






���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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54امل�ضتثنى باإلال�ّضاد�س
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رقم ال�سفحةعنوان الّدر�سالّدر�س
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ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين6 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

جمل�س العدلالّدر�س الأّول
عزيزي التِّلميُذ يتوّقُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموذِج اأن تكون قادراً على:

قراءِة النرَّ�سِّ قراءًة جهرّيًة.. 1

ِة والِفَكَر الّرئي�ضة.. 2 حتديِد الفكرِة العامرَّ

حتليِل النرَّ�سِّ امل�ضرحيِّ اإىل عنا�ضره: )الّزمان واملكان، ال�ّضخ�ضيات، الأحداث(.. 3

تذّوق النرَّ�سِّ جمالّيًا. . 4

بع���د ع���ودة رّواِد الف�ض���اِء من الّرحلِة اإىل �ض���طِح القمر، يدخُل ال�ّض���اِعُر على مديِر عملّيات غزو الف�ض���اِء ويجري بينهما 
احلوار الآتي:
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�ضّيدي املدير اأرجوك. ال�ّضاعر: 

تكّلم. املدير: 

هذه الكنوُز يجب اأن َتبقى ف ي طيِّ الكتماِن ال�ّضديد، واأّي ت�ضّرٍب خلِبها �ضيحدُث كارثة. ال�ّضاعر: 

كارثة ؟! املدير: 

اأخ�ضى اأن يكوَن �ضيٌء قد ت�ضّرَب، هذه البقّيات الكثريُة غرُي عادّية. ال�ضكرترية: 

برقّيات ؟! اقرئي. املدير: 

خوِر الواردِة من القمر. �ضركاٌت وموؤ�ّض�ضات من اأنحاِء العامِل ت�ضتف�ضُر عن حمتوياِت عّيناِت ال�ضّ ال�ضكرترية: 

لو عرَف العامُل هذِه املحتويات ف�ضوَف يقع ما ح�ضبته، مل اأكْن اأريُد لهذِه الكنوز اأن تاأتَي اإىل هنا. ال�ّضاعر: 

ولهذا، اأحدْثَت ذلك ال�ّضجاَر هناك ؟ املدير: 

نعم، و�ضاأ�ضمُد، و�ضاأ�ضتمّر. ال�ّضاعر: 

ت�ضتمرُّ ف ي ال�ّضجار ؟! املدير: 

ل، �ضاأ�ضتمرُّ ف ي الّدفاِع عن راأيي. ال�ّضاعر: 

املفردات اجلديدة

ل بني الكلمة ومعناها: �ضِ

مناذجطّي الكتمان

اأرجاء عّينات

�ضّري للغايةاأنحاء



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين8 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الِفكرةُ العاّمة

َة مّما ياأتي: اقراأ النَّ�صَّ ال�ّضابق قراءًة �ضامَتًة، ثّم حّدد الفكرَة العامَّ

ِة. خوِر القمريرَّ هِب.ب. غزِو الف�ضاء.اأ. قيمُة ال�ضّ ت. كنوُز الذرَّ

الفكُر الّرئي�سة

: رّتب الفكَر الآتية بح�ضب ورودها ف ي النَّ�صِّ

■ )………( ُر ال�ضتمراَر بال�ّضجاِر دفاعًا عن راأيه.   ال�ّضاعُر يقرِّ

■ )………( ِة خِب الكنوز.    ال�ّضاعُر يحِر�ُس على �ضريرَّ

■ )………( اِت املُر�َضَلَة.   ال�ّضكرتريُة تقراأُ البقيرَّ

ال�ستيعاب والفهم
1 حّدد ال�ّضخ�ضيات الّرئي�ضة املتحاورة ف ي النرَّ�سِّ 

 

2 حّدد زمان امل�ضرحيرَّة ومكانها. 
 

3 مباذا عاد الرّواد من القمر ؟ 
 

4 ما الكنز الرَّذي يق�ضده ال�ّضاعر ؟  
  . 5 هات عنوانًا اآخر للنرَّ�سِّ

موقٌف وراأي

ف ي راأيك ملاذا طلَب ال�ّضاعر اإىل املدير اأن تبقى الكنوُز �ضّراً ؟
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الّلغة والّتاكيب

1 هات 

جمع: ثروة: ………… ■مفرد: رّواد: ………… ■مرادف: متدّفق: …………  ■

2 بنّي معنى كلمة )ركب( فيما ياأتي:

ركب الّرجل املخاطر ………… ■

ركب الّرجل ال�ّضفينة ………… ■

ركب الّرجل راأ�ضه ………… ■

تدريبات قرائية

تبادل احلواَر اأنت واأحد اأفراد اأ�ضرتك مراعياً:

وتي مبا ينا�ضب احلوار. ■  الّتلوين ال�ضّ

 التعّجب وال�ضتفهام. ■

التذّوق
خور على القمر ف ي قوله:)هذه الكنوز على القمر هي ثروة لبلدك( ؟  1 مَب �ضّبه ال�ضاعر ال�ضّ

 
خور من عندك. 2 هات ت�ضبيهًا اآخر لل�ضّ

 

اخلال�سة
���َة له عنا�ضر:)الأحداث- الّزمان واملكان- ال�ّضخ�ضيات … اإلخ( واأهّم عنا�ضر  ُة: فنٌّ نرثيٌّ ي�ض���ِبُه الِق�ضرَّ  امل�ضرحيَّ

لون. رَّلُ على خ�ضبةِ امل�ضرح، ويوؤدِّي الأدوارَ فيها املمثِّ ة: احلوار، لأنرَّها تُ مَث امل�ضرحيرَّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين10 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

امليزان ال�رّشيفالّدر�س الّثاين
ع منك ف ي نهايِة النَّموذِج اأن تكون قادراً على:  عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

رف ّي للفعِل الثُّالثيِّ والّرباعيِّ )املجّرد(.. 1 حتديِد امليزاِن ال�ضرَّ

ت�ضنيِف الأفعاِل املجّردِة واملزيدة.. 2

حتديِد وزِن الكلماِت املُجّرَدِة واملزيدة.. 3

تاأّمل وتذّكر

ر معًا ما ياأتي: لميذ: لنتذكرَّ عزيزي التِّ

الفعل من حيث عدد حروِفِه الأ�ضليَِّة نوعان:

ٍة ل ميكن ال�ضتغناء عن اأيِّ واحٍد منها. مثال:)جل�س(. ■ : مكّوٌن من ثالثِة اأحرف اأ�ضليرَّ فعٌل ثالثيٌّ

ٍة لميكُن ال�ضتغناَء عن اأيِّ واحٍد منها، مثال:)دحرج(. ■ فعل رباعي: مكّون من اأربعِة اأحرف اأ�ضليرَّ

الأَْمثَلة

عزيزي التِّلميذ: اقراأ الأمثلة الآتية، ثم اأجب:

أ َدَخَل ال�ّضاعُر اإىل مديِر العملّيات.	.

َح�ُضَن ُخُلق ال�ّضاعر.	.أ

َرِكب الرّواُد املخاطر.	.أ

خور.	.أ َحلرَّ املعمل لغز ال�ضّ
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1 حّدد الأفعال الواردة ف ي الأمثلة ال�ّضابقة.

 

2 ما عدُد اأحرِف كلٍّ منها ؟ اأهذه الأفعال جمّردة اأم مزيدة ؟

  

3 قارن بني )َدَخَل( و)َفَعَل( من حيث عدد اأحرفهما، وحركاتهما . 

 

ل من )َدَخَل( فاء الفعل، فماذا ن�ضّمي كاّلً من احلرفني الّثاين والّثالث منه ؟  4 اإذا �ضّمينا احلرف الأورَّ

 

.) 5 حّدد فاء الفعل وعينه ولمه لكّل من الأفعال: )َح�ُضَن - َرَكَب - َحلرَّ

  

( ؟  6  اإذا كان وزن الفعل: )َدَخَل( هو)َفَعَل(، فما وزن الأفعال: )َح�ُضَن - َرِكَب - َحلرَّ

 

ال�ستنتاج

رف ي للفعل الثُّالثيِّ املجّرد هو)َفَعَل(. ■ امليزان ال�ضرَّ

رف ي )فاء الفعل(، وُي�ضّمى الثرَّاين )عني الفعل(، وُي�ضّمى  ■ ل من الفعل الثُّالثي املّجّرد ف ي امليزان ال�ضرَّ ُي�ضّمى احلرف الأورَّ
الثرَّالث )لم الفعل(.

لكّل فعٍل وزن مياثله ف ي عدد اأحرفه وحركاته. ■



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين12 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

تدّرب

بط بال�ّضكل: هات وزن الأفعال الآتية منتبهاً لل�ضّ

مثال: َوَقَف: َفَعَل 

■ ……………… : َح�ِضَب: ……………… ■َكُبَ

اأنا اأثق بقدرتك على الإجابة

الأَْمثَلة

اقراأ �ضديقي التِّلميذ الأمثلة الآتية، ُثمَّ اأجب:

أ َبعرَثَ املديُر الأوراَق.	.

طماأَن معَمُل الّتحليِل ال�ّضاعَر.	.أ

- طماأََن( ؟ اأهما فعالن جمّردان اأم مزيدان ؟ 1 ما عدُد اأحرِف كلٍّ من الفعلني: )َبعرَثَ

 

( مبا يقابلها من حروف امليزان. باعي املجّرد )َفْعلَل( حّدد حروَف الفعِل )َبْعرَثَ رف ي للفعل الرُّ 2 امليزان ال�ضرَّ

 

3 اإذا كان وزُن )َبْعرَث( هو)َفْعَلَل( فما وزن الفعل )طماأَن( ؟ 

 

اأنا اأثق باإجاباتك الذكية
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ال�ستنتاج

باعي املجّرد )َفْعَلَل(. رف ي للفعل الرُّ ن�ضتنتج �ضديقي اأّن امليزان ال�ضرَّ

تدّرب

حّدد اأحرف امليزان لكلٍّ من الفعلني الآتيني:

َدْحَرَج:   ■َزْلَزَل:   ■

الأَْمثَلة
اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب:

أ خور.	. َعَرَف املدير نتيجَة معمِل حتليِل ال�ضّ

خوِر �ضّجًة.	.أ اأَْحَدَث خب ال�ضّ

ا�ْضَتْقَبَل املديُر ال�ّضاعَر ف ي مكتبه.	.أ

قَاَبَل املدير ال�ّضاعر.	.أ

1 ما نوع الفعل )َعَرَف( ؟ اأجمّرد اأم مزيد ؟  

2 لحظ الأفعال الواردة ف ي الأمثلة ال�ّضابقة، وامالأ اجلدول الآتي باملطلوب:

رف يالفعل نوعه وزنه ال�ضّ

)جمّرد- مزيد(

حروف الّزيادة 

ف ي الفعل

حروف الّزيادة 
ف ي امليزان 

ال�ضرف ي

الهمزةالهمزةثالثي مزيد بحرف واحداأَْفَعَلاأَْحَدَث

     

     



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين14 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

رف ي ؟ 3 ما العالقة بني الّزيادة ف ي الفعل، والّزيادة ف ي امليزان ال�ضّ  

 

4  قارن مو�ضع حرف الّزيادة ف ي كّل فعل من الأفعال ف ي الأمثلة ال�ّضابقة مبو�ضعه ف ي امليزان.

 

ال�ستنتاج

رف ي. الأحرف الّزائدة ف ي الأفعال يزاد مثلها وف ي مكانها ف ي امليزان ال�ضّ

تدّرب

حيح للفعلنَي الآتَيني مّما بني قو�َضني:  اخرت الوزن ال�ضّ

َتَبْاَرَز:)َتَفْاَعَل - َتَعْاَفَل - َتَفْعَلَل(. ■

 

اْنَت�َضَر:)اْفَتْعَلَل - ا�ْضَتْفَعَل - اْفَتَعَل(. ■

 

الّتقومي النهائّي

رف ي لكلٍّ من الكلمات الآتية: 1 اذكر الوزن ال�ضّ

َقْاَرَن.  ■

اْر.  ■ اْنِت�ضَ

ُيَقّلُب.  ■

اْنَتِظْر.  ■
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2 هات فعلنَي على كّل وزن من الأوزان الآتية:

َفْاَعَل.  ■

ا�ْضَتْفَعَل.  ■

َفِعَل.  ■

 

اخلال�سة 
رف ي لكلٍّ من الأفعال الّثالثّية املجّردة واملزيدة والأفعال الّرباعّية املجّردة واملزيدة. تعّرفنا اليوم امليزان ال�ضّ

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين16 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

عالمات الّتقيمالّدر�س الّثالث
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

تعّرِف مفهوِم عالماِت الرّتقيم.. 1

حتديد موطن ا�ضتخدام كّل عالمة من عالمات الرّتقيم.. 2

توظيف عالمات الرتقيم.. 3

تاأّمل وتذّكر

عزيزي التلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

قيم: تو�ضع بني اأجزاِء الكالِم املكتوب لإبراِز املعنى، وتو�ضيِحِه، وحتديد مواطِن الوقف ف ي القراءة وهي: عالمات الرتَّ

الُنقطتان ):(. ■

الفا�ضلة )،(. ■

النُّقطة ).(. ■

ب )!(. ■ عالمة الترَّعجُّ

عالمة ال�ضتفهام ) ؟(. ■

الفا�ضلة املنقوطة )؛(. ■

اخلط )_(. ■

اخلطان )_ _(. ■

ة نقط ).....(. ■ عدرَّ

الأَْمثَلة

�ضديقي التِّلميذ: اقراأ الأمثلة الآتية، ُثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التَّالية:

أ قال ال�ّضاعر: األ يوجد ب�ضٌر اآخرون غرينا ف ي بالٍد اأخرى  ؟	.

قال املدير: هذا طبيعٌي، واإّل ما كّنا قمنا بهذه املجهودات، وما كنتم ركبتم هذه املخاطر.	.أ

قال املدير: ما عالقتهم ؟ هل هم الرَّذين جاوؤوا بها  ؟	.أ
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1 ما الفعل الذي ُو�ضعت بعده النقطتان ف ي كلٍّ من الأمثلة ال�ّضابقة  ؟

 

2 اأين انتهى معنى اجلملة الّثانية ف ي املثال الأّول ؟ ما العالمة التي و�ضعت عند نهايتها ؟ 

 

3  هل الكالم ف ي املثال الثرَّاين مّت�ضل باملعنى ؟ هل فيه جملتان متعاطفتان ؟ دّل عليهما ؟ 

 

4 ما العالمة الرَّتي ا�ضتخدمت ف ي الف�ضل بني الكالم املترَّ�ضل باملعنى واجلملتني املتعاطفتني ف ي املثال الثرَّاين ؟

 

5 ما العالمة الرَّتي ا�ضتخدمناها للّدللة على ال�ضتفهام ف ي املثال الأخري  ؟

 

6 ماذا ن�ضّمي كًل من ):( و)،( و) ؟( و).( ؟ 

قيم ف ي الكتابة فقط، اأم ن�ضتخدمها ف ي الكتابة لت�ضاعدنا على الوقف ف ي اأثناء القراءة ؟ 7 اأن�ضتخدم عالمات الرترَّ

 

8  هل لهذه العالمات عالقٌة مبعاين اجلمل  ؟ 

ال�ستنتاج

قيم: اإ�ضاراٌت كتابّيٌة لها مدلولت ترتبط مبعنى اجلمل، وت�ضاعدنا على القراءة املعّبة. عالمات الرتَّ

قيم وا�ضتخداماتها: من عالمات الرتَّ

الفا�ضلة )،( تو�ضع بني اجلملتني املتعاطفتني، اأو املترَّ�ضلتني ف ي املعنى. ■

النُّقطة ).( تو�ضع ف ي نهاية اجلملة لتدّل على متام املعنى، وف ي نهاية الكالم. ■

عالمة التعّجب )!( تو�ضع بعد التعّجب.  ■

عالمة ال�ضتفهام ) ؟( تو�ضع بعد اجلملة ال�ضتفهاميرَّة. ■



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين18 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

تدّرب

قيم فيما ياأتي ونعّلل و�ضع كّل عالمة: الآن �ضديقي التِّلميذ دعنا ن�ضّمي عالماِت الرتَّ

ما اأجمل هذا القول ! وهل ينكر عاقٌل اأثره ف ي حياة الإن�ضان ؟

 

 

 

اأنا اأثق بقدرتك على الإجابة

الّتقومي النهائّي

قيِم املنا�ضبِة ف ي مكانها ف ي كلٍّ مّما ياأتي:  �ضع عالمات الرتَّ

قال املعّلُم …… من كاتُب م�ضرحّيِة جمل�ِس العدِل …… ■

اأجاب عامٌر …… توفيق احلكيم …… ■

اخلال�سة
ِة املعّبِة، ولها �ضلٌة وثيقٌة باملعنى الرَّذي يريده املتكّلم. قيِم: ت�ضاعدنا على القراءة اجلهريرَّ عالماتُ الرترَّ

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق
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ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين20 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

ةالّدر�س الّرابع احلوار ف ي الق�سَّ
عزيزي التِّلميذ: ُيتوَقُع منَك ف ي نهايِة النَّموذِج اأن تكون قادراً على:

تعريف احلوار.. 1

ة.. 2 حتديد وظائف احلوار ف ي الق�ضّ

ا�ضتخدام احلوار.. 3

 تعّرف

َة الآتيَة، ثمَّ نّفذ الأن�ضطَة الَّتي تليها: اقراأ �ضديقي التِّلميذ الق�ضّ
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ِرحَلُة الَكنِز

ندوَق من فتحِة النُّقود. وذاَت  ، ومل ينتِبه لفاأٍر �ض���غرٍي َغزا ال�ضّ اعتاَد رجٌل اإخفاَء نقوِدِه الورقّيِة داخَل �ض���ندوٍق خ�ض���بيٍّ
���اِن  ���ندوَق ولذوا بالَفراِر. وف ي الّطريِق تاآمَر ل�ضّ يوٍم هاجَمُه ثالثُة ل�ض���و�ٍس، وعّلقوُه ف ي �ض���جرِة الَفناِء، ثّم َحملوا ال�ضّ
ا على بع�ضِهما،  �ض���درَّ رفيِقِهما، واأَلقيا بِه ف ي اجَلرِف. وما اإن اأ�ض���َبحا معًا، حّتى طمَع كلٌّ منهما ف ي ن�ضيِب الآخِر، وانَق�ضّ
���ندوق. حينئٍذ خرَج الفاأُر فالتهمْتُه اأفعى، لكّن ِن�ض���رًا انق�سرَّ َعليها مَع رفاِقِه والتهَمها،  ف�ض���َقطا ف ي اجَلرِف وحتّطَم ال�ضّ
ثّم حّلَق ف ي اجلوِّ �ض���عيدًا، وبعَد ذلَك وقَف على �ض���جرٍة ف ي فناِء بيٍت وقد اأح�سرَّ باإعياٍء جعَلُه يتقّياأ فوَق راأ�ِس رجٍل مربوٍط 

بجذِعها.

ة الآتية: 1 اأكمل حوادث الق�ضّ

ندوِق. ■ اإخفاُء الّنقوِد ف ي ال�ضّ

ندوق. ■ دخوُل فاأٍر اإىل ال�ضّ

هجوُم ل�ضو�ٍس على بيٍت. ■

نِي على الّل�ّس الّثالث. ■ تاآمُر الّل�ضّ

 

 

ة. 2 �ضمِّ �ضخ�ضيَّات الق�ضّ

 

3 هل دار حواٌر بينها ؟ 

 

ة، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه: 4 اقراأ احلوار الآتي امل�ضاف اإىل الق�ضّ

َي وحّقك، فاأنا  وف ي الّطريِق اختلَف الّل�ض���و�ُس الّثالثُة على تقا�ُض���ِم الّنقود، قاَل الأّوُل هم�ض���ًا للّثاين: املاُل من حقِّ
ندوق، واأنَت ربطَت البخيَل اإىل ال�ّضجرة. بحثُت عن ال�ضّ

قال الّثاين: ورفيقنا كيف نتخّل�ُس منه ؟



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين22 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

قال الأّول: نرميِه ف ي اجلرِف، فاألقيا الّل�سرَّ الّثالث ف ي اجلرف.

ما احلدُث الرَّذي عّبَ عنه احلواُر ال�ّضابُق ؟ ■

 

ة ؟ ■ هل كانت فكرُة احلواِر بعيدًة عن الِفَكِر املوجودة ف ي الق�ضّ

 

من ال�ّضخ�ضّيتان املتحاورتان ؟ ■

 

هل كانت جمُل احلواِر طويلًة اأو ق�ضرية ؟ ■

 

هل كانت ممّلًة اأو �ضائقة ؟ ■

 

تعّلم
ني حول مو�ضوع حمّدد. ■ احلوار: هو كالٌم بني �ضخ�ضَ

ة: ال�ّضرد احلوار. ■ ن�ضتخدُم لعر�ِس الق�ضرَّ

ِة: جذُب القارئ ودفع امللِل عنه. ■ من وظائِف احلواِر ف ي الق�ضرَّ
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تدّرب

ِة م�ضتفيداً مّما �ضبق: ل ِوالّثاين ف ي الق�ضّ اأريد منك عزيزي التِّلميذ اأن تكمَل احلواَر الآتي بني الّل�ضني الأوَّ

وما اإن اأ�ضبحا معًا، حتى طمَع كلٌّ منهما ف ي َن�ضيِب الآخِر فقاَل اأحُدهما ف ي نف�ِضِه: اإذا قتلُتُه �ضاأفوُز بامَلبَلِغ كاماًل.

اأّما الآخُر فقاَل ف ي َنْف�ِضِه: اأنا اأقوى منُه، �ضاأبحُث عن حيلٍة كي اآخَذ املبلَغ كاماًل.

فقال له ب�ضوٍت عاٍل: ما راأيَك يا �ضاحبي اأن نتبارى ؟

قال الآخر: نتبارى ! كيف ؟ قال:  

 

 

بارك ال ّله فيك عزيزي، وفقك ال ّله 

طّبق

ة و�ضروط احلوار الّناجح. اكتب حوارًا بني الّن�ضر والّرجل املربوط اإىل جذع ال�ّضجرة، وحافظ على �ضروط الق�ضّ

 

 

 

 

 

 

 

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين24 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ



Carlos Latuff Carlos Latuff 

  James Gillray Henri Meyer
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 ممتعالّدر�س اخلام�س فنٌّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

ًة ُمراعيًا لفَظ َحْرفَ ي: )�س - ث(.. 1 قراءِة النرَّ�سِّ قراءًة جهريرَّ

ئي�ضة.. 2 حتديِد الفكَرِة العاّمِة والِفَكِر الررَّ

تف�ضرِي معاين املفردات.. 3

4 .. تذّوِق بع�ِس مواطِن اجلماِل ف ي النرَّ�سِّ

 الكاريكات���ور والّر�ض���وُم املتحّرك���ُة من فنوِن الّر�ض���ِم املحّببِة اإىل القلب، ودائمًا ت�ض���دُّ حوا�سرَّ الّنظِر وال�ّض���مِع والّذوِق، 
���حِك،  ُة التي تبعُث على ال�ضّ فتحتفُظ بهما، لت�ض���تعيَدُهما ف ي الوقِت املُنا�ض���ب. َيجمعُهما فنٌّ واحٌد هَو الّر�ض���وُم الكرتونيرَّ
���حُك ماّدُة هذا الفنِّ الرَّتي ي�ض���تعنُي بها الفّناُن للو�ض���وِل اإىل هدِفِه من نقٍد واإ�ض���الٍح وتقومٍي للمجتمِع، �ض���اأُنُه �ضاأُن  فال�ضّ
ذَع ف ي �ضكٍل با�ضٍم وجميٍل، وهي ل ُتعنى بالأفراِد، بل َت�ضعى اإىل اإ�ضالِح حاٍل َيعوُد  رفِة التي تقّدُم الَب�ضمَة والّنقَد الالرَّ الطُّ

باخلرِي على املجتمِع، اأوتكوُن نقدًا لبع�ِس الأحواِل ال�ضيا�ضّيِة اأو الجتماعّيِة املهّمِة ف ي حياِة الأفراِد واجلماعاِت.

املفردات اجلديدة

الآن �ضديقي التِّلميذ: اقراأ النَّ�صَّ ال�ّضابق قراءًة �ضامتًة، ثّم ا�ضتخرج:

�ضّد: املكروهة   ■

مرادف: تذب   ■

الفكرةُ العاّمة

عزيزي التِّلميذ اقراأ النَّ�صَّ ال�ّضابق، ثّم اخرت الفكرَة العاّمة املنا�ضبة له:

ب. اهتمام الأجداد بهذا الفّن.اأ. اأهداف الّر�ضوِم املتحّركة.

ت. فنون الّر�ضم املحّببة اإىل القلب.



The Fox and the Hare

Gena the Crocodile

The Hand

Hedgehog in the fog

Winnie the Pooh
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ئي�َسُة الفكرُ الرَّ

حّدد الفكر الَّتي ُتنا�ضب املقطَع ال�ّضابق مّما ياأتي:

حك. ■ ُة من فنوِن الّر�ضم الرَّتي تبعُث على ال�ضّ الّر�ضوُم الكرتونيرَّ

ما تتطّلبه الّر�ضوُم املتحّركُة والّر�ضم من الفّنان. ■

الفرق بني الكاريكاتور والّر�ضوم املتحّركة. ■

اأثق بقدرتك على الإجابة 

ال�ستيعاب والفهم

حيحَة من العبارة الغلط فيما ياأتي: من فهمك النَّ�صَّ ال�ّضابَق: مّيز العبارَة ال�ضّ

ُة بالأفراِد من دوِن املجتمع. ■ ُتعنى الّر�ضوُم الكرتونيرَّ

الكاريكاتور من فنون الر�ضم املحببة اإىل القلب ي�ضّد حوا�ّس الّنظر وال�ّضمع والّذوق. ■

موقٌف وراأي

ُل الّر�ضَم الكاريكاتوري اأو الّر�ضوم املتحّركة ؟ وملاذا ؟ لميذ: اأّيهما تف�ضِّ �ضديقي التِّ

  

 

الّلغة والّتاكيب

هات من الفعل )ر�ضم( كلماٍت تدلُّ على املعاين الآتية:

من يقوم بالّر�ضم  ■

من يقع عليه فعل الّر�ضم  ■

مكان الّر�ضم   ■



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين28 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

تدريبات قرائية

عزيزي التِّلميذ: اقراأ النرَّ�سرَّ ال�ّضابَق ُمراعيًا لفَظ حرفَ ي: )�س - ث(.

التذّوق

بنّي: هاِت تعبريًا اآخَر على غرار قولنا:

)الّر�ضوُم الكرتونّيُة ل ُتعنى بالأفراِد بل ت�ضعى اإىل اإ�ضالح حاٍل(.

  

اخلال�سة
�ضديقي: تعّرفنا اليوم الكاريكاتور والّر�ضوم املتحّركة والفّن الذي يجمعهما.

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق
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م�سادر الأفعالالّدر�س ال�ّساد�س
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

تعريِف امل�ضدِر.. 1

ت�ضنيِف م�ضادِر الأفعاِل املجّردة واملزيدة.. 2

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

الفعُل من حيُث حروِفِه الأ�ضلّية نوعان: فعل ثالثّي وفعل رباعّي.

الأَْمثَلة
لميذ الأمثلَة الآتية، ثّم اأجب: اقراأ �ضديقي التِّ

أ َكُة فنٌّ وعلٌم.	. الّر�ضوُم املتحرِّ

يعتمُد الّر�ضاُم على فهِم امل�ضاهِد لّلوحة.	.أ

ما زالت الّر�ضوُم املتحّركُة مو�ضَع اهتمام.	.أ

1 هل تدّل كّل من الأ�ضماء امللّونة على �ضيٍء ُيدرك باإحدى احلوا�ّس اخلم�س اأو ُيدرك بالعقل  ؟ 

مِن املا�ض���ي، اأو امل�ض���تقبل، اأو اأّنها جمّردة من  2 هل الكلمات: )علم - فهم - اهتمام( تدّل على حوادث مرتبطة بالزرَّ
الّزمن  ؟

 

3 ما الفعل )احلدث( الذي ي�ضدر عن كلٍّ من هذه الأ�ضماء ؟ اأهي من جن�س الفعل، وي�ضدر عنه الفعل ؟

 



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين30 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

ال�ستنتاج

ٍد من الّزمن، وهو الأ�ضل الرَّذي ت�ضدُر عنه الأفعال. امل�ضدر: ا�ضٌم من جن�ِس الفعِل ُيدَرُك بالعقِل ويدلُّ على حدٍث جمررَّ

تدّرب

حيح لكّل مّما ياأتي: الآن �ضديقي اخرت مّما بني القو�ضني امل�ضدر ال�ضَّ

رّد: )ردًا، مرّدد، ترديد(. ■

اأقبل: )قابل، مقبل، اإقباًل(. ■

الأَْمثَلة

اقراأ املثاليني الآتيني، ثمَّ اأجب:

أ قد يعّبُ الكاريكاتور عن حزٍن اأو �ضرور.	.

حُك و�ضيلٌة لإ�ضالِح املجتمع.	.أ ال�ضّ

1 دّل على امل�ضادر الواردة ف ي املثاَلني ال�ّضابَقني.

 

2 هات الفعل من كّل هذه امل�ضادر، ما عدد اأحرف فعل كّل منها ؟

 

3 �ضّنف اأفعال امل�ضادر ال�ّضابقة اإىل جمّردة ومزيدة.

 

ال�ستنتاج

امل�ضادر: ت�ضدر عنها الأفعال املجّردة واملزيدة.
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تدّرب

لميذ هيّا نطّبق ما تعّلمناه: �ضديقي التِّ

هات م�ضدر كّل من الفعال الآتية:

جل�س …………………  ■

 دار …………………  ■

 اأح�ضن ………………  ■

 قدم ………………… ■

اأتوّقع منك اإجابات رائعة 

الّتقومي النهائّي

مّيز امل�ضدَر من الفعِل فيما ياأتي:

ْنٌع(   ■ َنَع - �ضُ )�ضَ

)َلِعٌب - َلِعٌب(   ■

اخلال�سة
امل�ضدر: ا�ضٌم من جن�ِس الفعِل ُيدَرُك بالعقِل وت�ضدُر عنها الأفعال املجّردة واملزيدة. 

وفقك ال ّله



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين32 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

د. ر�ض���ا بالل رجب: �ض���اعر �ضورّي )1952 - 2013 م( ع�ضو احّتاد الكّتاب العرب ف ي دم�ضق. من دواوينه: �ضيف الّدولة 
العربّي- لدم�ضق �ضّيدة العوا�ضم.
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ولةالّدر�س الأّول ف ي قلعة �سيف الدَّ
عزيزي التِّلميذ: ُيتوَقُع منَك ف ي نهايِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

فهِم النرَّ�سِّ وا�ضتيعابه.. 1

حتليِل النرَّ�سِّ وتذّوقه.. 2

ا�ضتنباِط فَكِر النرَّ�سِّ )العاّمة والّرئي�ضة واجلزئّية(. 3

Thomas Stellmach :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/dysturb/2110376709/ :امل�سدر



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين34 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الن�ّس:

فعلى ِجب���اِه الّذكرياِت �ِشتاُرالقلع���ُة ال�شّماُء ُتخف ���ي َهّمها 11

ينه���اُريتاأّن���ُق الإبداُع كي ي�شمو اإىل 21 واأََماَمه���ا  اأبراجه���ا 

َتِعبًا وُي�شِف���ُق اأن مييَد ِجداُراملَ���دَرُج الأث���رّي يلهُث واِنيًا 31

وحج���ارُة ال�ّش���وِر املنيِع ُن�شاُروامل�رسُح املنظ���وُم عقُد لآلٍئ 41

الغاُر وهن���اَك مّت���كاأُ الأمرِي وُجنِده 51 والّت���اُج معقوٌد علي���ِه 

�َشَمم���ًا كم���ا تتفّت���ُح الأزهاُر�شوٌر من املا�شي الأغرِّ تفّتحْت 61

لالقتح���ام وفار����سٌ مغ���واُرف ي كّل منعطٍف جواٌد م�رَسٌج 71

املِ�شماُر باٍق �شهيُل اخليِل باٍق ملعٌب 81 باٍق ك�شالِف عه���ِدِه 

املفردات اجلديدة

ل بني الكلمة ومرادفها: الآن عزيزي التِّلميذ �ضِ

امليدانال�ضّماء

مرهقًامييد

العاليةامل�ضمار

مييلوانيًا
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الفكرة العاّمة

ُف بها  عزيزي التِّلميذ: هل �ض���بق لك اأن زرَت مدينَة حلب وتعّرفت قلعة �ض���يف الدولة العظيمة، اإن مل تزرها فدعنا نتعررَّ
اليوَم من خالل قراءتك لالأبيات ال�ّضابقة، واإجابتك عن الأ�ضئلة الآتية:

1 مب و�ضف ال�ّضاعُر القلعةَ ؟

 

2 من بنى هذه القلعةُ ؟

 

3 هل ما زالت القلعة على حالها ؟

 

والآن دعنا نقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة، ُثمَّ نختار الفكرَة العاّمَة املُنا�ِضَبَة للنَّ�صِّ مّما ياأتي:

ِج القلعِة. اأ. و�ضُف مدررَّ

ولِة. ب. و�ضُف قلعِة �ضيِف الدرَّ

ت. معاناُة القلعِة.

الفكرُ الّرئي�سة

ان�ضب كّل فكرة مّما ياأتي اإىل البيت الذي يت�ضّمنها ف ي الن�ّص:

■ )………………( معاناُة القلعِة ف ي اإخفاِء همومها 

■ )………………( ِج القلعِة على البقاء  اإ�ضراُر مدررَّ

■ )………………( حمافظُة م�ضرِح القلعِة على هيكله اجلميل 



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين36 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

ال�ستيعاب والفهم

ورتني الآتيتني وفق ما �ضبق: وت واحلركة والّلون. �ضّنف ال�ضّ 1 ر�ضم ال�ّضاعر �ضور القلعة معتمداّ على ال�ضّ

ُج الأثريُّ يلهُث وانيًا   ■ املدررَّ

 

امل�ضرُح املنظوُم عقُد لألٍئ   ■

 

حيحة فيما ياأتي: املق�ضود بال�ّضطر ال�ّضعري )والّتاج معقوٌد عليه الغار(. 2 الآن �ضديقي اخرت الإجابة ال�ضّ

الأجماد والنت�ضارات التي حقّقها الأمري. ■

الترَّاج م�ضنوٌع من ورق الغار. ■

موقٌف وراأي

قيل: الآثار توا�ضٌل بني املا�ضي واحلا�ضر، والأبناء والأجداد، واملحافظة عليها واجٌب وطنّي. بنّي راأيك ف ي ذلك ؟

 

 

اكيب الّلغة والتَّ

ل جمع)جبهة(:   1 هات من البيت الأورَّ

2 من البيت الثرَّالث �ضد)قويًا(:  

3 من البيت اخلام�س مرادف)جمل�س(:  
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تدريبات قرائية

وتي. احفظ الأبيات ال�ّضابقة مراعيًا الّتلوين ال�ضّ

التذّوق

الآن �ضديقي التِّلميذ حّدد الأبيات الَّتي برزت فيها كّل من م�ضاعر:

العتزاز باملا�ضي العريق …………………………………… ■

الإعجاب بالقلعة واأجزائها …………………………………… ■

عزيزي: �ضّبه ال�ّضاعر املدّرج ف ي ال�ّضطر الأّول من البيت الثرَّاين بالإن�ضان املتعب، مباذا �ضّبهه ف ي ال�ّضطر الّثاين من  ■
البيت نف�ضه ؟

 

اخلال�سة
تعرّفنا اليوم تاريخ قلعة �ضيف الدرَّولةِ فال بدّ لالأجيالِ القادمة من املحافظة على هذه الآثار العظيمة.

اأح�سنت، مع متّنياتي بالتوفيق



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين38 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الأفعاُل الّناِق�سةالّدر�س الّثاين
عزيزي التِّلميذ: ُيتوَقُع منَك ف ي نهايِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

تعّرِف الأفعال الّناق�ضة.. 1

حتديد موطن ا�ضتخدامها واأثرها ف ي اجلمل.. 2

تاأّمل وتذّكر

اقراأ املثاَل الآتَي، ثمَّ اأَِجب:

اأ. الُعبوُر حُمرٌج.

ب. كاَن الُعبوُر حُمرجًا.

1 ُدلرَّ على املبتداأ واخلِب ف ي املثاِل ال�ّضابق.

 

ِة ف ي املثاِل ال�ّضابِق ؟ ماذا ُن�َضّميه ؟ 2 ما الفعُل الذي دخَل على اجلملِة ال�ضميرَّ

 

3 ما الّتغيرُي الذي اأ�ضاَب كاّلً مَن املبتداأ واخلِب ف ي املثاِل ال�ّضاِبق ؟

 

ال�ستنتاج

كاَن - ما زاَل - �ض���اَر: اأفعاٌل ناق�ض���ٌة، تدخُل على اجلملِة ال�ض���مّيِة فيبقى املبتداأُ مرفوعًا وي�ض���ّمى )ا�ض���َمها(، وتن�ض���ُب 
اخلَب، وي�ّضمى )خَبها(.
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الأمثلة

اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ثمَّ اأَِجب:

- ب -- اأ -

اأ�ضحى اجلواُد ُم�ضَرجًا.اجَلواُد ُم�ضَرٌج ■

باَت امَلدَرُج ُمتعبًا.املدَرُج ُمتعٌب. ■

اأم�ضى الّتاريُخ �ضاهدًا على عظمِة القلعة.الّتاريخ �ضاِهٌد على عظمِة القلعة. ■

1 ُدلرَّ على املبتداأ واخلِب ف ي اأمثلِة املجموعة )اأ(.

 

ِة ف ي اأمثَلِة املجموعِة )ب( ؟ ماذا ُن�َضّميها ؟ 2 ما الأفعاُل التي دخَلْت على اجلملِة ال�ضميرَّ

 

اِبقة ؟ 3 ما الّتغيرُي الذي اأ�ضاَب كاّلً مَن املبتداأ واخلب ف ي الأمثلِة ال�ضرَّ

 

ال�ستنتاج

حى - باَت - اأَْم�ضى(. من الأفعاِل الّناق�ضة: )اأ�ضْ

تدّرب

حى - باَت - اأَْم�ضى( على اجُلَمِل الآِتيِة، وغرّيِ احلركَة مبا ُينا�ضب:  1 اأَدخِل الأفعاَل )اأ�ضْ

……… الّنوُر �ضاطٌع ■

……… امَل�ضرُح ِعقٌد مَن اللُّوؤلوؤ ■

……… اجلوُّ ماِطٌر. ■



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين40 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

2 اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ثمَّ اأَِجب:

- ج -- ب -- اأ -

باَت امَلدَرُج ف ي ُح�ضِن الَقلعةباَت امَلدَرُج يلهُث َتِعبًاباَت امَلدَرُج متعبًا

اأم�ضى الّتاريُخ �ضاهدًا على 
عظمِتها

اأم�ضى الّتاريُخ ي�ضهُد على 
عظمِتها 

اأم�ضى الّتاريُخ ف ي ده�ضٍة من عظمِتها

اأ�ضحى اجلواُد على اأُهبِة ال�ضِتعداداأ�ضحى اجَلواُد �ضرُجُه جاهٌزاأ�ضحى اجَلواُد ُم�ضرجًا

اأجاَء خُب الأفعاِل الّناق�ضِة ف ي كلٍّ من اأمثلِة املجموعِة )اأ( ا�ضمًا مفردًا اأم ُجْمَلة ؟ ■

 

حّدْد نوَع خِب الأفعاِل الّناق�ضِة ف ي اأمثلِة املجموعِة )ب( ؟ ■

 

حّدْد نوَع خِب الأفعاِل الّناق�ضِة ف ي اأمثلِة املجموعِة )ج( ؟ ■

 

ال�ستنتاج

اق�ضِة ا�ْضمًا ُمفَردًا، اأو ُجْمَلًة، اأو �ِضْبَه ُجْمَلة. ياأتي خُب الأفعاِل النرَّ
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تدّرب

ْل خرَب الِفْعِل الّناق�ِص من ُمْفرٍد اإىل ُجْملٍَة ف ي كلٍّ ِمَن اجُلَمِل الآِتية: حوِّ

موُد َرمزًا لقلَعِة حلب. ■ حى ال�ضُّ اأ�ضْ

 

ُر راِويًا عظمَة املا�ضي. ■ باَت احلا�ضِ

 

اأم�َضِت الُكتُب زاِخرًة بالإجنازاِت الَعظيمة. ■

 

ال�ستنتاج

ْم�ضى(. حى - باَت - اأَ من الأفعاِل الّناق�ضة: )كاَن - ما زاَل - �ضاَر - اأ�ضْ

اق�ضِة ا�ْضمًا ُمفَردًا، اأو ُجْمَلًة، اأو �ِضْبَه ُجْمَلة. ياأتي خُب الأفعاِل النرَّ

َنوَذٌج ُمْعَرب

ْهُر يتفتَُّح. باَت الزَّ

اهرِة على اآِخِره. باَت: فعٌل ما�ٍس ناق�سٍ مبنيٌّ على الفتحِة الظرَّ

اِهرُة على اآِخِره. ُة الظرَّ هُر: ا�ضُم )بات( َمرفوٌع، وعالَمُة رفِعِه ال�ضمرَّ الزَّ

اِهَرُة على اآِخِره. والفاعُل �ضمرٌي م�ضترٌت تقديرُه )هو(. ُة الظرَّ يتفتَُّح: ِفعٌل م�ضارٌع مرفوٌع، وعالَمُة رْفعِه ال�ضمرَّ

لِّ َن�ضٍب َخَبُ )بات(.  ُجملَُة )يتفتَُّح(: ُجْمَلٌة فعلّيٌة ف ي حَمَ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين42 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الّتقومي النهائّي

هداِء الذيَن باتوا ُحروفًا ُم�ض���يئًة ف ي �ضماِئها، فكْم اأَْم�ضى املُعتدوَن ُيدّبروَن  اأ�ض���َحْت دم�ضُق َعرو�ضًا، ُتزّيُنها اأ�ضماُء ال�ضُّ
لها املوؤامراِت، اإّل اأّنها مازاَلْت �ضاخمًة ب�ُضموِخ اأبناِئها!.

1 ا�ضتخِرْج مَن الِفقرِة ال�ّضابقِة الأفعاَل الّناق�ضَة وا�ضَم كلٍّ منها وخرَبه.

 

ْل خرَب اجلمِل ال�ضمّيِة من خرٍب جملٍة اإىل خرٍب ُمفرد. 2 حِوّ

 

حى - اأَْم�ضى( على اجلمِل الآتيِة، وغرّيْ ما َيلَزم: 3 اأَدخِل الأفعاَل الّناق�ضَة: )باَت - اأَ�ضْ

……… ال�ّضم�ُس ماِئلٌة اإىل الُغروب. ■

باُح ُم�ضِرٌق بالأََمل. ■ ……… ال�ضّ

……… البحُر هاِدٌئ بعَد عا�ضفٍة �َضديدة. ■

4 اأعرْب: )اأَْم�ضى العدوُّ ُيدبُِّر املُوؤامراِت(.

 

 

 

 

5 ا�ضتخِدْم بع�َص الأفعاِل الّناق�ضِة ف ي و�ضِف اأثٍر ف ي مدينِتك.
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األف التثنية ف ي الأ�سماءالّدر�س الّثالث
املنتهية بهمزة فوق الألف

عزيزي التِّلميذ: ُيتوَقُع منَك ف ي نهايِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:

تثنيِة الأ�ضماِء املُنتهَيِة بهمزٍة فوَق الألِف.. 1

تعليِل كتابِة األِف امَلدِّ ف ي الكلمات.. 2

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التَّلميذ: لنتذّكر معاً:

األف التَّثنيِة: �ضمري يترَّ�ضُل بالأفعال: )مثال(: يدر�ضان. ■

ى الألف )مثال(: كتابان. ■ عالمة رفع املثنرَّ

الأمثلة

لحظ تثنية كلٍّ من ال�ضَمني الآتَيني، ثَم اأجب:

اأ. ملجاأ  ملجاأان ملجاآن.

ب.  مبداأ  مبداأان  مبداآن.

1 اأين وقعت الهمزة ف ي كلٍّ من ال�ضمني املفردين: )ملجاأ - مبداأ( ؟ واأين ُكتبت ؟

 

ى ؟  2 ماذا اأُ�ضيَف اإىل الهمزِة املكتوبة على األٍف بعد حتويلها اإىل مثنرَّ
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3 كيف ُكِتَبت الهمزُة املر�ضومُة على األٍف ف ي ال�ضم املفرد بعد دخول األف الترَّثنية عليها ؟ 

 

ال�ستنتاج

اإذا حلقت األف الثنني بال�ضم املفرد املنتهي بهمزة مكتوبة على األف ُتقلب الألفان مّدًا.

تدّرب

الآن �ضديقي: اخرت الإجابة ال�َضحيحة مّما بني القو�ضني:

مثّنى مرفاأ: 

اأ. مرفاأان. ب. مرفاآن. ت. مرفاآان.

اأح�سنت

الّتقومي النهائّي

عّلل كتابة األف املّد ف ي كلٍّ مّما ياأتي: )نباآن - خمباآن(.

 

اخلال�سة
اإذا حلقت األف الثنني ال�ضم املفرد املنتهي بهمزة مكتوبة على األف تقلب الألفان مّدًا.

اأح�سنت، مع متّنياتي بالّتوفيق
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ورةالّدر�س الّثالث عليق على ال�سُّ  التَّ
ُع منك ف ي نهايِة النَّموذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

ورة.. 1 الّتعليِق على ال�ضّ

ورة ومعناها وعنا�ضرها.. 2 تعّرِف ال�ضّ

 تعّرف

ورة الآتية، ثّم اقراأ حمتويات اجلدول، واأجب عن الأ�ضئلة التي تليه: عزيزي التِّلميذ: تاأّمل ال�ضّ

Groundhopping Merseburg :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4453375446 :امل�سدر
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الّتعليقاجلوابال�ّضوؤال

ما اأعظَم اأجدادنا !بنى هذه القلعة اأجدادنا العظماء.من بنى هذه القلعة ؟ ■

يدلُّ بناُء هذه القلعة على هند�ضٍة عالَم يدّل بناُء هذه القلعة ؟ ■
معمارّيٍة رائعة.

اأفتخُر بح�ضارِة اأجدادي.

هل ُبِنَيْت هذه القلعُة ف ي منخف�ٍس  ■
من الأر�س اأوفوَق مرتفع ؟

ُبِنَيْت القلعُة فوق مرتفٍع من 
الأر�س.

اأ�ضمخ عاليًا ك�ضموخك يا قلعة 
اأجدادي.

ورة ؟ دّل على ذلك ؟ 1 هل هناك عالقٌة بني م�ضموِن كّل �ضوؤال واأجزاِء ال�ضّ

 

2 من اأين ا�ضتوحينا كلرَّ تعليٍق ف ي اجلدول ؟

 

3 هل ف ي الّتعليِق اإطالٌة اأو ق�ضر ؟

 

ورُة ف ي نف�س من ي�ضاهدها ؟ 4 هل يحمُل الّتعليُق �ضعورًا تعُك�ُضه ال�ضّ

 

اأح�سنت لقد كانت اإجابتك ممّيزة فثابر 

تعّلم
����ورة: هو جملٌة تعّب عن م�ض���موِن �ض���ورٍة يرتِكُز عل���ى دلئَل موجودٍة فيها وعلى ال�ّض���عوِر الرَّذي  الّتعلي����ق عل����ى ال�ضّ

تعك�ضه ف ي نف�س الّناظر.
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تدّرب
ورة الآتية ، ثّم اأكمل اجلدول التايل م�ضتعينًا مبا �ضبق: تاأّمل ال�ضّ

الّتعليقاجلوا بال�ّضوؤال

 بنى هذه القلعَة �ضالُح الدين الأيوبّي.   ؟

لبة.   ؟ خور ال�ضّ  ُبِنَيْت فوق ال�ضّ

اإّنها تعانق ال�ّضحاب. كيف تبدو  لك �ضورُة هذه القلعة؟

Groundhopping Merseburg :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4448742555 :امل�سدر
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طّبق
ورة الآتية م�ضتفيدًا مّما �ضبق: عّلق على ال�ضّ

  

  

 

  

  

  

  

  

 �سكراً لك عزيزي التلميذ على اجلهد الذي بذلته اليوم

Alessandra Kocman :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/akocman/4596366762 :امل�سدر
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جولةٌ ف ي ربوع بالديالّدر�س الّرابع
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

قيم.. 1 ًة ُمراعيًا الوقَف املُنا�ضب على عالماِت الرترَّ قراءِة النرَّ�سِّ قراءًة جهريرَّ

ئي�ضة(.. 2 ة - الررَّ : )العامرَّ ا�ضتنباِط ِفَكِر النرَّ�سِّ

تف�ضرِي معاين املفردات.. 3

مدينة القام�ضليقلعُة فخر الدين املعني

عني ديوارالكفرون

امل�سدر:  الوكالة العربية ال�سورية لالأنباء )�سانا(
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�ض���ارة، فاأينما مّيمَت تْد طبيعًة خاّلبًة تاأ�ض���ُر الألب���اَب، اأو اأثرًا تاريخّيًا  مال واحْلَ  َبلدي �ض���ورَية موطُن ال�ّض���حِر واجْلَ
ميّتعنا بَحكايا الأَجداد، اأو َمعَلمًا �ِضياحّيًا ترتاُح اإليِه الّنفو�ُس وتطمئنُّ اإليِه القلوُب، وُت�َضرُّ بِه الّنواظُر.

- 2 -

رقّي مْن �ضهوِل اجلزيرِة الُعليا، بَلِد الَعطاِء املُمتّد َعْبَ الُع�ضوِر، املُتمّثِل حالّيًا ف�ي  ماِل ال�ضرَّ نبداأُ جولَتنا مْن اأَْق�ض���ى ال�ضرَّ
ٍة واأثريرَّة. ٍة طبيعيرَّ زراعٍة ُمَتطّوَرٍة، وُحقوِل ِنْفٍط، ومناطَق �ضياحيرَّ

راِز، جميلُة الُعْمراِن، تتمّيُز بكرثِة �َضوارعها املُزدانِة باخُل�ضرِة  حاَل ف�ي )القام�ضلي(، وهَي مدينٌة حديثُة الطِّ حَطْطنا الرِّ
ٍط �ضطرجنّي منتَظٍم، واأجمُل ما فيها اأهُلها الطّيبوَن الِكرام. على جاِنَبيها، وين�ضُر ُعمراُنها َوفَق خمطرَّ

ننطلُق منها �َض���ْرقًا لننُعَم بجزٍء مْن َجولِتنا هذِه باختالِف املظهِر الّطبيعّي، مْن ودياٍن نهبُطها، وتالٍل َن�ض���َعُدها، وجباٍل 
َت�ضمُخ اأماَمنا و�ضهوٍل تنب�ِضُط مدرَّ الّنَظر.

لقْد و�ض���ْلنا اإىل )عني ديوار( َمدخِل نهِر دجلَة اإىل الأرا�ض���ي ال�ّض���ورّيِة، وهَو نهٌر غزيٌر َدّفاٌق تورُق على �ض���فاِفِه الأ�ضجاُر 
ها الّزائروَن ف�ي ف�ضِل الّربيِع، ويق�ضدوَنها اأي�ضًا  مُّ البا�ِضقُة، وتنت�ضُر احل�ضائ�ُس الّطويلُة لرت�ضَم منطقًة �ضياحّيًة جميلًة َيوؤُ
هِر، وهَو يترَّخُذ  َتي النرَّ لروؤيِة ج�ض���ِر دجلَة الأثريرَّ الذي ماتزاُل بقاياُه �ض���اِهَدًة على عظمِة بناِئِه، وتاأتي اأهمّيُتُه ف�ي َربِط �ضفرَّ

ُر ارتفاُعها بنحِو خم�ضَة ع�ضَر ِمرتًا. �ضكَل َقنطَرٍة ُيقدرَّ
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ِة، حيُث ت�ضمُخ فيها قلعُة )فخر الدين املعني(، وهَي ذاُت منظٍر َمهيٍب   ُنغادُر ربوَع اجلزيرِة مترَّجهنَي  اإىل الباديِة ال�ّضوريرَّ
َيْت با�ضمِه. ُت�ضرُف على واحِة تدمَر ومنطقِة الآثار. اأعاد بناَءها الأمرُي فخُر الّدين املعنّي ، ف�ُضمرَّ

ًة بحجارٍة كل�ض���ّيٍة، ُيحيُط بها �ضوٌر عاٍل وخندٌق  ترتفُع القلعُة مئًة وخم�ض���نَي مرتًا عن مدينِة تدمَر فوَق جبٍل �ض���خريٍّ مبنيرَّ
عميٌق مينعاِن الو�ض���وَل اإليها اإّل عْن طريِق ج�ض���ٍر �ض���ّيٍق لتزاُل بقاياُه قائمًةَ حّتى الآن. ول�ض���ورها �ض���بعُة اأبراٍج، وي�ض���مُّ 

ِن و�ضهاريَج للمياه. م�ضتودعاٍت للُموؤَ

- 4 -

ًة وارفَة الّظالِل، طّيبَة املُقاِم، اإنها )الكفرون( اإحدى عرائ�س ال�ّضاحل  َة لنبلَغ جنرَّ وكاَنْت وجهُتنا الّتاليُة اجلباَل ال�ضاحليرَّ
ال�ّضوري، ومْن اأجمِل املناطِق ال�ضياحّية فيه.

تك���رُث فيها الغاباُت والأ�ض���جاُر املثمَرُة من تّفاح ولوزّياٍت وحم�ض���ّياٍت وزيتوٍن وّكْرَمٍة، وتكرُث فيه���ا َخاليا النحِل التي ُتنتُج 
كمّياٍت كبريًة مَن الَع�َضِل، لَوفرِة الأ�ضجاِر والأَزهار.

يفًا، تعاقَبْت عليها َح�ضاراٌت كثريٌة، �ضكَنها الفينيقّيوَن، ثم الّروماُن ف�ي القرِن الَرابِع  قبَل امليالِد. ُمناُخها ُمعَتدٌل �ضَ
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رٌة، َتري ف�ي اجلنوِب الغربّي اأنه���اٌر دائمُة اجلرياِن مْن  ُيِط���لُّ عليها جبُل ال�ّض���ايِح، الذي ُتغّطي قّمَتُه غابٌة �ض���غريٌة ُمعمرَّ
مثِل:)ال�ّضيخ َح�َضن( و)نبع العرو�ص(. ِهِذه الّطبيعُة الّرائعُة جذَبْت اإليها ال�ُضّياَح واملُ�ضطافنَي من جميِع اأنحاِء الِبالد.

- 5 -

ُعْدنام���ن جولِتنا بقلوٍب ميلوؤُها الَفْخُر و العِتزاُز، يحدونا ال�ض���وُق والأمُل جلولٍت جديدٍة نزوُر فيها مناطَق اأُخرى من 
ِك  لنا َعزٌم وَت�ضميٌم على احلفاِظ على كلِّ َقطَرٍة من ماِئِه، وعلى كلِّ َذّرٍة مْن تراِبه، ّفللِه َدرُّ ربوِع   َوطِننا احَلبيب. ُعْدنا وكُّ

ياِبالدي! اأبدًا ِفداِك روحي ومايل.

�رشح املفردات

املُزدانة: املزّينة. َمهيب: َعظيم. يحدونا:ُي�ضّجُعنا. ّفللِه َدرُِّك: ِعبارُة ُتقال ف�ي املدح والتعّجب.

الفكرة العاّمة

1 �ضديقي التَّلميذ اقراأ النَّ�صَّ ال�ّضابق، ُثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة الآتية:

اأّي بلٍد يتحّدث عنه النرَّ�سُّ ؟  ■

 مب تتمّيز �ضورية من غريها من البلدان ؟   ■

2 اخرت الفكرة العاّمَة املنا�ضبة للنَّ�صِّ ال�ّضابق:

اأ. وفرُة الأزهاِر ف ي الكفرون.

ب. ما تتمّيز به �ضهول اجلزيرة.

ت. �ضورية موطُن ال�ّضحِر واجلماِل.
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ال�ستيعاب والفهم
- اأوًل -

1 اذكر موقعًا اأثرّيًا اأو طبيعّيًا زرته ف ي �ضورية.

 

2 مبا يتمّتع وطنك �ضورية ؟

 

زيرة؟ 3 مب تتمّيُز �ضهوُل اجْلَ

 

4 اأين تقعُ  عنُي ديوار؟

 

5 ما�ضفاُت قلعِة الأمرِي فخِر الّدين املعنّي؟

 

6 ما احل�ضاراُت التي تعاَقبْت على الَكفرون؟

 

- ثانيًا -

حيحَةَ مّماياأتي: اأخرت الإجابَة ال�ضّ

تتمّيُز القام�ضلي ب��: ■

Ԁ .كرثة الغاباتԀ .الأبراج العاليةԀ .كرثِة ال�ّضوارِع املُ�ضتقيمة

ُت�ضرُف قلعُة فخِر الّديِن على: ■

Ԁ اآثاِر َتْدمرԀ غاباِت الَكْفرونԀ ضهوِل اجَلزيرة�

يقع ج�ضُر دجلَة الأثريُّ ف�ي: ■

Ԁ الَكْفرونԀ عنِي ديوارԀ َتْدمر
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موقٌف وراأي

اأعرف �ضديقي اأّنك �ضاحُب موقٍف وراأٍي لذلك: ماذا تقول ل�ضخ�ٍص يعبث باآثار الوطن ؟

  

الّلغة والّتاكيب

1 ا�ضتخرْج:

مَن امَلْقطع الأول مرادف كلمة)َمْعَلم(.  ■

مَن امَلْقطع الثاين �ضد كلمة)نهبُطها(.  ■

كيَب )هلل دّرك !( ف ي جملة مفيدة. 2 �ضديقي التِّلميذ: ا�ضتخدم الرتَّ

………………………………………………………………………………………………

تدريبات قرائية
عزيزي: اقراأ الن�ّس ال�ّضابق مراعيًا الوقف املنا�ضب على عالمات الرّتقيم.

التذّوق

1 مَب �ضّبه الكاتب القلعَة ف ي قوله:)ترتّبع على قّمته قلعة(.

 

ِك يابالدي! فداِك روحي ومايل(. 2 هات اأ�ضلوبًا مُماثاًل لالأ�ضلوب الآتي: )هلل درُّ

 

معلومة
دم�ضق من اأقدِم ُمُدِن العامَلِ تتمترَُّع بطبيَعِتها اخَلاّلَبة وح�ضاَرِتها الَعريَقة.
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امل�ستثنى باإلالّدر�س اخلام�س
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

تعّرِف َمفهوِم ال�ضتثناء.. 1

حتديِد اأركاِن ال�ضتثناء.. 2

اإعراِب جملِة ال�ضتثناء.. 3

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اأق�ضاُم الكلمة:   ■

اأنواُع اجلملة:   ■

ُف  رف واملفعول املطلق واملفعول لأجله واليوم �ضنتعررَّ ف ي الّدرو�س ال�ّض���ابقة تناولنا اأنواع املن�ضوبات منها: املفعول به والظرَّ
امل�ضتثنى باإّل.

الأَْمثَلة

عزيزي التِّلميذ اقراأ املِثاَلني الآتَيني، ثّم اأجب:

أ و�ضَل الّزائروَن اإّل خالدًا.	.

زرُت الآثاَر اإّل القلعة.	.أ
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ِل ؟ من الرَّذي مل ي�ضل منهم ؟ ائرين ف ي املثال الأورَّ 1 هل و�ضل جميع الزرَّ

 

2 هل زار الكاتُب جميَع الآثاِر ف ي امِلثاِل الثرَّاين ؟ ما الأثر الرَّذي مل يزره ؟

 

ائرين هو)الو�ضول( من الرَّذي خالف هذا احلكم ؟ ِل ُحْكُم الزرَّ 3 ف ي املثال الأورَّ

 

4 اأوافقت )القلعة( حكم زيارة جميع الآثار، اأم خالفته ؟

 

5 ما الأداة التي ا�ضتثنت )خالداً - القلعة( من احلكم ف ي املثالني ال�ّضابقني ؟ ماذا ن�ضّميها ؟

 

���ابقني )الزائرون - الآثار( م�ض���تثنى منه، فماذا ن�ضّمي  6 اإذا �ض���ّمينا ال�ض���م الواقع قبل )اإل( ف ي كلٍّ من املثالني ال�ضرَّ
ال�ضم الواقع بعد اإّل ف ي كلٍّ منهما ؟

 

ال�ستنتاج

املُ�ضتثنى باإّل هو: ا�ضٌم ُيذكُر بعد اإّل، ويخاِلُف ف ي احلكِم ا�ضمًا جاء قبله، ُي�ضّمى امل�ضتثنى منه.

اأركان ال�ضتثناء:

امل�ضتثنى منه. ■

اأداة ال�ضتثناء. ■

امل�ضتثنى باإّل. ■
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تدّرب

دعنا �ضديقي نقراأ اجلملة الآتية، ثّم منالأ اجلدول باملطلوب: 

قراأُت عِن امل�ضايِف ال�ّضورية اإّل الغابات.

 امل�ضتثنى باإل اأداة ال�ضتثناء امل�ضتثنى منه

   

الأَْمثَلة

اقراأ املثالني الآتيني، ثمَّ اأجب 

أ و�ضل الّزائرون اإّل خالدًا.	.

زرت الآثار اإّل القلعة.	.أ

1 دّل على ال�ضِم املُ�ضتثنى باإّل ف ي املثالني ال�ّضابقني ؟

 

2 ما حركُة اآخره ؟

 

3 ا�ضتخرج اأركاَن ال�ضتثناِء من املثالني ال�ّضابقني ؟ 

 

 

اأح�سنت الإجابة 
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ال�ستنتاج

املُ�ضتثنى باإّل ا�ضٌم من�ضوب. ■

املُ�ضتثنى منه ُيعَرُب بح�ضب موقعه من اجلملة. ■

اإّل: اأداة ا�ضتثناء.  ■

تدّرب

1 دّل على امل�ضتثنى باإّل ف ي اجلملة الآتية، ثّم اأعرب مفرداتها:

قراأُت الق�ض�َس اإّل واحدًة  

 

2 الآن ما راأيَك �ضديقي اأن نطّبَق ما فهمته ؟ هّيا بنا:

اأمتم الفراَغ بامل�ضتثنى منه املنا�ضب فيما ياأتي: ■

يا�ضة العنيفة. اأحّب……………… اإّل الرِّ

كل فيما ياأتي: ■ ا�ضبط املُ�ضتثنى منه وامل�ضتثنى باإّل بال�ضرَّ

و�ضل الترَّالميُذ اإّل يزيدًا.

اخلال�سة
ى امل�ضتثنى منه. امل�ضتثنى باإل: ا�ضٌم من�ضوٌب ُيذَكُر بعَد اإّل ويخالُف ف ي احلكِم ا�ضمًا جاء قبلها ي�ضمرَّ

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق
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عاداتنا ال�سحّيةالّدر�س الأّول
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

ًة معّبة. . 1 قراءِة النرَّ�سِّ قراءًة جهريرَّ

ِة والِفَكِر الّرئي�ضة.. 2 حتديِد الفكَرِة العامرَّ

َعة.. 3 تو�ضيِح املُفرداِت اجلديَدِة ِبطراِئَق متنوِّ

حيِّ املُتكاِمِل.. 4 اأِي ف ي الِغذاِء ال�ضِّ اإبداِء الررَّ

5 .. تذّوِق الِعباراِت اجلميَلِة ف ي النرَّ�سِّ

-1-

���وِر  ة ُمرَفقًة بال�ضّ ���حيرَّ ���ِة الّعلوِم لتقدمِي املعلوماِت عن بع�ِس العاداِت ال�ضرَّ ���َف ال�ّض���اد�سِ  ف�ي ح�ضّ ا�ض���تعدرَّ تالميذ ال�ضّ
حيرَّة. َل عليها جمموعة مَن العادات ال�ضرَّ املنا�ضبِة لها فحمَل كلُّ واحٍد منهْم بطاقًة �َضجرَّ

تق���ّدَم عامٌر الناطُق با�ض���م املجموعِة الأُوىل واِثقًا وَجريئًا وَقَراأ) َوْجَب���ُة الإفطاِر من اأهمِّ َوْجباِت اليوِم لأّن املعدَة تكوُن 
َد اجِل�ضَم ف�ي هذِه الَوجبِة باملقاديِر الِغذائّيِة  ���روريِّ اأْن ُنزوِّ ُم اإليها مْن غذاٍء،لذلَك مَن ال�ضّ خاليًة وم�ض���تعّدًة لتقّبِل ما ُيقدرَّ
ه���ا، غنّيًة بعنا�ض���ِرها كاحلليِب والَبي�ِس  عًة ف�ي موادِّ ���روريِّ اأْن تك���وَن ُمنورَّ الكافي���ِة لإم���داِدِه بالّطاق���ِة الاّلزمِة، ومَن ال�ضّ

وَر بع�ِس هذِه الأنواِع الِغذائّية(. والّزيتوِن وغرِيها، ثمرَّ اأظَهَر �ضُ

-2-

ُة(. ّحيرَّ وقَفْت ليلى باعتداٍل و�ُضموٍخ، وبا�ضِم املجموعِة الّثانيِة، قراأَْت بلغٍة �ضليمٍة وا�ضحٍة: )اجَلل�َضُة ال�ضّ

ِه  ّحّيِة واعتداِل اجل�ض���ِم، وذلَك للحفاِظ على َقواِمِه و�ضالمِة ُبنياِنِه وعدِم تعري�ضِ ُهنا املُعّلموَن دائمًا اإىل اجلل�ض���ِة ال�ضّ ُينبِّ
للّت�ض���وُّهاِت واملخاط���ِر، لذا يج���ُب اأْن نعتاَد الوقوَف با�ض���تقامٍة من دوِن اأْن َننحن���َي اإّل اإذا دَعِت احلاج���ُة اإىل ذلَك، وف�ي 
ّحّيِة واجُللو�س. ورًا للِوقفِة ال�ضّ ْت ف�ي اأثناِء احلديِث �ضُ ٍة م�ضتقيمٍة، وعر�ضَ اجُللو�ِس يجُب اأْن يكوَن الّراأ�ُس واجِلذُع بو�ضعيرَّ
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- 3 -

َم ُمبت�ض���مًا  ِل املجموع���ِة الّثالثِة الذي تقدرَّ وج���اَء َدوُر وائ���ٍل ممثِّ
���وِر فيه���ا حركاٌت ريا�ض���ّيٌة، فقاَل:  وب���نَي يَدْيِه جمموعٌة مَن ال�ضّ

)الّتمريناُت الّريا�ضّيُة(.

ّحّيِة ممار�ضَة الّتمريناِت الّريا�ضّيِة،  اإنرَّ مْن اأف�ضِل العاداِت ال�ضّ
ِم  ِم، وُت�ضاعُد على الَه�ضْ �َس ودوراَن الدرَّ ���ُط اجل�ضَم والتنفُّ لأّنها ُتن�ضِّ
���َل وُتعطي اجل�ض���َم َجماًل  والإفراِز، كما ُتقّوي الع�ض���الِت واملفا�ضِ
���منَة الّزاِئَدَة، ث���مرَّ راَح ُيعلُِّق على كلِّ  وتنا�ُض���قًا وُمرونًة، ومتنُع ال�ضُّ

ها. �ضورٍة َيْعِر�ضُ

- 4 -

تقّدَمْت لينُة املعروفُة بهدوِئها وذكاِئها، وقاَلْت: با�ضِم املجموعِة الّرابعِة اأحبْبُت الّتنبيَه لعادٍة �ضّيئٍة وهَي منت�ضرٌة بكرثٍة 
ب���نَي الأطف���اِل، األ وهَي اجللو�ُس َطوياًل اأماَم الّتلفاِز واحلا�ض���وِب واألعاِب )الفيديو(، حيُث َي�ض���يُع الوقُت ف�ي اأ�ض���ياَء غرِي 
َرٍر، كاآلِم امَلفا�ضِل والّظهِر والّرقبِة والتهاِب العيَننِي، وي�ضُل الأمُر اأحيانًا  مفيدٍة اإ�ضافًة اإىل ما َيجلبُه هذا اجللو�ُس مْن �ضَ

اإىل اإدماِن ا�ضتخداِم ال�ّضابكة.

- 5 -

ُثُكْم عْن ترَبتي ال�ّضخ�ض���ّيِة مَع امل�ضروباِت الغازّيِة، حيُث كْنُت  اأخَذ فرا�ٌس َنَف�ض���ًا عميقًا قبَل اأْن يقراأَ، ثمرَّ قاَل: �ض���اأحدِّ
ّحّيِة، لأّنها كاَنْت ُتوؤّدي  اأجلاأُ اإليها ظّنًا مّني اأّنها ُت�ض���ّهُل اله�ض���َم وَتروي العط�َس، ولكّنها َت�ض���ّببْت يل ببع�ِس املُ�ضكالِت ال�ضّ

ًة البوتينّية. اإىل انتقاِل الّطعاِم مَن املعدِة اإىل الأمعاِء من دوِن اكتماِل اله�ضِم، فلْم اأكْن اأ�ضتفيُد مَن الأغذيِة وخا�ضّ
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ْت �ضورَة تلميٍذ يتثاءُب وقاَلْت: َعَلينا اأّل ن�ضهَر  قاَلْت ما�َضُة: واأخريًا جاَء َدوري، ثّم قراأَْت: )اأهمّيُة الّنوِم باِكرًا( وعر�ضَ
اإىل وقٍت متاأّخٍر، كما علينا اأْن نحِر�َس على الّنوِم ُمّدًة كافيًة وعلى اخُل�ض���و�ِس حنَي يكوُن اجل�ض���ُم ُمرهقًا؛ لأّن الّنوَم اأحُد 

ه. رورّيِة لراحِة اجل�ضِم ومنوِّ احلاجاِت ال�ضّ

- 7 -

���ّحّيُة ُتَعدُّ مْن اأهمِّ  �ض���كَرِت املعّلم���ُة املجموع���اِت، واأثَنْت عل���ى عملِهْم، وقالْت: لقْد اأح�ض���نُتْم يا اأبنائ���ي! فالعاداُت ال�ضّ
روريِّ جّدًا اأْن  ���حيِح، فكاَن مَن ال�ضّ مقّوماِت الرّتبيِة اجل�ض���مّيِة التي ل ِغَنى للج�ض���ِم عنها، وهَي اأحُد متطّلباِت الّنموِّ ال�ضّ
يعرَفها الإن�ضاُن، واأْن ُيحافَظ عليها ف�ي خمتلِف الّظروِف وامَلراحِل الُعمرّية، و�ضنعلُِّق املعلوماِت التي َجمعُتموها ف�ي جمّلِة 

احلاِئط. 

�رشح املفردات

َقوامه: َهْيَئته. املَفا�ضل: ُملَتقىكّل عظَمني ف�ي اجل�ضد.

املفردات اجلديدة

�ضل كّل كلمة مبعناها فيما ياأتي:

زيادة الوزنتقّدم

انتقل اإىل الأمام الإفراز

ليونةمرونة

حال�ّضمنة يو�ضّ

اإخراج ال�ّضموم من اجل�ضميعّلق
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الِفكرُة العاّمة

: َة للنَّ�صِّ حّدد الفكرَة العامَّ

ب. جهوُد عامٍر ف ي املحافظِة على �ضّحته.اأ. اأهمّيُة الّطعاِم جل�ضِم الإن�ضان.

ت. �ضرورُة اّتباِع العاداِت ال�ضحّية ال�ّضليمة.

ال�ستيعاب والفهم

- اأوًل -

ّحّيِة واملُحافظُة عليها؟ روريِّ معرفُة العاداِت ال�ضّ 1 ماذا كاَن مَن ال�ضّ

 

2 ما فوائد الّريا�ضة التي حتّدث عنها وائل ؟

 

 

2 �ضْع ُعنواناً اآخَر منا�ضباً للّن�ّص.

 

- ثانيًا -

ِح العبارَة الَغلَط. حيحِة، و�ضحِّ اأجْب �ضفهّياً ب� )نعم( للعبارِة ال�ضّ

َجمَع الّتالميُذ معلوماِتهم مبنا�ضبِة يوِم البيئِة العاملّي. ■

يا�ضة. ■ حتّدَثْت لينُة عن ممار�ضِة الرِّ

ُب اأ�ضراَر احلا�ضوِب عندما ُنح�ضُن ا�ضتخداَمه. ■ نتجنرَّ

وجبُة الإفطاِر �ضرورّيٌة جّدًا. ■
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موقٌف وراأي

ليم ف ي اجل�ضم ال�ّضليم(، ما راأيك ف ي ذلك ؟ وملاذا ؟ قالت املعلمة: )العقُل ال�ضَّ

 

 

الّلغة والّتاكيب

: 1 ا�ضتخرج من النَّ�صِّ

جمع )مف�ضل(:……………………… ■

�ضّد )ت�ضعف(:……………………… ■

مرادف )انتظام(:…………………… ■

2 بنّيْ َمْعنى كلمِة )َيعِدلون( ف�ي اجلمِل الآتية:

الُق�ضاُة َيعِدلون ف�ي اأحكاِمهم. ■

الّتالميُذ َيعِدلون جل�ضاِتهم. ■

املُخل�ضوَن ل َيعِدلون َوَطنًا باأوطاِنهم. ■

 

ل. 3 اذُكْر مفرَد كلٍّ مَن الكلمَتني الآتيَتني ف�ي جملٍة ُمفيدة: خَماِطر - مفا�ضِ
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تدريبات قرائية

ِة بعد لم )ال ( الترَّعريِف. ًة معّبًة مراعيًا لفظ احلروِف ال�ّضم�ضيرَّة واحلروِف اْلقمريرَّ اقراأ النرَّ�سرَّ قراءًة جهريرَّ

التذّوق

ً من: اجل�ضم ال�ّضليم، اجل�ضم العليل ؟ وملاذا ؟ ُه كالرَّ مباذا ت�ضبِّ

  

  

اخلال�سة
���ليَمِة الرَّتي يجُب علينا ممار�َضُتها للمحاَفَظِة على  ِة ال�ضرَّ ���حيرَّ ِة من اأَهمِّ العاداِت ال�ضِّ يا�ض���يرَّ ممار�ض���ُة الترَّمريناِت الرِّ

ِة اأج�ضامنا. حرَّ �ضِ

�سكراً لك عزيزي على اجلهد الَّذي بذلته اليوم



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين64 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

�سِب املنف�سلةالّدر�س الّثاين �سمائرُ النَّ
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

تعّرِف �ضماِئِر النرَّ�ضِب املُنف�ضلة.. 1

تعّرِف دللِة �ضماِئِر النرَّ�ضِب املُنف�ضلة.. 2

توظيِف �ضمائِر النرَّ�ضِب املنف�ضلة.. 3

اإعراِب �ضماِئِر النرَّ�ضِب املُنف�ضل. 4

 تاأّمل وتذّكر

ر معًا ما ياأتي: لميذ: لنتذكرَّ عزيزي التِّ

فِع املُنف�ضلة هي: �ضمائُر الرَّ

)اأنا، نحن( للمتكلِّم.  ■

( للمخاطب. ■  )اأنَت، اأنِت، اأنتما، اأنتم، اأننترَّ

( للغاِئب. ■ )هو، هي، هما، هم، هنرَّ

فع. ■ ُة وتعَرُب غالبًا مبتداأ وحملُّها الررَّ مائُر ال�ّضابقة تبداأُ بها اجلملة ال�ضميرَّ ال�ضّ

الأَْمثَلة
اإّياَك نادت املعّلمة.اأ. نادت املعّلمة عامرًا.

اإّياُه نادت املعلِّمة.ب. اإيّاي نادت املعلِّمة.
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1 ما اإعراب كلمة )عامرًا( ف ي اجلملة الأوىل ؟ 

 

مري الرَّذي حّل حملرَّ كلمة )عامر( ف ي اجلمل الثرَّالث الأخرية ؟  2 ما ال�ضّ

 

مري من الإعراب ؟ اأهو ف ي حملِّ ن�ضب اأم ف ي حملِّ رفع ؟  3 ما حمل هذا ال�ضّ

 

مري ؟  4 ماذا ت�ضّمي هذا ال�ضّ

 

ال�ستنتاج

ُل حملرَّ املفعول به، وُي�ضّمى �ضمرَي ن�ضٍب منف�ضاًل، ويكون للمتكّلم اأو للمخاطب اأو للغائب. مرُي املنف�ضِ ياأتي ال�ضّ

تدّرب

اأكمل اجلمل م�ضتوفياً �ضمائر الّن�ضب املنف�ضلة ف ي اجلدول الآتي وفق الّنموذج:

اإّياه  اإّيانا كافاأ املعلِّماإياي كافاأ املعلِّم

اإّياها   اإياكما كافاأ املعلِّماإّياَك كافاأ املعلِّم

 اإياكّن مدح املعّلم اإياك  



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين66 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الأَْمثَلة
مائر ال�ّضابقة ف ي اجلدول ما دّل على: مّيز من ال�ضّ

مفرد وجمع للمتكلم   ■

ر واملوؤنرَّث   ■ مفرد ومثنرَّى وجمع للمخاطب املذكرَّ

ر واملوؤنرَّث   ■ مفرد ومثّنى وجمع للغائب املذكرَّ

ال�ستنتاج

�ضمائر النَّ�ضِب املنف�ضلة هي:

اإيَّاَي: للمتكلِِّم املفرد )املذّكر - املوؤّنث( - اإّيانا: جلماعة املتكّلمني )ذكور - اإناث(. ■

اإّياَك: للمخاطب املفرد املذّكر- اإياِك: للمخاطبة املفردة املوؤّنثة.  ■

اإياكما: للمخاطب املثّنى املذّكر واملوؤّنث. ■

كور. ■ اإياكم: ملخاطبة جماعة الذُّ

اإياكّن: ملخاطبة جماعة الإناث. ■

اإّياه: للغائب املفرد املذّكر. ■

اإّياها: للغائبة املفردة املوؤنثة. ■

ر واملوؤنث. ■ اإّياهما: للغائب املثنى املذكرَّ

اإّياهم: جلماعة الغائبني الذكور. ■

اإّياهّن: جلماعة الغائبات الإناث. ■

تدّرب

اكتب �ضمري النَّ�ضب املنا�ضب ف ي كّل فراغ مّما ياأتي: 

………………………… يعّلم املعلِّم. ■

………………………… يقّدر الأبناء. ■

………………………… يحّب الوطن. ■
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الأَْمثَلة

أ يقّدر الّتالميذ املعلِّمَة	.

يقّدر الّتالميذ املعلَِّم	.أ

اإّياِك يقّدر الترَّالميذ

اإّياُه يقّدر الترَّالميذ

مائر من الإعراب ؟ 1 ما حملُّ ال�ضّ

 

مري ؟ 2 ما حركُة اآخر ال�ضّ

 

ة ؟ مائر املنف�ضلة معربة اأم مبنيرَّ 3 اأجاءت ال�ضّ

 

ال�ستنتاج

ُة ف ي حملِّ ن�ضِب مفعول به غالبًا. �ضمائر النرَّ�ضِب املنف�ضَلُة مبنيرَّ

تدّرب

اأعرب ما ياأتي: اإّيانا �ضّجع املعّلم.

اإّيانا:  

�ضّجع:  

املعّلم:  



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين68 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الّتقومي النهائّي

1 اقراأ البيت الآتي، ثم اأجب:

قال ال�ّضاعر:

�من���زل لل�ّشوق فال تعجالاإّي���اي ل اإّياكم���ا هّيج ال�

ا�ضتخرج �ضمريي النرَّ�ضب املنف�ضلني الواردين ف ي البيت ال�ضّابق، وحدّد دللة كلٍّ منهما. ■

 

 

ى اإىل �ضيغة جمع املوؤنرَّث: ■ مري الّدال على املثنرَّ حّول ال�ضرَّ

 

2 حّول اجلملة الآتية اإىل �ضيغتي املثنَّى املخاطب واملثنَّى الغائب:

اإّياكم عالج الّطبيب.

 

 

3 اأعرب اجلملتني الآتيتني:

اإّياي �ضكَر امل�ضرُف.
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اإّيانا كّرَم املديُر.

  

 

 

اخلال�سة
مرُي املُنف�ضُل حملرَّ املفعول به، وي�ضّمى �ضمرَي ن�ضٍب ُمنف�ضاًل، ويكوُن للمتكلِِّم اأو للمخاَطِب اأو للغائب. ياأتي ال�ضرَّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين70 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الألف امللفوظة غري املكتوبةالّدر�س الّثالث
ع منَك ف ي نهاية النَّموذج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

حتديِد الكلماِت الرَّتي حتوي ُحروفًا ُتلفظ ول ُتكتب.. 1

قراءِة الكلماِت ُمراعنَي لفَظ احلروِف الرَّتي ُتلفظ ول ُتكتب ب�ضكل �ضليم.. 2

توظيِف الكلمات الرَّتي حُتذف اأِلُفها كتابًة ف ي ُجمٍل مفيدة.. 3

كتابة الن�ّس )اإمالئّيًا( ب�ضكل �ضحيح.. 4

ر ل وتذكَّ تاأمَّ

لميذ: لنتذكر معًا ما ياأتي: عزيزي التِّ

حُتذُف الألُف )كتابًة( من معظم اأ�ضماء الإ�ضارة ف ي:

هذا، هذه، هذان، هذين، هوؤلء. ■

وتثّبت الألف ف ي )هاتني(. ■
الأَْمثَلة

أ نا يهِمُل ذلك اجلانب.	. بع�ضُ

ة.	.أ يا�ضَ ة الرِّ علينا اأن ننّبَه اأولئَك على اأهميرَّ

1 ما احلرُف املحذوُف من اأ�ضماِء الإ�ضارِة ف ي الأمثلة ال�ّضابقة ؟  

2 مبَ اترَّ�ضل ا�ضم الإ�ضارة ف ي املثالَني ال�ضّابقَني ؟
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ال�ستنتاج

حُتذُف الألف كتابًة وتبقى لفظًا من:

ا�ضِم الإ�ضارة )ذلك( اإذا اترَّ�ضلت به لِم الُبعد املك�ضورة، وكاف اخلطاب. ■

ا�ضِم الإ�ضارِة )اأولء( اإذا اترَّ�ضلت به كاف اخلطاب )اأولئك(. ■

تدّرب

امالأ الفراغ با�ضم الإ�ضارة املكتوب كتابة �ضحيحة مّما بني قو�َضني:

)ذالك - ذلك(. ■ ………………… الكتاُب يتحّدُث عن خماطِر التلّوث.  

)اأولئك - اأولئك(. ■ ينبغي اأن نقتدي ب� ………………… املحافظنَي على بيئِتهم نظيفًة.  

الأَْمثَلة

أ ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم.	.

ُف ِتاَه ذلك الأمر.	.أ لكّن بع�ضَنا يجهُل كيَف يت�ضررَّ

لكْن علينا دائمًا اأن نبداأ من اأنف�ضنا اأّوًل.	.أ

ما احلرُف امَلحذوُف كتابة مع بقائه ف ي الّلفظ من الكلمات التي حتتها خط ؟

 



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين72 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

ال�ستنتاج

حُتَذُف الألُف كتابًة وتبقى َلفظاً ف ي بع�ِص الكلمات، منها:

)ا�ضم( ف ي الب�ضملة. ■

لفظ اجلاللة )اهلل( و)الّرحمن(. ■

الكلمتان )لكّن - لكْن(. ■

تدّرب

امالأ الفراغ باإحدى الكلمات التي حُتذف األفها كتابة وتبقى لفظاً )الّرحمن - لكّن - لكْن - اهلل(:

اإن ………………… اأمَرنا األرَّ ن�ضرف. ■

ِة للمحافَظِة على البيئة. ■ ناَل عبُد ………………… جائزَة الهيئِة العامرَّ

وددت زيارَة �ضديقي ………………… اجَلوُّ املاِطُر منعني من ذلك. ■

را�ضة. ■ نق�ضي وقتًا ف ي الّلعب ………………… لي�َس على ح�ضاب وقِت الدِّ
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الّتقومي النهائّي

اقراأ البيتني الآتيني، ثّم اأجب:

باأري���اِف الق���رى نظ���ُر القطي���عواأحل���ى م���ن اأولئك ف ���ي عيوين

اأ�شباُب ُدني���اِك من اأ�شباِب دنيانال ب���ارَك ال ّله ف ي الّدني���ا اإذا انقَطعت

ا�ضتخرج من البيَتني ال�ّضابَقني الأ�ضماء التي ُحذفت األفها كتابة وبقيت لفظًا. ■

 

�ض���ع كاّلً من ا�ض���مي الإ�ض���ارة )ذا - اأولء( ف ي جملة على اأن تكون الألف ف ي اإحدى اجُلملتني حمذوفة وف ي الثرَّانية  ■
مثبتة.

 

 

 

 

اخلال�سة
حتَُذُف الألف كتابًة وتبقى لفظًا ف ي بع�س الأ�ضماء.

�سّدد ال ّله خطاك يا بطل



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين74 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ
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اتّيالّدر�س الّرابع كتابة املقطع الذَّ
ُع منَك ف ي ِنهايِة النَّموَذِج اأن تكوَن قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

حتليِل الن�ّس اإىل عنا�ضره )فكره(.. 1

كتابة مقطع ذاتّي باأ�ضلوب جميل.. 2

 تعّرف

تتاألَّف الِفقرة من اجلمِل املرُتابطة الَّتي تتناوُل فكرًة واحدًة، واملقطع يتاألَُّف من ِفقرَتني اأو اأكرث.

، اأو موقٍف با�ضتخدام �ضمرِي املُتكّلم. ُ فيه الكاتُب عن م�ضاِعرِه ِتاَه �َضخ�سٍ اتّي: مقطٌع ِكتاِبيٌّ ُيعبِّ املقطع الذَّ

تدّرب

ت���ي اأث���اَرْت اإعجابي ب�ضخ�ض���ّيِة  كث���ريٌة هَي الأ�ض���ياُء الرَّ
الفّن���اِن اأدهم اإ�ض���ماعيل، كطفولِتِه التي متّي���زْت مبعرفِتِه 
القراءَة والكتابَة قبَل دخوِلِه املدر�ضة، وما زاَد ف ي َتقديري 
الكبري لهذا الفّنان هو ابتكاُرُه اأ�ض���لوبًا جديدًا ف ي الّر�ضِم، 

، وكذلَك تنّوع اأعماله الفنّية. ا�ضتقاُه مَن الرّتاِث العربيِّ

كم اأحببناَك يا بيَت اأدهم! فاأحبْبنا فيَك وطنًا �ضغريًا، 
حراَء ميوُر باملوا�ضِم اخل�ضبِة  وحَدَك �ضّمْمَت اأن تقلَب ال�ضّ

وال�ّضنابِل اخُل�ضر.

1 كم فقرة ف ي املقطع ال�ّضابق ؟ وكم جملة ف ي كل فقرة ؟

 

بط بني  2 ما اأدوات الّربط الرَّتي ا�ض���تخدمها الكاتب للررَّ
جمل كّل من الفقرَتني ال�ضابقَتني ؟

 



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين76 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

مري الرَّذي ا�ضتخدَمُه الكاتُب للّتعبري عن م�ضاعره الّذاتية تاه الفّنان ؟ 3 ما ال�ضّ

 

طّبق

ةٍ تُعجبك، اأو م�ضهد راأيته ترك اأّثراً ف ي نف�ضك م�ضتفيداً مّما  اكتب مقطعاً تعربّ فيه عن م�ضاعِركَ الذَّاتيَّة جتاهَ �ضخ�ضيَّ
�ضبق.
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، من دواوينه )اأغاين احلياة(، دم�ضق 1995 م �ضاعٌر �ضوريٌّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين78 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

املاءالدر�س اخلام�س
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

ًة �ضليَمًة.. 1  قراءِة الَق�ضيدِة قراءًة �ضعريرَّ
ِة.. 2 ئي�َضِة والَفرعيرَّ ِة والِفَكِر الررَّ حتديِد الفكَرِة العامرَّ
�ضرِح اأبياِت الَق�ضيَدِة.. 3
تذّوِق الترَّ�ضبيَهاِت اجَلميَلِة وحماكاِتها.. 4
اعِر ِمن ِنَعِم اهلل.. 5 اأِي مبوِقِف ال�ضرَّ اإبداِء الررَّ

Tom Hall :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/tom_hall_nz/14917023204 :امل�سدر
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الن�ّس:

-1-

لي�َس كامل���اِء اإذا املاُء َعُذْباأعِطني املاَء وُخْذ مّني الّذهْب  11

���ا ن�شْباأنَت ح���يٌّ منُه بْل حتيا بِه  21 وكالن���ا مّيٌت اإمَّ

ف ���ي عيوٍن اأو اأقّلْتُه ال�ّشحْبفهَو ف ي الأر�ِس حياةٌ اإن َجرى  31

لي�َس مثَل املاِء ف ي الكون الن�َشْبوه���و اأغلى ُعن�رٍس ف ي كوِننا  41

-2-

وهو �شاٍف ك�ُشعاٍع وان�شكْبحّب���ذا امل���اُء اإذا املاُء جرى  51

وحي���اةٌ وح�ش���اراٌت عجْبحيُث ُيلفى املاُء كانت خ�رسةٌ  61

َح���ُر اجلّنُة ل���ول نهُرها  71 حمُدن���ا ل ّلِه ُمري���ِه وَجْبت�شْ

مل يكْن ماٌء ول كاَن الّرطْبمل تك���ْن واٌح ب�شح���راَء اإذا 81

املفردات اجلديدة

اأ�ضُل كلَّ كلمة مبعناها:
الّتمراأقّلته

حملتهالن�ضب

املال والعقارالّرطب



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين80 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الفكرة العاّمة

َة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: حّدُد الفكرَة العامَّ

اأ. م�ضادُر املاِء ف ي الّطبيعة.

ب. قيمُة املاِء ف ي حياِة الإن�ضان الّطبيعة.

ت. وجوُب املحافَظِة على املاء.

الفكرُ الّرئي�سة

حيَحة فيما ياأتي: اخرت الإجابَة ال�ضَّ

البيُت الرَّذي يدّل على اأثِر املاِء ف ي الإن�ضان، هو البيت: ■

ل. ب. الثرَّاين. ت. اخلام�س. اأ. الأورَّ

البيت الذي يدّل على اأثر املاء ف ي الأر�س، هو البيت: ■

اأ.الثرَّالث. ب. اخلام�س. ت. الثرَّامن.

اأراد ال�ّضاعر اأن يعطي مقابل احل�ضول على املاء: ■

هب. ت. اجلنة. اأ. احلياة. ب. الذرَّ

براأي ال�ّضاعر اإذا انعدم املاء فاإّن الأر�س:  ■

اأ.تكرث فيها الأمرا�س. ب. تتحّول اإىل �ضحراء. ت. تقّل فيها الأنهار.
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ال�ستيعاب والفهم

1 ما م�ضري الإن�ضان اإذا ُفِقد املاء ؟

 

2 اذكْر فوائد املاء كما وردت ف ي الأبيات ال�ّضابقة:

 

 

موقٌف وراأي

اأّي الأبيات تختار من النَّ�صِّ للّتعبري عن املوقف الآتي:

عم، لأّنه بال�ّضكر تدوم النعم.  ال�ّضكر على النِّ

 

الّلغة والّتاكيب

حّول ما ياأتي اإىل املثنَّى، واأجر الّتغيري الالزم:

اأنت حيٌّ   ■

هو �ضاٍف ك�ضعاع   ■

تدريبات قرائية

حيَح لالأحرف الّلثوية. ل من النرَّ�سِّ ُمراعيًا الّنطَق ال�ضّ اقراأ املقطع الأورَّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين82 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

ذوق التَّ

مب �ضّبه ال�ّضاعر املاَء ف ي البيت اخلام�ص ؟ حّدد امل�ضّبه وامل�ضّبه به.

  

 

 

 

اخلال�سة
اأهمّيُة احلر�ِس على املاء لأنه غاٍل وثمنٍي.

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق
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الأ�سماء املو�سولةالّدر�س ال�ّساد�س
ُع منك ف ي نهاَيِة النَّموذج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

تعّرِف مفهوِم الأ�ضماِء امَلو�ضوَلِة.. 1

حتديِد دلَلِة كلٍّ من الأ�ضماِء املو�ضولة.. 2

اإعراِب الأ�ضماِء املو�ضولِة وتوظيِف الأ�ضماء املو�ضولة.. 3

تاأّمل وتذّكر

ر معاً ما ياأتي:  عزيزي التِّلميذ: لنتذكَّ

ُة اإىل نكرة ومعرفة. ■ ُيق�ضُم ال�ضُم ف ي اللُّغُة العربيرَّ

من اأنواِع املعارِف: الأ�ضماء املو�ضولة. ■

الأَْمثَلة

اأ. اإنرَّ الرَّذي يحبُّ وطَنُه ُيحاِفُظ على خرياته.

ب. فاَز اللرَّذاِن حافظا على املاء.

ت. نقّدُر الرَّذين ُيحافظوَن على البيئة.

ث. نقّدُر اللرَّواتي يداويَن اجلرحى.



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين84 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

املناق�سة

َنة ؟ اأهي نكرة اأم معرفة ؟ 1 ماذا ن�ضّمي الأ�ضماَء امللورَّ

 

2 ما دللة )معنى( كّل ا�ضم من هذه الأ�ضماء ؟

 

 

3 هل يتّم معنى هذه الأ�ضماء من غري اجلملة بعدها ؟ ماذا ن�ضّمي هذه اجلملة ؟

 

4 �ضّنف هذه الأ�ضماء من حيث الإفراد والتثنية واجلمع والّتذكري والّتاأنيث.

ر - التي:   الذي: للمفرد املذكرَّ

  

ال�ستنتاج

ال�ضم املو�ضول: ا�ضٌم معرفٌة يتعنّيُ املق�ضوُد منه بجملٍة بعَدُه ُت�ضّمى )�ضلة املو�ضول(

الأ�ضماء املو�ضولة هي:

اّلذي: للمفرد املذّكر. ■

اّلتي: للمفرد املوؤّنث. ■

الّلذان والّلذين: للمثّنى املذّكر. ■

الّلتان والّلتني: للمثّنى املوؤّنث. ■

اّلذين: جلماعة الّذكور. ■

الاّلتي والّلواتي: جلماعة الإناث. ■
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تدّرب

حّدد ال�ضم املو�ضول وجملة �ضلة املو�ضول ف ي كّل مّما ياأتي:

كّرَم املعلُِّم الّلواتي اأ�ضَهمَن ف ي َتنظيِف �ضاحِة املدر�ضة  ■

ُمنَح الرَّذي ُيحاِفُظ على البيئِة جائزة  ■

 ا�ضتمعُت اإىل اللرَّذيَن حتّدثا عن فوائِد املياه ف ي حياتنا  ■

الأَْمثَلة

ل املاء على الّذهب. اأ. اأ�ضاَب الرَّذي يف�ضّ

ب. عرفت اخلري الرَّذي جننيه من توافر املاء.

ل املاء على الّذهب. اأ�ضاب َمْن يف�ضّ

عرفت ما جننيه من توافر املاء.

ما ال�ضم الَّذي ناَب عن ال�ضم املو�ضول ف ي كلٍّ من املثالني الأّول والّثاين ؟ اأيدّل على عاقل اأم على غري عاقل ؟

 

ال�ستنتاج

ر واملوؤنرَّث. ن على املفرد واملثنرَّى واجلمع ف ي املذكرَّ )َمن - ما( ا�ضمان مو�ضولن يدلرَّ

َمْن: ت�ضتخدم للعاقل  ■

ما: لغري العاقل ■



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين86 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

تدّرب

اأمّتم الفراغ ب� )َمْن اأو ما( ف ي كّل مّما ياأتي:

اإّن ………………… تزرعانه اليوم حت�ضدانه غدًا. ■

يحر�س ………………… يعرفون قيمة املاء على املحافظة عليه. ■

الّتقومي النهائّي

1 �ضع �ضلة منا�ضبة لكّل ا�ضم مو�ضول ف ي اجلمل الآتية:

نحرتم َمن ………………… على املاء. ■

نعرف ما ………………… املاء من فوائد. ■

2 حّول اجلملة الآتية اإىل جمع املذّكر مّرة واإىل جمع املوؤّنث مّرة اأخرى:

بورك الذي يقّدر املاء.

 

 

اخلال�سة
ال�ضم املو�ضول: ا�ضٌم معرفٌة يتعنّيُ املق�ضود منه بجملٍة بعَده ت�ضّمى )�ضلة املو�ضول(.
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ملاذا منَع امللُك دخوَل الكتِب ؟!الّدر�س الأّول
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

قراءة النرَّ�سِّ قراءًة �ضليمًة خاليًة من الأغالط.. 1

ِة، وا�ضتخال�ِس حوادِثهاالّرئي�ضة.. 2 ِة الِق�ضِّ حتديِد الفكَرِة العامرَّ

ِة: )الّزمان - املكان - ال�ّضخ�ضية الّرئي�ضة، وال�ّضخ�ضيات الثانوية(.. 3 ِر الِق�ضّ حتديِد عنا�ضِ

دة.. 4 بيان معاين الكلمة الواحدة ف ي �ضياقات متعدِّ

الترَّمييز بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي ف ي عباراٍت حمّددٍة. . 5

���حف  الن����س للكاتب غ�ّض���ان ال�ّض���باعي، وه���و  فّناٌن وكاتٌب �ض���ورّي من مواليد حم�س)1939( م، ن�ض���ر مقالت ف ي ال�ضّ
واملجاّلت ال�ضورية.



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين88 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الن�ّس:

- 1 -

مرًا مبنِع الُكُتِب م���ن دخوِل مملكِتِه، كما من���َع جميَع الرَّذيَن َيعرف���وَن القراءَة  ماِن، اأ�ض���دَر اأحُد املل���وِك اأَ ف ���ي ق���دمِي الزرَّ
�ض���وَن البيوَت، وكيَف َقب�ض���وا ذاَت يوٍم  ا�ُس امللِك يفتِّ ُر الّنا�ُس كيَف كاَن ُحررَّ والكتابَة مْن ُدخوِل البالِد الرَّتي يحُكُمها، ويتذكرَّ
ا�س تهاَم�ض���وا كثريًا يف  عل���ى رجٍل اأَْخفى حتَت مالب�ِض���ِه بع�َس الُكتِب، ث���مرَّ مْل َيعِرْف اأحٌد ماذا حدَث لهذا الّرجِل، لكنرَّ النرَّ
ُل املوَت على اأْن اأعي�َس  ِة الُكتِب ِلالإن�ضاِن حيُث قاَل: »اإيّن اأُف�ضِّ يرَّ ���ِتِه، وَتناَقلوا اأخبارًا كثريًة عن قولِه للقا�ض���ي حوَل اأهمِّ ِق�ضرَّ

جاهاًل كاحَلَيوان«.

- 2 -

جُل اأْن يق���راأَ ُكتبًا يا اأبي؟ فاأجاَبُه الأُب هاِم�ض���ًا:  اهت���مرَّ اأح���ُد الأطفاِل كثريًا ِبهذا الأمِر ف�ض���اأَل اأباُه: مل���اذا اأراَد هذا الررَّ
ُر ِبطريقٍة اأف�ضَل؟ وكيَف َيعي�ُس ب�ضكٍل اأَح�َضن؟«  اخِف�ْس ِمْن �ضوِتَك.. لقْد قاَل: » اإنرَّ الُكُتَب ُتعلُِّم الإن�ضاَن كيَف ُيفكِّ

ُر يا اأبي؟  فُل اأباُه: وملاذا ُنفكِّ �ضاأَل الطِّ

م�ُس؟ وملاذا  رُع؟ وكيف ُت�ضرُق ال�ضرَّ اأجاَب الأُب هاِم�ضًا: َينَبغي اأْن ُنفّكَر لنفهَم كلرَّ �ضيٍء، ملاذا َتهِطُل الأمطاُر؟ وملاذا ينُبُت الزرَّ
يكوُن هناَك ُفقراء؟

فُل: ولكْن األي�َس َجمياًل اأْن َنعِرَف كلرَّ هذِه الأ�ضياِء يا اأبي ..؟ َب الطِّ  فعقرَّ

َر نحُن، فامللُك  ، اإل اأنرَّ القا�ضَي يقوُل: »لي�َس �ضرورّيًا اأْن ُنفكِّ َد الأَُب، وهم�َس: َنعْم، �ضيٌء جميٌل اأْن نعِرَف كلرَّ ذلَك يا ُبنيرَّ تنهرَّ
ا�ِس، وهَو َيعتقُد اأنرَّ الُكتَب ُتبلبُل الِفَكَر، ولهذا فقْد َمنَعها مَن امَلمَلكة«.  ُر دائمًا نيابًة َعِن النرَّ يفكِّ

- 3 -

غبُة ف�ي ُروؤيِة الُكُتِب وِقراَءِتها، فاأخَذ يت�ض���لرَُّل مَع اأ�ض���دقاِئِه ِلَيجلبوا الُكتَب مْن  ْت معُه الررَّ فُل قْد َكِبَ .. وَكُبَ هاهَو ذا الطِّ
ا�ُس ف�ي الفقِر وامَلهانِة،  خارِج اململكِة، وي�ضهُر اللرَّيَل ُكلرَُّه ف�ي تعلُِّم الِقراءِة والِكتابِة لفهِم ما يدوُر من حولِهم، ملاذا يعي�ُس النرَّ

ول َيعرفوَن ُحقوَقُهم؟ وملاذا مينُع امللُك دخوَل الُكُتِب اإىل امَلمَلكة؟!

ومن َيوِمها راَح الّنا�ُس ُيقبلوَن على الِقراءِة والكتابِة َرغبًة ف�ي حت�ضنِي واقِعهم وتطويِره.
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املفردات اجلديدة

اأ�ضُل كلِّ كلَمٍة مبعناها فيما ياأتي:

 نقلوا احلديث عن بع�ضهماأ�ضدر اأمرًا

اأم�ضكوهقب�ضوا على الّرجل

اأختاراأخفى

ل خّباأاأف�ضّ

اأمرتناقلوا

الِفكرةُ العاّمة

َة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: حّدد الفكرَة العامَّ

اأ. حب�ُس امَلِلِك الّرجَل الرَّذي اأدخَل الُكُتَب اإىل اململكة.

ب. منُع امللِك النا�َس من القراَءِة خوفًا من معرَفِة حقوقِهم، واملطالبِة بها.

ِة القراءِة.  ت. حواُر الّطفِل مع والِدِه عن اأهميرَّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين90 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

ال�ستيعاب والفهم

ِة ال�ّضابقة: 1 حّدد من الق�ضرَّ

ال�ّضخ�ضيَة الّرئي�ضَة   ■

َة   ■ ال�ّضخ�ضّيات الثرَّانويرَّ

الّزمان   ■

املكان   ■

النهاية   ■

2  ما الأمُر الذي اأ�ضدَرُه امَلِلك؟

 

جُل املترَّهُم للقا�ضي؟ 3 ماذا قاَل الررَّ

 

َي موهبَة القراءِة عنَده؟ فُل عندما َكِبَ لينمِّ 4 ماذا فعَل الطِّ

 

ٍد؟ ما هو؟ 5 َهْل كاَنْت قراءُة الّطفِل ورفاِقِه لهدٍف حُمدرَّ

 

موقٌف وراأي

لو كنت مكان الّرجل الذي اأدخل الكتب اإىل اململكة، فماذا �ضتقول للقا�ضي ؟
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الّلغة والّتاكيب

ْح الفرَق بنَي: 1 و�ضّ

فل:   ■ َكِبَ الطِّ

غبة:   ■ ِت الررَّ َكُبَ

حيحَة مِلعنى: 2 اخرِت الإجابَة ال�ضَّ

ُد الِفَكر. ت. ُتف�ِضُد الِفَكر. ُك الِفَكر. ب. تولِّ )ُتبلِبُل الِفَكر(: اأ. حُترِّ

3 اأ�ضتخرج من الن�ّص:

جمع )امللك(:   ■

�ضّد )حديث(:   ■

مرادف )تكلموا ب�ضوت منخف�س(:   ■

تدريبات قرائية

ًة مراعيًا لفظ حرف ي )ذ - ث(. َ ًة معبِّ اقراأ النرَّ�سرَّ قراءًة جهريرَّ

التذّوق

ُل املوَت على اأْن اأعي�َس جاهاًل كاحَلَيوان(. هات تعبريًا اآخر على منِط الترَّعبري الآتي: ) اإيّن اأُف�ضّ

  

اخلال�سة
نتعلّمُ القراءةَ والكتابةَ لفهم ما يدور حولنا، ولنجعل حياتنا اأف�ضل.

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين92 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

مطابقة العدد املفرد للمعدودالّدر�س الّثاين
ع منك ف ي نهايِة النَّموذِج اأن تكون قادراً على تعّرِف: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

اأنيث.. 1 العدَديِن املفرَدين اللرَّذين يوافقان معدوَدهما ف ي الترَّذكري والترَّ

اأنيث.. 2 الأعداِد املفردِة الرَّتي ُتخالُف َمعدوَدها ف ي الترَّذكرِي والترَّ

تيبي الرَّذي على وزن )فاِعل( مع معدوده.. 3 قاعدِة العدِد الرترَّ

 تاأّمل وتذّكر

ر معًا ما ياأتي:  لميذ: لنتذكرَّ عزيزي التِّ

العدد: ا�ضٌم يدلُّ على مقدار، وهو ثالثة اأنواع:

العدد املفرد:  ■

هو العدد املكّون من جزٍء واحٍد، والأعداد املفردة هي اّلتي تقع بني )1 َو 10(.

العدد املركَّب:  ■

بة هي الرَّتي تقع بني)11 َو 19(. هو العدُد املكّوُن من جزاأين، والأعداُد املركرَّ

العدد املعطوف:  ■

هو العدد املكّون من عدد مفرد ولفٍظ من األفاظ العقود)ثالثة وع�ضرون(.
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الأَْمثَلة

َل املوَت على اأن يعي�َس جاهاًل. اأ. فقط رجٌل واحٌد ف�ضّ

ب. قَب�َس خم�ضُة حّرا�ٍس على الّرجِل.

تني اثنتني. ت. اأخفى الرجُل حتَت مالب�ضِه ثالثة كتٍب وق�ضّ

تِه. ث. يتهام�ُس اأربعُة رجاٍل واأربُع فتياٍت حول ق�ضّ

. ج. قراأُت ع�ضر ق�ض�سٍ

ل معي اجلدول الآتي: ابقة تاأمَّ بني، بناًء على الأمثلِة ال�ضَّ

حكم العدد مع املعدود ف ي اجلن�صجن�ضهالعددجن�ضهاملعدودالعدد واملعدود

وافق العدد املعدود ف ي الّتذكري.مذّكرواحدمذّكررجلرجل واحد

َتني اثنَتني تنيق�ضّ وافق العدد املعدود ف ي الّتاأنيث.موؤّنثاثنتنيموؤّنثق�ضّ

خالف العدد املعدود ف ي الّتذكري.موؤّنثخم�ضةمذّكرحّرا�سخم�ضة حّرا�س

خالف العدد املعدود ف ي الّتذكري.مذّكرع�ضرموؤّنثق�ض�سع�ضر ق�ض�س

ال�ستنتاج

اأنيث. ■ العددان املفردان )1-2( يوافقان معدودهما ف ي الترَّذكري والترَّ

اأنيث. ■ الأعداد املفردة )3-9( تخالف معدودها ف ي الترَّذكري والترَّ

اأنيث اإذا كان مفردًا. ■ العدد )10( يخالف معدوَده ف ي الترَّذكري والترَّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين94 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

تدّرب

امالأ الفراغ بعدد منا�ضب:

وث���وٌر  اللرَّيم���ون،  اأ�ض���جاِر  م���ن   ………………… و�ض���جرتان  ���اٍح،  تفرَّ �ض���جراُت   ……………… الب�ض���تاِن  ف ���ي 

………………… و………………… بقرات.

الأَْمثَلة

أ ا�ٍس على الّرجِل.	. قب�َس خم�ضُة ُحررَّ

اأخفى الّرجل ثالثَة كتٍب.	.أ

قب�َس احلاِر�ُس اخلام�ُس على الّرجل.	.أ

اأخفى الّرجل الكتاَب الثرَّالث.	.أ

رف ي ؟ 1 عالم دّل العدد ف ي الفقرة الثانية اأعلى مقدار اأم ترتيب ؟ ما وزنه ال�ضّ

 

تيبي مع املعدود من حيث املطابقة ف ي الفقرة الثرَّانية  ؟ 2 ما حكم العدد الرترَّ

 

ال�ستنتاج

تيب. ■ ُي�ضاغ العدد على وزن فاعل ليدّل على الرترَّ

اأنيث. ■ تيبي )على وزن فاعل( معدوَدُه ف ي الترَّذكري والترَّ ُيطابُق العدُد املفرُد الرترَّ
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تدّرب

اأمالأ الفراغ بعدد منا�ضب:

ح�ضلُت على املرتبِة ………………… ف ي م�ضابقِة الف�ضاحِة واخلطابة. ■

ترتيبي ………………… بني اإخوتي. ■

ٍة لالأطفال. ■ قراأُت اجلزَء ………………… من م�ضرحيرَّ

الّتقومي النهائّي

1 حّول اجلملة الآتية اإىل �ضيغة املوؤّنث، وغرّي ما يلزم:

ب   تقّدم ثالثُة مدّر�ضني لتدري�س �ضبعِة طالرَّ

2 ا�ضتبدل بالأرقام الواردة فيما ياأتي اأعداداً مكتوبة:

ف ي مدر�ضتنا )9( غرف   ■

فل   ■ قّدمت مدر�ضتنا )7( اقرتاحاٍت حوَل حقوِق الطِّ

ًة   ■ اٍت ر�ضميرَّ ح�ضر ندوة حقوق الإن�ضان )8( �ضخ�ضيرَّ

3 ا�ضتخدم الأعداد املفردة ف ي كتابة فقرة تبنّي حّقك ف ي الّلعب املفيد.

 

 

اخلال�سة
اأنيث. الأعدادُ املفردَةُ من )1-10( تخالُف معدوَدها ف ي الترَّذكري والترَّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين96 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الألف الفارقةالّدر�س الّثالث
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على تعّرف: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

الألِف الفارقة.. 1

مو�ضِع كتابِة الألف الفارقة.. 2

�ضبب ت�ضمية الألف الفارقة بهذا ال�ضم.. 3

 تاأّمل وتذّكر

لميذ: لنتذّكر معًا ما ياأتي: عزيزي التِّ

الواو الَّتي تنتهي بها الكلماُت ثالثُة اأنواٍع:

الواو الَّتي من اأ�ضل الكلمة: وهي الواو التي ل ميكن ال�ضتغناء عنها؛ )يدعو( )ي�ضمو- يدعو(. ■

واو اجلماعة: وهي �ضمري رفٍع يترَّ�ضل بالأفعال فقط؛ )�ضافروا()ذهبوا - رحلوا(. ■

واو جمع املذّكر ال�ّضامل: وهي عالمة رفع جمع املذّكر ال�ّضامل، ولي�ضت �ضمريًا؛ )معّلمون()فاّلحو احلقل(. ■

الأَْمثَلة
عزيزي التِّلميذ: اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة الرَّتي تليها:

أ ا�س اإىل القراءة.	. مل يكن الّرجُل يدعو النرَّ

مكت�ضفو ال�ّضرِّ اأ�ضّروا على متابَعِة القراءة.	.أ

اأرادوا اكت�ضاَف �ضّر القراءة.	.أ
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املناق�سة

ة اأم زائدة ؟ 1 هل الواو ف ي الفعل )يدعو( اأ�ضليرَّ

 

2 ما اإعراب )مكت�ضفو( وما عالمة اإعرابه ؟ وملاذا ؟

 

  

3 ما ال�ضم الذي دّلت عليه الواو التي حلقت بالفعل )اأرادوا( وحّلت حمّله ؟ وماذا ن�ضّمي هذه الواو ؟

 

ال�ستنتاج

مرِي الّداّل على اجلماعة. ■ الألف الفارقة: هي الألف التي ُتكتب ول ُتقراأ بعد واو ال�ضرَّ

�ُض���ّميت بالألف الفارقة )اأواألف التفريق(؛ لأّنها تفّرُق بني واو �ض���مرِي اجلماعة املت�ض���ل بالأفعال، والواو التي من اأ�ضل  ■
الفعل، وواو جمع املذّكر ال�ّضامل.

تدّرب

امالأ الفراغ بالكلمة املكتوبة كتابة �ضحيحة مّما بني قو�ضني:

)عّلمو - عّلموا( ■ ……………………… اأولُدكم علمًا يعملون به.  

)معّلموا - معّلمو( ■ ……………………… املدار�ِس ي�ضهموَن ف ي بناِء اجليل.  

)يدنو- يدنوا( ■ ……………………… املتعّلُم من جمال�ِس الُعلماء. 



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين98 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الّتقومي النهائّي

اقراأ الأبياَت الآتيَة، ُثمَّ اأجب:

عليِم تربَيًة مي�شي بها ناِق�ُس الأخالِق ُمكتمالرّبوا البننَي م���ع التَّ

حينًا وُتقطف بعد ذاك ثمارالعلُم ينمو ف ي املدار�ِس دوُحه

حّدد واو اجلماعة والواو الرَّتي من اأ�ضل الفعل ف ي الأبيات ال�ّضابقة. ■

 

حّول اجلملة الآتية اإىل �ضيغة اجلمع، واأجر الّتغيري املنا�ضب: ■

عامُل امل�ضَنِع َذَهَب اإىل عملِه باكرًا  

اخلال�سة
قُ بني واو �ض���مري اجلماعة املترَّ�ض���لِ بالأفعال، والواو الرَّتي من اأ�ض���ل الفع���ل، وواو جمع املذّكر   الأل���ف الفارقة تفرِّ

ال�ّضامل.

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق
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�ضاعر �ضورّي، من دواوينه )بوح( طبعة دم�ضق)1998(م.



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين100 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

يا بني الإن�سانالّدر�س الّرابع
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

ًة �ضليَمًة خالَيًة من الأغالط.. 1 قراَءِة النرَّ�سِّ قراءًة �ضعريرَّ

ِة( وفهم معاين الأبيات.. 2 ئي�ضِة، اجلزئيرَّ ِة، الررَّ : )العامرَّ ا�ضتنباِط ِفَكِر النرَّ�سِّ

ِة وموطِن كّل منها.. 3 حتديِد امل�ضاعِر العاطفيرَّ

نقِد النرَّ�سِّ وتذّوقه. . 4
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الن�ّس:

تعالَوا نقتِل احِلقَد الّدفيناتعالَوا يا بني الإن�شاِن هّيا 11

ولكْن اأُلف���ٌة َتلو الُعيونافال حرٌب ول قتٌل ونهٌب 21

بحّق �شعيِفنا َيغدو َمتينابحبٍّ واحرتاٍم واعرتاٍف 31

َع���واملَ لل�ّش���الِم ُموؤلِّفينا اإذاً َنبني وَنبني مْن جديٍد 41

وَنحي���ا عاملًا ح���ّراً اأَميناوَننيها الّطبيعَة كلَّ خرٍي 51

ونانحّول َحرَبنا حربًا على ما 61 ي�رسُّ الّنا�َس َيك�شوُهم ُغ�شُ

على �شيخوخٍة حّتى َتهوناعلى الأمرا�ِس ُننهيها جميعًا 71

على الأ�شغاِن َنعُلها َحنيناعلى اجلوِع املُ�شّبِب للرزايا 81



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين102 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

املفردات اجلديدة
ُل كلَّ كلمة مبعناها: اأ�ضِ

امل�ضائبالّدفني

ت�ضهلغ�ضونا

حزنًاتهون

املكتومالّرزايا

الِفكرةُ العاّمة

ا ياأتي: َة للنَّ�صِّ ممَّ حّدد الفكرَة العامَّ

اأ. الّدعوُة اإىل حمارَبِة الأمرا�ِس.

زاعات. ، واإنهاُء احلروِب والنِّ ب. الّدعوُة اإىل اأن ي�ضوَد ال�ّضالُم واحُلبُّ

عيِف، ون�ضرُة املظلوم. ت. اإن�ضاُف ال�ضرَّ

الفكرُ الّرئي�سة

دّل على البيت الَّذي ينا�ضب كاّلً من املعاين الآتية:

ٍة وبغ�ضاء. )...( ■ ا�ُس كي نق�ضي على ما ف ي نفو�ِضنا من كراهيرَّ هّلموا اأيُّها النرَّ

عليكُم يا حّكاَم العامَلِ اأن تعملوا على بناِء الإن�ضان، وتوفرِي الأماِن وال�ّضالم. )...( ■

بالق�ضاِء على الأمرا�ِس َينَعُم الإن�ضاُن ف ي �ضيخوخته. )...( ■
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ال�ستيعاب والفهم

1 من يخاطب ال�ّضاعر ؟

 

 

اِعُر عن احَلرِب والَقتِل والّنهب ؟ وما اأثره ؟ 2 ما البديل الرَّذي َطَرَحُه ال�ضرَّ

 

 

ِل ؟ 3 عّم نهى ال�ّضاعُر ف ي املقطِع الأورَّ

 

 

موقٌف وراأي

ُق بالبتعاِد عن الأحقاِد واحلروب ؟ وملاذا ؟ هل توافُق ال�ّضاعَر اأّن ال�ّضالَم يتحقَّ

  

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين104 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الّلغة والّتاكيب

اأكمل ما ياأتي:

مرادف تلو:   ■

مفرد رزايا:   ■

�ضّد اعرتاف:   ■

موؤّنث موؤّلفني:   ■

 تدريبات قرائية

هي. داِء، الأمِر، النرَّ َل من النرَّ�سِّ ُمراعيًا اأ�ضاليَب: النِّ اقراأ املقطَع الأورَّ

التذّوق

�ضاد النرَّ�سرَّ �ضعوٌر بالأمِل والترَّفاوؤِل، هات ما يدّل على ذلك:

 

 

 

اخلال�سة
اأهميّةُ ال�ضّعي من اأجلِ بناءِ عاملٍَ ي�ضودُهُ ال�ضرَّالمُ واحلّب.

وفقك اللـه
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ا�ستخدام الأعداد املرّكبةالّدر�س اخلام�س
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكوَن قادراً على تعّرف: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

اأنيِث.. 1 العدديِن املرّكبني اللرَّذيِن يوافقان معدوَدُهما ف ي الترَّذكرِي والترَّ

اأنيِث.. 2 َبِة من )13-19( ف ي الترَّذكرِي والترَّ بياِن قاعدِة الأعداِد املُركرَّ

ِب على وزن )فاعل(.. 3 �ضوِغ العدِد املُركرَّ

اأنيث.. 4 تيبي الرَّذي على وزن )فاعل( مع معدودِه ف ي الترَّذكرِي والترَّ ِب الرترَّ قاعدِة العَدِد املُركرَّ

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

ُن من جزٍء واحٍد، والأعداُد املُفرَدُة هي الرَّتي تقع بني )1 َو 10(. العدد املفرد: هو العدُد املكورَّ

العددان املفردان)1- 2(:  ■

اأنيث.)ح�ضَر تلميٌذ واحٌد(. يوافقان معدودهما ف ي الترَّذكري والترَّ

الأعداُد املُفردة  ■

اأنيث )ا�ضرتيُت �ضبعَة اأقالٍم(. )3 - 9(: تخالُف معدوَدها ف ي الترَّذكرِي والترَّ

العدد )10(:  ■

.) اأنيث اإذا كان مفردًا )قراأُت ع�ضَر ق�ض�سٍ يخالُف معدوَدُه ف ي الترَّذكري والترَّ
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الأَْمثَلة

أ ان�ضمرَّ اإليهم اأحَد َع�َضَر �ضاّبًا.	.

ة.	.أ حفظوا اثنتي ع�ضرة ق�ضرَّ

اترَّفَق خم�ضَة ع�ضَر طفاًل على اإح�ضاِر الكتب.	.أ

�ضاركتهم ثالث ع�ضرة فتاة.	.أ

1 دلرَّ على العدد ف ي الأمثلة ال�ّضابقة. مّم يتكّون ؟ اأهومفرد اأم مرّكب ؟

 

2 ما حكم العدد ع�ضرة ف ي اجلزء الّثاين من هذه الأعداد عندما جاء مرّكباً ؟

 

3 ما حكم العددين )11-12( مع معدوديهما ؟ والأعداد املرّكبة )13-19( مع معدوديهما ف ي الّتذكري والّتاأنيث ؟

 

ال�ستنتاج

اأنيث. ■ يوافُق العددان)11- 12(بجزاأيهما معدوَدهما ف ي الترَّذكري والترَّ

ل منها، وتوافُق معدوَدها ف ي اجلزء الّثاين. ■ اأنيث ف ي اجلزء الأورَّ تخالُف الأعداد)13- 19(معدوَدها ف ي الترَّذكري والترَّ

اأنيث عندما يكون مرّكبًا من )19-11(. ■ العدد)10(يوافُق معدوَدُه ف ي الترَّذكري والترَّ
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تدّرب

حيحَة مّما بني قو�ضني: اخرت الإجابة ال�ضَّ

كتبت )15( �ضطرًا عن حقوق الّطفل: ■

اأ. خم�س ع�ضرة. ب. خم�ضة ع�ضر.

قراأت )14( مقالة:  ■

اأ.اأربع ع�ضرة. ب. اأربعة ع�ضر.

ال�ضنة )12( �ضهرًا: ■

اأ.اثنا ع�ضرة. ب. اثنا ع�ضر.

الأَْمثَلة

اد�َس ع�ضَر عن حقوق الّطفل. اأ. يتحّدُث الكتاُب ال�ضرَّ

فِل ف ي الترَّعّلم ابعَة ع�ضرَة حقرَّ الطِّ فَحُة ال�ضرَّ ب. توؤّكُد ال�ضرَّ

ابقني مفردًا اأم مركباً ؟  1 اأجاء العدد ف ي املثالني ال�ضرَّ

 

2 اأي اجلزاأين �ضيغ على وزن فاعل ؟ 

 

3 اأدّل العددان ف ي املثالني ال�ّضابقني على مقدار اأم على ترتيب ؟ 

 

اأنيث ؟  ابعة ع�ضرة( معدوَدهما ف ي الترَّذكرِي والترَّ اد�س ع�ضر، وال�ضرَّ 4 هل طابق العددان )ال�ضرَّ
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ال�ستنتاج

ِب على وزِن فاعل ليدلرَّ على َترتيِب املعدود. ■ ُل من العدِد املُركرَّ ُي�ضاُغ اجلزُء الأورَّ

اأنيث. ■ تيبي )على وزن فاعل( بجزاأيه املعدوَد ف ي الترَّذكري والترَّ ُب الرترَّ ُيطاِبُق العدُد املَركرَّ

تدّرب

حّول الأرقام الآتية اإىل اأعداد مكتوبة:

 قراأت العدد )14( من جمّلة الطليعي   ■

ة )17( حكمة طريفة   ■ وردت ف ي الق�ضرَّ
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الّتقومي النهائّي

ا�ضتخدم الأعداد املرّكبة الرقمّية و الرتتيبّية ف ي كتابة فقرة تبنّي حّقك ف ي الّلعب املنّظم.

  

  

  

  

اخلال�سة
اأنيثِ ف ي اجلزء الأورَّل منها، وتواف���قُ معدودَها ف ي اجلزء  تخال���فُ الأع���داد )13- 19( معدودَها ف ي الترَّذك���ريِ والترَّ

الّثاين.
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طرائف من تراثناالّدر�س الأّول
ُع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميُذ: ُيتوقَّ

ًة �ضليمًة معّبة.. 1 قراءِة النرَّ�سِّ قراءًة جهريرَّ

2 . . ئي�َضِة للنرَّ�سِّ ِة، والِفَكِر الررَّ حتديِد الِفكرِة الَعامرَّ

تذّوِق النرَّ�سِّ جمالّيًا.. 3
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اأخبار احلمقى واملغّفلني...

-1-

َحك���ى يل بع����س الإخواِن اأّن بع�َس املغّفلنَي كاَن يقوُد حمارًا بحبٍل طويٍل، فقاَل اأحُد الأذكياِء لرفيٍق له: ميكنني اأن اآخَذ 
هذا احلماَر من دوِن اأن يعلَم هذا املغّفل.

قاَل: كيَف تاأخذه ومقوده بيِده ؟

فتقّدَم وحّل املقوَد من راأ�ِس احلمار، وو�ضَعُه ف ي راأ�ِضِه وقاَل لرفيِقِه: خِذ احلماَر واذهب، فاأخَذُه وَم�ضى ذلَك الّرجل خلَف 
املغّفل واملقود ف ي راأ�ِضِه �ضاعة، ثّم وقَف فجذَبُه، فما َم�ضى، فالتفَت اإليه، فراأى َرجاًل مكاَن حماِره.

فقاَل: اأيَن احلمار ؟

فقاَل: اأنا هو.

قاَل: وكيف حدث هذا ؟

قاَل: لقد كنت رجاًل عاّقًا لوالدتي، فغ�ضبت علّي، فم�ضخني اهلُل حمارًا عقوبًة يل، واأنا منُذ فرتٍة طويلٍة ف ي خدمِتَك على 
هذِه احلالة، والآن قد ر�ضَيت عّني اأمي فعدُت اآدمّيًا واحلمُد هلل.

فقاَل: ل حوَل ول قّوة اإل باهلل ! وكيَف كنت اأ�ضتخدمَك واأنَت اآدمّي ؟

قاَل: قد كاَن ذلك.

قاَل: فاذهْب ف ي دعِة اهلل. فذهَب.

-2-

وم�ضى الّرجُل اإىل بيتِه فقاَل لزوجِته: اأعندِك اخَلب ؟ كاَن الأمر كذا وكذا وكّنا ن�ضتخدُم اآدمّيًا ول ندري، فبماذا نكّفر 
عن ذنوِبنا ؟ وكيف نتوب ؟

فقاَلْت ت�ضّدْق مبا ميكُن مَن املال.

وبقَي اأّيامًا جاِل�ضًا ف ي البيِت ل يعمل.

فقالْت له زوجتُه: اإمّنا �ُضغُلَك املُكاراُة، ول حُت�ضُن �ضنعًة غرَيها، فاذهْب اإىل ال�ّضوِق وا�ضرِت ِحمارًا جديدًا لتعمْل عليه. 

فخرَج اإىل ال�ّضوِق، فوجَد حماَرُه معرو�ضًا للبيِع وُينادى عليه، فتقّدَم من احلماِر وجعَل فمُه ف ي اأذِنِه لكي ل ي�ضمَعُه اأَحد.

وقاَل له: يا ُمدِبُر ! ُعدَت مرًة اأخرى اإىل عقوِق اأّمك! ؟
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املفردات اجلديدة

ل واملعنى املنا�ضب لها ف ي ال�ّضطر الثَّاين: �ضديقي حاول اأن ت�ضل بني الكلمات ف ي ال�ّضطر الأوَّ

املكاراةدعة اهللعاّقًااملغّفلون

ابة غرُي الأذكياءعا�ضيًاحفظ اهللنقُل الّركاب على الدرَّ

الفكرة العاّمة
ًة معّبًة ُمراعيًا اأماكَن الوقِف على �ضاكن، و�ضالمَة خمارِج احلروِف،  عزيزي التِّلميذ: حاول اأن تقراأَ النرَّ�سرَّ قراءًة جهريرَّ

ومتّثل املقروء، ثّم اأجب عّما ياأتي:

ة ؟ 1 ماذا فعَل اأَحُد الأذكياِء باملغّفِل ف ي الق�ضّ

 

جِل املُغّفل ؟ كيُّ مع الررَّ جُل الذرَّ 2 مِلَ �ضاَر الررَّ

 

ةِ ؟  ُل ف ي ِنهاَيِة الِق�ضّ جُل املُغفرَّ 3  ماذا فعَل الررَّ

 

ة مّما ياأتي: 4 اخرت الفكرة املنا�ضبة للق�ضّ

ت. غباُء املغّفِل وزوَجِتِهب. �ضرقُة احلماِر من �ضاحبة املغفل.اأ. ذكاُء الّرجل.
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الفكُر الّرئي�سة

ة الأوىل: �ضديقي العزيز اأريد منك اأن ترّتب الفكر الآتية كما وردت ف ي الق�ضّ

■ )………………( ذهاب الّرجل اإىل ال�ّضوِق ل�ضراِء احلمار. 

■ )………………( ِل مكاَن احلمار.  �ضرُي الّرجِل خلَف املغفرَّ

■ )………………( �ضرقُة احلماِر من �ضاحبِه املغّفل. 

■ )………………( ِل زوجَتُه بالأمر.  اإبالُغ املغفرَّ

ال�ستيعاب والفهم

ِة: د من الِق�ضَّ 1 حدِّ

ال�ّضخ�ضيات:   ■

املكان:   ■

اخلامتة:   ■

ِة على غباء كّل من املغّفل وزوجته. 2 هات دلياًل من الق�ضَّ

  

املعنى الّلفظّي والّدليّل

1 اأكمل وفق النَّموذج:

غفا: غفوة. ■

 وقف:   ■

 جاَل:   ■
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2 هات تركيباً مبعنى الرّتكيب الآتي:

اذهب ف ي دعة اهلل  

تدريبات قرائيَّة

َة متمّثاًل حالَة امَلْكِر وال�ّضذاجِة، ول باأ�س بتبادل الأدوار مع اأحد اإخوتك اأو والديك. عزيزي التِّلميذ: اقراأ الِق�ضرَّ

التذّوق

كاء ف ي ارتكاب الأغالط ؟ وملاذا ؟ 1 هل توافق على ا�ضتخدام الذَّ

 

2 هات من املقطع الأّول �ضفات الكلمات الآتية:

َحْبل:   ■

رُجاًل:   ■

فرتة:   ■

الّتقومي النهائّي

 عزيزي: ميكنك اأن تروي ق�ضّةً طريفةً لأفراد عائلتك واأ�ضدقائك.
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احلال املفردة و اإعرابهاالّدر�س الّثاين
ًع منَك ف ي نهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميًذ: ُيتوقَّ

تعّرِف احلاِل املفردة.. 1

اإعراِبها وتوظيِفها. . 2

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي: 
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الأَْمثَلة
اقراأ املِثاَلنِي الآِتَينِي، ُثمَّ اأَِجب:

أ ا�ْضَتيَقَظ الباِئُع ُمْنَدِه�ضًا.	.

رابي�س.	.أ �ضاَهَد الُقروَد ُم�ْضتمتَعًة ِبالطرَّ

1 الَكلمتاِن الّلتان حتتهما خّط ف ي املثاليني ال�ّضابقنِي، اأُهما معرفٌة اأم نكرةٌ ؟

 

2 ما الَكِلَمتان اللرَّتاِن وقَعتا قبل ُكلٍّ ِمَن الَكِلَمَتني: )ُمْنَدِه�ضًا - ُم�ْضتمتعًة( ؟ اأُهما معرفٌة اأم َنِكرة ؟

 

َنْت َهيَئَة )الُقرود( ؟  َنْت َكِلَمُة )ُمنَدِه�ضًا( َهيئَة الباِئع. ما الكلمُة التي َبيرَّ 3 َبيرَّ

4 ما عالمُة اإعراِب كلٍّ مَن الكلمَتني: 

ُمْنَدِه�ضًا:   ■

ُم�ْضتمتعًة:   ■

ال�ستنتاج

ى )�ضاِحَب احلال(. َ َهيَئَة ا�ضٍم معرفٍة َقْبَلُه ُي�َضمرَّ وٌب َياأتي ِلُيَبنيِّ احلاُل: ا�ضٌم َنِكَرٌة َمْن�ضُ

تدّرب

ا َياأتي: ُدّل على احلاِل وعلى �ضاِحِبِه ف ي كلٍّ مِمّ

جاَء الّطفُل راِك�ضًا   ■

َة ُم�ضَتمِتعًا بطراِئِفها   ■ قراأُْت الِق�ضّ

تني   ■ ِة ُمْن�ضِ  َي�ضتِمُع الّتالميُذ اإىل الِق�ضّ
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نوذٌج ُمعَرب:

نظَر اجَلميُع َفِرِحني.

اِهَرِة على اآِخِره. َنَظَر: فعٌل ما�ٍس مبنيٌّ على الفتحِة الظرَّ

اهَرُة على اآِخِره. ُة الظرَّ مرَّ اجلميُع: فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�ضرَّ

ٍر �ضامٌل، والنُّوُن ِعَو�ٌس عِن الترَّنويِن ف ي ال�ضِم املُفرد. َفرحنَي: حاٌل من�ضوَبٌة، وعالمُة ن�ضِبها الياُء لأنرَّها جمُع مَذكرَّ

كما تالحظ بنّي
ُيعرب �ضاحب احلال بح�ضب موقعه من اجلملة.

الّتقومي النهائّي

1 اأَمتِم الفراَغ بحاٍل منا�ضبٍة ف ي كلٍّ مّما ياأتي:

َرِت الأُمهاُت الحتفاَل ……………… بتفّوِق بناتهّن. ■ َح�ضَ

َفِرَحِت الأر�ُس حنَي َهطَل امَلَطر ُ  ■

ِة َجّدنا. ■ جَل�ْضنا ……………… اإىل ِق�ضّ

�ضاهْدُت الوردَة   ■

2 �ضِع الكلماِت الآتيَة ف ي جمٍل على اأْن تكوَن اأحواًل:

ر. ■ناِئم. ■ُم�ضِرع. ■ ُمنَت�ضِ
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ُل احلماَر َمعرو�ضاً للَبيِع. 3 اأعرِب اجلملَة الآتيَة: َوجَد املغفَّ

 

 

 

 

 

4 ا�ضتخدْم بع�َص الأحواِل ف ي كتابِة موقٍف َطريف اأو حكايٍة َطريفة.

 

 

 

 

 

اخلال�سة
ى )�ضاِحَب احلال(. ■ َ َهيَئَة ا�ضٍم معرفٍة َقْبَلُه ُي�َضمرَّ وٌب َياأتي ِلُيَبنيِّ احلاُل: ا�ضٌم َنِكَرٌة َمْن�ضُ

يعرب �ضاحب احلال بح�ضب موقعه من اجلملة. ■

اأح�سنت،  مع متّنياتي بالّتوفيق
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الألف اللّينةالّدر�س الّثالث
ة ف ي الكلمات فوق الثُّالثيَّ

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

تعّرِف مفهوِم الألِف اللّيَنِة.. 1

حتديِد اأ�ضِل الألف.. 2

نِة ب�ضكٍل �ضليٍم ف ي الأفعاِل والأ�ضماء. . 3 متييِز كتاَبِة الألِف اللرَّيِّ

 تاأّمل وتذّكر

ر معًا ما ياأتي: لميذ: لنتذكرَّ عزيزي التِّ

اإّن الكلمَة ف ي اللُّغِة العربيَّة ثالثُة اأنواٍع: ■

Ԁ .حرفԀ .فعلԀ .ا�ضم

عزيزي التِّلميذ: اعلم اأّن الألف ُتق�َضُم اإىل قا�ضيٍة وليِّنٍة: ■

Ԁ  فاللّين����ة: ه���ي األ���ف املّد ال�ّض���اكنة املفتوح ما قبلها وه���ي ل تقبل احلركات، وتاأتي ف ي و�ض���ط الكلم���ة مثل: )مات
- �ض���باح(، اأوف ي اآخرها وتر�ض���م ف ي اآخر الكلمة األفًا ممدودة مثل: )دعا( اأو ياء غري منقوطة مثل: )اأو�ض���ى - 

اإحدى(. 

Ԁ .)يت لّينة لأّنها تتغرّي وتعود اإىل اأ�ضلها )الواوي اأو اليائي �ُضمِّ



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين120 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الأَْمثَلة

اأ. بالعقل يحيا الإن�ضان.

. ب. لكلِّ م�ضكلٍة ف ي الّدنيا حلٌّ

1 �ضّنف كاّلً من الكلمتني: )يحيا( )دنيا( اإىل فعل وا�ضم.

 

2 ما عدد اأحرف كلٍّ منها ؟

 

3 كيف ُكِتَبْت الألف اللّينة ف ي كّل منها ؟

 

ال�ستنتاج

ة اإذا �ُضبقت بحرف ياء. تكتب الألف اللّينة ممدودًة ف ي اأواخِر الأ�ضماِء والأفعاِل فوق الثُّالثيرَّ

تدّرب

امالأ الفراَغ بكلمٍة منتهيٍة باألٍف لّينة، ثم اذكر �ضبب كتابتها فيما ياأتي:

جمع )هدّية(:   ■

جمع )مراآة(:   ■
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الأَْمثَلة

اأ. ا�ضتلقى.

ب. األقى.

ت. اأعلى.

1 �ضّنف الكلمات الواردة ف ي الأمثلة ال�ّضابقة اإىل اأفعال واأ�ضماء.

 

2 ما عدد اأحرف كّل منها ؟

 

3 هل �ضبقها حرف الياء ؟

 

ال�ستنتاج

ة اإذا مل ي�ضبقها حرُف الياء. ُتكتُب الألُف اللّينُة مق�ضورًة ف ي اأواخِر الأ�ضماِء والأفعال فوق الثُّالثيرَّ

تدّرب

امالأ الفراغ بكلمة تنتهي باألٍف ليِّنة، ثّم اذكر �ضبب كتابتها:

�ضغري:   ■

 

اأّول:   ■

 

اأح�سنت الإجابة يا بطل



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين122 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الّتقومي النهائّي

اقراأ ما ياأتي، ثّم اأجب:

وزاَدها ال ّله زهواً ف ي تّليهاهذي ال�ّشبيب���ة حّيا ال ّله زهَرتها

ومن قنَع ا�شتغنى فهل اأنت قانُعومن َعَقَل ا�شتحي���ا واأكرَم نف�َشُه

1 ا�ضتخرج الأفعال املنتهية باألف لّينة، وعّلل كتابتها على �ضورتها ممدودة اأو مق�ضورة.

 

 

 

 

2 هات من عندك كلمات فوق ثالثيَّة منتهية باألف لّينة ممدودة اأو مق�ضورة وفق اجلدول الآتي:

فعل منتٍه باألف مق�ضورةفعل منتٍه باألف ممدودةا�ضم منتٍه باألف مق�ضورةا�ضم منتٍه باألف ممدودة

    

3 �ضع كاًل من الكلمات ال�ّضابقة من اجلدول ف ي جملة مفيدة.

 

 

 

 

 

 

اأح�سنت، مع متنياتي لك بالتوفيق
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ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين124 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

ة الّدر�س الّرابع كتابة الق�سّ
ُع ِمنَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:  عزيزي التِّلميُذ: ُيتوقَّ

ِة.. 1 ِر الِق�ضرَّ ِة وحتديِد عنا�ضِ تعريِف الِق�ضرَّ

ها.. 2 ِة وغَر�ضَ حتديِد هَدِف الِق�ضرَّ

ٍة.. 3 كتابِة ِق�ضرَّ

َة الآتيَة املاأخوذة من جمموعة عبدو حممد الق�ض�ضّية )الوعل املغرور(. تعاَل عزيزي الّتلميذ لنقراأ الق�ضّ

ل اأَعِرْف..

مل يكْن هذا ا�ضُمُه )ل اأعرُف( بل لَقٌب اأُطلَق عليِه لأّنُه كاَن يقوُم باأعماٍل رديئٍة وخمّربة، وكّلما �ضاألوُه ملاذا فعلَت هذا ؟ 
اأجاَب: ل اأعرف.

خمًا وخُميفًا، ومبعثًا للف�ضاِد واخلراِب اأينما حلرَّ وحيثما رحَل، �ضاَق الّنا�ُس  ومَع مروِر الأيام َكُبَ )ل اأعرف( حّتى �ضاَر �ضَ
ُج عليها، وبقَي وحيدًا، فراَح َيتنّقل من مكاٍن اإىل اآخِر بحثًا عّما ياأكُلُه اأو ي�ضرُبُه نا�ضرًا  بِه فرتكوُه، وَرحلوا اإىل اأمكنٍة ل ُيعرِّ
الف�ضاَد واخلراَب، ورويدًا رويدًا بداأ كلُّ �ضيٍء ياأكُل منُه يقّل، وكلُّ ماٍء ي�ضرُب منُه يتناق�ُس حّتى جاَء يوٌم مل يجْد فيِه �ضيئًا، 

فراَح يبحُث ف ي البوادي والودياِن وال�ّضفوح....

فجاأًة لَحْت لُه بقعٌة خ�ضراُء، فرَك عيَنيه جّيدًا، ونظَر، وملّا تاأّكد اأّنها حقيقٌة اأ�ضرَع اإليها والإرهاُق يكاُد يقتلُه، وعندما 
و�ض���َل اإليها هاَلُه ما وجَد، كاَن دوَنها خندٌق وا�ض���ٌع وعميٌق جدًا، فبدا مَع كلِّ �ض���خامِتِه �ض���غريًا اأماَم اّت�ضاع هذا اخلندِق 

الذي كاَن يليِه �ضوٌر عاٍل وَمتني.

جل�َس )ل اأعرف( ينظُر اإىل الّثماِر املدّلِة مَن الأ�ض���جاِر الّرائعِة التي يف�ض���ُلُه عنها كّل مَن اخلندِق وال�ّض���وِر، وكاَن اأهُل 
الب�ض���تاِن يراقبوَنُه من خلِف ال�ّض���وِر َيقظنَي، وملّا �ض���األوا كبرَيُهم: هل مننُعُه مَن الّدخوِل اإىل ب�ض���تاِننا اإذا اجتاَز اخلندَق 
وال�ّض���وَر، فنح���ُن قادروَن عل���ى ذلَك ؟ اأجاَبُهم: ل، ل متنعوُه اإذا ا�ض���تطاَع ذلك، لأّنُه لن ي�ض���تطيَع اإل اإذا ا�ض���تخدَم عقَلُه، 

خامِته. وعندئٍذ لن يظلرَّ ا�ضُمُه )ل اأعرف(، بل �ضي�ضبُح )اأعرف( واإذا ح�ضَل ذلَك فاإّننا �ضن�ضتفيُد كثريًا من قّوِتِه و�ضَ
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تعّرف
ة: 1 اأكمل ما ياأتي من عنا�ضر الق�ضّ

املقّدمة: مل يكن ا�ضمه )ل اأعرف(. ■

ال�ّضخ�ضية الّرئي�ضة:   ■

املكان: بوادي:   ■

العقدة: وعندما و�ضل اإليها هاله ما وجد   ■

اخلامتة:   ■

ِة ال�ّضابقة ت�ضليُة القارىء  ؟ اأو التَّاأثرُي فيه ؟ اأوكالهما معاً ؟  2 ما الهدف من الق�ضّ

 

ة ال�ّضابقة ؟ 3 ما الّدر�ص الذي تعّلمناه من الق�ضّ

 

ة هل ا�ضتخدم الكاتب الأ�ضلوبني ال�ّضردي والو�ضفّي ؟ 4 من خالل الق�ضّ

 



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين126 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

اإذاً: اذكر اأمثلة من الن�ّص حول الأ�ضلوبني ال�ّضردي والو�ضفّي.

 

 

اأح�سنت الإجابة

تعّلم

ة: فنٌّ اأدبيٌّ يرتكز على ال�ّضرد املبا�ضر املوؤّدي اإىل الإمتاع والّتاأثري ف ي النفو�س. الق�ضّ

تدّرب

ة. عزيزي التِّلميُذ تخّيل ماذا حدَث بعد ذلك ؟ واكتب خامتة اأخرى منا�ضبة للق�ضّ

 

 

 

 

 

 



127

طّبق

ة: ة الآتية م�ضتوفياً عنا�ضر الق�ضّ اأكمل الق�ضّ

الأطفاُل وامَلوز...

ا�ض���رتى خم�ض���ُة تالميذ )كيلوغرامًا( من املوِز، ا�ض���رتكوا جميعًا ف ي �ض���راِئِه، ناوَلُهم الباِئُع كي�ض���ًا فيِه َخم�ُس موزاٍت 
�ضهّياٍت، مل تكن املوزاُت مت�ضاوياِت احلجِم، وكذلك الترَّالميُذ، تناوَل اأكُب الترَّالميِذ املوزَة الكبريَة وقاَل: هذه يل، وكذلك 
ابع، ومل يبق لأ�ض���غِر الترَّالميِذ �ض���وى املوزُة الأ�ضغُر، ف�ض���اح حمتّجًا: دفعُت ِمثلَما َدفعُتم، فلماذا  فعَل الثرَّاين والثرَّالث والررَّ

لميُذ الأ�ضغُر من جديٍد قائاًل: اأطالب بحّقي، فلماذا ت�ضحكون ؟ اآخُذ اأقلرَّ منكم ؟ قهقَه الترَّالميُذ، فاحتجرَّ التِّ

 

 

 

 

 

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين128 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

 خري الّدين الوائلّي: �ضاعر �ضورّي من اأعماله )ديوان حكايات الأطفال( ومنه اأُخذ هذا الن�ّس.
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الكلب والغزالالّدر�س اخلام�س
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

ًة �ضليمًة خاليًة من الأغالط.. 1 قراءِة النرَّ�سِّ قراءًة �ضعريرَّ

ة - الّرئي�ضة - اجلزئيرَّة(.. 2 : )العامرَّ ً.ا�ضتخراِج ِفَكِر النرَّ�سِّ

فهِم معاين الأبيات.. 3

نقِد النرَّ�سِّ وتذّوِقِه جمالّيًا.. 4



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين130 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الن�ّس:
���اُد كلب���ا 11 يَّ ٍب مْن ِظباءاأر�ش���َل ال�شَّ ْ خلَف ����رسِ
َطف���ى منه���ا َغزاًل 21 �ه���اِب املُ�ش�َت�ش���اءفا�شْ كال�شِّ
اأ�شن�������اُه الَعي��������اْءوا�شَتمرَّ اجَل���ْرُي �شاعاٍت 31

ْل 41 يل �ُش���وؤاٌل، ل���و َت�ش���اْءق���اَل: يا َظْب���ُي، َتهَّ

�َت ن�شيط���ًا ذا َم�شاْء ؟كي���َف اأعَيْي���ُت، ومازل� 51
ها املَغ� 61 كاْء!ق���اَل: فاعَل���ْم اأيُّ الذَّ ْف���َر  �شِ يا  �روُر 
َتري 71 ���اِد  يَّ لل�شَّ ي���اْءاأن���َت  ي���ا اأج���رَي الأْو�شِ
لَِنف�شي 81 اأَج���ري  لي����سَ َجْريان���ا �َش���واْءبيَنم���ا 

فْليُعْد ِم���ْن حيُث جاْءاأدرَك املَْغ���زى فاأْقَع���ى 91

 املفردات اجلديدة
ْل بني الكلمة ومعناها فيما ياأتي: �ضِ

غزلن�ضرب

قطيعظباء

جل�س على موؤّخرتها�ضطفى

عزمم�ضاء

اختاراأقعى
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الِفكرةُ العاّمة

والآن عزيزي التِّلميذ اقراأ الق�ضيدَة قراءًة �ضامتًة، ُثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة الآتية:

1 اأين اأر�ضل ال�ضّياد الكلب ؟ 

 

2  مَل َتِعَب الكلب ؟ 

 

3 كيف ردرَّ الغزاُل على الكلب ؟ 

 

4  ما احلكمُة التي ا�ضتفاَدها الكلُب من رّد الغزال ؟ 

 

َة لالأبيات مّما ياأتي: 5 اخرت الفكرة العامرَّ

اأ. مطاردُة الكلب للغزاِل وعودِتِه خائبًا.

ب. �ضداقُة الكلِب والغزاِل بعد احلوار

ت. فرحة الكلِب بلقاِء الغزال.



ــف ال�ّساد�س الأ�ســا�ســّي، الفــ�ســل الّثاين132 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�سّ

الفكرُ الّرئي�سة

1 عزيزي التِّلميًذ اقراأ الأبيات، وحّدد املقطع الَّذي يتَِّفُق مع كّل فكرة مّما ياأتي:

)………………( عودُة الكلِب خائبًا. ■

)………………( احلواُر بنَي الكلِب والغزال. ■

)………………( جرُي الكلِب وراَء الغزال. ■

2 �ضديقي العزيز حتَّى نتاأّكد من فهمك اأكرث، اقراأ الفكر الآتية و�ضع رقم البيت املنا�ضب لها:

■ )………………( انتقاُء الكلِب غزاًل اأ�ضقَر جميالً.  

■ )………………( اإدراُك الكلِب �ضبب ف�ضله . 

■ )………………( غروُر الكلِب وغباوؤُه ف ي راأي الغزال . 

ال�ستيعاب والفهم

1 ا�ضتبعد الإجابة الغلط مّما ياأتي:

اأخفَق الكلُب ف ي اللرَّحاِق بالغزال، لأّن:

الكلَب جاِئٌع ل يقوى على الّرك�س. ■

الغزاَل اأ�ضرُع من الكلِب. ■

ياد. ■ الكلَب يرك�ُس من اأجِل ال�ضّ

2 اأكمل ما ياأتي من النَّ�صِّ ال�ّضابق:

من �ضفات الكلب: ..………………… و .………………… ■

من �ضفات الغزال: ..………………… و.………………… ■
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املعنى الّلفظّي والّدليّل

1 حاول ال�ضتعانة باملعجم اأو باأحد اأقاربك ل�ضرح املفردات الآتية:

ا�ضطفى:    ■

اأ�ضنى:   ■

املغرور:   ■

كيب الآتي: 2 هات تركيباً على منط الرتَّ

يا ظبي متّهل، يل �ضوؤال، لو ت�ضاء: 

 

تدريبات قرائيَّة

اد والّظاء لفظًا �ضحيحًا. 1 اقراأ املقطع الأّول من النرَّ�سِّ ال�ّضابق منتبهًا للفظ حرف ي ال�ضّ

لب(. داء - ال�ضتفهام - الطرَّ 2 األِق املقطع الثرَّاين من النرَّ�سِّ ُمراعيًا قواعَد الإلقاء لكّل من: )النِّ

التذّوق

1 حّدد امل�ضبه وامل�ضبه به واأداة التَّ�ضبيه ف ي البيت الآتي:

امل�شت�ش���اءفا�شطف���ى منه���ا غ���زاًل  كال�ّشه���اب 

اأداة الت�ضبيه:  امل�ضّبه به:   امل�ضّبه:  

كاء. - يا خايل الّذكاء(. 2 اأّيهما اأجمل ؟ وملاذا ؟ )يا �ضفر الذرَّ

 

اأ�سكرك يا عزيزي على جهودك املبذولة اليوم
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املفعول فيهالّدر�س ال�ّساد�س
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

تو�ضيِح مفهوِم امَلفعوِل فيه.. 1

توظيِف امَلفعول فيه.. 2

اإعراِب املفعوِل فيه.. 3

تاأّمل وتذّكر

رْ معاً ما ياأتي: عزيزي التِّلميذ: لنتذكَّ

الأَْمثَلة

اأ. خرَجِت الفرا�ضاُت �ضباحًا.

ب. راَحْت حتطُّ فوَق الُع�ضِب.

ٌة ع�ضرًا. ت. ظهرْت غيمٌة رماديرَّ

ث. تطرُي بنَي الأع�ضاِب.
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1 متى حدث كلٌّ من الفعلني )خرجت - ظهرت( ؟ 

 

اّلتان على زمان حدوث هذين الفعلني ؟  2 ما الكلمتان الدرَّ

 

3 اأين حدث كلٌّ من الفعلني )حتط - تطري( ؟ 

 

التان على مكان حدوث هذين الفعلني ؟ وما نوع هذه الكلمات ؟ اأ�ضماء هي اأم اأفعال ؟ 4 ما الكلمتان الدرَّ

 

للة على حدوث الفعل ف ي زمان ومكان معّينني. ماذا ن�ضّمي  5 ذكرت هذه الأ�ضماء )�ضباحاً - ع�ضراً - فوق - بني( للدرَّ
ال�ضم الذي يحدث فيه الفعل، ويحّدد زمانه ومكانه ؟

 

ال�ستنتاج

املفعول فيه: ا�ضٌم ُيذَكُر ف ي اجلملِة لبياِن زماِن حدوث الفعل اأو مكانه.

تدّرب
والآن عزيزي التِّلميذ ما راأُيَك بحلِّ تدريٍب ب�ضيٍط؛ وهو اأن تدّل على املفعول فيه فيما ياأتي:

■ …………………  لعبُت ف ي احلديقِة مَع اأ�ضدقائي �ضباحًا. 

■ ………………… يحّلُق الع�ضفوُر فوَق الأ�ضجاِر.  

■ ………………… جل�ضُت على مائدِة الّطعاِم بنَي اإخَوتي.  
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الأَْمثَلة

اأ. ترت�ضُف الفرا�ضاُت قطراِت الّندى حينًا.

ب. ت�ضرتيُح على زهرٍة قرَب الّنهِر.

1 دلرَّ على املفعول فيه ف ي املثاَلني ال�ّضابقني.

 

2 ُي�ض���ّمى املفعول فيه الذي يدّل على زمان حدوث الفعل )ظرف زمان(، ماذا ُي�ض���ّمى املفعول فيه الذي يدّل على مكان 
حدوث الفعل ؟ 

 

3 ما حركة اآخر املفعول فيه ف ي املثالني ال�ّضابقني ؟ 

 

ال�ستنتاج

املفعول فيه ظرفان: ظرف زمان وظرف مكان. ■

ياأتي املفعول فيه ا�ضمًا من�ضوبًا. ■
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تدّرب

1 تعال عزيزي منالأ الفراغ باملفعول فيه املنا�ضب، ثّم نبنّي نوعه فيما ياأتي:

غّرَد الطرُي …………………الغ�ضون   ■

�ضَرت ………………… ال�ّضاطئ.   ■

اإذا زاَرَك �ضيف ………………… فاأكرمه   ■

تاأّملت ال�ّضم�س ………………… الغروب   ■

2 اأعرب الكلمة التي حتتها خّط على غرار اإعراب الكلمة ف ي اجلملة الآتية:

بُّ داخَل احِلْجِر. ■ يعي�ُس ال�ضَ

داخَل: مفعول فيه ظرف مكان من�ضوب وعالمة ن�ضبه الفتحة الّظاهرة على اآخره.

تظهُر الّنجوُم لياًل. ■

لياًل:  
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قومي النهائّي التَّ

ا�ضتخدم املفعول فيه بنوعَيه ف ي �ضوغ حوار بني الثَّعلبِ املاكر والأرنب الذَّكي 
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كاتب و�ضحفّي م�ضرّي، له عّدة موؤّلفات منها: )حول العامل ف ي 200 يوم( ومنه اأُخذ هذا الن�س.
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جزيرة �سيالنالّدر�س الأّول
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميُذ: ُيتوقَّ

قراءة الن�ّس قراءة �ضليمة معّبة. . 1

حتديد الفكرة العاّمة والفكر الّرئي�ضة للن�ّس.. 2

�ضرح معاين املفردات اجلديدة.. 3

تذّوق الن�ّس تذوقًا جمالّيًا.. 4

عزيزي التِّلميذ: اقراأ النَّ�صَّ الآتي قراءًة �ضاِمَتًة، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه

)1(

ذينرَّ بالُقْطِن، اأو  ف ي الّطائرِة، جل�ْض���ُت اإىل جواِر َرُجٍل اأوجَع َراأ�ض���ي بالكالِم، ولكّنني ا�ضت�ض���َلْمُت لنوٍم ثقيٍل كاأّنُه �ض���درَّ اأُ
َو�ض���َع ِتربا�ضًا على َفمي وَدقرَّ ِم�ض���ماَريِن ف ي َمقعدي؛ فلْم اأكْن اأحتّرُك ل مَيينًا ول �ِضماًل، وملّا َيِئ�َس الّرجُل قّرَر اأْن يوِقَظني 
درَّ الَكالِم،  ْكُت مَبْوقفي، وكلُّ نكتٍة جاَءْت ف ي َراأ�ضي اأخمْدُتها، وتخّيْلُت َنْف�ضي َبطاًل َيخو�ُس معركًة �ضِ ب�َضخرِيِه، ولكّنني مت�ضرَّ

وجَنْحُت ف ي اأْن اأُ�ْضِكَت َنْف�ضي بَنْف�ضي.

Sachitha Obeysekara :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/14646165@N08/16737332571 :امل�سدر
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)2(

اأُْت َنْف�ض���ي ب�ض���المِة الو�ض���وِل، ومْن نافذِة ال�ّض���ّيارِة  َهبَطِت الّطائرُة اأر�َس اجلزيرِة، وراأْيُت الَبهجَة على ُوجوِه الّنا�ِس، هنرَّ
َل للهواِء طريقًا اإليه. دري لكْي اأُ�ضهِّ التي نقَلْتني اإىل الُفندِق وجْدُت املناظَر اجلميلَة، والّن�ضيَم يغ�ِضُل َوْجهي، ففتْحُت �ضَ

اإّنني ف ي جزيرِة �ضيالن وُتدعى حالّيًا جمهورّيَة )�ِضِرلنكا( وَتعني: )الأر�َس الاّلمعَة اأو املتاأّلقَة( وعا�ضَمُتها )كولومبو(.

)3(

���غريُة على زراعِة ال�ّض���اي وبيِعِه للعامَلِ كلِِّه، و ل�ض���يَء َي�ض���َغُل الّنا�َس هنا غرُي بيِع ال�ّض���اي الذي  تعتمُد هذِه اجلزيرُة ال�ضّ
يزَرعوَنُه ف ي �ض���فوِح اجْلباِل. وُكّلما ارتفَعِت ال�ّض���فوُح عْن �ض���طِح البحِر؛ كاَن ال�ّضاُي اأح�ض���َن. وال�ّضاُي درجاٌت: �ضاٌي ناِعٌم 

عيفٌة، ولوُنُه فاحٌت وغاِمق. وَخ�ِضٌن، طويٌل وَق�ضرٌي، رائحُتُه قوّيٌة و�ضَ

ُه َيحتاُج اإىل اأمطاٍر ُم�ضتمّرٍة وَحرارٍة �ضديدٍة وِظالٍل وُتربٍة َحمراء. وال�ّضاُي ل ميكُن ِزراعُتُه ف ي بالِدنا؛ لأنرَّ

املفردات اجلديدة

ِتربا�ضاً: ُقْفاًل اأوَغَلقا.
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الِفكرةُ العاّمة

َة املُنا�ِضَبَة للّن�صِّ ال�ّضابق: اخرت الفكرَة العامَّ

ب. زيارٌة اإىل موطِن زراعة ال�ّضاي.اأ. تعّرُف معامل جزيرِة �ضيالن .

ت. جمال جزيرة �ضيالن.

الفكرُ الّرئي�سة

رّتب الفكر الآتية بح�ضب ورودها ف ي الن�ّص ال�ّضابق:

■ )…………( و�ضُف جزيرِة �ضيالن . 

■ )…………( معاناُة الكاِتِب ف ي الّطائرة.  

■ )…………( اِي واأنواعه.   زراعُة ال�ضرَّ

ال�ستيعاب والفهم

1 النَّ�صُّ ال�ّضابق ينتمي اإىل فّن:

اأ. امل�ضرح. ب. اأدب الّرحالت. ت. املقالة.

ل ما يدّل على �ضجر الكاتب وترّبمه من جاره ف ي الّطائرة. 2 هات من املقطع الأوَّ

 

 

3 عّلل ما ياأتي: اأ�ضجار ال�ّضاي ل تزرع ف ي بالدنا.
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املعنى الّلفظّي والّدليّل

1 هات من املقطع:

ل: مرادف  ■ الأورَّ

Ԁ   :)طرفة(Ԁ   :)قفاًل(

الثرَّاين: �ضّد )احلزن(:   ■

الثرَّالث: )كلمتني مت�ضاّدتني(:   ■

2 اكتب عبارة على منط العبارة الآتية:

)كلُّ نكتٍة جاءت ف ي راأ�ضي اأخمْدُتها(:   

اأثق باأنك �ستجد الّتدريبات ب�سيطة، و�ستجيب ب�سكل جّيد

ة تدريبات قرائيَّ

جر وال�ضتياء. اًل م�ضاعَر ال�ضّ ًة ُمتَمثِّ َل قراءًة جهريرَّ اقراأ املقطَع الأورَّ

التذّوق

مّيز املعنى احلقيقي من املعنى املجازي ف ي اجلمل الآتية:

يئ�س الرجل:   ■

اأوجع راأ�ضي بالكالم:   ■

�ضيم يغ�ضُل وجهي:   ■ النرَّ
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الّتقومي النهائّي

ل العلماء اإىل بع�ِس الخرتاعات والكت�ضافات بامل�ضادفة.  تو�ضّ

عد اإىل اأحد اأهلك اأو اأقربائك اأو معارفك، واذكر اأحد الكت�ضافات اأو الخرتاعات التي مّت الو�ضول اإليها م�ضادفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�سكراً لك على هذا اجلهد الذي بذلته خالل تنفيذ هذه الورقة
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الأ�سماء اخلم�سةالّدر�س الّثاين
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

تعّرف َمفهوِم الأ�ضماِء اخَلم�َضِة.. 1

توظيِف الأ�ضماِء اخلم�ضة.. 2

اإعراِب الأ�ضماِء اخلم�ضة.. 3

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

الأفعاُل اخلم�ضُة: هي كلُّ فعٍل م�ضارٍع اترَّ�ضلت بِه األُف الثنني اأو واو اجلماعة اأو ياء املوؤّنثة املخاطبة.

عالمُة رفِع الأفعاِل اخلم�ضة: ثبوت النُّون.  ■

عالمة ن�ضبها وجزمها: حذف النُّون. ■

ذّكرتَك بالأفعاِل اخلم�َضِة َكيال َتخِلَط بينها وبنَي الأ�ضماِء اخلم�ضة التي �ضتتعرفها اليوم.

الأَْمثَلة
أ حتّدَث اأبوَك عِن الّرحلِة الف�ضائّية.	.

�ضارَك حمو اأختك ف ي احلديث.	.أ

مل َينِطْق فوُه بكلمة.	.أ

ر.	.أ قال اأخوك: ذو العلم مقدرَّ
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1 ما نوع الكلمات التي ُو�ضع حتتها خط من الأمثلة ال�ّضابقة. اأ�ضماء هي اأم اأفعال ؟ 

 

2 ما عددها ؟ ماذا ن�ضّميها ؟ 

 

ال�ستنتاج

الأ�ضماء اخلم�ضة هي: اأٌب، اأٌخ، حٌم، ذو، فو.

تدّرب

اأ. ذو العقِل حمموٌد.

ب. ل ُف�سرَّ فوَك.

ت. اأكِرم َحما اأخيَك.

ث. اإّن اأبانا َيدعونا اإىل الجتهاِد.

1 هل ت�ضتطيع اأن تعّدد الأ�ضماء اخلم�ضة غيباً ؟

2 دّل على الأ�ضماء اخلم�ضة، ثم حّدد ما اأُ�ضيف اإىل كّل منها )ا�ضم ظاهر اأم اإىل �ضمري مت�ضل(.
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الأَْمثَلة

-أ	أ--أ	أ-

 حتّدَث اأبوَك و�ضارَك حمو اأختَك ف ي احلديث. ■

 اإّن اأخاُه ي�ضتمُع اإليهما. ■

 نظرُت اإىل اأبينا.

َث اأبي. حتّدّ

املناق�سة

1 دّل على )الفاعل، ا�ضم اإن، ال�ضم املجرور( ف ي الأمثلة الواردة ف ي املجموعتني )اأ، ب(.

ما عالمة رفع كّل منها ؟ وما عالمة ن�ضبه وجّره ؟ 

 

 

2 ف ي جملة )حتّدث اأبي(:

اإلم اأ�ضيف ال�ضم )اأب( ؟ ■

  

اأجاءت الياء ف ي )اأبي( �ضمريًا مت�ضاًل يدل على املتكلم، اأم هي عالمة جر الأ�ضماء اخلم�ضة ؟ ■

 

ال�ستنتاج

تعرب الأ�ضماء اخلم�ضة بح�ضب موقعها ف ي اجلملة. ■

عالمة رفع الأ�ض���ماء اخلم�ضة الواو، وعالمة ن�ض���بها الألف وعالمة جّرها الياء، اإذا جاءت م�ضافة اإىل ا�ضم ظاهر اأو  ■
�ضمري مت�ضل غري ياء املتكلم.
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تدّرب

اخرت الإجابة ال�ضحيحة مّما بني قو�ضني:

)اأِخنا، اأخينا( ■ كتبُت ر�ضالة اإىل .………………………… 

)حُم، حمو( ■ زارنا .………………………… عّمك. 

)اأباك، اأَبك( ■ احرتم .………………………… يحرتمك ابنك. 

نوذجان ُمعَربان:

زار اأبو فرا�ٍص املتحَف.

زاَر: فعل ما�س مبني على الفتحة الظاهرة على اآخره.

اأبو: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو لأّنه من الأ�ضماء اخلم�ضة، وهو م�ضاف.

فرا�ٍص: م�ضاف اإليه جمرور وعالمة جّره الك�ضرة الّظاهرة على اآخره.

املتحَف: مفعول به من�ضوب وعالمة ن�ضبه الفتحة الّظاهرة على اآخره.

قابْلُت اأخاَك.

قابْلُت: فعل ما�س مبنّي على ال�ّضكون لت�ضاله بالترَّاء املتحركة، والّتاء �ضمري مت�ضل ف ي حمّل رفع فاعل.

اأخاَك: اأخا: مفعول به من�ض���وب وعالمة ن�ض���به الألف لأّنه من الأ�ضماء اخلم�ض���ة، وهو م�ضاف، وكاف اخلطاب: �ضمري 
مت�ضل ف ي حمّل جّر بالإ�ضافة.

تدّرب

والآن: اأعرب الأ�ضماء اخلم�ضة الواردة ف ي البيت ال�ضعرّي:

قاَوِة َينَعُمذو العقِل ي�شقى ف ي النَّعيِم بعقِله واأخو اجلهالَِة ف ي ال�شَّ
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الّتقومي النهائّي

لنتاأّكد من فهمك وا�ضتيعابك ما تعّلمناه اليوم:

1 اأمتم الفراغ باأحد الأ�ضماء اخلم�ضة مراعياً احلالة الإعرابّية:

دخل .……………………… على ……………………… ■

زار عمك ……………………… ■

اأعجبني حديث ……………………… ■

احلكيم ل ينطق ……………………… اإل مبا ينفع النا�س. ■

2 والآن م����ا راأي����ك �ضديق����ي التلمي����ذ اأن ت�ضتخ����دم بع�ص الأ�ضماء اخلم�ضة ف ����ي كتابة فقرة عن زيارة قم����ت بها اإىل اأحد 
اأقاربك مراعياً عالمة اإعراب كّل منها ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�سكراً لك على هذا اجلهد الذي بذلته خالل تنفيذ هذه الورقة 
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الّتلخي�سالّدر�س الّثالث
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على:  عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

ئي�َضِة.. 1 حتليِل النرَّ�سِّ اإىل ِفَكِرِه الررَّ
ترتيِب ِفَكِر النرَّ�سِّ ِبَح�َضِب َت�َضل�ُضِل وروِدَها فيه.. 2
تلخي�سِ النرَّ�سِّ من خالِل الّربِط بني ِفَكِرِه.. 3

اقراأ النَّ�صَّ الآتي قراءًة �ضامتًة، ُثمَّ طّبق التَّدريبات التي تليه:

CIFOR :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/cifor/8701469442 :امل�سدر
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غاباُت الأمازوِن..

ُتع���دُّ غاباُت الأمازوِن ف ي اأمري���كا اجلنوبّيِة وحتديدًا ف ي البازيِل، من اأكِب غاباِت العامِل، وقد ُعّدْت من اأكرِث الغاباِت 
ُة قوِل بع�ِس ال�ّضعراِء البازيلّينَي عن الأمازوِن: حرَّ ِد �ضِ َجماًل، ومن املوؤكرَّ

�ِس؛ فاذهْب اإىل الأمازون(. )اإْن اأردَت عالَج اأمرا�ِس الّتنفُّ

ُد كالٍم لي�َس له معنًى، لكْن َثُبَت اأنرَّ ن�ضبَة ُثلِث الأوك�ضجنِي ف ي العامِل تنُبُع من هذِه  وقِد اعتقَد العلماُء اأنرَّ هذا القوَل جمررَّ
الغاباِت، وقد ظهَر ذلَك من �ض���فاِء عّدِة اأ�ض���خا�ٍس ُم�ضابنَي بالتهاِب ق�ضباٍت، �ُض���فوا بعَد ُدخوِلهم اإىل الأمازون بثالثنَي 

ُح اأّن هذِه الغاباِت رئٌة للّطبيعة. دقيقًة مّما يو�ضّ

وتتعّر�ُس هذِه الغاباُت حالّيًا للخطِر، فقد قاَل علماٌء مَن البازيِل: اإنرَّ الجتثاَث الذي تتعّر�ُس لُه غاباُت الأمازوِن اأكُب 
مّما كاَن ُمَت�ضّورًا.

تدّرب

اأكمل ما ياأتي:

املعلومات املهّمة عن غابات الأمازون التي وردت ف ي النرَّ�سِّ ال�ّضابق هي وبالرتتيب:

غابات الأمازون اأكب الغابات ف ي العامل واأكرثها جماًل. ■

تقع ف ي اأمريكا اجلنوبية. ■
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طّبق

، واحر�ص على الّربط بني اجلمل باأدوات الّربط املنا�ضبة، وبذلك حت�ضل على تلخي�ص  ابقة ف ي َن�صٍّ اجمع املعلومات ال�ضَّ
للن�ّص ال�ّضابق. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق
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�سفحات من اأ�رشار البحار واملحيطاتالّدر�س الّرابع
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

ًة معّبة.. 1 قراَءِة النرَّ�سِّ قراءًة جهريرَّ

2 .. ئي�َضِة للنرَّ�سِّ ِة والررَّ حتديِد الِفَكِر الَعامرَّ

�ضرِح معاين املُفردات اجلديدة.. 3

4 .. حماكاِة منٍط ُلَغويٍّ

عزيزي التِّلميذ: اقراأ النَّ�صَّ الآتي للكاتبة �ضهري غريب قراءًة �ضامتًة، ثّم حاول حّل التَّدريبات:

Chris Davey :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/ce2de2/14436208133/ :امل�سدر
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- 1 -

ُك مياُه البحِر بنَي ارتفاٍع وانخفا�ٍس،  را�ضاِت الرَّتي قاَم ِبها الباحثوَن درا�ضُة حَركِة املدِّ واجلْزِر؛ حيُث تتحررَّ وِمن بنِي الدِّ
م�ِس ِللمياِه. اهرُة َعْن ِقوى َجذِب القمِر وال�ضرَّ وتن�ضاأُ هذِه الظرَّ

���ماِء، والثرَّانيُة حنَي يكوُن القمُر  ���يٍّ يِف ال�ضرَّ َد خيٍط ف�ضِّ َتنِي ُكلرَّ �ض���هٍر، الأُوىل عنَدما يكوُن القمُر جُمررَّ يحدث املدُّ العايل مررَّ
���فِن وخروِجها مْنُه، يترَّفُق مَع  ٌ ِلدخوِل ال�ضُّ بْدرًا، وُت�ض���اعُد تّياراُت املدِّ واجلْزِر على حركِة امِلالحِة، ولكلِّ ميناٍء توقيٌت معنيرَّ
، ثمرَّ  حِن والترَّفريِغ ف ي وقِت حدوِث املدِّ اِت ال�ضرَّ ���فُن القرتاَب ِمَن الأر�ض���فِة لإجراِء عمليرَّ ِنظاِم امَلدِّ واجلْزِر اإِْذ ت�ض���تطيُع ال�ضُّ

ُت�ضِرُع ف ي البتعاِد قبَل َبْدِء اجلْزِر حترَّى ل ْتَنَح عندما َتنح�ِضُر امِلياه.

- 2 -

ومل يكتِف الُعلماُء ِبدرا�ضِة امَلدِّ واجَلْزِر، واإمنا اّتهوا اإىل الأعماِقِ بوا�ضطِة الغّوا�ضنَي اّلذين َيلَب�ضوَن ِبْذلَة الَغْط�ِس، وهَي 
دٌة باأثقاٍل مَن الّر�ضا�ِس ُت�ْضَبُك  َمِرنٌة وماِنعٌة لنفاِذ املاِء، ومّت�ضلٌة بخرطوِم هواٍء، ولها حذاٌء ثقيٌل للّثباِت على القاِع، ومزورَّ

ْفِو، وجمّهزٌة بهاتٍف لّلتوا�ضِل مَع ال�ّضطح.  ب�ضدِر الغّوا�ِس وظْهِرِه لتحَفَظُه مَن الطرَّ

غَط الكبرَي للماء. حيقُة فُينَزُل اإليها بالغّوا�ضاِت اّلتي تتحّمُل ال�ضرَّ اأّما الأعماُق ال�ضرَّ

Rafael :ت�سوير
https://www.flickr.com/photos/rafipics/7914334878 :امل�سدر
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- 3 -

ْقَت اأكرَث اْنك�ض���َفْت اأماَمَك حقائُق ُمدِه�ض���ٌة، وغرائُب َجّمٌة عن خملوقاٍت َعجيبٍة ! منها احلوُت الِعمالُق اّلذي  وكّلما تعمرَّ
���ُع  نثاُه كلرَّ عامنِي، وُتر�ضِ �ض���ًا ِرَئوّيًا، وَتِلُد اأُ �ُس تنفُّ اِت اّلتي تتنفرَّ يزي���ُد طوُل���ُه على الّثالثنَي ِمرتًا وَيزُن اأطنانًا، وهَو مَن الّثدِييرَّ

غرَيها احلليَب، وَيبدو َفُمُه كاأّنُه كهٌف عميٌق ميتدُّ نحَو خم�ضِة اأمتار. �ضَ

. ُل اأ�ضناَنها ب�ضورٍة متوا�ضلٍة، وقد َتعِرُف ف ي حياِتها اأكرَث من ِع�ضريَن األَف �ضنٍّ اأّما اأ�ضماُك الِقْر�ِس، فتبدِّ

�رشح املفردات

املاِلحِة: حركة ال�ضفن وقيادتها. جْتَنَح: متيل. َجّمٌة: كثرية.

املفردات اجلديدة

ل مع ما ينا�ضبها باملعنى من كلمات ال�ّضطر الّثاين: ل بني الكلمة من ال�ّضطر الأوَّ �ضِ

مده�ضةال�ّضحيقةتنح�ضر

ترتاجعمذهلةالعميقة

الِفكرُة العاّمة

ة املنا�ضبة للنَّ�صِّ ال�ّضابق: اخرت الفكرة العامَّ

ب. جمال البحار واملحيطات.اأ. اأنواُع الأ�ضماِك الَبحرّيِة وفوائدها.

ت. ا�ضتك�ضاف الّظواهِر املتعّلقة بالبحار واملحيطات.
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الفكُر الّرئي�سة

�ضع اإ�ضارة )✓( بجانب كّل فكرة وردت ف ي الن�ّص ال�ّضابق:

واجُبنا نحو البحار. )...( ■

درا�ضُة حرَكِة امَلدِّ واجلزِر وال�ضتفادة منها. )...( ■

غرائُب بع�ِس خملوقاِت الِبحاِر واملحيطات. )...( ■

املياه تغّطي معظم الكرة الأر�ضّية. )...( ■

ال�ستيعاب والفهم

1 ما اأهّم الّدرا�ضاِت الرَّتي قاَمت حوَل البحاِر واملحيطات ؟

 

2 ما اأعجَب خملوقاِت الأعماِق الرَّتي وردت ف ي النرَّ�ّس ؟

 

موقٌف وراأي

هل حتفظ حكمة توّجهها للنا�ص حتّثهم فيها على احلفاظ على نظافة �ضواطئنا  ؟

  

الّلغة والّتاكيب

1 ا�ضتخرج من املقطع الأّول:

كلمتني مت�ضاّدتني: .………………………  .……………………… ■

مرادف كلمةاملرتفع: .……………………… ■
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2 �ضع مفرد كّل من اجلموع الآتية ف ي جملة مفيدة:

خملوقات.   ■

 

الأعماق.   ■

 

ثروات.  ■

 

تدريبات قرائية

1 اقراأ اجلمل الآتية مراعياً الفرق ف ي اللَّفظ بني )�ص، ث( و)�ص، ظ(:

ه واأ�ضراِرِه وثرواِتِه مَن املعادِن  هذا هو البحُر، عامُل ال�ّضحِر واجلماِل، ظّل اأزمنًة طويلًة حمافظًا على غمو�ضِ

والأمالِح.

ًة مراعياً الو�ضل والف�ضل ف ي املعنى. ل قراءًة جهريَّ 2 اقراأ املقطع الأوَّ

التذّوق

حدّد اأركانَ التَّ�ضبيهِ فيما ياأتي: )يبدو فم احلوت كاأنَّه كهف عميق(.

اأداة الت�ضبيهامل�ضّبه بهامل�ضّبه

   

   

اإّن توّفر لديك ... اجمع �ضور بع�س احليوانات البحرّية، واأل�ضقها ف ي دفرتك، وابحث عن معلومات لكّل منها.

اأح�سنت، مع متنياتي بالتوفيق
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فة واملو�سوفالّدر�س اخلام�س املطابقة بني ال�سّ
ُع ِمنَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ: ُيتوقَّ

َفِة واملو�ضوف.. 1 حتديِد حالِت الترَّطاُبِق بني ال�ضِّ

فِة وامَلو�ضوف ف ي جمل مفيدة.. 2 توظيِف الترَّطاُبِق بني ال�ضِّ

َفِة وامَلو�ضوف.. 3 اإعراِب ال�ضِّ

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

َفٍة ف ي ا�ضم قبله ُي�ضّمى )املو�ضوف(. ■ َفُة: ا�ضٌم ُيذكُر لبيان �ضِ ال�ضِّ

فة. ■ املو�ضوف: هو ال�ضُم الرَّذي تعوُد عليه ال�ضِّ

اأنيِث وعالمة الإعراب، وف ي الإفراد والترَّثنية وبع�س حالت اجلمع. َفُة املو�ضوَف ف ي الترَّذكرِي والترَّ تطابُق ال�ضِّ

الأَْمثَلة

أ الأر�س كوكٌب متوا�ضٌع.	.

قّدر العلُم احلديُث ن�ضبَة املياِه من الأر�س.	.أ

ابقني )معرفة، نكرة(. فة واملو�ضوف ف ي املثالني ال�ضرَّ 1 حّدد نوع ال�ضِّ

 

فة املو�ضوف ف ي الترَّعريف والترَّنكري  ؟  2 هل طابقت ال�ضِّ
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فِة مع املو�ضوف كما مررَّ معك �ضابقاً  ؟  3 ما حالت تطابِق ال�ضِّ

 

ال�ستنتاج

َفُة املو�ضوَف ف ي الّتعريف والترَّنكري. تطابق ال�ضِّ

تدّرب

حيحِة مّما بني قو�ضني: َفِة ال�ضَّ امالأ الفراغ بال�ضِّ

)العمالَق، عمالقًا( ■ �ضاهدنا حوتًا ..……… يزيُد طوُله على ثالثني مرتًا. 

)عجيٌب، العجيُب( ■ البحر عامٌل ..……… حتيُط بِه الأ�ضرار. 

)البحرّيُة، بحرّيٌة( ■ وات.  البيئُة ..……… م�ضدُر الكثرِي من الرثرَّ

اأنا متاأّكد من ح�سن الإجابة

الأَْمثَلة 

أ قام الباحثون الخت�ضا�ضيُّون بدرا�ضِة حركة املّد واجلزر.	.

اأخَذ الإن�ضاُن يراقُب ما حوَلُه من جباٍل �ضاهقٍة واأوديٍة عميقٍة.	.أ

1 ف ي املثال )اأ(:

َفِة واملو�ضوف.  ■ دّل على ال�ضِّ

اأجاء املو�ضوف جمعًا اأم مفرداً  ؟  ■

امِلِ على عاقل اأم غري عاقل  ؟  ■ ِر ال�ضرَّ اأدّل جمع املذكرَّ

َفُة مو�ضوفها  ؟  ■ هل طابقت ال�ضِّ
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2 ف ي املثال )ب(:

ما �ضفة كلٍّ من: جبال واأودية  ؟  ■

 

اأجاء مو�ضوُف كلِّ منهما مفردًا اأم جمعاً  ؟  ■

 

اأدّل على عاقٍل اأم غري العاقل ؟  ■

 

اأجاءت �ضفة غري العاقل مطابقة للمو�ضوف " اجلمع غري العاقل" اأم جاءت مفردة موؤّنثة ؟ ماذا ت�ضتنتج ؟ ■

 

ال�ستنتاج

اِل على عاقل. ■ َفُة املو�ضوَف ف ي اجلمِع الدرَّ تطابُق ال�ضِّ

َفُة غالبًا بعد اجلمع غري العاقل مفردة موؤّنثة. ■ تاأتي ال�ضِّ

تدّرب

1 امالأ الفراغ ب�ضفة مفردة موؤّنثة للجمع الّداّل على غري العاقل ف ي كّل مّما ياأتي:

فُن ………………… اأ�ضبه باملدِن   ■ ال�ضُّ

الأعماُق ………………… موطن بع�س احليواناِت   ■

2 امالأ الفراغ ب�ضفة منا�ضبة للجمع الّداّل على عاقل مّما ياأتي:

ي�ضتحّق العاملون ………………… كّل التقدير.  ■

العامالُت ……………… �ضاهْمن ف ي ازدهار الوطن. ■
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الّتقومي النهائّي

فة واملو�ضوف ف ي كّل مّما ياأتي: 1 حّدد اأوجه التَّطابق بني ال�ضِّ

الهواُء النقيُّ منع�ٌس لالأج�ضام   ■

هّبت ريٌح قوّيٌة فتك�ّضرت بع�ُس الأ�ضجاِر ال�ضغريِة   ■

�ضيطاُت حري�ضاٌت على ريا�ضِة امل�ضِي   ■ الفتياُت النرَّ

�ضمعُت �ضوَتني جميَلني   ■

2 كوّن من ال�ضِّفات الآتية جماًل مراعياً مطابقة ال�ضفة واملو�ضوف:

�ضائقة  ■كثرية  ■اأنيق ■
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 فريق الـعـمل الـفـني:
ني يف الّلغة العربّية والّلغة الإنكليزية والريا�سيات والهند�سة والّر�سم اليدوّي  ] تنفيذ [ مـجـموعة من اخلرباء املخت�سّ
وئّي واخلـّط العربّي والّر�سم الّرقمّي والت�سميم الكرافيكّي والإخراج الطباعّي و اإدارة امل�ساريع الفنّية  والت�سوير ال�سّ

 

 ] اإنتاج [ مركز بابل، �رشكة معروف لالإنتاج الفنّي، دم�سق، اجلمهورية العربية ال�سورية
www.babel.productions ] املوقع الإلكتوين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمي:
ني التـربويني من وزارة التبية يف اجلمهورّية العربّية ال�سورّية ووكالة الأمـم املـتـحدة لالإغـاثة وت�سغـيل  ] اإعداد وحت�سري [ مـجـموعة من املـخـتـ�سّ

الاّلجئني الفل�سطـيـنيني يف ال�رّشق الأدنى الأونروا ومنـظـمـة الأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�سـف

فات. 3 �ضف م�ضهداً لربنامج �ضاهدته عن البيئة اجلبلّية م�ضتخدماً بع�ص ال�ضّ
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