّي املجرَّ الفعل املا�ضي الرُّ

.) باعيُّ ت�ضتطيع الآن ب�ضهولة حتديَد الفعل املجّرد كما اأّنك قادٌر على التَّمييز بني نوعيه )الثُّالثيُّ والرُّ

االأَْمثَلة

بنّي: فيما يلي جمموعٌة من االأفعال املجّردة واالأفعاِل املزيدة الَّتي زيدت عليها اأحرف اأخرى.

اقراأها بتمّعن، ثم اأجنز ما يطلب اإليك بعدها.

َر.  ث.أر�ضَل.  ج.أا�ضتعاد. 	.أر�ضَل.  	.أرا�َضَل.  	.أَن�ضَ

د. ح.أعاَد.  خ.أتعارك.  د.أعَرَك.   ذ.أتبعرث.ر.  ر.أجَمَد.  ز.أجمَّ

1 دّل على احلروف الَّتي ميكن ال�ضتغناء عنها من الأفعال ال�ّضابقة من دون تغيري املعنى الأ�ضلي بو�ضع خطٍّ حتتها.

 

2 ما عدُد حروِف كلِّ فعل بعد حذف اأحرف الزيادة فيه؟ 

 

ي الِفْعَل الَّذي يحتوي اأحرفًا زاِئَدة؟  3 براأيك .. ماذا ُن�ضمِّ

 

اال�صتنتاج

ُت�ض���ّمى الأفعاُل املا�ض���ية الَّتي فيها اأحرف زائدة ميكُن ال�ضتغناء عنها من دون اأن يتغرّي املعنى )اأفعال مزيدة(، واأحرف 
يادة هي: )�س، اأ، ل، ت، م، و، ن، ي، ه، ا( بالإ�ض���افة اإىل الّت�ض���عيف. جمموعة ف ي كلمة )�ض���األتمونيها( + الت�ض���عيف  الزِّ

)ال�ّضدة(.
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مالحظة مهّمة
ال�ضمائر املّت�ضلة ف ي اأواخر الأفعال واأحرف امل�ضارعة لي�ضت من اأحرف الزيادة.

مثال تو�ضيحي: الفعل )يذهبان( نرّده اإىل املا�ضي ذهبا )ياء الفعل امل�ضارع لي�ضت من حروف الزيادة( 

نحذف ال�ضمري املت�ضل بالفعل َذَهَب )َذَهَب وهو فعل جمرد( 

مائر ل حتت�ضب(. ذهب: فعل جمرد فالياء حذفت من اأوله عند حتويله للما�ضي واألف الثنني �ضمري )وال�ضَّ

تدّرب

َق ما تعّلمناه .. ولكن اإيَّاك والعجلة. تعال الآن اأيُّها املجتهد لنطبِّ

1 جّرد االأفعال املزيدة االآتية:

دافع:   ■

عّلم:   ■

تبعرث:   ■

تراجع:   ■

اأبعد:   ■

ا�ضتعمل:   ■

اق�ضعّر:   ■

2 اجعل االأفعال االآتية مزيدة بـ:

حرف واحد:  ■

Ԁ  ……:عادԀ …… :ر�ضل

حرفني:  ■

Ԁ  ………:بعدԀ ………:قتَل

 ثالثة اأحرف: ■

Ԁ  ………:ك�ضفԀ ………:ماَل
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عزيزي التلميذ ا�ضتعن باملثال الآتي لتنفيذ املطلوب منك: الفعل )حَكَم( مزيدًا ب���:

حرف واحد: )حّكَم- اأو- حاَكَم - اأو- اأحَكَم( ■

َم - اأو- انحَكَم - اأو- احَتَكَم( ■ حرفني: )حتاَكَم - اأو- حتكَّ

 ثلثة اأحرف: )ا�ضتحَكَم(.  ■

هل تدرك اأنك اأ�ضبحت قادرًا على تريد اأّي فعل، واأنَّك تتقن اأي�ضًا زيادة اأيِّ فعل باحلروف.

ٌد وَمزيٌد. رَّ الفعُل َنوعان: جُمَ

ٌد رباعّي(. ■ ، وجمرَّ ٌد ثالثيٌّ ُد: هو ما كانْت جميُع اأحرِفه اأ�ضلّيًة ف ي املا�ضي، وهَو َنوعان )جمرَّ الفعُل املجرَّ

ِة ف ي املا�ضي. ■ الفعُل املزيُد: ما زيَد فيه حرٌف اأو اأكرُث على اأحرفِه الأ�ضليَّ

وؤال وانظر اإىل اجلدول  عزيزي التِّلميذ.. اأمامَك الآن تدريب كتابّي، واأنا على يقني باأنَّك �ضتجده ب�ضيطًا ورائعًا، اقراأ ال�ضُّ

. ٍن، ثم ابداأ احللَّ بتمعُّ
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الّتقومي النهائّي
�ضّنف االأفعال االآتية وفق اجلدول:

�ضاهَم. ■

�ضحَب. ■

ارتفَع. ■

تخا�ضَم. ■

انفجَر. ■

ت�ضرذَم .  ■

جل�َس .  ■

تدحَرَج .  ■

يغربُل .  ■

ا�ضَهُدوا .  ■

�َضَرَحا. ■

االأ�ضُل املجّرداأحرف الزيادةالفعل املزيدالفعل املجرد
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تذكر
لرناجع ماتعلمناه اليوم.

ٌد وَمزيٌد: رَّ الفعُل َنوعان: جُمَ

ٌد رباعّي(. ■ ، وجمرَّ ٌد ثالثيٌّ ُد: هو ما كانْت جميُع اأحرِفه اأ�ضلّيًة ف ي املا�ضي، وهَو َنوعان )جمرَّ الفعُل املجرَّ

ِة ف ي املا�ض���ي )وقد ُيزاد الفعل بحرف اأو بحرفني  ■  الفعُل املزيُد: ما زيَد فيه حرٌف اأواأكرُث على اأحرفِه الأ�ض���ليَّ
اأو بثالثة(.

املّدالّدر�س اخلام�س

عزيزي التِّلميذ: يتوّقُع منَك ف ي نهاية النَّموذِج اأن تكون قادراً على:

كتابة الهمزة على �ضورة مّدة فوَق الأِلف ف ي الأفعال والأ�ضماء، وتعليل �ضبب كتابتها.

تاأّمل وتذّكر

ر معاً ما ياأتي: لنتذكَّ

ة هكذا )اآ( مع النتباه لر�ضمها ب�ضكٍل �ضليم. ُتكَتُب املدَّ

لنقراأ هذا النَّ�سَّ الب�ضيط الذي �ضنقوم بتحليل كلماته:
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ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

تي اأْن تاأُخذي بيِد اأبنائِك كما كْنُت اآُخُذ بيدِك حّتى اأو�ضلُتِك اإىل َبرِّ الأماِن، علِّميهم اأنَّ النَّجاَح املُتوا�ضَل  اآُمُل يا ُبنيَّ
ديِهْم على اأنَّ الأَب والأمَّ َمْلَجاآِن اآِمناِن َلُهم ف ي ُكلِّ َوقٍت، واْعَلمي يا ُبنيَّتي اأنَّ اآثاَر  اأجمُل ُمكافاآِت اجَلدِّ ف ي الَعَمِل، وَعوِّ

ُفُه اأولد ِكاأبناوؤِك، وكْم اآَثَر الوالداِن على نف�َضْيِهما لَيْبِنيا ُم�ضتقبَل اأبناِئهما!. رَّ ِف َيَت�ضَ ِبَيِة َتريَنها ف ي كلِّ ت�ضرٍُّ الرتَّ

اقراأ النَّ�ّص بتمّعٍن، ثمَّ اأجب عن االأ�ضئلة االآتية:

1 انقل الكلمات امللّونة اإىل الفراغات الآتية:

 

 

 

 

 

 

2 حّدد الأفعال امل�ضارعة منها.

  

اأواًل:

�ضيكون الفعل )اآمُل( مثااًل لنا.

۱۲۳
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تذكر
لرناجع ماتعلمناه اليوم

ٌد وَمزيٌد: رَّ الفعُل َنوعان: جُمَ

ٌد رباعّي( ■ ، وجمرَّ ٌد ثالثيٌّ ُد: هو ما كانْت جميُع اأحرِفه اأ�ضلّيًة ف ي املا�ضي، وهَو َنوعان )جمرَّ الفعُل املجرَّ

ِة ف ي املا�ض���ي )وقد ُيزاد الفعل بحرف اأو بحرفني  ■  الفعُل املزيُد: ما زيَد فيه حرٌف اأواأكرُث على اأحرفِه الأ�ض���ليَّ
اأو بثالثة(.

اال�صتنتاج

ُتقلب الهمزُة الأّولّية املفتوحة ف�ي اأّول الفعل مّدًة )اآ( اإذا تلتها همزٌة �ضاكنٌة.

تدّرب

لميُذ قم بتنفيِذ هذا التَّطبيق لتثّبت املعلومات الَّتي اكت�ضبتها قبل قليل. �ضديقي التِّ

هاِت امل�ضارَع مَن الفعلنَي االآتَيني:

اأَكْلُت:   ■

اأَخْذُت:   ■

ة 2 املهمَّ

االأَْمثَلة

ثانيًا:

بنّي.. �ضيكوُن الفعل )اأََثَر( مثااًل لنا.
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۱۲۳
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اال�صتنتاج

ُتقلُب الهمزُة الأّولّيُة املفُتوحُة ف�ي اأّول الِفعل مّدًة )اآ( اإذا َتالها األُف مّد.

تدّرب

قم باإ�ضافة األف مّد بعد همزة الفعل االأّولّية، وغرّي ما يلزم ف ي االأفعال االآتية:

اأََن�َس:    ■

اأَِلَف:   ■

■   : اأَمِلَ

ا�ضتنتجنا قبَل قليٍل قاعدتني حوَل اإ�ضافة األف مدٍّ اأو همزة �ضاكنة بعد الهمزة الأّولّية ف ي الأفعال.

املهمة 3

االأَْمثَلة

اال�صتنتاج

ٍة فوَق الألِف اإذا تلتها األف  ِل الأ�ض���ماِء اأو ف ي اأو�ضِطها اأو ف ي اآخِرها على �ضوَرِة مدَّ ُتكَتُب الهمزُة امَلر�ض���وَمُة على األٍف ف ي اأوَّ
مد.
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تدّرب
ا َياأتي: ِم الَفراَغ ف ي ُكلٍّ مِمَّ اأَْتِ

َمُع على   َمُع على ……………………… اأُذن ُتْ مفاجاأة ُتْ

ى ب��   ى ب�� ………………… مْرفاأَ ُتَثنَّ َمبْداأ ُتَثنَّ

القاعدة
ِل الأَ�ْض���ماِء اأو  ف ي  ِل الِفْعِل اإذا َتَلْتها َهْمَزٌة �ض���اِكَنٌة اأو اأَِلُف َمّد ف ي اأوَّ ٍة َفوَق الأَِلف ف ي اأَوَّ ���وَرِة َمدَّ كَتُب الَهْمَزُة على �ضُ

ِلُف َمّد. َو�َضِطها اأو ف ي اآِخِرها اإذا َتَلْتها اأَ
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الّتقومي النهائّي

1 اقراأ ما َياأتي، ثمَّ اأَِجب:

مَّ َمْدَر�َضٌة ِلْلِعْلِم  ي اأَنَّ الأُ ّمًا؟ اآَمْنُت يا اأُمِّ َبَحْت اأُ ْفَلُة الَّتي اأَ�ضْ اُه، َهْل َتْذُكريَن َكيَف اآَن�َضْتِك ِتْلَك الطِّ ها: اأُمَّ َكَتَبْت َليَلى اإِىل اأُمِّ
ن اأَْح�َضَن اآباوؤُُهْم َتْرِبَيَتُهم. ثيَنني َعْن اآماِلِك ِباأَينِّ �َضاأَكوُن مِمّ دِّ والأَْخالِق، َفَقْد ُكْنِت داِئمًا حُتَ

ْد نوَعها كما ف ي اجلدول الآتي: ■ ًة، ُثمَّ َحدِّ ا�ضَتْخِرِج الَكِلماِت التي حَتَتوي َمدَّ

الكلمة
نوعها

فعلا�ضم

   

   

   

   

ْ ما َيْلَزم.)اآمال، اآباء(. ■ ٍة اإِىل املُفَرِد، وَغريِّ دَّ ِل ال�ضَمنِي امَلْبُدوَءيِن ِبَ َحوِّ

  

���مرْيِ املُفَرِد الغائب ب�ض���يغة املا�ضي، َمَع َتْغيرِي ما َيلَزم:  ■ ٍة َبْعَد اإِ�ض���ناِدِهما اإىل �ضَ دَّ اأَِعْد ِكتاَبَة الِفْعَلنِي امَلْبُدوَءيِن ِبَ
)اآن�ُس، اآَمُن(.
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ًة ف ي ُكلٍّ ِمَن الَكِلماِت االآتَية: اآُمُر - اآمَلَ - َماآِذن - اآحاد. 2 علِّْل ِكتاَبَة الَهمزِة َمدَّ

 التَّعليُل مثُل ال�ضتنتاج .
ًة )اآ( ب�ضبِب جميِء األِف مدٍّ بعَد الهمزة. ة املفتوحُة مدَّ مثال: اآن�س: ُقِلَبْت الهمزُة الأّوليَّ

اآمُر:   ■

اآمَل:   ■

َماآِذن:   ■

اآحاد:   ■

3 هاِت اجَلْمَع ِمْن ُكلٍّ ِمن: َماأَْخذ - ُمْن�َضاأة - اأُُفق - اأَْلف.

اأَْلفاأُُفقُمْن�َضاأةَماأَْخذالكلمة

    اجلمع

ًة اأُْخرى. ًة، واملُْفَرِد املَُتكلِِّم مرَّ يَغِة املُ�ضاِرِع اإىل �َضمرِي املُفَرِد الغاِئِب َمرَّ 4 هاِت َثلَثَة اأْفعاٍل َتْبَداأُ ِبَهْمزٍة، واأَ�ْضِنْدها ِب�ضِ
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َطًة واْجَمْعها. ًة اأو ُمَتَو�ضِّ ليَّ 5 هاِت َثلَثَة اأَ�ْضماٍء ُمْفَرَدٍة َتَتوي َهْمَزًة اأوَّ

اجلمعاملفردالهمزة

   

   

   

   

اخلال�صة
ٍة َفوَق الأَِلف ف ي: وَرِة َمدَّ ُتكَتُب الَهْمَزُة على �ضُ

ِل الِفْعِل اإذا َتَلْتها:  ■ اأَوَّ

Ԁ .َهْمَزٌة �ضاِكَنٌة وذلك عنَد حتويِل الفعِل املا�ضي املبدوِء بهمزٍة اإىل م�ضارٍع ب�ضيَغِة املفرد املتكلم

Ԁ .اأَِلُف َمّد ف ي الفعل املا�ضي

ى اأو  ■ ِل الأَ�ْض���ماِء اأو ف ي َو�َض���ِطها اأو ف ي اآِخِرها اإذا َتَلْتها اأَِلُف َمّد وذلك عند حتويل ال�ض���م اإىل �ضيغة املثنَّ ف ي اأوَّ
اجلمع.

اأثق بقدرتك على االإجابة
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وّقفالّدر�س االأّول  رحلةٌ ال تعرُف التَّ
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منك ف ي نهايِة هذا النَّموذج اأن تكوَن قادراً على:

قراءِة النَّ�سِّ وفهِمِه وا�ضتيعابه.. 1

تذّوِق النَّ�سِّ وحتليِلِه. . 2

ورة، ثّم اأجب عن االأ�ضئلة االآتية:  عزيزي اأنت دقيُق امللحظة؟ لذا تاأّمل ال�ضّ

ورة؟  1 ماذا ترى ف ي ال�ضّ

ورة؟  2 2من يتحاوُر مع ال�ّضباب ف ي ال�ضّ

3 ملاذا يرتدي ال�ّضباُب لونًا موّحدًا؟ 

http://www.discover-syria.com/photo/19255/ :امل�صدر
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واالآن ما راأيك عزيزي التِّلميذ اأن تقراأَ النَّ�ّص قراءًة �ضامتًة، ثّم تاول االإجابَة عن االأ�ضئلة الَّتي تليه:

- 1 -

باِب ف ي املجتمِع، ُيديُرُه فريُق  ُم برناجمًا وطنّيًا للتَّعلُّم، يعمُل على تفعيِل الأطفاِل وال�ضَّ م�ض���ار ا�ض���ٌم مل�ض���روٍع تنمويٍّ يقدِّ
يًة  ���باِب، الذين ل َينالون اأُجورًا مادِّ عنَي مَن الأطفاِل وال�ضَّ نَي، وب�ض���اركِة ُمتطوِّ عمٍل حَمليٌّ بالتَّعاوِن مَع ُم�ضت�ض���اريَن عامليِّ
على اإ�ض���هاماِتهم بل يعملون جّمانًا ويكتفوَن باكت�ض���اِب ِخْباٍت ف ي جوٍّ مَن الفائدة. اأُن�ِض���َئ امل�ض���روُع عاَم خم�ض���ٍة واألفنِي 

دُة الأّوىل اأ�ضماُء الأ�ضد. يِّ �ضْتها ال�ضَّ )2005م( وهو اأََحُد امل�ضروعات الَّتي اأ�ضَّ

-2 -

ا ترتبُط بال�ضتثماِر ف ي اأطفاِلها و�ضباِبها لرفِع كفاءاِتهم، والرتقاِء َبَلكاِتهم  ل تنح�ضُر حدوُد)م�ضار( ف ي مراكِزه واإنَّ
. ياِت الع�ضِر احلايلِّ �ضريِع التَّغريُّ وُيعّزُز امل�ضروُع مفهوَم العمِل التَّطوُّعيِّ ف ي املجتمِع ملواكبِة حتدِّ

- 3 -

، واملحوُر الثاين  ُة عن طريِق برنامِج اجلولِت الوطنيِّ يعمُل )م�ضار( على حماوَر ثالثٍة: املحوُر الأّوُل هو الأعماُل امليدانيَّ
. ُة عن طريِق املوقِع الإلكرتوينِّ ا املحوُر الثَّالُث فهَو البامُج الفرتا�ضيَّ هو مراكُز ال�ضتك�ضاِف ف ي املحافظاِت، اأمَّ

- 4 -

ِة، وقْد �ضاَعَد اإ�ضداُر جملَِّة  وريَّ ِة ال�ضُّ ِة ف ي جميِع املراكِز الثَّقافيَّ ُي�ضرُف )الفريُق الأخ�ضُر(  على تنفيِذ الأعماِل امليدانيَّ
اِت احلا�ضوِب وال�ّضابكِة داخَل املراكِز عالوًة  ، كما اأتاَح ا�ضتخدَاَم تقنيَّ ���َحفيِّ عنَي ف ي العمِل ال�ضّ م�ض���ار على اإ�ضراِك املتطوِّ
ُف تدريباِتها للُم�ض���اركِة ف ي الغناِء و�ضناعِة املو�ضيقا، وكلُّ  على ذلَك فقْد �ُض���ّكَلْت فرقٌة ِغنائّيٌة �ُض���ّميْت )اأمواج م�ضار( ُتكثِّ

�ضاطاِت �َضْعيًا اإىل حتقيِق اأهداِفه امَلن�ضودة. ذلَك لي�َس اإلَّ القليَل مَن النَّ

- 5 -

���اِت التَّعلُِّم باللَّعِب، كا�ض���تخدام )اللِّوغ���و- اأداة التعّلم  ���ُذ فريُق عمِل )م�ض���ار( َمه���امَّ حتقيِق اأهداِف���ه ُمعتمدًا تقنيَّ ُينفِّ
عنَي اأطفاًل كانوا اأْم �ض���بابًا لمتحاناٍت تقليدّيٍة، على اأم���ِل اأْن ُتفَتَح اآفاٌق َرْحبٌة،  ���ُع املتطوِّ الإبداع���ي( وهذا الفريُق ل ُيخ�ضِ

حُتلُِّق فيها العقوُل، فتتَّ�ضَع ف�ضاءاُت الوطن.
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املفردات اجلديدة 

ل، واملعنى املنا�ضب لها ف ي ال�ضّف الثَّاين: �ضديقي حاول اأن ت�ضَل بني الكلمات ف ي ال�ضّف االأوَّ

حمّليمواكبةالّلوغورحبة

وا�ضعةلعبة تركيبّيةمتابعةوطنّي

الِفكرةُ العاّمة

َة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العامَّ

ف مواهِب الأطفاِل ف ي �ضورَية. ب. اأهداُف برنامج  م�ضار ون�ضاطاته.اأ. تعرُّ

ِة.  ت. اهتماُم �ضورَية بَذَوي الحتياجات اخلا�ضَّ

ئي�َصة الِفكرُ الرَّ

: �ضديقي العزيز اأريُد منك االآن اأن ترّتَب الِفَكَر االآتيَة بح�ضب ورودها ف ي النَّ�صِّ

■ )  ( املهامُّ الَّتي يقوُم بها فريُق َم�َضار. 

■ )  ( التَّعريُف ب�ضروِع م�ضار. 

■ )  ( ِه.  اُت الَّتي يعتِمُدها َم�َضار ف ي اأداِء مهامِّ التِّقنيَّ

■ )  ( اأهداُف َم�َضار القريبة والبعيدة. 

■ )  ( �ضاطاُت الَّتي يقوُم بها م�ضار.  النَّ
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اال�صتيعاب والفهم

ُة الَّتي تعمُل عليها برامُج م�ضار؟ 1 ما املحاوُر االأ�ضا�ضيَّ

 

 

حيحة فيما ياأتي: 2 اخرِت االإجابَة ال�ضَّ

ُع اأطفاُل �ضورَيَة و�ضباُبها ف ي برامِج م�ضار ل�ِ: يتطوَّ

ًة. )...( ■ يَّ وا اأُجورًا مادِّ يتقا�ضَ

َيكت�ِضبوا خباٍت لزمًة لتنميِة َمهاراِتهم. )...( ■

ينالوا �ضهاداٍت علميَّة. )...( ■

ا ياأتي: 3 ا�ضتبعِد االإجابَة الغلَط ممَّ

ُيديُر م�ضروَع م�ضار فريُق عمٍل حَمليٍّ بالّتعاوِن مَع:

ُم�ضت�ضاريَن عامَلّيني. )...( ■

 ُمتطّوعنَي مَن الأطفاِل وال�ّضباب. )...( ■

خباَء حَملّيني. )...( ■
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موقٌف وراأي

طرَح َم�َضار ف ي ا�ضتطلٍع للّراأي ال�ضوؤال االآتي:

ُل ا�ضتعماله: اخرْت نوَع الأكيا�ِس الذي ُتف�ضِّ

ايلون  ■ الورق. ■ القما�س  ■ النَّ

1 لو كنت اأحد امل�ضاركني اأّي الإجابٍة �ضتختاُر؟ وملاذا؟

 

2 هل حتبُّ التَّطّوَع ف ي م�ضروع )م�ضار( اأو ف ي منّظمِة )الهلِل االأحمر(؟ وملاذا؟

 

الّلغة والّتاكيب

كِل الفعلنَِي امل�ضاِر اإليهما بخطٍّ �ضبطاً كامًل فيما ياأتي: 1 ا�ضبْط بال�ضَّ

اأن�ضئ عاَم 2005 م. ■

 على اأمِل اأَن تفتح اآفاٌق َرْحبة. ■

حيحَة مّما ياأتي: 2 اخرِت االإجابَة ال�ضّ

مرادُف كلمِة املن�ضودة:  ■

ت. امَلرجّوة.ب. املُعلنة.اأ. املُغّناة.

�ضّد كلمة جمانًا: ■

ت. اختيارّيًا.ب. اإلزامّيًا.اأ. ماأجورًا.
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3 هاِت مَن املقطِع اخلام�ص:

: ت�ضيق:    ■  �ضدَّ

 اأ�ضلوب نفي:    ■

جمَع: َمهّمة:   ■

تدريبات قرائّية

وت املُنا�ضبة للعطِف بني اجلمل. ■ اقراأ املقطع الّثاين ُمراعيًا نبَة ال�ضّ

حيَح للكلمات. ■ بَط ال�ضّ اقراأ املقطَع اخلام�َس ف ي دقيقٍة واحَدٍة ُمراعيًا ال�ضّ

التذّوق

باذا ي�ضّبُه الكاتُب عقوَل الّنا�س؟ ما راأيَك بهذا الّت�ضبيه؟  ■

 

 

اإذن ت�ضتطيع االإجابة عن ال�ّضوؤال االآتي؟

لُِّق فيها الُعقوُل( . ■ ْ موطَن اجلماِل ف ي اجلملِة الآتية: )ُتَ بنيِّ

 

ُ فيها عن �ضعوِرَك تاَه م�ضروِع َم�ضار . ■ اكتْب ُجملًة ُتعبِّ

 
رعاَك ال ّله 
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الّثاين الفاعلالّدر�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموذِج اأن تكوَن قادراً على تعّرف:

الفاعِل واأنواعه.. 1

مائِر الَّتي حتلُّ حملَّ الفاعِل وتوظيفها.  . 2 ال�ضّ

تاأّمل وتذّكر
 اقراأ بتمعن ول ت�ضتعجل

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اأّواًل: الكلمُة ف ي الّلغة العربّية ثالثُة اأنواٍع: 

حرٌف ■فعٌل ■ا�ضٌم  ■

ونّيز ال�ضَم من الفعِل باأّننا ن�ضتطيُع تنويَن ال�ضِم اأو اإدخاَل )األ التَّعريف( على اأّوله.

ُن ول َيقَبُل )ال�( التَّعريف، وهو يدلُّ على عمٍل معنّيٍ ف ي زمٍن حمّدد. اأّما الفعُل فال ينوَّ

ثانياً:

ثالثاً: الفاعُل ا�ضٌم مرفوٌع يدلُّ على َمن قاَم ِبالِفْعل.

مائر الَّتي تت�ضُل بالأفعال هي: ف اخلام�س: ال�ضَّ ر عزيزي ما تعّلمته ف ي ال�ضّ رابعاً: تذكَّ

الة على الفاعلني(. )تاء الفاعل املتحركة - واو اجلماعة - األف الثنني - نون الن�ضوة - ياء املوؤّنثة املخاطبة - نا الدَّ

وهي الَّتي تبداأ بفعلوهي الَّتي تبداأ با�ضم

وللجملة نوعان

فعلّيةا�ضميَّة
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ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

اقراأ االأمثلَة، واأجب عن االأ�ضئلة التي تليها:

أ  َتتَّ�ِضُع َف�ضاءاُت الَوَطِن.	.

قراأَت جملََّة اأمواِج م�ضار.	.أ

َطَلْبنا اإىل الَفريِق �َضْرحًا عِن الأْن�ِضَطة .	.أ

موا �َضْرحًا َعِن الأن�ِضَطِة التَّعليميَّة.ث.أ َقدَّ

 قراأُت جملََّة اأمواِج م�ضار.

 َطَلبا اإىل الَفريِق �َضْرحًا.

ة. ْمَن �َضْرحًا عِن الأن�ِضَطِة التَّعليِميَّ قدَّ

1 حّدد الفاعل ف ي املثال الأّول؟ 
 

2 هل جاَء الفاعُل فيه ا�ضمًا ظاهرًا، اأو غري ظاهر؟
 

3 ما عالمة اإعرابه؟ )مرفوع - من�ضوب - جمرور(.
 

ابع؟  4  من الَّذي قاَم بالفعِل ف ي املثاِل الثَّاين والثَّالث والرَّ

 

5 ما الَّذي حلَّ مكاَن الفاعل؟

 

6 ما نوعه؟ اأهو ا�ضٌم ظاهٌر اأم �ضمرٌي متَّ�ضٌل؟ 

 

ْح ذلك. ماِئِر الَّتي حلَّْت حملَّ الفاِعل؟ و�ضِّ فِع على ُكلٍّ ِمَن ال�ضَّ 7 َهْل َظَهَرْت َعالَمُة الرَّ
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اال�صتنتاج
اًل.  ■ مرَيًا ُمتَّ�ضِ ل- ف�ضاءاُت( َكما َياأتي �ضَ ياأتي الفاعُل ا�ضمًا ظاِهرًا )كما ف ي املثال الأوَّ

َلُة الَّتي حَتلُّ حملَّ الفاِعِل هي: ■ ماِئُر املُتَّ�ضِ ال�ضَّ

Ԁ .َكة التَّاُء املتحرِّ

Ԁ .ُة على جماَعِة املتَكلِّمني الَّ  نا الدَّ

Ԁ .ضَوة، اأَِلُف الثَنني�  نوُن النِّ

Ԁ .واُو اجَلماَعِة

Ԁ .ثِة املُخاَطَبُة ياء املوؤَنَّ

وهي جمموعة ف ي كلمة )توانينا(.

ٌة ف ي حملِّ رفع ■ َلُة الَّتي حتلُّ حملَّ الفاِعِل مبنيَّ ماِئُر املُتَّ�ضِ ال�ضَّ

تدّرب

دلَّ على الفاعِل ف ي كلٍّ مّما ياأتي، ثّم بنّي نوَعه: )ا�ضٌم ظاهٌر اأم �ضمرٌي متَّ�ضٌل( �ضمن اجلدول:

املتطّوعون ل يخ�ضعون اإىل امتحانات. ■

ٍة. ■ اتفقَن على القياِم برحَلٍة ا�ضتك�ضافيَّ

تعاونا على و�ضِع ُخّطٍة للم�ضروع.  ■

يتمثُل الّتغيرُي ف ي نقل �ُضلوَكاتهم من املُ�ضاهدة اإىل امل�ضاركة. ■

نوعهالَفاِعل 
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املهمة 2

االأَْمثَلة

اقراأ االأمِثلََة االآِتَيَة، ُثمَّ اأَِجب:

أ نًا.	. م�ضاُر ل َيْعَتِمُد ِمْنهاجًا ُمَعيَّ

اعَمْل على حتِقيِق هَدِفَك.	.أ

لََّة اأمواج م�ضار.	.أ َنْقَراأُ جَمَ

نًا. را�َضُة َتْعَتِمُد ِمْنهاجًا ُمَعيَّ الدِّ

لََّة اأمواج م�ضار. اأقَراأُ جَمَ

اِبقة؟ 1 هل ُذِكَر الفاعُل ف ي كلٍّ ِمَن الأَْمِثَلِة ال�ضَّ

 

2 اأن�ضّميه ظاهرًا اأم م�ضترتًا؟ 

 

مرَي املُ�ضترَت، ودللَتُه وفَق الّنموذج: 3 حّدْد مَن الأفعاِل ف ي الأمثلِة ال�ّضابقِة ال�ضّ

مرُي املُ�ضَترِت: ُهو.   دلَلُته: َاملُفرُد الغائُب. ■ الِفْعل: يْعتَمُد.  ال�ضَّ

مرُي املُ�ضَترِت: ………… دلَلُته: ……………… ■ الِفْعل: ………… ال�ضَّ

مرُي املُ�ضَترِت: ………… دلَلُته: ……………… ■ الِفْعل: ………… ال�ضَّ

مرُي املُ�ضَترِت: ………… دلَلُته: ……………… ■ الِفْعل: ………… ال�ضَّ

مرُي املُ�ضَترِت: ………… دلَلُته: ……………… ■ الِفْعل: ………… ال�ضَّ

حماَك ال ّله
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اال�صتنتاج

قد ياأتي الفاعل �ضمريًا م�ضترتًا. ■

مائر الَّتي يعوُد اإليها الفاعُل امل�ضترُت هي: ■ ال�ضّ

Ԁ .)ضمريا املتكلِِّم )اأنا - نحن�

Ԁ .)ضمري املفرد املخاطب )اأنَت�

Ԁ .)ضمريا الغائب )هو- هي�

تدّرب

مرَي املُ�ضترَت املُنا�ِضَب ِلَيِحلَّ َملَّ الفاعِل ف ي كلٍّ ِمَن اجُلَمِل االآِتَية: ِر ال�ضَّ تعال االآن لنطّبق ما تعّلمناه: َقدِّ

أ ْل َعَمَل الَيوِم اإىل الَغد.	. ل ُتوؤَجِّ

َرِت النِت�ضاَب اإىل الَفريق.	.أ قراأَْت اأُْختي جمّلَة م�ضار، وقرَّ

ْنَمِويَّة.ج.أ َذ َعَددًا ِمَن امَل�ْضروعاِت التَّ م�ضروُع م�ضار َنفَّ

مرُي املُ�ضَترِت:   ■ الِفْعل: ………………… ال�ضَّ

مرُي املُ�ضَترِت:   ■ الِفْعل: ………………… ال�ضَّ

مرُي املُ�ضَترِت:   ■ الِفْعل: ………………… ال�ضَّ

حماك ال ّله ورعاك

تعلم
الفاعلُ جزءٌ اأ�ضا�ضيٌّ ف ي اجلملة الفعليّةِ وقد يكونُ ظاهراً )ا�ضمٌ ظاهرٌ- �ضمريٌ متّ�ضلٌ(، وقد ياأتي �ضمريًا 

م�ضترتًا.
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الّتقومي النهائّي

1 اقراأ الن�صَّ االآتي، ُثمَّ اأَِجب:

تهدُف برامُج الّنظافِة اإىل َجْعِل بيَئِتنا َنظيَفًة، لذلك فهي ترفُع اأماَم الآخريَن �ضعارًا وهو: 

اِظرين(. ًة َت�ُضرُّ النَّ )اجَعلوا بالَدُكْم رو�ضَ

ْف ُكاّلً ِمْنها ف ي اجَلْدَول الآتي: ■ نِّ اِبِق، و�ضَ ا�ضَتْخِرْج ما َوَرَد ِمْن اأَْفعاٍل وفاِعلني ف ي الن�سِّ ال�ضَّ

الِفعُل
الَفاِعل ونوعه

لا�ضٌم ظاهر �ضمرٌي م�ضَترت�ضمرٌي متَّ�ضِ

    

    

    

ا�ضَتْبِدْل ِبالفاِعِل املُ�ضَترِتِ ا�ضَمًا ظاِهرًا. )ترفُع اأماَم الآخريَن �ضعارًا(. ■
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منوذج معرب:

اأن�ضحك عزيزي التلميذ بقراءة املثال املعَرب قبل االنتقال اإىل ال�ّضوؤال االآتي:

را�َضُة تعَتِمُد منهاجاً معّيناً الدِّ

اِهَرُة ف ي اآِخِره. ُة الظَّ مَّ را�َضُة: ُمْبَتداأٌ َمرفوٌع، وَعالَمُة َرْفِعِه ال�ضَّ الدِّ

مرٌي ُم�ضَترِتٌ َتقديُرُه )هي(. اِهَرُة ف ي اآِخِره، والفاِعُل �ضَ ُة الظَّ مَّ َتْعَتِمُد: ِفْعٌل ُم�ضاِرٌع َمرفوٌع، وَعالَمُة َرْفِعِه ال�ضَّ

َتُه َخّط ف ي الن�صِّ ال�ّضابق.  اأَْعِرْب ما َتْ

 

 

 

عيٍّ َقراأَْت َعْنُه اأو�َضِمْعت به. 2 ا�ضَتْخِدِم الفاِعَل باأنواِعِه املُْخَتِلَفِة ف ي ِكتاَبِة ِفقرٍة عن َعَمٍل َتُطوُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأ�صكُر جهودك 
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فةالّدر�س الّثالث الهمزة املتطرِّ
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

َفِة ب�ضكٍل �ضحيح.. 1 كتابِة الهمزِة املُتطرِّ

فة. . 2 تعليِل كتابِة الهمزة املتطرِّ

َفِة ف ي جمٍل مفيدة.. 3 توظيِف الهمزِة املتطرِّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي اأنواُع الهمَزِة هي: 

ُة . ■ الهمزُة الأّوليَّ

طة. ■ الهمزُة املتو�ضِّ

فة. ■ الهمزُة املتطرِّ

االأَْمثَلة

�ضديقي التِّلميذ: اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثمَّ اأجْب عن االأ�ضئلِة التي تليها:

أ �ْضروِع َم�ضار عاَم 2005.	.  بداأَ الَعَمُل ِبَ

وَقْد اأُْن�ِضئ انِطالقًا ِمَن الهِتماِم ِبَتْنِمَيِة �ضوريَة.	.أ

ِة.	.أ  ِمْن اأَْجِل الرتقاِء َبَلكاِتُهُم الإِْبداِعيَّ

وؤٍ اأو َتباُطوؤ.ث.أ ًة ِمْن دوِن تلكُّ  وَي�ضَعى َفريُق الَعَمِل ف ي هذا امَل�ْضروِع اإىل الو�ضوِل لأَْطفاِل �ُضوريَة َكافَّ
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اِبق. ْد موِقَع الَهمَزِة ف ي الَكِلماِت املُ�ضاِر اإليها ِبَخطٍّ ف ي النَّ�سِّ ال�ضَّ 1 َحدِّ

 

ي هذه الَهْمَزة؟  2 ماذا ُن�َضمِّ

ِد احلرَف الذي ُكِتَبْت عليه: َفًة ف ي اجَلدَوِل الآتي، وحدِّ ِف الَكِلماِت الَّتي حَتتوي همَزًة متطرِّ نِّ 3 �ضَ

فة احلرُف اّلذي ر�ضَمت عليه الهمزةحركُة احلرِف الذي �ضبَق الهمزةالكلماُت الَّتي تتوي همزًة متطرِّ

   

   

   

   

   

ِ العالقَة بنَي احلرِف الذي ُكِتَبْت عليِه الهمزُة املتطّرفُة، وحركِة احلرِف الذي قبَلها؟ 4 بنيِّ

 

اال�صتنتاج

الهمزُة املتطّرفُة همزٌة تقُع ف ي اآخِر الكلمة. ■

فُة على:  ■ ُتكتُب الهمزُة املتطرِّ

Ԁ  .األٍف اإذا �َضبَقها حرٌف َمفتوح

Ԁ .ياٍء غرِي منقوطٍة اإذا �ضبَقها حرٌف َمْك�ضور

Ԁ .واٍو اإذا �ضبَقها َحرٌف َم�ضموم

Ԁ .ال�ّضطِر اإذا �ضبَقها َحرٌف �ضاكن
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تدّرب

َفِة املُنا�ِضبة: ِم الَكلماِت الآِتَيَة ِبالَهْمَزِة املَُتَطرِّ 1 اأمْتِ

تباَط: ………………… ■

 تباُط: ………………… ■

متباِط: ………………… ■

 بطي: ………………… ■

َفة. 2 هاِت ثالَث كلماٍت ينتهي كلٌّ منها بهمزٍة متطرِّ

 

الّتقومي النهائّي

1 هاِت ا�ضَم الفاعِل من كلٍّ مَن الفعلنَي االآتَيني ُمنتبهاً لكتابِة الهمزة: 

قراأ:   ■

 ن�ضاأ:   ■

2 هاِت ا�ضَم املفعوِل من كلٍّ مَن الفعلنَي االآتَيني منتبهاً لكتابِة الهمزة: 

بداأ:   ■

مالأ:   ■

عّي. 3 اكتْب ثلَث جمٍل تتوي كلماٍت تنتهي بهمزٍة متطّرفٍة تدعو زملَءك فيها اإىل يوٍم تطوُّ
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الّرابع قريرالّدر�س كتابة التَّ

عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهايِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

تعّرِف خطواِت كتاَبِة التَّقريِر.

ة 1  املهمَّ

تعّرف

رُّ ف ي مدينِتَك، وَطلَب اإليَك ُمديُر املدر�ض���ِة اأْن  َتي الّنهِر الَّذي مَيُ ���فَّ اقراأ … �ض���ارْكَت رفاَقَك ف ي عمٍل تطوُّعيٍّ لتنظيِف �ضَ
تكتَب َتقريرًا عْن جمرياِت هذا العمل.

فّكر … ماذا تكتُب؟ كيَف تكتُب؟

النَّوع من التَّعبرِي، بعد قراءة الّتقريِر االآتي، وتنفيِذ الّن�ضاط الَّذي يليه: لتعّرِف هذا  عزيزي … تعاَل ف ي جوَلٍة معي 

تقريٌر عْن يوِم عمٍل تطّوعّي

َتي رافٍد مْن روافِد نهِر بردى ف ي دم�ض���ق ف ي ال�ّض���اعِة  ���فَّ قاَمْت جَمموعٌة مْن تالميِذ املدر�ض���ِة بعمٍل تطوُّعيٍّ لتنظيِف �ضَ
َع املُ�ض���رُف العمَل على الّتالميِذ؛ جمموعٌة حمَلِت الأكيا�َس لو�ضِع  ���باحًا من يوِم اجلمعِة ف ي 2012/11/23م وزَّ الّثامنِة �ضَ
هِر، وجمموعٌة اأُْخرى َتَمُع هذِه النُّفاياِت،  َتّي النَّ فَّ الأو�ضاِخ فيها، وجمموعٌة حمَلِت الأدواِت الَّتي تلتِقُط بها النُّفاياِت عْن �ضِ

ُئها ف ي الأكيا�س. وُتعبِّ

ُة َنْحٍل، وف ي نهايِة الَعمِل �َض���كَر املُ�ض���رُف الّتالمي���َذ على ما قاموا بِه،  ٍة ون�ض���اٍط كاأنَّهم خليَّ وكاَن الّتالمي���ُذ َيعمل���وَن بهمَّ
َعهْم على اأمِل اللِّقاِء بهْم ف ي يوِم عمٍل َتطوُّعيٍّ اآَخر. َوودَّ

ب�ضري 2012/11/26 م
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1 ما املعلوماُت الَّتي قّدَمها الّتقريُر ال�ّضاِبق؟

 

 

2 حّدْد عنا�ضَر الّتقريِر كما ورَدْت ف ي الّتقرير ال�ّضابق.

 

 

3 امالأ فراغات املخّطط الآتي باملطلوب من الّتقرير ال�ّضابق.
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تعلم
، ُيقّدُم معلوماٍت عن عمٍل اأو رحلٍة وغرِيه، على َحقيَقِتها … وُيكتُب بلغٍة  الّتقريــــُر: ن���وٌع من اأنواِع الّتعبرِي الوظيفيِّ

وا�ضحة.

عنا�ضُرُه:

املقّدمُة: تت�ضّمُن: امل�ضاركنَي - الّزماَن واملكاَن - امَلهّمة. ■

املو�ضوُع: يت�ضّمُن: الأعماَل والإجراءات. ■

 اخلاتُة: تت�ضّمُن: الراأَي ال�ّضخ�ضّي - ال�ضَم والّتوقيع - تاريَخ كتابِة الّتقرير. ■

تدّرب

اأكمْل كتابَة التَّقريِر االآتي: 

تقريٌر عن َتميِل َحيٍّ �ضعبّي:

قاَمْت جَلنُة احَليِّ ب�ضاركِة جمموعٍة مَن الّتالميِذ املُتطّوعنَي بتجميِل  

�ضباح ……………… ف ي ………………… وقد وّزَع رئي�ُس الّلجنِة العمَل على املُ�ضاركني  

كاَن امل�ضاركوَن  

 

�صكراً لك
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طّبق

عيٍّ ف ي مدر�ضِتَك ُملتزماً عنا�ضَر الّتقريِر ال�ّضابقة. اكُتْب تقريراً عن يوِم عمٍل تطوُّ

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  اأح�صنت، مع متنيّاتي بالتوفيق
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�ضاعر �ضورّي من مواليد 1958 م له كتابات �ضعرّية متعّددة.
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اخلام�س الّرداء اجلميلالّدر�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منك ف ي نهايِة هذا النَّموذج اأن تكوَن قادراً على:

قراءِة النَّ�سِّ وفهِمِه وا�ضتيعابه.. 1

تذّوِق النَّ�سِّ وحتليِلِه. . 2

 عزيزي التِّلميذ اأنت دقيقُ املُلحظة، لذلك تاأمّل ال�ضّورة، ثم اأجب عن االأ�ضئلة االآتية:

ورة؟   1 ماذا ترى ف ي ال�ضّ

2 ماذا يفعُل الّطفُل؟  

3 كيف يبدو الّطفُل؟  

�ضديقي التِّلميذ، اقراأ هذه املعلومات عن ال�ّضاعر:
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الن�ّس:

لَن�سائٍح 11 وا�ستِمْع  ���ْت  اأن�سِ نا وَثراَءاأُبنيَّ  �ستكوُن ُذخرارً ف ���ي الدُّ

ها 21 ���ةرً وَعطاَءاأَح�ِس���ْن لأُمَِّك م���ا َحيْيَت فاإنَّ َيفي����ضُ مبَّ َبْح���ٌر 

ُك���َن الَعلياَءاأُو�سي���َك ِعْلمارً نافع���ارً َتْرقى بِه 31 ِقَم���َم الي���اِة َفت�سْ

بقليل���ِه 41 جميُل���ُه  ال���كالَم  الأخط���اَءاإنَّ  �َسُيولِّ���ُد  وكث���رُيُه 

ثارً 51 فقاَءفاخ���َ�ْ َكالَمَك واخَت�ِسْ ُمتحدِّ ِع���ِد الرُّ تْل���َق الَقب���وَل وُت�سْ

ِحْبَت فال ُت�ساِحْب جاحدارً 61 رماَءواإذا �سَ َيْن�سى ال���ِوداَد وُينك���ُر الُكُ

���ةرً وَحياَءوانُظْر اإىل َعْيٍب بنف�ِسَك وان�َسِغْل 71 ع���ْن َعيِب غرِيَك ِعفَّ

نا الَبْغ�ساَء�ساِمْح - َفَدْيُتَك - مْن اأ�ساَء اأو اعَتدى 81 ف���ُح َيحو ف ي الدُّ فال�سَّ

وا�سَع َمْنهجارً 91 ْدَق اجلميَل رداَءما خاَب َمْن َتِخَذ التَّ ومِن ارَتدى ال�سِّ
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املفردات اجلديدة

ْل بني الكلمة ومعناها:  �ضِ

امل�ضاحمةترقى

الطريقةرداء

ناكٌر للجميلال�ضفح

لبا�ساملنهج

ت�ضموالقبول

غنىجاحد

الّر�ضىثراء

الِفكرةُ العاّمة

َة للأبيات مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العامَّ

اأ. ن�ضائُح اأٍب لبنه ملجاَبهة احلياة.

ا�ِس اأ�ضا�ُس احلياة. ب. حمّبُة النَّ

دق. ب وال�ضّ ت. الفوُز والّنجاُح ملن حتّلى بال�ضّ
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ئي�َصُة الِفْكرُ الرَّ

�ضديقي العزيز اإن اأردَت اأن تتاأّكد من فهمَك اأكرث، فاقراأ الفكَر االآتيَة و�َضع اأماَمها رقم البيت الَّذي ينا�ضبها:

ف�ِس والرتّفُع عن نقِد عيوِب الآخرين. ■ )…………( نقُد عيِب النَّ

عًا و�ضادقًا. ■ )…………( طلُب الأِب اإىل ابِنِه اأن يكوَن متوا�ضِ

)…………( طلُب العلِم فبه ي�ضمو اإىل الّرفعة بنَي الّنا�س. ■

)…………( طلُب الأِب اإىل ابنِه الخت�ضاَر ف ي كالِمه حّتى ل ُيخطُئ ويكوُن حَمبوبًا بنَي الّنا�س. ■

احِب ناِكِر اجلميل. ■ احِب املُنا�ضِب والبتعاُد عن ال�ضّ )…………( اختياُر ال�ضّ

)…………( مناداُة الأِب ابَنُه لالإن�ضاِت اإىل ما �ضيقوله. ■

فُح عن املُ�ضيء يزيُد امَلحّبَة بني القلوب. ■ ُة وال�ضَّ )…………( املُ�ضاحَمَ

)…………( الإح�ضان لالأّم فهي الّب ومنبع املحّبة والعطاء. ■

�صوؤال ب�صيط األي�س كذلك؟ 

اال�صتيعاب والفهم

1 اخرِت الكلمَة املفتاحّيَة للّن�صِّ مّما ياأتي: 

ن�ضائح.  ■حمّبة. ■الأحياء. ■

ُة الّن�ضائِح الَّتي قّدَمها االأَُب البِنه؟ 2 ما اأهميَّ

 

3 �ضْع ُعنواناً اآخَر للنَّ�ّص؟
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4 اأكمِل اجلدوَل االآتي:

الّنتيجةال�ّضبب

 طلُب الِعْلم

الّتاآخي واملحّبُة بنَي الّنا�س 

 الكالُم امَلْوزون

َزواُل احِلْقِد والَكراِهية 

5 �ضّنْف ما ياأتي ف ي جدوٍل مُماثل:  

ذمُّ الّنا�س. ■

التَّ�ضامُح. ■

ِدقاء. ■ حيُح لالأَ�ضْ الختياُر ال�ضَّ

طاعُة الواِلَدين. ■

العلقاُت االجتماعيَّةالعلقاُت اال�ضريَّة
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: �ضاأكلفَك �ضرَح االأبيات )الثَّاين والّرابع وال�ّضاد�ص( من النَّ�ص م�ضتعيناً بالفكر الّرئي�ضة التي وردت. 6 بنيَّ  

 

 

 

 

 

 

موقٌف وراأي

عزيزي الّتلميذ اأعرُف اأنَك تلميٌذ �ضاحُب موقٍف وراأٍي لذلك اأرجو منَك الإجاَبَة عن ال�ّضوؤال الآتي:

اأَْبِد راأيك ف ي َمن:

يقّدم لك ن�ضيحة   ■

دق   ■ يقول ال�ضّ

ين�ضغل براقبة عيوب الآخرين   ■

يحر�س على طلب العلم   ■

اكيب اللُّغة والتَّ

1 هاِت مَن البيِت:

الأّوِل �ضِدَّ َفْقر:   ■

اخلام�ِس جمَع الّرفيق:   ■

الّثالِث ُمرادَف َت�ْضمو :   ■

الّتا�ضِع ُمفرَد ِرداءات:   ■
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2 تعاَوْن اأنَت وِرفاُقَك ف ي تديِد َمْعنى كلمِة )َتفي�ص( ف ي اجلمِل االآتية:

َيفي�ُس الّنهُر بعَد ذوباِن الثُّلوج:   ■

َتفي�ُس الَعنْيُ عنَد وداِع الأَحّبة:   ■

َتفي�ُس الأخباُر ف ي القريِة ِب�ُضرَعة:   ■

3 هاِت َتعبرياً اآخَر على منط: ما خاَب مْن َتِخَذ الّتوا�ضَع َمْنهجاً.

 

توّقعت منك هذه االإجابات ال�صليمة

4 ا�ضتخرْج مَن املقطِع الّثاين ا�ضَم فاعٍل، ثمَّ اذكْر فعلَه الثُّلثي.

ا�ضُم الفاعل    ■

فعله الثُّالثّي   ■

تدريبات قرائّية

���اد، ثّم املقطع الثاين منّغمًا �ض���وتك با ينا�ضب الّنهي  1 حاول اأن تقراأ املقطع الأّول مراعيًا لفظ حرَف�ي ال�ّض���ني وال�ضّ
والأمر.

2 احفظ النَّ�سَّ حفظًا جيدًا. 
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التذّوق

1 َمّيِز املَْعنى احلقيقيَّ مَن املَعنى املجازيِّ ف ي كلٍّ مّما ياأتي: 

الأُمُّ َبْحٌر َيفي�ُس حَمّبًة وعطاَء   ■

اأُو�ضيَك ِعْلمًا ناِفعًا َترقى بِه   ■

ْر متحّدثًا   ■ اخرَتْ كالَمَك واخَت�ضِ

قمَم احَلياة فت�ضُكَن الَعلياء   ■

افعّي: 2 قاَل الإماُم ال�ضَّ

وف���ارْق ولكْن بالّتي هَي اأح�َسُنوعا�ِسْ مَبعروٍف و�ساِمْح مِن اعَتدى

ُدلَّ مَن املقطِع الّثاين على البيِت الذي َتلتقي فكرُتُه فكرَة البيِت ال�ّضابق.

 

 

 

َلًة باأرقِّ  لق���د قم���َت بتحليل الن�ّس واأجبت عن جميع اأ�ض���ئلته، والنَّ�ّس كما �ض���اهدَت ن�ض���ائُح قّدمها ال�ّض���اعُر لبِن���ِه حممَّ
اتِها الكثريَ من احلكمة. العواطِفِ وحتمِلُ ف ي طيَّ
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ال�ّصاد�س املفعول بهالّدر�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منَك ف ي نهايِة هذا الَنموذِج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف املفعوِل به ونوَعيه.. 1

اإعراب املفعول به بنوعيه.. 2

 تاأّمل وتذّكر

اقراأ بتمعُّن ول ت�ضتعجل:

اأواًل: للكلَمِة ف ي الّلغة العربّية ثالَثُة اأنواع: )ا�ضم وفعل وحرف(

ثانياً:

ثالثاً:املفعوُل بِه: ا�ضٌم من�ضوٌب يدلُّ على َمن وقَع عليِه فعُل الفاعل. ون�ضتدلُّ عليه بكلمة )ماذا( غالبًا.

ر�َس  لميُذ الدَّ مثال: فهَم التِّ

لميُذ؟( الّدر�َس )الّدر�َس مفعول به( )ماذا فهَم التِّ

مائر الَّتي تّت�ضُل بالأفعال هي: لميذ ال�ضّ رابعاً: وتذّكر عزيزي التِّ

كة. ■ تاء الفاعل املتحرِّ

واو اجلماعة. ■

األف الثنني. ■

نون النُّ�ضوة. ■

ثة املخاطبة. ■ ياء املوؤنَّ

الة على الفاعلني. ■ نا الدَّ

وهي الَّتي تبداأ بفعلوهي الَّتي تبداأ با�ضم

وللجملة نوعان

فعلّيةا�ضميَّة
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ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

اقراأ بنيَّ املثاَلني االآتَيني، ثمَّ اأجب عن االأ�ضئلة االآتية:

أ  ُي�ْضِعُد احَلكيُم جَل�ضاَءه 	.

ُد الكالُم الَكثرُي الأَخطاَء	.أ ُيولِّ

1 ما نوُع اجلملَتني اللََّتني قراأتهما؟ اأهما فعلّيتان اأم ا�ضمّيتان؟   

 

2 على من وقَع الفعُل ف ي كلٍّ من اجلملتني؟   

 

3 ما عالمُة اإعراِب ال�ضَمني اللَّذين وقَع عليِهما الفعُل؟ هل هي )الّرفع - الّن�ضب - اجلّر(؟  

 

اال�صتنتاج

املفعول به: ا�ضٌم من�ضوٌب يدّل على َمن وقَع عليه فعُل الفاِعل.

 معك �صابقًا هذا ب�صيٌط، األي�َس كذلك مرَّ

تدّرب

حّدد املفعول به ف ي اجُلملَِة االآتية:

 وّزَع رئي�ُس الّلجنِة العمَل على املُ�ضاركنَي
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انتبه جيداً للمثال االآتي، واقراأ بتمّعن:

ة 2 املهمَّ

االأَْمثَلة

- ب -- اأ -

ة دُق َيْجَمُع الأَِحبَّ ْدُقال�ضِّ ْن اأُِحبَُّ َيْجَمُعنا ال�ضِّ ْدُق ِبَ َيْجَمُعني ال�ضِّ

ُح والَوفاُء الإِْن�ضاَن ُز التَّ�ضاُمِ يِّ زُه التَّ�َضاُمُح والوفاُءمُيَ يِّ ُزَك التَّ�َضاُمُح والوفاءمُيَ يِّ مُيَ

1 اأين املفعول به ف ي اأمثلة املجموعة )اأ(؟  

 

مري املّت�ضل الذي حّل مكان املفعول به ف ي املجموعة )ب(؟  2 حّدد ال�ضّ  

 

 

اال�صتنتاج

ياأتي املفعوُل بِه ا�ضمًا ظاهرًا، اأو �ضمريًا مّت�ضاًل ف ي حملِّ ن�ضب. ■

لُة بالأفعاِل والَّتي تقُع ف ي حملِّ ن�ضٍب مفعوًل به هي: ■ مائُر املتَّ�ضِ ال�ضَّ

Ԁ .نا اجلماعةԀ .هاُء الغائبԀ .ياُء املتكّلمԀ  كاُف املخاطب

)جمموعة ف ي كلمة ناهيك(.
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تدّرب

كيُّ لنطّبَق ما تعّلمناه. تعال االآن اأّيها الذَّ

1 ُدلَّ على املفعوِل ِبِه، واذكْر نوَعُه فيما ياأتي: يكَت�ِضُب الإن�ضاُن الِعْلَم، وُيغنيِه بالتَّجِرَبة.  

 

ْ ما يلزُم فيما ياأتي: مرَي )هاء الغائب(، وغريِّ 2 ا�ضتبدْل باملفعوِل بِه ال�ضَم الّظاهَر ال�ضَّ  

ُي�ضاِمُح الَكرمُي املُ�ضيَء  

بورك انتباهك وتركيزك ف ي احلّل

الّتقومي النهائّي

منوذجان معربان:

ُيَولُِّد الكلُم الكثرَي االأخطاَء.

ّمُة الّظاهرُة ف ي اآخِره. يولُِّد: فعٌل م�ضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�ضّ

ّمُة الّظاهرُة ف ي اآخِره. الكلُم: فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�ضّ

الَكثري: نعٌت مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الفتحة الّظاهرُة ف ي اآخِره.

االأَخطاَء: مفعوٌل به من�ضوٌب، وعالمُة ن�ضبِه الفتحُة الّظاهرُة ف ي اآخِره. 

مييُِّزَك التَّ�ضامُح.

ٍب  اِهَرُة، والكاُف �ض���مرٌي مّت�ض���ٌل مبنيٌّ على الفتِح ف ي حملِّ ن�ضِ ُة الظَّ ���مَّ مُييُِّزَك: فعٌل م�ض���ارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�ضَّ
مفعوٌل به

ّمُة الّظاهرُة ف ي اآخِره. التَّ�ضاُمُح: فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�ضّ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول76 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

1 اقراأ العباراِت الآتيَة، ثمَّ اأجب.

َدَقك. ■ �ضديُقَك َمْن �ضَ

ل َتْعَتِذْر اإّل اإىل َمْن ُيِحبُّ اأْن يجَد لَك ُعذرًا. ■

ُفُه الفعُل احَل�َضُن. ■  املرُء ُي�َضرِّ

َكُ مّما �ضبَق باملَطلوب: املأ اجَلْدَوَل االآتَي ف ي َدْفرَتِ

املَفُعول به
َنوُعه

مري(ا�ضٌم ظاهٌر �ضمرٌي متَّ�ضٌل )حّدد ال�ضّ

  

  

  

اِبقة. َتُه َخطٌّ ِمَن الِعباراِت ال�ضَّ 2 اأَْعِرْب ما َتْ

َدَقك: فعل ما�س مبنيٌّ على الفتح الظاهر، والكاف �ضمري مّت�ضل   �ضَ
 

 

 

3 �ضِع االأَ�ضماَء االآِتَيَة ف ي ُجَمٍل من اإن�ضاِئَك بحيُث تكوُن مفعواًل به )املجد - املال - العلم(0
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4 ا�ضَتخِدِم االأْفعاَل االآِتَيَة ف ي ُجَمٍل ِمن اإن�ضاِئَك على اأْن يكوَن املفعوُل بِه �ضمرياً مّت�ضًل:

يحفظ. ■

يحرتم. ■

يحمل. ■
 

 

 

ْم اإىل �ضديِقَك َبع�َص النَّ�ضاِئِح ُم�ضتخِدماً املَفعوَل ِبِه ِبَنوَعيه. 5 َقدِّ
 

 

 

اخلال�صة
املفعول به: جزء من اجلملة الفعلية ووظيفته الّدللة على من وقع علية الفعل.

قد ياأتي ا�ضمًا ظاهرًا اأو �ضمريًا متَّ�ضاًل  ■

ال�ضَّمائر الَّتي تعرب ف ي حمل ن�ضب مفعول به عند اتِّ�ضالها بالأفعال هي: ■

Ԁ .نا اجلماعة

Ԁ .هاُء الغائب

Ԁ  .ياُء املتكّلم

Ԁ .كاُف املخاطب

)جمموعة ف ي كلمة ناهيك(.

ن�ضتدل عليه با�ضتخدام كلمة )ماذا( كما ذكر �ضابقًا. ■



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول78 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

���ة اخليال العلمّي، من اأعماله: الأزمان املظلمة- د.طالب عمران : باحث �ض���ورّي من مواليد عام )1948( م، اهتّم بق�ضّ
لرجٍل من القاّرة املفقودة وغريهما.. 
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وجه القمرالدر�س االأّول
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

قراءِة النَّ�سِّ وفهِمِه وا�ضتيعاِبه.. 1

تذّوِق النَّ�سِّ وحتِليِلِه.. 2

 

ما راأيَك اأن تقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة، ثمَّ تاوُل االإجابَة عن االأ�ضئلة الَّتي تليه:

Jon Bunting :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/84744710@N06/9383490781/in/photos tream/ :امل�صدر



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول80 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

- 1 -

ِه الَّتي اأخَذْت ُتراقُبُه باهتماٍم، وحنَي انَتبَه لوقوِفها خلَفُه،  غريِة، فلْم يلَحْظ ُدخوَل اأُمِّ كاَن ماِهٌر ُمن�َضِغاًل ف ي ور�ضِتِه ال�ضَّ
بًا اأُراقُب بِه  َق ِمنظارًا ُمقرِّ ���ُر لعمٍل مهّم. اأجاَب ماهٌر وهَو يهزُّ راأ�َض���ُه: اإينِّ اأُحاوُل اأْن اأُطبِّ ���وؤاِل: يبدو اأنَّك حُت�ضِّ باَدرْتُه بال�ضُّ

وجَه الَقَمر. 

ُتراقُب وجَه القمِر بهذِه الأدواِت الَب�ضيطة؟ !

اٌف ل يعمُل، اأفرْغُت ما بداخِله، ومالأُتُه باملاِء فاأ�ض���بَح يعمُل عمَل عد�ضٍة  ُه م�ض���باٌح َكهربائيٌّ �ض���فَّ نعم، انُظري يا اأُّمي؛ اإنَّ
بٌة َنزْعُتها مْن اآلِة التَّ�ضويِر القدميِة الَّتي كاَن  رٍة ا�ضرتْيُتها ببلٍغ َزهيٍد، وتلَك َعد�ضٌة حُمدَّ ٍة، وهذِه بنزلة مراآٍة ُمقعَّ مكبِّ

غري. يلعُب بها اأخي ال�ضَّ

ُة الَّتي ُتاِوُرها؟. َح�َضٌن، وهذِه القطعُة الّزجاجيَّ

ي. ارٍة قدميٍة اأَْعطاها يل َجدِّ اإنَّها عد�ضٌة مْن نظَّ

نِع منظاٍر مْن هذِه الأ�ضياِء ت�ضتطيُع بِه روؤيَة وجِه الَقَمر؟ لقْد َفهْمُت، ولكْن هْل �ضتنَجُح ف ي �ضُ

�ضاأُحاوُل يا اأُّمي.

- 2 -

ى لي�ض���نَع منه���ا هيكَل املنظاِر، وحنَي رجَع الأُب من  ع���اَد ماهٌر لُيتابَع عمَلُه باهتماٍم، كاَن َيُق�سُّ قطعًة مَن الورِق املُقوَّ
بًا من اأ�ضياَء ب�ضيطٍة ُمهَملٍة، َهزَّ راأ�َضُه ُمبَت�ِضمًا وقال:  ُق منظارًا ُمقرِّ ُه ُيطبِّ عمِلِه �ضاأَل عن ابِنِه ماهر، فاأخبْتُه الأُمُّ اأنَّ

ُع وقَتُه مْن دوِن فائدة. َعُه، اإّنُه ولٌد ذكيٌّ ُيحبُّ الَبحَث ول ُي�ضيِّ يجُب اأن ن�ضجِّ

نًا مْن اأ�ض���طوانٍة طويلٍة، تتداخُل  َت منظاَرُه على �ُض���رفِة املنِزِل، كاَن مكوَّ الِم ظهَر القمُر، فاأ�ض���رَع ماهٌر وثبَّ ومَع ُحلوِل الظَّ
بُة الَّتي �ض���رياقُب القمَر بها، وبعَد دقائَق قليلٍة انبعَث �ضوُتُه الَفِرُح: لقْد  مِتها الَعد�َضُة املُحدَّ قٍة، ف ي ُمقدِّ مَع اأ�ض���طوانٍة �ض���يِّ

جَنْحُت لقد جَنْحت.!

ُق ف ي الأ�ضطوانِة باهتمام: راِخِه، كاَن ُيحدِّ هرع الوالداِن على �ضُ

هاُت الَباكنِي َتبدو وا�ضحًة على �ضطِح الَقَمر. انظْر يا اأبي، انُظري يا اأُّمي: ها هَي ُفوَّ

- 3 -

ُه قر�ٌس َرماديٌّ داكٌن مملوٌء بالُبقِع، قاَل ماهٌر َي�ضرُح لوالَدْيِه: َتعْبُت ف ي البدايِة  كاَن القمُر َيبدو وا�ضحًا ف ي املنظاِر، اإنَّ
ورِة  ���ِب ملُطابقِة الَعَد�ض���اِت مَع ال�ضّ ���ورِة ب�ض���كٍل وا�ض���ٍح، كلََّفني ذلَك َمزيدًا مَن الوقِت وال�ضَّ نُت مْن تطبيِق ال�ضُّ حتَّى متكَّ
ُه َي�ض���تفيُد مَن الأ�ض���ياِء الّتالفِة وَي�ضنُع منها ما هَو  الوا�ض���حِة، األ يبدوالقمُر وا�ض���حًا يا اأَبي؟ رَمَق الأُب ولَدُه باإعجاٍب، اإنَّ
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���غريِة، ومْن ُبذوِر  جميٌل، فمْن بقايا الُقما�ِس الَّتي كاَنْت ُتلقيها والدُتُه وهَي ُتخيُط املالب�َس، �ض���نَع ُدميًة جميلًة لأخِتِه ال�ضّ
َوٍر ومناظَر جميلٍة علََّقها على ُجدراِن البيِت، بعَد اأْن زخرَفها  ِه، كما �ض���نَع اإطاراٍت ل�ضُ يتوِن الياب�ض���ِة �ضنَع �ُضبحًة جلدِّ الزَّ

وَدهَنها َفبَدْت اأكرَث َجماًل وَروعة.

-4-

حِب، قائاًل ف ي نف�ضِه: �ضيكوُن َرجاًل ناجحًا ف ي  ُل ابَنُه املن�ض���غَل بالتَّحديِق ف ي الف�ضاِء الرَّ �ض���عَر الأُب بالفتخاِر وهَو يتاأمَّ
املُ�ضتقبل اإذا تابَع حت�ضيَلُه العلمّي ونّظَم وقَته.

املفردات اجلديدة

ِل واملعنى املنا�ضب ف ي العمود الثَّاين: �ضديقي حاول الآن اأن ت�ضَل بني الكلماِت ف ي العمود الأوَّ

اأ�ضرَعزهيد

ينظرهرَع

قليلرمَق

نظر بطرف عينهيلحظ

الِفكرةُ العاّمة

ة للنَّ�سِّ مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العامَّ

ة القمِر للكرِة الأر�ضيَّة. ُة ا�ضتثمار وقِت الفراغ باأ�ضياَء مفيدة.اأ. اأهميَّ ب. اأهميَّ

ُة العد�ضات لالإن�ضان. ت. اأهميَّ
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ئي�َصُة الِفْكرُ الرَّ

رتِِّب الِفكَر االآتيَة بح�ضِب وروِدها ف ي النَّ�ّص:

■ )…( جناُح ماهٍر ف ي روؤيِة القمِر بنظاِره. 

■ )…( جمُع ماهٍر اأجزاَء املنظار. 

■ )…( افتخاُر الأِب بنجاِح ابِنه. 

■ )…( ا�ضتفادُة الأ�ضرِة من عمِل ماهر. 

اال�صتيعاب والفهم

غرية؟ ُه عندما َدخَلْت اإىل الور�ضِة ال�ضَّ 1 ملاذا مْل َيلَحْظ ماهٌر اأمَّ

 

 

2 ملاذا َنرى القمَر ُقر�ضًا ُم�ضيئًا جمياًل؟

 

 

3 ما الأدواُت الَّتي ا�ضتخدَمها ماهٌر ف ي �ضنِع ِمنظاره؟

 

 

ْف اإليهما ما تراُه ُم�ضاعدًا على النَّجاح َد الأُب �ضرَطنِي لنجاِح ماهٍر ف ي املُ�ضتقبِل. اذكْرُهما، واأ�ضِ 4 حدَّ
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موقٌف وراأي

اأعرف اأنََّك تلميٌذ �ضاِحُب موقٍف وراأٍي لذلك اأرجو منك الإجابة عن ال�ّضوؤال الآتي:

ا�ضتثمَر ماهٌر وقَت فراِغِه ب�ضنِع اأ�ضياَء مفيدٍة، مَب ت�ضتثمُر وقَت فراِغك؟

اذكْر اأ�ضياَء مفيدًة ُقْمَت بها  

 

اللغة والتاكيب

َتني ف ي امَلعنى. ِل كلمَتني ُمت�ضادَّ 1 هاِت مَن املقطِع الأوَّ

 

حيحَة فيما ياأتي اأفاَد تكراُر العبارِة ) لقد جنْحُت، لقد جنْحُت(: 2 اخرِت الإجابَة ال�ضَّ

داَء. ث. ال�ضتفهام.ت. التَّعّجَب.ب. التَّوكيَد.اأ. النِّ

ي من ينُظُر ف ي الآلة؟ ي الآلَة الَّتي ننظُر من خالِلها ) ِمنظارًا( ماذا ُن�ضمِّ 3 ن�ضمِّ

 



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول84 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدريبات قرائّية

1 اقراأ الكلماِت الآتيَة منتبهًا ل�ضبِط بنيِتها بال�ّضكل:  

بًا. ■ رة. ■ُمَقرِّ اِقب. ■ ُمْهَمَلة. ■ُمَقعَّ �َضرُيَ

2 اقراأ املقطَع الثَّاين مَن النَّ�سِّ ُمراعيًا الوقوَف ف ي نهاياِت اجُلَمل.

3 تعاوْن اأنَت ورفيُقَك ف ي اأداِء احلواِر الَّذي داَر بنَي الأمِّ وابِنها اأداًء ُمعّبًا.

التذّوق

1 اأيُّهما اأجمُل، اأْن نقوَل: َرَمَق الأُب ولَدُه باإعجاب - َنَظَر الأُب اإىل ولدِه باإعجاب. وملاذا؟  

 

 

 

2 كيَف َبَدْت م�ضاعُر الأِب نحَو ولِده ف ي املقطِع الأخري؟

 

 

اأح�صنت اإجناز العمل مع متنياتي بالتوفيق
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يالّدر�س الّثاين زم واملتعدِّ الالَّ
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

ِزِم من الفعِل املُتعّدي.. 1 متييِز الفعِل الالَّ

زِم واملُتعّدي.. 2 توظيِف الِفعَلنِي الالَّ

 تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اأّواًل: تتكّون اجلملُة الفعلّيُة من ُركَننِي اأ�ضا�ضينيَّ هما: الفعُل والفاِعُل.

ثانياً: الفاعُل يدلُّ على من قاَم بالفعل.

ثالثاً: من متّمماِت اجُلمَلِة الفعلّية: املفعول به. 

ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

ن، ثمَّ اأجب عن االأ�ضئلة الَّتي تليهما: اقراأ املثالني االآتيني بتمعُّ

أ ِحَك ماهر.	. �ضَ

راقَب ماهٌر وجَه الَقَمر.	.أ

اِبَقَتني؟ فعلّيٌة اأم ا�ضمّية؟ 1 ما نوُع كلٍّ مَن اجلمَلَتنِي ال�ضَّ

 

َنْت ُكلٌّ ِمْنُهما؟ 2 ممَّ تكوَّ
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ِز الفعَل الذي متَّ معناُه من دون احلاجة اإىل املفعول به ِمَن الِفْعِل الَّذي احتاَج اإىل َمْفعوٍل بِه ليتمَّ َمعناه. 3 ميِّ

 

 

اال�صتنتاج

كّي ما ياأتي: لميُذ الذَّ والآن ت�ضتطيُع اأن ت�ضتنتَج اأّيها التِّ

اجلملُة الفعليَُّة َنوعان:

جملٌة يتمُّ َمْعنى فعِلها بالفاعِل ول يحتاُج اإىل مفعوٍل به،  ■

جملٌة يحتاُج فعُلها اإىل مفعوٍل ِبِه ليتمَّ َمْعناها. ■

تدّرب

والآن لنطّبق معًا بح�ضب ما فهمته:

ا ياأتي: َميِِّز الفعَل الَّذي اكتفى بفاِعِلِه ِمَن الِفْعِل الَّذي َيحتاُج اإىل َمْفعوٍل ِبِه ف ي كلٍّ مِمَّ

َح املُِجدُّ   ■ جَنَ

اِجح   ■ َفِرَح النَّ

َر العامِلُ املُحاَوَلة   ■ كرَّ

ُع جاِئزًة   ■  ناَل املُْخرَتِ
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ة 2 املهمَّ

االأمثلة

اقراأ االأمثلََة االآِتَيَة، ُثمَّ اأَِجب:

أ بيُّ ملتابَعِة عَمِلِه.	. عاَد ال�ضَّ

ابَت�َضم الأُبَ . 	.أ

بيُّ الَعَمل.	.أ َي�ضرُح ال�ضَّ

بيُّ ِمْنظارًا.ث.أ َي�ضنع ال�ضَّ

1 ُدلَّ على الِفْعِل الذي َلِزَم فاِعَلُه واكتفى به ِلَيتمَّ ِبِه املعنى.

 

2 دلَّ على الِفْعِل الَّذي مْل يكتِف بالفاعِل بْل تعّداُه اإىل امَلفعوِل بِه ِلَيتمَّ امَلعنى.

 

ي الِفْعَل الَّذي لِزَم فاعَلُه واْكَتفى بِه ِلَيتمَّ امَلعنى؟ 3 ماذا ُن�َضمِّ

 

ي الِفْعَل الَّذي َتعّدى فاعُلُه اإىل املفعوِل بِه ليتمَّ املعنى؟ 4 ماذا ُن�َضمِّ

 

اال�صتنتاج

الِفعُل من حيُث اللُّزوُم والتَّعدَيُة نوعان:

 فعٌل الزٌم: وهو الفعُل الَّذي يلزُم فاعلُه ويكتف ي به، ول يحتاُج اإىل مفعوٍل ِبِه لإمتاِم املعنى. ■

: وهو الفعُل الذي ل يكتف ي بفاعِله، واإّنا يتعّدى اإىل مفعوٍل ِبِه لإمتام املعنى. ■ فعٌل متَعدٍّ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول88 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب

ية: نِّْفها اإىل اأفعاٍل الزَمٍة واأفعاٍل ُمَتَعدِّ ا�ضَتْخِرِج االأَْفعاَل الواِرَدَة ف ي الِفْقَرِة االآِتَيِة، و�ضَ

من. َر كالَم اأبيِه: اإنَّ املُثاِبَر ناِجٌح مهما طاَل الزَّ َح الَوَلُد ف ي اخرِتاِعِه بعَد اأَْن اأَعاَد التَّجِرَبَة، وِعْنَدِئٍذ َتَذكَّ جَنَ

الفعل املتعديالفعل اللزم

  

  

الّتقومي النهائّي

1 اأعِرِب اجلملَتنِي االآتَيتني: 

َجل�َس �ضمرٌي. ■

 

 

مًا. ■ �ضنَع الإدري�ضيُّ جُم�ضَّ

 

 

 

ي: َجَمع - َجل�َص. 2 كّون من الفعلني االآتيني جملتني مفيدتني، ثّم مّيِز الفعَل الّلزَم مَن املُتعدِّ
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3 اأكمِل اجلمَل االآتيَة مبا يلزُم ليتمَّ معناها:

�ضمَع الّراعي   قادمًا من بعيٍد. ■

نظر   اإىل البحِر بده�ضٍة. ■

4 ا�ضتخدْم بع�َص االأفعاِل اللزمِة واملتعّديِة ف ي كتابِة فقرٍة من اإن�ضاِئَك عْن خمرِتٍع قراأَت عنه.

 

 

 

 

اأح�صنت، مع متنّياتي بالتوفيق



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول90 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ثنية مع الفعل املنتهي بهمزةالّدر�س الّثالث األف التَّ
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهايِة هذا النَّموذِج اأن تكون قادراً على:

َفٍة مر�ضوَمٍة على األٍف اإىل األِف الثنني.. 1 اإ�ضناِد الأفعاِل املُنتهَيِة بهمزٍة متطرِّ

فة.. 2 ِف طريَقِة كتاَبِة الهمَزِة املُتطرِّ تعرُّ

ِة املعنى.. 3 توظيِف اأفعاٍل حتتوي همزاٍت ف ي ُجَمٍل تامَّ

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

فة: هي الهمزة املر�ضومة ف ي اآخر الكلمة. الهمزة املتطرِّ

وتكتب على: )األف - واو- ياء غري منقوطة - ال�ضطر(.

االأَْمثَلة

اقراأ االأَمِثلََة االآِتَيَة، ُثمَّ اأَِجب:

أ اِن َعْن فرَحِتهما.	. َبَداأا ُيعبِّ

ِاجَلاأَا اإىل مطابقِة الَعَد�ضات.	.أ

مَلْ يقَراأا ِمْن َقْبُل عالماِت الَفَرح. 	.أ

َنُة على اأ�ضماٍء اأَْم َعَلى اأَْفعال؟ 1 اأََدلَِّت الَكِلماُت املَُلوَّ

 

َل بكلٍّ ِمْنها؟ مرُي الَّذي اتَّ�ضَ 2 ما ال�ضَّ
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ل. مرِي املُتَّ�ضِ اِبَقَة ِمَن ال�ضَّ ِد الأَفعاَل ال�ضَّ 3 َجرِّ

 

4 ما َنوُع الَهمزِة ف ي هذه الأَفعاِل ِمْن حيُث موِقُعها؟

 

مرِي بها؟ َفُة امَلر�ضومُة َعلى اأَلِف مّدًا َبعَد اتِّ�ضاِل ال�ضَّ 5 َهْل ُكِتَبِت الَهمزُة املَُتطرِّ

 

اال�صتنتاج

نَّ الَهْمَزَة َتْبقى على حاِلها،  اإذا اتَّ�ضلِت الأفعاُل الَّتي همزُتها)همزٌة متطّرفٌة(وَمر�ُضوَمٌة على اأِلٍف ب�ضمري األِف الثَننِي، َفاإِ
وُت�ضاُف َبْعَدها اأَِلُف الثَنني.

تدّرب

ا َياأتي: ا بنَي قو�َضنِي)تفاَجاأَ - ميلأ( ف ي ُكلٍّ مِمَّ املأ الَفراَغ ِبالِفْعِل املُنا�ِضِب ممَّ

الأُب والأم…………………باخرِتاِع ابِنِهما. ■

جاَجَتني باملاء. ■ عان مَل ………………… الزُّ املُخرَتِ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول92 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

قومي النهائي التَّ

1 اأتِم الَفراَغ ِباالأَْفعاِل االآِتَيِة َبْعَد اإِجراِء التَّغيرِي املُنا�ِضب: )يقراأ - يباأ - يدراأ(

امَلري�ضاِن مَلْ ………………… ِمَن امَلَر�ِس؛ لأنَّهما َتَركا الِعالج. ■

الإهماُل والّتكاُل لْن ……………… الَف�َضل. ■

املُتَعباِن مْل ………………… باهِتمام. ■

2 اأَْدِخْل على االأَْفعاِل االآِتَيِة اأَِلَف االثَننِي، ُثمَّ �َضْع ُكًل ِمْنها ف ي ُجملٍَة ِمْن اإِْن�ضاِئك:

جّزاأ:   ■

 

عّباأ:   ■

 

اأ:   ■ هيَّ

 

اأح�صنت، مع متنّياتي بالتوفيق
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املقالة العلمّيةالّدر�س الّرابع
موَذِج اأن تكوَن قادرًا على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّ

ِة وطريَقِة كتاَبِتها. تعّرِف امَلقاَلِة الِعلميَّ

ة 1 املهمَّ

تعّرف

Marc Kjerland :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/marckjerland/4095989310 :امل�صدر



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول94 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اقراأ املقالة االآتية، ثم اأجب:

، واألواٌن خُمتلفٌة مَن الّداخِل واخلارِج، ومتتلُك هذِه الثَّمرُة قيمًة  ثمرُة الّتنِي فاكهٌة لذيذٌة ُحلوُة امَلذاِق، لها �ض���كٌل ُكرويٌّ
غذائّي���ًة كبريًة؛ اإذ حَتتوي على ن�ض���بٍة عاليٍة مَن املوادِّ ال�ض���ّكرّيِة متدُّ اجل�ض���َم بالّطاقِة وتزيُد م���ن قدرِتِه على الَعمِل، كما 
، فهَي  ِم الطّبيِّ حتتوي على عنا�ضَر كثريٍة منها: الكال�ضيوم والفو�ضفوُر واحلديد. وقد اكُت�ضَفْت اأهمّيُتها الغذائّيُة مَع التقدُّ
َع على  ُت���داوي الإن�ض���اَن مْن اأمرا�ٍس كث���ريٍة كاأمرا�ِس املعدِة والقولوِن وغرِيه���ا. اإنَّها نعمٌة علينا اأْن نحافَظ عليها، وُن�ض���جِّ

زراَعِتها ف ي ربوِع وطِننا الغايل.

والآن عزيزي التلميذ اأريدك اأن تيب عن الأ�ضئلة الآتية:

ة - املَ�ْضرحّية - املَقالة(؟ : )الِق�ضّ 1 اإىل اأيِّ نوٍع مَن الُفنوِن االأدبّيِة َينتمي هذا الّن�صُّ

 

2 ما املو�ضوُع الَّذي ُيعاجُلُه النَّ�ّص؟

 

نْت بدايُة النَّ�ّص؟ 3 ماذا ت�ضمَّ

 

4 اأكمْل ما ياأتي: عر�َص الكاتُب جمموعًة من الِفَكِر، هي:

وائّية. ■القيمُة الغذائّيُة للّتني. ■   ■اأهّمّيُة الّتنِي الدَّ

نِت اخلاِتة؟  5 ماذا َت�ضمَّ

 

: املقّدمَة - العر�َص - اخلاِتة. ْد مَن الّن�صِّ 6 ا�ضتِفْد مَن بع�ِص االإجاباِت ال�ّضابقِة، وحدِّ

املقّدمة:   ■

العر�س:   ■

اخلامتة:   ■

7 ما نوُع املعلوماِت الَّتي ورَدْت ف ي الّن�صِّ ال�ّضابِق اأهَي مْن خياِل الكاتِب اأم معلوماٌت علمّية؟
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تعّلم
املقالُة: قطعٌة نرثّيٌة موجزٌة، تعالُج مو�ضوعًا ُمعّينًا، تتكّوُن من ثلثِة عنا�ضر:

■ املُقّدمِة.  ■ الَعْر�ِس )جمموعٌة من الِفَكر(  ■ اخلامِتة.

اإذا كاَن املو�ضوُع علمّيًا ُت�ضّمى مقالًة علمّيًة.

طّبق

اكتْب مقالًة علمّيًة ف ي ع�ضرِة اأ�ضطٍر حوَل مو�ضوٍع تختاُرُه ُمراعياً عنا�ضَر املَقالة:

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 اأح�صنت، مع متنّياتي بالتوفيق



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول96 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ
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عاملة من بلديالدر�س اخلام�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

قراءِة النَّ�سِّ وَفهِمِه وا�ضتيَعاِبِه.. 1

تذّوِق النَّ�سِّ وحتليِلِه.. 2

�ص ف ي االأبحاث الفيزيائية. قراَءًة �ضامَتًة،  ما راأيَك عزيزي التِّلميذ اأن تقراأَ النَّ�صَّ للكاتب ممد اإح�ضان الطويل املتخ�ضّ
ُثمَّ تاِوُل االإجاَبَة عن االأ�ضئلة التي تليه:

- 1 -

م�ِس، كيَف ل وهَي الَّتي  ِة ف ي الغرِب حتَّى كاَد يبُلُغ حُميَط ال�ضَّ اِم، ذاَع �ضيُتها ف ي البيئاِت العلميَّ ٌة مْن بالِد ال�ضَّ عامِلٌة َعربيَّ
م�ِس،  ِة التي انطَلقْت عاَم �ض���بعٍة و األَفني 2007 م للميالِد اإىل اأقرِب نقطٍة مَن ال�ضَّ اأ�ض���هَمْت ف ي ت�ض���ميِم امَلركَبِة الف�ض���ائيَّ

ال، اأ�ضتاذُة ُكر�ضيِّ الفيزياِء ف ي جامعِة)ويلز( ف ي بريطانيا. اإنَّها)البوف�ضور(�ضادية رفاعي حبَّ

- 2 -

َة ف ي جامعِة ِدم�ضَق، وَح�ضَلْت بها  ْت الّتعليَم ف ي مدار�ِضها، وبداأَْت ِرحَلَتها العلميَّ ُوِلدْت هذِه العاملُة ف ي �ضورَيَة، حيُث َتلقَّ
ِة ف ي بريوَت لتناَل درجَة املاج�ض���ترِي ف ي الفيزياِء،  عل���ى درج���ِة الإجازِة ف ي علوِم الفيزياِء، ثمَّ التحَقْت باجلامعِة الأمريكيَّ
َل فيها على درجِة  ِة لتح�ضُ ، وانت�ض���َبْت اإىل جامعة )�ضن�ضناتي( الأمريكيَّ ثّم �ض���افَرْت اإىل اأمريكا علَّها َتروي َظَماأَها العلِميَّ
ِة،  )الدكتوراه( ف ي الفيزياء. وف ي عاِم ثمانيٍة و�ضبعنَي وت�ضعمئٍة واألٍف )1978( التحَقْت بركِز )هاردفارد( للفيزياِء الفلكيَّ
ِة، وذلَك قبَل َتعييِنها اأ�ضتاذَة ُكر�ضيٍّ ف ي ق�ضِم  ِة الأر�ضيَّ ٍة ف ي الفيزياِء ال�ضم�ضيَّ حيُث قاَمْت بتاأ�ض���ي�ِس جمموعِة اأبحاٍث عامليَّ

الفيزياِء بجامعة )ويلز(.

- 3 -

اِت  ِة وجمموعٍة وا�ِضعٍة من عمليَّ را�ضاِت النَّظريَّ ِة، والتَّوفيِق بنَي الدِّ ياِح ال�ضم�ضيَّ َدِر الرِّ َزْت اأبحاُثها على اكت�ضاِف َم�ضْ تركَّ

ِة حوَل  ِة، وقْد ُعّدْت اأبحاُث ه���ذِه العامِلِة العربيَّ �ض���ِد الأر�ض���يَّ ِة، واأجهزِة الرَّ املُراَقَب���ِة الَّتي اأجَرْتها على املركباِت الف�ض���ائيَّ
ِة، عندما  م�ضيَّ ياح ال�ضَّ ِة بنزلِة �َضْبٍق علميٍّ كبرٍي، اإذ اأطاَحْت اأبحاُثها بالّت�ضوُّراِت التي كاَنْت �ضائدًة عِن الرِّ ياِح ال�ضم�ضيَّ الرِّ
ِة للمواقِع املختِلفة، كما لعَبْت  بيعِة املغناطي�ضيَّ ُف �ُض���ْرَعُتها على الطَّ ���م�ِس، وتتوقَّ ياَح تاأتي مْن كلِّ مكاٍن ف ي ال�ضَّ َدْت اأنَّ الرِّ اأكَّ
ٍة �ضتدوُر ِفعليًا  ُل َمركبٍة ف�ضائيَّ ِة )نا�ضا( وهَو اأوَّ م�ضيِّ لوكالِة الَف�ض���اِء الأمريكيَّ دورًا رئي�ض���ًا ف ي الإعداِد لرحلِة امل�ضباِر ال�ضَّ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول98 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

م�ِس حوَل العامَلِ وِمْنها منطقُة اجلزيرِة ف ي  ِد ُك�ضوِف ال�ضَّ ِة ِلَر�ضْ ِة، وتراأَّ�َضِت العديَد مَن الِفَرِق العلميَّ م�ضيَّ داِخَل الهاَلِة ال�ضَّ
ِة، كما �ضارَكْت بثالثنَي بحثًا ف ي املوؤمتراِت العاملية. َمْت بحوايل �ضتنَي ورقَة بحٍث ملجالِت التَّحكيِم العامليَّ �ضورَيَة، وقْد تقدَّ

اِت  ِة، كما اأنَّها ُع�ض���ٌو ف ي العديِد من اجلمعيَّ م�ض���يَّ ياِح ال�ضَّ ���م�ِس والرِّ ولّينَي ف ي اأبحاِث ال�ضَّ وُتَعدُّ هذِه العاملُة مَن اخُلباِء الدَّ
ُة اإىل  ُة والعائليَّ نَي، وُت�ضرُي َحياُتها العلميَّ ِة للفلكيِّ ِة امللكيَّ مالِة ف ي اجلمعيَّ كتورُة �ضاديُة بدرَجِة الزَّ ُع الدُّ العلمّية العاملّية، وتتمتَّ
ِة وبنَي التَّدري�ِس والبحِث  ، فقْد جمَعْت بنَي واِجباِتها الأُ�ض���ريَّ ُز الّن�ض���اَء العامِلاِت ف ي الوطِن العربيِّ القدرِة الكبريِة التي مُتيِّ

�ضاِط الأكادميّي. ِة والنَّ العلميِّ وقيادِة الِفَرِق العلميَّ

-4 -

ًة، وَجرى َتكرمُيها ف ي املوؤمتِر الثَّالِث للموهوبنَي العرِب ف ي ُمّراك�س، وف ي احتفالّيِة  ناَلِت العامِلَُة �ضاديُة جوائَز عاملّيًة عدَّ
ْر  ْب، ومْل تتنكَّ دْت اأنَّها ُرغَم بقاِئها ف ي اأمريكا مْل َتتغرَّ )دم�ض���ُق عا�ض���مُة الثقافِة العربيةِ( عاَم ثمانيٍة واألَفني)2008(، اأكَّ
لوطِنه���ا الأُمِّ ول لتقاليِده���ا ول ِلُلَغِته���ا العربّيِة، وق���ْد عمَلْت َدْومًا على توظي���ِف ُعلوِمها وُبحوِثها ف ي خدمِة بلِدها �ض���ورَيَة 

ووطِنها العربّي.

املفردات اجلديدة

ِل، واملعنى املنا�ض���ب ف ي العمود الثَّاين:  �ضديقي حاول اأن ت�ضَل بني  �ض���ديقي حاول اأن ت�ض���َل بني الكلماِت ف ي العموِد الأوَّ
ِل، واملعنى املنا�ضب ف ي العمود الثَّاين:  الكلماِت ف ي العموِد الأوَّ

عط�ضهاذاَع

نالتح�ضلْت

ال�ضتطاعةظماأها

انت�ضرالقدرة
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الِفكرةُ العاّمة

َة للنَّ�سِّ مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العامَّ

ُة العلِم والُعلماِء ف ي وطننا. ِة.اأ. اأهميَّ ُة للعامَلِة العربيَّ ب. ال�ّضريُة العلميَّ

ٍة. ت. معاناُة عامَلٍة عربيَّ

ئي�َصة الِفْكرُ الرَّ

ِب الِفكَر الآتيَة بح�ضِب وروِدها ف ي الّن�ّس: رتِّ

■ )…………( تكرمُي العامَلِة �ضادية رفاعي حبال. 

■ )…………( مكاُن ولَدِة �ضادية. 

■ )…………( مكانُة �ضادية العلميَّة. 

■ )…………(  نتاُج �ضادية العلمّي. 

اال�صتيعاب والفهم

ُث عنها النَّ�ّس؟ ُة الَّتي َيتحدَّ خ�ضيَّ 1 َمِن ال�ضَّ

 

ْد مَن النَّ�ّس: 2 حدِّ

مكاَن ولدِة العاملِة �ضادية   ■

ها العلميَّ   ■ اخت�ضا�ضَ

ة   ■ بدايَة ِرحلِتها الِعلميَّ

ولَة التي ح�ضَلْت فيها على �ضهادة -املاج�ضتري - الدكتوراه   ■ الدَّ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول100 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

زْت اأبحاُث هذِه العامِلة؟ 3 اأيَن تركَّ

 

وِل الّتي كّرمِت العامِلَة �ضاديَة رفاعي: 4 بع�َس الدُّ

………… و………… و 

موقٌف وراأي

العامِلُة �ض���اديُة عاملٌة �ض���ورّيٌة قّدَمْت ِعلَمها من اأجِل الإن�ض���انّيِة، لو كنَت مكاَنها اأكنَت حَت�ضُر ِعلَمَك ف ي بلِدَك اأم ُتفيُد منُه 
الإن�ضانّيَة َجْمعاء؟ 

 

 

اكيب الّلغة والتَّ

ْ معنى ) ناَلت ( ف ي كلٍّ من اجلملَتني االآتيَتني: 1 بنيِّ

■ )………( ناَلِت العامِلُة جوائَز ِعّدة.  

■ )………( ناَلِت الَفَي�ضاناُت مَن امَلْزروعات. 

2 هاِت من املقطِع االأّول:

: اأبعد    ■ �ضدَّ

مرادَف: �ضارَكْت    ■

مفرَد: نقاط   ■

3 ا�ضتخرْج مَن املقطِع الّثالِث ثلثَة اأفعاٍل ما�ضيٍة، و�ضنِّْفها اإىل الزٍم ومتعّد.
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تدريبات قرائّية

1 اقراأ املقطَع الّثالَث ُمراعيًا موا�ضَع الَوْقف.

ًا عْن م�ضاعِر العِتزاز. ابَع ُمعبِّ 2 اقراأ املقطَع الرَّ

التذّوق

1 هاِت جملًة على منِط اجلملِة االآتية:  

د   اإنَّ العامِلَة َتعَمُل مَع زمالِئها َجْنبًا اإىل جنٍب كفريٍق ُمَوحَّ

2 اأيُّ الّتعبرَيين اأجمُل؟ وملاذا؟

ة  ■ ذاَع �ضيُتها ف ي البيئاِت العلميَّ

 ا�ضتهَرْت ف ي البيئاِت الِعلميَّة. ■

 

 

اأح�صنتَ اإجناز هذا النَّموذج ف�صكراً لك



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول102 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

بناء الفعل املا�صيالّدر�س ال�ّصاد�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي ِنهاَيِة هذا النَّموذِج اأن تكوَن قادراً على:

تعّرِف حالِت بناِء الفعِل املا�ضي.. 1

توظيِف الِفعِل امَلا�ضي بحالِته. . 2

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً ما ياأتي:

َمِن املا�ضي وهو مبنيٌّ دائمًا. الفعل املا�ضي: فعٌل يدلُّ على َحَدٍث وقَع ف ي الزَّ

ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ُثّم اأجب:

أ انت�ضَر ِذْكُرها ف ي البيئاِت الِعلمّية.	.

تعلََّمْت ف ي مدار�َس �ضورَية.	.أ

َجعال العلَم و�ضيلًة ل�ضعادِة الب�ضرّية.	.أ

1 ُدلَّ على الأفعاِل الواردِة ف ي الأمثلِة ال�ّضابقِة. ما نوُعها من حيُث الّزمن؟

 

2 هْل اّت�ضَل بالفعِل)انت�ضَر(�ضيء؟ وهل دّل على مفرد مذّكر اأم موؤّنث؟
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3 ما الَّذي اّت�ضَل بكلٍّ مَن الفعَلني)تعّلَمْت - َجعل( ؟ وعالَم يدلُّ كّل منهما؟

 

4 ما احلرُف الأ�ضليُّ الأخرُي ف ي كلٍّ مَن الفعلنِي ال�ّضابَقني؟ وما حَرَكُته؟ 

 

اال�صتنتاج

ُيبنى الِفْعُل املا�ضي على الَفْتَحِة اإذا:

ْل ِبِه �ضيٌء(. ■ دّل على مفرٍد مذّكٍر غائٍب)مل يتَّ�ضِ

َلْت ِبِه اأِلُف الثَننِي. ■ اتَّ�ضَ

اِكنة. ■ اأنيِث ال�ضَّ َلْت ِبِه تاُء التَّ اتَّ�ضَ

تدّرب

1 حّوِل الأفعاَل الآتيَة اإىل �ضيغِة املا�ضي املُفَرد املذّكر، ثمَّ ا�ضبْط اآخر كلٍّ منها:

َيْعَمُل   ■

ُع   ■ ُي�َضجِّ

ُت�ضاِفُر   ■

كل. اِكنَة، وا�ضِبْط اآِخَر كلٍّ منها بال�ضَّ اأنيِث ال�ضَّ َية اأِلَف الثَنني، ثمَّ تاَء التَّ 2 اأَحِلْق ِبكلٍّ ِمَن الأفعاِل املا�ضِ

 



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول104 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ة 2 املهمَّ

االأَْمثَلة

اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثمَّ اأجب:

أ اأَخْذنا در�ضًا عْن حياِة عاملٍة عربّية.	.

ْرُت ف ي ال�ضتزادِة مَن الِقراءة.	.أ فكَّ

َح�ضُلوا على �ضهادِة الّدكتوراه ف ي الفيزياء.	.أ

بداأَْن رحلتهنَّ ف ي جامعِة دم�ضق.ث.أ

اِبقة. 1 ُدلَّ على الأفعاِل املا�ضيِة ف ي كلٍّ ِمَن الأمثلِة ال�ضَّ

 

مرُي الذي اّت�ضَل بكلٍّ منها؟ 2 ما ال�ضّ

 

3 ما احلرُف الأ�ضليُّ الأخرُي ف ي كلٍّ من هذِه الأفعاِل؟ وما حركُته؟

 

اال�صتنتاج

ُيْبَنى الِفْعُل املا�ضي على:

ُة على الفاِعلني. ■ الَّ �ضَوِة، اأو)نا (الدَّ َكُة، اأونوُن النِّ َلْت ِبِه التَّاُء املَتَحرِّ كوِن: اإذا اتَّ�ضَ ال�ضُّ

َلْت ِبِه واُو اجَلماعة. ■ : اإذا اتَّ�ضَ مِّ ال�ضَّ
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تدّرب

كوِن م�ضَتوِفياً احلاالِت الثَّلث: 1 اجعِل االأَْفعاَل الواِرَدَة ف ي اجُلَمِل االآِتَيِة َمْبِنيًَّة على ال�ضُّ

ة:   ■ ْرَكِز الأَبحاِث الِعْلِميَّ التحَقْت ِبَ

ال على الَعديِد ِمَن اجَلواِئز:   ■ َح�ضَ

َتني:   ■ َر التَّجِرَبَة َمرَّ َكرَّ

، ُثمَّ �َضْع ُكّلً ِمنُهما ف ي ُجْملٍَة ِمْن اإِْن�ضاِئك: مِّ 2 اجَعِل الِفْعلنَِي االآِتَينِي َمْبِنيَّنِي على ال�ضَّ

د:   ■ اأَكَّ

ع:   ■ َو�ضَ

منوذجان معربان:

هائي؟ لميذ: ما راأيَك اأن ت�ضتاأن�َس بالّنماذِج املعَربة الآتية قبل اأن تبداأ بالّتقومي النِّ �ضديقي التِّ

ْرُت ف ي اال�ضِتزاَدِة مَن الِقراَءِة. فكَّ

فّكْرُت: فعٌل ما�ٍس مبنيٌّ على ال�ّضكوِن لّت�ضالِه بالّتاِء املتحّركِة، والّتاُء �ضمرٌي مّت�ضٌل مبنيٌّ على ال�ضمِّ ف ي حملِّ رفٍع فاعل.

ف ي: حرُف جر

ِه الك�ضرُة الّظاهرُة ف ي اآخِره. اال�ضتزادِة: ا�ضٌم جمروٌر بحرِف اجلّر، وعالمُة جرِّ

يَّزا ِمْن َجماَعِة الُعلَماِء. العامِلاِن َتَ

ُه ُمَثنَّى العامِلاِن: مبَتَداأٌ مرفوٌع، وعالَمُة َرْفِعِه الأِلُف لأنَّ

لِّ َرْفٍع فاعل. كوِن ف ي حَمَ مرٌي ُمتَّ�ضٌل مبني على ال�ضُّ اِهر، واأَِلُف الثَننِي �ضَ يَّزا: ِفْعٌل ما�ٍس َمْبِنيٌّ على الَفْتح الظَّ َتَ

ِمْن: َحْرُف َجّر

اِهَرُة ف ي اآِخِرِه، وهَو ُم�ضاف ِه الَك�ْضرُة الظَّ ، وَعالَمُة جرِّ َجماَعِة: ا�ضٌم جمروٌر ِبَحرِف اجلرِّ

اِهَرِة ف ي اآخِره. ِه الَك�ْضَرِة الظَّ العلماِء: ُم�ضاٌف اإليِه جَمروٌر، وَعالَمُة َجرِّ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول106 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

انَت�َضروا ف ي اأَ�ضقاِع االأَْر�ص.

لِّ َرْفٍع  كوِن ف ي حَمَ ���ٌل مبني على ال�ضُّ ���مرٌي ُمتَّ�ضِ ���ّم؛ لتِّ�ض���اِلِه بواِو اجَلماَعِة، والواُو �ضَ انَت�َضــــروا: ِفْعٌل ما�ٍس َمْبِنيٌّ َعلى ال�ضَّ
فاِعل.

ف ي: َحْرُف َجّر.

اِهَرُة ف ي اآِخِرِه، وهَو ُم�ضاف. ِه الَك�ْضرُة الظَّ ، وَعالَمُة جرِّ اأ�ضقاِع: ا�ضٌم جمروٌر ِبَحرِف اجلرِّ

اِهَرِة ف ي اآخِره. ِه الَك�ْضَرِة الظَّ االأر�ِص: ُم�ضاٌف اإليِه جَمروٌر، وَعالَمُة َجرِّ

قومي النهائّي التَّ

َة بناِء كلٍّ منها: ْ علًمَ ِل االأْفعاَل االآِتَيَة اإىل �ضيَغِة املا�ضي، ثمَّ بنيِّ 1 َحوِّ

َيعَملون.   ■

■   . يكتْبَ

َيرَفعان.   ■

ُن�ضِهم.   ■

2 ا�ضتخدِم الفعَل املا�ضي بحاالِت بناِئه املختلفِة ف ي كتابِة ِفقرٍة عن �ضخ�ضّيٍة �ضورّيٍة قراأَت عنها.
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اخلال�صة
َمِن املا�ضي وهو مبنّي دائمًا. ■ الفعل املا�ضي فعٌل َيُدلُّ َعلى َحَدٍث َوَقَع ف ي الزَّ

ي على: ■ ُيبَنى الِفْعُل املا�ضِ

Ԁ .اِكَنة اأنيِث ال�ضَّ َلْت ِبِه اأِلُف الثَننِي، اأوتاُء التَّ ْل ِبِه �ضيٌء(، اأواتَّ�ضَ الَفْتَحِة اإذا دّل على مفرد مذّكر غائب)مل يتَّ�ضِ

Ԁ .ُة على الفاِعلني الَّ �ضَوِة، اأو)نا(الدَّ َكُة، اأونوُن النِّ َلْت ِبِه التَّاُء املَتَحرِّ كوِن اإذا اتَّ�ضَ ال�ضُّ

Ԁ .َلْت ِبِه واُو اجَلماَعة مِّ اإذا اتَّ�ضَ ال�ضَّ

اأح�صنت، مع متنّياتي لك بالتوفيق
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�ض���اعر �ض���وري من مواليد )1914(م، من موؤّلفاته: ق�ضائد م�ضيئة، نهر ال�ض���عاع ، واأغاٍن على طريق احلّرية التي اأخذنا 
منها هذا الن�ّس.
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االأّول وطنيالّدر�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

قراَءِة النَّ�سِّ ال�ّضعريِّ وَفهِمِه وا�ضتيعابه.. 1

تذّوِق النَّ�سِّ وحتليِلِه. . 2

الن�ّس:

واأن���ا الَّذي اأحيا له، واأ�سونُهَوَطني، ِفداُه َدمي، فكيَف اأَخوُنُه؟11

لبن���ي اأبي جّناُت���ُه وعيونُهَوَطني، َواأَحِلُف ما كَلِفُت ِبغرِيِه21

ُه31 َوِم���َن الُبُطولَِة َوالعَزاِئِم طيُنُهمن كوثِر ال ّل���ه امل�سل�سِل ماوؤُ

رً

ومن ال�ّسم���اِء جمالُُه، وفتوُنُهالعبقرّي���ُة من مناب���ِت اأر�سِه41

ف���اُء، فهذه51 ديُنُهاأّم���ا املحّبُة وال�سّ �سيعُت���ُه، وهذا  اأبدارً 

بها، ومتوُنُهولُه م���ع الّتاريِخ اأقدُم �سحبٍة61 حَفَلْت هوام�ُسُه 

را تّنيُنُهيهوى ال�ّسالَم فاإْن غمزَت قناَتُه71 يودي وَيع�سُف بالذُّ

ُه81 واجلي�ُض - اإْن خاَن الّطغاَة - اأميُنُهوال�ّسعُب اإْن غدَر الّزماُن - وفيُّ

اإّل ملن خل���َق ال�ّسماَء َجبيُنُهاأعظْم ب�سعبَك! ما ا�ستذّل ول َعنا91
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�رسح املفردات

ة هوام�ضُه ومتونُه:: املق�ضود بهما ال�ّضهل واجلبل  يودي: ُيهلك كلَِفُت: اأحببُت كوثر: نهر ف ي اجلنَّ

َع. َعنا: خ�ضَ

الِفكرةُ العاّمة

َة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العامَّ

ُة اأبناِئها لبع�ضهم بع�ضًا. ب. حبُّ الوَطِن وافتداوؤه بالّدم.اأ. جماُل �ضورَيَة وحمبَّ

ت. اأبناُء �ضورَيَة يحّبوَن ال�ّضالَم، ولكّنهم ف ي احلروِب �ُضجعان اأبطاُل.

ئي�َصة الِفكرُ الرَّ

رتِِّب الِفكَر االآتيَة بح�ضِب وروِدها ف ي النَّ�ّص:

■ )………( اأبناُء �ضوريَة يع�ضقوَن ال�ّضالم وهم ف ي احَلرِب وحو�ٌس كا�ِضَرٌة. 

■ )………( ال�ّضعُب العربيُّ ال�ّضوريُّ ل يركُع اإل هلل . 

■ )………( ال�ّضعُب واجلي�ُس ف ي �ضورَية مّتحداِن ف ي ال�ّضدائد. 

■ )………( ِة اهلل.  مياُه �ضورَيَة من جنَّ

■ )………( اأ�ضُل الّذكاِء من اأر�س �ضورية. 

■ )………( جماُل �ضورَيَة من جماِل جّنِة اهلل ف ي ال�ّضماء. 

■ )………( املحّبُة بني اأبناِء �ضورَية قانوٌن ل حياَد عنه. 

■ )………( ال�ّضاعُر ل ُيحبُّ وطنًا غرَي �ضورية. 
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■ )………( ال�ّضاعُر يفتدي �ضورَية بدِمِه  

■ )………( ال�ّضاعُر يحاِفُظ على وطِنِه �ضورَية.  

اال�صتيعاب والفهم

ًة َتيََّز بها الوطُن ف ي املقطِع الثَّاين، اذُكْرها. اعُر ميزاٍت عدَّ 1 اأورَد ال�ضَّ

 

ابع؟ ِة واجلماِل كما ورَد ف ي البيِت الرَّ 2 ما منبُع كلٍّ مَن العبقريَّ

 

حيحَة فيما ياأتي: 3 اخرِت االإجابَة ال�ضَّ

املق�ضوُد ب�� )بني اأبي جنَّاُتُه وعيوُنُه(هو: ■

Ԁ  .اعِر واأقرباوؤه اء ال�ضَّ اُء ال�ّضاعِر  Ԁاأ�ضقَّ اأبناُء الوطِن جميعًا. Ԁاأ�ضقَّ

املق�ضوُد ب�قول ال�ضاعر)فاإْن َغمْزَت قناَتُه يودي( هو: ■

Ԁ اإن نظْرَت اإىل رحِمِه ُيهلكَك Ԁ اإن اأم�ضْكَت رحَمُه يهلكَكԀ .اإن اأردَت بِه �ضّرًا يهلكَك

موقٌف وراأي

ُ عِن احلبِّ للَوَطن. ُحبُّ الوطِن قوٌل وفعٌل، اذكْر فعاًل قمَت بِه اأوقاَم بِه غرُيَك يعبِّ

  

اكيب اللُّغة والتَّ

1 ا�ضتبدْل كلمَتني ُمنا�ضبَتني ف ي املَْعنى بالكلمَتنِي امللّونَتنِي فيما ياأتي:

غاة    ■ اإْن خاَن الطُّ

ماِء فتوُنه   ■ مَن ال�ضَّ
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حيحَة فيما ياأتي: 2 اخرِت االإجابَة ال�ضّ

متون: جمٌع مفرُده: 

ت. َمتانة.ب. َمْت.اأ. َمتني.

ِل اجلملَة االآتيَة من �ضيغِة امل�ضارِع اإىل �ضيغِة االأمر: 3 حوِّ

اأَ�ضوُن الَوطَن واأُخِل�ُس له:  

تدريبات قرائّية

ًا بنبِة �ضوِتَك عن م�ضاعِر الفتخاِر والعِتزاز. ًة معبِّ 1 اقراأ النَّ�سَّ قراءًة جهريَّ

ب: نًا �ضوَتَك با ينا�ضُب اأ�ضلوَبي ال�ضتفهاِم والتَّعجُّ 2 اقراأ البيَتنِي الآتَينِي ملوِّ

واأنا الَّذي اأَْحيا لُه واأ�سوُنُه؟َوطني ِفداُه َدمي، فكيَف اأخوُنُه
 
اإل مِلَْن َخلَق ال�ّسماَء جبيُنُه1اأعِظْم ب�سعِبَك! ما ا�ستذلَّ ولَعنا

التذّوق

1 ا�ضرِح الّت�ضويَر ف ي قوله: )َيع�ضُف بالّذرا تّنيُنه ِ(وفَق النَّموذج:

ورة امل�ضّبُه بهامل�ضّبهال�ضّ

ه  الّزرُع الذي ينبُت مَن الأر�س.العبقرّيةالعبقرّيُة من منابِت اأر�ضِ

   

ل، الثَّامن، التَّا�ضع(. 2 ا�ضتعن بنّي بالفكِر الّرئي�ضِة وانرث االأبياَت: )االأوَّ
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الّثاين بناء فعل االأمرالّدر�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

تعّرِف حالِت بناِء فعِل الأمر.. 1

اإعراِب فعِل الأمر.. 2

توظيِف فعِل الأمر بحالِته ف ي جَمٍل مفيدة. . 3

 تاأّمل وتذّكر

لنتذّكر معاً ما ياأتي: 

ِفْعُل االأمِر: ِفعٌل َيُدلُّ َعلى حدٍث ُيطَلُب وقوعه ف ي امل�ضتقبل. ■

وهو مبنيٌّ دائمًا. ■

ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

اقراأ االأمثلََة االآِتَيَة، ُثمَّ اأَِجب:

-أ	أ--أ	أ-

ِه الَوَطن. ■ َ َعن ُحبِّ َك الَوَطن.َعبَّ ْ عن حبِّ عبِّ

ار�ُضْم �ضوَرًة م�ضرَقًة ِللَوَطن.َر�َضَم �ضوَرًة ُم�ضرَقًة ِللَوَطن. ■

َة للفعَلنِي الواِرَديِن ف ي مثايَل امَلجُموِعِة )اأ(، وعالمَة بناِئِهما. َمنيَّ للَة الزَّ ِد الدَّ 1 َحدِّ
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منيَّة؟ للُة الزَّ 2 ما َنوُع الفعَلنِي الواِرَديِن ف ي مثايَل امَلجُموَعِة)ب(ِمْن حيُث الدَّ

 

3 هل انَتهى اأيٌّ ِمَن الفعَلنِي ال�ّضابَقني بحرِف علَّة؟ ما حَرَكُة ِبناِء كلٍّ منهما ف ي �ضيَغة الأمر؟

 

اال�صتنتاج

حيَح الآِخر. كوِن اإذا كاَن �ضَ ُيبَنى ِفْعُل الأَْمِر على ال�ضُّ

تدّرب

حّوِل االأفعاَل االآتيَة مَن املا�ضي اإىل االأمِر، و�َضْع كّلً منها ف ي جملٍة ُمفيدة:

َع:   ■ توا�ضَ

َل:   ■ حمَّ

َم:   ■ تَقدَّ

ة 2  املهمَّ
االأمثلة

اقراأ االأمثلََة االآِتَيَة، ُثمَّ اأجب:

- ب -- اأ -

ا�ضَع للّدفاِع عْن وطِنك.�َضَعى للّدفاِع عْن وطِن. ■

ادُع لأداِء الواجب.َدعا لأداِء الواجب. ■

اجِر ب�ضرعٍة لتلبيِة نداِء الوطن.َجرى ِب�ُضرعٍة لتلبيِة نداِء الوطن. ■
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1 ما نوُع الفعِل ف ي القائمِة ال�ّضابقة)اأ�ضحيٌح اأم معتّل(؟

 

ْ اإلَم انقلَب حرُف العّلة؟ 2 حّوِل الأفعاَل:)�ضعى - دعا - جرى(اإىل امل�ضارِع، ثمَّ بنيِّ

 

 

 

3 ما املحذوُف مَن الأفعاِل ال�ّضابقِة عندما ُحّولْت اإىل الأمِر ف ي القائمِة )ب(؟

 

4 هْل ُبنيْت اأفعاُل الأمِر ال�ّضابقُة على ال�ّضكوِن؟ عالَم ُبِنَيت؟

 

5 مَب تعّلُل وروَد ال�ضّمِة والفتحِة والك�ضرِة على اآخِر الأفعاِل ال�ّضابقة؟

 

اال�صتنتاج

ُيبنى فعُل الأمِر على حذِف حرِف العّلِة اإذا كاَن معتلَّ الآخر. ■

ُيحّرُك بالفتحِة اإذا كاَن املحذوُف األفًا. ■

بال�ضّمِة اإذا كاَن املحذوُف واوًا. ■

بالك�ضرِة اإذا كاَن املحذوُف ياء. ■

ملحظة:)اأحرُف العلَّة هي: الألف والواو والياء(.
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تدّرب

حّوِل االأفعاَل ف ي اجلمِل االآتيِة اإىل االأمِر، ثمَّ ا�ضبْط اآخَر كلٍّ منها باحلركِة املُنا�ضبة:

رَع بطرائَق َحديثة. ■ َي�ْضقي الزَّ

 

حو ال�ّضبورَة جّيدًا. ■  مَيْ

 

َيْر�ضى بق�ضمِة احلّق. ■

 

مناذُج ُمعَربة:

عزيزي: قبَل اأن تبداأَ بالّتقومِي النهائّي، اقراأ الأمثلَة املعرَبَة الآتية:

داِفْع عن وطِنَك

مرٌي ُم�ضَترِتُ َتقديُره)اأنت(. اِهِر ف ي اآخِرِه، والفاعُل �ضَ كون الظَّ دافْع: فعُل اأمٍر مبنيٌّ على ال�ضُّ

عن: حرُف جّر.

اِه���َرُة ف ي اآِخِرِه، والكاُف �ض���مرٌي مّت�ض���ٌل ف ي حملِّ جرٍّ  ِه الك�ض���َرُة الظَّ ، وعالمُة جرِّ وطِنــــَك: ا�ض���ٌم جم���روٌر بحرِف اجل���رِّ
بالإ�ضافة.

وِح افتِد الوطَن بالرُّ

مرٌي ُم�ضَترِتٌ وَتقديُره اأنت. افَتِد: فعُل اأمٍر مبنيٌّ على حذِف حرف العّلِة، والفاعُل �ضَ

الوطَن: مفعوٌل بِه من�ضوُب بالفتحِة الظاهرة ف ي اآخِره.

باّلروِح: الباء: حرُف جّر.

اِهَرُة ف ي اآِخِره. ِه الك�ضَرُة الظَّ ، وعالمُة جرِّ اّلروِح: ا�ضٌم جمروٌر بحرِف اجلرِّ
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قومي النهائّي التَّ

1 اقراأ ما ياأتي، ثمَّ اأجب:

أ يقوُل اإليا�س فيَّا�س:	.

املَعايلَوَطن���ي ِف���داَك َدمي ومايل َطَل���ِب  اإىل  انَه����ضْ 

ا�ضِق اأزهاَر احلديقِة 	.أ

ا�ضَع اإىل الّنجاِح.ج.أ

ا�ضتخرْج اأفعاَل الأمِر الواردَة ف ي الأمثلِة ال�ّضابقةِ، وبنّيْ عالمَة بناء كلٍّ منها: ■

 

 

غ من ِفعَلِي الأمِر ف ي املثاَلني الّثاين والّثالث ِفعَلني م�ضاِرَعني، وبنّيِ الّتغيرَي الَّذي طراأَ عليهما. ■ �ضُ

 

 

انرِث البيَت الأّوَل باأ�ضلوِبك ُم�ضتخِدمًا فعَل اأمٍر خُمتلَفًا عِن الفعِل الوارِد فيه. ■

 

 

ُ عن اعتزاِزك باالنتماِء اإىل �ضورَية. 2 ا�ضتخدْم اأفعاَل االأمِر ف ي كتابِة ِفقرٍة من اإن�ضاِئك تعبِّ
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اخلال�صة
ِفْعُل االأمِر: ِفعٌل َيُدلُّ َعلى َحَدٍث ُيطَلُب وقوُعُه ف ي املُ�ْضَتقَبل.

حيَح الآِخر. كوِن اإذا كاَن �ضَ ■  ال�ضُّ ُيبَنى ِفْعُل االأمِر على: 

■  حذِف حرِف العّلِة اإذا كاَن معتلَّ الآِخر.  

■  بالفتحِة اإذا كاَن املحذوُف األفًا. يُحرّك:  

■  بال�ضمّةِ اإذا كانَ املحذوفُ واواً، وبالك�ضرةِ اإذا كانَ املحذوفُ ياءً.  

اأح�صنت، مع متنياتي بالتوفيق



119

الّثالث  تنوين اال�صم املنتهيالّدر�س
باألف ممدودة اأو مق�صورة

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

تنوين ال�ضم املنتهي باألف ممدودة اأو مق�ضورة

 تاأّمل وتذّكر

لنتذّكر معاً ما ياأتي:

تنوين النَّ�ضِب ُير�ضم على �ضكل فتحتني فوَق احلرِف الأخرِي من ال�ضم.

االأمثلة

اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثمَّ اأجب:

أ اأعتمُد على َع�ضًا.	.

اأذكُر ُربًا اأَتنّقُل بيَنها.	.أ

هذِه ُقرًى ُزرُتها.	.أ

1 مَب انتَهْت كلٌّ من الأ�ضماِء: )ُقرًى - ُربًا - َع�ضًا(؟

 

ي الألَف ف ي اآخِر كلٍّ منها؟ 2 ماذا ن�ضمِّ
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3 ا�ضتبِدْل بكلٍّ من الأ�ضماِء ال�ّضابقِة الأ�ضماء:)�ضهول - ربوع - دليل(، ما التَّنويُن الذي ظهَر على اآخِر كلٍّ منها بح�ضِب 
موقِعها ف ي اجلملِة، ومل يظَهْر على الألِف اللّينة؟

 

 

 

 

َ ر�ض���ُم الّتنويِن بح�ض���ِب موقِع الكلماِت الَّتي تنتهي باألٍف لّينة مَن  4 كيَف ُكِتَب التَّنويُن على اآخِر الألِف اللّينة؟ هْل تغريَّ
؟ الإعراب رفٍع اأون�ضٍب اأوجرٍّ

 

 

 

اال�صتنتاج

ُيكَتُب الّتنويُن فتحَتنِي فوَق الألِف الّلّينِة �ضواٌء اأكاَن ال�ضُم مرفوعًا اأم جَمرورًا اأم َمن�ضوبًا.

تدّرب

دى - ُذرا. ب: َماأْوى - �ضَ �ضِع الكلماِت االآتيَة ف ي جمٍل من اإن�ضاِئك على اأْن تكوَن منّونًة تنويَن َن�ضْ
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قومي النهائّي التَّ

ا ياأتي: ِب على �ضورته ف ي ُكلٍّ مِمَّ 1 َعلِّْل ِكتاَبَة َتنويِن النَّ�ضْ

زًا.  ■ كاَن الَعَمُل ُمَتميِّ

ُزْرُت ُبيوتًا كثريًة.   ■

ْدُرُه �ُضرورًا.  ■ امتالأَ �ضَ

العامِلُ َي�ضرُي على ُهدًى ِمْن ِعْلِمه.  ■

 َهْل ِمْن َماأْوًى ِلْلُمحتاجني؟  ■

ا ياأتي: ٍب ف ي كلٍّ ممَّ َنًة َتنويَن َن�ضْ َنَة ُمَنوَّ 2 اجعِل الَكِلماِت املُلَوَّ

راأْيُت َفتى مْن ِبالدي.   ■

هذا َفتى مْن ِبالدي.  ■

افتخْرُت ِبَفتى مْن ِبالدي  ■

اِبقة. ِ احَلَرَكِة ف ي الَكِلماِت ال�ضَّ 3 َعلِّْل َعَدَم َتغريُّ

 

 

 

ُ فيها عِن اعِتزاِزَك ِبالَوَطن. ٍب ف ي ِكتاَبِة ِفقَرٍة ُتَعبِّ َنِة َتنويَن َن�ضْ 4 ا�ضَتْخِدْم َبْع�َص الَكِلماِت املَُنوَّ
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اخلال�صة
اِئدُة على �ضكِل اأَِلٍف فوَقها فتَحتان: ■ ِب الزَّ ُتكَتُب اأِلُف تنويِن النَّ�ضْ

Ԁ .ضِلَةً بِا قبلَها اإذا كانَ احلَرْفُ قَبْلَها يقبلُ التِّ�ضاَل با َبعَدُه� متَّ

Ԁ .َلًة اإذا كاَن احلرُف الَّذي َقْبَلها ل يقبُل التِّ�ضاَل ِبا َبعَدُه منَف�ضِ

ُيكَتُب الّتنويُن فتحَتني فوَق الألِف الّلّينِة �ضواٌء اأكاَن ال�ضُم مرفوعًا اأم جمرورًا اأو من�ضوبًا. ■
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الّرابع ةالّدر�س خ�صيَّ �صالة ال�صَّ الرِّ
ُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكوَن قادراً على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوقَّ

تعّرف الر�ضالة ال�ضخ�ضّية وعنا�ضرها.. 1

كتابة الر�ضالة ال�ضخ�ضّية. . 2

 تعّرف

�ضالَة االآتيَة، ُثمَّ اأجُب: اقراأ الرِّ

دم�ضق 12 / 2 / 2012 

�ضَديقَتي الغالية �ضو�ضن

ة. ق واحلنني لروؤيِتِك، واأرجو اأن تَكوين بخري و�ضّحٍة جيدِّ الة املُحمّلة بال�ضوَّ ادة تَغمريُن واأَنا اأكتب لك هذه الر�ضِّ اإّن ال�ضعَّ
عْت  احة واخلَطابةِ، وقد و�ضَ ي اأُِعُد نَف�ْضي لأكوَن رائدًة على م�ُضتوى الوَطن ف ي الف�ضَ �ضديقَتي �ضو�ضن: اأريد اأن اأُخبَك اأننَّ
���ًا للمطالعة والتّدرُّب على الإلقاءِ، ومتابعة بع�س البامِج على التلِّفاِز الَّتي ميكُن اأن اأ�ض���تفيَد منها ف ي هذا  بَرناجمًا خا�ضّ

املجاِل حّتى اأفوَز واأرفَع ا�ضم وطني عاليًا، واأخريًا اأمتّنى اأن تُخبيني عن درا�ضتِك ون�ضاطاتِك ف ي املَدْر�َضة.

مع اأُمنياتي لك بالتفوقُّ الدائم.

�ضديقتك جنوى

ديقِتها �ضو�ضن؟   1 كيَف َتوا�ضلَْت جنوى مَع �ضَ

ْد مَن الّر�ضالِة:  2 حدِّ

اجْلهَة والّتاريَخ.   ■

املُر�َضَل اإليه.   ■

املُر�ِضل.  ■
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3 مَل اأَر�ضلَْت �ضو�ضُن ر�ضالًة اإىل �ضديقِتها؟

 

4 اأكِمل ما ياأتي:

تبداأُ املقّدمُة من: اأكتُب اإليك ………………………… وتنتهي ف ي   ■

ديَقتي �ضو�ضُن اأريُد اأن ………………… وَينَتهي ف ي   ■ يبداأُ املو�ضوُع من: �ضَ

تبداأُ اخلاتُة ………………… وَتنَتهي ف ي   ■

5 ف ي اأيِّ زاويٍة مَن الورقِة َدّوَنْت �ضو�ضُن اجلهَة والّتاريَخ؟ وكذلَك اال�ضَم والّتوقيع؟

 

ابقُة َر�ضمّيٌة اأو �َضخ�ضّية؟  6 هِل الّر�ضالُة ال�ضَّ

 

تعّلم
، وهَي نوٌع من اأنواِع الّتعبرِي الوظيفّي. ■ ُة: فنٌّ من فنوِن الّتوا�ضِل الجتماعيِّ خ�ضيَّ �ضالُة ال�ضَّ الرِّ

عنا�ضُرها: اجْلهُة والّتاريُخ - ا�ضُم املر�َضل اإليه - املقّدمُة - املو�ضوُع )املنا�ضبة( - اخلامتُة - ا�ضُم املُْر�ِضل. ■

تدّرب

1 اأراَد فرا�ٌس كتابَة ر�ضالٍة اإىل اأخيِه الَّذي يدر�ُس ف ي ِبالِد الغربة.

�ضاِعْد ِفرا�ضاً ف ي اختياِر اخلطاِب املنا�ضِب الأخيه:

اأخي العظيم. ■

اأخي الوقور. ■

اأخي احلبيب اأخي الغايل. ■



125

2 اخرْت مّما ياأتي اخلَب املنا�ضَب الَّذي ُينا�ضُب ر�ضالَة فرا�ص: 

غرِي اإىل املدر�ضة. ■ دخوُل اأخيِه ال�ضّ

احتفاُل املدر�ضِة بعيِد الأُّم. ■

تفّوُق زميل فرا�س ف ي املدَر�ضة. ■

عودُة الَعمِّ من بالِد الُغربة. ■

3 اخرْت مّما ياأتي اخلاتَة املنا�ضبَة لر�ضالِة فرا�ص:

واأخريًا اأ�ضتودُعَك اهلَل و اأَْدعو لَك بال�ّضفاِء العاِجل. ■

اأُبّلغَك حتّيَة الأقارِب واجْلريان. ■

اأمتّنى لَك الّتفّوَق والّنجاَح والعودَة ب�َضالٍم اإىل الَوَطن. ■

4 اجَمِع العنا�ضَر ال�ّضابقَة ف ي ر�ضالٍة.
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طّبق

اكتب ر�ضالة اإىل �ضديقك تخبه فيها عن هوايتك، وكيف تار�ضها ملتزماً عنا�ضَر الر�ضالة.
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

اأح�صنت، مع متنّياتي بالتوفيق
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�ض���اعر �ض���وري )1921 - 2013(م، وهو من ال�ض���عراء البارزين ف�ي الوطن العربي، كتب ف�ي الق�ضايا الوطنّية والقومّية كما 
كتب �ضعرًا لالأطفال، من موؤّلفاته ال�ضعرية: )اأعا�ضري ف�ي ال�ضال�ضل - ديوان لالأطفال.....(.
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اخلام�س �صطور ف ي حياة ال�ّصاعر االّدر�س
�صليمان العي�صى

ُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكوَن قادراً على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوقَّ

قراءِة النَّ�سِّ وفهِمِه وا�ضتيعاِبِه.. 1

تذّوِق النَّ�سِّ وحتليِلِه. . 2

اقراأ النَّ�سَّ قراءًة �ضامتًة، ثّم حاول الإجابة عن الأ�ضئلة الَّتي تليه:

- 1 -

ُوِلَد �ُض���ليماُن العي�ض���ى �ض���نَة اإحدى وع�ض���ريَن و ت�ض���ِعمئٍة واألٍف ميالدّيٍة 1921 )م(ف ي قرية »النُّعريّية ِ«،غربيَّ مدينِة 
ى ف ي البيِت ثقافَتُه الأُوىل على يِد والِدِه ال�ّض���يِخ اأحمد العي�ض���ى، َفحِفَظ الُقراآَن الكرمَي واملُعّلقاِت ال�ّض���عريَة  اأنطاكيَة، تلقَّ

وديواَن املتنّبي واآلفًا من اأبياِت ال�ّضعِر قبَل اأْن يدخَل امَلدر�ضة.

وكاَن له���ذِه الّثقاف���ِة الوا�ض���عِة اأثٌر بالٌغ ف ي تنميِة ميوِله الأدبّيِة، اأدخَله اأبوُه املدر�ض���َة البتدائّيَة ف ���ي مدينِة اأنطاكية، حيُث 
غرِي من جَنابٍة وُحبٍّ لالأدب. فِّ الّرابِع مَلا وجَد ف ي �ضليماَن ال�ضّ َو�ضَعُه املديُر ف ي ال�ضّ

و�ضاَءِت الّظروُف اأْن ينزَح مْن قريتِه بعَد �ضلِخ تركيا لواَء ال�ضكندرونِة اأياَم ال�ضتعماِر الفرن�ضيِّ عْن �ضورَيَة، فا�ضطرَّ اإىل 
، فدر�َس املرحلَة الّثانويَة ف ي ثانوياِت حماَة والالذقيِة ودم�ضَق، ودفَعُه  اأْن ينتقَل بنَي مدار�َس كثريٍة ملتابعِة حت�ضيِلِه العلميِّ
ُحبُُّه الأدَب ليتمَّ حت�ضيَلُه العايَل ف ي داِر املعلمنَي الُعليا ببغداَد ف ي العراِق ال�ّضقيِق. وف ي عاِم 1967 اخترَي ُموّجهًا اأّوَل ملاّدِة 

اللغِة العربيِة ف ي وزارِة الرّتبيِة حّتى نهايِة خدمِته.

- 2 -

بداأَ كتابَة ال�ّضعِر ف ي الّتا�ضعِة من عمرِه، وكتَب اأّوَل ديواٍن مْن �ضعرِه ف ي القريِة، حتّدَث فيِه عْن ُهموِم الفالحنَي وبوؤ�ِضهم، 
و�ضارَك بق�ضائِده القومّيِة ف ي الكفاِح �ضدَّ �ضلِخ لواِء الإ�ضكندرونِة عِن الوطِن الأمِّ �ضورَيَة، وكاَن دائَم الّن�ضاِل َقْوًل وَعَماًل 
ِلَغْر�ِس القيِم الوطنّيِة والقومّيِة ف ي نفو�ِس ال�ّض���عِب، وب�ض���بِب ذلَك دخَل ال�ّضجَن غرَي مّرٍة، وكاَن ف ي نف�ِس ال�ّضاعِر نزوٌع اإىل 

خلِق اأدٍب جديٍد منُذ بداأَ ينُظم ال�ّضعَر حّتى اأ�ضبَح �ضاعرًا كبريًا.
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- 3 -

ِة اإىل  ٍة هَي �َض���ْوٌط ف ي امل�ض���ريِة الّتاريخّيِة ال�ّض���اقَّ اأِ واأوجاِعه، واآمَن باأنَّ كلَّ ثورٍة وطنّيٍة عربيَّ اهتمَّ بق�ض���ايا الوطِن املجزَّ
ي مْن اأجِلها. بداأَ �ضليماُن العي�ضى كتاباِتِه ال�ّضعريَة لالأطفاِل منُذ عاِم �ضبعٍة و�ضتنَي وت�ضعمئٍة  الوحدِة، فكاَن َيطَرُب لها وُيغنِّ

واألف 1967 م.

املفردات اجلديدة

ِل واملعنى املُنا�ِضِب لها ف ي العمود الثَّاين: �ضديقي حاول اأن ت�ضَل بنَي الكلماِت ف ي العموِد الأوَّ

يكملجنابة

املغت�ضبُيتّم

اقة ذكاءال�ضَّ

ليب املتعبةال�ضَّ

الِفكرةُ العاّمة

َة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العامَّ

ب. مكاُن وزماُن ولَدِة �ضليمان العي�ضى.اأ. مراحُل درا�َضِة �ضليمان العي�ضى.

ُة ل�ضليمان العي�ضى. اتيَّ ت. ال�ّضريُة الذَّ
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ئي�َصة الِفْكرُ الرَّ

رتِِّب الِفكَر االآتيَة بح�ضِب وروِدها ف ي النَّ�ّص:

ولدُة ال�ّضاعِر وعلوُمُه الأُوىل. )...( ■

■ )...(  بداياُت �ضعِره. 

■ )...(  �ضفاُت �ضعِره. 

■ )...(  كتابُته ال�ّضعَر لالأطفال. 

اال�صتيعاب والفهم

ْم ف ي دفرِتَك بطاقَة تعريٍف بال�ّضاعر تدّوُن فيها: 1 �ضمِّ

ا�ضَم ال�ّضاعر:    ■

تاريَخ الولدة:    ■

مكاَن الولدة:   ■

اجلن�ضّية:    ■

ال�ضهادَة العلمّية:   ■

 الهواية:   ■

2 علَم ا�ضتملَْت ثقافُة ال�ّضاعِر االأُوىل؟ 

 

حيحَة فيما ياأتي: 3 اخرِت االإجابَة ال�ضّ

َينتمي الّن�سُّ ال�ّضابُق اإىل:

ة. ■ال�ّضريِة الّذاتّية. ■ امَلقالة. ■ الِق�ضّ

4 كيَف �ضارَك ال�ّضاعُر ف ي الّن�ضاِل الوطنّي؟
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 وراأي موقٌفُ

اأعرف اأنََّك تلميذ �ضاِحُب موِقٍف وراأٍي لذلك اأرجو منَك الإجابة عن ال�ّضوؤالني الآتيني:

1 من اأنواِع ال�ّضريِة الذاتّيِة، اأْن يكتَب اأحُدُهْم عْن نف�ِضه، اأواأْن يكتَب اأحٌد َعنُه.

 

2 ما الأ�ضلوُب امل�ضتخَدُم ف ي الّن�سِّ ال�ّضابق؟ واأيُّ الأ�ضلوَبني اأف�ضُل ف ي راأِيك؟

 

اكيب اللُّغةُ والتَّ

1 هاِت َمْعنى الفعِل )فتَح( ف ي العباراِت االآتية:

■ )………( فتَح طارٌق الأندل�َس. 

■ )………( فتَح العاِمُل ُثقبًا ف ي اجِلدار. 

■ )………( فتَح ال�ّضاعُر عيَنيِه على احَلياة. 

ِل اجلملَة االآتيَة اإىل �ضيغَتي املُثّنى واجَلمع: ال�ّضاعُر َينظُم الَق�ضيدة. 2 حوِّ

 

3 ا�ضرْح َمعنى)�َضْلُخ الّلواء( ف ي العبارِة االآتية:

دَّ �َضْلِخ لواِء اإ�ضكندرونَة عِن الوطِن الأمِّ �ضورَية . �ضاِل �ضِ �ضاَرَك ف ي النِّ

 

تدريبات قرائّية

حيح. بَط ال�ضّ 1 اقراأ املقطَع الأّوَل مراعيًا ال�ضّ

ًا عن م�ضاعِر احُلبِّ لالأطفال. 2 اقراأ اأبياَت ال�ّضاعِر ف ي املقطِع الأخرِي ُمعبِّ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول132 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

التذّوق

1 اأيُّ الّتعبرَيين اأجمُل؟ وملاذا؟

حّتى اأ�ضبَح �ضاعرًا ل ُي�َضقُّ له ُغبار. ■حّتى اأ�ضبَح �ضاعرًا كبريًا. ■

 

2 هاِت عبارًة على منِط العبارِة االآتية:

كاَن لهذِه الّثقافِة الوا�ضعِة اأثٌر بالٌغ ف ي تنميِة ُميوِلِه الأدبّية.

 

اأح�صنت، مع متنياتي بالتوفيق
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ال�ّصاد�س االأفعال اخلم�صةالّدر�س
ُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكوَن قادراً على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوقَّ

ِف الأفعاِل اخلم�ضة.. 1 تعرُّ

اإعراِب الأفعاِل اخلم�ضة.. 2

توظيِف الأفعاِل اخلم�ضة.. 3

 تاأّمل وتذّكر

لنتذّكر معًا ما ياأتي:

يكوُن الفعُل املُ�ضارع:

ة. ■ مَّ مرفوعًا: اإذا مَلْ ُي�ضَبْق بنا�ضٍب اأو جازٍم، ومن عالماِت رفِعِه ال�ضَّ

ٍب، وِمْن عالماِت َن�ضِبِه الَفْتَحة. ■ من�ضوبًا: اإذا �ُضِبَق بحرٍف نا�ضِ

كون. ■ جمزومًا: اإذا �ُضِبَق بحرٍف جازٍم، وِمْن عالماِت جزِمِه ال�ضُّ

ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثمَّ اأَِجب:

أ ُهْم مَيرحوَن.	.

ُهما مَيرحاِن 	.أ

غاُر مَيرحوَن. ال�ضِّ

غرياِن مَيرحاِن. ال�ضَّ
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اِبَقة: )مثّنى - جمع(. ْ دللَة الأفعاِل امل�ضارعِة ف ي كلٍّ مَن الأمثلِة ال�ضَّ 1 بنيِّ

 

مرُي الَّذي دلَّ على املثّنى الغاِئب؟ مرُي الَّذي دلَّ على اجلمِع الغاِئب؟ وما ال�ضَّ 2 ما ال�ضّ

 

3 اأ�ضِنِد الِفْعَل املُ�ضاِرَع )مَيْرُح( اإىل �ضمائِر املُخاَطِب )اأنتم - اأنتما - اأنِت(.

 

ِة ف ي كلٍّ من حالَتي التَّثنيِة واجَلمِع املخاطبِة  مَّ ُة اإذا دلَّ على املفرِد، ما الَّذي حلَّ حملَّ ال�ضَّ مَّ 4 عالمُة رفِع امل�ضارِع ال�ضَّ
املوؤنَّثة؟

 

مائِر )واُو اجلماعة - األُف الثنني - ياُء املوؤّنثة املخاطبة( الّداّلِة ِد احلالِت الَّتي َنتَجْت عن ات�ضاِل الفعِل بال�ضَّ 5 عدِّ

على الغاِئب واملخاطب. ما عدُدها؟ 

 

6 ماذا ُن�ضّمي الأفعاَل امل�ضارعَة ف ي هذِه احلالت؟

 

اال�صتنتاج

َثِة املُخاَطَبة. َلْت ِبِه اأَِلُف الثَننِي اأو واُو اجَلماَعِة، اأو ياُء املُوؤَنَّ االأفعاُل اخَلْم�َضُة: هي ُكلُّ ِفْعٍل ُم�ضاِرٍع اتَّ�ضَ

عالَمُة َرفْع الأَفعاِل اخَلم�َضِة ثبوُت النُّون.
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تدّرب

هاِت االأفعاَل اخلم�ضَة مَن الفعِل)يلعُب( و�َضْع كًل منها ف ي جملٍة ُمفيدة.

  

  

  

ة 2 املهمَّ

االأمثلة

اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثمَّ اأَِجب:

جباأ

هما مل يرك�ضاهما لن يرك�ضاهما يرك�ضان

اأنتما مل ترك�ضااأنتما لن ترك�ضااأنتما ترك�ضان

هم مل يرك�ضواهم لن يرك�ضواهم يرك�ضون

اأنتم مل ترك�ضوااأنتم لن ترك�ضوااأنتم ترك�ضون

اأنت مل ترك�ضياأنت لن ترك�ضياأنت ترك�ضني

1 ُدلَّ على الأفعاِل املُ�ضاِرَعِة ف ي اأمِثَلة امَلجموعِة )اأ(؟ ما عالَمُة َرْفِعها؟ 

 

2 ما احَلْرُف الذي �َضَبق الأفعاَل اخلم�ضَة ف ي املجموعِة)ب(؟ ما َعَمُلُه؟ ما الَّذي ُحِذَف من اآِخِر الأفعاِل اخَلْم�ضة؟
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3 ما احَلْرُف الذي �َضَبَق الأفعاَل اخلم�ضَة ف ي املجموعة)ج(؟ ما َعَمُلُه؟ ما الَّذي ُحِذَف من اآِخِر الأفعاِل اخَلْم�ضة؟

 

4 اإذا كاَنْت عالمُة رفِع الأفعاِل اخلم�ضِة ثبوَت الّنوِن فما عالمُة ن�ضِبها وجزِمها؟

  

اال�صتنتاج

ب الأَْفعاِل اخَلْم�َضِة وَجْزِمها َحذُف النُّون. َعالَمُة ن�ضْ

تدّرب

اأتِم الفراَغ باالأفعاِل اخلم�ضِة املنا�ضبِة فيما ياأتي:

ل………………… ف ي طلِب العلِم لأّنُه طريُقِك اإىل الإبداع. ■

 عليُكْم اأْن………………… اأنَّ الوطَن ُيبنى ِب�َضواعِدكم. ■

�سِ الّطريفة. ■  اأنتما………………… بقراءِة الِق�ضَ

مناذُج ُمعَربة

عزيزي التِّلميذ قبل اأن تبداأَ بالتَّقومِي الِنهائَي تعّلم طريقَة اإًعراِب االأفعاِل اخلم�ضِة:

الأطفاُل َيْلَعبوَن.

ٌل مبنيٌّ على  مرٌي ُمتَّ�ضِ ُه ِمَن الأفعاِل اخَلْم�َضِة، وواُو اجَلماَعِة �ضَ َيلَعبون: فعٌل م�ضاِرٌع َمرفوٌع، وَعالَمُة رْفِعِه ُثبوُت النُّوِن؛ لأنَّ
كوِن ف ي حَملِّ َرفٍع فاعل. ال�ضُّ
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لن َتْذَهبا اإىل امَلْلَعِب.

ٌب. َلْن: َحْرٌف نا�ضِ

ٌل مبنيٌّ  مرٌي ُمتَّ�ضِ ِلُف الثَننِي �ضَ ُه ِمَن الأفعاِل اخَلْم�َضِة، واأَ َتْذَهبا: فعٌل م�ض���اِرٌع َمن�ضوٌب، وَعالَمُة َن�ض���ِبِه َحذُف النُّوِن؛ لأنَّ
كوِن ف ي حَملِّ َرفٍع فاعل. على ال�ضُّ

ة. مْل َتْقَرئي الِق�ضّ

مْل: َحْرٌف جاِزم.

ٌل  مرٌي ُمتَّ�ضِ َثِة املُخاَطَبِة �ضَ ُه ِمَن الأفعاِل اخَلْم�َضِة، وياُء املوؤَنَّ َتْقَرئي: فعٌل م�ضاِرٌع جَمزوٌم، وَعالَمُة َجزِمِه َحذُف النُّوِن؛ لأنَّ
كوِن ف ي حَملِّ َرفٍع فاعل. مبنيٌّ على ال�ضُّ
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قومي النهائّي التَّ

ا َياأتي: ِب ف ي ُكلٍّ ممَّ ْفِع اإىل حاَلِة النَّ�ضْ ِل االأَْفعاَل اخَلْم�َضَة من حاَلِة الرَّ 1 َحوِّ

َت امَلَطر   ■ اأنِت َتْلَعبنَي حَتْ

الأّولُد َيلَعبوَن ف ي باَحِة امَلدَر�َضة   ■

لفاز   ■ ماَم التِّ �ُضعاٌد واأُخُتها َت�ْضَهراِن َطوياًل اأَ

ْ ما َيْلَزم:  ِل اجُلَملتني االآِتَيتني اإىل �ضيَغِة املُْفَرِد الغاِئِب، وَغريِّ 2 َحوِّ

مَلْ ُتن�ِضُدوا َمَعنا   ■

ْهر   ■ ِة النَّ با ِمْن حافَّ مَلْ َتْقرَتِ

3 ا�ضتْخِدِم االأَْفعاَل اخَلْم�َضَة ف ي ِكتاَبِة جاِنٍب من َحياِتَك الَيوِميَّة.
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اخلال�صة
َثِة املُخاَطَبة. ■ َلْت ِبِه اأَِلُف الثَننِي اأو واُو اجَلماَعِة، اأو ياُء املُوؤَنَّ االأفعاُل اخَلْم�َضُة: هي ُكلُّ ِفْعٍل ُم�ضاِرٍع اتَّ�ضَ

ِبها وَجْزِمها َحذُف النُّون. ■ عالَمُة َرفْع الأَفعاِل اخَلم�َضِة ثبوُت النُّون، وَعالَمُة َن�ضْ

اأح�صنت، مع متنّياتي بالتوفيق
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االأّول �صناعة الفّخارالّدر�س
ُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوقَّ

ًة معّبًة.. 1 قراءِة النَّ�سِّ قراَءًة جهريَّ

ئي�ضِة - اجلزئّيِة(.. 2 ا�ضتنباِط ِفَكِر النَّ�سِّ )العاّمِة - الرَّ

تذّوِق النَّ�سِّ جمالّيًا.. 3

kellinahandbasket  :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/kellinahandbasket/2183799236/ :امل�صدر
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- 1 - 

املاُء والرّتاُب ماّدتاِن اأ�ضا�ض���ّيتاِن ل ميكُن ا�ض���تمراُر احلياِة دوَنهما وقْد رافَقتا الإن�ض���اَن ف ي رحلِتِه احلياتّيِة منُذ بدايِة 
وج���ودِه عل���ى الأر�ِس، فا�ض���تعاَن بهما ف ���ي تلبيِة حاجاِته اليومّيِة ول�ض���ّيما ف ���ي املاأكِل وامَل�ض���َرِب وامَل�ض���كِن والأدواِت الَّتي 
ا�ضتخدَمها كخوابي الّزيِت واملاِء وُقدوِر الّطبخ، لكنَّ اخلّزافنَي َي�ضنعوَن منُهما اأي�ضًا اآنيًة بديعَة الّنق�ِس والّزخرفِة للّزينِة 

ة. اأو لأغرا�ٍس خا�ضّ

-2-

اِر واحدٌة مَن احِلَرِف التي َعَرَفها الإن�ض���اُن، ومار�َضها ف ي بلداٍن كثريٍة منُذ اأقدِم الُع�ضوِر، ُمعتمدًا على  و�ض���ناعُة الَفخَّ
ل�ضاُل خليٌط ُترابيٌّ َمعديِنٌّ دقيُق  ل�ضال، وال�ضّ اِر اأو ال�ضَّ نوٍع خا�سٍّ مَن الّطنِي الَّذي هَو ماٌء وتراٌب، حيُث ُي�ضّمى طنَي الَفخَّ
�ضٍة منُه  نِع الُقدوِر والأقداِح بتملي�س األواٍح، اأوحلقاٍت مكدَّ ُن مَع املاِء معجونًا ُمتما�ض���كًا، �ضهَل الّت�ض���كيِل ل�ضُ احُلَبْيباِت، يكوِّ
مى اأو ُت�ض���وى  لِة من قدوٍر و اأواٍن حُتْ ارياِت امل�ض���كَّ باليِد اأو بالّتدويِر فوَق دولِب اخلّزاِف اليدويِّ اأو الآيّل وبعَد جفاِف الَفخَّ
ِة زجاجّيٍة، وذلَك بر�سِّ طبقٍة من املوادِّ  ٍة ُتغّطى بادَّ ف ي ُفرٍن على درجِة حرارٍة عاليٍة فَتق�ضو وت�ضتّد. وجلعِلها غرَي م�ضاميَّ

الّزجاجّيِة على الأواين امل�ضنوعِة، ثّم ُت�ْضَوى مرًة اأخرى.

-3-

ُف حتَت اأ�ض���عِة ال�ّضم�ِس اأوف ي الأفراِن، وُيَعدُّ الآجرُّ مْن موادِّ  كما ُي�ض���نُع الآجرُّ مْن هذِه املاّدة، وت�ض���ّكُل قوالُب حيُث ُتفَّ
، وقد ي�ض���تخَدُم كبالٍط ُمزخرٍف لتزينِي الأر�ض���ّياِت وزخرفِة اجل���دراِن ف ي املباين  البن���اِء الأ�ضا�ض���ّيِة ف ي الوط���ِن العربيِّ
الفخمِة اأو املهّمِة من مثِل املدار�ِس ودوِر العبادة …، َفُي�ض���ف ي عليها َبهاًء وَجماًل، وُترى روائُع هذا الفنِّ جلّية ف ي العديِد 

مْن ِفناءاِت الُق�ضوِر، وف ي ِقباِب امَل�ضاجِد والكنائ�ِس وُجدراِنها.

-4-

بة، ويتاأّلُف مَن الِكْل�ِس والّرمِل وم�ضحوِق حجِر اجل�سِّ الأبي�ِس املعروِف باجِلْب�ِس،  وكذلَك اجَل�سُّ اأي�ض���ًا َم�ض���درُه الرتُّ
وُي�ض���تخدُم معجوُن اجل�سِّ واملاُء لتغطيِة اجلدراِن وال�ّض���قوِف بطبقٍة م�ضتويٍة مُتّل�ُس باملُ�ْضطرين)املالج( وميكُن اأن ُتنق�َس 
���وُء ال�ّض���اقُط على اجل�سِّ  هِر اأو الّنجوِم فيها، وُيحدُث ال�ضّ ه���ذِه الّطبقُة قبَل ا�ض���تداِد ت�ض���لُِّبها بنقو�ٍس خمتلفٍة م���َن الزَّ
ِر  جَة الألواِن ف ي خمتلِف �ض���اعاِت الّنهاِر فُتك�ض���ُبُه جماًل وَرْونقًا. وُت�ض���نُع مَن اجل�سِّ املُحفَّ املنقو�ِس ِظالًل واأ�ض���كاًل متموِّ

ِة الّنور. ُف من ِحدَّ اأي�ضًا �ضتائُر للّنوافُذ، ت�ضدُّ احلرارَة وتخفِّ

-5-

اِب، فكاَنْت خرَي َعْوٍن لالإن�ض���ان ف ي حياِتِه، حيُث اأ�ضهمت  ���ناعاِت الَّتي اعتمَدْت على املاِء والرتُّ تلَك بع�ُس احِلَرِف وال�ضّ
ف ي ا�ضتقراِرِه وف ي ا�ضتمراِر وجوِده.
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املفردات اجلديدة

اخلابية: اجلّرة الكبرية فناءات �ضاحات املُ�ْضطرين )املالج(: اآلة ي�ضّوى بها الآجّر.

الِفكرةُ العاّمة

ا ياأتي: حّدد الفكرة العاّمة للنَّ�صِّ ممَّ

ناعات التَّقليدّية. ت. �ضناعة الفّخار.ب. براعة احلرفّيني.اأ. ال�ضّ

ئي�َصُة الِفْكرُ الرَّ

: ل كلَّ ِفكَرٍة مّما ياأتي مع املقطِع الَّذي يقابلها من النَّ�صِّ �ضِ

الفكرةاملقطع

ل  ِقدُم �ضناعِة الفّخار.الأوَّ

 اأهمّيُة املاِء والرّتاِب ل�ضتمراِر احلياة.الثَّاين

 م�ضدُر ماّدِة اجَل�ّس. الثَّالث

ابع  اأهمّيُة �ضناَعِة الآجّر.الرَّ



143

اال�صتيعاب والفهم

1 اأجب عن  االأ�ّضئلة االآتية:

ما املوادُّ الَّتي ا�ضتخدَمها الإن�ضاُن ف ي بداية رحلته؟ ■

 

؟ ■ ما احِلرَف الَّتي وردت ف ي النَّ�سِّ

  

مّم ُي�ضَنُع الّطوب؟ ■

 

مما ُي�ضنُع من كٌل من: ■

Ԁ ……………… :الفّخارԀ …………… :الّطوبԀ …………… :اجَل�ّس

2 ملاذا تّمى الفخارّيات ف ي الفرن على درجة حرارة عالية؟

 

3 اخرت االإجابة ال�ضحيحة فيما ياأتي:

ُتغّطى الفّخاريات باّدة زجاجّية: ■

ت. ليكوَن منظُرها اأجمل.ب. جلعلها غرَي م�ضامّيٍة.اأ. لت�ضبح اأكرَث �ضالَبًة.

يعدُّ الّطوُب من مواّد: ■

ت. تزينِي املباين الفخمة.ب. البناِء الأ�ضا�ضّيِة.اأ. طالِء جدراِن املنازِل.

4  ما اأهمّية هذه احلرف ف ي حياة الإن�ضان؟

 

�صكراً لك يا �صديقي على مثابرتك
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موقٌف وراأي

ماذا تقول حلرف يٍّ فناٍن ف ي �ضناعته و زخرفاته؟

  

 

 

 

 

 

اكيب اللُّغة والتَّ

ِل: 1 هات من املقطِع االأوَّ

مثّنى )ماّدة(:    ■

جمع )حاجة(:    ■

2 هات ا�ضم الفاعل من الفعل )عرف(، واذكر وزنه .

 

 

3 ما الفرُق ف ي املعنى بني الكلمَتني امللونَتني؟

■ )……………( ِفناء البيت وا�ضٌع وجميل. 

■ )……………( َفناء الّظلم قريب.  

وفقك اللـه
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تدريبات قرائّية

َل مراعيًا اأداء املعنى، والوقَف نهاية اجلملة. 1 اقراأ املقطَع الأوَّ

2 اقراأ املقطَع الثَّاين ُمراعيًا القراءَة املعّبَة ف ي اأ�ضلوِب ال�ّضرِد.

التذّوق

هما اأجمُل وملاذا؟ اأيُّ

يزيدُهُ بهاءً وروعةً. ■ُي�ضف ي عليِه بهاًء وروعًة. ■

 

 

اأح�صنت، مع متنّياتي بالتوفيق
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الّثاين ا�صم الفاعل من الفعل الثُّالثي املعتلالّدر�س
 عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي ِنهاَيِة هذا النَّموذِج اأن تكون قادراً على:

حيح.. 1 �ضوِغ ا�ضِم الفاِعِل من الفعل الّثالثي ال�ضّ

�ضوِغ ا�ضِم الفاعِل من الفعِل الثُّالثي املعتّل.. 2

3 .. توظيِف ا�ضم الفاعل ف ي التّعبرِي الكتابيِّ

 تاأّمل وتذّكر

لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اِر. وقفت اأماَم �ضاِنِع الَفخَّ

ابِق، واذكر وزنه. 1 دلَّ على ا�ضِم الفاعِل ف ي امِلثاِل ال�ضَّ

 

ابق؟ وما عدد اأحرفه؟ 2 ما الفعل من ا�ضم الفاعل ال�ضَّ

 

3 هل اأحرُف الفعِل )�ضنع( معتلَّة اأم �ضحيحة؟

 

4 هل تغرّيَ اأحُد اأحرِف هذا الفعِل عنَد �ضوِغ ا�ضم الفاعل منه؟ 
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اال�صتنتاج

ا�ضم الفاعل: ا�ضٌم يدلُّ على من قاَم بالفعل )بالعمل(.

ُي�ضاُغ ا�ضُم الفاعِل من الِفعِل الثُّالثي على وزن )فاعل( من دوِن اأن يطراأ اأيُّ تغيري على اأحِد حروفه.

تطبيق:

غ ا�ضَم الفاعل من كلٍّ من االأفعال االآتية: �ضُ

 خلَط:………… ■�ضحَق:………… ■ نق�َس:………… ■عجَن:………… ■

ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

أ كنُت واقفًا اأماَمه.	.

هو قاِئٌم بني اأدواته.	.أ

هو ال�ّضاعي دومًا اإىل تطويرها.	.أ

1 ا�ضتخرج اأ�ضماَء الفاعلني ف ي الأمثلة ال�ّضابقة، واذكر اأوزانها.

 

2 اذكر فعل كلٍّ من اأ�ضماِء الفاعلني ال�ّضابقة.

 

3 ما عدُد اأحرِف كلٍّ من الأفعال: وقف، قام

 

4  هل اأحرف كلٍّ من هذِه الأفعال �ضحيحة اأو معتلَّة؟  

5 ما الّتغيرُي الَّذي طراأَ على حرف العلَّة ف ي كلٍّ من الأفعال ال�ضابقة؟  
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اال�صتنتاج

ي�ضاُغ ا�ضُم الفاِعِل من الفعِل الثُّلثيِّ املعَتلِّ على وزن )فاعل( اإذا وقَع حرف العلَِّة ف ي:

ِل الفعِل بقي على حاله. ■ اأوَّ

 و�ضِط الفعِل ُقِلَب حرُف الِعلَِّة همَزة. ■

اآخِر الفعِل ُقِلَب حرف العلَّة ياء. ■

تدّرب

�ضغ ا�ضَم الفاعل من كلٍّ من االأفعال االآتية:

و�ضع:   ■

قال:   ■

و�ضم:   ■

باع:   ■

رمى:   ■

ة 2 املهمَّ

االأَْمثَلة

منوذٌج معرب:

وقْفُت اأماَم �ضانِع الَفّخاِر.

وقفُت: فعٌل ما�ٍس مبنيٌّ على ال�ّضكوِن لتِّ�ضالِه بتاِء الفاعِل، والّتاُء �ضمرٌي مت�ضٌل مبنيٌّ على ال�ضمِّ ف ي حملِّ رفِع فاعل.

اهرُة ف ي اآخِره، وهو م�ضاف. اأماَم: مفعوٌل فيِه ظرُف مكاٍن من�ضوٌب وعالمُة ن�ضِبه الفتحُة الظَّ

ِه الك�ضرُة الّظاهرُة ف ي اآخِره.  �ضانِع: م�ضاٌف اإليِه جمروٌر، وعالمُة جرِّ

ِه الك�ضرُة الّظاهرُة ف ي اآخِره. اِر: م�ضاٌف اإليه جمروٌر وعالمُة جرِّ الَفخَّ
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القاعدة
حيِح على وزِن)فاعل(دوَن اأْن يطراأَ تغيرٌي على اأحِد اأحرِفه. ■ ُي�ضاُغ ا�ضُم الفاعُل مَن الفعِل الثالثيِّ ال�ضّ

 ُي�ضاُغ ا�ضُم الفاعِل ِمَن الِفْعِل الثُّالثيِّ املعتلِّ على وزن(فاعل)اإذا وقَع حرُف العّلة ف ي:  ■

Ԁ .اأّوِل الفعِل بقَي على حاِله

Ԁ .و�ضَط الفعِل ُقِلَب همزًة

Ԁ .اآخَر الفعِل ُقِلَب ياء

ُيعَرُب ا�ضُم الفاعِل بح�ضِب موقِعِه من اجلملة. ■

الّتقومي النهائّي
1 اقراأ الفقرَة االآتيَة، ثمَّ اإملأ اجلدول باملطلوب:

َل �ضانٍع  اأكيِد اأَوَّ ِكُن اأْن َيعرَف بالتَّ ابوِن، َكما ل مُيْ ناَعِة ال�ضَّ ٍة عاليٍة تاريَخ �ضِ ا ل َي�ْضَتطيُع اأَيُّ باحٍث اأَْن يذكَر ِبِدقَّ َ ُربَّ
نني َقْبَل امِليالد. ناَعَة عاِئَدٌة لآلِف ال�ضِّ نا واثقوَن مْن اأنَّ هذِه ال�ضِّ َلُه، اإل اأَنَّ

الّتغيرُي الذي طراأَ على حرِف الِعّلةنوُع فعِلهفعُلهوزُنها�ضُم الفاعل

     

     

     

     

2 هاِت ا�ضَم الفاِعِل ِمن كلٍّ مَن االأفعال )َيعرُف - باَع - َرمى - َو�ضل(: 
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ا ياأتي: ا َبنَي الَقو�َضنِي ف ي ُكلٍّ مِمَّ 3 اخرَتْ ا�ضَم الفاِعِل املنا�ضِب مِمَّ

قراأَ: ■

ت. مقروء.ب. ُمقِرئ.اأ. قارئ.

اأكل: ■

ت. اآِكل.ب. اأّكال.اأ. ماأكول.

ناعاِت الَقدميِة ف ي َبْلَدِتك. 4 ا�ضتخدْم اأ�ضماَء الفاِعلنَي ِمَن االأْفعاِل الثُّلِثيَِّة ف ي ِكتاَبِة فْقَرٍة عن تاريِخ اإِْحدى ال�ضِّ

 

 

 

اأح�صنت، مع متنياتي بالتوفيق
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فةالّدر�س الّثالث �صِب بعد الهمزة املتطرِّ تنويُن النَّ
ُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوقَّ

حتديد الهمزة املتطّرفة.. 1

ر�ضم تنوين الن�ضب بعد الهمزة املتطّرفة  على نحو �ضليم.. 2

توظيف كلمات منّونة تنوين ن�ضب ف ي جمل معّبة.. 3

 تاأّمل وتذّكر

َفِة: لنتذّكر معاً ما ياأتي: اأواًل قاعدة كتاَبِة الهمَزِة املتطرِّ

ُتكَتُب على األٍف اإذا كان احلرُف الَّذي قبلها مفتوحًا.)ملَجاأَ( ■

 وُتكَتُب على ال�ّضطِر اإذا �ُضِبَقْت بحرٍف �ضاكن.)دْفء( ■

 وُتكَتُب على واو اإذا �ُضبَقت بحرٍف م�ضموم.)تنبُّوؤ(. ■

ة 1 املهمَّ

االأَْمثَلة

أ ل�ضال والّطني والآجر.	. اُب َمن�ضاأً لل�ضّ يعدُّ الرتُّ

اِنُع ماًء و�ضل�ضاًل ل�ضنِع القدور.	.أ ي�ضَتخَدُم ال�ضّ

1 ما نوُع الهمَزِة ف ي كلٍّ من الكلمَتني امللّونَتني؟ 

2 اأين ُر�ضَمت الَهمَزُة ف ي كلمِة )من�ضاأ( وكيف ر�ضَم تنويُن الّن�ضب؟
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3 مِبَ �ُضِبقت الهمزُة ف ي كلمة )ماء(؟ وكيَف ُر�ضَم تنوين النَّ�ضب؟ 

 

 

اال�صتنتاج

ُير�َضُم تنويُن النَّ�ضِب فتحتني فوق الهمزة املتطرفة املكتوبة على األف اأو امل�ضبوقة باألف.

تدّرب

ً منهما ف ي جملة من اإن�ضائك. نتني تنويَن ن�ضٍب، ثّم �ضع كلَّ اجعل الكلمتني االآتيتني منوَّ

ملجاأ:   ■

هواء:   ■

ة 2 املهمَّ

االأَْمثَلة

أ اُف جزءًا ِمْن دوِن َتزيني.	. َتَرَك اخَلزَّ

ُة ُتعطي ِدْفئًا َرقيقًا.	.أ ينيَّ الُبيوُت الطِّ

كاَن اجِلداُر َمليئًا ِبالنُّقو�ِس الَبديَعة	.أ

ب. َنِة َتْنويَن َن�ضْ ْد َنوَع الَهْمَزِة ف ي الَكِلماِت املَُنوَّ 1 حدِّ

 

َفٍة َمْر�ضوَمٍة على الأِلف؟  2 هل انَتَهْت اأَيٌّ ِمْن هِذِه الَكِلماِت ِبَهْمَزٍة ُمَتَطرِّ
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ِب اآخَر ُكلٍّ ِمْنها؟ ِلٍف؟ َكيَف ُر�ِضَم َتْنويُن النَّ�ضْ 3 هْل �ُضِبَقِت الَهْمَزُة ف ي اأَيٍّ ِمْن هِذِه الَكِلماِت ِباأَ

 

َبب. ِ ال�ضَّ ا َقْبَلها. َبنيِّ َلًة َعمَّ ًة ُمْنَف�ضِ َلًة ِبا َقْبَلها، وَمرَّ ًة ُمتَّ�ضِ ِب َمرَّ 4 جاَءْت اأِلُف َتْنويِن النَّ�ضْ

 

اال�صتنتاج

َفِة، اإذا مل تكن الهمزة على األف ولي�س قبلها األف،  ُير�ضم تنويُن الّن�ضب: على �ضكِل األٍف فوَقها َفتحتان بعد الهمزة املتطرِّ
وتبقى الألف ُمنف�ضلًة اإذا كان احلرف الَّذي قبل الهمزة ل يّت�ضل با بعده.

مثال: جزءًا وت�ضبح الألف مّت�ضلة اإذا كان احلرف قبل الهمزة يّت�ضل با بعده مثال: دفئًا.

تدّرب

1 اجعل الكلمتني االآتيتني منّونتني تنوين ن�ضب:

عبء:   ■

 مقروء:   ■

ب. 2 املأ الَفراَغ ِبالَكِلماِت االآِتَيِة )بطْيء - ن�ْصء - عطاء( َبْعَد َتْنويِنها َتْنويَن َن�ضْ

َنْطَمُح اأَْن َنُكوَن اأكرَث ……………… َعَلينا اأَْن َنْبِنَي……………… ُمْبِدَعًا. كاَن الَعَمُل. ……………… 

ُه ُمتَقٌن.  لِكنَّ
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ا ياأتي: ِب ف ي ُكلٍّ مِمَّ 3 علِّْل ِكَتابَة َتنويِن النَّ�ضْ

�ضيئاً:   ■

 

خمبوءاً:   ■

 

رداًء:   ■

 

نباأً:   ■

 

ُير�َضُم تنوين ُالنَّ�ضِب:

���طِر اإذا �ضبقها حرٌف ل يقبُل  ■ فِة املفردة املر�ض���ومة على ال�ضَّ األفًا منف�ض���لًة فوَقها فتحتان بعد الهمزة املتطرِّ
التِّ�ضالَ با بعده )جزءًا(.

األفًا ُمتَّ�ضلًة فوَقها فتحتان اإذا �ضبقها حرٌف يقَبُل التِّ�ضاَل با بعده.)دفئًا(  ■
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التو�ّصع ف ي كتابة فكرة رئي�صةالّدر�س الّرابع
ُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوقَّ

حتديِد الِفكَرِة الّرئي�َضِة ملقَطٍع من َن�سٍّ ما.. 1

التو�ّضِع ف ي كتاَبِة ِفكَرٍة رئي�َضٍة.. 2

اقراأ الن�ّص االآتي، ثّم اأجب:
َيان ِمْهَنُة الطَّ

���عبِة، فهي حتتاُج اإىل متريناٍت ريا�ض���ّيٍة قا�ض���يٍة واإىل ال�ّض���باحِة وغرِيها، وحتتاُج اأي�ضًا  ُتَعدُّ ِمهنُة الّطرياِن مَن املهِن ال�ضّ
اإىل موؤّهالٍت علمّيٍة كدرا�ض���ِة الهند�ض���ِة لأنَّ الّطائرَة ت�ض���مُّ اآلٍت دقيقًة، واإىل الإملاِم بعلوِم اجلغرافيا والأجواِء و الأر�ضاِد 

اجلوّية.

Aero Icarus  :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/aero_icarus/4274851208/ :امل�صدر
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تعّرف

ابقة: ئي�ضَة للفقرِة ال�ضَّ 1 اخرْت مّما ياأتي الفكرَة الرَّ

اِر اإىل علوٍم خمتلفة.ب. اأهمّيُة مهنِة الّطريان.اأ. �ضعوبُة مهنِة الّطريان. ت. حاجُة الطيَّ

2 ما اأ�ضباُب �ضعوبِة مهنِة الّطريان؟

 

ارًا؟ 3 ما العلوُم الَّتي يحتاُجها مْن يودُّ ممار�ضَة الّطرياِن كي ي�ضبَح طيَّ

 

تدّرب

1 اأكمِل املخّطَط االآتي:

الِفَكرة الّرئي�ضُة : �ضعوبُة مهنِةَ الّطريان. ■

الِفَكُر الفرعّية: ■

Ԁ .حاجُة الطّياِر اإىل متريناٍت ريا�ضّية

Ԁ .حاجُة الطّياِر اإىل �ضهادٍة علمّية

 

 

حِت الِفَكُر الفرعّيُة الفكرَة الّرئي�ضة؟  2 هْل و�ضَّ

 

ِد االأدواِت التي َربطِت الِفَكَر ببع�ضها بع�ضاً. 3 حدِّ
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4 اخرْت مّما ياأتي ِفَكراً تدعُم الفكرَة الّرئي�ضة:

ُخُلوُّ َج�ضِد الطّياِر مَن الأَْمرا�س. ■

ارتداُء الطّياِر اللِّبا�َس الأنيق. ■

حاجُة الطّياِر اإىل لغٍة بجانِب لغِته. ■

حاجُة الطّياِر اإىل درا�ضِة الكيمياء. ■

ِف الِفَكَر الفرعّيَة التي اخرتَتها اإىل الفقرِة ال�ّضابقِة ُم�ضتخدماً اأدواِت الّربِط املُنا�ضبة. 5 اأ�ضِ

  

  

  

ن�صتنتج
بط املنا�ض���بة مثل: الواو-  ���ُحها وتدعُمها، وُت�ض���تخدُم فيها اأدواُت الرَّ حتتاُج الفكرُة الّرئي�ض���ُة اإىل فكٍر فرعّيٍة تو�ضّ

الفاء - لأن...
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طّبق

ْع ف ي الفكرِة الّرئي�ضِة االآتيِة مّتبعاً اخلطواِت التي َتليها: تو�ضَّ

عوبُة مهنِة احِلدادِة ف ي املجتمع: �ضُ

اخلطوُة الأُوىل: حتديُد الفكِر الفرعّيِة الّداعمِة للِفكِرِة الّرئي�ضة. ■

اخلطوةُ الثّانية: ترتيُب الِفَكِر الفرعّيِة وجمُعها ف ي ِفْقرة. ■

اخلطوُة الّثالثة: الّربُط بنَي الِفَكِر باأدواِت الّربِط املُنا�ِضبة. ■

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

اأح�صنت
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املمّر�صةالّدر�س اخلام�س
ُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي الّتلميذ: ُيتوقَّ

قراءة الن�س قراءة �ضعّرية مراعيًا مهارة الإلقاء.. 1

ا�ضتنباِط ِفَكِر النَّ�سِّ )العاّمة - الّرئي�ضة(.. 2

�ضرِح معاين املفردات اجلديدة.. 3

تذّوِق النَّ�سِّ جمالّيًا.. 4

م�ضطفى ملح: �ضاعرمغربّي من مواليد مدينة  بر�ضيد، من دواوينه ) ع�ضافري الطفولة(.
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عزيزي التِّلميذ ما راأيَك اأن تقراأ النَّ�صَّ االآتي قراءة �ضامتًة، ُثمَّ تاول االإجابَة عن االأ�ضئلة الَّتي تليه؟

الن�ّس:

ف����ضِ ل اأن�ساهاوقَف���ْت ُتداوي ُج���ْرَح َمْر�ساها 11 بعزي���ٍة ف ي النَّ

ا�سٍة 21 ملَع���ْت ك�سم����ضٍ ف ���ي َثناياهاِمث���َل امل���الِك بب�سم���ٍة فيَّ

ٍف 31 فوِف َت�سرُي دوَن توقُّ ل العج���ُز اأوقَفه���ا ول اأَْعياه���ابنَي ال�سُّ

َفُتح����ضُّ اأنَّ العط���َف اأَحياه���ابَي���ٍد َت����ضُّ َمري�س���ةرً َمقرورةرً 41

َن�سَي���ْت لأجِل الّنا����ضِ ُدنياهاَن�ِسَيْت لأج���ِل الآخريَن �ُسوؤوَنها 51

ه���ا ُخِلقْت خِلدم���ِة اأنُف�ٍض 61 ناهافكاأنَّ ه���ا ياأ����ضٌ واأَ�سْ ق���د هدَّ

نيا بكلِّ حديقٍة 71 نيا عبرُي �َسذاهاهَي زه���رُة الدُّ قد فاَح ف ي الدُّ

���ٌة بي�س���اُء ف ���ي اأثواِبها 81 بُيمَناه���احوريَّ ُملّوح���ةرً  َت�س���ي 

َفغّناه���اف���كاأّن ف ���ي كلماِته���ا اأُن�سودةرً 91 اأم���ٌل  ه���ا  مَّ �سَ ق���د 
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املفردات اجلديدة

ثناياها: اأ�ضنانها اأعياها: اأتعبها مقرورة: م�ضابة بالبد.

الِفكرةُ العاّمة

َة من بني الِفَكِر االآتية: اخرت الفكرَة العامَّ

ة. �ضَ ُة ودوُرها الإن�ضاين.اأ. جماُل املمرِّ �ضَ ّب.ب. املمرِّ ُة مهَنِة الطِّ ت. اأهميَّ

ئي�َصة الِفْكرُ الرَّ

: ان�ضب كّلً من الفكِر االآتية اإىل املقطِع املنا�ضب من النَّ�صِّ

■ )…( ِة اخلارجّية.  �ضفاُت املُمّر�ضَ

■ )…( ِة ون�ضاُطها .  عمُل املمّر�ضَ

■ )…( ت�ضحَيُة املمّر�ضة من اأجل خدمة الّنا�س.  

اال�صتيعاب والفهم

- اأّواًل -

ُة تداوي مر�ضاها؟ 1 كيَف وقَفِت املُمّر�ضَ

 

ُة �ضوؤوَنها ودنياها؟ �ضَ 2 من اأجل من ن�ضَيْت املَُمرِّ
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- ثانيًا -

1 ا�ضتبعد االإجابَة الغلط فيما ياأتي:

ِة:  ■ اخليَّ من �ضفاِت املُمّر�ضِة الدَّ

�ضيان. ت. العزمية. ث. التَّفاين. اأ. العطف. ب. النِّ

من �ضفاِت املمّر�ضِة اخلارجيَّة: ■

اأ. ن�ضيطة. ب. مبت�ضمة. ت. بي�ضاء. ث. حزينة.

2 ما �ضبُب عوَدِة احلياة واالأمِل اإىل املر�ضى؟

 

موقٌف وراأي

اعر م�ضطفى ملح: ■ قال ال�ضَّ

اأن�سودةرً ق���د �سّمها اأم���ٌل فغّناهافكاأنَّ ف ي كلماتها 

وقال ال�ضَّاعر اإبراهيم طوقان ف ي و�ضف املمّر�ضات: ■

م���ن ُعذوب���ِة نطقه���نم���ّر الّدواُء بفي���ِك حلٌو

وازن بني اأثِر الكلمة العذبِة ف ي املري�ص عنَد كل ال�ّضاعَرين.
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اللغة والتاكيب

1 هات من االأبيات: �ضدَّ كلمة اأَرَاقها: ……………… ، مرادَف كلمِة اأَتَعَب:  

2 اأكمل منط اجلملة االآتية:

■ اأوراٌق منثورٌة. ■ مري�ضٌة مقرورٌة. 

اأر�ٌس:   ■ق�ضيدٌة:   ■

3 هات كلمَتني على منط فّيا�ضة: 

■  ■  

4 حّدد معنى الفعل )هّد( فيما ياأتي:

هدَّ العامُل اجلداَر املتداعي )…………………( ■هدَّ الياأ�ُس املر�ضى.)………………( ■

تدريبات قرائّية

ًة م�ضتخدمًا حركاِت اليَديِن و تعابرَي الَوْجه. ًة معبِّ 1 اقراأ الأبياَت قراءًة �ضعريَّ

ًا عن م�ضاعِر الإعجاب. 2 اقراأ البيَت الأخرَي معبِّ

عرّي. ، ثّم األقِه اأمام والَديك اأواأحد اأقارِبَك ُمراعيًا الإلقاِء ال�ضِّ 3 احفظ الّن�سَّ

التذّوق

هَرِة، مَب �ضّبه ب�ضمتها. �ضَة باملالِك والزَّ 1  �ضّبه ال�ّضاعر املمرِّ

 

2 اخرت من الق�ضيدِة بيتًا اأعجبَك، وبنّي �ضبب اإعجابك؟ 
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ا�صم املفعول من الفعل الثُّالثي املعتّلالّدر�س ال�ّصاد�س

عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منك ف ي نهاية هذا النَّموذج اأن تكون قادراً على:

�ضوِغ ا�ضِم املفعول من الفعِل الثُّالثي املعتّل.. 1

توظيِف ا�ضِم املفعول ف ي الّتعبري. . 2

 تاأّمل وتذّكر

لنتذّكر معاً ما ياأتي:

ا�ضم املفعول: ا�ضٌم يدلُّ على من وَقَع عليه الفعل.

���حيح( عل���ى وزن )مفعول( دوَن اأن َيطراأَ اأيُّ تغي���ري على اأحِد حروِفِه.  ■ ُي�ض���اُغ ا�ض���ُم املفعوِل من الفعِل الثُّالثّي )ال�ضَّ
)ُذِكر( )مذكور(.

ُي�ضَتقُّ ا�ضُم املفعول من الفعل املبنّي للمجهول. ■

االأَْمثَلة

أ كّل اإن�ضاٍن مذكوٌر بعمله.	.

اأخل�ْس ف ي عملك يكْن ذكرَك حممودًا.	.أ

1 ا�ضتخرج ا�ضم املفعول، واذكر وزنه من املثاّلني ال�ّضابَقني:

 

ما فعل كلٍّ منهما؟ ………………………… ما عدُد اأحرِفِه؟  

2 اأهَو �ضحيح اأْم معتّل؟  
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اال�صتنتاج

ٌة �ضحيحُة الآخِر لذا �ضيغا: على وزن مفعول. ا�ضما املفعول هما: )مذكور - حممود(. واأفعالهما ُثالثيَّ

تدّرب

هاِت ا�ضَم املَفعوِل من كلٍّ من االأفعال: 

مّد:   ■

�ضاأَل:   ■

اأكَل:   ■

االأَْمثَلة

أ النجاح مبنّي على املُثابرة الإتقان.	.

كلٌّ مّنا مدعوٌّ ليتقن عملُه ومعنيٌّ بتطويره.	.أ

املأ اجلدول االآتي باملطلوب وفَق النَّموذِج:

ا�ضُم 
املفعول

فعُلُه 
املا�ضي

موقُع حرف نوُعُه
العلَّة

�ضوُغه ا�ضم املفعولامل�ضارع

اإبدال حرف امل�ضارعة ميمًا مفتوحة يبنياآخر الفعلثالثي معتّلبنىمبنّي
وت�ضديد حرف العلَّة )الياء(

     مدعّو

     معنّي
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اال�صتنتاج

ُي�ض���اُغ ا�ض���ُم املفعوِل من الفعِل الّثالثّي )املعتّل الآخر( على وزِن الفعِل امل�ض���ارِع بعَد قلِب حرِف امل�ض���ارعِة ميمًا مفتوحًة 
وت�ضديِد حرِف العّلة )الواو - الياء(.

اقراأ املثال االآتي، ثم اأجب:

العربيُّ مقوٌل ف ي اأخالِقِه اأجمل الأقواِل.

1 حّدد ا�ضم املفعوِل الوارِد ف ي املثال:

 

2 من اأيِّ فعٍل اأُخَذ ا�ضُم املفعول )مقول(:

 

يَغ منه ا�ضم املفعول؟ 3 ما نوُع الفعِل قال من حيُث ال�ضّحة والعتالل؟ كيف �ضِ

 

اال�صتنتاج

ُي�ض���اُغ ا�ض���ُم املفعول من الِفعِل الثُّالثّي املعتّل الو�ض���َط على وزِن الفعل امل�ض���ارع بعد َقلِب حرف املُ�ضارعة ميمًا مفتوحًة: 
)ذاب، يذوب، مذوب(.

تدّرب

هاِت ا�ضَم املفعوِل من كلٍّ من االأفعال االآتية:

باع: …………………………  ■

 قاد: …………………………  ■

�ضال: ………………………… ■

�ضاد ………………………… ■
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قومي النهائّي التَّ
اقراأ النَّ�صَّ االآتي: 

َنْف�ضي َمغمورٌة باِئها، فهْل مْن ظامٍئ َي�ضُكُب وَي�ضرُب وَيْرَتوي؟ األ َلْيَتني كْنُت �ضجرًة مقطوعًة اأغ�ضاُنها كيال ُتزِهَر ول 
ُتثِمَر، فاأمُل العطاِء اأمرُّ مْن اأمِل َعدِمه.

َة الأوتاِر ف ي منزٍل ربُّه مبتوُر الأ�ضابِع،  ليتني كنُت ق�ضبًة مر�ضو�ضًة تدو�ُضها الأقداُم، فذلَك خرٌي من اأْن اأكوَن قيثارًة ف�ضيَّ
واأهُله ُطْر�ُس. فهْل ف ي الأر�ِس جاِئٌع َيجني َوياأُكل وَي�ْضَبع.

1 ا�ضتخرج ا�ضم املفعول من الن�ّص ال�ّضابق، ثّم حّدد فعله:

فعُلها�ضُم املفعول

 

 

 

 

2  �ضغ ا�ضم مفعول منا�ضب من االأفعال االآتية:

يجني ………………… ■تدو�س ………………… ■ ي�ضرب ………………… ■

3 حّول الفعل املا�ضي الَّذي ُو�ضَع تَته خّط اإىل ا�ضم مفعول منا�ضب:

ُكْن تلميذًا ُحمَدت اأخالقه .)…………( ■

اأُعِجْبت بحديقٍة �ُضِقي زرعها، وزها وردها ..)…………( ■

القاعدة
ي�ض���اُغ ا�ض���ُم املفعوِل مَن الفعِل الّثالثّي )املعتّل الآخر( على وزِن الفعِل امل�ضارِع بعَد قلِب حرِف امل�ضارعِة ميمًا  ■

مفتوحةً وت�ضديدِ حرفِ العلّة)الواو- الياء(.

ي�ضاُغ ا�ضُم املفعوِل مَن الفعِل الّثالثّي )املعتّل الو�ضط( على وزِن الفعِل امل�ضارِع بعَد قلِب حرِف امل�ضارعِة ميمًا  ■
مفتوحة. ذاب - يذوب - مذوب.
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عبد اهلل بن املقّفع: كاتب له موؤلفات كثرية، قام بتعريب كتاب ) كليلة ودمنة( للفيل�ضوف الهندي )بيدبا( الذي اأُخذ منه 
هذا الن�س.
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احلمامة والّثعلب ومالك احلزينالّدر�س االأّول
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منك ف ي نهاية هذا النَّموذِج اأن تكون قادراً على:

خ�ضّيات، الّزمان، املكان(.. 1 حتديِد )ال�ضَّ

ة.. 2 هاية( ف ي الق�ضّ حتديِد )البدايِة، العقدة، النِّ

ِة ح�ضَب ت�ضل�ضِلها.. 3 ترتيِب اأحداِث الِق�ضَّ
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ْخَلِة َفال  �ِس ِتْلَك النَّ ���َماِء، فَت�ْض���َرُع ف ي نقِل الُع�سِّ اإِىل َراأْ َزَعموا اأَنَّ َحماَمًة كاَنْت ُتْفِرُخ ف ي َراأْ�ِس َنْخَلٍة َطويَلٍة ذاِهَبٍة ف�ِي ال�ضَّ
ْخَلِة َو�ُضْحِقها، َفاإِذا َفَرَغْت ِمَن  ٍة، ِلطوِل النَّ ٍة وَتَعٍب َوَم�َضقَّ َت الَبْي�ِس اإل َبْعَد �ِضدَّ َعَلُه حَتْ ، َوَتْ ِكُن اأَْن َتْنُقَل ما َتْنُقُل ِمَن الُع�سِّ مُيْ
َها، َونكَبَ ِفراُخَها  ها ، وكاَن ُهناَك ثعلٌب ُيراقُب احلمامَة، َوَي�ضُب َعَليها حتَّى يفِق�َس بي�ضُ ���َنْت َبْي�ضَ ���ْت، ثمَّ َح�ضَ ْقِل با�ضَ النَّ
ُد اأَْن يَرقى اإَِلْيها اأَو ُتْلقَي اإَِلْيِه ِفراَخها، َفُتْلقيها  ْخَلِة، فَي�ض���يُح بها، ويتوعَّ ���ِل النَّ �ضْ مقدارًا ت�ض���تطيُع مَعُه النُّهو�َس، َفَيِقُف ِباأَ

اإَلْيه.
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ا َراأى احَلماَمَة َكئيَبًة َحزيَنًة  ْخَلِة، َفَلمَّ َفَبْيَنم���ا هَي ذاَت َيْوٍم وَقْد َكِبَ َلها َفْرخ���اِن اإِْذ اأَْقَبَل َماِلٌك احَلِزيُن، فوقَف َعَلى النَّ
�َض���ديَدَة الَه���مِّ قاَل لها: يا حمامُة مايل اأَراِك كَا�ِض���فَة الباِل؟ فقال���ْت: يامالُك احلزيُن، اإنَّ ثعلبًا ابُتلي���ُت ِبِه، كلَّما كاَن يل 
، قاَل لها مال���ٌك احلزيُن: اإذا اأتاِك  ْطَرُح اإَِلْيِه َفْرَخيَّ خلِة، فاأخاُف ِمْن���ُه، َفاأَ ُدين وَي�ض���يُح ف ي اأ�ض���ِل النَّ فرخ���اِن جْاَءين ُيهدِّ
ْوُت  ، ِطْرُت َعْنَك، َوجَنَ ر ِبنف�ِض���َك، فاإذا َفعْلَت، واأََكْلَت َفْرَخيَّ ، َوغرِّ ِليفعَل ذلَك، فقويل لُه: ل اأُْلقي اإِليَك َفْرَخيَّ فا�ض���َعْد اإيلَّ
ْعَلُب ف ي الوقِت الَّذي َعَرَف فيِه اأنَّ  ا َعلََّمها مالٌك احلزيُن هذِه احليَلَة َطاَر َفَوقَف َعلى �ض���اِطِئ َنْهٍر، َفاأَْقَبَل الثَّ ِبَنْف�ِض���َي، فلمَّ
اَح كما كاَن َيفعُل، فاأجابْتُه احلمامُة با َعلََّمها مالٌك احلزيُن، فقاَل َلها الثَّعلُب:  خلِة، ثمَّ �ضَ َت النَّ فرَخيها َكِبا، َفَوَقَف حَتْ

اأْخِبيني َمْن علََّمِك هذا؟ قاَلْت: علَّمني مالٌك احَلزين.
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يُح عْن مييِنَك،  هِر فوجَد مالكًا احلزي���َن واِقفًا، فقاَل لُه: يا مالُك احلزي���ُن! اإذا اأَتْتَك الرِّ ���َه الثَّعلُب اإىل �ض���اِطِئ النَّ توجَّ
َتْتَك عْن �ِضماِلك، فاأيَن تعُل راأ�َضَك؟ قاَل: اأجعُلُه عْن مَييني اأوَخْلفي،  َفاأيَن َتعُل راأ�َض���َك؟ قال: عن �ِض���مايل، قاَل: فاإذا اأَ
يُح ِمْن كلِّ مكاٍن وكلِّ ناحي���ٍة، فاأيَن َتعُلُه؟ قال اأجعُلُه حَتَت َجناَحي، قاَل: وكيَف َت�ض���تطيُع اأْن تعَلُه  ق���اَل: ف���اإذا اأََتْتَك الرِّ
َلُكنَّ اهلل َعَلْينا؛  - لقد ف�ضَّ رْيِ َنُع؟ َفَلَعْمِري - يا مَع�ْضر الطَّ ِرين َكْيَف َت�ضْ َت َجناِحَك؟ ما اأراُه يتهّياأُ َلَك! قال: َبلى، قاَل َفاأَ حَتْ
يِح  ِد والرِّ َت اأَْجِنَحِتُكنَّ ِمَن الَبْ ُكنَّ َتْدريَن ف ي �ضاعٍة َواِحدٍة ِمْثَل ما َندري ف ي �َضَنٍة، وَتْبُلْغَن ما ل َنْبُلُغ، وُتْدِخْلَن ُروؤو�َضُكنَّ حَتْ اإِنَّ

َنع؟  ، َفاأَِرين َكْيَف َت�ضْ َفَهنيئًا َلُكنَّ
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اأَْي  َت َجناِحِه... َفَوَثَب َعلْي���ِه الثَّعلُب َفهَمَزه هَمْزة دَقتَّ ُعُنَقُه، ثمَّ قاَل: يا عدوَّ نف�ِض���ِه اأَتَرى الرَّ اِئُر َراأْ�َض���ُه حَتْ اأَْدَخ���َل الطَّ
ِلْلَحَماَمِة، َوُتَعلُِّمها احِليَلَة ِلَنْف�ِضها، َوَتْعَجُز َعْن ذلَك ِلَنْف�ِضَك َحتَّى َي�ْضَتْمِكَن ِمْنَك َعُدوُّك. 
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املفردات اجلديدة

ئة احلال.  د. يرقى: ي�ضعد. كا�ضفة: �ضيِّ �ضرَع: بداأ. �ُضحقها: �ضّدة ارتفاعها. يتوّعد: يهدِّ

�ضها للهالك. مع�ضر: جماعة.  همزُه: �ضربُه. دّقت: ك�ضرت. ْر بنف�ضك: عرِّ غرِّ

الِفكرةُ العاّمة

ة مّما ياأتي: اخرت الفكرَة العاّمة للق�ضَّ

اأ. ا�ضتخداُم العقِل ُينجي من الَهالِك.

ب. الّطائُر الَغبّي.

ت. الّطائُر الَّذي اأنقَذ غريه ومل ينقْذ نف�ضه.
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اال�صتيعاب والفهم

، ما راأيك اأن تيَب عن الأ�ضئلة الآتية: الآن: وبعد اأن متّكنت من قراَءِة النَّ�سِّ

- اأّواًل -

ة العنا�ضَر االآتية: )ال�ّضخ�ضّيات- املكان- اخلاتة(. 1 حّدد من الق�ضّ

 

 

ة: 2 رّتب احلوادَث االآتية بح�ضب وروِدها ف ي الق�ضّ

■ )………………( تقدمُي مالك احلزين الّن�ضيحَة للحماَمِة.  

■ )………………( خلِة.   �ضروُع احلمامِة ف ي نقِل الع�ّس اإىل راأ�ِس النَّ

■ )………………( توّجُه الّثعلِب اإىل �ضاطئ الّنهر.  

■ )………………( وقوُف مالك احلزين على الّنخلِة. 

■ )………………( وثوُب الّثعلِب على مالك احلزين.  

3 ما ردُّ فعل الّثعلب عندما خ�ضَر وجبًة من فراخ احلمام؟

 

4 اأين التقى الّثعلُب مبالك احلزين؟
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- ثانيًا -

ها براأ�ِص الّنخلة.  1 مَب تعّلل بناَء احلماَمِة ع�ضَّ

 

2  علَم تدلُّ ن�ضيحُة مالك احلزين احلمامَة؟

  

3 تدّل �ضخريُة الّثعلِب من مالك احلزين على �ضفَتني: االأّوىل ف ي الثَّعلب والَثانية ف ي مالك احلزين، اذكرهما.

 

حيحة فيما ياأتي: 4 اخرت االإجابَة ال�ضّ

نقطُة �ضعِف احلمامةِ: ■

Ԁ جهلهاԀ اإهمالهاԀ طمعها

نقطُة �ضعِف مالِك احلزين: ■

Ԁ ضرعُة بديَهته�Ԁ حزُنه على فراِخ احلمامةԀ .نخداُعُه بالكالم املع�ضل

5  قال ال�ّضاعر:

هالَّ لنف�ِسَك كاَن ذا الّتعليميا اأيه���ا الّرجُل املعِلُّم غرَيه

ة ينطبق هذا البيت؟ براأيك،على اأّية �ضخ�ضّية من �ضخ�ضّيات الق�ضّ

 

اأ�صكر لك ح�صن الفهم واالإجابة
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موقٌف وراأي

1 لو كنَت مكاَن مالك احلزين عندما اأتاُه الّثعلب ماذا تفعل؟ وملاذا؟

 

 

 

2 ما راأيَك ف ي ن�ضيَحِة مالك احلزين للحمامة؟

 

 

اكيب اللُّغة والتَّ

1 بنّي معنى )همزًة( ف ي اجلملَتني االآتيَتني:

ت عنقه ■ همَز الّثعلُب مالكًا احلزين همزًة دقَّ

  

ة  ■ ن�ضّمي الهمزة املكتوبة ف ي بداية الكلمة همزًة اأوليَّ

 

2 هات من الفعل )ي�ضيُح(  ف ي اجلملة االآتية ا�ضم فاعل وا�ضم مفعول.

الثَّعلُب ي�ضيُح باحلمامة  

ح معناه. د( ف ي جملة من اإن�ضاِئَك تو�ضّ 3 �ضع الفعل )يتوعَّ
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تدريبات قرائية

نة: 1 اقراأْ ما ياأتي ُمراعياً �ضبَط ُبنيِة الكلماِت امللوَّ

لطوِل الّنخلِة و�ُضْحِقها. ■

َلكم اهلُل علينا. ■ رِي لقد ف�ضَّ  لَعَمْري يا َمْع�ضَر الطَّ

ــــوِت مبا ينا�ضــــُب املوقَف  اوي - مالك احلزين - احلمامة - الثَّعلب(مراعنَي تلويَن ال�ضَّ ــــْل مــــَع رفاِقك االأدوار)الرَّ 2 مثِّ
عوَر العاطفّي. وال�ضُّ

التذّوق

ُد اأْن َيْرقى اإليها اأوُتلقَي اإليه  ���عوُر العاطفيُّ الَّذي كاَن ينتاُب احلمامَة عندما يجيُء الثَّعلُب وي�ض���يُح بها، ويتوعَّ 1 ما ال�ضُّ
فراَخها؟

 

 

عجَبْتك؟ وملاذا؟ ِة اأَ اِت الق�ضّ 2 اأيُّ �ضخ�ضيِّ

 

 

 

 

 

 

 

اأح�صنت، مع متنياتي بالتوفيق



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول176 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

االأدوات الَّتي تنف ي الفعلالّدر�س الّثاين
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

في.. 1 ا�ضتنتاِج معنى النَّ

تعّرِف بع�ِس الأدواِت الَّتي تنف ي الفعل املا�ضي.. 2

تعّرِف بع�ِس الأدوات الَّتي تنف ي الفعل امل�ضارع.. 3

ف ي على الفعل وبعد دخوله.. 4 مالحظة اختالف معنى اجلملة قبِل دخول حرف النَّ

تاأّمل وتذّكر
لنتذّكر معاً ما ياأتي:

الكالم:  ■

Ԁ .ا�ضمԀ .فعلԀ .حرف

الفعل:  ■

Ԁ .ما�سԀ .م�ضارعԀ .اأمر

ة 2 املهمَّ

االأَْمثَلة

أ ل ي�ضتطيع الَثعلُب الو�ضوَل اإىل احلمامِة.	.

لن تلقَي احلمامُة بفرَخيها.	.أ

مل ي�ضت�ضلم الّثعلُب لالأمر.	.أ

ما علَم مالك احلزيُن امل�ضرَي املنَتظَر.ث.أ
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1 ما نوع اجلمل ال�ّضابقة؟ وملاذا؟

 

2 �ضع خّطًا حتت الأفعال الواردة ف ي اجلمل ال�ّضابقة.

3 حّدد نوَع الأفعال ال�ّضابقِة من حيث الّزمن.

 

4 هل ي�ضتطيُع الّثعلُب الو�ضوَل اإىل احلمامِة ف ي املثال الأّول؟ 

 

5 ما الأداُة الَّتي نفت وقوَع الفعل امل�ضارع )ي�ضتطيع(؟ 

 

6 هل وقعت الأفعاُل ال�ّضابقة اأومل تقع؟ 

 

7 ما الأدواُت الَّتي نفت وقوَع الأفعال ال�ّضابقة؟ هل دّونتها ف ي دفرتك؟ 

 

8 ما راأيك اأن ت�ض���ع الأدوات الَّتي نفت حدوَث الفعل املا�ض���ي ف ي حقل والأدوات الَّتي نفت حدوث الفعل امل�ض���ارع ف ي 
حقل اآخر.  

االأدوات الَّتي نفت امل�ضارعاالأداة الَّتي نفت املا�ضي

  

9 ما املعنى الَّذي اأفاده حرف الّنف ي ف ي اجلمل ال�ّضابقة؟
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اال�صتنتاج

لت اإىل اال�ضتنتاجات االآتية: االآن بعد اإجابتك عن جميع االأ�ضئلة ال�ّضابقة ب�ضكٍل رائع البدَّ اأّنك تو�ضّ

الّنف ي هو عدم حدوث الفعل وهو عك�س الإثبات. ■

Ԁ .فَقويل: كتب زيٌد  اأثبت حدوث الفعل

Ԁ .وَقويل: ما كتب زيٌد  نفيت حدوث الفعل

اأدوات الّنف ي هي: )لن - مل - ل - ما(. ■

من الأدوات الَّتي تنف ي الفعل املا�ضي:)ما( ■

من الأدوات الَّتي تنف ي الفعل امل�ضارع: )لن - مل - ل(. ■

تدّرب

اأّتم الفراَغ باأداة نف ي منا�ضبة:

……………… ُيلدُغ موؤمٌن من جحٍر مّرَتني. ■

………………… خاَب مْن ا�ضَت�ضار. ■

وقْعُت ف ي اخَلطاأ لأيّن ………………… اأفّكر جّيدًا بامل�ضاألِة. ■

ائب. ■ ………………… اأتراجع عن قراٍر �ضَ
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ة 2 املهمَّ

االأَْمثَلة

أ مل يهمْل خالٌد واجباتِ املدر�ضةِ .	.

لن يذهبَ  املري�سُ  اإىل الطبيب.	.أ

ر�س.	.أ ل يحفُظ الك�ضول الدَّ

1 ماذا عمَل احلرُف )مل( ف ي الفعل )يهمل( غري الّنف ي ف ي املثال الثَّاين؟ 

 

2 كيف اأعرب الفعل امل�ضارع بعد )مل(؟ 

 

3 ماذا عمل احلرف )لن( ف ي الفعل )يذهب( غري الّنف ي ف ي املثال الثَّاين؟ 

 

4 كيف اأعرب الفعل امل�ضارع بعد )لن(؟ 

 

5 هل عمل احلرف )ل( ف ي الفعل )يحفظ( غري الّنف ي ف ي املثال الثَّالث؟

  

6 هل يختلُف اإعراُب الفعِل اإذا �ضبقه حرف الّنف ي )ل(؟ 

 

7 اأعرب الفعل )يحفظ( الوارد ف ي املثال الثَّالث اإعرابًا تامًا.
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قومي النهائي التَّ

اقراأ الّن�صَّ االآتي ب�ضكٍل جّيد، ثّم اأجب عن االأ�ضئلة الّنحوّية االآتية:

َجرِة: ملاذا اأنِت حزيَنٌة؟ النَّهُر ِلل�ضَّ

َجرُة: َكيَف َعَرْفَت؟ ال�ضَّ

ِديِقِه �َضْيئًا. ِديُق لُيْخف ي َعَلى �ضَ ِدقاُء، وال�ضَّ يُح مَلْ َتْرُق�ْس اأَْغ�ضاُنِك، اأَْخِبيني َفَنْحُن اأَ�ضْ ِت الرِّ النَّْهُر: ِعْنَدما َمرَّ

َل. َوُمْنُذ ذِلَك  َنقُّ ُك اإل اأَنا ف ي َمكاين، َفَما َفاَرَقني الإِْح�ضا�ُس ِبامَلَلِل؛ لأنَّني ل اأَ�ْضَتِطيُع التَّ ــــَجَرُة: ُكلُّ الأَ�ْض���ياِء َحويل تَتَحرَّ ال�ضَّ
َجَرِة، َومَلْ َتْظَهْر َبراِعُم َجِديَدٌة  ِفراُر َعَلى ال�ضَّ حوُب َواِل�ضْ َعاِم، َفَبدا ال�ضُّ ���ا�ِس امِلياِه والطَّ ���َجَرُة َعِن اْمِت�ضَ الَيوِم ِاْمَتَنَعِت ال�ضَّ
���َجَرِة، َوَما َعاَد َخريُرُه ُيْطِرُب الَع�ض���اِفرَي، َفاأََخَذِت  ْهُر حِلاِل ال�ضَّ ���َجَرِة ِمْن َقْبُل. َحِزَن النَّ ���ِة َزْه���َرٍة. َوَهذا مَلْ َيْحُدْث ِلل�ضَّ لأيَِّ
���َجَرِة، َفِهَي َلْن َتِقَف َمْكُتوَفَة  ىل ال�ضَّ َعاَدَة اإِ ْن ُتعيَد ال�ضَّ َرْت اأَ ْهِر َقرَّ ثْت اإِىل النَّ ���َبِب، َوِعْنَدما حَتدَّ الَع�ض���اِفرُي تَت�َض���اَءل َعِن ال�ضَّ
َجَرُة َوحيَدة. َجَرِة ول ُتغاِدرها، َوِبذِلَك َلْن َتعوَد ال�ضَّ اَن ال�ضَّ َفَقْت َعَلى اأَْن ت�َضْكَن اأَْغ�ضَ ها ف ي َغمٍّ َوُحْزٍن، َواتَّ ِدَقاوؤُ الأَْيِدي واأَ�ضْ
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1 اْملأ اجَلْدَوَل االآِتي ِباملَْطلوب:

اأداة النفيالفعل املنفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ٍة َقراأَتها َعِن احِلْكمة. 2 ا�ْضَتْخِدِم االأَْفَعاَل املَْنِفيََّة ف ي َتْلخي�ِص ِق�ضَّ
  

  

  

  

اأدوات النفي:

من الأدواِت الَّتي تنف ي الفعل املا�ضي)ما(. ■

من الأدوات الَّتي تنف ي الفعل امل�ضارع )لن - مل -ال- ما(. ■
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ةالّدر�س الّثالث تلخي�س ق�صّ
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموذِج اأن تكوَن قادراً على:

تعّرف مهارة الّتلخي�س.. 1

ة اأحببتها على نحٍو �ضليم.. 2 تلخي�س ق�ضّ

اجَلَمُل وال�ّصنام

غاُر  كاَن اجلمُل الهرُم ي�ضرتيُح ف ي بقعٍة َجرداء خاليٍة   اإل من بع�ِس الآثاِر القدميِة وهو ي�ضدُر اأنينًا كالّنواح، �ضمَعُه ال�ضّ
الذي���َن َخرجوا �ض���باَح يوِم اجلمعِة ف ي رحلٍة للتع���ّرف بالآثاِر. تقّدموا منُه وه���و يبُك على الأر�ِس فداَعبوُه ومَل�ض���وا َوبَرُه 
���خمَة. قفَزت هدى فوَق ظهِرِه وقالْت: ملاذا لَك هذا الّنت���وُء ف ي ظهرِك دوَن كلِّ احَلَيواناِت؟  الّناع���َم وتاأّملوا َمالحَمُه ال�ضّ

هزَّ اجَلمُل براأ�ِضِه وقاَل:

اإّنه �ضناٌم، �َضاأروي لِك ِحكايَته. اإّنها خرافٌة ولي�ضْت ِحكاية. يقولوَن اإّن اجلدَّ الأّوَل للِجماِل مل يكْن لُه �ضناٌم وكاَن ك�ضوًل 
وَيق�ض���ي وقَت���ُه كلَُّه بنَي الّطع���اِم والّنوِم، حّتى مرَّ بِه َقطيٌع م���َن الَغَنِم فقالوا لُه: ما نفُعَك اأنَت اأّيه���ا احَلَيوان؟ تتناوُل هذِه 
���خمٍة وحترُم بقّيَة َحيوان���اِت امَلرعى منها، فلم يهتمَّ با قالِت الأغن���اُم، وقال: اتُركوين..  احل�ض���ائ�َس الطرّيَة بكمّياٍت �ضَ

اتُركوين �َضاأنام.

ت اأماَمُه الِبغاُل واحلمرُي واخليوُل فقاَلت: ومرَّ

ماذا تفعُل اأّيها احَلَيواُن الك�ضوُل؟ ل �ضيء … انظْر اإلينا ونحُن نحمُل الأثقاَل، وجنرُّ العرباِت، ونقطُع امل�ضافاِت.. هّيا 
ُكْن َن�ضيطًا مثَلنا.

اتُركوين....اتُركوين �َضاأنام.

���غاُر فاإّن ال�ّض���ناَم هَو اخت�ضاٌر من كلمِة )�ض���اأنام(، ثّم اإّنني اأ�ضبْحُت كالأغناِم اأقّدُم َلَبني وحَلمي لإطعاِم  وهكذا اأّيها ال�ضّ
قّدُم الَوَبَر واجللَد والأ�ضعاَر لكلِّ  حارى ال�ّضا�ضعِة... وكذلَك كاملاعِز اأُ الإن�ضاِن... وكاخليوِل اأقطُع امل�ضافاِت ول اأبايل بال�ضّ

ُئ فيِه ِغذائي. ناُم فهَو خَمَزين اأُخبِّ ثاَر، اأّما هذا ال�ضِّ مْن َيطلُب الّثوَب اأو اخَليمَة اأو الدِّ



183

املفردات اجلديدة
داء. ثار: الرِّ جرداء: ل نبات فيها. الدِّ

تدّرب

1 اأين كان اجلمل ي�ضرتيح؟ 

 

2 من زاَر اجلمل؟ ومتى؟ 

 

3 ما �ضبُب وجوِد ال�ّضنام على ظهِر اجلمل؟ 
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ة الَّتي تدور حولها اأحداثها. ة.حّدد بطل الق�ضّ 4 حّدد ال�ضخ�ضّية الّرئي�ضة ف ي الق�ضّ

 

ة (:  ة.) ال�ضخ�ضّيات امل�ضاعدة وامل�ضاندة ف ي الق�ضّ 5 اذكر ال�ّضخ�ضّيات الّثانوّية ف ي الق�ضّ

  

ة؟ ومتى؟ ) مكان الق�ضة وزمانها(. 6 اأين حدثت الق�ضّ

ة: …………………………  ■ زمانها: ………………………… ■مكان الق�ضّ

ة. اأي: اأهّم االأحداث التي جرت فيها: 7 اأكمل احلوادث الّرئي�ضة االآتية ف ي الق�ضّ

رواية اجلمل احلكاية. ■زيارة الأطفال ■ ا�ضرتاحة اجلمل ■

 

 

 

اأ�صكر لك دّقة املالحظة

طّبق

ة ال�ّضابقة قراءة واعية متاأنّية: االآن اأدعوك لقراءة التلخي�ص االآتي للق�ضّ

���غاِر �ض���باَح يوِم اجلمعِة، ف�ضاألوُه عن �ضَبِب وجوِد  كان اجلمل الهرم ي�ض���رتيح ف ي بقعٍة جرداَء، زارته جمموعُة من ال�ضِّ
���نام اخلرافّية عن اجلّد الأّول للجمال الَّذي كان ك�ض���وًل ياأكُل ويناُم، وقد مّرت  ال�ّض���نام ف ي ظهره، فروى لهم ِحكاَيَة ال�ضَّ
حَمِة اأْن يجعَلُه اأف�ض���َل امَلخلوقات،  بِه ُقطعاُن الأغناِم واملاعِز واخليوِل واحلمرِي حتثُّه على الّن�ض���اِط، فطلَب من َمالِك الرَّ

واأنفَعها لالإن�ضان فلّبى لُه طلبه �ضرَط اأْن يجعَل فوَق َظهِرِه هذا ال�ّضنام حّتى ل ينام.
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اأحّبائي التلميذ لنتاأّكد من اأّن م�ضمون الق�ضة ال�ّضابقة مل يتغرّي ف ي امللّخ�ص، وذلك من خلل كتابة اجلمل الَّتي تدّل 
ة الّرئي�ضة وفق النَّموذج االآتي:  على كّل حدث من اأحداث الق�ضّ

اجلملة التي تدّل عليهاحلدث

كان اجلمُل الَهِرُم ي�ضرتيُح ف ي بقعٍة جرداء....ا�ضرتاحُة اجلمِل

 زيارُة الأطفاِل

 روايُة اجلمِل احلكايَة

 حثُّ احليواناِت جدَّ اجلماِل على العمل

حمة  طلُب جّد اجلمال من مالِك الرَّ

حمِة طلب جّد اجلمال  تلبيُة مالِك الرَّ

والآن لبّد اأّنكم تعّلمتم مهارَة التَّلخي�سِ ب�ضكٍل جّيٍد.. األي�س كذلك...؟

ة: تعالوا نتذّكر �ضوّيًة اخلطوات الَّتي ُقمنا بها لتلخي�ِص الق�ضّ

ة الّرئي�ضة، ال�ّضخ�ضّيات الّثانوية(. ■ ة:)ال�ّضخ�ضيَّ ما اخلطوُة االأّوىل؟ حتديد �ضخ�ضّيات الق�ضَّ

ة ومكانها. ■ الثَّانية؟ حتديد زمان الق�ضّ

ة. ■ الثَّالثة؟ حتديد احلوادث ) اأوالأفكار ( الّرئي�ضة للق�ضّ

ة باإيجاز. ■ ابعة؟ نعيد �ضرد اأحداِث الق�ضّ الرَّ

من خالل اخلطوات ال�ّضابقة لبّد اأنَّكم تعّلمتم مهارَة الّتلخي�س.

ٍة ما باإيجاٍز يوؤّدي امل�ضموَن الأ�ضا�ضّي بو�ضوٍح واأمانٍة ويحافظ على ال�ّضخ�ضّيِة  التَّلخي�ص: اإعادُة كتاَبِة ن�سٍّ اأو ق�ضّ
ة.  الّرئي�ضِة واحلوادِث الّرئي�ضِة ف ي الق�ضّ
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قومي النِّهائّي التَّ

ٍة اأخرى تختارونها؟ اأحّبائي التلميذ واالآن وبعد اأن امتلكنا مهارة الّتلخي�ص ما راأيكم ف ي تلخي�ص ق�ضّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اأح�صنت، مع متنّياتي بالتوفيق
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ال�ّصم�س والّريحالّدر�س الّرابع
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منَك ف ي نهاَيِة هذا النَّموذِج اأن تكوَن قادراً على:

َب والّنداء.. 1 ر�ِس قراءًة جهرّيًة �ضليَمًة ومعّبًة، ُمراعيًا ال�ضتفهاَم والتَّعجَّ قراءِة الدَّ

ئي�َضِة للّدر�س.. 2 حتديِد الفكَرِة العاّمة والِفَكِر الرَّ

�ضرِح الكلماِت اجلديدة ف ي الّدر�س.. 3

حتليِل النَّ�سِّ جمالّيًا.. 4

الدكتور �ض���وقي اأبو خليل: كاتب فل�ض���طيني من مواليد)1941م(، والدكتور نزار اأباظة: كاتب �ضوري من  مواليد)1946م(، لهما 
كتابات كثرية ف ي جمال  اأدب الأطفال والتاريخ والّلغة العربّية، وقد اأُخذ هذا الن�ّس من كتاِب ال�ضم�س والريح.
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-1 -

حراِء،  خوَر ال�ضَّ ُت �ضُ م�ُس: اأنا اأفتِّ عْت كلُّ واحدٍة منُهما اأنَّها اأقوى ِمْن �ضاحبِتها، قالِت ال�ضَّ م�ُس والّريُح، وادَّ حَتاَوَرِت ال�ضَّ
ا�ُس ف ي الهاجرِة، فيخَتِبئ���وَن ف ي بيوِتهم، وَيرَحُل اأهُل املُُدِن ِب�ض���ببي  ���ي النَّ اأُ�ض���يُل الَع���رَق مَن اجِلباِه والأج�ض���اِم، َيهرُب منِّ
َيلجوؤوَن اإىل اجِلباِل العاليِة لَيْبحثوا عْن ن�ض���ماٍت َي�ض���رَتِوحوَن بها َخْوفًا مْن َبط�ضي، اأو يق�ضدوَن البحَر، َيق�ضوَن نهاراِتهم 
ذيُب بَحراَرتي  الَم، وَتق�ض���َي على الّليِل فيهرُب، اأُ َد الظَّ ُتها الّريُح اأنَّني اأنا التي ت�ض���تطيُع اأْن ُتبدِّ ف ي املاء. ولعّلِك َن�ض���يِت اأيَّ
باَت  اخن. اأّما فواِئدي فكثريٌة َتكاُد ل حُت�ضى، َيكفيني منها اأنَّ النَّ ُر املاَء ال�ضَّ بخِّ ُن املاَء الباِرَد، واأُ ���لَب، واأُ�ض���خِّ اجْلليَد ال�ضّ
َل اإليِه الإن�ضاُن  ���ْوئي، ولولَي لنتهِت احلياُة على �ض���طِح الأر�ِس، واآخُر ما و�ضَ ل ي�ض���نُع غذاَءُه من دوين، ول َيعي�ُس اإل ب�ضَ
توليُد الّطاقِة ال�ّضم�ضّيِة التي حَتلُّ حملَّ الّنفِط والكهرباِء، هذا غرُي الّدفِء الذي اأن�ضُرُه، واملاُء الذي اأُبّخُرُه في�ضرُي �َضحابًا 

يح؟! يحمُل اخلرَي اإىل كلِّ مكان.. فَمْن مّنا الأَْقوى و الأنفُع يا �ضديَقتي الرِّ

- 2 -

تي؛ اأمْل َت�ضمعي يا  تي وقوَّ ِك لْن َت�ض���تطيعي اأْن َتبلغي �ضدَّ ُتها ال�ّض���م�ُس العظيمُة �ض���حيٌح.. ولكنَّ قالِت الّريُح: كلُّ ما ُقْلِتِه اأيَّ
ُع  ُم املنازَل والّدوَر وُتروِّ فَن ف ي الِبحاِر، وتقلُع الأ�ضجاَر مْن فوِق اجلباِل؛ وحُتطِّ رِة التي ُتغِرُق ال�ضُّ �ضاحَبتي بالعوا�ضِف املُدمِّ
َن منُه �ض���حاٌب يحمُل املطَر اإىل كلِّ مكان،  ريَن املاَء ليتكوَّ الآِمنني، ثمَّ اإنَِّك قْلِت يا �ض���ديَقتي ال�ّض���م�س: اإّنِك اأنِت التي تبخِّ

ري اإل بدفعي لها. حَب ل َتْ ون�ضيِت اأنَّني اأنا التي اأحمُل ال�ّضحاَب واأ�ضوُقُه اإىل الأرا�ضي الَعْط�ضى، لأنَّ ال�ضُّ

-3-

نا اجلداَل، َتعايل نّتفْق على �ض���باٍق نرتاَهُن عليِه، فمْن تنجُح مّنا فيِه، تذعُن الأُخرى  قالِت ال�ّضــــم�ُص: قْد تاَدْلنا فاأكرَثْ
ها ف ي اّدعاِء الُقّوة. لها، وتقرُّ بحقِّ

قالِت الّريُح: وما هَو؟

قالِت ال�ّضم�ُص: انظري اإىل هذا الفاّلح الذي يعمُل ف ي حقِلِه، هْل ت�ضتطيعنَي اأْن َت�ضلبي منُه عباَءَته؟

قالِت الّريُح: ما اأ�ضهَل ذلك!

، وتراهَنِت ال�ّض���م�ُس والّريُح على اأْن َمْن َتنتِزُع عِن الفالح عباءَتُه  قالِت ال�ّضــــم�ُص: بْل ما اأ�ض���َعبُه عليَك، وما اأهوَنه عليَّ
���ِت الّريُح على الفالح فط���اَرْت اأطراَف عباَءِته ُتري���ُد اأن تاأخَذها، فلّما اأح�سَّ اأم�ض���َك بها،  تُك���ْن اأقوى مْن �ض���ديَقِتها. هبَّ
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���َك بها اأكرَث وَلفَّ ج�ضَمُه بها بعنايٍة، فغ�ض���بِت الّريُح، وزاَدْت مْن �ُضرعِتها وثوراِنها، فقب�َس الفالُح  فا�ض���تّدِت الّريُح فتم�ضَّ
على العباءِة، ودخَل البيَت لئال تفلَت منه.

قالِت الّريُح: قْد خ�ضْرُت الّرهاَن يا َعزيزتي، فهّيا لرَنى كيَف َت�ضتطيعنَي اأْن َتنَزعي عنُه عباَءَته.

�ض���كنِت الّريُح، واأ�ض���رَقِت ال�ّض���م�ُس، فخرَج الفالح مْن بيِتِه ليتابَع عمَلِه ف ي حقِلِه، فزادِت ال�ّض���م�ُس م���ْن َحرارِتها َفردَّ 
 ، َر اأكماَمُه، وزاَد لهيُبها حتَّى مْل يعِد الّنا�ُس ُيطيقوَن احلرَّ الفالح طرَف عباَءِته على ج�ضِمه، فازداَدْت حراَرُتها اأكرَث َف�ضمَّ

وعندئٍذ خلَع الفالُح عباَءتُه بنزٍق وهَو ي�ضيُل َعرقًا، وَرماها جانبًا ل ُيبايل بها.

ْرُت عليِك يا عزيَزتي الّريح؟! لقْد حّقْقُت ِبُلطفي، ما مْل حتّققيِه اأنِت بُعنِفك. قالِت ال�ّضم�ُص: اأراأيِت كيَف انت�ضَ

املفردات اجلديدة

هار. نزٍق: خفة و�ضرعة. الهاجرِة: منت�ضف النَّ

الِفكرةُ العاّمة

ُة للنَّ�صِّ مّما ياأتي، هي: الفكرُة العامَّ

م�ِس على الّريح.اأ. القّوة لي�ضت بالعنِف. ت. ال�ّضم�ُس والّريُح تت�ضارعان.ب. انت�ضاُر ال�ضَّ

ئي�َصة الِفْكرُ الرَّ

ِة: رّتب الفكر االآتية بح�ضب ت�ضل�ضلها ف ي الق�ضّ

يح. )...( ■ م�ِس مع الرَّ رهاُن ال�ضَّ

تها. )...( ■ يِح بقوَّ تفاُخُر الرِّ

يِح. )...( ■ م�ِس مع الرَّ حواُر ال�ضَّ
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اال�صتيعاب والفهم

- اأّواًل -

1 ما ال�ّضخ�ضّيتان املتحاورتان ف ي الن�ّص؟

 

2 ما نوُع النَّ�صِّ ال�ّضابق؟ 

 

: 3 اأكمل �ضفوياً الفراغات مبا ينا�ضُب من النَّ�صِّ

ُت …………و..………………و………………و  ■ م�ُس باأنَّها ُتفتِّ افتَخرِت ال�ضَّ

يُح بنف�ِضها فهي..…………و..………………و  ■ وافتَخرِت الرِّ

يِح:  ■ م�ِس:…………و…………………و……………… والرِّ مْن فوائِد ال�ضَّ

- ثانيًا -

1 ما الّرهاُن الَّذي جرى بني ال�ّضم�ص والّريح؟

 

 

2 ما املغزى من الن�ّص ال�ّضابق؟

 

 

3 �ضمِّ فكرة كّل من املقطَعني االأّول والثاين: 
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4 عّلل ما ياأتي:

التحّدي بني ال�ّضم�س والّريح    ■

خ�ضارُة الّرياِح ف ي الّرهان    ■

فوُز ال�ّضم�ِس على الّريح    ■

5 ماذا تّثل �ضخ�ضّية الفّلح ف ي راأيّك؟ 

 

6 ا�ضتبعد االإجابة الغلط فيما ياأتي:

العالقة بني ال�ّضم�س والّريح:

تكامل. ■حتابب. ■تخا�ضم . ■تناف�س. ■

موقٌف وراأي

1 ماذا تفعل اإذا: حتّداك رفيقك ف ي اإظهار مدى قوته اجل�ضّدية؟

 

2 �ضاهدت اأخاك يفاخر ب�ضفاته اخلارجّية؟ 

 

اكيب اللُّغة والتَّ

1 ا�ضتعن باأحد اأقاربك وبنّي معنى )قب�ص( ف ي اجلمل االآتية:

ُح على العباءِة   ■ قب�َس الفالَّ

قب�َس الّرجل املاَل   ■

قب�َس يَدُه عن م�ضاعدة الفقري   ■
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2 ابحث ف ي املقطع االأّول عن:

■ )…………( كلمة بعنى فْتكي:  

■ )…………( �ضد اأبرد:  

■ )…………( جمع موؤّنث �ضامل:  

■ )…………( جمع تك�ضري:  

تدريبات قرائّية

اقراأ املقطع االأّول مراعياً:

ال�ضتفهام والتعّجب والنداء. ■

 الثَّاين معّبًا عْن �ضعور الّثقة بالّنف�س والعتزاز. ■

ة قراءةً لفظيَّة �ضحيحة. ■  تبادلْ اأنت ورفيقك الأدوار ف ي قراءة احلواريَّ

التذّوق

1 اأكمْل ما ياأتي وفَق النَّموذج: غلَب على النَّ�صِّ ت�ضخي�ُص الّطبيعِة، مْن مثل:

يُح �ضديقُة ال�ّضم�س. يُح، فالّريُح �ضخ�ٌس َيْن�ضى، والرِّ ُتها الرِّ لعلَِّك َن�ضيِت اأيَّ

 

 

ْ ما ف ي اجلمِل االآتيِة مْن َت�ضاّد: 2 بنيِّ

ُن املاَء ثم يبد   ■ اأُ�ضخِّ

ما اأ�ضَعبُه عليَك وما اأهوَنه علّي   ■
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اجلموعالّدر�س اخلام�س
عزيزي الّتلميذ: ُيتوّقع منك ف ي نهاية هذا النَّموذج اأن تكون قادراً على:

تعّرِف اأنواِع اجُلموِع ف ي اللُّغِة العربيَّة.. 1

تِه واإعراِبه.. 2 امل ودلَلِ ر ال�ضَّ ا�ضتك�ضاِف طريقِة �ضوِغ جمع املذكَّ

ِث ال�ّضامل ودللته واإعرابه.. 3 ا�ضتك�ضاِف طريَقِة �ضوِغ جمِع املوؤنَّ

تعّرِف جموِع التَّك�ضرِي ودللتها وطريقة اإعرابها.. 4

 تاأّمل وتذّكر

لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اجلمع: ما دّل على اأكرث من اثنني، وله ثالثة اأنواع:

امل. ■ جمُع املذّكِر ال�ضَّ

امل. ■ ِث ال�ضَّ جمُع املوؤنَّ

جمُع التَّك�ضري. ■

االأَْمثَلة

أ ا�ضتفاَد الباحثوَن من فوائدها.	.

ترى الفالحني يلجوؤون اإىل بيوتهم.	.أ

نقابُل كثريًا من املزارعني.	.أ

1 �ضع خّطًا حتت الكلمات الَّتي ُت�ضرُي اإىل اأكرث من اثَنني.
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2 رّد اجلموع اإىل مفردها.

الباحثون:    ■

حني:    ■ الفالَّ

املزارعني:   ■

3 ماذا اأ�ضفنا اإىل املفرد حتَّى اأ�ضبح جمعًا ف ي املثال الأّول؟

 

4 ماذا اأ�ضفنا اإىل املفرد حتى اأ�ضبح جمعًا ف ي املثاَلني الثَّاين والثَّالث؟

 

ل؟ 5 ما اإعراب كلمة )الباحثون( ف ي املثال الأوَّ

 

6 ما اإعراُب كلَمتي )الفالحني واملزارعني( ف ي املثالني الثَّاين والثَّالث؟

  

اال�صتنتاج

اجَلْمُع: ا�ضٌم يدلُّ على اأكرَث من اثَننِي اأو اثَنَتني ومن اأنواع اجَلْمع:

فع  جمع املذّكر ال�ّضــــامل: ا�ض���ٌم يدلُّ على اأكرِث من اثَنني من الّذكوِر العقالِء، ُي�ض���اُغ بزياَدِة واو ونون مفتوحة ف ي حالة الرَّ
وياء ونون مفتوحة ف ي حالتي النَّ�ضب واجلر.
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االأَْمثَلة

لميذ: تاأّمل املجموعَة الثَّانيَة من اجلمل، ثم اأجب: الآن عزيزي التِّ

أ ُب موجاُت احلرِّ اأمرا�ضًا.	. ُت�ضبِّ

زمةَ .	.أ توؤّمُن ال�ّضم�ُس الّطاقاتِ الالَّ

تنع�ضنا بقطراتِ املطر.	.أ

1 دلَّ على اجلموِع الواردِة ف ي اجلمِل ال�ّضابقة بو�ضِع خّط حتتها.

2 ردَّ اجلموع ال�ّضابقة اإىل �ضيغة املفرد.

 

3 ماذا اأ�ضفنا للمفرد حتى اأ�ضبح جمعًا؟

  

4 هل دّلت هذه اجلموع على املذّكر اأو املوؤنث؟

  

5 اأعرب هذه اجلموع ح�ضب ورودها ف ي اجلمل.

 

اكتب ا�ضتنتاجك:

 

 

اال�صتنتاج

امِل: ا�ضٌم يدلُّ على اأكرِث مِن اثَنَتنِي، وُي�ضاُغ بزياَدِة اأِلٍف وتاٍء َمْب�ضوَطٍة. جمُع املُوؤَنَِّث ال�ضَّ

ِه الَك�ْضرة. ّمُة، وعالمُة ن�ضبِه الك�ضرُة نيابًة عن الفتحِة وعالمُة جرِّ عالمُة رفِعه ال�ضّ
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االأَْمثَلة

اقراأ االأمثلَة االآِتَيَة، ُثمَّ اأَِجب:

أ ُحَب كْي َت�ضقَي احُلقول.	. َتنقُل الّريُح ال�ضُّ

ُنقابُل الكثرَي مَن املُ�ضافريَن اإىل اأماكِن ال�ّضياَحة.	.أ

احلقوُل َعْط�ضى.	.أ

حب - اأماكن(.   عزيزي التِّلميذ: تاأّمل الكلماِت االآتيَة:)احلقول - ال�ضُّ

1 هل دّلت هذه الكلمات على مفرد اأومثّنى اأوجمع؟ 

 

2 رّد اجلموع ال�ّضابقة اإىل املفرد.

 

3 هل تغرّيت �ضورة الكلمة بني املفرد واجلمع؟

  

4 ماذا اأ�ضّمي هذا النوع من اجلموع؟

  

5 اأُتعَرُب جموُع التَّك�ضرِي اإعراَب املفرِد اأم لها اإعراٌب خا�سٌّ بها؟ 

 

اأنت تلميذ جمتهد
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اال�صتنتاج

ِ �ضوَرِتِه ف ي املُْفَرد. َجْمُع التَّك�ضرِي: ا�ضٌم َيُدلُّ على اأَكرَث من اثَننِي اأو اثَنَتنِي، َمَع َتَغريُّ

�ْضَرة. ِه الكَّ ُة، وعالمُة ن�ضِبِه الَفتَحُة، وعالَمُة جرِّ مَّ ُيعَرُب َجْمُع التَّك�ضرِي اإِعراَب ال�ضِم املُْفَرِد؛ فعالمُة رفعِه ال�ضَّ

مناذُج ُمعَربة:

اِب. اقاِت مَن الرتُّ َجَرُة الطَّ َت�ْضَتِمدُّ ال�ضَّ

ُة الّظاهرُة ف ي اآِخِره. مَّ : فعٌل م�ضارٌع مرفوٌع، َوَعالمُة َرْفِعِه ال�ضَّ ت�َضتَمدُّ

اِهَرُة ف ي اآِخِره.  ُة الظَّ مَّ َجَرُة: فاِعٌل َمرُفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�ضَّ ال�ضَّ

ٍث �ضامِل. ُه َجْمُع ُموؤَنَّ ِبِه الَك�ْضَرُة ِنياَبًة َعِن الَفْتَحِة؛ لأنَّ وٌب، َوَعالَمُة َن�ضْ اقاِت: َمْفُعوٌل ِبِه َمْن�ضُ الطَّ

. مَن: حرُف جرٍّ

اِهَرُة ف ي اآِخِرِه. ِه الَك�ْضَرُة الظَّ ، َوَعالَمُة َجرِّ ُروٌر ِبَحْرِف اجلرِّ الرّتاِب: ا�ْضٌم جَمْ

َتَرى الَفلحنَي ف ي الُبيوِت.

ِمرٌي ُم�ْضَترِتٌ َتْقديُرُه)اأنت(. رُة َعَلى الأَِلِف، والَفاِعُل �ضَ ُة املَُقدَّ مَّ َتَرى: ِفْعٌل ُم�ضاِرٌع َمْرُفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�ضَّ

ٍر �َضامِل. ُه َجْمُع ُمَذكَّ ِبِه الياُء؛ لأَنَّ وٌب، َوعالمَة َن�ضْ الَفلحنَي: َمْفُعوٌل ِبِه َمْن�ضُ

 . ف ي: حرُف جرٍّ

اِهَرُة ف ي اآِخِره. ِه الَك�ْضَرُة الظَّ ، َوعالَمُة َجرِّ ُروٌر ِبَحْرِف اجلرِّ البيوِت: ا�ْضٌم جَمْ



ــف ال�ّصاد�س االأ�صــا�صــي، الفــ�صــل االأّول198 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّتقومي النهائّي

1 هات جمع االأ�ضماء االآتية، مبّيناً نوع اجلمع: وا�ضعة - مدر�ضة - َعْهد.

 

 

 

2 حّول املثّنى اإىل اجلمع املنا�ضب، وغرّي مايلزم ف ي كلٍّ مّما ياأتي:

تعاهدت ال�ضديقتان على الوفاء ■

 

د الطائران على الغ�ضن   ■ غرَّ

 

�ضقى الفالحان الأر�س   ■

 

راأيُت الطائرتني حتّلقان عاليًاَ   ■
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اخلال�صة
اجَلْمُع: ا�ضٌم يدلُّ على اأكرَث من اثَننِي اأو اثَنَتني. اأنواعه:  ■

ــــامل: ا�ض���ٌم يدلُّ على اأكرِث من اثَنني من الّذكوِر العقالِء، وُي�ض���اُغ بزياَدِة واو ونون مفتوحة ف ي  ■ ر ال�ضَّ جمع املذكَّ
حالة الرَّفع وياء ونون مفتوحة ف ي حالتي النَّ�ضب واجلر.

َمْب�ض���وَطٍة. ■ وت���اٍء  اأِل���ٍف  بزي���اَدِة  وُي�ض���اُغ  اثَنَت���نِي،  م���ِن  اأك���رِث  عل���ى  ي���دلُّ  ا�ض���ٌم  ــــامِل:  ال�ضَّ ــــِث  املُوؤَنَّ جمــــُع    
ِه الَك�ْضرة. ّمُة، وعالمُة ن�ضبِه الك�ضرُة نيابًة عن الفتحِة وعالمُة جرِّ عالمُة رفِعه ال�ضّ

ِ �ضوَرِتِه ف ي املُْفَرد. ُيعَرُب َجْمُع التَّك�ضرِي اإِعراَب  ■ َجْمُع التَّك�ضرِي: ا�ضٌم َيُدلُّ على اأَكرَث من اثَننِي اأو اثَنَتنِي، َمَع َتَغريُّ
�ْضَرة. ِه الكَّ ُة، وعالمُة ن�ضِبِه الَفتَحُة، وعالَمُة جرِّ مَّ ال�ضِم املُْفَرِد؛ فعالمُة رفعِه ال�ضَّ

اأح�صنت، مع متنياتي بالتوفيق
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 فريق الـعـمل الـفـني:
ني يف الّلغة العربّية والّلغة االإنكليزية والريا�صيات والهند�صة والّر�صم اليدوّي  ] تنفيذ [ مـجـموعة من اخلرباء املخت�صّ
والت�صوير ال�صوئّي واخلـّط العربّي والّر�صم الرقمّي والت�صميم الكرافيكّي واالإخراج الطباعّي و اإدارة امل�صاريع الفنّية 

 
 ] اإنتاج [ مركز بابل، �رسكة معروف لالإنتاج الفنّي، دم�صق، اجلمهورية العربية ال�صورية

www.babel.productions ] املوقع االإلكتوين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمي:
ني التـربوّيني من وزارة التبية يف اجلمهورية العربية ال�صورية ووكالة االأمـم املـتـحدة لالإغـاثة وت�صغـيل  ] اإعداد وحت�صي [ مـجـموعة من املـخـتـ�صّ

الالجئني الفل�صطـيـنيني يف ال�رسق االأدنى االأونروا  ومنـّظـمـة االأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�صـف.
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