






ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول2 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ف ال�ّسابع الأ�سا�سّي، ترّكز على املهارات الأ�سا�سّية فـي ماّدة  هذه ماّدة من مواّد التعّلم الّذاتّي نقّدمها لتالميذنا فـي ال�سّ
ـــفـّية  الّلغة العربّية، وهي موّجهة اإىل التالميذ الذين مل ي�ســـتطيعوا الو�ســـول اإىل املدر�ســـة لتلّقي الّتعليم فـي الغرفة ال�سّ

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

ـــفـّية  فـي حـــال متّكن التلميذ من  وميكـــن اأن ي�ســـتفـيد من هذه املاّدة كلٌّ من املعّلم والتلميذ داخل املدر�ســـة والغرفة ال�سّ
الو�سول اإىل املدر�سة، وفـي حال توافر الكتاب املدر�سّي بني يديه. علمًا اأّن هذه املاّدة ت�سري وفق منهجّية الكتاب املدر�سّي 
وما ت�سّمنه من وحدات وجمالت واأن�سطة وتدريبات، وكّل ما يجده التلميذ اأو املعّلم من اأن�سطة وتدريبات وتعليقات غري 
واردة فـي الكتاب املدر�ســـّي هي عبارة عن اإثراءات اأُدخلت اإىل هذه املواد لتغنيها، وتعني التالميذ على امتالك املهارات 
املطلوبة، كما ت�ســـاعدهم على اكت�ســـاب املعارف واحلقائق واملبادئ والقيم والّتاهات )الواردة فـي املنهاج املقّرر ملاّدة 

اللغة العربّية لل�سّف اال�ّسابع(.

وهذه املهارات تت�ضّمن:
الإجابة عن اأ�سئلة الفهم وال�ستيعاب وحتديد الفكرة العاّمة، والفكر الّرئي�سة والفرعّية.. 1
اّتخاذ املواقف والقرارات واإبداء الّراأي مع التعليل.. 2
تنفـيذ الّتدريبات الّلغوّية املنتمية.. 3
حتديد املعنى الّلفظي والّدليل للمفردات، وحتديد الأ�سداد و نوع الّتاكيب وحماكاتها.. 4
امتة والباحثة املوّظفة …(.. 5 تنفـيذ تدريبات القراءة بكّل اأنواعها: )املعّبة و اجلهرية وال�سّ
تذّوق الّن�سو�ص الأدبّية، واحلكم عليها.. 6
حّل امل�سكالت وتف�سري الظواهر وو�سف ال�ّسخ�سيات والأمكنة واإجراء املقابالت الإذاعية وال�سحفـّية. . 7
ورة اأو اخلب.. 8 كتابة التقارير والّر�سائل باأنواعها والتعليق على ال�سّ
ة.. 9 ة اأو تلخي�سها، اأو اإ�سافة حوار اأو �سخ�سّية اإىل الق�سّ كتابة الن�سو�ص ال�ّسردّية واملقاطع الو�سفـّية، واإعادة �سوغ الق�سّ

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

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

ملراجعة املواد واملو�سوعات التي مّتت درا�ستها.
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الوجدانيَّات الأوىل: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

ون�سو�صالأّول طائرقراءة 7روؤيا

اللغةالّثاين املعجمقواعد ف ي 14الك�سف

بيعةن�سو�صالّثالث الطَّ اأح�سان 22بني

اللغةالّرابع لالأفعالقواعد الزمنيَّة 27الّدللة

الو�سلاإمالءاخلام�ص 31همزة

امل�سرحّيتعبريال�ساد�ص 36امل�سهد

اجتماعّية ق�صايا الثانية: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�ضفحةعنوان رقم

الأمن�سو�صالأّول 41ح�سن

اللغةالّثاين الآخرقواعد حيح ال�سّ املا�سي الفعل بناء 46حالت

القانونقراءةالّثالث 53احتام

اللغةالّرابع الآخرقواعد املعتلِّ املا�سي الفعل 57بناء

القطعالإمالءاخلام�ص 61همزة

املقالةتعبريال�ساد�ص 66كتابة



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول4 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

العاملّي الإن�صايّن الأدب الثالثة: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

الإن�سانن�سو�صالأّول 69رف يقي

اللغةالّثاين املرفوعقواعد امل�سارع 74الفعل

ال�ساعرقراءةالّثالث ذكريات 80من

اللغةالّرابع امل�سارعقواعد الفعل 85ن�سب

طةاإمالءاخلام�ص املتو�سِّ 90الهمزة

خ�سيَّةتعبريال�ساد�ص ال�سَّ �سالة 95الرِّ

الإن�صان حقوق الرابعة: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

احلّرّيةن�سو�صالأّول اإىل 99دعوة

اللغةالّثاين امل�سارعقواعد الفعل 98جزم

تن�سىقراءةالّثالث ل 111كوابي�ص

اللغةالّرابع امل�سارعقواعد الفعل 115بناء

املتطّرفةاإمالءاخلام�ص 118الهمزة

اتيتعبريال�ساد�ص الذَّ املقطع 123كتابة
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وفّن وفكر ثقافة ال�صاد�صة: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

الأ�سدقراءةالأّول ب�سار الّرئي�ص ال�سّيد خطاب 158من

اللغةالّثاين للمجهولقواعد املعتّل امل�سارع الفعل 162بناء

168الإع�سارقراءةالّثالث

اللغةالّرابع مائرقواعد ال�سّ اإىل حيح ال�سّ الفعل 173اإ�سناد

الّتفريقاإمالءاخلام�ص 182األف

184الّتلخي�صتعبريال�ساد�ص

احلوار ثقافة اخلام�صة: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

احلوارن�سو�صالأّول 126ثقافة

اللغةالّثاين الأمرقواعد فعل 130بناء

ال�سّيقةقراءةالّثالث 138الكوى

اللغةالّرابع للمجهولقواعد املعتّل املا�سي الفعل 143بناء

الأفعالاإمالءاخلام�ص اآخر من العّلة حروف 149حذف

الو�سف يتعبريال�ساد�ص املقطع 154كتابة



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول6 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

�ساعٌرٌ �سورّي من �سعراء املهجر )1887 - 1946( له ديوان مطبوع بعنوان )الأرواح احلائرة(.
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طائرالّدر�س الأّول روؤيا
على: قادراً تكون اأن النَّموَذِج ِنهاَيِة ف ي منَك يتوّقُع التِّلميذ: عزيزي

�سليمة.. 1 جهرّيًة قراًءة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�سة.. 2 الرَّ والِفَكِر العاّمِة الِفكَرِة حتديِد
وجمالّيًا.. 3 ُلغوّيًا النَّ�صِّ حتليِل

الإ�ضاءة على الن�ّس: وقَف الطائر خلف ق�ســـبان القف�ص يتخّيُل موطَنُه ف ي الطبيعة، ويحّلق بخياله حاملًا بحّريته التي ل 
يخفُق قلُبُه اإل بف�سائها، والن�ص الآتي يعزُف هذا اللحن، فتعال عزيزي التلميذ لنقراأه معًا: 

الن�ّس:

فغنَّى11 يا�َض الرِّ الّطائ���ُر و�ِسْجناذَكَر اأ�ْساً بالّلحِن وتنا�َس���ى

عليه21 ْت هبَّ الغ�سوِن يتثنَّىن�َسماُت هُبوِبه���ا في فَغ���دا

عليها31 يا�ُض الرِّ ل���ه واأ�ْسنى!وتراَءْت اأَُحْيلى ما النُّوُر، يرُفُل

ابتهاجًا41 يخِفق���اِن متنَّىوجناحاُه م���ا بِه راأى ي���اٍل ِلَ

َتراخى51 ما فيهما العْزُم َد َوَوْهنا�س���دَّ ُركون���ًا عنُهما وَنف���ى

فَعادا61 احلديِد حاِجَز ���َدما ا�سَ وا�ْس���َتكنَّ خيَبًة ْيِن ُمق�َس���ِعرَّ

بعيدا71ً الَياِل َرْو�ُض اأْدنىفَتوارى كاَن الَّذي دوَنه وَبدا

دو81 وي�سْ الَياَل يرمُق فَلْحناوانَثنى حلنًا الإن�ساِد فنوِن ِمن



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول8 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اجلديدة املفردات

الثاين: ال�ّضطر ف ي ومعناها الأول ال�ّضطر ف ي الكلمة بني �ضل

اأدنىا�ستكّنوهنايتثّنى

هداأاأقربيتمايل�سعفًا

Ikhlasul Amal ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/ikhlasulamal/11098642885/ امل�صدر:
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العاّمة الفكرة
الآتية: الأ�ضئلة عن اأجب �ضامتًة قراءًة طائر( )روؤيا ن�ّس قراءِة بعد بنّي:

: الّن�صُّ حوَلها يدور الَّتي املُنا�ِسَبَة العاّمَة الِفكَرَة تختاَر اأن وحاول الآتية، الثَّالث الفكَر معي تاأّمل

الّريا�ُص موِطُن الّطائر. اأ. 

باحلرّية. الّطائِر حلُم ب. 

الّريا�ص. بروؤَيِة الّطائِر ن�سوُة ت. 

الّرئي�صة الفكر

املنا�ضبة: بالأبيات الآتيَة الفكَر اربط

الّريا�ص:   تذّكر اأ. 

للخروج:   التاأّهب ب. 

القف�ص:   بحديد اجلناَحني ا�سطدام اأثر ت. 

والفهم ال�صتيعاب

الّطائر: تخّيلها التي الّطبيعة مظاهر حتّدد اأن وحاول ثانية مرة الأبيات قراءة 1 اأعد

…………… ، …………… ، …………… ، …………… مثاًل: الّريا�ص،



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول10 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الآتي: ف ي الواردة للمثريات الّطائر ا�ضتجابات عن الأبيات ف ي 2 ابحث

ال�ضتجابةاملثري

الّن�سيم ويتثّنىهبوب يتمايل

متّنى ما روؤية

احلديد بحاجز ا�سطدامه

ثّم اأجب: 3 تاأّمل

خيبة(؟ �صاأ�صاعدك: ابتهاجًا، يتثنى، كلمة  مّما ياأتي: )غّنى، كلُّ به توحي الذي ال�ّسعور ما

……………… ب�سعور: يوحي )خيبة( الفرح، ب�سعور توحي ابتهاجًا( يتثنى، )غّنى،

الآتية: الأ�ضئلة عن بالإجابة الق�ضيدة من الثَّامن البيت 4 ا�ضرح

الّطائر ؟ ■ ينظر بداأ اأين اإىل

 

اخليال ؟ ■ روؤيته بعد فعل ماذا

 

اأحلانه ؟ ■ كانت كيف
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الثامن. البيت �سرح لديك و�سيتكّون متابطة، جمل ف ي اجمعها الأ�سئلة هذه عن اإجابتك بعد

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى

املثال: �ضبيل وعلى اجلملة �ضياق بح�ضب يختلف الكلمة معنى اأّن التِّلميذ عزيزي تعلم اأنت

لآخر. �سياٍق من معناها يختلف )وجه( كلمة

الإن�سان وجوٌه: وجُه وت�سوُد وجوٌه تبي�صُّ يوَم

الأر�ِص: �سطح الأر�ص. وجَه الأع�ساُب غّطت

منهما: كلٍّ ف ي )هّب( كلمة معنى اذكر ثّم الآتيتني، اجلملتني اقراأ والآن

الريح:  هّبت

نومه:  من الّطفل هّب

القرائّية التدريبات

ال�سعرّية. املو�سيقا ُمراعيًا النَّ�صِّ من الأوىل الثَّالثة الأبيات اقراأ

تذّكر
�سخ�ص(. فحّثه )�سكت الهام�سة هي: واحلروف احلرف، تكرار ال�ّسعر مو�سيقا من تذّكر



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول12 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ة اللُّغويَّ دريبات التَّ

تذّكر

مثال: )الفاء - العني - الالم( هي: اأحرٍف بثالثِة دُة املجرَّ ُة الثالثيَّ الكلمُة توزُن

)ا�سَتْكَتَب - ا�ْسَتْفَعَل(. ■ امليزان: ف ي مثلُه ُيزاُد الكلمة ف ي َمزيٍد حرٍف كلُّ

)ِقْف - ِعْل(. ■ امليزان: ف ي مايقابلُه ُيحَذُف الكلمِة ف ي حمذوٍف حرٍف كّل

)َفْعَلَل(. ■ اأحرف: باأربعِة دُة املجرَّ ُة الرباعيَّ الكلمُة ُتوَزُن

الآتي: ال�ّضوؤال عن جتيب اأن حاول القاعدة قراَءِتَك بعد 1 الآن

وزنها )يفعل( ■ �ساأ�ساعدك انتظر …………… )يرفل( كلمة وزن اذكر

■ ……………… هو. )ي�سدو( وزن

■ ……………… هو. )عادا( وزن
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الّنور ! اأ�ضنى ما الآتي: الأ�ضلوب 2 حاِك

 

التذّوق

واحلركة. وت وال�سّ الّلون ف ي ورة ال�سّ جمال يكمن �ضديقي:

النَّموذج: وفق واملأه الآتي اجلدول تاأّمل الآن

ورة ورةال�ضّ ال�ضّ عليهاعن�ضر الّدالة الكلمة

فغنَّى الريا�ص ائر الطَّ غّنى�سوتذكر

واأ�سنى! اأحيلى ما النُّور يرفل

فعادا احلديِد حاجَز �سدما

مع متنياتي لك بالتوف يق



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول14 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املعجمالّدر�س الّثاين ف ي الك�صف
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ف يها.. 1 الَبحِث وطراِئِق واأنواِعها وفاِئَدِتها امَلعاجِم تعّرِف
املعجم.. 2 ف ي وروِدها ِبح�سِب الكلَماِت بع�ِص ترتيِب

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر عزيزي

ومزيد. ■ د جمرَّ نوعان الأفعال

احلركة. ■ حيث من الِفعِل عنُي تختلُف

ودليل. ■ لفظي معنيان للكلماِت

املهمة

الأمثلة
عري�ضة: ن�ضيب اعر ال�ضَّ قال

عليها الّريا�ُض له اأحيلىواأ�سنى!وتراَءْت ما الّنوُر، يرفُل

ابتهاجًا يخفقان متّنىوجناحاه ما ب���ه راأى لياٍل

فعادا احلديِد حاجز وا�ستكّنا�سدما خيبًة مق�س���عّرين
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ياأتي: عّما واأجب عري�ضة، ن�ضيب ال�ّضاعر اأبيات اقراأ عزيزي: والآن

)ركونًا - خيبة - العزم( ؟ الكلمات: معاين تتعّرف 1 كيف

 

 

 

)يرفل - هبوب( ؟ الكلمَتني: ف ي والهاء الفاء حرفَ ي �سبط �سّحة من تتاأّكد 2 كيف

 

)حاجز( ؟ وجمع )خفق(، )الّريا�ص(،وم�سدر مفرد ت�ستخرج اأين 3 من

 

وفائدتها. املعاجم تعريف اإىل ل لتتو�سّ ابقة، ال�سَّ الأ�سئلة عن اإجاباتك 4 جّمع

 

ال�صتنتاج

الكلمات، ■ اأوائل معاجم وت�سّمى للكلمة، الأّول احلرف بح�سب الكلمات ترّتب معاجم هناك

الو�سيط. املعجم حاح، ال�سّ خمتار املنجد، املدر�سي، املعجم اأ�ضهرها: ومن

الكلمات، ■ اأواخر معاجم وُت�سّمى الأخري، احلرف بح�سب الكلمات ترّتب معاجم وهناك

العرو�ص. تاج العرب، ل�سان املحيط، القامو�ص اأ�ضهرها: ومن

منها. ■ واملتعّدي والالزم اأو جموعها، نوعها اأو تعّرف حروفها اأو �سبط الكلمات معاين لتعّرف املعاجُم ُت�ستخَدم



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول16 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
الآتية: الأ�ضئلة عن الإجابة بعد نوعيها، بني ومتّيز املعاجم، اأ�ضماء حتفظ اأن التِّلميُذ عزيزي حاول

حت�سب(. ل التعريف )ال الكلمات ؟ اأوائل معاجم اأ�سماء به تبداأ الذي احلرف 1 ما

 

اأي�ساً ؟ امليم بحرف الكلمات اأواخر معاجم تبداأ 2 هل

 

الكلمات ؟ اأواخر ومعاجم الكلمات، اأوائل معاجم اأ�سماء بني متّيز 3 كيف

 

القو�ضني: بني مّما حيحة ال�ضّ الإجابة اخرت املعاجم، نوَعّي بني متّيز اأ�ضبحت اأن بعد �ضديقي

الكلمات. اأواخر( اأوا�سط، )اأوائل، بــ: ياأخذ املحيط( )القامو�ص 1 معجم

)القاف - الالم - الباء( باب: ف ي العرب( )ل�سان ف ي )قلب( كلمة معنى عن 2 نبحث

املدر�سي(. املعجم العرو�ص، تاج )املنجد، الكلمات: باأوائل ياأخذ ل ياأتي مّما واحد 3 معجم

املهمة 1

الأمثلة
الآتي: ال�ضوؤال عن واأجب ال�ّضابق، الن�ّس اإىل الآن عد بنّي

مزيدتان ؟ اأم جمّردتان اأهما نور( الكلمَتني: )�سدم، نوع ما
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ال�صتنتاج

مع ـــاد( )ال�سَّ باب ف ي الكلمات اأوائل معجم ف ي جندها )�ســـدم( املجّردة الكلمة عن البحث اأردنا اإذا ا اأننَّ عزيزي لتعلم
فامليم. ال الدَّ حرفَ ي ترتيب مراعاة

الّدال. الثَّاين احلرف مراعاة مع اد ال�سَّ ف�سل امليم باب ف ي جندها الكلمات اأواخر معجم ف ي عنها البحث اأردنا واإذا

الكلمات ؟ باأواخر ياأخذ ومعجم الكلمات، باأوائل ياأخذ معجم ف ي )نور( كلمة تد كيف والآن:

ياأتي: كما تيب بالتَّ وهي املعجم ف ي للبحث خطواٍت هناك اأّن ِلتعلم لكن

مبا�سرة.. 1 عنها نبحث جمّردة كانت واإن يادة الزِّ اأحرف وجدت اإن يادة الزِّ اأحرف من املزيدة الكلمة جنّرد

املفرد.. 2 اإىل ى واملثنَّ واجلمع املا�سي، اإىل والأمر امل�سارع نعيد

وجد.. 3 اإن )ال�سّدة( التَّ�سعيف نفك

اأ�سلّية.. 4 وكانت اأو اآخرها الكلمة و�سط ف ي وجدت( )اإن الواو اأو الياء اأ�سلها اإىل الألف نرّد

بامل�سارع: ناأتي الألف اأ�سل مالحظة: ملعرفة

قول يقول قال / بكي يبكي مثال: بكى

احلرف ني. 5 ترتيب مراعاة مـــع الأّول احلرف باب على الكلمات اأوائل معجـــم نفتح الالزمة اخلطوات من النتهـــاء بعـــد
والثَّالث. الثَّاين

الثَّاين. احلرف مراعاة مع الأّول احلرف وف�سل الأخري احلرف باب الكلمات اأواخر معجم نفتح اأو:

اأو تاأخري تقدمي دون من للخطوات ـــابق ال�سَّ تيب التَّ مراعاة يجب معيَّنة كلمة معنى عن البحث عند هاّمة: ملحظة
عزيزي واإليك ابقة ال�سَّ اخلطوات من فقط حتتاجه ما كلمة كلِّ على نطبِّق اأنَّنا اإىل بالإ�سافة الأخرى، على خطوة اأي

الأمثلة: التلميذ

نفتح املعجم علم جنردها عّلم

زيادة. حرف لأّنه التَّ�سعيف لفك حاجة ول د املجرَّ املا�سي ب�سيغة يكون اأن يجب الفعل اأّن لحظ

زيادة( حرف لأنه الألف لرّد حاجة نفتح املعجم )ل قتل قاتل

نفتح املعجم  عدد الت�سعيف نفك عّد جنردها ا�ستعّد



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول18 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
الكلمات: باأوائل ياأخذ معجم ف ي الآتية الكلمات معاين عن للبحث زمة اللَّ اخلطوات 1 اكتب

يت�سارك( توّعد، )ا�ستقام،

ا�ستقام: 

توّعد: 

يت�سارك: 

ياأتي: مما عبارة كّل اأمام اأو )✗( )✓( اإ�ضارة 2 �ضع

هو)جنح(. ■ )جناحاه( لكلمة: املعجمّي اجلذر

والياء. ■ النون مراعاة مع الثَّاء باب ف ي املدر�سّي املعجم ف ي )انثنيت( كلمة معنى عن نبحث

احلاء. ■ ف�سل الّدال باب ف ي العرب ل�سان ف ي )حديد( كلمة جند

املهمة 2

الأمثلة

تيب: بالرتَّ وهي هجائياً حرفاً وع�ضرين ثمانية حتتوي العربيَّة اللُّغة اأّن تذّكر بداية

قاف، فاء، غني، عني، ظاء، طاء، �ســـاد، �ســـاد، �ســـني، �ســـني، زاي، راء، ذال، دال، خاء، حاء، جيم، ثاء، تاء، باء، األف،
ياء. واو، هاء، نون، ميم، لم، كاف،

لها. حفظك من لتتاأّكد غيبًا احلروف هذه ترّدد اأن العزيز ديق ال�سَّ اأّيها حاول
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ال�صتنتاج

الآتية: اخلطوات يتطّلب املعجم ف ي ورودها بح�ضب الكلمات ترتيب

مرّتبة.. 1 ابَقِة ال�سَّ ِة الِهجائيَّ احلروِف حفُظ

املعجمي(.. 2 اجلذر اإىل )للو�سول حتتاج، ما بح�سِب كلمة وكّل �سابقًا مّرت الَّتي املعجم ف ي البحِث خطواِت اّتباُع

املعجمي.. 3 جذرها بح�سِب الكلماِت ترتيُب

ت�سابه. 4 واإذا الثَّاين احلرف اإىل ننظر اأو اأكرث كلمتني بني الأّول احلرف وت�ســـابِه اأواِئِلها، بح�ســـِب الكلماِت نرّتُب كنا اإذا

الثَّالث. احلرف اإىل ننظر والثَّاين الأّول احلرفان

الأخري احلرفان ت�سابه واإذا احلرف الأّول اإىل ننظر الأخري احلرف وت�ســـابه اأواخرها بح�ســـب الكلمات نرتِّب ُكّنا اإذا اأما

الو�سط. احلرف اإىل ننظر والأّول

التدريب: جيداًلهذا انتبه بنّي والآن

ياأتي: ما نتبع خيبة( تراءت، ح�سن، )فّن، الآتية: الكلمات لتتيب

أ فت�سبح:	. املعجمّي جذرها اإىل نعيدها جنّردها

خيب( راأي، ح�سن، )فنن،

الأّول:	.أ احلرف بح�سب الأوائل معجم ف ي نرّتبها

ح�سن. 1

خيب. 2

راأي.. 3

فنن. 4



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول20 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
الكلمات: ياأخذ باأوائل معجم ف ي ورودها بح�ضب الآتية الكلمات 1 رّتب

نفى(. �سدما،الريا�ص، )ابتهاجًا،

 

العرب(: )ل�ضان ف ي ورودها بح�ضب الآتية الكلمات 2 رّتب

البكاء( تفا�سيل، )الدنيا،

 

النهائّي الّتقومي

الكلمات: باأوائل ياأخذ معجم ف ي ورودها بح�ضب الآتية الكلمات 1 رّتب

اإ�سغاء حلٌن، ُح�سٌن، ، فنٌّ

 

ينا�ضب: مبا الفراغ 2 املأ

……………… هو: ………………، و)تد( هو: )رف يقي( من لكّل الثُّالثي الأ�سل

اخلال�صة
املعاجم. ف ي الك�سِف وطريقَة ِة، العربيَّ اللُّغة ف ي املعاجَم اليوم: فنا بتعرَّ

بالتوف يق متنياتي مع
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�ساعر من ال�سودان )1936 - 2008(، له دواويُن عّدٌة منها: )الطني والأظافر - �سهيل النهر - القنديل املك�سور(.



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول22 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

بيعةالّدر�س الّثالث الطَّ اأح�صان بني
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

�سليمًة.. 1 جهرّيًة قراَءًة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�َسِة.. 2 الرَّ والِفَكِر ِة الَعامَّ الفكَرِة حتديِد
الأبيات.. 3 ف ي منها كلٍّ وموِطِن ِة العاطف يَّ امل�ساعِر حتديِد
4 .. النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضاءٌة على الن�ّس:الطبيعة لوحٌةحّيٌة غنّية بالألواِن والأ�سواِت واحلركة، ينقلها لنا ال�ساعُر بري�سة املبدِع ، ف يجعلنا نتذّوق 
اجلمال، ونتوُق اإىل احلياِة ف ي تلك الطبيعة.

الن�ّس:

خميل���ٌة11 وَجدوُلبالُدن���ا �س���اِحَكٌة
���ٌم21 ُمنغَّ �َسل�َسُلو�َسل�َس���ٌل لديِه ي�سدو

مي�سي31 الريُف َقَرْنُف���ُلفِعنَدنا َخْط���ُوُه
ال�41 فاِفنا �سِ من ينَتِقُلوالَفْجُر ل �خ����ساِء
با51 ال�سَّ اإبريَق َمنَهُلَيحمُل فاحلي���اُة ِح،
با61 ال�سِّ �س���اَء ما يْرَحُلميتدُّ ل با ال�سِّ هنا

حديقُةال�71 ُل!طيوُرن���ا تنقَّ َك���ْم األ���واِن
تارًة81 الُغ�سوِن واملَن���ِزُلفوَق َمقيُله���ا
اجَلِري�91 عل���ى وَتِجُلوتارًة َترَتقي، �ِد
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ال101 الظِّ َتْن�سُج وَت���ِدُلوالّريُح ت���ارًة َل
املدى111 عرَب ته���روُلجمنون���ة زاجل���ًة

����ٌض121 ِق�سَ ع���اِة ُتر�َس���ُلوللرُّ واأُغني���اٌت
ِعنَدنا131 اجَلَم���اُل تبَخُلُهنا ل َم�س���اكٌب

املفردات �رشح

مورُد.  عذب. َمنَهل: ماء امللتف. �َضل�َضل: الكثيف ال�سجر اخلميلة:
مغردة. ومت�سي متّيثة. َزاجلًَة: رجاًل ترفع النهار. وتخجُل: منت�سف النوم َمقيُلها:

العاّمة الفكرة
: للنَّ�سِّ املنا�ضبة َة العامَّ الِفكَرَة اخرت للنَّ�سِّ امتِة ال�ضّ قراَءِتَك بعد

دائٌم. ربيٌع احلياُة اأ.

يوِر. الطُّ جماُل ب.

اعر. ال�سَّ بالد طبيَعِة عن احلديُث ت.

Tom James ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/trjames/2420777053/ امل�صدر:



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول24 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّرئي�صة الفكر
الفكر الآتية: حتمل الَّتي الأبيات على دلَّ

واأغانيهم. عاِة الرُّ ذكرياُت اأ.

لها. وتنقُّ الّطيور جماُل ب.

ت. ا�سطراُب احلاَلِة اجلوّية. 

اِئَمُة للّطبيعة.  �ساَرُة الدَّ ث. النَّ

والفهم ال�صتيعاب
الأبيات: من الكلمات هذه تاأّمل املنا�ضبة، امل�ضاعر حتديد على املفتاحّية الكلمات بع�س �ضت�ضاعدك 1 عزيزي:

اأغنيات قرنفل، ي�سدو، منّغم، اجلمال،

كلمة ؟  ■ كّل به توحي الَّذي ال�ّضعور ما براأيك

�صاأ�صاعدك مهاًل

…………………… ب�سعور. يوحي )ي�سدو - اأغنيات - منغم( الإعجاب، ب�سعور يوحي )قرنفل - اجلمال(

الّلم�ص(. الّذوق، ال�ّسم، ال�ّسمع، )الب�سر، الإن�سان: عند احلوا�ّص بع�ص معي تذّكر والآن

قوله: ■ ف ي الّطبيعة ت�ضوير ف ي احلوا�ّس على ال�ّضاعر اعتماد عزيزي لحظ
ال�ّسمع(. حا�سة )اعتمد �سل�سل ي�سدو لديه منّغم �سل�سٌل

ياأتي: ف يما اعر ال�ضَّ اعتمدها الَّتي احلا�ّضِة على تدلَّ اأن الآن حاول

1 ..)……………… َة. حا�سَّ اعُر ال�سَّ )اعتمَد اخل�سراء: �سفافنا

2 ..)……………… َة. حا�سَّ اعُر ال�سَّ :)اعتمَد قرنفل خطوه

3 ..)……………… َة حا�سَّ اعُر ال�سَّ :)اعتمد الّظالل تن�سج الّريح

4 ..)……………… حا�ّسة اعُر ال�سَّ :)اعتمد تر�سل واأغنياٌت ق�س�ٌص وللّرعاة
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يخ�ّس: ف يما بلدنا ف ي الطبيعة جمال على للحفاظ فعله علينا يجب مّما بع�ضاً ِاقرتْح التَّلميذ: 2 عزيزي

الّنظافة: 

املاِء:  نقاُء

احلراِئِق:  مَن احلمايُة

والكائنات:  الّطيوِر حمايُة

والّدليّل الّلفظّي املعنى
الثَّاين: ال�ّضطر ف ي ومعناها ل، الأوَّ ال�ّضطر ف ي الكلمة بني ْل 1 �ضِ

بااجلريدتدل ال�سَّ

امل�سرقالعود من تهبُّ تلّفريح

ياأتي: مما حيحة ال�ضّ الإجابة 2 اخرت

)تهرول(: مرادف

وامَل�سي. ■ الَعدِو بنَي العدو. ■ت�سرُع ف ي امل�سي. ■ت�سرُع ف ي ت�سرُع

قرائّية تدريبات
الّطيور. بجماِل اإعجابِك عن معّبًا )9 - 7( الأبيات اقراأ



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول26 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

لغوّية تدريبات
الآتي: املثال التِّلميذ: عزيزي لحظ

)انتهى(: الفعل من

اأو منتٍه. ■ املُنَتِهي نقول: بالفعل يقوم من على يدلُّ الَّذي ال�سِم �سوَغ اأردنا اإذا

ُمنَتهَى. ■ نقول: الفعل ف يه يحدث الَّذي املكان على تدلُّ كلمة �سوَغ اأردنا واإن

انتهاء. ■ نقول: الفعل حدوث على تدلُّ كلمٍة �سوَغ اأردنا واإن

)التقى(: الفعل من �ضبق: ما على بناء

نقول:  ■ بالفعل يقوم من على يدلُّ الَّذي ال�سم �سوَغ اأردنا اإذا

نقول:  ■ الفعل ف يه يحدث الذي املكان على تدّل كلمة �سوَغ اأردنا واإن

نقول:  ■ الزمان من جمردًا العمل حدوث تدّل كلمة �سوغ اأردنا واإن

التذّوق

تعلم
مب�ّضراً الّن�ضيم جاء مثال: الأخرى والكائناِت الأ�سياِء على ٍة اإن�سانيَّ �سورٍة اإ�سفاُء الّت�ضخي�س:

رًا(. )مب�سِّ الت�سخي�ص وعن�سر ر. مب�سِّ اإن�ساٌن �سيم فالنَّ

ورِة الآتية: حدد عن�ضَر التَّ�ضخي�ِس ف ي ال�ضُّ

فعندنا اخلريف مي�سي :   ■

والريُح تن�سُج الظالل:   ■

بالتوف يق متنياتي مع
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االرابع لالأفعالالدر�س ة الزمنيَّ الّدللة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ِة.. 1 منيَّ الزَّ الأفعاِل دللِة حتديِد
ِة.. 2 منيَّ الزَّ للِة الدَّ بح�سِب الأفعاِل ت�سنيِف
املعنى.. 3 تغيري ف ي لالأفعاِل ِة منيَّ الزَّ للِة الدَّ دوِر تبينِي
بدللتهاالزمنيَّة.. 4 الأفعاِل ا�ستخداَم ُمراعيًا الأفعال توظيِف

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معًا َر لنتذكَّ لميذ: التِّ عزيزي

الأمثلة
اأجب: ثم الآتية، الأمثلة اقراأ عزيزي التلميذ:

حَمَلْت جباُلها ر�سائَل احلّريَّة. اأ. 
ور�ُص على �سواِطئها. يرُق�ُص النَّ ب. 

انظْر اإليها ِنْظرَة املُتاأّمِل. ت. 

  





ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول28 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�ّسابقة الأمثلِة ف ي الواردِة امللّونِة الأفعاِل من كلٍّ نوَع ْد 1 حدِّ

 

منها كلٍّ وقوِع زمِن بح�ْسِب الأفعاِل هذِه بنَي 2 وازْن

 

ال�صتنتاج
الفعل من حيث الزَّمن ثلثة اأنواع:

ى. ■ الفعُل املا�سي: هو ما دلَّ على َحَدٍث َوَقَع، وانتهى ف ي َزَمٍن َم�سَ

مِن احلا�سِر اأِو امل�ستقبل. ■ الفعُل امل�سارُع: هو ما يدلُّ على َحَدٍث يقُع، وي�ستمّر ف ي الزَّ

فعُل الأمِر: هو ما يدلُّ على طلِب وقوِع الفعِل والإلزام باإجنازه ف ي الزمِن احلا�سِر اأو امل�ستقبل. ■

مالحظة
 يدخل كلٌّ من ال�ّضني و�ضوف على الفعل امل�ضارع ف يحّول زمَنه من احلا�ضر اإىل امل�ضتقبل.

تدّرب
الآتي: التَّدريب عن بطل يا اأجب

املعنى: ي�ضيُب الذي وبنّيِ التغيرَي ياأتي، ف يما م�ضارعٍة اإىل واملا�ضيَة ما�ضيٍة، اإىل امل�ضارعَة الأفعاَل حّوِل

َحَمَلْت فقد جباُلها اأّما الّطيوُر، ُ َتتنَّ حقوِلها ثنايا وف ي الّنور�ُص، َيرق�ُص �ســـواطِئها فعلى �ســـاحرٌة، طبيعٌة بالِدنا )طبيعُة

والعدالة(. احلّق �صِ ِق�سَ اأروَع تروي وباديُتها وال�سموِخ، العّزِة ر�سائَل

 

 

الإجابة على بقدرتك اأثق اأنا
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الّتقومي النهائّي

فعٍل: لكلِّ منّيِة الزَّ الّدللِة ِبَح�ْضِب الآتيِة، العبارِة ف ي الواردِة الأفعاِل بنَي الفرُق 1 ما

كّله. للعامِل وال�سالِم املحّبة ر�سائَل جباُلُه حملْت وقد لها، م�سكنًا الّن�سوُر تّتخُذه بوطٍن افتخْر

 

 

 

 

ياأتي: ف يما متماثلنَْيِ فعلنَْيِ لكلِّ املعنى تغيرِي ف ي للفعِل الّزمنيَِّة الّدللِة َدْوَر 2 بني

اخل�سراءِ ؟ ■ ال�ّسهوِل جماَل تخّيْلَت هل

 

 

اخل�سراءِ ؟ ■ ال�ّسهوِل جماَل تتخّيُل هل

 

 

الّثورةِ ؟ ■ مدينَة زْرَت متى
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فار�س: الّديِن حمُي 3 يقوُل

خميل���ٌة وجْدَوُلبالُدن���ا �س���اِحَكٌة

ال� �سفاِفنا من ينتقُلوالفجُر ل خ����ساِء

با ال�سَّ اإبريَق َمْنَهُليحمُل فاحلي���اُة ح

ال�ّسابقِة. الأبياِت مَن خطٌّ حتَته ما اأعرْب

 

 

 

 

املختلفة. منيَِّة الزَّ بدللِتها الأفعاِل ا�ضتخداَم ُمراِعياً �ضوريَة، معامِل اأحَد ف يها ت�ضُف ُمرتاِبَطًة، ِفْقَرًة 4 اكتْب

 

 

.  

 

 

 

 

 

بوركت جهودك �صديقي
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اخلام�س الو�صلالدر�س همزة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الو�سِل.. 1 همَزِة تعريِف
وتعليلها.. 2 الو�سِل همزِة كتاَبِة حالِت تعّرِف

وتذّكر تاأّمل

الَهمزات: اأنواُع ياأتي: ما معاً لنتذّكر

الأولّيُة. 1 الهمزُة

طة. 2 املتو�سِّ الهمزُة

املتطّرفة.. 3 الهمزُة

نوعان: وهي الكلمة، ل اأوَّ ف ي تقع همزة هي الأولّية ؟(: الهمزُة )ما نتذّكر بنّي يا تعال

وُتكَتُب هكذا )ا(. ■ الو�سِل، همزُة

وُتكَتُب هكذا )اأ - اإ(. ■ القطِع، همزُة

q1.5



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول32 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهمة 1

الأمثلة
اأ�ضئلة: من يليها عّما اأجب ثّم الآتيَة، اجلمَل اقراأ

اأ�سباب اتخاَذ اإنَّ ول�ساِنِه. باأ�سغريه قلِبِه ُيعَرُف امرٍئ كلَّ فاإّن بالب�سا�َسِة، يوَمَك ا�ستقبْل قائاًل: ابَنُه الّرجُل ن�سَح

ما واخْت وا�ساأْل ا�ست�سْر ثّم منك هو ال�سبيُل اإىل الفالح، اأعلُم هَو من براأِي وال�سِت�ساد اإليه، ال�ّسبيُل هَو الّنجاِح

اأ�سَوب. اثَنني راأي اإذ راأِيِه؛ على اعتمَد من خ�سَر فكْم �سالح. هَو

خط. حتتها و�سع الَّتي الكلمات ف ي وحركته الو�سِل همزَة يلي الَّذي احلرف 1 حّدد

 

مبا�سرة ؟ به الّنطق ت�ستطيع هل  2

 

به ؟ الّنطق من نتمّكن لكي قبله و�سعنا 3 ماذا

 

ال�صتنتاج

ف ي: وتقع بال�ّساكِن الّنطِق اإىل بها ُل نتو�سّ ُة اأوليَّ همزٌة الو�سِل: همزُة

امراأة(.. 1 امروؤ، اثنتان، اثنان، ابنة، ابن، )ا�سم، ومنها: الع�سرة الأ�سماء

التعريف.. 2 )ال (



33

تدّرب

لزم: اإن التَّعديِل اإجراء بعد ياأتي مّما املنا�ضب بال�ضم الفراغ املأ

)ا�ضم - ابن - ابنة - اثنان - اثنتان - امرئ - امراأة(.

الإناث. ■ من ………… و. الّذكور من ………… اأولٍد: اأربعة له وكان حليٌم، و………… مّتزنًا الّرجُل كان

وهو متفائٌل ■ )�سعيد( ………… ف  الثَّاين ………… اأّما ال�ّسرية، وهو حممود )�ساكرًا( يدعى البكر …………

اجلمال. من وافٍر بق�سط رزقتا فقد وقمر( )ثرّيا ………… اأّما دائمًا،

الوجه. ■ م�سرقة كانت فقد ر�سّية ………… واأّما

ن�سيٌب ؟ ! ■ ا�سمه من ………… لكلٍّ هل مطروحًا: ال�ّسوؤال ويبقى

املهمة 2

الأمثلة

نوعها. وبني خط، حتتها َع ُو�سِ الَّتي الأفعال ابِق ال�سَّ النَّ�صِّ من 1 ا�ستخرج
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الآتي: النموذج وفق جدول ف ي و�سّنفها ابق، ال�سَّ النَّ�صِّ من امل�سادَر 2 ا�ستخرج

الفعلفعلهامل�ضدر اأحرف عدد

اأحرفاّتخذاّتخاذ خم�سة

   

املا�سينوعهالفعل حروف عدد

خم�سةاأمرا�ست�سر

   

ال�صتنتاج

ف ي: ■ الو�ضل همزة نكتب الآتي: ال�ضتنتاج اإىل الآن ل نتو�ضّ

الثُّالثي.. 1 الفعل اأمر

وال�ّسدا�سي.. 2 اخلما�سي املا�سي الفعل

وال�ّسدا�سي.. 3 اخلما�سي اأمر

وال�ّسدا�سي.. 4 اخلما�سي م�سدر

الآتي: ■ الن�ضاط ننّفذ دعنا بنّي الآن

مف يدة: جمل ف ي وظّفها ثّم الأمر، �ضيغة اإىل الكلمات حّول

ا�ستمتع. احّتد، �سدق،
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النهائّي قومي التَّ
الآتيني: النَّ�ضاطني نّفذ بنّي

املثال: وفق الآتي اجلدول حقوق 1 املأ

حروفهالفعل منهعدد الهمزةم�ضدرهالأمر نوع

و�سلاجتهاٌداجتهْدخم�سةاجتهَد

ا�ستنجَد

ا�ستغرَب

عمَل

الآتية: الكلمات ف ي و�ضل همزَة الهمزة كتابة �ضبب 2 بني

اكت�سى - ا�سنعوا - انت�ساٌر - ا�ستْح.
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امل�رشحّيالّدر�س ال�ّصاد�س امل�صهد
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ف يه.. 1 احِلواِر و�سروِط وفواِئِدِه امَل�سرحيِّ امَل�سَهِد تعريِف
م�سرحّي.. 2 َم�سهٍد اإىل ٍة ِق�سَّ حتويِل

املهمة 1

تعّرف

: اأجب ُثمَّ الآتية، الأق�ضو�ضة اقراأ

RayMorris1 ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/vidyo/6785762615/ امل�صدر:
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اأنه ■ وعلمت اجلرَح، �ست تفحَّ جبينه، فوق ينزف جرحًا اللَّبوة ولحظت الغابة، ف ي جولته من امَل�ساِء ُقبيَل بُل ال�سِّ )عاَد

باجلراح. اأثخنه وقد منه، اأكب �سبعًا قاتل قد

الِقتاَل، ■ ي�ســـَتِحقُّ لأمٍر ـــبَع ال�سَّ قاَتَل اأنُه عرَف اإذا �سي�ســـَعُد والَدُه اأن واأخبته اجلرِح، حوِل من ماَء الدِّ اللَّبوُة م�ســـحت

الأمُّ اأ�ساحت الأ�سود، اأحُد َتَركها وح�سيٍّ ِحماٍر ببقايا ي�سَتاأِثَر اأن اأراَد بَع ال�سَّ لأنَّ ـــبَع ال�سَّ قاَتَل ُه اأنَّ ُه اأمَّ اأخَب ـــبَل ال�سِّ لكنَّ
اأبدًا(. َيفَرَح لن اأباُه اأنَّ دًة متاأكِّ بوجهها

تدّرب

الأق�سو�سة: هذه ف ي الأدوار متثيل على واإخوتك اأنت اأو تعاون امل�سرح، خ�سبة على الأق�سو�سَة تخّيل �سديقي يا الآن

مواقف: من ف يِه وما الأّول امل�ضهَد لحظ

العرين.. 1 ف ي ِه اأمِّ على اجَلريِح ال�ّسبِل دخوُل الأّول: املوقُف

�ِسبِلها.. 2 جرَح الأمِّ مداواُة الثَّاين: املوقُف

�ِسبَلها.. 3 اأ�ساَب مّما الأمِّ ا�ستياُء الثَّالث: املوقُف

تعلم
حمّددين. ومكاٍن بزماٍن يرتبُط حوارّي ق�س�سّي هو موقٌف : امل�سرحيُّ امل�سهُد

الآتي: ■ الن�ضاط نّفذ �ضديقي الآن

Ԁ :موقف كلِّ ف ي داَر الَّذي احلوار اأكمل

العريِن: ف ي ِه اأمِّ على اجَلريِح بِل ال�سِّ دخوُل الأّوُل: املوقُف

اأّمي. يا ال�ّسبُل: مرحبًا

بك ؟ ما ِبَلهَفٍة( اللَّبَوُة: )ترك�ُص

ب�سيٌط. بُل: جرٌح ال�سِّ

اجُلرَح(. الأمُّ �ُص )تتفحَّ ِمنهُ ؟ ينُزُف ُم والدَّ ب�سيٌط، اللَّبَوُة: جرٌح

تخاف ي. ل ………… تخاف ي. بُل: ل ال�سِّ

معاجلة. اإىل يحتاُج اللَّبَوُة: اإّنه
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Ԁ :ِسبِلها� جرَح الأمُّ مداواُة الثَّاين: املوِقُف

 

 

 

Ԁ : �سبلها اأ�ساَب مّما الأمُّ ا�ستياُء الثَّالث: املوقف

 

 

 

تذّكر
يكون: اأن اجلّيد، احلوار �ضروط من

وق�سريًا. 1 �سريعًا

و�سائقًا. 2 �سهاًل

ومنا�سبًا.. 3 وب�سيطًا ف�سيحًا

طّبق
: اأجب ثم الآتية، الأق�ضو�ضة اأقراأ

اهتدى ُثمَّ كثريًا، َر وفكَّ بعِده، من اململكِة عر�َص اأبناِئِه اأحَد َ يويلِّ اأن قبَل ُة امَلنيَّ ُتواف يِه اأن وَخ�ِسَي ، نِّ ال�سِّ ف ي املِلُك َم )تقدَّ

ف ي الَق�سِر ناِفَذِة على اآخَر َلْوحًا ـــَع َو�سَ ُثمَّ �َســـهمًا، مركِزِه ف ي َت وثبَّ الق�ســـِر حديقِة داخَل خ�ســـبّيًا َلوحًا ـــَع فو�سَ ، حلٍّ اإىل

البُن  ف�ساهَد �ســـاَهدوُه، ما وَيروا حَدة، على واحٍد كلُّ الّثقِب، خالِل من ينظروا اأن الثَّالَثِة اإىلاأبناِئِه وطلَب ثقٌب، و�ْســـِطِه

احلديقِة، و�سوَر ة، د املغرِّ يوَر والطُّ الأ�ســـجاِر، على الثماَر الأو�سُط البُن و�ســـاهَد فخمة، ومقاعَد وغزلنًا اأ�ســـجارًا الأكُب

ِة وِدقَّ َنَظِرِه لُبعِد وذلَك اململكِة، عر�َص يِه ليولِّ عليه الأُب اختياُر َوَقَع لذلَك الَهَدِف. َقلِب ف ي ـــهَم ال�سَّ ف�ســـاهَد ـــغرُي ال�سَّ ا اأمَّ

ُمالحظته(.
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احلواِر. �سروَط ُمراعيًا م�سرحيٍّ م�سهٍد اإىل ابقَة ال�سَّ الأق�سو�سَة 1 حّوِل

 

 

 

 

 

 

 

 

مل�سموِنها. ُمنا�ِسبًا عنوانًا 2 اخت

 

الأق�سو�سِة. من املُ�ستفادَة رو�َص الدُّ 3 اذكر

 

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول40 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

�ساعر عربّي عراقّي )1875 - 1945م(، له ديوان �سعر مطبوع.
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الأمالّدر�س الأّول ح�صن
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ًة �سليمة.. 1 جهريَّ قراَءًة الأبياِت قراَءِة
ئي�سة.. 2 الرَّ والِفَكِر ِة الَعامَّ الِفكَرِة حتديِد
النَّ�صِّ جمالّيًا.. 3 تذّوِق

اإ�ض����اءة على الن�س: املحّبة بني اأفراد الأ�ســـرة نوٌر ي�سعُّ ف ي حياتها ف يبهجها وي�سيئها ب�سعاٍع الدفء والطماأنينة، ويغمرها 
بالرغد والهناءة، وتتجّلىهذه املحّبة ف ي �سور خمتلفة منها حمّبة الأ مَّ اأبناءها.

الن�ّس:

باِت11 كالنَّ َتْنُبُت الأخالُق املَْكُرماِتهي مباِء �ُس���ِقَيْت اإذا

املَُربِّي21 َدها تعهَّ اإذا ُمثِمراِتَتق���وُم الف�سيلِة �ساِق على

باتِّ�س���اٍق31 القناِةوَت�س���موللَمكارِم اأنابيُب �َس���َقْت اتَّ كما

روحًا41 املجِد �سميِم ِمْن عاِتوُتنع�ُض ُمَت�س���وِّ لها باأزه���اٍر

ل51ٍّ َمَ من للخالئ���ِق اأَر هاِتومل الأمَّ كِح�س���ِن ُبها ُيهذِّ

ت�ساَمْت61 مدر�سٌة الأمِّ اأوالبناِتفِح�سُن البن���َن برتبي���ِة

نًا71 ُح�سْ ُتقا�ُض الوليِد الوالداِتواأخالُق النِّ�س���اِء باأخالِق

q2.1



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول42 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

لَحْت81 عليِك الوليُد ا�ستنَد راِتاإذا ُم�سوَّ احَلناِن ت�س���اويُر

در�ٍض91 غرُي قلِبِك باُن �َسَ الفا�سالِتوما ال�س���اِل لتلقِن

اجلديدة املفردات

الثاين: ال�ّضطر ف ي ومعناها الأّول ال�ّضطر ف ي الكلمة بني �ضل

َربانمت�سّوعاتالف�سيلةاملكرمات �سَ

الرائحة اخلريمنت�سرات اخللقاأفعال القلبُح�سن خفقان

العاّمة الفكرة

الآتي: �ساَط النَّ تنّفذ ثّم َدَقاِئَق، ثالِث ِة ملدَّ �سامتًة قراَءًة النَّ�صَّ تقراأَ اأن بنيَّ راأيَك ما

الآتية: الِفَكِر من ابِق ال�ضَّ للنَّ�سِّ املُنا�ِضَبَة الَعاّمَة الفكرَة اخرت

. اأ.  احلديُث عن اأخالِق الأمِّ

الأطفال. تربيِة ف ي الأمِّ دوِر عن احلديُث ب. 

الأولد. عن احلديُث ت. 
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الّرئي�صة الفكر
: النَّ�سِّ ف ي ورودها َت�ضل�ُضِل بح�ضِب الآتيَة الفكَر رّتب

للف�سيلِة. درو�ٌص الأمِّ قلِب اأحا�سي�ُص اأ. 

احَل�َسَنِة. عاَيِة بالرِّ الأخالِق منوُّ ب. 

�صء. النِّ ُتربَّي مدر�سٌة الأمِّ ح�سُن ت. 

اِمَيُة. ال�سَّ الأخالُق حُتييِه املجُد ث. 

هاُت. الأمَّ َت�سُقُلها الفا�سلُة الأخالُق ج. 

اِبنها. احت�ساِن ف ي الأمِّ حناِن �سوِر اأجمُل ح. 

والفهم ال�صتيعاب

الآتي: الّن�ضاَط ننّفذ تعال

والفكرة املوقف حيث من البيَتني بني الّت�سابه اأوجه على تقف اأن فعليك املعنى حيث من �سعر بيَتي بني املوازنة اأردَت اإذا
البيتني. بني الختالف اأوجه من ووجه

وتدّبر: بتمّعن اإبراهيم حافظ بيت اقراأ والآن:

اأعدْدَتها اإذا مدر�سٌة اأعدْدَت�سعبًاطّيبالأعراِقالأمُّ

الن�ّس: من ال�ضاد�س البيت جيداً واقراأ

ت�ساَمْت مدر�سٌة الأمُّ اأوالبناِتفح�سُن البنن برتبي���ِة



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول44 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّت�ضابه: اأوجه اإىل ت�ضل كي الأ�ضئلة عن الإجابة حاول
الأمِّ ؟ ■ ح�سَن اعرين ال�سَّ كال �سّبه مب

 
الآتية: الأ�ضئلة عن جتيَب اأن حاول الختلف، اأوجِه اإىل لن�ضل

اإبراهيم( ؟ ■ حافظ بيت )ف ي والأُم عوِب ال�سُّ على احَلِة ال�سّ الأمِّ تاأثرُي ما

 

اد�ص( ■ ال�سَّ البيت )ف ي تعلُِّمُهم ؟ وماذا الأمُّ ؟ ترّبي من

 

الآتي: اجلدول وفق والختلَف الّت�ضاُبَه َن�ضتنِتَج اأن التِّلميُذ عزيزي ن�ضتطيع الآن اإذاً

الختلفالت�ضابه

�سّبه  ال�ّساعرين كال

 

 

 

اإبراهيم  حافظ

 

الّر�ساف ي  معروف اأما

 

والّدليّل الّلفظّيّ املعنى
ياأتي: ف يما )لح( الفعل معنى ا�ضرح

■ )…………( بعيٍد  من نوبِر ال�سّ اأ�سجاُر لنا لحت

■ )…………( المِ  الظَّ ف ي النَّجُم لَح

■ .)…………( الُغيومِ  بنَي البُق لَح
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قرائّية تدريبات
بنّي: الآن

�ص/. - حرفَ ي: /�ص ُنطَق ُمراعيًا ًة َ ُمعبِّ �سليَمًة قراَءًة الّن�صَّ اقراأ

ة لَُغويَّ تدريبات
اّت�ضاقاً( - )اّت�ضق الّنموذِج: وفق 1 اأكمل

…………………… ……………………  احت�سن: ا�ستند:

رف ّي: املرّبي - تقا�ص - ت�سامت. ال�ضَّ بامليزان الآتية الكلمات 2 زن

 

التذّوق
الآتي: ال�ّسوؤال عن اأجب الغايل، �سديقي الآن

لَةِ ؟ الَفا�ضِ الأخلِق وُنوِّ النَّباِت نوِّ بنَي ال�ّضبِه وجُه ما

 

اخلال�صة
: النَّ�سِّ هذا ف ي فنا تعرَّ التِّلميُذ: عزيزي

اأبناِئها.. 1 َترِبَيِة ف ي الأُمِّ اأثَر َم�ساِعِر

خمتلفة.. 2 �ِسياقاٍت �سمَن )لَح( الفعل معنى

بيَتني.. 3 املوازنَة بنَي

بالتوف يق لك متنياتي مع



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول46 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املا�صيالّدر�س الّثاين الفعل بناء حالت
الآخر حيح ال�صّ

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
ِبناِئِه.. 1 وحالِت امَلا�سي الِفعِل تعّرِف
امَلا�سي.. 2 الِفعِل اإعراِب

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر

اإىل: املا�سي - امل�سارع - الأمر.. 1 ِة مانيَّ الزَّ دللتها بح�سِب الأفعاُل ُم ُتَق�سَّ

ف يه.. 2 نحن الَّذي ماِن الزَّ قبَل ما اأي ِرِم املُن�سَ ماِن الزَّ على َيُدلُّ املا�سي الفعُل

)األف - واو - ياء(.. 3 العّلة حروِف غرِي ِبَحرٍف َينتهي الَّذي هو الفعُل الآخر حيح ال�سَّ املا�سي الفعُل

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ التِّلميُذ: عزيزي والآن

لَحْت. عليك الوليُد ا�ستنَد اإذا اأ. 

عليك. ا�ستنَدا اإذا ب. 

املربِّي. َدها تعهَّ اإذا ت. 

املربِّي. َدنا تعهَّ اإذا ث. 

q2.2



47

اجلمل ؟ ■ ف ي َيِة امَلا�سِ الأفعاِل على دلَّ

 

ال�ّسابقة. ■ الأمثلة ف ي الواردة الأفعاِل نوع حّدد

 

الآتي ؟ ■ موذج النَّ من م�ستف يدًا اِبَقِة ال�سَّ الأفعال من كلٍّ بناِء حركَة مبّينًا الآتي اجَلدَوِل حقوَل امالأ

اآخرهالفعل بهحركة املت�ضل مري بهال�ضَّ ات�ضل ما دللة

الثننيالفتحةا�ستندا الفاعلاألف على تدّل

ظاهراً. ■ ا�ضماً دنا( )تعهَّ الفعل ف ي )نا( مري بال�ضّ ا�ضتبدل

 

)نا( ؟ ■ مري ال�ضّ دللة ما

 

ينا�ضب: ■ مبا الآتية الفراغات املأ
اأو ………… اأو ………… ………… به. اأو اتَّ�سلت �سيء به يتِّ�سْل مل اإذا ،………… على املا�سي الفعُل ُيبنى

الفتح. على املا�سي الفعل بناء حالت اإىل ل لتتو�سّ ال�ّسابقة الأ�سئلة عن اإجاباتك جّمع التِّلميذ: عزيزي

لرَن اإن كانت اإجابتك �صحيحة ؟ 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول48 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج

مائر اأو ال�سَّ اكنة ال�سَّ اأنيِث التَّ اأو تاُء الثنني األُف به اأو اتَّ�سَلْت �ســـيء، باآِخِرِه يتَّ�ســـْل مل اإذا الفتح على املا�ســـي الِفعُل ُيبنى

به(. املفعول على الدالة نا - املتكلم ياء - الغائبة اأو ها الغائب هاء - اخلطاب )كاف به املفعول على اّلُة الدَّ

تذّكر عزيزي التِّلميذ:

تذّكر
)ناهيك(. كلمة ف ي جمموعة به مفعول َن�سِب حَملِّ ف ي وُتعَرُب باِلفعِل ُل تتَّ�سِ الَّتي مائَر ال�سَّ اإنَّ

اخلطاب. كاف - املتكلم. ياء - الغائبة. اأو ها الغائب هاء - به. املفعول على الِة الدَّ نا

تدّرب

الآتي: التدريب لتنّفذ بنّي:

منها: كلٍّ بناء حركة اذكر ثّم املا�ضي، �ضيغة اإىل الآتية الفقرة ف ي الواردة الأفعال حّول

اأ�سَرٍة بناِء ف ي معًا ُي�سِهَماِن َيجَعُلُهما وهذا اجلانِب هذا ف ي امَلراأَُة وُت�ســـاِرُكُه اأُ�ســـَرِتِه َتنظيِم على اِجُح النَّ الإن�ســـاُن يحر�ُص

�َسعيَدٍة.
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الأمثلة
اأجب: ثمَّ الآتية، الأمثلة اقراأ

الوالدين باإطاعِة تعّهْدُت اأ. 

الوالدين باإطاعة تعّهْدنا ب. 

الوالدين باإطاعة تعّهُدوا ت. 

احلة. ال�سّ املواَطَنِة على اأطفالهنَّ بتبية تعّهْدَن ث. 

الّنموذج: وفق باملطلوب اجلدول واملأ ال�ّضابقة، الأمثلة ف ي الواردة الأفعال 1 ا�ضتخرج

اآخرهالفعل بناء املّت�ضلحركة مري دللتهال�ضَّ

املتحّركةال�ّسكونتعّهدُت الفاعلالتَّاء على



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول50 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

واو اجلماعة(، - النُّ�ســـوة نون - الفاعلني علـــى الداّلة نا - كة املتحرِّ ـــاء )التَّ ـــمائر: ال�سَّ اإىل )عرف( الفعـــل 2 اأ�ســـند

بال�ّسكل ؟ الفاء حرف وا�سبط

 

 

 

ال�صتنتاج

الفاعلني. ■ اأو )نا( الّدالة على النُّ�سَوِة اأو نوُن كُة املُتحرِّ التَّاُء به ات�سلت اإذا ال�ّسكون على املا�ضي الفعل ُيبنى

واو اجلماعة. ■ به اّت�سلت اإذا ال�سّم على املا�ضي الفعل يبنى

تدّرب

الآتي: الن�ساط تنّفذ اأن راأيك ما بنّي الآن

املنا�ضبة: املا�ضية بالأفعال الفراغات املأ

تنظيم اأّن ………………… لأّنهـــم زمالئهم، علـــى و………………… …………………وقتهـــم، املجـــّدون

التفّوق. مفتاح الوقت
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النهائّي الّتقومي
املا�ضي: الفعل اإعراب من تتمّكن حّتى املعرب املثال اقراأ

املُ�ساَبَقِة. ■ ف ي اأ�سَهما البان الطَّ

حمّل على ال�سكون ف ي مبني مّت�سل �ســـمري الثنني واألف الثنني، باألف لت�ســـاله الفتح على مبني ما�ٍص فعل اأ�ض����هما:
فاعل. رفع

اجلرحى. ■ اإ�سعاِف ف ي �ساهْمَن املمّر�سات

والنُّون  ………… لتِّ�ساِلِه ………… على مبني ما�ص فعل �ساهْمَن:

اَرِة. ■ احَل�سَ َن�سِر ف ي �ساهموا العرُب

والواو  ………… لت�ساله ………… على مبني ما�ٍص فعل �ساهموا:

امل�سابقة ■ ف ي �سارْكُت

والتاء  ………… لت�ساله ………… على مبني ما�ٍص فعل �ساركُت:

ال�ّساحِة ■ ف ي اجتمْعنا

ونا  ،………… لت�ساله ال�سكون على مبني ما�ٍص فعل اجتمعنا:

�ض����احلاً ِبناًء الأُ�ض����َرِة ِبناِء ف ي الأُمِّ دوِر عن التَّعبرِي ف ����ي املا�ض����ي التِّلميذ توظيُف الِفعل عزيزي علي����ك فق����د بق����ي الآن اأم����ا
املا�ضي: الفعِل بناِء ف ي َتعّلمتها الَّتي احلالِت م�ضتخدماً

 

 

 

 

املقطع: كتاَبِة من تتمّكن حتَّى الآتية العبارات من ا�ضتفد بنّي:

َعظيَمٌة. ■ َمدر�َسٌة الأمُّ

الَوَطِن. ■ بناِء ف ي اأ�سهَمْت الأمُّ

الّطاعة. ■ على هاِتهم اأُمَّ عاهدوا الأبناُء

للوَطِن. ■ جاَل الرِّ قدْمَن الأّمهاُت



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول52 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اأديب �سوريٌّ ُولد ف ي �سيدا )لبنان()1906 - 1976م(، من اأعماله:) �سفة من حياة باري�ص - �سوق النار (
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القانونالّدر�س الّثالث احرتام
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

العاّمِة.. 1 الِفكَرِة وحتديِد ًة جهريَّ قراَءًة النَّ�صِّ قراَءِة
الأجمل.. 2 الِعباَرِة وتعليِل ُلَغِويٍّ ٍط مَنَ حماكاِة
معطاة.. 3 اأفعاٍل من املكان ا�سِم �سوِغ

التِّلميذ: النَّ�ّس عزيزي اإليَك

اأذكُر اأّنُه كان يل �ســـاأٌن ف ي البيد، فاأقبْلُت، فاإذا الّنا�ُص على �ِســـماٍط واحٍد فا�ســـتَطْلُت احلبَل وقلُت: اأد�صُّ نف�ســـي قبَل 
�ُص بي حّتى اإذا واف ْيُت املوّظَف واأنا كاملُنت�سي َظَفرًا  بع�ســـهم، فكاَن يل ذلك، ومل اأ�ســـعْر بَعنْيٍ حتّدُث، ومل اأ�ســـمْع كلمًة ُتعرِّ
ورِ ! فطلَب اإيّل  لأّنني ا�ستَطْعُت اأن اأخدَع َمْن هم ورائي، فاإذا اّلذي كاَن خلف ي يقوُل للموّظِف عّني: اإّن هذا خاَلَف نظاَم الدَّ
املوّظُف ِبرفٍق اأْن اأّتِخَذ مكاين، فُعْدُت اأدراجي اإىل اآخِر اجلماعِة َخِجاًل من عملي، ُعْدُت من دوِن اأن األوَم اأحدًا اإّل نف�سي 
ظاُم كلَّ فرٍد واأ�ســـَعَرُه بالقيمِة  ـــعْتُه اجلماعُة واحتَمْته وتقّيَدْت بِه، فاحتَم هذا النِّ اّلتي زّيَنْت يَل اخلروَج على نظاٍم و�سَ

الواحدِة لكلِّ الأفراِد ف ي حْلقة هذا الّنظاِم. 

اجلديدة املفردات

الكلمتني: من كّل ملعنى حيحة ال�ضّ الإجابة اخرت

واحد: واحد�ضماط واحد - دور طويل - نظام �سف

 
: اأخف ي - اأ�سع - اأقف.اأد�سُّ

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول54 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

العاّمة الفكرة
الآتية: الفكر من اِبِق ال�ضَّ للنَّ�سِّ املنا�ِضَبَة الَعاّمَة الفكرَة اخرت

واِجٌب. القانوِن احتاُم اأ.

الَفو�سى. عن احلديُث ب.

احَل�َسنة. الأخالِق عن احلديُث ت.

الّرئي�صة الفكر

طويالً ؟ وَر الدَّ راأى عندما َنف�َسُه الكاِتُب حّدَث 1 مباذا

 

 

 

ورَ ؟ الدَّ الكاِتُب خالَف عندما والآخرين البيِد ِف موظَّ موقُف 2 ما

 

 

 

. النَّ�صِّ من رئي�ستني فكرتني 3 ا�ستخرج
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والفهم ال�صتيعاب
■ . للنَّ�صِّ اآخر عنوانًا �سع

 

املُ�ساة ؟ ■ ممّر خارج ال�ّسارَع يعُب �سخ�سًا راأيَت اإذا تقوُل ماذا

 

 

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى

حيحة: ■ ال�سّ الإجابة اخت

احلبل(: )ا�ستطلُت الكاتب قول ف ي )ا�ستطلُت( كلمة معنى

اإطالته. طلبت طوياًل.اأ.  راأيته طوياًل.ب.  جعلته ث. 

ل : اأ�سلوب �سعري( )ليت

الّتعّجب. الّتمّني.اأ.  الّنداء.ب.  ال�ّسخرية.ت. ث. 

قرائيَّة تدريبات
والَو�سِل. الَقطِع َهمَزِة قراءَة ُمراعيًا �سحيَحًة قراَءًة النَّ�صَّ اقراأ



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول56 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

لغوّية تدريبات
النَّموَذِج: وفَق ياأتي مّما الِفعِل، حدوِث مكاِن على يدلُّ ا�ضماً 1 �ضع

َمْلَعب وقف: لعب:

م�ضى: كتب: 

َمةَ ! املُنظَّ احلياَة اأجمَل ما الآتية: اجلملة نط على جملة 2 اكتب

 

التذّوق

الآتي: �ساِط النَّ تنف يِذ ف ي راأيك ما بنّي الآن

وملاذا ؟ راأيك ؟ ف ي اأجمل اأيَُّهما

اخلروج. ■ يل )زّينت( الَّتي َنف�سي األوُم

اخلروج. ■ اإيلَّ )حّببت( الَّتي َنف�سي األوُم

 

 

 

 

وفقك ال ّله يا بطل
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املا�صيالّدر�س الّرابع الفعل بناء
الآخر املعتلِّ

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
واإعرابه.. 1 الآخر ُمعتلِّ املا�سي الِفعِل ِبناِء حالِت تعّرِف
�َسليمًا.. 2 َتوظيفًا توظيِفِه

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر

العّلة: األف - واو - ياء. حروف

الأمثلة
الآتية: الأمثلة اقراأ

رغبَتُه. حتّدى احلديديُّ احلبُل اأ. 
دوَرُه. ينتظُر اأكرُثهم م�سى ب. 

لميذ: التِّ عزيزي والآن
والعتلل. ّحة ال�ضِّ حيث من م�ضى( - الفعلنَي: )حتّدى نوع 1 حّدد

 
معتّل فعل = حتّدى الفعل: نوع حتديد ف ي اأ�ساعدك

q2.4



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول58 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

العّلة ؟ اأحرِف هل يوجُد ف ي الفعل )م�سى(حرٌف من براأِيَك

 

مقّدرة ؟ اأم اأظاهرٌة منهما ؟ كلٍّ بناِء عالَمُة 2 ما

 

اأخرى. مرة اجلماعة )واو( اإىل وم�سندًا مّرًة، اكنة( ال�سَّ اأنيث التَّ بــ)تاء ُمتَّ�ساًل منهما كاًل 3 اجعل

وا حتدَّ و= + حتّدى ت، حتدَّ = ت + حتّدى اأ�ساعدك:

 

اأو واو اجلماعة. اكنة ال�سَّ اأنيث التَّ بتاِء اتِّ�سالهما بعد منهما املحذوف احلرف 4 حّدد

 

العّلة ؟ حرف حذف �سبب 5 عّلل

 
ة. العربيَّ اللُّغة ف ي �ساكنان يلتقي ل اأذّكرك:

وواو اجلماعة. اكنة، ال�سَّ اأنيِث التَّ بتاِء اتِّ�ساِلِه بعَد ِمنُهما كلٍّ بناِء عالمَة 6 بنّيْ

 

ال�صتنتاج
على: بالألف( الآخر )معتلِّ املا�ضي الفعل يبنى

اكنة. ■ ال�سَّ اأنيث التَّ تاء به اتَّ�سلت اإذا املحذوفة الألف الفتحة املقّدرة على

واو اجلماعة. ■ اإىل اأُ�سِنَد اإذا املحذوفِة الألِف ال�سّمة املقّدرة على
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تدّرب
كل. بال�ضَّ وا�ضبطها واو اجلماعة اإىل اأ�ضندها ثّم بالألف، الآخر ُمعتّلِة اأفعاٍل ثلثَة 1 هاِت

……………… ……………… ……………… �سعى

املجتمِع اأركاُن لتتكامَل امَلبادئ هذه َتطبيِق ف ي وم�ســـى ا�ِص، النَّ بنَي املُ�ســـاواِة مباِدِئ تر�ســـيِخ اإىل الّنظاُم �ســـعى 2 لقد

بناوؤُُه. ويت�ّسَخ
تغيريه. ينبغي ما وغري )النِّظام( ب  )الأنظمة( ا�ضتبدل

 

الآخر(: )معتلِّ املا�ضي الفعِل اإعراَب نتعّرف تعال �ضديقي:

املُعرب: النَّموذَج اقراأ

وَر: الدَّ تخّطى اأحَدهم راأْت

الإعراب من له حمل ل حرف ـــاكنة ال�سَّ التاأنيث تاء املحذوفة، والتَّاء الألف على املقّدر الفتح على مبني ما�ٍص فعل راأْت:
)هي(. تقديره م�ستت �سمري والفاعل

الآتي: املثال ف ي املا�ضي الفعل اأعرب والآن

ميلكون. ما اأغلى الوطن اأعَطوا ال�سهداُء

 

اأتوّقع اأن تكون اإجابتك �صحيحة



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول60 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

النهائّي الّتقومي
بواواجلماعة: متَّ�ضلًة ما�ضية اأفعاٍل اإىل املُ�ضاِرَعِة اأفعاِلها حتويِل بعَد الآتيِة املواقِف من ُمرتاِبَطًة ِفقرًة كّون

درو�سهم. ■ يتلّقون

العلم. ■ حتّيَة التَّالميُذ يوؤّدي

املُختلفة. ■ الُعلوم نهِل ف ي وقتًا مي�سون بعدما

املدر�سّية. ■ واجباتهما ليتّمموا بيوتهم اإىل يعودون

�سفوفهم. ■ اإىل ي�سعون
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اخلام�س القطعالدر�س همزة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

كتابتها.. 1 وحالِت الَقطِع همزِة تعّرِف
الَقطِع.. 2 همَزِة ِكتاَبِة تعليِل

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر

الَهمَزِة: اأنواُع
قطع. ■ و�سل 2. الأولّية: 1.
املتو�ّسطة. ■
املتطّرفة. ■

الأمثلة
َتليها: الَّتي الأ�ضئلِة عن اأجب ثّم الآتيَة، الأمثلَة اقراأ

البيد. ف ي �ساأٌن يل كاَن اأّنُه اأذكُر اأ. 

طويٍل. �سفٍّ ف ي الّنا�ُص واإذا فاأقبلُت ب. 

بع�سهم. قبَل َنف�سي اأد�صُّ فقلت ت. 

غرِيه. دوَر واأخَذ الّنظاَم خالَف هذا اإّن اأحُدهم: فقال ث. 

نف�سي. اإل اأحدًا األوَم اأن دون من فعدت مكاين اأّتخذ اأن املوظف اإيّل فطلَب ج. 

q2.5



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول62 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

)اأذكر - اأّنه - اأد�ص - اإيلَّ( الكلمات: من كلٍّ ف ي الهمزة 1 �سمِّ

 

الكلمة - و�سطها - اآخرها ؟ اأّول جاءت: ف ي اأين ………… وكتبت ؟ لفظت هل

 

زائدة ؟  اأم اأ�سلّية 2 اأهي

ال�صتنتاج

تذّكر
نوعان: وهي مثل: )اأقبلت - اأحد( من الكالِم اأّوِل ف ي وُتكتُب ُتلَفُظ اأولّيُة همزٌة القطِع )همزة

زائدة. اأ�سلّية  2. .1

تدّرب
الآتية: الكلمات ف ي الزائدة من الأ�ضلّية القطِع همزِة مّيز

اإّنهاأ�سفراإىلاإ�سراقاأخذ
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الأمثلة
اأجب: ثمَّ الآتيني، املثالني اقراأ

غرِيِه. َدوَر واأَخَذ الّنظاَم خالَف هذا اإّن اأ. 

نف�سي. اإل اأحدًا األوَم اأن دوِن من فعدُت ب. 

فعل - ا�سم - حرف. اإىل )اإنَّ - اأّن - األوم - اأحدًا - اإل - اأخذ( الآتَيَة: الكلماِت 1 �سّنْف

 

منها. كلَّ ف ي الَهمَزِة نوَع 2 بني

 

مبعناها ؟ الإخالل دون من الَكلمات هذِه من اأيٍّ حذُف َهمَزِة ميكن 3 هل

 

القطع ؟ همزات من النَّوع هذا ا�سَم 4 اذكر

 

ال�صتنتاج
الأ�سلّية. القطع همزِة تعريِف اإىل ل لتتو�سّ ال�سَّابقة الأ�سئلة عن اإجابتك جّمع �ضديقي:

دونه. ■ من معناها يقوم ول الكلمة، ف ي اأ�سا�سّيًا حرفًا كانت اإذا اأ�ضلّيًة: الَقطِع همَزُة تكوُن

واحلروف. ■ والأفعاِل الأ�سماِء اأّول ف ي الأ�ضلّيِة: القطِع همزُة تاأتي



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول64 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب

الثَّالث. حالتها ف ي القطع همزِة على ت�ستمل جمٍل ثالث اكتب

 

 

 

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتيني، املثالني اقراأ

واحٍد. �سماٍط على النَّا�ُص فاإذا اأقبْلُت اأ. 

حجراِتها. ف ي الطَّلُق الّربيُع اأقاَم ب. 

الفعلني: )اأقبلت - اأقام( ف ي الهمزة نوَع 1 حّدد

 

 

اأحرفها ؟ عدد وما الزمنّية ؟ دللته بح�سب )اأقبلت - اأقام( الفعلني: نوع 2 ما

 

 

املحذوف ؟ احلرف وحّدد الّزيادة، اأحرِف من )اأقبلت - اأقام( الفعلني: 3 جّرْد
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ال�صتنتاج
وم�سدره واأمره الّرباعّي املا�سي الفعل اأّول ف ي وتاأتي الكلمة، ف ي اأ�سلّيًا حرفًا تكوُن ل الزَّائدة الهمزة

مثل: اأدر�ُص - اأ�سادُق - اأ�ستعنُي. من للم�سارعة حرفًا وتاأتي كما

النهائّيّ الّتقومي
والآن:

الُعطلة ف ي به قمـــَت ن�ســـاٍط عن ِفقَرٍة كتابة ف ي قطٍع بهمَزِة َتبَداأُ الَّتـــي اجلّر واأحرف والأ�ســـماء الأفعال بع�ـــص ا�ســـتخدم
ال�سَّيف ّية:

الفقرة: كتابة ف ي م�ضاعدة كلمات
.)… )اأماكن - اأق�سام - اأجنزت - اأجمل - الإعجاب - اأم�سى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول66 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املقالةالّدر�س ال�ّصاد�س كتابة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

امَلقالة.. 1 ُخطَِّة بياِن
الفكر.. 2 وت�سل�سل املُنا�سبة، الرَّبِط واأدواِت التَّقيم، عالماِت ُمراِعيًا َمقاَلٍة كتابِة

تعّرف
املقالة خّطة

العاّمة. 1 الفكرِة حَتديـــِد على ُت�ســـاِعُد اّلتي املفتاحّية الكلمَة وَتت�ســـّمُن املقالِة، ملو�ســـوِع مرّكزًا َمدخاًل وتكوُن املقّدم����ة:
للمقالة.

والأدّلة.. 2 بالباهنِي مدعَّمًة والَفرعّيَة الّرئي�َسَة الِفَكَر ويت�سّمن العر�س:

�سبق(.. 3 ملا اأو ملّخ�سًا اأو اإر�ساداٍت )تو�سياٍت وتت�سّمن: اخلامتة:

فائدة

كالمه. حمور على وتدلُّ الكاتب، على ُتلّح اأهمّية، الأكرث الكلمة هي املفتاحّية: الكلمة
املفتاحّية. الكلمة تت�سّمُن الفقرة، ف ي اأ�سا�سّيٌة جملٌة هي املفتاحّية: اجلملة

تدّرب
العاملة. الأّم جتاه الأ�ضرة واجب حول واحدٍة �ضفحٍة ف ي مقالًة اكتب
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ياأتي: ف يما املقالة هذه تنا�ضب الَّتي املفتاحّية اجلملَة د 1 حدِّ

وخارجه. ■ البيِت ف ي َعَمِلها بنَي للتَّوف يِق متاعَب ُتواِجُه العاملَة الأمَّ اإّن

البيت. ■ خارج امَلراأِة على الَعَمَل َفَر�سِت قد الَع�سِر متغرّياِت اإّن

املعرف ّي. ■ الإنتاج على امَلرِء بقدرِة بل الإن�سانّية، بالفئِة يرَتِبُط فهو ل للَمراأة، َم�سروٌع حقٌّ العلُم

املقالة: هذه اإىل املُنتمَيَة الِفكَر ياأتي مّما 2 حّدد

لالأ�سرة. ■ والطبيعّي القت�ساديُّ الو�سُع ها َيفِر�سُ رورٌة �سَ البيِت َخاِرَج امَلراأَِة عمُل

الأبوين. ■ اأَحِد على واِجٌب الأبناِء رعايُة

ُحقوقهم. ■ من حقٌّ الأبناِء تعليُم

جماعيٌة. ■ ُم�ساركٌة الَبيِت داِخَل العمُل

طّبق
الآتي: النَّ�ضاط نّفذ الغايل بنّي الآن

واأدواِت التَّقيِم، عالماِت ُم�ســـتخدمًا العاملِة، الأمِّ ِتاَه الأ�ســـرِة واجِب حول مقالة ف ي واخلامتَة والعر�َص املقدِّمَة اجمع
الِفَكر. ت�سل�سل مراعيًا املُنا�سبة، الرَّبِط

بالتوف يق لك متنياتي مع



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول68 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ُوِلَد ال�ســـاعر ف ي لبنان ) 1894 - 1957م( وهو من اأبرز �ســـعراء املهجر، هاجر اإىل م�ســـَر ومنهااإىل اأمريكا، واأ�ّســـ�ص مع 
جمموعة من الأدباء هناك الرابطة القلمّية، ُتوفّ ي ف ي نيويورك.
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الإن�صانالّدر�س الأّول رف يقي
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

�َسليَمًة.. 1 ِقراَءًة الق�سيَدِة قراَءِة
والرَّئي�سة(.. 2 )العاّمة الِفَكِر حتديِد
جمالّيًا.. 3 النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ض����اءة على الن�ّس: متّثل هذه الق�ســـيدة حلنًا اإن�ســـانيًا خالدًا عزفه ال�ساعر اإيلّيا اأبو ما�سي على قيثاره،ليبقى يتّدد ف ي 
الوجدان ، وين�ساب على �سفاه الب�سرية دافئًا متاألقًا.

الن�س:

لول11 اأنا … رفيقي حَلنايا وّقْعُت ما اأنت

ملّا21 َي �ِسّ ف���ي اأتغّنىكنَت وحدي كنُت

روحي31 اأ�سداُء اأُْذناهذِه روُحَك فلتكْن

فخْذه41 ُح�سنًا تْد ح�سنااإْن لي�ض ما واّطرْح

فن51ٌّ القوِل بع�َض فّنااإّن الإ�سغاء فاجعِل

ملّا61 �س���اَر غيٍم ُمْزناُربَّ الريُح ملَ�َس���ْتُه

غنّيًا71 كن���ُت اأغنىُرمّب���ا بَك اأن غ���رَي

q3.1



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول70 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اأُغلقْت81 ل�س���وٍت مندونِهالأ�سماُعمعنىما

را91 اإْن اأنَت رفيقي اأ�سنىيا َعْيَتفجري�ساَر

ِبَكْرمي101 طْف���َت واأمناواإذا ���بًا ِخ�سْ زدَتُه

اجلديدة املفردات
ومعناها ف يما ياأتي: الكلمة بني ل �ضِ

اّطرحاخل�سبطفتمزن

ف يه املاطرالّنماء�سرت وارمال�ّسحاب األق

العاّمة الفكرة
ياأتي: مّما له الَعاّمَة الِفكَرَة اخرت ُمتاأّنيًة قراءًة الّن�سَّ قراأَت اأن بعد والآن

ال�سَّداَقِة. على التَّح�ّسُر اأ. 

التَّ�ساُمِح. َتدعو اإىل الإن�سانّيُة العالقاُت ب. 

بال�سَّديق. غنًى اأكرَثَ يكون ال�سَّاِعُر ت. 
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الّرئي�صة الفكر
الآتية: الِفَكِر كّلًمن حَتِمُل الَّتي الأبيات على دلَّ

َجميٌل. ٌن حَلْ بالإن�ساِن الإن�ساِن عالقُة اأ. 

التَّ�ساُمِح. َتدعو اإىل الإن�سانيَُّة ب. 

معنًى. للحياِة تَعُل الإن�سانيَُّة العالقاُت ت. 

والفهم ال�صتيعاب
الآتية: الأ�سئلة عن اأجب الفكر، حّددنا اأن التلميذ بعد عزيزي

َعطاءً ؟ ال�ّضاعُر يزداُد 1 متى

 

 

باأ�سرها(. الإن�سانّية كالنا واأنت واأنا مني، لك ول منك، يل مهرب كنُت - ل من )واأنا - كائنًا ُنعيمة: ميخائيل 2 قال

ما�ضي. اأبي ن�سِّ من والثَّامن ال�ضَّابع والبيتني القول هذا بني وازن

 

 

 

ال�ضَّ����ابع معنى البيتني وت�ض����رح اجلميل، واأ�ض����لوبك النري بفكرك تنطلق اأْن عل����ى ق����ادٌر اأّن����ك ب����ّد ل املب����دع اأّيه����ا 3 والآن

والثَّامن.
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والّدليّل الّلفظّي املعنى
ياأتي: ملا النَّ�سِّ من 1 مّثل

أ احلركة:. 	. على تدلُّ اأفعاٌل

احلوا�ّص:. 	.أ على تدلُّ اأفعاٌل

روحي. اأ�ضداء اأغنياتي ال�ضاعر: 2 قال

…………………………… اأ�سداُء موُع اأقول: الدُّ
عزميتي. …………………اأ�سداء

………………… اأ�سداء …………………

قرائّية تدريبات
املتقاربة. الأحرف ونطق اللُّغوّي ال�سَّبط �سالمة ُمراعيًا اأ�سرتك اأفراد من اأحٍد م�سامِع على واألقه النَّ�صَّ احفِظ

لغوّية تدريبات
�ضفة. من ينا�ضبها وما الكلمة بني �ضل الغايل: بنّي الآن

�سانعخطيبخ�سم�سديق

ُمفوَّهلدودحميمماهر
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التذّوق
املثال: ■ وفق اأكمل

Ԁ .)طفت( احلركة ف ي وَرِة ال�سُّ جماُل يكمن خ�سبًا، زدته بكرمي طْفَت اإن

Ԁ . ف ي  ورة ال�سُّ جمال يكمن اأ�سنى، �ساَر فجري راعيَت اإن

النَّ�صِّ. ■ ف ي اجلماليَّة ور ال�سُّ بع�ص لنتذّوق والآن ف ي  ال�سورة جمال يكمن فنًا، الإ�سغاء فاجعل

تعّلم
واحلركة. وت وال�سّ الّلوِن ف ي ورِة ال�سُّ جماُل يكمُن

ياأتي: ■ مّما ال�ضَّحيحة الإجابة اخرت

م�ساعر: ف يها تتجّلى اإن�سانية الأبيات ف ي العاطفة

بالطَّبيعة. الإعجاب اأ.

الإن�سان. حبُّ ب.

ال�سَّداقة. على التح�ّسر ت.



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول74 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املرفوعالّدر�س الّثاين امل�صارع الفعل
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

اأو معتاًل.. 1 حيحًا �سَ املُ�ساِرِع رفِع َعالَمِة تعّرِف
اخَلم�َسِة.. 2 الأفعاِل من كان اإذا َرفِعِه َعالَمِة تعّرِف
املُ�سارع.. 3 اإعراِب

وتذّكر تاأّمل

عزيزي التلميذ لنتذّكر معاً ما ياأتي:

■ : املعتلِّ والفعِل حيح ال�ضّ الفعِل تعريُف

العّلة. اأحرف من خالية اأحرفه كانت ما حيح:  ال�سّ

ي(. و، )ا، علة حرُف اأ�سوِلِه اأحد كان ما املعتل: 

واجلازمة: ■ َبُة النَّا�ضِ الأحرف

كي( لن، )اأن، النَّا�سبة: 

النَّاهية(. ل الأمر، لم ملّا، )مل، اجلازمة: 

املُخاطبة. املوؤنَّثة اأو ياء الثننِي اأو األُف واو اجلماعِة به اتَّ�سَلت م�سارٍع فعٍل كّل هي اخلم�ضة: الأفعال تعريف
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املهمة 1

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

الّربيِع. ف ي الّثلوِج اأزهاُر تنبُت اأ. 

طويٌل. وقٌت ميرُّ ب. 

فرَحني. الّطائران ياأتي ت. 

فراٍخ. اأربعَة الأياِم اأحِد ف ي ترى ث. 

والعتالل. حة ال�سّ حيث من خط حتتها َع ُو�سِ الَّتي الأفعال نوع حّدد 1 �سديقي

.  

اأو النَّا�سبة ؟ اجلازمة الأحرف باأحد �ُسبقت 2 هل

 

منها ؟  كلٍّ اآخر حركة 3 ما

ترى( ؟ - )ياأتي اآخر على احلركُة تظهر مل 4 ملاذا

 

ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
الفعل امل�سارع يكوُن مرفوعًا اإذا مل ُي�سَبْق بنا�سٍب اأو جازم.  ■
عالمة رفعِه اإذا كان �سحيَح الآخِر: ال�سّمة الظَّاهرة.  ■
عالمة رفعِه اإذا كان معتلَّ الآخِر: ال�سّمة املقّدرة.  ■



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول76 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب

عليها ؟ بتطبيٍق راأيك ما لك ال�سكر وكّل القاعدة ا�ستنتجت اأن بعد الّبطُل اأيُّها والآن

املقّدرة. بال�ضّمة املرفوعة امل�ضارعة الأفعال م�ضتخدماً مرتابطًة فقرًة الآتية اجلمل من �ضغ

الّربيُع يوُر - اأتى الطُّ �سند�سّيًا - �سَدِت ثوبًا الأر�ُص ال�ّستاُء - اكت�َسِت م�سى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املهمة 2

الأمثلة
تليها: الَّتي الأ�ضئلة عن لتجيب الآتية الأمثلة تاأّمل

فرحًا. ي�سّوتان هما اأ. 
امل�سكينِة. الأمِّ على الّناَر يطلقوَن ال�سَّيَّادون راح ب. 

فراِخِك. على ت�سفقنْيَ دائمًا كْنِت الأمُّ اأّيتها ت. 
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خط ؟ حتتها و�سع الَّتي الأفعال من بكلٍّ اتَّ�سلت التي مائر ال�سّ 1 ما

 

ال�سَّمائر ؟ بهذه املّت�سلة الأفعال هذه ن�سّمي 2 ماذا

 

املخاطبة ؟ املوؤنثة اأو ياء اأو واو اجلماعة الثنني األف دخول بعد )ال�سَّمة( امل�سارع رفع عالمِة حمّل حّل الذي 3 ما

 

ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
النُّون. ثبوت اخلم�سة الأفعال رفع عالمة

تدّرب
ياأتي: ف يما خط حتته َع ُو�ضِ ما اأعرْب املجتهد اأّيها والآن

العلَم. ■ يحّبون الطالُب

بن�ساٍط. ■ يعمالن الفالحان

يحبُّون: 

 

يعمالن: 
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النهائّي الّتقومي
الآتية: الأ�ضئلة عن �ضتجيُب باأنَّك ثقٌة كلِّي العبقرّي اأّيها

اإىل: بها( تعبْث فل الّطبيعة جمال حتّب كنت )اإذا الآتية: الّن�ضيحة 1 وّجه

اأختك. ■

اأ�سدقائك. ■ من اثنني

ديقات. ■ وال�سّ الأ�سدقاء من جمموعة

وواو اجلماعة. الثنني واألف املخاطبة املوؤّنثة ياء اإىل اإ�ضنادهما بعد الفعلني: )حتّب - تعبث( 2 اأعرب

 

 

 

 

الإجابة اأح�صنت لك �صكراً

القاعدة
اأو جازم. ■ بنا�سب ُي�سَبْق مل اإذا مرفوعًا يكون امل�سارُع الفعُل
الظَّاهرة. ■ ال�سَّمُة الآخر �سحيَح كان اإذا رفعِه عالمُة
املقدَّرُة. ■ ال�سَّمُة الآخِر معتلَّ كان اإذا رفعِه عالمُة
النُّون. ■ ثبوت اخلم�سة الأفعاِل من كان اإذا رفعِه عالمُة
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�ساعر داغ�ستايّن)1923 - 2003م(، ُترجمت اأعماله اإىل لغات عّدة، وُعرف بكتابه )داغ�ستان بلدي(.



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول80 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صاعرالّدر�س الّثالث ذكريات من
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

�سليمًة.. 1 قراءًة النَّ�صِّ قراَءِة
الِفَكِر.. 2 حتديِد
الذَّاتّية.. 3 ال�سِّرَيِة فنِّ �ِسماِت تعّرِف
اجلمال.. 4 مواِطِن بع�َص تذّوِق

ة ما  ، ميزُج الفنَّ باحلياة ال�سخ�سّية، وي�ستخل�ُص من التجارب اخلا�سّ اإ�ضاءة على الن�ّس: ال�سرية الذاتّية نوٌع اأدبيٌّ ذاتيٌّ
يف يد العاّمة، وف ي الن�ّص الآتي يحكي ر�سول حمزاتوف روؤيته للكتابة من خالل �سريته الذاتية.

Obakeneko ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/obakeneko/4941578988/ امل�صدر:

3.3
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والآن عزيزي التلميذ اقراأ النَّ�سَّ الآتي وتدّبره لتجيب عن الأ�ضئلة التي تليه:

هو  اجلبُل الثَّنايا… اأ�ســـعَب اأجتاَز اأن اأ�ســـتطيُع البا�ســـِل. ِح�ســـاين مَع اأجتاَزُه اأن علّي يجُب الَّذي اجلبِل اأماَم اأنذا ها
العاتي. اجلبِل على اأ�سلَكُه اأن علّي يجُب الذي الّدرَب اأختاَر اأن الآَن فعليَّ ذلَك ومَع … هو ِل�ساين واحل�ساُن مو�سوعي،

رِق. … قد يكوُن  ُر الطُّ لوَن الّدرَب امل�ستقيَم … اإّنه اأكرُث م�سّقًة واأ�سدُّ خطرًا، لكّنُه اأق�سَ كاَن كّل اأجدادي اجلبِلّيني يف�سّ
�سببًا ف ي تعِبَك، ولكّنه يقوُدك اإىل هدِفَك ف ي اأقرِب وقٍت.

ها اأنذا اأماَم ح�ســـٍن يجُب عليَّ اأْن اأفتَحُه … وها اأنذا اأملُك �ِســـالحًا ممتازًا ل ُيفلُّ ف ي املعركِة. احل�ســـُن هو مو�ســـوعي 
و�ســـالحي هَو ل�ســـاين … يجب اأن تنتقَي اأ�ســـهَل و�سيلٍة لال�ستيالِء على هذا احل�سِن املنيِع، هل ناأخذه على حني غرَّةٍ ؟ اأو 

بعد ح�ساٍر طويِل الأمِد ؟ هذا هو املاُء ف ي جمرى ال�ّسيِل، ولكن كيَف ميكن اأن يجرَي هذا املاُء اإىل ذلَك احلقل ؟ 

كان اأبي ل يحبُّ اأن يتحّدَث عن ق�ســـائِدِه … كنُت اأح�صُّ اأّنه يعدُّ اّل�ســـعَر اأمرًا لي�ص ف يِه ِجدٌّ كثري. امل�ســـائُل اجلدّيُة عنده 
هي فالحُة الأر�ِص واإ�ســـالُح الزَّريبِة … والعنايُة بالبقرِة واحل�ســـاِن، وَجرُف الّثلِج عِن ال�ّســـطوِح، وبعَد ذلَك امل�ساهمُة 

على قدِر امل�ستطاِع ف ي اأعمال القرية حينًا وحّتى ف ي اأعماِل املقاطعِة حينًا. 

كان يرّدُد م�ســـرورًا الكلماِت الَّتي قاَلها )اأن�ص حممد( لولِده )حممود( �ســـاعِر الَغَزِل ال�ّسهري. كاَن اإذا عاَد اإىل بيِتِه طفاًل 
مدّلاًل..، ي�سَغُلُه احلبُّ واأغانيِه عن كلِّ �سيٍء، اأ�سفَر الّلوِن جائعًا، يقوُل لُه والده ف ي هدوٍء: كِل الق�سائَد، وا�سرِب احلبَّ.  
كفاين ما حملُتُه من حراِثِه الأر�ِص بدًل منك، نعم اإّن الأغنيَة �ســـرورٌة هي اأي�ســـًا للع�سفوِر، ولكن مهّمة الع�سفوِر الأوىل 

اأن يبني ع�سَُّه، واأن يجَد رزَقُه واأن يغّذي �سغاره.

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �ضل

غّرةاألوانهام�صال�ستيالءالأمديفّل

حّدهحا�سيةالحتاللفجاأة اأنواعالّزمنيك�سر
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العاّمة الفكرة
ياأتي: مّما للن�ّس العاّمة الفكرة اخرت بتمّعن قراأت اأن بعد

الع�ساف ري. اأغاين مثل جميلة الق�سائد اأ.

النا�ص. واقع تنا�سب التي الأدبّية املاّدة انتقاء اأهمّية ب.

كثري. ِجدٌّ ف يه لي�ص اأمر ال�ّسعر ت.

الّرئي�صة الفكر
لتدّل على موطن كلٍّ من الفكرتني الآتيني: املجتهد اأّيها هيا

ال�ّسعر. على مقدَّمة احلياِة متطلباُت اأ.

املنيع. احل�سن على لال�ستيالء و�سيلة اأ�سَهِل انتقاِء اأهميَُّة ب.

والفهم ال�صتيعاب
الآتية: الأ�ضئلة عن اأجب والآن

ال�ّسالح ؟ ■ وما الكاتُب؟ عناُه الَّذي احل�سُن ما

 

 

 

يندرُج النَّ�صُّ كما علمت حتَت فّن ال�سِّرَيِة الذاتّية ومن �سماتها: الذاتّية والواقعّية، هات من النَّ�صِّ مثالني لكّل �سمة. ■
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تعّلم

وتاربه. واأعماَله حياَته الكاتِب هو تدويُن الذَّاتّية: رية ال�ضِّ فّن

والّدليّل اللفظّي املعنى
: النَّ�سِّ ف ي �ضياقها وفق الآتية الكلمات بني يجمع الَّذي ما

اأفتحه - �سالح - ح�سن - املنيع - ح�سار.

 

 

قرائّية تدريبات
مثل: من اأخرى األفاٍظ ا�سطحاب اإىل الألفاِظ بع�ِص وميَل لال�ستفهام، املنا�ِسَب التَّعبرَي ُمبزًا: معّبًة قراءًة النَّ�صَّ اقراأِ

الفاقع. والأ�سفر النَّا�سع الأبي�ص

لغوّية تدريبات

تعّلم
امل�ضاحب اللغوّي: هو ميُل بع�ِص الألفاِظ ل�سطحاب األفاٍظ اأخرى: مثال: ع�سفور - الع�ّص.. 1

اأنواعه:. 2 الرتكيب: كلمتان اأو اأكرث يف يد معنًى تاّمًا اأو ناق�سًا، ومن
ال�سَّم�ُص.أ.  ُم�سِرَقُة - ُت�سرُق ال�سَّم�ُص اأو فعلّية(: ا�سمّيٌة )جملٌة الإ�ضنادّي:
التِّلميِذ.ب.  كتاُب الإ�ضاف ّي:
العظيم.ت.  النَّ�سُر الو�ضف ّي:
ح�سرموت.ث.  كلمتني(: من يتكّون )ا�ضم املزجّي
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التذّوق
يقول ال�سَّاعر: )غّن اإذا حّل الّربيُع، واحِك حكايا اإذا جاء ال�ّستاء(. 

ال�سَّاِبَقةِ ؟ ■ الِعباَرِة ف ي اجَلماِل م�سدُر ما

 

 

 

ذلك. ■ ف ي راأيك بني واحلكايا ؟ وال�سِّتاِء والغناء ؟ الرَّبيِع بني العالقُة ما
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امل�صارعالّدر�س الّرابع الفعل ن�صب
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

)اأن - لن - كي(.. 1 باأحد الأحرف النا�سبة املُ�ساِرِع الِفعِل ن�سِب
ال�سببّية(.. 2 التَّعليل - فاء )حّتى - لم بعد املُ�سمرة باأن املُ�سارِع الفعِل ن�سِب
اخلم�سة.. 3 الأفعال اأو من اأو معتاّلً الآخِر �سحيَح كان اإذا املُ�سارِع الِفعِل َن�سِب عالماِت تعّرِف

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر عزيزي:

غالبًا. ■ ُمعربًا املُ�ساِرُع الفعُل يكون

اأو جمزومًا. ■ اأو من�سوبًا مرفوعًا يكون

اأو جازٍم. ■ بنا�سٍب ُي�سبق مل اإذا مرفوعًا: يكون
املن�سوَب. امل�سارَع الفعَل نتعرَُّف �سوَف الدَّر�ص هذا وف ي

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

اأبي. ق�سائَد يفهُم ل ال�ّساعَر اأّن تكت�سَف حّتى طوياًل تفّكَر لن اأ. 
راأَيُه. لي�سمَع حممود ال�ّساعِر على ق�سائَدُه يعر�ُص اأبي كان ب. 

ف يها. مبا ف ي�ستمتَع بروّيٍة يقروؤها ليَتُه ت. 

عمله ؟  وما )تفّكر(، امل�سارع الفعل �سبَق الَّذي احلرُف 1 ما

النَّ�سب. وعمله هو)لن( احلرف
اأح�صنَت

q3.4
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اأن - كي. النَّا�سبة ؟ الأحرِف بقيََّة 2 عدِّد

 

الأفعال: )تكت�سف - ي�سمع - ي�ستمتع( ؟ من ُكاّلً �سبقت الَّتي احلروُف 3 ما

 

الأوَّل ؟  املثال ف ي التَّفكري من الغايِة على دّل الَّذي احلرُف 4 ما

حّتى.

�صّدد ال ّله خطاك

الثَّاين ؟  املثال ف ي ق�سائِده عر�َص الأب به عّلَل الَّذي احلرُف 5 ما

الاّلم.

ف يك ال ّله بارك

الثَّالث ؟  املثاِل ف ي والنَّتيجِة ال�ّسبِب بني ربط الَّذي احلرُف 6 ما

الفاء. حرف اإّنه نعم

ال�سَّببّية ؟  وفاء التَّعليل ولم حّتى بعد امل�سارع الفعل اآخر حركُة 7 ما

النَّ�سب.

اأح�صنت

ن�سبه ؟ الَّذي ما اإذًا نا�سب ؟ بحرٍف الفعل �ُسِبَق 8 هل

 

احلروف. هذه بعد م�سمرة )اأن( ن�سَبه الَّذي ولكن بنا�سٍب ُي�سَبق مل 9 الفعل

 

ت�ضتنتج ؟ ماذا

القاعدة ا�صتنتاج ت�صتطيُع اخلاّلق بذكاِئَك َك اأنَّ اأعلُم
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ال�صتنتاج
املُ�ضارُع: الِفعُل ُين�َضُب

)اأن - لن - كي(. ■ َبِة: النَّا�سِ الأحرِف باأحِد �ُسِبَق اإذا

ال�سَّببية( ■ التَّعليل - فاء )حّتى - لم بعد املُ�سَمَرة باأن

بارك ال ّله بجهودك

الآتي: التَّدريب اإىل لنعود دقيقتني ملدَِّة ا�ستاحة خذ والآن

تدّرب
بال�ّضكل: م�ضبوطاً املنا�ضِب الفراِغ ف ي منها كّلً �ضْع ثّم )ننتهي - جنّدد - نتفّوق(، الأفعال: على )حّتى( اأدخل

■ …………………… الدرا�سة على نثابر

ن�ساطنا. ■ …………………… ا�ستاحة اأنف�سنا نعطي

واجباتنا. ■ من …………………… الدِّرا�سة اإىل نعود

الأمثلة
امل�سارع. الفعل ن�سِب عالماِت اإىل الآن ننتقل

تليها. التي الأ�ضئلة عن لتجيب وتدّبرها الآتية الأمثلَة اقراأ

الثَّنايا. اأ�سعَب اأجتاَز اأن اأ�ستطيُع اأ. 

احلقل. ذلك اإىل املاَء جنرَي اأن مُيِكُن كيف ب. 

املهد. اأغنية يل ت�سدَو اأن على حَتِر�ُص اأمِّي كانت ت. 

جديدة. اأنا�سيد معرَفِة اإىل الآن ت�سعى لن ث. 

امل�ستقيم. الدَّرَب ي�سلكوا اأن اأجدادي اعتاَد ج. 

جاٍت. تعرُّ املُ�ستقيَمِة الّدروِب ف ي الّطبيعُة اأيَُّتها ت�سعي لن ح. 
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الآتي: اجلدول ف ي الواردة النماذج وفق ال�ّضابقة الأمثلة ف ي خّط حتتها ُو�ضع التي الأفعال �ضّنف

ال�ضحيح املعتلالفعل الفعل
بالواو اأو الياء

املعتل الفعل
بالألف

الأفعال
اخلم�ضة

احلرف
النَّ�ضبالنَّا�ضب علمة

الظَّاهرةاأناأجتاز الفتحة

الظَّاهرةاأنجنري الفتحة

املقدَّرةلنت�سعى الفتحة

النُّوناأني�سلكوا حذف

املفّكر ؟ اأّيها ت�ستنتج ماذا

ال�صتنتاج
امل�ضارع: الفعل ن�ضب علمة

بالواو اأو الياء. ■ الآخِر اأو معتلَّ الآخِر �سحيَح كان اإذا الظَّاهرُة الفتحُة

بالألف. ■ الآخِر معتلَّ كان اإذا املقدَّرُة الفتحة

اخلم�سة. ■ الأفعال من كان اإذا النُّون وف�صلهحذُف علمه من وزادك بنّي يا ال ّله حماك

تدّرب
امل�سارع. الفعل ن�سب عالماِت م�ستوف يًا جمٍل ثالث الآتي ؟ اكتب النَّ�ضاط تنّفذ اأن راأيك ما الغايل بنّي الآن
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النهائّي الّتقومي
الأ�ضئلة: عن اأجب ثم الآتية، العبارات اقراأ

لقمَة ل�ســـغاِرِه يوفَِّر كي ِرزقِه ف ي ي�ســـعى واأن ُع�سَّـــُه يبني اأن الأوىل الع�ســـفوِر مهّمَة ولكّن للع�ســـفوِر �ســـرورٌة الأغنيَة اإّن
العي�ِص.

خّط. حتتها التي املفردات 1 اأعرْب

 

 

 

املنا�ضب. التغيري اإجراء مع اجلمع اإىل املفرد �ضيغة من ال�ضابقة الفقرة 2 حّول

 

يا بطل ممتاز

اخلال�صة
واملعتل. ال�سَّحيح امل�سارع الفعل ن�سب حالت اليوم تعّرفنا
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اخلام�س طةالدر�س املتو�صِّ الهمزة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

املتو�ّسطِة.. 1 الَهمَزِة تعّرِف
املُتو�ّسطة.. 2 الَهمزِة ِكتاَبِة تعليِل
)اخلا�سَّة(.. 3 ال�سَّاّذة املُتو�ّسطة الَهمَزِة كتابِة تعليِل

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر بنّي

…………………… و …………………… و ……………………. 1 الَهمزات هي: اأنواُع

واملتطّرفة.. 2 واملتو�ّسطة الأولّية الهمزة اإّنها اأح�سنت نعم

الُقوَِّة.. 3 حيُث من احَلَركاِت ترتيُب

الفتحة. ثّم ال�سمَّة ثّم الك�سرة اإّنها: نعم ف يك اهلل بارك

الأمثلة
تليها: الَّتي الأ�ضئلِة عن اأجب ثّم الآتية، الأمثلَة تاأمَّْل

نتحّدث ؟ اأن َيِجُب عمَّ َحياٍء: ف ي اأبي ي�ساأُلُه اأ. 

القرية. اإىل املوؤدِّية رق الطُّ مو�سوُع ال�سِّعِر: يكون اأن َيفهم ل اإّنُه ب. 

اأبي. ق�سائَد يفهم ل اإّنه ت. 

q3.5
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الأوَّل: النَّموذج وفق باملطلوب اجلدول واملأ متو�ّضطة همزات على حتتوي الَّتي الكلمات ال�ّضابقة الأمثلة من ا�ضتخرج

احلرفالكلمة حركة
الهمزة قبل الهمزةالَّذي الأقوىحركة الَّذياحلركة احلرف

الهمزة عليه ُكتبت

الألفالفتحةالفتحةال�سكوني�ْساأله

املتو�سِّطة ؟ الَهمَزِة كتابَة نعّلل كيَف املُبِدُع اأّيها عرفَت 1 هل

 

حركتها ؟ واإىل الَهمزة قبَل الَّذي احَلرِف َحركِة اإىل نظرَت 2 هل

 

قبلها ؟ ما وحركة الَهمَزِة َحَركِة بنَي وازنَت 3 هل

 

ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج

الكلمة. و�سط ف ي تكتب املتو�ّضطة الهمزة

احلركتني. اأقوى ينا�ِسُب ما على نكتبها ثّم قبَلها، الَّذي احلرِف وحرَكِة حرَكِتها بنَي نوازُن املتو�ّسطِة الهمزِة لكتابِة



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول92 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
الآتية: الهمزات كتابة نعّلل �ضديقي يا بنا هيا والآن

الفتحة،  من اأقوى الك�ســـرة، والك�ســـرة قبلها ما حرَكتها الفتحة، وحركة لأنَّ نبة على ُكِتَبْت متو�ّســـطة فئة:  همزة
النبة. وينا�سبها

راأى: 

اأوؤمله: 

مالأتها: 

�سئم: 

الفوؤاد: 

اأجب: ّثم العبارة، هذه التِّلميذ عزيزي اقراأ

واملروَءِة. العطاِء ف ي القلوَب ُينرُي ف�سوُءه احُلبِّ، عن وَيكُتَب وراَءُه بيَئَتُه َيتَك اأن ال�ّساعِر على اأنَّ حمموٌد يرى

الأّول: النموذج وفق باملطلوب اجلدول واملأ متو�ّضطة همزة على حتتوي التي الكلمات ال�ّضابقة العبارة من ا�ضتخرج

الهمزةالكلمة �ضبق الذي احلرف الهمزةحركة الهمزةحركة كتابة مكان

�ساكنةبيئته نبةالفتحةياء على
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الآتية: بيئته - املروءة - �سوءه - وراءه الكلمات ف ي بنّي يا النَّظر لو اأمعنت

الكلمات ؟  ■ هذه على املتو�ّسطة الهمزة تعليُل ينطبق هل
الَّذي احلرف حركة وما الهمزة ؟ حركة ما مروءة، مثل قبَلها الَّذي احلرِف وحركِة الهمزِة حركِة اإىل لو نظرَت اأق�سُد

قبلها ؟

 

املتو�ّسطة ؟  ■ الهمزة قاعدة عليها تنطبق هل

على لُكِتَبت املتو�ّســـطة الهمزة قاعدة لو طبَّقنا ـــكون. ال�سُّ قبلها الَّذي احلرف وحركة الفتح حرك����ة الهم����زة ف ي مروءة:
ال�ّسطر. على ُكِتَبت ولكنَّها الألف

ت�ضتنج ؟ ماذا

ال�صتنتاج

�ساكنٍة، واٍو بعَد اأو م�سمومًة مفتوحًة جاَءت واإذا �ساكنٍة، األٍف بعَد مفتوحًة جاءت اإذا ال�ّسطر، على املتو�سَِّطة الَهمَزُة ُتكَتُب
�ساكنة. ياٍء بعَد متحرَِّكًة جاءت اإذا نبة على وُتكَتُب

يا بطل اأح�صنت

تدّرب
ف ي: �ضورتها على الهمزة كتابة �ضبَب عّلل

عباءة  ■

نبوءة  ■

هيئة  ■



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول94 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

النهائّي التقومي

اأجب: ثّم الآتية، الفقرة التِّلميُذ عزيزي اقراأ

لنعّزز لدى تالميذنا ُحبَّ العربيَّة، فما زاَل �سوَءها َي�سعُّ عَب الزَّمِن، وقد اأقّرت الهيئاُت الدوليَُّة بكفاَءِتها.

ال�ضابقة: الفقرة ف ي الواردة الكلمات ف ي �ضورتها على املتو�ّضطة الهمزة كتابة اأعّلل

�سوءها:  ■

 

الهيئات:  ■

 

بكفاءتها:  ■

 

عليها. التَّطبيق وا�ضتطعت املتو�ضطة، الهمزة كتابة قواعد فهمت قد تكون اأرجو اأن

مع متّنياتي لك التوف يق
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ةالّدر�س ال�ّصاد�س خ�صيَّ ال�صَّ �صالة الرِّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ال�سَّخ�سّيِة.. 1 الرِّ�ساَلِة كتاَبِة خطواِت تعّرِف
ال�سَّخ�سيَِّة.. 2 الرِّ�ساَلِة مو�سوِع تعّرِف
الرِّ�سالِة.. 3 كتابِة

املهّمة 1

تعّرف
تليها: الَّتي الأ�ضئلة عن اأجب ثّم الآتية، �ضالَة الرِّ اقراأ

2009/2/15 ف ي الدَّوحة

… الغايل �سديقي

َكلماتي. ُحروُف بهما تفوُح وال�سَّوِق باملحّبِة معّطرٌة حتّيٌة

ف ي للدِّرا�َسِة واأ�ستعدُّ ال�سَّاِد�ِص، ال�سَّـــِف ف ي جنحُت لقد هلل واحلمُد بخري اأنا واأحوايل، درا�ســـتي عن لأُطمِئَنَك اإليَك اأكتُب
ال�سَّاِبِع. ال�سَّفِّ

وعاف ية. و�سحٍَّة بخرٍي تكونوا اأن ع�سى اأ�سَرِتَك ؟ اأخباُر وما اأخباُرَك ما واأنت

اأرجو اأن لذلَك والأ�سدقاء والأقارب الأهِل بني ال�سَّيف يََّة الُعطلَة لأق�ســـي الَوَطِن، اأر�ِص اإىل قاِدٌم اأنَّني �ســـديقي يا اأُعِلُمَك
وم�سايفه. الَوطِن ربوِع ف ي معًا نق�سيها جميلٍة لُعطلٍة ت�ستعدَّ

مرا�سلتي. ف ي تتاأّخَر اأّل واآمُل والنَّجاحَ، التَّوف يَق لَك اأمتنَّى واأخريًا

�سديقك...



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول96 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
ياأتي: ما حّدد والآن

والتَّاريخ:  1 اجلهة

به:  تربطه الَّتي والعالقة اإليه 2 املُر�َسُل

3 املقّدمة: 

الرِّ�سالة:  4 مو�سوع

5 اخلامتة: 

والتَّوقيع:  6 ال�سم

تعلم
ي�سمل: ال�سَّخ�سيَِّة الّر�سالِة مو�سوَع اإّن

ال�سَّخ�سّيَة.. 1 العائلّية.. 2الأخباَر الرِّ�ساَلِة.. 3الأخباَر من الهدَف

ل: مف�ضّ ب�ضكل مو�ضوعها وحّدد ال�ضَّابَقِة �ضالِة الرِّ اإىل عد املتاأّلق اأّيها والآن

ال�سَّخ�سّية:  1 الأخبار

العائلّية:  2 الأخبار

الرِّ�سالة:  من 3 الهدف
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طّبق
الآتية: الر�ضالة تكتب اأن باإمكانك اأ�ضبَح ال�ضَّخ�ضيَِّة �ضالِة الرِّ عنا�ضر عرفت اأن بعد

واخلطابة. الف�ساحة ف ي التبّيِة وزارة اأقامتها الَّتي بامل�سابقة فوزَك عن ف يها ُتخبُه الوطِن خارج اأخيك اإىل ر�سالًة اكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول98 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

�ساعر عربي من تون�ص )1918 - 1943م(، له ديوان �سعر مطبوع.
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احلّرّيةالّدر�س الأّول اإىل دعوة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

�سليَمًة.. 1 قراءًة الَق�سيَدِة قراءة
والرَّئي�َسِة(.. 2 )العاّمة الِفَكِر حتديد
جمالّيًا.. 3 النَّ�صِّ تذّوق

الإ�ض����اءة على الن�ّس: خلق اهلُل الإن�ســـان حّرًا، ثّم عّرفه حدود هذه احلّرية لئال يعتدي على حّرية غريه، وبذلك ي�ســـتطيع 
الإن�سان اأن يوؤّدي ر�سالته ف ي الوجود.

الن�س:

الّن�س���يِم11 َكطيِف َطليقًا �س���ماْهُخِلق���َت في ���حى ال�سُّ كنوِر وُحراً

اندفْعَت21 اأي���ن كالّط���رِي الإلْهُتغ���ّرُد وح���ُي �س���اَء وت�س���دومبا

���باِح31 ال�سّ وروِد ب���ن ت���راْهومت���رُح اأّن���ى بالّن���ور وتنُع���ُم

الوجوِد41 بَن يا الّلُه �س���اَغَك احلياْهكذا هذي الكوِن ف���ي واألقْتَك

القيوِد51 ِب���ذلِّ تر�س���ى اجِلباهْ؟فمال���َك َكّبل���وَك مِل���ْن وَتن���ي

احلياِة61 وَت �سَ الّنف�ِض في �س���داهْ؟وُت�سِكُت تغّنى م���ا اإذا ، الق���ويَّ

الّن���رياِت71 اأجفاَن���ك عنالفجِر،والفجرُعذٌب�س���ياْهوتطب���ق

اجلميلَ؟!81 ال�ّسماِء ن�س���يَد حاهْ؟!اأتخ�سى �سُ في الف�س���ا نوَر اأَترَهُب



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول100 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

احلياِة91 �س���بيل في و�ِسْ اْنه�ْض احلياْهاأل تنتظ���ْرُه مل ن���اَم َفم���ْن

جميٌل101 عذٌب ���وُر فالنُّ الّن���وِر، الإلهاإىل ِظ���لُّ فالّن���وُر الّن���ور، اإىل

اجلديدة املفردات
ياأتي: ف يما ومعناها الكلمة بني التِّلميُذ عزيزي �ضل

حتنوحتنيطليقطيفكّبلوك

حّرتعطفتخف�صقيدوكخيال

العاّمة الفكرة
ياأتي: مّما العاّمة الفكرَة اخرت وتدّبرته، النَّ�سَّ قراأَت اأن بعد التِّلميذ �ضديقي والآن

ُحّرًا. الإن�ساُن ُخِلَق اأ. 

�سيٍم. على ي�سكت ل الإن�ساُن ب. 

باحلّرّية. املطاَلَبِة على والّت�سجيُع احلثُّ ت. 
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الّرئي�صة الفكر
معناها: حَتِمُل الَّتي الأبيات اإىل الآتية الِفَكَر تن�ضَب اأن حاول والآن اأح�ضنت

الّثورة ومواجهة امل�ستعمر. على ال�سَّعِب حتري�ُص اأ.

ا�ست�سالمه. على ال�سَّعِب تاأنيُب ب.

احلّرّية. متجيُد ت.

بالِكفاِح. يكوُن احلّرّيِة نيُل ث.

والفهم ال�صتيعاب
من للنَّ�صِّ وفهمك ا�ســـتيعابك مدى لنتبني اجلديدة املفردات وا�ستو�ســـحت الِفَكَر حّددَت اأن بعد التِّلميذ عزيزي بنا هيا

الآتية: الأ�سئلة عن اإجابتك خالل

ال�ضَّاِعرِ ؟ نظِر ف ي الإن�ضاُن ُخِلَق 1 كيف

 

يتها ؟ حرِّ نيل على ال�ّضعوب حتري�ِس اإىل ال�ّضاعِر دافُع 2 ما

 

اأخرى: ق�ضيدة ف ي ال�ضَّاعُر 3 يقول

احلياة �س���وُق يعانقُه مل واندثْرومن جّوه���ا في تبّخ���َر

ال�سَّابق. البيت فكرة مع فكرته تّتفق الَّذي البيت اإىل اأ�سر

 

اجلميل. باأ�ضلوبك والعا�ضر التَّا�ضع البيتني �ضرح على الإبداعّية بقدرتك ثقة كّلي 4 والآن

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول102 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ودللتها: الألفاظ بحر غمار خو�ص خالل من الق�سيدَة هذِه تدّبرنا لنتابع العبقرّي الأديب اأّيها

والّدليّل الّلفظّي املعنى

الفعلنَي: ا�ضتخدم فقد املعاين من ُمعّيَنٍة بحالٍة توحي كانت وقد بدقٍَّة األفاَظُه ال�ضَّاعُر 1 اختاَر

على  للّدللة )تغّرد - مترح(

على  للّدللة )�ساغك( الفعل وا�ستخدم

و�ضّدها: الكلمة بني ْل 2 �ضِ

حّرًاالّنورطليقًا

الّظالممقّيدًاعبدًا

قرائّية تدريبات

املوقف: يقت�ضيه مبا �ضوتك ناً ملوِّ الثَّاين املقطَع اقراأ

امل�ست�سلم ■ لل�ّسعب الّلوم

باحلرّية. ■ املطالبة على والّت�سجيع احلّث

منها: اللآلئ وت�ضتخرج الّلغة معاجم ف ي لنغو�س الّلغوّية التدريبات اإىل الآن ولننتقل
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لغوّية تدريبات
)ورود - قيود - جباه - اأجفان( ؟ الآتية: الكلمات مفرد 1 ما

 

الّنموذج: وفق الآتية املفردات معنى 2 ف�ّضر

الّنهار ارتفاع وقت حى:  ال�سّ

…………………………… الفجر: 

…………………………… الأ�سيل: 

التذّوق
الق�سيدة: ف ي ور ال�سّ بع�ِص جمال لن�ستو�سَح املتاأين وقفة َنِقُف التِّلميذ عزيزي مطافنا نهاية وف ي

الّن�ضيم( كطيف طليقاً ال�ّضاعر:)خلقت قول ف ي ورِة ال�ضّ عنا�ضَر 1 لحظ

الإن�سان الّن�سيمامل�ضّبه: طيف به: امل�ضبه

الكاف الت�ضبيه: طليقًا)حّرًا(اأداة ال�ّضبه: وجه

اندفعت( اأّنى كالّطري )تغّرد ِرها: عنا�ضِ اإىل الآتية ورَة ال�ضُّ حّلل املجتهد اأّيها والآن

 

منها. كّل على تدّل الن�ّس من جمًل هات ووطنّية، واجتماعّية اإن�ضانّية بني الأبيات ف ي العاطفة 2 تنّوعت

 

 

 

اأ�صكرك جلهودك املبذولة ف ي الإجابة عن الأ�صئلة



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول104 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

امل�صارعالّدر�س الّثاين الفعل جزم
ِف: على تعرُّ قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

امَلجزوم.. 1 املُ�ساِرِع الِفعِل
ودلَلِتها.. 2 اجَلزِم اأدواِت
اخلم�سة.. 3 الأفعاِل اأو من اأو ُمعتاّلً حيحًا �سَ كان اإذا امل�سارِع جزِم عالماِت

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر البارُع ُر املَُفكِّ ها اأيُّ التِّلميذ عزيزي

اأنواٍع: ما�ص - م�سارع - اأمر. ■ ثالَثُة للفعِل

الّن�سوة. ■ اأو نوُن الّتوكيد نويَنّ اإحدى بِه َتتَّ�سْل مل واإذا اأو جازٍم بنا�سٍب ُي�سَبق مل اإذا مرفوع املُ�سارع الفعُل

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

- ب -- اأ -

كالّطري تغّرْدتغّرُد ل

الورود بني الورودمترُح بني مترْح مل

احلياة �سبيل ف ي اهللت�سرُي �سبيِل ف ي لت�سْر

العدوان العدواُنيتوّقُف يتوّقِف ملّا

q4.2
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ما�ص - اأمر - م�سارع  ال�ّسابقة ؟ اجُلَمِل من كلٍّ ف ي الفعِل نوُع 1 ما

نعم اإنَُّه م�سارع. 
اأح�صنت

احلركات. حيث من )ب( املجموعة ف ي والأفعال )اأ( املجموعة ف ي الأفعال بني 2 قارن

 

)ب( ؟ املجموعة ف ي اجلزِم عالَمِة ظهوِر �سبب 3 ما

 
اأجْدَت لأّنها �سبقت ب  )ل الناهية(، )مل(، )لم الأمر(، )ملّا(.

اأح�صْنَت

ال�صتنتاج
النَّاهية الأمر - ل اجلازمة: مل - ملّا - لم الأدوات باأحد �ُسِبَق اإذا امل�سارع الفعل ُيجَزُم

املبدع املفّكر ها اأيُّ بوركَت

تدّرب
الّتدريب ؟ هذا عن الإجابة ف ي راأيك ما والآن

)مل - ملّا( ب : املجزوم املُ�سارع ُم�ستخدمًا الآتية الأ�سئلة عن الإجابَة زميلك اإىل اطلب
عدوانه ؟  ■ ال�ّساب ف ي من الّطفَل العدوُّ مّيَز هل

العدوِّ ؟  ■ جلبوِت اأهُلنا ا�ست�سلَم هل

اأهلنا ؟  ■ على الُعدواُن توّقَف هل



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول106 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأمثلة
دللتها: لنتعّرف اجلازمة الأدوات اإىل لننتقل

تليها: الَّتي الأ�ضئلة عن لتجيب الآتية الأمثلة اقراأ

الوطن. خدمِة عن نتقاع�ْص مل اأ. 

نتفّوَق. حّتى بجدٍّ لنقراأْ ب. 

واجباِتك. تهمْل ل ت. 

بعد. تن�سْج وملّا الثماَر الفالُح قطَف ث. 

امل�سارعة: نتقاع�ص - نقراأ - تهمل - تن�سج ؟  الأفعال جزم عالمة 1 ما

الأفعال ؟  جزمت التي الأدوات 2 حّدد

Ԁ )الناهية - ملا الأمر - ل اإّنها: )مل - لم نعم

واجلزم(  )النَّف ي - النَّهي - اجلزم - النَّف ي اأفادت ؟ ماذا )مل( الأداة عند 3 قف

Ԁ .املا�سي اإىل امل�سارع من الفعل زمن وقلبت واجلزم النَّف ي اأفادت

واجلزم(  )الّتعليل - اجلر - الطَّلب اأفادت ؟ ماذا الأمر( )لم الأداة: 4 تاأّمل

Ԁ .واجلزم الطلب اأفادت نعم

واجلزم - الّنف ي - الّتعليل(  اأفادت ؟ )الّنهي ماذا الناهية( )ل الأداة ف ي الّنظَر 5 دّقق

Ԁ .واجلزم الّنهي اأفادت نعم

امل�ستقبل( ف ي حدوِثِه ِع توقُّ مع املا�سي اإىل الزَّمن وقلب والنَّف ي اأفادت ؟ )اجلزم ماذا )ملّا( الأداة 6 تدّبر

Ԁ .امل�ستقبل ف ي ُحدوِثه ِع توقُّ مع املا�سي اإىل الّزمن وقلبت واجلزم النَّف ي اأفادت نعم:
جهودك بوركت
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ال�صتنتاج
املا�سي. اإىل زمَنُه وتقلُب حدوَثُه وتنف ي الفعَل تزُم مل:

م�ستقباًل. حدوثه توّقع مع املا�سي اإىل زمنه وتقلب حدوثه وتنف ي الفعَل تزُم ملّا:
به. بالقيام الإلزام وتطلُب الفعَل تزُم الأمر: لم

به. القيام عن الكّف وتطلُب الفعَل تزُم النَّاهية: ل

تدّرب
الآتي: الّتدريب عن الإجابة ف ي راأيك ما البطل اأيُّها والآن

املجزوم: امل�ضارع با�ضتخدام الآتية باملواقف القيام عن ِانَه زميلََك

الإهانة. ■ قبول

املحتّل. ■ جرائم ن�سيان

ا�ستخدمتها ؟  الَّتي الأداة اأفادت ماذا

 

الأمثلة
امل�سارع: جزم عالمات اإىل الآن لننتقل

تليها: الَّتي الأ�ضئلة عن لتجيب بتدّبر الآتية الأمثلة اقراأ

امل�سلوب. حّقك عن ت�سكْت ل اأ. 

بذَل القيود. تر�َص ل ب. 

احلّرّية. �سبيل ف ي لتم�ِص ت. 

. حمتلٍّ بلٍد كّل ف ي اأبواَبهما ي�سِرعا ملّا واحلّرّية احلقُّ ث. 

اأجفانهم. يطبقوا مل الأحرار ج. 
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ح املو�ضّ الّنموذج وفق منها كلٍّ جزم علمة مبّيناً جازمة حروف من �ضبقها وما ال�ّضابقة الأمثلة ف ي الواردة الأفعاَل �ضّنْف
اجلدول: ف ي

اجلازم امل�ضارعاحلرف معتلالفعل - )�ضحيح الفعل نوع
اخلم�ضة( الأفعال من -

دخول قبل الفعل
عليه اجلازم

الفعل جزم علمة
امل�ضارع

النَّاهية كونت�سكُت�سحيحت�سكتل ال�سُّ

النَّاهية الآخرتر�َصل العلَّةتر�سىمعتلُّ حرف حذف

اخلم�سةيطبقوامل الأفعال الّنونيطبقونمن حذف

املُبدع ؟ املفّكُر ها اأيُّ ت�ضتنتُج ماذا

ال�صتنتاج
امل�ضارع: الفعِل جزِم علمُة

الآخر. ■ �سحيَح كان اإذا ال�ّضكون:

الآخر. ■ معتلَّ كان اإذا العّلِة: حرِف حذُف

اخلم�سة. ■ الأفعاِل من كان اإذا النُّونِ: حذُف

تدّرب
والآن

التَّدريب. هذا عن تيب باأن التِّلميذ عزيزي راأيك ما
الأّول: النَّموذج وفق ياأتي ف يما الواردة الأفعال من بدًل املعنى توؤّدي جمزومة م�ضارعة اأفعاًل هات

اأر�سكم عن دافعوا الأحرار اأر�سكماأّيها عن لتدافعوا

بالأمان م�ستعمٌر َنُعَم ما

الفجر عن اأجفاَنك تطبق

ِّقًا متاأل جنمًا زلَت ل اأح�صنت
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النهائّي الّتقومي

ياأتي: مّما خط حتَتُه َع ُو�ضِ الَّذي الفعل جزم علمة 1 حّدد

مثله.  ■ وتاأتي ُخُلٍق عن ل تنَه

منت�سٌر.  ■ احلقَّ اأنَّ لتعرفوا

حربًا. ■ العدوُّ مل يك�سِب

ياأتي: ف يما خط حتته ما 2 اأعرب

قانا.  ■ اأياَم نن�َص مل

بعد.  ■ ر�سالُتك ت�سْل ملّا

منت�سٌر.  ■ احلقَّ اأنَّ لتعلموا

الأ�صئلة عن والإجابة النتباه ف ي يبة الطَّ جلهودك �صكراً

اخلال�صة
امل�ضارع: الفعل جزم علمة

الآخر. ■ �سحيح كان اإذا كون: ال�ضُّ

الآخر. ■ معتلَّ كان اإذا الِعلَِّة: حرِف حذف

اخلم�سة. ■ الأفعال من كان اإذا وِن: النُّ حذف
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ة والرواية واملقالة و ال�سعر، من اأعمالها:كوابي�ص  اأديبة عربّية �سورّية معا�سرة، ُولدت ف ي دم�سق عام)1942م(، كتبت الق�سّ
بريوت )رواية(، والقمر املرّبع )ق�س�ص(
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تن�صىالّدر�س الّثالث ل كوابي�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

متاأّنية.. 1 �سليمًة قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
والرَّئي�سة(.. 2 الِفَكِر:)العاّمة حتديِد
جمالّيًا.. 3 النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضاءة على الن�س: تنّدد الكاتبة ف ي روايتها )كوابي�ص لتنتهي( بالعنف وجرائم احلرب التي عا�ست اأحداثها بكّل تفا�سيل 
ماأ�ساتها وعّبت عن موقفها بلغة اأدبّية مرهفة.

َتليِه: الَّتي الأ�ضئلة عن لتجيَب وتدّبره النَّ�سَّ اقراأ

ف ي املن�ســـّيِة البطاطا من حّباٍت بع�ُص املطبِخ ف ي كاَن طعاٍم، وجبِة باإعداِد الّر�ســـا�ِص �ســـوِت عن اأتلّهى اأن حاولُت …

ينمو  بداأَ قد اأخ�سَر ببعٍم فوجئُت املاِء ف ي اأغط�َسها اأن وقبَل منها واحدًة حملُت ل�سلِقها، املاَء وغليُت اأخرجُتها معتٍم ركٍن
كثريًا نف�سي من و�سحكُت ويتكاثُر... ويتوالُد باحلياِة يخفُق حّي، ج�سٌد البطاطا حّبَة اأّن �سعرُت وُذهلُت. جوانِبها اأحِد من
لكّنني اأو منلٍة اأو بعو�ســـٍة ذبابٍة قتِل عن عاجزًة دائمًا كنُت اأّنني اأعرُف حّيٌة. وهي �ســـلِقها فكرِة عن الّنظَر اأ�ســـرُف واأنا

اأ�سادُفه. ما للتهاِم ا�ستعداٍد على اأ�سرُي فقد كثريًا ِجْعُت اإذا اأّنني اأي�سًا اأعرُف
برغِم �سيٍء، لأّي و�سيلًة بالعنِف الإقراِر على جّري ي�سعُب قناَعتي كانت واأّيًا لذا، القتيِل، وبحقِّ احلياِة بحقِّ جرميٌة القتُل

الُعنف. عَب اإّل تتمَّ مل الأر�سّيِة الكرِة تاريِخ ف ي اجلذرّيِة التبديالِت باأّن الأكيدِة معرفتي
الّنف�ص ؟ عِن للّدفاٍع ج�سدّيٍة حاجٍة من اأم عقلّيٍة قناعٍة حم�ِص من العنُف ُيولَد اأن اأميكُن

اأَدري. ل َمعاً ؟ كالهما اأم فعاًل ُمتخٍم اأماَم جلائٍع عفوّيٍة فعٍل رّدِة ومن

اجلديدة املفردات
ومعانيها: الكلمات بني �ضل

حتت�سرمتخمالتهام

ال�سَّيِء واحدة.متوتابتالُع ُدفعًة بالطَّعام املعدة امتالء الإن�سان من ي�سيُب داٌء

q4.3
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العاّمة الفكرة
الآتية: الفكر بني من له املنا�ضبة العاّمة الفكرة تختار اأن راأيك ما للن�س قراءتك بعد �ضديقي يا الآن

)اإعداُد وجبِة الّطعام - جرائُم احَلرِب والُعنف - ا�ستمرار دورة احلياة(.

النَّ�صِّ: ف ي الّرئي�سَة الفكَر لنحّدد لننتقل والآن

الّرئي�صة الفكر
: النَّ�سِّ ف ي ورودها ت�ضل�ضل بح�ضب الرَّئي�َضَة الفكَر رّتب

طعام. وجَبِة اإعداُد اأ.

القتيل. وبحقِّ احلياِة بحقِّ جرميٌة القتُل ب.

والاّلعنف. الُعنِف بنَي الكاتبِة نف�ِص داخَل التناق�ُص ت.

اجلديدة: الكلمات معاين لنتعّرف بنا هّيا التِّلميُذ: عزيزي والآن

والفهم ال�صتيعاب
البطاطا ؟ حّبة �َضلِق عن النَّظَر الكاتبُة �ضرفت 1 ملاذا

 

 

 

ووطنه ؟ نف�ضه عن للّدفاِع الإن�ضاُن يلجاأ 2 متى
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دروي�س: حممود ال�ضَّاعرُ 3 قال

ا�َض النَّ اأكرُه ل اأنا
اأحد اأ�سطوعلى ول

ُمغت�سبي. حلَم اآكُل ِجعُت ما اإذا ولكّني
)لكّنني الكاتبة وق����ول ال�ضَّ����اعر قول بني املعنى حيث م����ن وازن
ا�ض����تعداٍد على اأ�ض����رُي فقد كثرياً جعت ما اإذا اأّنني اأي�ض����اً اأعرف

اأ�ضادفه(. ما للتهام

 

 

والّدليّل الّلفظّيّ املعنى
قو�ضني: بني مما حيحة ال�ضّ الإجابة 1 اخرت

)فرحت - حزنت - ده�ست( ■ ُذِهَلت:  معنى

)زحفت - م�ست - فّرت( ■ ولَّت:  معنى

)فرحًا - م�سرورًا - حنقًا( ■ مغتاظًا:  معنى

ياأتي: ف يما )زّل( الفعل معنى 2 ا�ضرح

)حاد - وقع - تعرث( ■ واب:  ال�سّ عن زّل

)وقع - تلعثم - اأخطاأ( ■ ل�سانه:  به زّل

)اأخطاأت - اأ�سرعت - تعرث(. ■ قدمه:  زّلت

قرائّية تدريبات
والقمرّية. ال�سم�سّية الأحرف بني اللَّفظ ف ي الفرق مراعيًا الأخري املقطع اقراأ

ال ّله حماك
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ة لغويَّ تدريبات
)تلهيت( )اأتلهى(، من املا�ضي الفعل

وزنه. ■ على اآخرين فعلني اذكر
………………… …………………

اجمع كاّلً من الألفاظ الآتية: قبيلة - قتيل - طوق - ماأ�ساة. ■

 

التذّوق
الآتي: الّنمط وفق ينا�ضب مبا الآتية العبارة 1 اأكمل

الّطعام. ■ وجبة باإعداد الّر�سا�ص �سوت عن اأتلّهى اأن حاولُت
■ ……………… ب  ……………… اأن حاولُت

يداك �صلمت

تعلم
ال�ّسياق. ف ي الكلمة اإليها توحي الَّتي اجلديدة هو املعاين الإيحاء:

)التهام( ؟ كلمة توحي مب اأ�ضاِدُفه( ما للتهاِم ا�ضتعداٍد على )اأ�ضرُي النَّ�سِّ ف ي 2 ورد

 

فعًل(. متَخٍم اأمام جلائع عفوّية فعل رّدة )ومن الكاتبة: 3 قالت

التَّ�ساد ؟ اأفاد ماذا وبني ال�ّسابق. القول ف ي مت�سادتني كلمتني على دّل
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امل�صارعالّدر�س الّرابع الفعل بناء
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

املُ�ساِرع.. 1 الِفعِل ِبناِء حالِت تعّرِف
امَلبنيِّ.. 2 املُ�ساِرِع الِفعِل اإعراِب

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكَر التِّلميُذ عزيزي

معرٌب.. 1 غالبًا امل�سارُع الفعُل

اأو جازٍم.. 2 بنا�سٍب ي�سبْق مل اإذا امل�سارُع الفعُل ُيرفُع

اجلزم.. 3 اأحرف باأحد �ُسِبَق اإذا وُيجَزُم النَّ�سِب، اأحرِف باأحِد �ُسِبَق اإذا ُين�سُب

الأمثلة
تليها: الَّتي الأ�ضئلة عن لتجيب وتدّبرها الآتية الأمثلة تاأّمل

بحٍر. ف ي نقطٌة مّنا كاًل اأّن لتعلَمنَّ اأ. 

الآخر. اإبعاَد ل حتاوَلنَّ ب. 

قتلٍ ؟ حادثُة اأّنه على زهرٍة قطِف اإىل تنظْرَن اأْن ميكُن هل ت. 

حتاوَلنَّ - تنظْرَن  الأفعال: لتعلْمَن - ل على دخلت الَّتي الأحرف من ُكًل 1 �ضّم

Ԁ الن�سوة نون - التوكيد نون اأجْدَت: نعم

خط.  حتتها و�ضع التي الأفعال من كّل على الظاهرة احلركة 2 حّدد

Ԁ الن�سوة نون قبل وال�ّسكون التوكيد نون قبل الفتحة اإّنها نعم

ف يك ال ّله بارك

q4.4
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تنظرن( حتاولن - اأن )ل الفعلني: على والنَّ�ضب اجلزم علمات ظهور عدم 3 عّلل

 

Ԁ الن�سوة ونون التوكيد بنون الفعلني لت�سال الن�سب وعالمة اجلزم عالمة تظهر مل
ال ّله حماك

عمل ؟  واجلازمة النا�سبة لالأدوات 4 األي�ص

Ԁ .اأو ن�سب جزم حمّل ف ي مبنّيًا الفعل يكون

ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
على: امل�ضارع الفعل يبنى

اأو الثَّقيلة. اخلف يفة التَّوكيد نوين اإحدى به اتَّ�سلت اإذا الفتح

النُّ�سوة. نوُن به اتَّ�سلت اإذا كون ال�ضُّ

تدّرب
الآتي: التَّدريَب تنّفذ اأن باإمكانك اأّنه املفكِّر اأيُّها يقنٍي على اأنا والآن

اإعراب الأفعال اأو بنائها الآتية وفق املثال الأّول: علمة اذكر

الّطري. ■ ل تفجَعنَّ

من له حمل ل التوكيد حرف ونون التوكيد وهو ف ي حمّل جزم، بنون لت�ساله الفتح على مبني م�سارع فعل تفجعنَّ:
َوالفاعل �سمري م�ستت وجوبًا تقديره )اأنت(. الإعراب،

القطن   ■ حترير ف ي ي�سهْمَن املنا�سالت

باملقاومة   ■ لتن�سَرّن
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النهائّي الّتقومي

: ياأتي ف يما خط حتَته َع ُو�ضِ ما اأعرب الغايل: بنّي النِّهاية ف ي

الراأي. ■ ف ي يوافقَك من ل تَدنَّ قد

 

 

 

 

جرميته. ■ القاتُل يدرَكنَّ هل

 

 

 

 

اجلرحى. ■ ي�سعْفَن املمر�سات

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول118 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اخلام�س املتطّرفةالدر�س الهمزة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

كتابتها.. 1 وتعليِل املُتطرَِّفِة الَهمَزِة تعريِف
ن�سب.. 2 تنوين نّونت اإذا املُتطرَِّفِة الهمزِة كتاَبِة تعليِل
األف.. 3 على امَلر�سومِة املُتطرَِّفِة الَهمَزِة كتاَبِة

وتذّكر تاأّمل

الهمزات: اأنواع

الأولّية.. 1 الهمزة

املتو�ّسطة.. 2 الهمزة

املتطّرفة.. 3 الهمزة

املتطّرفة. الهمزة عن در�ضنا �ضديقي يا واليوم

الآتية: الأ�ضئلة عن اأجب ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ بنّي:

الأمثلة
ينمو. بداأ قد اأخ�سُر برُعٌم فاجاأين اأ. 

تباطوؤ. دون باحلياة يخفُق حيٌّ ج�سٌد البطاطا حّبَة اأّن �سعرُت ب. 

�سيء. لأي و�سيلًة بالعنف الإقراِر اإىل جّري ي�سُعُب بها اأوؤمن الَّتي املبادئ كانت اأّيًا ت. 

)بداأ - تباطوؤ - مبادئ - �سيء(. الكلمات: التِّلميذ عزيزي 1 لحظ

الكلمة. نهاية ف ي جاَءت ف يك اهلل بارك نعم ف يها ؟ الهمزُة جاءت 2 كيف
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الهمزة ؟ عليه كتبت الَّذي احلرف ما الهمزة ؟ قبل الَّذي احلرف حركُة 3 ما

 

البطل ؟ اأّيها ت�ضتنتج ماذا

ال�صتنتاج

قبلها. الذي احلرف حركة ينا�سب الذي احلرف على وتكتب الكلمة اآخر ف ي تكتب همزة املتطّرفة: الهمزة

ال�سَّطر. على نعم ………………………… الهمزة ؟ كتبت اأين )�سيء( كلمة اإىل انظر

�ساكنة. ياء ………………………………… الهمزة ؟ �سبق الذي احلرف ما

ت�ضتنتج ؟ ماذا

�ساكن بحرٍف �ُسِبَقت اإذا ال�ّسطر على املُتطّرَفُة الهمزُة ُتكَتُب

ف يك ال ّله بارك

تدّرب
وفق ياأتي ف يما �ضورتها على الهمزة كتابة تعّلل اأن على الوّقاّد وفكرك اخلّلقة بقدرتك اأعلم اأنا التِّلميذ: عزيزي والآن

الأّول: املثال
�ساكنة. بياٍء �ُسبقت لأّنها ال�ّسطر على ُكِتبت متطّرفٌة همزٌة ف يء:

ينوء: 

يطاأطئ: 

تباطوؤ: 

ن�ضب. تنوين نّونت اإذا املتطّرفة الهمزة كتابة من الآخر الق�ضم اإىل لننتقل والآن
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الأمثلة
الأ�ضئلة: عن اأجب ثّم الأمثلة، اقراأ

العنف. ملراأى الكاتبَة اأ�ساَب احلزِن من �سيئًا اإّن اأ. 

العنِف. من جزءًا املُبَعَمِة الَبطاطا حّبِة �سلَق ترى اإّنها ب. 

عليها ؟ النَّ�سب تنوين األف دخول قبل خط حتتها و�سع الَّتي الكلمات ف ي الهمزِة نوَع 1 حّدد

 

بعده. مبا اتِّ�سالِه حيث من جزءًا( )�سيئًا ف ي الهمزة �سبق الَّذي احلرَف نوُع 2 ما

 

اأو بعده مبا اتِّ�ساله حيث من الهمزة �سبق الَّذي احلرف اإىل بالّنظر )�سيئًا( ف ي نبة على الهمزة كتابِة �سبَب 3 بني

ذلك.  عدم

وملاذا ؟  )جزءًا( ف ي النَّبة على الهمزة كتابة ميكن 4 هل

بعَده مبا يتَّ�سل ل الزَّاي حرف لأن ميكن ل ل،

واأجدت اأح�صنت

املفّكر ؟ اأيها ت�ضتنتج ماذا

ال�صتنتاج
بعده. مبا يتَّ�سل بحرف م�سبوقة وكانت ن�سب تنوين نّونت اإذا نبة على املتطّرفة الهمزة تكتب
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تدّرب

املثال: وفق ياأتي ف يما الهمزة كتابة تعليَل ت�ضتطيع اأنَّك يقني على اأنا والآن التِّلميذ عزيزي

بعده. مبا يتَّ�سل قبلها الَّذي واحلرف ن�سب تنوين نّونت لأّنها نبة على كتبت متطرِّفة همزة كفئًا:

نيئًا: 

بدءًا: 

اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ التثنية، عند املتطّرفة الهمزة كتابة كيف ية لنتعرَّف التِّلميذ: عزيزي بنا هيا

الأمثلة

للطَّائرين. ملجاآن والينابيع احلقول اأ. 

ع�ّسهما. بناء منذ اإليها جلاأا ب. 

متاآلف ني. ن�ساأا وعليها ت. 

متطّرفة. بهمزة املنتهية والأفعال الأ�سماء من كاًل 1 حّدد

 

الأوىل. اجلملة ف ي املفرد اإىل املثنَّى ال�سم 2 رّد

 

والثَّالثة. الثَّانية اجلملتني ف ي الغائب املذكَّر املفرد اإىل الفعل 3 اأ�سند

 

التَّثنية. �سمري اإىل الفعل اإ�سناد وعند ال�سم تثنية عند املتطّرفة الهمزة كتابة ف ي الفرق 4 بني
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ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
املر�ضومة على األف:  املتطّرفة الهمزة

)اآ(. ■ مدة �سكل على التَّثنية عند تكتب ف ي ال�سم
الثنني. ■ األف بعدها وي�ساف حالها على تبقى الفعل ف ي

تدّرب

املثال: وفق ياأتي ف يما �ضورتها على الهمزة كتابَة تعّلل اأن املقدام اأّيها راأيك ما والآن

الفعل. ف ي جاءت لأّنها بعدها التَّثنية األُف واأُ�سيَفت حاِلها، على فبقيت الثنني األُف اإليها اأُ�سنَد متطّرفة همزة بداأا:

نباآن: 

يطراأان: 

النهائّي الّتقومي
ياأتي: ف يما �ضورتها على الهمزة كتابة عّلل

�ساطئ: 

لوؤلوؤ: 

اأ�سياء: 

بريء: 

جريئًا:  

من�ساآن: 

يلجاأان: 
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اتيالّدر�س ال�ّصاد�س الذَّ املقطع كتابة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

املقَطِع.. 1 كتابِة
الِفقَرِة.. 2 مفهو ِم تعّرِف
الذَّاتّي.. 3 النَّ�صِّ معنى تعّرِف

املهّمة 1

تعّرف

اأ�ضئلة: من يليه عّما لتجيب الآتي املقطع اقراأ

طفلٌة واأنا اأ�ســـعُر )بداأُت تقول: غاندي اأنديرا كتبْت

وكما احلياِة، ف ي ال�ســـتمراِر اإىل تدفُعني قّوًة هناَك اأّن

اأمتّتُع اإين … علـــيَّ. ديٍن بوفاِء اأقـــوَم اأن اأريُد لوكنـــُت

املواِقف، اأ�ســـعِب ملواجهِة الكاف ي املرِح روِح مـــن بقدٍر

اجلماَل اأجَد اأن مـــن ميّكُنني الّطبيعِة ُحبِّ مـــن وبقدٍر

اأن اإن�ســـاٍن باِل علـــى يخُطُر ل اأماكـــَن ف ـــي وال�ّســـعادَة

ف يها( يجَدُهما

طفلًة كنِت اأّنِك اأحقًا يومًا: حافِة ال�سّ رجاِل اأحُد �ساأَلها

اأ�ســـعُر كنُت فقد ذلَك، نقي�ِص على بل اأجابْت: مدّللةً ؟

وعندما الأطفاِل، بقيـــُة بِه ينُعُم �ســـيٍء كلَّ اأفتقُد اأّنني

العرائ�ِص كلَّ اأحرْقُت عمري من الّثالِث العاِم ف ـــي كنُت

املُ�ستعِمر. نِع �سُ من لأّنها األهو بها كنُت التي غريِة ال�سّ



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول124 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
النَّ�سَّ: قراءتك بعد

1 ما عدد الفقرات ف ي املقطع ؟ )فقرة - اثنتان - ثالث(

 

فقرة ؟ كّل ف ي اجلمِل عدُد 2 كم

 

م�ساعرها ؟ عر�ِص ف ي الكاتبة ا�ستخدمته الذي مري ال�سّ 3 ما

 

املقطع ؟ تعريُف ما 4 اإذن

 

Ԁ .واحدة اأ�سا�سّيًة فكرًة تتناوُل ِفقراٍت من يتاأّلُف املقطع:

الفقرة ؟ تتاألف 5 ّم

 

Ԁ .املقطع ِفكَرِة من جزٌء هي واحدًة ِفكَرًة تتناوُل ُجَمٍل من تتاأّلُف الفقرة:

الّذاتّي ؟ الّن�صُّ يعني ماذا املجتهد اأّيها 6 والآن

 

Ԁ .املُنا�سبة والألفاَظ اخليال ُم�ستخِدمًا راآُه م�سهدًا اأو ي�سُف م�ساعرِه عن الكاتُب ف يِه يعّبُ ن�صٌّ اّلذاتّي: الّن�سُّ
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طّبق
ر�سني. حمكم باأ�سلوب مقطع كتابة ت�ستطيع اأّنك ثقة كّلي الغايل بنّي الآن

عليه. املرتّتب والواجب الإن�ضان حقوق من حّقاً يت�ضّمن مقطعاً دفرتك ف ي اكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفقة اإجاباتك كانت يا بطل لك �صكراً
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احلوارالّدر�س الأّول ثقافة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

�سليمة.. 1 جهرّيًة قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
جمالّيًا.. 2 النَّ�صِّ تذّوِق

- 1 -

يحمُل واإمّنا كاجلدال اخل�سومِة �سفة يحمُل ل احلواَر لكّن اأو فريَقني، ـــني �سخ�سَ بني هو تداول الكالِم كاجلداِل احلواُر
والّطالِع. واملعرفِة والفهِم العلِم على احلر�ِص �سفَة

- 2 -

الوقت وف ي يراه ل ما حماوَرُه ُيرَي اأن دافعُه واإمّنا نظرِه، بوجهِة يحاوُرُه من اإقناَع لي�ص اجلّيِد للمحاوِر الأ�ســـا�ُص والّدافُع
اأو يعرفها. يراها ل اأموٍر غمو�َص حماوُرُه له يك�سَف اأن ياأُمُل نف�ِسه

عقيٍم َجَدٍل اإىل ينقلُب قد احلوار بع�َص اأّن ف ي ول�ســـّك احلّق ومعرفَة الو�ســـوَح ويطلُب العلَم يطلُب املتحاوَرين من كاّلً اإّن
ُخُلٍق. واأرفِع اأ�سلوٍب باأح�سِن جّيدين حماوريَن نكوَن اأن ومهّمتنا وَمقيٍت،

َمطلٌب احلديِث ف ي الُفر�ِص تكافوؤَ باأّن والإميان احلديث، ف ي امل�ساركِة ف ي الّنا�ِص بحّق الإميان احلواِر جناِح �سروِط من اإّن
نتيجة. اإىل ُيف�سي كي الّنقا�ص مو�سوع ُيحدََّد اأن احلوار بداية ف ي روري ال�سّ من اأّنُه كما ، وح�ساريٌّ اأخالقيٌّ

معلومـــاٍت اإعطـــاِء مـــن احلـــواِر ف ـــي ال�ّســـروِع قبـــَل بـــدَّ ول
ومن حولها، احلواُر �سيجري التي الق�ســـّيِة عن للمتحاوريَن
باملحاوِر والّتعري�ِص الّتجريِح عن البتعاُد حواٍر كّل ف ي املهّم

الآخِر.

لكّل ليجعَل احل�ســـوِر، اأحُد احلـــواَر يقوَد اأن الواجـــِب ومـــن
وف ي لغريِه، ُم�ســـاويًا الوقِت مـــن ِق�ســـطًا املجل�ِص ف ي حُماوٍر
اإليه ـــلنا تو�سّ ما اأهّم با�ســـتعرا�ِص نقـــوَم اأن علينـــا اخلتـــام

ر. خُمت�سَ ُملّخ�صٍ ف ي وتقدميه

بّكار الكرمي عبد د.
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اجلديدة املفردات

ومكروه. بغي�ص له. َمقيت: ثمرة ل عقيم:

الآتية: الأ�ضئلة عن الإجابة منك اأريد القراءة نهاية وف ي دقائق ثلث ملّدة متاأنية �ضامتة قراءة النَّ�سَّ اقراأ

احلوار ؟  1 ما

 

احلوار ؟  جناِح �سروُط 2 ما

 

للّن�صِّ ؟  العاّمة الفكرُة 3 ما

 

�صحيح ب�صكل الأ�صئلة عن الإجابة ا�صتطعت اأّنك واثق اأنا

للمعنى، املنا�سب وتي ال�سّ والّتلوين الكلمات بنية �ســـبط مراعيًا معّبة جهرّية قراءة النَّ�صِّ بقراءة الآن ابداأ … عزيزي
وجدت. اإن الأغالط لك وي�سّوب اجلهرّية ي�ستمع اإىل قراءتك اأن اأ�سرتك اأفراد اأحد اإىل لوطلبت وحّبذا

دقيقة. واإجابتك جمياًل خّطك وليكن والفهم ال�ستيعاب اأ�سئلة عن بالإجابة الأن لنبداأ

ال�صتيعاب والفهم
: النَّ�سِّ من ينا�ضب مبا ياأتي ف يما الفراغ 1 املأ

■ . احلوار هو: 

اجلدال هو:  ■

احلوار: جناح �ضروط من

Ԁ  

Ԁ  

Ԁ  
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للمحاور. الأ�ضا�ضّي الّدافع واحدٍة جملٍة ف ي 2 اأوجز

 

ف يها: املغلوط الإجابة و�ضّوب حيحة، ال�ضّ الإجابة 3 حّدد

■ )……( عليه. الّتفاق مّت ما ي�سمل خمت�سٌر احلوار: ملّخ�ٌص ف ي ال�ّسروع قبل به القيام ينبغي ما

■ )……( باملحاور. والّتجريح احلوار: الّتعري�ص اأثناء ف ي عنه البتعاد ينبغي ما

■ )……( للنقا�ص. املطروحة الق�سّية عن للمحاور معلومات احلوار: اإعطاء نهاية ف ي اإليه ل الّتو�سّ ينبغي ما

احلّق.( ومعرفة والو�سوح العلم يطلب املتحاوَرين من كاّلً قوله: )اإّن ف ي باملو�سوعّية الكاتب 4 اّت�سم

. النَّ�سِّ ف ي املو�ضوعّية على يدّلن اآخرين جانبني اذكر

 

تعّلم
اأو انفعالت انحياز، دون من التمّنيـــات، تبدو ف ي كما ولي�ص الواقع، ف ي هي كما الوقائع معرفـــة هي املو�ســـوعّية:

وعواطف.

والّدليّل الّلفظّيّ املعنى
والّدليّل: الّلفظّيّ املعنى اأ�سئلة اإىل معًا ننتقل اأن الآن راأيك ما

لها: املنا�ضب باملعنى خط حتتها ُو�ضَع الَّتي الكلمة بني �ضل ثّم جّيد، ب�ضكل ال�ّضوؤال 1 اقراأ

الّنا�ص بني نداولها الأّيام حتّولتوتلك

الأّيام متبادلدالت

بينهم. دولًة الأمُر ن�سّرفهااأ�سبح

الآتي: وفق معنى لها عبارة لتكّون مت�ضاّدَتني كلمَتني 2 اأعِط

ويداوي. ■ يجرح و……………… ■الكالم يحيي اهلل
و…………… ■ …………… الإن�سان.
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اللغوّية الّتدريبات
الآتي: الأ�ضلوب نط على عبارًة 1 اكتب

يراه. ■ ل ما حُماوَره ُيري اأن دافُعُه واإمّنا َنَظِرِه، بوجَهِة يحاوُرُه من اإقناَع لي�َص للُمحاِوِر الأ�سا�ُص الّدافُع

واإمّنا  ■ …………………… لي�ص اجلّيد للّطبيب الأ�سا�ُص الّدافُع

واإمّنا  ■ …………………… لي�ص اجلّيد لالعب الأ�سا�ُص الّدافُع

الآتي: الّنموذج وفق كلمات غ 2 �ضُ

دفع فهو دافع. ■

فهو…………… ■ طلب

فهو دار�ص. ■ ……………

الّتذّوق
به: ■ امل�ضّبه بذكر ياأتي ما اأكمل

الكاتب: قال
الآراء وتن�سج الأفكار، تتالقى فباحلوار

به:  وامل�سّبه م�سّبه، الآراء:
به:  وامل�سّبه م�سّبه، الأفكار:

انتهيت ؟  هل

درو�صه على مثابر تلميذ فاأنت لك �صكراً

�سطرين. ■ على يزيد ل مبا الّراأي عن الّتعبري ف ي عّبْ  بنّي عن حّقك

 

 

ال ّله �صاء اإن جديد در�س ف ي اللقاء واإىل خطاك و�صّدد بك ال ّله بارك



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول130 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأمرالّدر�س الّثاين فعل بناء
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الآخر.. 1 واملُعَتلِّ ال�سَّحيِح الأمِر فعِل ِبناِء حالِت تعّرِف
�سحيح.. 2 ب�سكٍل ِفكَرٍة عن التَّعبرِي ف ي الأمِر فعِل توظيِف
حيٍح.. 3 �سَ ب�سكٍل املُختلَفِة بحالِتِه الأمِر فعِل اإعراِب

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر التِّلميُذ عزيزي

اليوم. لهذا در�سنا حمور وهو الأمر فعل مع �سنبداأ والآن امل�سارع والفعل املا�سي الفعل �سابقًا تناولنا
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التِّلميذ: عزيزي

تذّكر
اأو امل�ستقبل. احلا�سر ف ي الفعل حدوِث طلِب على َتُدلُّ كلَمٌة هو: الأمِر فعُل

الأمثلة

ناق�س

باحلوار. ثقاَفتك عّزْز اأ. 

الّراأي. اإبداِء اإىل بادْرَن فتياُت يا ب. 

حوارك. ف ي العلَم اطلَبَّ ت. 

املعرفِة. بلوِغ اإىل �سبيٌل احلواَر اأنَّ اعلَمْن ث. 

)عّزْز - بادْرَن - اطلَبَّ - اعلَمْن( ؟ الآتية: لالأفعال الزمنّية الّدللة 1 ما

 

معتّلة ؟ اأم �سحيحٌة هي 2 هل

 

بنائه ؟ عالمُة ما اإذًا ُمتَّ�سل ؟ �سمرٌي )عّزْز( بالفعل اّت�سَل 3 هل

 

الّنون ؟ هذه اأ�سّمي ماذا مّت�سل ؟ �سمرٌي )بادْرَن( بالفعل اّت�سَل 4 هل

 

بها ؟ اّت�ساِلِه عنَد الفعِل بناِء عالمُة ما 5 اإذًا

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول132 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّنون ؟ هذه اأ�سّمي ماذا �سمري ؟ بهما اّت�سَل هل 6 )اطلَبَّ - اعلَمْن(

 

Ԁ .)ْن( اأو اخلف يفة )نَّ( الّثقيلة الّتوكيد نون اإّنها

اأح�صنت

اأو اخلف يفة ؟ الثَّقيلة الّتوكيد بنون اّت�سالِه عند الفعل بناِء 7 ماحركة

 

الأمر. الفعل بناء حالت معاً ن�ضتنتج تعال �ضديقي. يا الآن

ال�صتنتاج

الّن�سوة. نون به اأو اّت�سلت �سيء به يّت�سل ومل الآخر �سحيَح كان اإذا: ال�ّضكون على الأمر فعل ُيبنى

)ْن(. اأو اخلف يفة )ّن( الّثقيلة الّتوكيد نويّن اإحدى به اّت�سلت اإذا الفتح على ُيبنى

تدّرب
ياأتي: ما اأخرى مّرة زميلتَك واإىل مّرة زميلك اإىل لتطلب بال�ضَّكل، م�ضبوطاً الأمر فعل ا�ضتخدم

مو�سوعّية. ■ بطريقٍة الآخِر حواُر

زميلي:   ■

 

زميالتي:   ■
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املهّمة 1

الأمثلة

اأعِط الّنا�َص حقَّهم ف ي احلواِر. أ. 
ا�سُم اإىل احلواِر احل�سارّي. ب. 

ناق�س
ال�ّسابقني املثالني من الأمر فعل 1 ا�ستخرج

  

منهما ؟ كّل م�سارع 2 ما

  

منهما ؟ كلٍّ ف ي الأمر �سيَغَة اأ�ساب الَّذي الّتغيري 3 ما

ا�سُم ي�ضمو 

 

اأعِط يعطي
 

تعّلم
القاعدة: ا�ستنتاج الآن ميكننا

اآخره. من العلة حرف حذف على الآخر املعتل الأمر فعل ُيبنى



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول134 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
املثال: وفق الآخر، املعتّل الأمر فعل م�ضتخدماً زميلك رّد على طلباً �ضغ

بي. اّت�سال على بك.اأنا: ابَق اّت�سال على زميلي: �ساأبقى

العلم.اأنا:   طلب ف ي زميلي: �ساأ�سعى

خالفات.اأنا:   من بيننا كان ما زميلي: �ساأن�سى

املهّمة 2

الأمثلة

حياة. اأ�سلوَب حوارك من اجعلي اأ. 

و�سيلة. اأّنه على احلواِر اإىل انظرا ب. 

الآخرين. احتام على جميعًا احر�سوا ت. 

ناق�س
الّنموذج: وفق الآتي اجلدول ف ي و�ضّنفها ال�ضَّابقة الأمثلة من الأمر اأفعال ا�ضتخرج

الأمر بهم�ضارعهفعل اّت�ضل الَّذي مري الأمرال�ضّ بناء علمة

املخاطبةتعلنياجعلي املوؤّنثة اآخرهياء من الّنون حذف
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ال�صتنتاج
اإذا: الّنون حذف على الأمر فعل ُيبنى

املخاطبة. املوؤّنثة اأو ياء اأو واو اجلماعة الثنني األُف به اّت�سلت

تدّرب

املثال: وفق املنا�ضب الّتغيري واأجِر الّنون، حذف على مبنّية اأفعال اإىل الآتية الفقرة ف ي الواردة الأمر اأفعال حّول

واطلب وجه، اأكمل على املدر�سّية واجباتك واأدِّ تفهمه، ل عّما وا�ســـاأله للدَّر�ص، انتبه جّيدًا ل�ســـرِح املعّلم التِّلميذ: عزيزي
ثقافتك. يزيد ما اإىل ير�سدك اأن املعّلم اإىل

انتبهوا مثال:   انتبه

ب : مّت�ضلة الأفعال جتعل اأن باإمكانك اأّنه هنا اأذّكرك

األف الثنني اأو واو اجلماعة اأو ياء املوؤّنثة املخاطبة.

�صحيحة! �صتكون اإجاباتك اأن واثق اأنا

الّن�ضاط: هذا تنّفذ اأن راأيك ما الأمر فعل بناء حالت تعّرفت اأن التِّلميذ بعد عزيزي
الآتية: ور ال�سّ عن الّتعبري ف ي املختلفة بحالته الأمر فعل وّظف

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول136 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّنهائّي الّتقومي

ال�ّضبب: واذكر الآتي، املقطع ف ي الأمر فعل بناء علمة 1 حّدد

ينفُعِك ل ما تّنبي الفتاة: اأّيتهـــا واأنِت امَلو�ســـوعّي، احلواِر على ُقدراِتَك ونِّ احلوار، مَن هدفَك حّدد الفتـــى: اأّيهـــا
باهتمام. اإىل الآخريَن اأن�سْتَ ال�ّساّبات: اأّيتها ويا بحريٍَّة، يتحدَُّث الآخَر فدعوا ال�ّسباب اأّيها اأنتم اأّما الكالِم، من

 

 

 

 

الآتية: اجلملة ف ي خّط حتته ما 2 اأعرب

القول. �سدق اأبناءِك عّلمي الأّم: اأّيتها واأنِت لالآخرين، احتاَمهم وعّزْز احلديث اأدب على اأبناَءَك ربِّ الأب: اأّيها

 

 

 

 

العلم. وطلب اإليها العودة �سرورة على املدر�سة من املت�سّربني زمالئك حّث ف ي الأمر فعل 3 وّظف

 

 

 

 

لك �صكراً
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اأديبة عربّية من لبنان،  ُولدت ف ي فل�سطني وُتوّفيت ف ي القاهرة )1886 - 1941م(، من موؤّلفاتها )اأزاهري ُحلم ( اأطلقت 
ف ي عام )1914م( منتداها الأدبي.



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول138 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صّيقةالّدر�س الّثالث الُكوى
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

وا�ستيعاِبه.. 1 وفهِمه �سليمًة، جهرّيًة قراءًة النَّ�صِّ قراَءِة
جماليًَّا.. 2 النَّ�صِّ تذوُِّق

،لتقت�ض����ر رعايُتُه على العناية بطعامه ولبا�ض����ه وتربيته، اإّنه اإن�ض����ان يحتاج اإىل  اإ�ض����اءة على الن�س: الطفل كائٌن اإن�ضاينٌّ
التعبري عن نف�ضه وهموِمِه، واإىل احلرّية ف ي بناء �ضخ�ضّيته، وف يما ياأتي ن�سٌّ تعّب ف يه الكاتبة عن اإح�ضا�ضها بهذا احلّق:

- 1 -

اأُمثولًة وَدر�سنا واحدٍة، مدر�سٍة ف ي �سهورًا تعّلمنا غِر ال�سّ ف ي رف يقًة يل كانْت كئيبَتنِي، بعيَننِي الأ�سجاِر اإىل تنظُر راأيُتها
حزينةً ؟ اأراِك مايل قلُت: واحدة.

ف ي ُنِقَبت �ســـّيقٍة ُكوًى من اإل الب�ســـُر يراُه فال الف�ســـاِء ف ي ت�ســـرُي اجلميلَة مواكبُه اأرى اأن يحزُنني الّربيُع، ُيحزُنني قالْت:
عليها حقوٌق لالآخريَن يكوَن واأن بكوَّتي م�ســـتقّلًة اأكوَن اأّل وُيحزُنني الأرواِح، حوَل املجتمُع اأقاَمها التي احلديدّيِة اجلدراِن

اأريُد. ما لِمثَل �ساوؤوا كيَفما ويغلقوَنها يفتحوَنها

- 2 -

ُحرّية ؟ الّنباِت دوَن يكونوا اأن الإن�ساِن بني على ُقّدَر مِلَ قالْت:
والدي َنَظِر حتَت ر�ســـائُلها مترَّ اأن على فَنَتكاتُب عظيٌم، َولٌع بي ولها بها ويل زوِجها مع الإ�ســـكندرّية ت�ســـكُن �ســـقيقٌة يل

�ِسّنًا. العائلِة اأفراِد اأحدُث لأّنني اإيّل تنتهَي حّتى الأ�سغِر واأخي ووالدتي
�سعِف على تنمُّ لأّنها �ســـهوٍر، منُذ تعّذبني املعاملُة وهذِه عليِه، الّطالِع بعَد اإل البيِد �ســـندوِق ف ي اإليها ِخطابي ُيلقى ول

منّظمًا. مراقبٍة قلَم بيِتنا ف ي باأّن ُتذّكرين لأّنها ر�سالٌة اإيّل ورَدت كّلما اأتاأمّلُ و�سرُت بي، ثقِتِهم

- 3 -

ت�ســـعُِّب بنَي باعتداٍل والّت�ســـّرِف بِحذٍق لل�ســـرِي الفرِد وتاأهيُل احلياِة، دائرِة تو�ســـيُع هي واحدٍة غايٍة اإىل ترمـــي الّتبيـــة
بِه. ُيحيُط مّما والفائدِة ال�ّسعادِة و�سائَل ُم�ستخرجًا ال�ّسوؤوِن

باحلرّية. ال�ّسعوُر الواجِب معرفِة و�سرُط واجباِتِه، يعرَف اأن الفرِد على ويجب

- 4 -

اأو �سّرًا. خريًا م�سريهم يالقوَن ترِكهم ثمَّ للحياِة، الأبناِء بتهيئِة يقوما اأن الوالَدين على

q5.3
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اجلديدة املفردات
ياأتي: ف يما ومعناها الكلَمِة بني ل �ضِ التِّلميُذ: عزيزي

حذقكوىاأمثولة

اجلدار.منوذجمهارة ف ي خرق وهي ُكّوة، مفردها:

الفكرة العاّمة
الآتية: الأ�ضئلة عن الإجابة منك اأريد القراءة نهاية وف ي دقائق ثلث ملّدة َقًة متعمِّ �ضامَتًة قراَءًة النَّ�سَّ اقراأ

الفتاة ؟  حُتزن الَّتي الأموُر 1 ما

 

الّن�ّص ؟  اإليه ينتمي الَّذي الأدبيُّ الفنُّ 2 ما

 

للنَّ�صِّ ؟  العامَُّة الفكرُة 3 ما

 

ال�صتيعاب والفهم
اأّوًل

احلزينة ؟  بالفتاة الكاتبة تعّرفت 1 كيف

 

بينهما ؟  ن�ساأت التي العالقة 2 ما

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول140 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ياأتي: مّما حيحة ال�سّ الإجابة 3 اخت

حوَل: )احلرّية - الّربيع - الّتبية - احلزن( يدور ة الق�سّ مو�سوع

 

بالكاتبة ؟  ة اخلا�سّ الكّوة من فِهمَت 4 ماذا

 

ة: الق�سّ ف ي ورودها بح�سب الآتية الّرئي�سة الِفَكر 5 رّتب

واقعها. من الفتاِة ال�ّسليمة.معاناُة الّتبية معنى

الأبناء. تربية ف ي الوالَدين للفتاة.دوُر حزٍن م�سدُر الّربيُع

ثانيًا
الكاتبة ؟  عر�ستها الَّتي ال�ّسليمة الّتبوّية الأ�س�ص 1 ما

 

 

املراقبة( ؟  )قلم ب  الكاتبة ق�سَدت 2 ماذا

 

ة: الق�سّ ف ي الفتاة �سخ�سّيِة مالمح من 3 اأكمل:

الواقع. 1  . 4 . 3 . 2رف�ص

ياأتي: ف يما الّراأي من احلقيقة 4 مّيز

الإ�سكندرية. )……( ف ي ت�سكن �سقيقة احلياة. )……(يل دائرة تو�سيع اإىل تهدف التَّبية

)……( غر. ال�سّ ف ي رف يقة يل )……(كانت باحلرّية. ال�ّسعور الواجب معرفة �سرط
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تعّلم
اجلدل. يقبُل ول عنه، الّدفاُع ويتوّجُب يقينًا الثَّابُت ال�سَّيء هي احلقيقة:

واجلدل. احلوار ويقبل والتاأّمل، العتقاُد الّراأُي:

والّدليّل الّلفظّيّ املعنى
باأّن: هنا واأذّكرك الّثاين ال�ّضطر ف ي ومرادفها الأّول ال�ّضطر ف ي الكلمة بني �ضل ثّم جّيد، ب�ضكل ال�ّضوؤال اقراأ

نف�سه(. املعنى حتمل التي هوالكلمة )املرادف:

ت�سّعبقابلّيةَنَقْبُتاأمثولة

منوذجخرْقُتا�ستعدادتفّرق

)دون( ماّدة على وافتحه معجمك )اأح�ضر الّثاين ال�ّضوؤال اإىل الآن ننتقل
الآتية: اجلمل �سياق ف ي )دون( كلمة معنى ح و�سّ ثّم ف يها، وجدته ما اقراأ … وجدتها اأظّنك

حرّيًة؟ الّنباِت دون يكونوا اأن الإن�سان بني على ُقدِّر مَل الع�سب.اأ. من ب�ساٌط قدميَك دون ب.

وعوا�سف. اأمطاٌر الّربيِع دون ت.

تدريبات قرائّية

والّتلوين الكلمات بنيـــة �ســـبط ُمراعيًا جهرّيًة معّبًة قراءًة املدر�ســـّي الكتاب من النَّ�ـــصِّ بقراءة الآن ابـــداأ ... عزيـــزي
الأغالط لك وي�سّوب اأفراد اأ�سرتك اأن ي�ستمع اإىل قراءتك اجلهرّية اأحد اإىل لوطلبت وحّبذا للمعنى، املنا�ســـب ـــوتي ال�سّ

وجدت. اإن

اأخطائك ت�صويب على �صاعدك ملن و�صكراً اجلهرّية لقراءتك �صكراً عزيزي
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لغوّية تدريبات
اأخرى: مّرًة واملخاطب مّرًة، املتكّلم ب�ضيغة الآتية العبارة 1 اجعل

يحميهم. القومُي واخُلُلُق ُيراقُبهم، احليُّ ال�سَّمرُي

 

 

الّنموذج: وفق ياأتي ف يما الأفعال 2 حّول

………… …………  ندر�ص: …………  نر�سل: نكتب: نتكاتب  نذكر:

التذّوق
ياأتي: ما اأكمل

والفتاة الرَّبيع بني مت�سادة ثنائّية الكاتبة ر�سمت

عن  ■ يعب الرَّبيُع

عن  ■ تعّبُ الفتاة

الثنائّية  ■ هذه من الغر�ُص

عن لتعب ورة ال�سّ هذه حّول عليهما(. ُطبعت الأ�سف قبلة كاأّن مطبقتان )�سفتاها بقولها: الفتاة حزن عن الكاتبة عّبت
الفرح. م�ساعر

 

خطاك و�صّدد بك ال ّله بارك املبذول جهدك على اأ�صكرك اأن اإل ي�صعني ل اخلتام ف ي
ال ّله �صاء اإن جديد در�س ف ي اللقاء واإىل
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املا�صيالّدر�س الّرابع الفعل بناء
للمجهول املعتّل

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
للمعلوم.. 1 املبني الفعِل من للمجهوِل امَلبنيِّ الفعِل متييِز
�سحيح.. 2 ب�سكٍل للمجهول املبني املعتلِّ املا�سي الِفعِل �سوِغ

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معًا لنتذّكر التِّلميذ عزيزي

اليوم. لهذا در�سنا وهو حمور

q5.4
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املهّمة 1

الأمثلة

الّدر�َس. الطَّالُب َدَر�َس اأ. 

الباُب. ُفِتَح ب. 

املاُء. �ُضِرَب ت. 

ناق�س

للمعلوم املبني للمجهولالفعل املبني للمجهولالفعل بنائه طريقه

تذّكر
جمهول. ■ فاعله هوفعٌل للمجهول املبني الفعل
ّاخره. ■ قبل ما وك�سر اأّوله ِّ ب�سم للمجهول حيح ال�سّ املا�سي الفعل ُيبنى

�سبق: ما �سوء ف ي الآتيني الّتدريبني لننّفذ معنا تعاَل … �ضديقي

تدّرب
الآتية: اجلمل ف ي للمجهول املبني الفعل حتت خّطاً �ضع

الّطعاُم. بالتح�ّسن.اأُِكَل املري�ُص الإ�سرائيلي.�سعَر اجلي�ص اأ�سطورُة ُحطَِّمْت
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يلزم: ما وغري للمجهول املبني �ضيغة اإىل الآتية اجلملة ف ي الفعل حّول
املاَء.  العط�ساُن �سرَب

للمجهول. املعتّل املا�سي الفعل كيف ّيَة بناء لنتعّلم معنا تعال �سديقي والآن

تذّكر
والواو. والياء الألف هي: العّلة اأحرف

)الّناق�ص(. الآخر واملعتّل )الأجوف( الو�سط واملعتّل )املثال( الأّول املعتّل ُي�سّمى

املهّمة 2

الأمثلة

َع ُو�سِ اأ. 
�ُسِعَي ب. 
ِقيَل ت. 

ُدِعَي ث. 

العّلة. حرف موقع بح�ضب ال�ّضابقة الأفعال من كّلً 1 �ضّم
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باملطلوب: اجلدول 2 املأ

املبني املعتّل الفعل
للمجهول

موقع بح�ضب نوعه
العّلة منهحرف للمعلوم اأحرفاملبني على طراأ الَّذي التَّغيري

للمجهول املبني �ضوغ عند الفعل

َع ُو�سِ

ِقيَل

�ُسِعَي

ا�سُتطيَع

اأُريَد

ال�صتنتاج

اآخرِه. ■ قبل ما وَك�سِر اأّولِه ب�سّم للمجهول الأّول املعتّل املا�سي الفعل ُيبنى

قبلها. ■ ما وُيك�َسر ياًء، الألف ُتقلب )األف( املا�سي اآخر قبل كان اإذا

اأّوله. ■ �سّم مع ياًء، األفِه بقلِب للمجهول بالألف الآخر املعتّل املا�سي الفعل ُيبنى

تدريب1
تغيريه: يجب ما وغري للمجهول، ياأتي ف يما الأفعال ابِن

بها �ساَر وبع�ســـُهم بها �َســـما ـــهم بع�سُ وامل�ســـوؤولّيِة، والّتبيِة احلرّيِة مثل معّينٍة مفاهيَم تاَه خمتلفًة مواقَف الّنا�ُص وقَف
الّتاه. عك�َص

الِفكَرة. هذِه تعزيِز اإىل املرّبوَن وماَل الآخريَن، اأماَم احلديِث ف ي التاأّدِب اإىل القومُي اخُلُلُق َدعا
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قدراتك ؟  لتختب جديد بتدريٍب الآن راأيك ما

 

تدريب2
الآتي: اجلدول ف ي حة املو�ضّ النَّماذج وفق للمجهول املبنّي �ضيغة اإىل للمعلوم املبنّية الأفعال حّول

للمعلوم املبني للمجهولالفعل املبني للمعلومالفعل املبني للمجهولالفعل املبني الفعل

اأ�ساباأُريَداأراَد

اعتاَدُقوِبَلقابَل

قارنعوينعانى

نادىُاخترَياختاَر

قاربُتعوِمَلتعامَل

ا�ستفاَدُا�سُتطيَعا�ستطاع

تدريب3

ياأتي: ف يما حيحة ال�ضّ الإجابة اخرت

الفعل: من للمجهول املبني املا�سي

)عاَد(: )َعَيَد - َعَوَد - ِعيَد - ُعيَد(  ■

)بنى(: )َبَنَي - ُبِنَي - ُبَنَي - َبِنَي(  ■

- َوِعَد(  ■ )وعَد(: )ُوِعَد - ُوَعَد - ُوُعَد
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الّنهائّيّ الّتقومي
اأجب: ثّم الآتية، الفقرة 1 اقراأ

الّنا�ص. ■ بنَي الّتمييز قواعُد وُحدَِّدت الآخر، والّراأي الّراأي مفهوُم وُو�ّسَع احلرّية، باُب ُفِتَح

الكلمات: ■ من واجعل للمعلوم املبنّية اإىل للمجهول املبنّية من ال�ّسابقة الفقرة ف ي الأفعال حّول
لها. منا�سبًا فاعاًل )الّثقافة - القوانني - العلم(

 

 

 

املحكمِة( ف ي الق�ضّيُة )اأنهَيِت الآتية: اجلملة 2 اأعرب

اأُنهَيِت:  ■

 

الق�سّيُة:  ■

 

املحكمِة:  ■ …………………………… ف ي:

 

ال�سَّاكَنني(. للتقاء منعًا بالك�سر التَّاأنيث تاء )ُحّركت ملحظة:

التي الهواية ممار�سة ف ي الّتلميذ حّق عن متابطة، فقرة كتابة ف ي املختلفة بحالته للمجهول املبني الفعل 3 وّظف

يريدها.

 

 

التوظيف اأح�صنت لك �صكراً
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اخلام�س العّلةالدر�س حروف حذف
الأفعال اآخر من

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
معتّلة.. 1 واأفعاٍل �سحيحة اأفعاٍل اإىل الأفعاِل ت�سنيِف
العّلة.. 2 اأحرف ف يها حُتذف الَّتي ف املوا�سِع تعرُّ

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر التِّلميُذ: عزيزي

q5.5
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تذّكر
عّلة. حرف الأ�سلّية اأحرفه اأحد كان هو ما املعتّل الفعل اأّن

الأفعال. اآخر من العّلة حرف ف يها ُيحذف التي املوا�سع معًا �سنتعّرف هذا در�سنا وف ي

الأمثلة

اأمور. من عليك غُم�َص ما حواِرَك ف ي تق�صَّ اأ. 

املو�سوع. عن للمحاورين معلوماٍت اأعِط ب. 

احلوار. ف ي امل�ساركة ف ي الّنا�ص حقَّ تن�َص ل ت. 

ح�سٍن. باأ�سلوٍب اإل اأمر اإىل تدُع ل ث. 

ناق�س
ال�ّسابقة.  الأمثلة من الأفعال 1 ا�ستخرج

 

اإىل الزَّمن ؟  بالنِّ�سبِة الأفعال نوع 2 ما

 

منها ؟  العّلة حرف موقع 3 ما
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الّنموذج: وفق الآتي اجلدول ف ي الأفعال 4 �سّنف

املعتّل دللتهالفعل حيث من نوعه
منه العّلة حرف املحذوفوموقع احلذفاحلرف �ضبب

الآخرتق�صَّ معتّل )ى(اأمر العّلة لأّنهحرف اآخره من العّلة حرف حذف على مبني
الآخر معتّل

تدُع الآخرل معتّل )و(م�سارع العّلة جازم )ل الناهية(حرف بحرف م�سبوق لأّنه

ياأتي: كما القاعدة نوجز اأن الآن ميكننا

ال�صتنتاج

اآخر: من العّلة حرف ُيحذف

الآخر. ■ املعتّل الأمر فعل

جازم. ■ بحرف �ُسِبَق اإذا الآخر املعتّل امل�سارع الفعل

بنا. هّيا جاهز، اأنت الآتية: التَّدريبات معًا ننّفذ اأن الآن راأيك ما التِّلميُذ: عزيزي

تدريب1
ياأتي: ف يما الآخر املعتّلة الأفعال حول دائرة �ضع

تدّربيرعىتب�ّسمي�سموانه�ْصيرميي�سكت
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تدريب2
الآتية: الأفعال اأواخر من املحذوف العّلة حرف اكت�ضف

تنَه  ل

ين�َص  مل

ام�ص 

ا�سُم 

تدريب3
الآخر: املعتّل الأمر فعل م�ضتخدماً الآتيني باملوقف ني القيام زميلك اإىل اطلب

■ . العلِم:  طلِب ف ي ال�ّسعُي
 

هو مف يد:  ■ ف يما الفراِغ وقِت ق�ساُء

 

تدريب4
ياأتي: ف يما اللزَم التَّغيري واأجِر نهي اإىل ال�ضتفهام حّول

البّناء ؟  ■ احلوار ف ي غريك حقَّ اأتن�سى

 

الّراأي ؟  ■ عن الّتعبري ف ي حّقَك الّنا�ُص يبخ�َسَك اأن اأتر�سى

 

الآخر ؟  ■ اإخ�ساِع اإىل حوارَك ف ي ترمي هل
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املجزوم امل�ضارع اأو الفعل الآخر املعتّل الأمر فعل با�ض����تخدام عنهما عب ثّم الآتيتني، ����ورتني ال�ضّ تاأّمل �ض����ديقي يا والآن
الآخر. املعتّل

 

 

 

 

 

اأي�سًا. راأيهما تعرف كي بوالديك ال�ستعانة ميكنك رائعة، جملك اأّن نعلم نحن
الّتعّلم. ف ي حّقك عن الّتعبري ف ي الآخر املعتّل الفعل توّظف اأن اأريدك الآن

 

 

ننتظرك نلتقي عندما الّرائعة ُجملك نرى اأن ولبّد للتَّ�ســـويب بوالديك ال�ســـتعانة ميكنك باإجاباتك نثق نحن … ُبني
ب. ال�سّ بفارغ

اللُّغة ريا�ص مـــن رائعة رو�ســـة ف ي اآخر لقاء اإىل لك واأقول و�ســـبك جهدك على اأ�ســـكرك اأن اإل ي�ســـعني ل اخلتـــام ف ـــي
العربّية.

وفقك ال ّله
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الو�صف يالّدر�س ال�ّصاد�س املقطع كتابة
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

■ . كتاَبِة ن�صٍّ َو�سف يٍّ

�ضابقاً: تعّلمناها التي املعلومات بع�َس معاً لنتذّكَر التِّلميُذ عزيزي

واحدة. ■ ِفقراٍت يتناَوُل كلٌّ منها فكرًة اأ�سا�سّيًة من املقطُع يتاأّلُف

املفتاحّية. ■ الكلمة وتت�سّمن املقطِع فكرة من جزٌء هي واحدًة فكرًة تتناَوُل ُجَمٍل من الِفقَرُة تتاأّلُف

كالمه. ■ حمور على وتدّل الكاتب على تلّح اأهمّيًة، الأكرُث الكلمُة هي املفتاحّية الكلمة

اأجب: ثّم الآتي، املقطع اقراأ

نهارًا يطلُع عظيٌم كوكٌب )ال�ّسم�ُص
ومتى الّدنيا، ف ي�سيء ال�ّسرق، من
الأر�ِص على ال�سَّم�ِص �ُسعاُع �ســـقَط
الّزرَع، ف ُينِبُت ف يها، احلرارَة بعَث
األوانـــًا ُيك�ســـبُه ثـــّم ـــُجُه، وُين�سِ
قد تـــبًا الأر�َص فـــتى جميلـــًة،
من ياله الياقـــوت، باألواِن متـــاوَج

.) القلوب ! ي�سحر منظٍر

ال�ّسابق ؟  ■ املقطع ف ي املفتاحّية الكلمة ما

الأوىل ؟  ■ اجلملة ف ي ال�ّسم�َص الكاتُب و�سف مِبَ

ون�سَج ؟  ■ الّزرُع نبت اأن بعَد الأر�ص وجه الكاتب يرى كيف

Edmund Garman ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/3cl/15971785840/ امل�صدر:
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ني: الّن�ضّ بني الفرق لحظ ثّم الآتي، املقطع اقراأ الآن

وهبَّ ناع�سٍة، عيوٍن ف ي احلياة وبعث العروِق، اإىل وحّبًا دفئًا فت�سّلل �سعاعها واأر�سلت ذهب، من طبقًا ال�ّسماء ف ي )ترّبعت

الغايل(. للوطن يغّني مّت�سٍق حلٍن ف ي الكوُن

بينهما: الفرق لحظ ال�ّضم�ِس، ل�ضعاع و�ضٌف ال�ّضابقني املقطَعني ف ي

الأّول الّثايناملقطع املقطع

الأر�ص ■ على ي�سقُط ال�ّسم�ص �سعاُع

الأر�ص ■ ف ي احلرارَة َيبَعُث عاُع ال�سُّ

الّزرع ■ ا�ستح�ســـد اأن بعـــد فنّيٌة لوحـــٌة الأر�ـــصِ وجـــُه
والأحمر. والأخ�سر الأ�سفر بني األواُنها فتماوَجت

الأر�ص ■ اإىل يت�سّلُل ال�ّسم�ِص �سعاُع

العروق ■ ف ي الّدفَء َيبَعُث عاُع ال�سُّ

احلياَة ■ ف يها ال�سَّم�ِص �سعاُع بعَث مو�سيقّيٌة فرقٌة الكوُن
بالوطن. حّبًا تتغّنى وراحت فاأفاقت

و�ســـف ف ي اخليال الكاتبان ا�ســـتخدم وقد حقيقّيًا، املقطعني كال ف ي التِّلميذ كما تالحظ جاء مو�ســـوُع الو�ســـِف عزيزي
ال�ّسم�ص. �سعاع

تقول ؟ ماذا ال�ّضم�َس ت�ضَف اأن اإليك لوُطِلَب الآن

ال�ّسم�ص 

 

 

 

رائع و�صفك اأّن اأتوّقع … اأح�صنت

تعلم
الّنف�ص. ف ي امل�سهد هذا خّلفها الَّتي الأحا�سي�ِص اإظهاِر مع اأو متخّيٍل حقيقيٍّ م�سهٍد هوت�سويُر الو�ضف:

املا�سي والفعل وال�ستمرار احلركِة على لندلَّ امل�سارع والفعل واخلياَل، املعّبَة، الكلماِت الو�ض����ف: ف ي ن�ض����تخدم
م�سى. قد امل�سهد كان اإذا
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طّبق
الآتي: الّن�ضاط لننّفذ معنا تعال الآن و

الآتية: اللوحات من ذلك م�ستوحيًا ال�ّستاء ف�سل ف ي الّطبيعة حال عن يعب و�سف ّيًا مقطعًا اكتب

 

 

 

 

الّتقيم. عالمات تن�َص ل 	■ 
الآتي: الّنموذج غرار على ور ال�سّ عن الّتعبري ف ي اخليال ا�ستخدام على احر�ص 	■ 	

جميٌل �سوٌت عنها ف�سدَر طفَلها، ُتداِعُب كاأمٍّ اخل�ســـراَء الأغ�ســـاَن حّركت لطيفٌة ن�ســـماٌت هّبت الّربيع اأّيام من )ف ي يوم

مزرك�ٍص(. عرو�ص كثوِب بدا الَّذي الأر�ِص وجَه مزّينًة املو�سيقا هذه على الفّواحُة الأزهاُر ومتايلت تغّني، كاأّنها عذٌب

اأي�صًا راأيهما تعرف كي بوالديك ال�صتعانة ميكنك رائع و�صفك اأّن نعلم نحن

123

1
Marina ت�صوير:

https://www.flickr.com/photos/bazilick/5852423145/ امل�صدر:

2
JTokyo Times ت�صوير:

https://www.flickr.com/photos/localjapantimes/4594790964/ امل�صدر:

3
Heather Sunderland ت�صوير:

https://www.flickr.com/photos/rukakuusamo/5790389190/ امل�صدر:
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النهائّي الّتقومي
املحتّلة. فل�سطني ف ي هاينة ال�سّ جمازر ت�سّور والتي الّتلفاز، �سا�سة على ُتعر�ص التي ور ال�سّ ا�ستوقفتك

�ضاّب. ٍو ٍو�ضيخ طفل بني يفّرق ل عدّو جتاه م�ضاعرك ف يه ت�ضف مقطعني، من ذاتّياً اً ن�ضّ دفرتك ف ي اكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

اإر�صادات

الفرعّية. ■ والِفَكَر الّرئي�سَة الِفَكَر حّدد باملو�سوع البدِء قبَل

وعواطفك. ■ لنفعالِتَك املنا�سبَة الألفاَظ اخت

اللُّغوّية. ■ الأ�ساليِب ا�ستخداِم ف ي نّوع

بو�سوح. ■ م�ساعرَك عن عب

املعّبة. ■ والكلمات اخلياَل ا�ستخدم

الّتعبري. ■ ف ي املتكّلم �سمرَي ا�ستخدم ذاتّي النَّ�صَّ اأّن مبا

خطاك و�صّدد بك ال ّله بارك املبذول جهدك على اأ�صكرك اأن اإل ي�صعني ل اخلتام ف ي
ال ّله �صاء اإن جديد در�س ف ي اللقاء واإىل
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خطابالّدر�س الأّول من
الأ�صد ب�صار الّرئي�س ال�صّيد

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
وا�ستيعابه.. 1 وفهِمِه �سليمًة، جهرّيًة قراءًة النَّ�صَّ قراءِة
النَّ�صِّ جمالّيًا. 2 تذّوِق

- 1 -

… والإخوُة الأخواُت اأّيتها

العربّية. لالأّمِة خرٍي لقاَء الأ�سّقاِء بنَي اللِّقاُء هذا يكوَن اأن ف ي ٍوالأمُل ترحيب اأ�سدَق بكم اأرّحُب
اإمياننا من انطالقًا بها، نعتزُّ ُكبى وم�سوؤولّيٌة هو �سرٌف احلرجِة املرحلِة هذه ف ي �سوريَة ف ي العربّيِة القّمِة هذِه انعقاَد اإنَّ

العربّية. لأّمتنا امل�ستِك العربيِّ العمِل باأهمّية

- 2 -

طبيعّيًا قومّيًا تّمعًا ن�ســـّكُل ونحُن ونتعاوَن جنتمَع اأن بنا فحريٌّ الأهمّيِة بالغَة حتّولٍت ي�ســـهُد عامٍل ف ي اليوَم نعي�ُص نحُن
الّنجاِح. عوامِل كلَّ ميتلُك

ملا واإدانتنا اأملنا عن نعّبُ اإذ واإّننا العامل، �ســـمِت اأماَم َبعُد تفَّ مل اإ�ســـرائيَل جمازِر �ســـهداِء ودماُء جنتمُع اليوَم نحُن ها
غّزة. على املفرو�ِص للح�ساِر الَفورّي الك�سِر على ندعو للعمِل وح�ساٍر قتٍل من الفل�سطينيُّ �سعبنا لُه يتعّر�ُص

- 3 -

كاماًل. اجلولِن بعودِة اإل يتحّقَق لْن ال�ّسالَم اأنَّ �سورّيَة ف ي نوؤّكُد فاإّنا احلقوِق عن احلديِث اإطاِر وف ي

- 4 -

العربّيِة الّدوِل جلامعِة العام الأمنَي … وال�ّسمّو ال�سِّيادِة اأ�سحاَب

q`



159

امل�ســـتوى على ول�ســـّيما الأخريِة.. ال�ّســـنواِت ف ي ملحوظًا تناميًا العربّيُة الَبينّيُة العالقاُت �َســـِهَدت لقد … الإخوُة اأيُّها
باعتبارها القومّي امل�ســـتوى على العربّيِة اللُّغِة متتـــنِي على نعمُل والّتبوّي فنحُن الّثقاف ـــّي اجلانِب ف ي اأّمـــا القت�ســـادّي،

امل�ستقبِل. ِفقداَن وبالّتايل الّتاريِخ ِفقداَن يعني وِفقداُنها … وذاكرتنا وانتمائنا لثقافتنا الّرئي�سّي احلامل

ُهوّيَتنا وت�سوُن ِكياَننا حتفُظ واحلياِة للثَّقافِة لغًة لغُتنا تكوَن كي املعرفِة مبجتمِع العربّيِة اللُّغِة لربِط م�سروٌع القّمِة واأماَم
احل�سارّية.

الآتية: الأ�ضئلة عن الإجابة منك اأريد القراءة نهاية وف ي دقائق، ثلث ملّدة متاأنّيًة �ضامتًة قراءًة النَّ�سَّ اقراأ
�سورية ؟  ف ي العربّية القّمة موؤمتر انعقاد �سبب 1 ما

 

النَّ�صِّ ؟  اإليه ينتمي الَّذي الأدبّي الفّن 2 ما

 

للنَّ�صِّ ؟  العاّمُة الفكرة 3 ما

 

�صحيح ب�صكل الأ�صئلة عن الإجابة

وال�صتيعاب الفهم
الرئي�ص ؟  ال�سّيُد بنيَّ كما دم�سَق ف ي العربّيِة القّمِة انعقاُد يعني 1 ماذا

 

الّرئي�ص ؟  ال�سّيد خطاب �سملها التي املو�سوعات 2 ما
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اخلامتة ؟  ف ي متّنى وماذا خطابهِ ؟ بدايِة ف ي الرئي�ُص ال�سّيُد اأُمَل 3 ماذا

 

املعرفة ؟  مبجتمع العربّية اللُّغِة ربِط م�سروَع الّرئي�ص ال�سّيد طرَح 4 ملاذا

 

نواجهها ؟  اأْن ن�ستطيُع وكيف متا�سكنا ؟ تهّدد التي الّتحّديات 5 ما

 

ذلك.  على يدّل ما اخلطاب من هات والقومّي، الوطنّي بالعمق الرئي�ص ال�سّيد �سخ�سّية 6 متّيزت

 

)راأيًا - �سببًا - نتيجًة(.  الّرئي�ص ال�سّيد خطاب من 7 ا�ستخرج

 

 

 

والّدليّل الّلفظّيّ املعنى
)حرّي( ؟  كلمة مرادف 1 ما

)الأوقات - اأرّحب - متتني(. الكلمات: باأوائل ياأخذ معجم ف ي ورودها بح�سب الآتية الكلمات 2 رّتب

 

)الّتنامي - والّنماء(. كلمتي: بني املعنى ف ي الفرق 3 ما
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لغوّية تدريبات

الآتية: ■ امل�سارعة الأفعال من كّل عني باملعجم م�ستعينًا ا�سبط

)ي�سهُد - يطلُق - تلُب(

احلبل(. ■ القّمة - انعقاد )انعقاد مف يدتني: جملتني ف ي الآتيني الّتكيبني �سع

 

 

الّتذّوق

ياأتي: ف يما به وامل�ضّبه امل�ضّبه 1 بني

للح�سار. الفورّي الك�سِر على ندعو للعمِل

 

بنياننا. متا�ُسَك تهّدُد التي التحّديات من جملًة نعي�ُص

 

الِفَكر. وعمق الرّتاكيب وو�ضوح الألفاظ ب�ضهولة الّرئي�س ال�ضّيد خطاب 2 متّيز

اخلطاب.  من ذلك على يدّل ما هات

 

ال ّله وّفقك
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امل�صارعالّدر�س الّثاين الفعل بناء
للمجهول املعتّل

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
للمعلوم.. 1 املبني الفعِل من للمجهول املبني الفعِل متييِز
فكرة.. 2 عن الّتعبري ف ي وَتوظيُفُه �سحيٍح ب�سكٍل للمجهول املُعتلِّ املُ�سارع الفعِل �سوِغ

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معًا لنتذّكر التَّلميذ عزيزي
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املهمة 1

الأمثلة
الّراهنِة. املرحلِة �ضعوبَة العرُب ُيدِرُك اأ. 

الّراهنِة. املرحلِة �ضعوبُة ُتدَرُك ب. 

ناق�س
الأوىل ؟  اجلملة ف ي الرَّاهنة املرحلة �سعوبَة اأدرك من ُعِرف 1 هل

 

جمهول ؟  اأنَّه اأو الثَّانية ؟ اجلملة ف ي بالفعل قام من ُعرف 2 هل

 

اجلملة ؟  على طَراأَ الَّذي التَّغيرُي 3 ما

 

للمجهول ؟  امل�سارع الفعُل ُبِنَي 4 كيف

 

تذّكر
ّاخره. قبل ما وفتح ِّاأّوله ب�سم للمجهول حيح ال�سّ امل�سارع الفعل ُيبنى
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تدّرب
يلزم: ما وغري للمجهول الفعل ابِن

الوظيفَة. الّتلميُذ يكتُب
للمجهول. املعتّل امل�ضارع الفعل بناء كيف ّية لنتعّلم معنا تعال �ضديقي والآن

تذّكر
والواو. ■ والياء الألف هي: العّلة اأحرف
)الّناق�ص(. ■ الآخر واملعتّل )الأجوف( الأو�سط واملعتّل )املثال( الأّول املعتّل ي�سّمى

املهمة 2

الأمثلة

احلّق. اإىل ن�سُل عندما اأ. 

الّتحّديات. من جملًة نعي�ُص ب. 

نقوله. ف يما لي�ست الِعبُة ت. 

للعمِل. ندعو العرَب ث. 

متطّلباتنا. الّداخليُّ الإ�سالُح ُيلّبي ج. 

احلّق اإىل ُل ُيو�سَ عندما ح. 

الّتحّديات. من جملٌة ُتعا�ُص خ. 

ُيقاُل. ف يما لي�ست الِعبُة د. 

للعمِل. العرُب ُيدَعى ذ. 

ُمتطّلباتنا. ُتلبَّى ر. 
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ف ����ي اجلدول الآتي، ثمَّ حّول الأفعاَل املبنّيَة للمعلوم اإىل مبنّية  للمجهول املبنّية والأفعال للمعلوم املبنّية الأفع����اَل �ض����ّنف
الّنموذج: وفق للمجهول

املبني الفعل
للمعلوم

بح�ضب نوعه
العّلة حرف موقع

املبني الفعل
للمجهول

املبني �ضوغ عند الفعل اأحرف على طراأ الَّذي التَّغيري
للمجهول

الأّولَي�سُل ُلمعتّل امل�سارعةُيو�سَ حرف مَّ و�سُ املحذوف، العّلة حرف اأُعيد

الآخر.    قبل ما وُفِتَح

    

    

    

    

ال�صتنتاج

الآخر. ■ قبل ما وفتح امل�سارعة حرف و�سّم املحذوف العّلة حرف ُيبنى الفعل امل�سارع املعتّل الأّول للمجهول باإعادة

اأّوله ■ مَّ و�سُ األفًا املّد حرف ُقِلَب )و - ي( مّد حرف امل�سارع الفعل اآخر كان ما قبل اإذا

مق�سورة. ■ األفًا )و - ي( العّلة حرف وقلب اأّوله، ب�سّم للمجهول الآخر املعتّل امل�سارع الفعل ُيبنى
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تدّرب
بال�سَّكل. وا�سبطه للمجهول املبني امل�سارع اإىل الآتية الأفعال 1 حّول

للمعلوم: املبني املا�سي تهادىرمى�سكامتايلودَّالفعل

للمعلوم: املبني امل�سارع         َيودُّالفعل

للمجهول املبني امل�سارع         ُيَودُّالفعل

تاأليفك. ٍمن جمل ف ي للمجهول بنائها بعد ال�ّسابقة الأفعاِل من ثالثًة 2 �سع

 

 

 

 

 

الآتية: اجلملة 3 اأعرب

للعمِل( العرُب )ُيدَعى
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النهائّيّ الّتقومي

ينا�سب: مبا الآتية الفراغات 1 اأكمل

للمعلوم املبنّي للمجهولالفعل املبنّي اأ�سابهالفعل الذي التَّغيرُي

األفًاُي�ستعادي�ستعيد ياوؤه وُقلبت الأوَّل احلرف مَّ �سُ

يعتاد

يقف

املخل�ص. الإن�سان مكافاأة عن متابطة فقرة كتابة ف ي املختلفة بحالته للمجهول املبني امل�سارع الفعل 2 وّظف

 

 

 

 

 

)ي�ستف يد - يكافئ - يثيب(. للمجهول: بنائها بعد الآتية الأفعال من ال�ستفادة 3 ميكنك

 

 

 

بالتوف يق لك متنياتي مع



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول168 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الإع�صارالّدر�س الّثالث
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

وا�ستيعابه.. 1 وفهمه �سليمًة جهرّيًة قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
النَّ�صِّ جمالّيًا.. 2 تذّوِق

- 1 -

)الإع�سار( متّثُل ورة وال�سّ )بنيويورك(، احلديِث الفّن مبتحِف موجودٌة وهي )Carreno(كارينو للفّنان �ســـورًة راأيُت

لوحتِه. ف ي عنُه يعبَّ اأْن ا�ستطاَع فّنّي مبعنًى منها وخرَج العا�سفِة ف ي عا�َص الفّناَن اأّن ُيح�صُّ اإليها والّناظُر

خمتلفٍة. م�سادَر من َتُهبُّ الّريَح اأّن الّرائي ُت�سِعُر خمتلفٍة اّتاهاٍت ف ي مائلٌة والأ�سجاُر باحلركِة، مليئٌة فاللَّوحُة

q6.3

kakela ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/kakela/9658243/ امل�صدر:
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- 2 -

الّدّواماِت هذِه بنْيَ وي�ســـبُح دائرّيٍة حركٍة ذاِت دّواماٍت �ســـكِل على الأر�ِص على تدّفق الَّذي املُجاورِة ِع التُّ ماُء ذلك وحوَل

الأي�ســـِر اجلانِب وف ي ثياُبُه طاَرْت عاٍر طفٌل املاِء �ســـفحِة وعلى راأ�ســـُه، اإل يظهُر ل ثوٌر منُه وقريٌب الّذعُر، اأخذُه ح�ســـاٌن

ال�ّسريُر مَعها وطاَر اخّل�َســـبّيُة اأر�سّيُتُه وطاَرْت الف�ســـاِء، ف ي �َســـْقُفُه فطاَر العا�ســـفُة، بِه ـــَفْت َع�سَ ُكوٌخ ظهَر ـــورِة ال�سّ من

لأّوِل ال�سورِة ف ي والّناظُر الّريِح، بفعِل َتِئنُّ اأّنها ُيح�صُّ الّرائي تعُل اأو�ساٍع ف ي جميُعها وَظَهَرْت وَمقَعٌد، وامراأٌة ، احَلديديُّ

الَبِق، وُء �سَ لأّنُه �سوٍء اأّي من يتمّيُز وهو �سوٌء والّدواماِت، ـــحِب وال�سُّ الأ�سجاِر ف ي املُْنَعِك�ِص ال�ّســـاطِع بال�ســـوِء ُيح�ّص وْهلٍة

اأطلَق وَقْد دام�ٍص، ظالٍم ف ي وِء ال�سّ عن البعيدِة الأ�ســـياِء بع�َص تعُل بقّوٍة الأر�ِص ف ي الأج�ساَم اأ�ســـاَء ال�ّســـماِء ف ي مَلََع اإذا

اأو َزْوَبعة(. اإع�سار اأي - Tornado(ُتورنادو( �سورتِه على الفّناُن

- 3 -

واأحيانًا اأعلى، اإىل واأيديهنَّ َن يرُق�سْ وهّن )الباليه( براق�ساِت اأَ�سَبَه عليها ال�ّساقِط وِء بال�سّ والّنخيَل الأ�ســـجاَر اأرى كنُت

املو�سيقا. اأنغاَم اأح�صُّ كما والفواحِت، اأو القوامِت والّظالِل الأ�سواِء توزيَع اأُِح�صُّ اأُخرى

الّن�سوُة هَي تلَك دائمًة، ُمتعًة املاأ�ســـاَة َيقلَب اأْن ا�ستطاَع الَّذي للفّنان كونّيًة ب�ســـريًة اأَلي�َسْت �ِسعراً ؟ ـــورُة ال�سّ هذه األي�َســـْت

َجمالّيٍة. ِخْبٍة لكّل املُ�ساحبُة

الب�ضيوين حممود للكاتب:

الآتية: الأ�ضئلة عن الإجابة منك اأريد القراءة نهاية وف ي دقائق، ثلث ملّدة متاأنية �ضامتة قراءًة النَّ�سَّ اقراأ

املقالة ؟  مو�سوع 1 ما

 

الّلوحة ؟  ا�سم وما الّلوحة، ر�سم الَّذي الفنان ا�سم 2 ما

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول170 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

دقيقة. واإجابتك جميًل خّطك وليكن الّدفرت على والفهم ال�ضتيعاب اأ�ضئلة عن بالإجابة الآن ابداأ

ال�صتيعاب والفهم

الفّنان ؟  عا�َسها الَّتي الّتجربُة 1 ما

 

الّلوحة ؟  ف ي اجلمال �سرُّ 2 ما

 

املقالة.  مقاطع من مقطع لكّل عنوانًا 3 �سْع

 

الآتية: لالأمور تف�سري عن املقالة ف ي 4 ابحث

ورة.  ■ ال�سّ ف ي احلركُة

 

لالأ�سجار.  ■ املختلفة الّتاهات

 

وء.  ■ ال�سّ عن البعيدِة لالأ�سياِء الّدام�ُص الّظالُم

 

لّلوحة.  ■ امل�ساحبُة الّن�سوُة
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والّدليّل اللَّفظّي املعنى

عن: املعجم ف ي ابحث التِّلميُذ عزيزي

و�ساقية(.  ■ بني: )ُترعة املعنى ف ي الفرق

�سّد: )تخبو - ا�ست�سلم(  ■

مرادف: )دام�ص - َجليُت(  ■

جمع: )زوبعة - اإيقاع(.  ■

لغوّية تدريبات

املنا�سب. بال�ّسكل وزنها ا�سبط ثمَّ )املُْنَعِك�ص - الدّوامات - ا�سَت�ْسَلَم(، الآتية: الكلمات من كاًل ِزن

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول172 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

التذّوق

به: وامل�ضّبه امل�ضّبه بذكر الآتية الأدبّية ور ال�ضّ 1 حّلل

ثيابه(. )طارت الّطفل: و�سف ف ي الكاتب قال

 

 

 

�سقفه(. )طاَر الكوخ: و�سف ف ي وقال

 

 

 

الّريح(. بفعِل )تِئنُّ والكوخ: وال�ّسرير واملقعد املراأة و�سف ف ي وقال

 

 

 

ياأتي: ف يما اجلمال موطن 2 ما

والفواحت(. اأو الَقوامِت والّظالِل الأ�سواِء توزيَع اأُِح�صُّ (

 

يا بطل اأح�صنت
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حيحالّدر�س الّرابع ال�صّ الفعل اإ�صناد
مائر ال�صّ اإىل

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
وامل�سّعف(.. 1 واملهموز )ال�ّسامل ال�سَّحيِح: تعّرف اأنواع الفعِل
التَّغيري. 2 ور�سد والأمر وامل�ســـارع املا�سي ف ي مائِر ال�سّ اإىل ـــحيِح ال�سّ الفعِل اإ�ســـناِد

عليه. يطراأ الَّذي

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معًا التِّلميذ لنتذّكر عزيزي

)ا - و - ي(. العّلة اأحرِف يخلو من حيح: هو الَّذي ال�ضّ الفعُل

اأنواع: ثالثُة وله

َدَر�ص ■ مثال: والّت�سعيف الهمِز يخلو من هو الَّذي ال�ّضامل: حيح ال�ضّ

مثل: )اأخذ - داأب - بداأ( ■ همزة الأ�سلّية اأحرفه اأحد كان وهو ما املهموز: حيح ال�ضّ

مثال: )ردَّ - �سدَّ - مدَّ( ■ م�سّعفًا اأ�سوله اأحد كان وهو ما امل�ضّعف: حيح وال�ضّ

مائر. ال�سّ اإىل حيح ال�سّ الفعل اإ�سناد كيف ّية �سنتعّلم در�سنا ف ي واليوم

q6.5



 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول174 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهّمة 1

الأمثلة

اأجب: ثّم الآتي، اجلدول ف ي مائر ال�ضّ اإىل )ر�ضم( ال�ّضامل حيح ال�ضّ الفعل اإ�ضناد تتّبع

مائر املا�ضيال�ضّ امل�ضارعالفعل الأمرالفعل فعل

 اأر�ُسُمر�َسْمُتاأنا
ار�ُسْمتر�ُسُمر�سْمَتاأنَت

ار�سْمَنتر�سْمنر�سمُتَّاأنُتَّ

 ير�ُسُمر�سَمهَو

ناق�س

وامل�سارع املا�سي ف ي الّرفع �ســـمائِر اإىل اإ�سنادِه عنَد )َر�َســـَم( ال�ّســـامل ـــحيح ال�سّ الفعل حروف على تغيري طراأ 1 هل

والأمر ؟ 

 

 

تغيري ؟ اأي عليه يطراأ هل الّرفع، �سمائر بقّيِة اإىل )َر�َسَم( الفعل 2 اأ�سند
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تذّكر
اأم م�سارعًا اأم ما�سيًا الفعل اأكان �سواء مائر ال�سّ اإىل اإ�سناده عند ال�ّسامل حيح ال�سّ الفعل ف ي تغيري اأيُّ يحدُث ل

اأمرًا.

�سبق: ما �سوء ف ي الآتي الّتدريب لننّفذ معنا تعاَل … �ضديقي

تدّرب

من: كّل خماطبة ف ي الأمر ب�سيغة )علم( الفعل ا�ستخدم

كور:  الذُّ 1 جماعة

الّذكور:  من 2 اثنني

الإناث:  3 جماعة

املهّمة 2

مائر. ال�سّ اإىل )اأخذ - َداأَب - َبَداأ( املهموزة حيحة ال�سّ الأفعال اإ�سناد كيف ّية لنتعّلم معنا تعال �سديقي والآن



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول176 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأمثلة

مائر املا�ضيال�ضّ امل�ضارعالفعل الأمرالفعل فعل

 اآُخُذ - اأداأُب - اأبداأُاأخْذُت - داأْبُت - بداأُتاأنا

ُخْذ - اداأْب - ابداأْتاأُخُذ - تداأُب - تبداأُاأخْذَت - داأْبَت - بداأَتاأنَت

ُخذَن - اداأْبَن - ابَداأَنتاأُخْذَن - تداأْبَن - تبداأناأخذُتنَّ - داأبُتَّ - بداأُتّناأنُتّ

 ياأخُذ - يداأُب - يبداأُاأََخَذ - داأََب - بداأهَو

 ياأُخذَن - يداأبَن - يبداأَناأَخذَن - داأْبَن - بداأَنهّن

ناق�س

املا�سي ؟ �سيغة ف ي الّرفع �سمائر اإىل اإ�سناده الأّول )اأََخَذ( عند املهموز الفعل على تغيري طراأ 1 هل

 

 

امل�سارع ؟ �سيغة ف ي املفرد املتكّلم �سمري اإىل اإ�سناده عند )اأََخَذ( الأّول املهموز الفعل على طراأ الَّذي الّتغيري 2 ما
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�سيغة ف ي الّن�سوة ونون املذّكر املخاطب املفرد اإىل اإ�سناده عند )اأََخَذ( الأّول املهموز الفعل على طراأ الَّذي الّتغيري 3 ما

الأمر ؟ 

 

الأمر ؟ �سيغة ف ي املخاطب �سمائر بقّية اإىل اإ�سناده عند تغيري اأّي )اأََخَذ( الفعل على يطَراأ 4 هل

 

 

ال�صتنتاج

مّدة. ■ الهمزة ُتقَلُب امل�سارع �سيغة ف ي املفرد املتكّلم �سمري اإىل حيح املهموز الأّول الفعل ال�سّ اإ�سناد عند

همزُتُه. ■ حُتَذف الأمر �سيغة ف ي مائر ال�سّ اإىل الفعل املهموز الأّول اإ�سناد عند

الفعل ■ اأكان �سواٌء الّرفع �سمائر اإىل اإ�سناده حيح املهموز الو�سط واملهموز الآخر عند الفعل ال�سّ ف ي تغيري اأيُّ يحُدُث ل

اأمرًا. اأم م�سارعًا اأم ما�سيًا

تدّرب
)البقـــرة 187( الفجِر{ م���ن الأ�س���وِد اليِط من الأبي�ُض اليُط يتب���ن حّتى وا�سب���وا تع����اىل: }وكل���وا يق����ول

مائر. ■ ال�ضّ اإىل اإ�ضناده عند تغيري من عليه طراأ ما بني ثمَّ مهموزاً، فعًل ال�ّضابقة الكرمية الآية من حّدد

 

ينا�ضب: ■ مبا الفراغ اأمتِم

ُمبدعًا. اأكوَن اأن ………… واليوم ُمتفّوقًا اأكون اأن اأِملُت بالأم�ِص



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول178 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهّمة 3

الأمثلة
اأجب: ثمَّ الآتي، اجلدول ف ي مائر ال�سّ اإىل )مدَّ( امل�سّعف الفعل اإ�سناد تتّبع التَّلميذ: عزيزي

مائر املا�ضيال�ضّ امل�ضارعالفعل الأمرالفعل فعل

 اأمدُّمَددُتاأنا

امُدْدمتدُّمَدْدَتاأنَت - ُمدَّ

ُمّدامتّدانمَدْدمُتااأنتما

امُدْدَنمتُدْدَنمَدْدُتنَّاأنّت

 ميدَُّمدَّهو

مَيّدانَمّداهما

ميُدْدَنمَدْدَنهّن

ناق�س

املا�سي. ف ي واملخاطب املتكّلم �سمائر اإىل اإ�سناده عند )مدَّ( امل�سّعف ال�سحيح الفعل على طراأ الَّذي التَّغيرُي ما  1

 

املا�سي ؟ ف ي الغائب �سمائر اإىل اإ�سناده عند تغيري عليه طراأَ 2 هل
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والأمر ؟ امل�سارع ف ي النُّ�سوِة نون اإىل اإ�سناده عند عليه طراأ الَّذي التَّغيرُي 3 ما

 

 

الأمر ؟ حالة ف ي اأو اإبقاوؤه امل�سّعف الفعل اإدغام فّك يجوز 4 متى

 

 

تغيري ؟ اإىل بقّية �سمائر الّرفع، هل يطراأ عليه اأيُّ )مدَّ( الفعل 5 اأ�سند

 

ال�صتنتاج

الآتية: احلالت ف ي الإدغام فّك غري تغيري اأّي ف يه ُيحدث ل مائِر ال�ضّ اإىل امل�ضّعف حيُح ال�ضّ الفعُل اأُ�ضنَد اإذا

واملخاطب. ■ املتكّلم �سمائر اإىل اإ�سناده عند امل�سّعف حيح ال�سّ املا�سي الفعل

اأمرًا. ■ اأم م�سارعًا اأم ما�سيًا اأكان �سواٌء الّن�سوة نون اإىل اإ�سناده عند امل�سّعف حيح ال�سّ الفعل

املذّكر. ■ املخاطب املفرد اإىل اإ�سناده عند اأو اإبقاوؤه امل�سّعف الأمر فعل اإدغام فكُّ يجوُز

تدّرب

ف ي وا�ســـتخدمهما خمتلفتني بطريقتني املذّكر املخاطب املفرد �ســـمري اإىل امل�ســـند الأمر �ســـيغة من )�ســـدَّ( الفعل حّول

اإن�سائك.   من جملتني

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول180 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

النهائّيّ الّتقومي
اأجب: ثّم ياأتي، ما 1 اقراأ

داأَب ن�ساأْت بنَي اجلبِل والّنهِر عالقٌة اأبديٌة حيُث قريتي، ف ي اأ�سرتها اأفراِد اأجمَل مَّ ب�سطت الّطبيعُة ذراعيها لت�سُ

اأمامها. بالوقوف اأُمْرَت و�سموَخ جبلها �ساحِلها جماَل فراأيَت مرْرَت بالالذقّيِة واإذا ا�ستمرارها، على منهما كلٌّ

باملطلوب: اجلدول واملأ ال�ّضابقة، الفقرة ف ي الواردة حيحة ال�ضّ الأفعال ا�ضتخرج

حيح ال�ضّ اإليهنوعهالفعل اأ�ضند الذي مري ال�ضّ

ووجوبه. الإدغام فّك جواز مو�سع بني ثّم املخاطب، �سمائر اإىل واأ�سندُه )َمرْرُت( الفعل من الأمر فعل غ 2 �سُ

 

 

 

الالزم: الّتغيري واأجِر امل�سارع، اإىل )اأمرتك بالوقوف( اجلملة ف ي الوارد املا�سي الفعل 3 حّول

 

املنا�سبة. مائر ال�سّ اإىل باإ�سناده ال�ّسكون على مبنّيًا )ب�سَطْت( الفعل 4 اجعل
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ال�ّسابق. النَّ�ّص ف ي خّط حتتُه َع ُو�سِ ما 5 اأعرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مائر. ال�سّ اإىل واملعتّل حيح ال�سّ الفعلني اإ�سناد موّظفًا بفقرة ّ طبيعي م�سهد عن 6 عب

 

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول182 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اخلام�س الّتفريقالدر�س األف
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

كتابتها.. 1 ِع ومو�سِ التَّفريِق. األِف تعّرف
تعليل �سبب ت�سمَيِتها بهذا ال�سم. . 2

تذّكر

لنتذّكر معًا ماياأتي: التِّلميُذ عزيزي

الأمثلة
اأجب: ثمَّ الآتية، العبارة اقراأ

اأو تخبو ف ي بقّوٍة املو�ســـيقا، وهي تهبُط وتعلو وتـــتّدُد كاأنغاِم الأ�ســـواِء توزيَع اأنَّ اأح�ّســـوا ف يها تاأّملوا اإن )فناظـــرو الّلوحِة

الف�ساء(.

q6.6
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حيحة ف يما ياأتي:  ال�ضّ الإجابة حتت خّطاً �ضع

�سمري(. ■ - اأ�سلي تعلو تخبو)حرف الفعلني: الواو ف ي

متَّ�سل(. ■ �سمري - اأ�سلي )حرف تاأّملوا: الفعل الواو ف ي

مّت�سل(. ■ �سمري - )واو اجلمع ناظرو: اجلمع الواو ف ي

مّت�سل(. ■ �سمري - )واو اأ�سلّية ذو علٍم اأبوك قولنا: ف ي )ذو( كلمة الواو ف ي

ذو(. - )ناظرو من كّل نهاية ف ي اإ�ضافتها وعدم )تاأّملوا(، الفعل نهاية ف ي الألف اإ�ضافة عّلل

 

 

الآتية: القاعدة ا�ضتنتاج الآن ميكننا ال�ضابقة احلالت تاأّمل بعد التلميذ عزيزي

تعلم
بنَي تفّرُق لأّنها التَّفريِق األُف و�ُسّميت )واو اجلماعة(، بالأفعال املّت�ســـِل مرِي ال�سّ بعَد ُت�ســـاُف األٌف التَّفريق: األُف

ال�سَّامل(. املذكَِّر و واو جمع و)الواو الأ�سلّية واو اجلماعة( )�سمري

تدّرب
الآتية: اجلمل ف ي قو�ضني بني مّما ينا�ضب مبا الفراغ املأ

اأبو(. ■ - )اأبوا احل�سني بن اأحمد الّطيب هو ……………… املتنّبي

تنموا(. ■ - )تنمو م�سرقٍة بحياة مب�ّسرًة ……………… الأزهاَر فلتتِك

للجميع. ■ بهجٍة م�سدَر لتكوَن دعوها بل تعلوا(، - )تعلو الفردّية للبهجة م�سدرًا الأزهاَر ……………… ول

زارعوا ■ - )زارعو احلدائـــق اأّوًل يقطعهـــا ملن ولي�ســـت للعاّمة، لتكـــون الأزهار هـــذه ……………… ـــَع و�سَ فقـــد
احلدائق(.
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الّتلخي�سالّدر�س ال�ّصاد�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الكلمات. ■ من حُمدٍَّد عدٍد ف ي َن�صٍّ تلخي�صِ

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر

الرَّئي�َســـِة، وِفَكِرِه العامَِّة وفكرِتِه النَّ�صِّ جوهر على احِلفاِظ مع الكلماِت من حمّدٍد عدٍد ف ي النَّ�صِّ هو اإيجاُز الّتلخي�ـــص:
فكره. �سوغ اإعاَدِة ف ي اللُّغويَِّة واملقدَرِة للنَّ�صِّ الواعيِة القراَءِة على ويعتمُد

q6.7

 Stròlic Furlàn - Davide Gabino ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/strolicfurlan/9162893987/ امل�صدر:
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الآتي: التَّطبيقّي املثال هذا خلل من التَّلخي�ِس خطواِت الآن �ضنتعّلُم التِّلميذ: عزيزي

وقد الإن�ســـايّن، وموروِثها وح�ســـاَرِتها ثقاَفِتها عن الّتعبرُي يتمُّ فِبِه لالأّمِة، الوطنّيِة املظاهِر من مظهرًا الفنوِن تعّلُم ُيعدُّ

الفنوِن، تعّلِم اأهمّيَة واملُعّلمنَي املتعّلمنَي وعي مدى املا�سية ال�ّسنوات خالَل اأُجرَيت التي الّدرا�ساُت اأظهرت

ـــروُط ال�سُّ تتوافُر وعندما الفنوِن مظاهُر تتنـــّوُع املتاحة وال�ســـتعدادات املهاراِت وبتنّوِع الّتبوّيـــة، البامج ف ي وقيمتهـــا

بجميِع الفنّية اإمكاناتـــه عن يعّبّ اأن املتعّلُم ي�ســـتطيُع واأدوات، ومـــوادَّ خاماٍت من وم�ســـتلزماته والبتكار للخلق املالِئَمـــُة

اإىل اأو يلجاأ تعبرٍي، اأداَة بو�سفها اللُّغة على يعتمُد الذي الّنرث اأو بكتابِة اللَّفظّي، ليعّبّ باملظهِر مثاًل ال�ّسعَر ف يقوُل اأ�سكالها

اأو ُيعّبُ واملو�سيقا، كالغناء وتّي ال�سّ باملظهر اأو ُيعب باأنواعه، كالّرق�ص الأخرى الأداء وفنون الّتمثيل مثل احَلَركّي املظهر

وممار�سة والّتزيني كالّنق�ص التطبيقّية اأو بالفنون واحلفر والّنحت والّت�سوير بالّر�سم الّت�سكيل كفنون الب�ســـرّي باملظهر

املختلفة. احِلَرِف من اأنواٍع

الآتية: اخلطوات بتنف يذ معاً �ضنبداأ

واعيًة. قراءًة النَّ�صِّ 1 قراءُة

العاّمة والِفَكر الرَّئي�سة. الفكرِة 2 حتديُد
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مراعيًا امل�سطلحات، عدا ما اأو مفرداته، الأ�سلّي النَّ�ّص جمل تكرار تّنب مع جديد باأ�سلوب الّرئي�سة الفكر �سوغ  3

املحّددة. الكلمات عدد

الّتلخي�ص. لتكويِن الّربِط اأدواِت با�ستخداِم الفكِر بني 4 الّربُط

والفرعّية. الرَّئي�سَة الفكَر ت�سّمنه من للتاأّكِد الأ�سلّي بالنَّ�صِّ ومقارنته الّتلخي�صِ 5 قراءُة

Ԁ :الآتي الّتلخي�ص تكوين الآن ميكننا

بح�سب الفنوُن وتتنّوع الإن�ســـايّن، احل�ســـارّي واإرثها الأُم ثقافاِت تعك�ص فهي كبى، اأهمّيًة الفنون لتعّلِم
يعتمُد ما فمنها كثريًة، مظاهَر وتاأخذ املتاحة، والأدوات والإمكانـــات للفرد الإبداعّية والقدرات املواهـــِب

اأو الب�سرّي. وتيِّ اأو ال�سّ اأو احلركيِّ اللَّفظيِّ املظهِر على

تعّلم
الّتلخي�س: خطوات

واعية.. 1 قراءًة النَّ�صِّ قراءُة

الرَّئي�سة.. 2 والِفَكِر العامَِّة الفكرِة حتديُد

جديد.. 3 باأ�سلوٍب الّرئي�سِة الِفَكِر �سوِغ اإعادُة

الّتلخي�ص.. 4 لتكوين الّربِط اأدواِت با�ستخداِم الِفَكِر بنَي الّربُط
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تذّكر
اجُلَمل. ■ بني الّتقيم عالمات و�سع

الِفَقرة. ■ بداية ف ي فراٍغ ترك

تدّرب
اأ�ضطر: اأربعة ف ي وخّل�ضه الآتي النَّ�سَّ اقراأ

بالّرغم بها وي�ستمتعوَن الأطفاِل براِمَج يالزموَن الكباِر بع�ُص هناَك بل الأطفال، براِمَج يتابُع من وحَدهم الأطفاُل لي�َص
الّتلفاز مالزمُة وت�ســـبُح الِكَب، بعَد تطّلعاِتهم ُيهملوَن قد اأّنهم درجِة اإىل اآفاُقهم تتجّمُد وهوؤلِء ال�ّســـّن، ف ي تقّدمهم من

حياتهم. م�ستقبِل ف ي تفكرٍي دون من الأثرَي عامَلهم

بالبود يّت�سُم فاإّنه الّتلفاز ُيالزم الَّذي اجليل اأّما الإدمان، ٍمن نوع اإىل وُتف�سي �سّيئة مبواقف ُتنذر َمَر�سّيٌة ظاهرٌة وهذه
عاطف ّية برامج من املُح�سَّل خجِلِه اإىل اإ�ســـافًة بالآخرين، الحتكاك فر�ص قّلِة ب�ســـبب وُعزلته، فردّيته وُطغيان العاطف ّي
عن بعيدًا يعي�ُص الّتلفاز برامج مع فالّطفُل الواِقَع، تتجاوُز )رومان�ســـّية( �سخ�ســـّيات ر�ســـم قي وتباِلُغ املثالّية، ف ي ُتفرط

اأمامه. وقته ُجلَّ ق�سى اإن احلياِة
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