






ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين2 ة، ال�صّ برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّيّ

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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وطنّية ق�صايا الثامنة: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

م�سقّيةن�سو�صالأّول الدِّ 37الق�سيدة

الّلغةالّثاين الإ�سارة(قواعد )اأ�سماء املعارف 44اأنواع

ةاإمالءالّثالث الثُّالثيَّ فوق الكلمات اأواخر ف ي اللّينة الألف 50كتابة

وظيفيالّرابع )الكلمة(تعبري اخِلطاب 55كتابة

الروحّية القيم ال�ّصابعة: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

الن�سو�صالأّول الأقاربقراءة 7بّر

الّلغةالّثاين واملعرفةقواعد كرة 12النَّ

الثُّالثّيةاإمالءالّثالث والأفعال الأ�سماء اآخر ف ي اللّينة 17الألف

اإبداعيالّرابع م�سرحّيةتعبري اإىل ة الق�سَّ 21حتويل

الوطنن�سو�صاخلام�ص ربوع ف ي 25رحلة

الّلغةال�ّساد�ص العلمقواعد 30ا�سم
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اأدبّية فنون ا�صعة: التَّ الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

طائرةن�سو�صالأّول 59ف ي

الّلغةالّثاين امل�ستتة(قواعد - )البارزة مائر 65ال�سِّ

نرثّيةالّثالث العربّيم�سرحية 70الكرم

الّلغةالّرابع املّت�سلةقواعد مائر 77ال�سَّ

الو�سل(اإمالءاخلام�ص همزة )حذف )1( احلذف مواطن 83بع�ص

نرثّيةتعبريال�ّساد�ص ة ق�سّ اإىل ال�سعرّية ة الق�سَّ 87حتويل

الأهلّية اجلمعّيات العا�رشة: الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

فلن�سو�صالأّول الطِّ 93اأنقذوا

الّلغةالّثاين املو�سولقواعد 98ال�سم

جديدن�سو�صالّثالث من ت�سرق م�ص 105ال�سَّ

الّلغةالّرابع ال�سمّيةقواعد 110اجلملة

اإمالءاخلام�ص
)2( احلذف مواطن بع�ص

الإ�سارة( اأ�سماء بع�ص من الألف )حذف
116

البياناتتعبريال�ّساد�ص جدول 118معاجلة
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والف�صائيَّات الإعالم ع�رشة: انية الثَّ الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

فِلن�سو�صالأّول الطِّ ثقافة ف ي الف�سائّيات 157تاأثرُي

الّلغةالّثاين اق�سةقواعد النَّ 160الأفعاُل

167الإعالناتقراءةالّثالث

الّلغةالّرابع روعقواعد وال�سُّ جاء والرَّ املقاربة 170اأفعال

الّلغةاخلام�ص الإعالنقواعد 176كتابُة

�صبابّية ق�صايا ع�رشة: احلادية الوحدة

الّدر�ساملجالالّدر�س ال�صفحةعنوان رقم

123ال�ّسبابن�سو�صالأّول

الّلغةالّثاين املبتداأقواعد على اخلب 128تقدمي

القاتلن�سو�صالّثالث 135الغرام

الّلغةالّرابع بالفعلقواعد امل�سّبهة 140الأحرف

بع�ص مواطن احلذف )3( اإمالءاخلام�ص
)حذف الألف من بع�ص الأ�سماء وما ال�ستفهاميَّة(

147

ةتعبريال�ّساد�ص الق�سَّ 153كتابة
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املقّنع الكندي: هو حمّمد بن عمري بن اأبي �ســـّمر الكندي احل�ســـرمّي، �ساعٌر اأموّي مقّل، ولد ف ي ح�سرموت، وتوف ّي عام 
)70 هـ - 960 م(
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الأّول بّر الأقاربالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

وبيَئِتِه.. 1 اعِر ال�سَّ تعّرِف
ِة.. 2 والَفرعيَّ الّرئي�َسِة الِفَكِر حتديِد
3 .. النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضاءٌة على الن�ّص: كان املقّنع الكندّي �سّيدًا ف ي قومه، وكان ل يردُّ �سائاًل حّتى اأتلف جميع ماله ف ي عطاياه، فعاتبُه َقوُمُه 
على كرثة اإنفاقه، وال�ستدانة ف ي �سبيل ذلك فدافع عن موقفه ومبدئه ف ي احلياة.

الن�ّس:

ا11 َو�إِنمَّ َقومي ْيِن �لدمَّ في َحْمد�ُيعاِتُبني ُتك�ِسُبُهم �أَ�سياَء في ُديويَن

ًة21 َمرمَّ �أُو�ِسُ َكي���َف َقومي َي���َر �جَلْهد��أََلْ �لُع�َسُة َتْبُلَغ َحّتى و�أُع�ِسُ

بًا31 َتَقرُّ ِمنُهْم �لإِقت���اُر ز�َدين ُبْعد�َفم���ا ِمنُهُم �لِغنى َف�سُل ز�َدين َول

�أَبي41 َبِني َوَبْيَ َبيِني �لمَّ���ذي ِجّد�َو�إِنمَّ َلُخَتِلٌف ���ي َعمِّ َبني َوَبَي

حلوَمُهم51 َوَفْرُت حَلمي َياأُكلو� د�َفاإِْن َمْ لَُهم بنْيُت َمدي َيهِدمو� َو�إِن

غيوَبُهم61 َحِفْظُت َغْيبي يمَّعو� �سَ ُر�سد�َو�إِْن لَُهم َهَويُت َغيِّي َهَوْو� ُهم َو�إِن

بي71 َترُّ ِبَنح�ٍس َطري�ً َزَجُرو� �َسْعد�َو�إِن ِبِهم َتُرُّ َطري�ً لَُهم َزَج���رُت

َعَليِهُم81 �لَقدمَي �حِلق���َد �أَحِمُل �حِلْقد�َول َيحِمُل َمن �لَقوِم َكرمُي َولَي�َس

ِغًنى91 يل َتتاَبَع �إِن مايل ُجلُّ ِرْفد�لَُه���م �أَُكلِّْفُهُم َلْ م���ايل َق���لمَّ َو�إِْن

q7.1
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املفردات �رشح

واملعونة العطاء به ِرْفد: اأو �ساح بح�ساة اأثاره ال�سالل زجره: غيِّي:

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �ضل

املجداجلهداأع�سر

امل�سّقةافتقرالنبل وال�ّسرف

العاّمة الفكرة
مّما ياأتي: املنا�ضبة الفكرة اختيار خالل من العاّمة فكرته حمّدداً �ضامتًة قراءًة الن�ّص اقراأ

ين الدَّ عن احلديُث اأ. 

الأقارب وبّر الَكَرِم عن احلديُث ب. 

وَقوِمِه. اعِر ال�سَّ بنَي التناق�ُص ت. 

الّرئي�صة الفكر
: النَّ�صِّ ف ي ت�ضل�ضِلها بَح�ْضِب الآتيَة الِفَكَر رّتِب

ِه. ■ عمِّ واأبناِء اعِر ال�سَّ بنَي فيما التَّناُق�ُص )…(

َلُه. ■ واأمنياُتهم لقوِمِه اعِر ال�سَّ اأمنياُت )…(

الإنفاِق. ■ ف ي اإ�سراِفِه على زعيَمها القبيلِة عتاُب )…(

والُي�ْسِر. ■ الُع�ْسِر بنَي اعِر ال�سَّ اأّياِم تقلُُّب )…(
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والفهم ال�صتيعاب
والفهم: ال�ستيعاب اأ�سئلة لتنفيذ معًا لننتقل

بها. راأَيَك بنّيْ العرب، عند قدميٍة عادٍة اإىل ابِع ال�ضَّ البيِت ف ي اعُر ال�ضَّ 1 اأ�ضاَر

 

عنرتُة: 2 قاَل

َتُب �لرُّ َتعلوِبِه َمن �حِلقَد َيحِمُل ُبل �لَغ�سَ َطبُعُه �لُعالَمْن َولَيناُل

بيَنُهما. ووازْن نف�َسها، الفكرَة يحمُل اّلذي البيَت الِكنديِّ ِع املقنَّ َن�صِّ ِمْن حّدْد

 

 

ُينا�ضُب: ا ِبَ ياأتي ما 3 امالأْ

و………… ■ و………… ………… الكرُم. هَي: النَّ�صِّ ف ي وردْت اّلتي القيُم

■ .…………………………………………… النَّ�صِّ مَن نتعّلم

ابق. ال�ضَّ عريِّ ال�ضِّ للنَّ�صِّ منا�ضباً عنواناً 4 �َضْع

 

النَّا�ِص ؟ بنَي �ضاَد البخَل اأنَّ َلْو يحدُث 5 ماذا

 

اُه. اإيَّ ولوِمهم َلُه قوِمِه عتاِب من غِم الرَّ على وكرمِه �ضخاِئِه عن الكنديُّ املقّنُع يرتاجِع مْل 6 مِلَ
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ليّل والدَّ اللَّفظّي املعنى

ياأتي: فيما )َوَجَب( الفعِل معَنى 1 ا�ضرْح

ْيِن(   ■ )وَجَب عليِهم �سداُد الدَّ

)وَجَب القلُب وجيبًا(   ■

)وَجَبِت ال�ّسم�ُص(   ■

2 ُعْد اإىل املُعجِم وا�ضتخرِج الفرَق ف ي املعنى بنَي: )اجَلهِد( و)اجُلهد(.

 

 

 

 

قرائّية تدريبات

ِع: فُّ والرتَّ ِة العزَّ �ضعوِر عن اً معبِّ ياأتي ما اقراأْ

َعليِهُم �لَقدمَي �حِلقَد �أَحِم���ُل �حِلقد�َول َيحِمُل َمْن �لَقوِم َكرمُي َولَي�َس

لغوّية تدريبات
مياثُلُهما. ما الّن�صِّ مَن ا�ضتخرْج )ديون(. وَجْمَعها ْيِن( )الدَّ كلمَة الأّوِل البيِت ف ي ال�ّضاعُر 1 اأورَد
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الآتَيني: النَّموذَجنْيِ َوْفَق تركيَبنْيِ 2 اكتْب

بًا. ■ تقرُّ منهم الإقتاُر زاَدين ما

 

احِلقدا. ■ يحمُل َمْن القوِم كرمُي لي�ص

 

)اإقتار - اأقرت( النَّموذِج: َوْفَق َياأِتي ما 3 اأَْكِمْل

■  : اإكرام

اإ�سراف:  ■

التذّوق

: النَّ�صَّ نتذّوق كي �ضديقي يا معي تعال

النَّ�صِّ ؟ من ابع الرَّ البيت ف ي الإيقاع جماُل جاَء اأين 1 من

 

 

التَّعليل. مع لذلك مّثل ، النَّ�صِّ ف ي التَّ�ساِد على اِعُر ال�سَّ 2 اعتمَد
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الثاين النَّكرة واملعرفةالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

واملعرفة.. 1 كرة النَّ تعريِف
امَلعِرَفِة.. 2 من كرِة النَّ متييِز
املعرفة.. 3 ال�سِم اأنواِع حتديِد
َنِكَرة.. 4 اإىل وامَلعِرَفة معِرَفة اإىل كَرِة النَّ حتويِل

وتذّكر تاأّمل
املفاهيمّية: اخلارطة هذه معاً لن�ضتعر�َص التِّلميذ عزيزي

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتيني، املثالني اقراأ

قومي. ين الدَّ ف ي يعاتبني اأ. 
قوٌم. َديٍن ف ي يعاتبني ب. 
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معنّي. غري اأو مدلول معني مدلول على الّدللة حيث: من قوم( )قومي، دين(، )الّدين، من كلٍّ بني 1 وازن

 

 

معنّي ؟ مبدلول �سها وخ�سّ )دين( كلمة التَّعريف )الـ( دخول عّرف 2 هل

 

 

معنّي ؟ مبدلول وربطها )قوم( كلمة الياء دخول عّرف 3 هل

 

 

ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج

معنّي. غري مدلوٍل على يدّل ا�سٌم النكرة:

معنّي. مدلوٍل على يدّل ا�سٌم املعرفة:

تدّرب

الليل. ف ي وهمٌّ هاِر، النَّ ف ي ذلٌّ الّديُن قيل:

ومعارف. نكرات اإىل ابق ال�ضَّ القول ف ي الواردة الألفاظ �ضّنف

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين14 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ الآن

احل�سرمّي. قال اأ. 
اأّمي. بني وبني بيني الذي اإّن ب. 

هووا. هم اإن ت. 
مايل. جلُّ لهم ث. 

. حاجًة اأق�ص مل قوم يا ج. 

معنّي ؟   غري اأم معني مدلول على )احل�سرمي( العلم ا�سم 1 اأدلَّ

 

معّينة ؟   غري اأم معّينة مدلولت على هم( )الَّذي، من كّل 2 اأدلَّ

 

معّيناً ؟   مدلوًل تاأخذ اخلام�ص املثال ف ي )قوم( كلمة جعل الذي 3 ما

 

ال�ّسابقة.   الأمثلة ف ي الواردة املعارف من كاّلً 4 �سمِّ

 

ال�صتنتاج
وهي: �ضبعة املعرفِة اأنواُع التِّلميذ عزيزي تعّلم

داء. بالنِّ - املعّرف ال�سارة - ا�سم معرفة اإىل امل�ساف ال�سم - مري ال�سَّ - املو�سول باأل- ال�سم العلم - املعّرف ا�سم
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تدّرب
الآتي: التَّدريب اإىل لننتقل

القريواين: قال

َغُدُه متى بُّ �ل�سّ ليل موِعُدُهيا اَع���ِة �ل�سمَّ �أقياُم

�لأعلى �للك هو و�سّيدهفاليوَم �ساء َم���ْن موىل

�أْن� ل ق�سى بذ�َك �أعّددهو�لّله عليك فل�سُت �َت

امالأ اجلدول الآتي، باملطلوب:

ال�ضماملعّرف بـ )ال(ا�ضم العلم
مرياملو�ضول امل�ضافال�ضَّ

معرفة اإىل
املعّرف
ال�ضارةبالنِّداء ا�ضم

ب ل�ستال�سّ ف ي �سّيدالتَّاء



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين16 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

النهائّي الّتقومي
اأجب: ثّم ياأتي، ما 1 اقراأ

قال ال�ّساعر فخري البارودي:

�أوطاين �لعرب لبغد�ِنبالد �ل�ّسام م���ن

يباعدنا ح���دٌّ يفّرقنافال دي���ٌن ول

يجمعنا اد �ل�سّ وعدناِنل�ساُن بغ�ّس���اٍن

اخلوري: ب�سارة قال

�لمَّذي �لعهد على �أخُت يا كالنانحُن �لهد من ر�سعناه قد

2 امالأ اجلدول الآتي باملطلوب:

املعرفةاملعرفةالنَّكرة نوع

ال�ّضابقة. الأبيات ف ي خّط حتته ما 2 اأعرب

 

 

 

 

 



17

الثالث الألف اللّينة ف ي اآخر الأ�صماءالدر�س
والأفعال الثُّالثّية

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
اللّينة.. 1 الألِف تعّرِف
الّثالثّية.. 2 والأفعال الأ�سماء اآخر ف ي اللّينِة الألِف ر�سِم
الثُّالثّية.. 3 والأفعال الأ�سماِء اآخِر ف ي اللّينة الألِف اأ�سِل تعّرِف
الكلمات.. 4 بع�ص ف ي ِب�سكلها الألِف ر�سِم �سبِب تعليِل

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

الكندي: املقّنع قال اأ. 

بًا َتقرُّ منهم �لإقتاُر ز�دين بعد�فما منهم �لِغنى ف�سُل ز�دين ول

عنتة: وقال ب. 

�لّرتُب َمنتعلوبه �لغ�سُبليحمل�حلقَد طبعُه من �لعال يناُل ول



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين18 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

زاد( ؟   / عال / )غنى الكلمات: ف ي الألف موقع 1 ما

 

متحّركة ؟   اأم �ساكنة املّد األف 2 اأجاءت

 

ر�سمت ؟   كيف قبلها ؟ الَّذي احلرف حركة 3 ما

 

ال�صتنتاج
اآخرها، اأو ف ي الكلمة و�سط ف ي اإل ترد ول احلركات، تقبل ول قبلها، ما مفتوح �ساكنة، مّد األف هي الّلينة الألف القاعدة:

اأو مق�سورة. ممدودة الكلمات اأواخر ف ي وتر�سم

تدّرب
الآتي: التَّدريب عن تيب اأن حاول التِّلميذ: عزيزي

ر�ضمها: كيفية وبني الآتيني، البيتني ف ي الواردة الّلينة الألف على دلَّ

متغّزًل: اخلطيب بن ين الدِّ ل�سان قال

�للمَّمى مع�سوُل �لُقل���ِة َف�س�أحوُر �لنمَّ مال �لّنف�ِس في جاَل

اأبوما�سي: اإيليا وقال

�سيحاتهم علْت ح���ويل في�حلمى؟�لعد� و�لأعد�ءحويل �أوؤ�س
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الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الكلمات اإىل انظر

ُخطا( / فتى / ُربا / ُدمى / جنى / )دعا

اآخرها ؟   ف ي الألف ُر�سمت كيف ثالثّية ؟ فوق اأم ثالثّية الكلمات 1 هذه

 

ُخطا( ؟   / ُربا / )ُدمى الكلمات: مفرد 2 ما

 

)فتى( ؟   مثنى: 3 ما

 

جنى( ؟   / )دعا الفعلني: من امل�سارع 4 ما

 

راأيت(.   راأى: كة )مثال: املتحرِّ التَّاء اإىل بدا( / )�سعى الفعلني: 5 اأ�سند

 

ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
ياًء. ■ اأ�سلها كان اإذا مق�سورة واألفًا واوًا، اأ�سلها كان اإذا ممدودة الثالثّية الأ�سماء اآخر ف ي الألف ُتكتب

باّتباع: ■ الثُّالثّي ال�سم اآخر ف ي الألف اأ�سل نتعّرف

اأو جمعه.. 1 املفرد ال�سم تثنية

املفرد.. 2 اىل اجلمع رّد

املتحّركة. ■ التَّاء اإىل الفعل اأو باإ�سناِد امل�سارع اإىل ِبرّدِه الثُّالثّي: الفعل اآخِر ف ي الألف اأ�سَل نتعّرف



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين20 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
الآتي: وؤال ال�ضُّ عن اأجب

اأ�سلها. وتعّرف لّينة، باألف املنتهية الأفعال الآتيني البيتني من ا�ستخرج

�أرى مهربا�أرىطيَفَك�لع�سولفيكّلما منه �أجد ل ولكن وحدُت

دنا �إذ� �لحبمَّ �أّن زعمو� �لوجدوقد من ي�سفي �لّناأي و�أّن َيلُّ

 

 

النهائّي الّتقومي
ياأتي: مّما كل ف ي �ضورتها على الألف كتابة 1 عّلل

الر�سا( / بكى / �سما / قرى / )ع�سا

 

 

ياأتي: مّما كّل ف ي الكلمة كتابة واأعد املتَّ�ضلة، مائر ال�ضَّ 2 احذف

ين�سانا، دعاك، �سباه.

 

 

مفيدة: جملة ف ي منها كاّلً �ضع ثّم الآتية، الكلمات اأواخر ف ي حيحة ال�ضّ ب�ضورتها الألف 3 اكتب

العال. ■ مراتب دم�سق بلغت العال:

�سد:  ■

رو:   ■

بد:   ■
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الرابع ة اإىل م�رشحّية الدر�س حتويل الق�صَّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ِة.. 1 الِق�سَّ لعنا�سِر خمّطٍط اإن�ساِء
م�ساهد.. 2 اإىل ِة الق�سّ تق�سيِم
م�سرحّية.. 3 م�ساِهَد اإىل عقد( بال )عيٌد ِة ق�سّ حتويِل
اجلّيد.. 4 احلوار �سروِط حتديِد

تعّرف
تليها: الَّتي الأ�ضئلة عن اأجب ثّم �ضامتًة، قراءًة ة الق�ضّ اقراأ

عقٌد اإل يبَق ومل املُ�ستحّقني، على فيِه ما وّزَع اأن بعَد املُ�سلمنَي ماِل بيِت من - عنه اهلل ر�سي - طالب اأبي بن علّي )خرَج

املاِل بيِت وهو قّيُم رافع اأبي ابن اأو�سى وقد املُ�سلمنَي، قلوَب الّتُف ُيف�ِســـَد اأن َعُه وزَّ هَو اإن وَخ�ِســـَي عليه، َحِر�َص الّلوؤلوؤ من
الأ�ســـحى، عيِد ف ي بِه َل تتجمَّ حّتى العقَد ُيعرَيَها اأن وطلبت رافع اأبي ابِن اإىل عليٍّ بنُت زينُب جـــاءت ثمَّ لأحـــٍد ُيعطِيـــِه األ
على العقَد ـــَع ت�سَ اأن فوافَق اأبوها، يراُه باأل له َدت تعهَّ زينَب ولكنَّ املوؤمننَي، اأمرِي ِة ب�ســـدَّ ملعرَفِتِه طَلِبها حتقيِق ف ي َد فتدَّ

اأيَّام. ثالَثِة بعَد َمردودًا ُم�ستعارًا ُعنِقها

بيِت من ا�ستعاَرتُه اأّنها فَعِلَم َم�ســـَدِرِه، عن و�ســـاأََلها العقُد َلُه فالَح قاِدمًا، اأباها راأت بالَعقِد مفتوَنًة زينُب َخَرجت وعندما
كلُّهنَّ وغريها ؟ املوؤمننَي اأمرِي بنِت بني فّرقنا متى عليٍّ بنـــة يا رويَدِك لها: فقاَل العيِد، ف ي بِه َن تتزيَّ حّتى املُ�ســـلمنَي؛ مـــاِل

املُ�سلمني(. ماِل بيِت اإىل ليعيَدُه رافٍع اأبي ابن اإىل ُتعيَدُه اأن اإليها طلَب ثمَّ �سَواء، احُلقوِق ف ي

تدّرب
العقد ؟  املوؤمنني اأمري يوّزع مل 1 ملاذا

 

املال ؟  بيت قّيم اإىل زينب طلبت 2 ماذا

 

q7.4



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين22 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

العقد ؟  اإعارتها رافع اأبي ابن ر�سي 3 ملاذا

 

ة ؟  الق�سّ هذه من نتعّلم 4 ماذا

 

ِف(.   َ التَّ حبُّ واأّمتي اأهلي على اأخاُفُه ما �سرَّ )اإن طالب: اأبي بن لعلّي م�سهوٍر بقوٍل اأذّكرك اأن 5 اأريد

 

اإىل ــــة الق�ضّ ق�ّضــــم وال�ضخ�ضــــّيات، ثّم واملكان مان الزَّ حتديد خــــالل من ــــة للق�ضّ خمّطط اإن�ضــــاء حــــاول �ضــــديقي يــــا والآن
م�ضهدين.

املال.. 1 بيِت خزاَنِة ف ي العقِد وبقاُء املُ�سَتِحّقنَي على العطاِء توزيُع ل: الأوَّ امل�سهد

الثَّاين: . 2 امل�سهد

ل  امل�سهد الأوَّ

الأ�سحى. ■ عيِد قبَل مان: الزَّ

املال. ■ بيِت خزانِة ف ي َثمنٌي َعقٌد َبِقَي وقد املُ�سَتِحّقني، على املاِل بيَت ُع يوزِّ علّي والإمام املُ�سلمنَي ماِل بيُت املكان:

■ … املال. بيِت خازُن رافٍع اأبي ابن اإىل علّي الإماُم يلتفُت

اأحدًا. ■ ُتعطيِه اأن واإّياَك به واحتفظ الَعقد هذا ُخْذ ِف، َ التَّ من اأّمتي على اأخ�سى اإّنني رافع، اأبي بن يا علّي: الإماُم

اأمني. ■ مكاٍن ف ي �ساأ�سعُه املوؤمنني، اأمرَي يا اَعُة والطَّ ال�ّسمُع رافع: اأبي ابُن

ُمنخِف�ٍص. ■ ب�سوٍت اخلازِن اإىل وتتحّدُث بحَذٍر عليِّ بنُت زيَنُب وَتدخُل علّي الإماُم يخُرُج
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بها ؟  أ.  جئنا اأين ومن احلوار ؟ �سبقت الَّتي املعلومات ما

 

وجه ؟  ب.  اهلل كّرم علّي الإمام انفعاِل على دّلت الَّتي اللَّفظُة ما

 

حّددهما.  ج.  حدث اإىل حدٍث من النتقال على تدّلن عبارتان امل�سهد ف ي وردت

 

ول م�سرحّيٍة اإىل الثَّاين امل�سهد حوادث وحتّول ذلك تطّبق اأن وحاول جّيد، ب�سكل احلوار تقراأ اأن العزيز �سديقي يا اأمتنَّى
واحلوار. والنفعالت واملكان مان الزَّ حتديد تن�َص

دورها بتمثيل لتقوم �ســـتختار �سخ�ســـّيٍة فاأيَّ رفاقك مع امل�ســـرحّية متّثل اأن اأردت اإذا ر�ِص: الدَّ ِنهاَيِة ف ي اأ�ضــــاأَلَك اأن اأريُد
وملاذا ؟

 

�صاط الَّذي اأبديته �صكراً لك على هذه اجلهود والنَّ

وقبل النِّهاية تعاَل نراجُع ما تعّلمناه هذا اليوم:

امَل�سرح. َخ�َسَبِة على ببع�ٍص هم َبع�سِ الِت و�سِ بحواراِتهم املُمثَّلوَن فيها ُ ُيعبِّ معّينًة فكرًة ُتعاِلُج ٌة ق�سّ امل�ضرحّية:
ومكانها. زماِنها حتديَد نن�سى اأن دوِن من م�ساِهَد ف ي م�سرحّيٍة اإىل �سنحّوُلها الَّتي ِة الق�سّ تق�سيِم �سرورِة على كما رّكزنا:

طّبق
احلوار(. النفعالت، املكان، )الّزمان، تن�َص: ول م�سرحّية اإىل حّول امل�سهد الثَّاين

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين24 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

حممد �ســـليمان الأحمد )1903 - 1981( �ســـاعٌر عربّي �ســـورّي، )بدوّي اجلبل( لقٌب له، ولد ف ي قرية ديفة ف ي حمافظة 
الاّلذقية، له ديواٌن مطبوٌع.
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رحلة ف ي ربوع الوطنالدر�س اخلام�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ئي�سِة(.. 1 الرَّ - )العاّمِة الِفَكِر: ا�ستنباِط
الأبيات.. 2 معاين فهِم
ًا.. 3 جماليَّ النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضــــاءٌة على الن�ّص: يبداأ ال�ّســـاعر رحلته من �ســـواطئ الاّلذقّية التي ُولد ون�ســـاأ فيها، ويتابُع ليعّطر تراَب حلَب، ثّم يلقي 
الّتحّيـــَة حلماَة، ويب�ّســـَر حم�َص باخلرِي، من غري اأن ين�ســـى حوراَن، وكانت اآخر حمطاته ف ـــي اأر�ص اجلزيرة زّخاِت مطر 

تتلوها زّخاٌت. اإّنه املطُر املباَرُك على اأر�ٍص مباركٍة ل�سعٍب يحبُّ اخلرَي ويعي�ُص بِه.

الن�س:

�ساطئًا11 ذقّيِة �لالمَّ عنَد �لّلُه �َسقى وَمْلَعباَ وَمْغَنًى لأحالمي َمر�حًا

فطالا21 �لأ�سمِّ وِد �لطمَّ ُذر� و�أتَعباو�أر�سى جنٍم كلمَّ و�ساَمى ى حتدمَّ

كاأّنه31 ِعطر�ً �ل�ّسهباِء ثرى باوجاَد َوُذوِّ �أُريق قلبي من �لَقْبِ على

َغماُمُه41 حماَة ُيخطْئ فلم ا طّيباوحيمَّ رّياَن �لعي�َس حلم�َس وزفمَّ

و�ساِهقًا51 �سهاًل حور�َن في َ باون�سمَّ وُمْتِ غنّيًا بالنُّعم���ى وباكَر

يٌِّب61 �سَ �جلزيرِة �أر�ِس في يِّباوَجلَجَل قياوفي�حُل�سِن�سَ يز�ِحُمفي�ل�سُّ

ممطر�71ً كان �إْن اِم �ل�سمَّ برَق ُخلمَّباو�أع�سُق كاَن و�إْن ب�سقياُه حنونًا

فيهما81 �لّلُه باَرك و�أَهلي َبادياِري �ل�سمَّ �أحنىِمَن �لُهوَج �لّرياَح وَردمَّ

بحبِّها91 �ساألُت ما �إِين باو�أُق�ِس���ُم: وَمْن�سِ َجاهًا �أغَلْيُت ول َجز�ًء



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين26 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �ضل

الهوجاأُريقغمامةمغنىاملراح

الإقامة القوممكان اإليه يروح الَّذي ديدة�سبَّاملكان ال�سَّ ياُح �سحابهالرِّ

العاّمة الفكرة
الآتية: الِفَكِر بني من للق�ضيدِة العاّمة الفكرة الآن اخرت

كريات. الذِّ اإىل احلننُي اأ. 

وطنه. حُمافظاِت بنَي ليتنّقَل حاِب ال�سَّ مع اِعِر ال�سَّ رحيُل ب. 

امَلَطر. جماِل و�سُف ت. 

الّرئي�صة الفكر
الآتيَة: املعاين حتمُل اّلتي الأبياِت على لَّ دُّ

املكانِة. رفعِة ف ي النُّجوَم ناف�َسِت احِل ال�سَّ جباُل اأ. 

اأو فقرٍي. غنيٍّ بنَي يفّرُق ل اهلل خرُي ب. 

َثواٌب. عليه ُينَتَظُر ل الوطِن حبُّ ت. 
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والفهم ال�صتيعاب

ال�ضتيعاب ؟ الفهم اأ�ضئلة عن بالإجابة نبداأ اأن راأيك ما

ذقّية.  الالَّ �ساطَئ اعُر ال�سَّ و�سَف 1 ِبَ

 

اجلابري( ؟   اهلل )�سعد املرحوم �سديَقُه حّبِه عن اعُر ال�سَّ عّبَ 2 كيف

 

ودياره ؟   اأهِلِه اأجِل من اهلل اإىل اِعُر ال�سَّ بِه َل تو�سَّ الَّذي عاُء الدُّ 3 ما

 

اجلزيرة ؟   ف ي الأمطاِر غزارِة عن اِعُر ال�سَّ َ عبَّ 4 َب

 

عرّي.   ال�سِّ للنَّ�صِّ املفتاحّيَة الكلمَة 5 حّدد

 

  . للنَّ�صِّ منا�سبًا ُعنوانًا 6 �سع

 

باأ�سلوبك.  الثَّامن البيت معنى 7 ا�سرح

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين28 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ياأتي: فيما راأيك 8 بني

الهجرُة من الوطِنأ. 
َبًا وجمدبًا. ب.  حبُّ الوَطِن خُم�سَ

 

 

 

 

 

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى
النَّموَذِج: ف ي َكما العالقَة حمّققاً 1 اأكمْل

باكراأغليتخّلباالهوجحنوناًرّيانغنّياًجاد

بخل

الآتية: اجلمِل مَن جملٍة كلِّ ف ي )�ضهاًل( كلمِة معنى 2 بني

اعُر: ال�سَّ قاَل

و�ساهقًا.  �سهاًل حوراَن ف ي َر ون�سّ

�سهاًل.  كاَن بْل �سعبًا المتحاُن يكْن مل

تعاُمِلِه.  ف ي �سهاًل �سديقي كاَن

قرائّية تدريبات
فيها. ال�ّضعرّيَة املو�ضيقا مراعياً جهرّيًة قراءًة الأبياَت اقراأِ
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لغوّية تدريبات
الآتي: ينا�ضُب ما )�ضاأَل( الفعل مَن ْغ 1 �ضُ

. َي�ساأُل  َمْن

. ُي�ساأُل  َمْن

ِبِه  ُي�ساأُل ما

الآتي: الأ�ضلوِب غراِر على جملًة 2 اأَعِط

َجزاًء. ها بحبِّ �ساأْلُت ما اإِين واأُق�سُم:

 

ياأتي: مّما كّل ف ي )رّد( الفعل معنى 3 بني

با.  ال�سّ من اأحنى الهوَج الّرياَح َرّد

منها.  باأح�سن التحّيَة َرّد

التذّوق
فيه: اجلميلة النَّواحي بع�ص على الوقوِف ِخالِل من النَّ�صِّ هذا لنتذّوق والآن

الأبيات هو: ف ي الغالب عور 1 ال�سُّ

امَلَطِر. ■ حبُّ

والأهل. ■ الوطِن حبُّ

بيعِة. ■ بالطَّ الإعجاُب

كريات. ■ الذِّ اإىل احلننُي

ذلك ؟ يوحي ِبَ )جلجل(. الفعل ف ي م والالَّ اجليم حرفَ ْي من كّل 2 تكّرر

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين30 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�ّصاد�س ا�صم العلمالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الَعَلم.. 1 ا�سِم تعّرِف
الَعَلم.. 2 ق�سَمي حتديِد
الأ�سخا�ص.. 3 َعَلم تعّرِف

وتذّكر تاأّمل
واأق�ضامها: معني �ضيٍء على تدلُّ ما املعرفَة اأّن تذّكر التِّلميُذ: عزيزي

مري. ال�سَّ / داء بالنِّ املعّرف / بالإ�سافة املعّرف / )األ( بـ املعّرف / املو�سول ال�سم / الإ�سارة /ا�سم العلم ا�سم

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتي، النَّ�صَّ اقراأ العلم، ا�ضم لنتعّرف الآن �ضننتقل

واأّمي حمِن، الرَّ عبُد وا�سُمُه اأبي وهم: اأفراٍد، خم�سِة من املكّونِة اأ�سرتي باأفراِد َفُكم اأعرِّ اأْن وُي�سعُدين منذٌر، اأنا

دم�سَق ف ي بيُتنا كاَن وقد البيِت. يا�سمينَة اأبي بَها لقَّ وقد غ�سوُن الُو�سطى واأختي زيٌد، الأكُب واأخي فاطمُة،

مدينِة ف ي اجلديِد ببيتِه وا�ستقلَّ زيٌد َج وتزوَّ نا، كِبْ حّتى ِدْفٍء موطَن البيُت هذا وكاَن بردى، نهِر على يطلُّ الفيحاِء

وحدي بقيُت عمرو، اأمَّ واأ�سبَحْت جْت تزوَّ فقد البيِت يا�سمينُة اأّما الرحمن، عبِد اأبا كنيُتُه واأ�سبحْت ال�ّسهباِء، حلَب

غريِة. ال�سّ عائلتي كنِف ف ي درا�َستي لأتابَع واأّمي اأبي مع

فاطمة ؟   / حمن الرَّ عبد / منذر الآتية: الأعالم اأ�سماء من كّل يدّل 1 عالم

 

بردى ؟  ا�سم يدّل وعالم دم�سق ؟ العلم ا�سم يدّل 2 عالم

 

q7.5
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ن�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
اآخر. �سيٍء اأو اأّي اأو حيواٌن اأو مكاٌن �سخ�ٌص به ُي�سّمى معرفٌة ا�سٌم الَعَلِم، ا�سُم

تدّرب
فيهما: الأعالم اأ�ضماء وا�ضتخرج الآتيني البيتني اقراأ

قبَّاين: نزار اعر ال�سَّ قال

لِّ �لذُّ خارطَة دم�سُق يا فيكوُنمّزّقي كْن للّدهِر وق���ويل

حيفا كرمل ونحن عّكا و�للمَّطروُننحُن �جللي���ِل وجباُل

هي:  الواردة العلم اأ�سماء

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، للكلمات انتبه

البيت يا�سمينة حمن/ الرَّ عبد / دم�سق / فل�سطني منذر/

مرّكب ؟  ا�سم اأم مفردة، كلمة فل�سطني( / دم�سق )منذر/ العلم اأ�سماء من 1 اأكّل

 

مرّكب ؟  ا�سم اأم مفردة، كلمة البيت( يا�سمينة حمن/ الرَّ )عبد الأ�سماء 2 اأبقّية

 

ال�ّسابَقني ؟  ال�سَمني ف ي البيت( )الّرحمن، لفظ اإعراب 3 ما
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ال�صتنتاج

اإىل: الَعلَِم ا�ضُم ينق�ضُم

واحدة. ■ كلمٍة من ويتاألَُّف مفرٍد

الإ�ساف ي. ■ املرّكب اأنواِعِه واأ�سهُر فاأكرث، كلمتني من ويتاألَُّف مرّكٍب

تدّرب
مرّكب( / )مفرد منها كّل نوع وبني العلم اأ�ضماء وا�ضتخرج الآتيني البيتني اقراأ �ضديقي يا الآن

اإبراهيم: حافظ قال

وّدهما و�لأردنُّ �لّنيُل و�لع�سُبلو�أخل�َس �لأمو�ُه ت�سافحتمنهما

جبي: �سفيق وقال

ناظرةٌ �لّديِن �سالَح �لعيوَن �لبيُدليَت به ترمي �لّذي �لعدّو �إىل

 

 

 

 

الأمثلة
واأجب: الآتي املثال اقراأ ثّم عميقاً، نف�ضاً خذ النَّ�ضيُط التِّلميُذ اأّيها
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باملتنّبي. وُلّقب الّطّيب باأبي ُكّني احل�سني بن اأحمد

املتنّبي ؟ ا�سم 1 ما

 

لّقب ؟ َب كنيته ؟ 2 ما

 

ال�صتنتاج

ولقباً. وكنية ا�ضماً الأ�ضخا�ص علم يكون

بعيِنِه. ■ �سخ�صٍ على للّدللِة و�سع ما ال�ضم:

ابنة. ■ / ابن / /اأم اأب بـ: ُي�سبُق علٍم ا�سُم الُكنية:

■ . اأو ذمٍّ مدٍح على يدّل و�سف اللَّقب:

تدّرب

ياأتي: مّما كّل ف ي واللَّقب والكنية ال�ضم على ُدّل
كلثوم: عمرو بن اعر ال�سَّ قال

علينا تعجل فال هنٍد �ليقينا�أبا نخّبك و�أنظرن���ا

 

بالعدل. الفاروق اأبو حف�ص اخلّطاب بن عمر ا�ستهر
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النهائّي الّتقومي
اأجب: ثّم ياأتي، ما اقراأ

} )مريم 34(  ■ �حلقِّ قول مرمَي بن عي�سى {ذلك تعاىل: قال

اأحراراً ؟ ■ اأّمهاتهم ولَدتهم وقد الّنا�َص ا�ستعبدت متى عمرو ! يا عنُه اهلل ر�سي عمر اأبو حف�ص الفاروق قال

د: ■ حممَّ ندمي اعر ال�سَّ قال

دم�سُق مطارفُه ِم�ُسلب�ست برديِه وجّررْت

�ضبق: مّما باملطلوب 1 امالأ اجلدول الآتي

اللَّقبالكنيةال�ضم



35

�ضبق. فيما خط حتتها الَّتي الأعالم اأ�ضماء 2 اأعرب

 

 

 

 

 

 

ولقب. وكنية ا�ضم على منها كّل ي�ضتمل الأ�ضخا�ص اأعالم من ثالثة 3 هات

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين36 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

نزار قّباني )1923 - 1998( �ســـاعٌر عربّي �ســـورّي، ولَد ف ي دم�ســـَق وفيها ن�ســـاأ وتعّلم، من مجموعاتِه ال�ّسعرّيِة )قالت لي 
ال�ّسمراء - اأحّبِك.....(
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الأّول م�صقّيةالّدر�س الق�صيدة الدِّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الّلثوّية.. 1 واحلروَف ليَم ال�سَّ بَط ال�سَّ فيها مراعيًا �سليمًة قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�ِسِة(.. 2 الرَّ - ِة )العامَّ الِفَكِر: ا�ستنباِط
النَّ�صِّ جمالّيًا.. 3 تذّوِق

ل �سخ�ســـّية نزاٍر ف ي الّدار الّدم�سقّية املعروفة بباحتها ال�ّسماوّية التي تتو�ّسطها البكة ذات  اإ�ضــــاءة على الن�ّص: بداأ ت�سكُّ
الّنافـــورة ال�ســـادحِة، وتظّللها اأغ�ســـاُن الّنارجن والّليمـــون وعرائ�ُص اليا�ســـمني والّليلك ف ي حنايا القاعـــات الظليلة ذات 

الزخارف.

Alessandra Kocman ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/akocman/4595780493/in/photostream/ امل�صدر:



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين38 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

التي تليها: الأ�ضئلة عن اأجب ثّم الق�ضيدة، اقراأ

الن�ّس:

و�لّر�ُح11 �لكاأ�ُس وهذي دم�سُق ذّباُحهذي �حلبِّ وبع����سُ �أح���بُّ �إين
ج�سدي21 لو�ّسحتُم �لدم�سق���يُّ وتّف���اُح�أنا عناقي���ٌد من���ُه ل�س���اَل
مبديتكم31 �س�يين���ي ر�حو�ول���وفتحُتم من �أ�سو�َت دمي في �سمعتُم

تعانقني41 �إذ تبك���ي �ل�ّساِم �أرو�ُحم���اآذُن كالأ�سج���اِر وللم���اآذِن
منازلنا51 ف���ي حق���وٌل ترتاُحلليا�سم���ِي تغفوحيُث �لبي���ِت وقّطُة
طفولتنا61 من ج���زٌء �لنبِّ فّو�ُحطاحون���ُة �لهيِل وعطُر نن�سى؟ فكيَف

لغتي71 هنا قلبي هنا جذوري �إي�ساحُ؟هن���ا فكيَف�أو�سحُ؟هلفي�لع�سِق
م���اذ�من�ل�سعريبقىحَينرتاُححملُت�سعريعلىظهريفاأتعبني81

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �ضل

مديتكم�سّرحتمالّراح

الوطنال�سّكني حّب قّطعتمن�سوة
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العاّمة الفكرة
مّما ياأتي: املنا�ضبة الفكرة اختيار خالل من العاّمة فكرته حمّدداً �ضامتًة قراءًة النَّ�صَّ اقراأ

قّباين. نزار اعِر ال�سَّ �سخ�سّيِة و�سُف اأ.

العريقة. م�سقّية الدِّ دارِه ف ي ذكرياِتِه عن اِعِر ال�سَّ حديُث ب.

الوطن. جماِل و�سُف ت.

الّرئي�صة الفكر
الآتيِة: املعاين مَن ُكاّلً ُن تت�ضمَّ اّلتي الأبياِت على ُدلَّ

……… ف�ِص. النَّ ف ي �سوَة النَّ يبعُث دم�سَق حبُّ اأ.

ِل. ……… التَّحمُّ طاقِة َفْوَق الوطِن حبُّ ب.

……… اجل�سَد. َي�سكُن الوطُن ت.

……… احلا�سِر. ف ي يعي�ُص املا�سي ث.

والفهم ال�صتيعاب
عرّي. ال�سِّ النَّ�صِّ ف ي املفتاحّية الكلمة 1 حّدد

 

وملاذا ؟ ام ؟ ال�سَّ ماآذُن تبكي 2 متى

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين40 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ذلك ؟   دللة ما اعر، ال�سَّ دم ف ي ن�سمع من 3 اأ�سواُت

 

ه ؟  ن�سّ ف ي اعر ال�سَّ ر�سمها كما الّدم�سقّية الّداِر مالمُح 4 ما

 

اإي�ساح ؟  اإىل اعِر ال�سَّ ع�سُق يحتاج ل 5 ملاذا

 

وطنك ؟ عن اأنت تعّبُ فبَم واليا�سمني، والأ�سجار، كاملاآذن، نف�سه، ف ي اأثرًا تركْت باأ�سياء وطنه عن اعُر ال�سَّ 6 عّبَ

 

 

وال�ّساد�ص. اخلام�ص البيتني باأ�سلوبك 7 ا�سرح

 

 

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى
ياأتي: ملا النَّ�صِّ من 1 مّثل

والعواطف.  امل�ساعِر على تدلُّ كلماٌت

 

اخلم�ص.   احلوا�ّص على تدّل كلماٌت
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باملعجم. م�ضتعيناً )ب( احلقل ف ي موز الرُّ من ينا�ضبها وما )اآ( احلقل من اللَّفظة بني دفرتك ف ي 2 �ضْل

- ب -- اأ -

متنّوعٌة ع�سوّيٌة ماّدٌة موّلدالفيتامني:

ن�صٍّ مو�سوع من جزٌء دخيلالِفقرة:

النبِّ ُمغلى �سراٌب معّربالقهوة:

طّيبة رائحته نباتيٌّ جن�ٌص حمدثاليا�سمني:

فائدة

املدر�ضّي. املعجِم ف ي جاَء ما َوْفَق ها بع�ضَ اإليَك دًة، حمدَّ ورموزاً ُم�ضطلحاٍت املُعجماِت بع�ُص اعتمَدْت

كالِمهم. منهاِج على ليكوَن العرُب ُه غرّيَ اأجنبيٌّ وهو لفٌظ ٌب، ُمعرَّ )مع(

تغيري. دوِن من العربيََّة دخَل اأجنبيٌّ وهو لفٌظ دخيٌل، ) د (

الّروايِة. ع�سِر بعَد جديٍد، مبعنى قدميًا، ا�سُتعِمَل عربيٌّ وهو لفٌظ ُمولٌَّد، )مو(

احلديِث. الع�سِر ف ي جديدًا معنًى حمَل ، عربيٌّ وهو لفٌظ حُمَدٌث، )مح(

قرائّية تدريبات
�سليمًا. ُنطقًا ِة اللِّثويَّ الأَحُرِف ُنطَق ُمراِعيًا الَق�سيدِة ِمَن الثَّاين املقطَع اقراأِ



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين42 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

لغوّية تدريبات
الآتية: اجلموع مفرد 1 اذكر

جذورمنازلاأ�سجارماآذن�سراينياجلمع

املفرد

)ب(: ال�ّضطر ف ي املنا�ضبة اللُّغوّية وم�ضاحباتها )اأ( ال�ّضطر ف ي الألفاظ بني 2 �ضل

�سدىموجعبقاأزيز)اأ(

�سا�صالبحرالورد)ب( وتالعنيالرَّ ال�سَّ

الآتي: النَّموذِج َوْفَق خمتلفٍة تراكيَب ف ي )خرَج( الفعَل 3 ا�ضتخدِم

خرِة. َجرى فوَقها.  ال�سَّ على املاُء �ساَل

 

الوادي. َجرى �سمَنُه.  ف ي املاُء �ساَل

 

املاُء. جرى ِمن داِخِلِه.   مْنُه �ساَل
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التذّوق
وملاذا ؟ و)ب( ؟ )اأ( من كّل ف ي اأجمل العبارتني 1 اأي

)ب()اأ(

منازلنا. ف ي حقوٌق باليا�سمني.لليا�سمنِي مالأى منازُلنا

 

 

 

 

 

 

كالإن�ضان ؟ الوطن ف ي اجلماد اأّن عن اعر ال�ضَّ عب 2 كيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين44 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّثاين اأنواع املعارفالّدر�س
)اأ�صماء الإ�صارة(

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
الإ�سارة.. 1 ا�سِم تعريِف
الإ�سارة.. 2 اأ�سماِء دلَلِة تعّرف
الإ�سارة.. 3 اأ�سماِء توظيِف
الإ�سارة.. 4 اأ�سماِء اإعراِب

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر التِّلميُذ عزيزي

ومعرفة. ■ نكرة اإىل: ال�سُم ُيق�َسُم

الإ�سارة. ■ ا�سم امَلعِرفة: اأنواِع من

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

)ب()اأ(

ام ال�سَّ املعمدان.هذه يوحّنا مرقُد هنا

بردى الأيُّوبيهذا ين الدِّ �سالِح مرقُد هنالك

اأجدادي القدمي.هوؤلء املعبد ذلك �ساهدُت * العبق ذاك اأده�سَك

q8.2
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معنّي ؟ مدلوٍل على اأدّلت )اأ( القائمة اأمثلة من كّل ف ي اإليه وامل�سار الإ�سارة ا�سم 1 حّدد

 

 

 

هن ؟ بالذِّ اأم باحلوا�ص )اأ( القائمة اأمثلة ف ي اإليه امل�سار 2 اأيدرك

 

 

ل ؟ اأم للتَّنبيه زائدة اأهي )ها(، من ابقة ال�سَّ الإ�سارة اأ�سماء 3 جّرد

 

 

 

)ب( ؟ القائمة اأمثلة ف ي )هنا - هنالك - ذاك - ذلك( الآتية: الإ�سارة اأ�سماء من كلٌّ اأ�ساَر 4 اإلَم

 

 

 

 

هنالك( ؟ ذلك، )ذاك، الإ�سارة: اأ�سماء من كلٍّ على والكاف الاّلم دخول اأفاد 5 ماذا

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين46 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج

. اأو احلوا�صِّ الّذهِن ف ي الوجوِد حا�سِر معنّيٍ اإىل ت�سرُي معارُف، اأ�سماٌء الإ�سارِة اأ�سماُء

هي: الإ�ضارِة اأ�ضماُء

املذّكر ■ املفرِد اإىل ي�سرُي ذا:

املوؤّنِث. ■ املفرِد اإىل ت�سرُي تي: ذي، ِذِه،

املذّكر. ■ املثّنى اإىل ي�سرُي ذان:

املوؤّنث. ■ املثّنى اإىل ي�سرُي تان:

والإناِث. ■ الّذكوِر جمِع اإىل ي�سرُي اأولِء:

للتنبيه. ■ )ها( بـ الأ�سماُء هذه ُت�ْسَبُق وقد

املكاِن. ■ اإىل ت�سرُي وهناِلك: وهناَك ُهنا اأي�سًا: الإ�سارِة اأ�سماِء وِمْن

تدّرب
الفراغ: ف ي املنا�ضب الإ�ضارة با�ضم الفراغات امالأ

)هذان - هذه - هوؤلء - هذا - هنا(

ف ي ………… نعي�ـــص ـــغاٌر، ال�سِّ اإخوتي و………… املُ�ســـرق بوجهـــِه اأبـــي و………… الغاليـــُة، …………اأّمـــي

اجلميِل. املكاِن …………
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الأمثلة
اأجب: ثم الأمثلة، اقراأ

الّطالب. هذا جاَء اأ. 

البتني. الطَّ هاتني راأيُت ب. 

البتني. الطَّ بهاتني مررُت ت. 

املعّلمان هذان اأده�سني ث. 

ال�ّسابقة. الأمثلة من الإ�سارة اأ�سماء 1 حّدد

 

 

معربة ؟ اأم مبنّية اأهي حمّله ؟ بتغري الإ�سارة ا�سم حركة تغرّيت 2 هل

 

 

مثّنى ؟ على الِّ الدَّ الإ�سارة ا�سم بناء عالمة 3 ما

 

 

معرب: مثال
الّرجُل. هذا ح�سَر

اآخره. ■ على اهر الظَّ الفتح على مبنّي ما�ص فعل ح�سَر:

فاعل. ■ رفع حمّل ف ي كون ال�سُّ على مبني اإ�سارة ا�سم ذا: للتَّنبيه الهاء هذا:

اآخره. ■ على اهرة الظَّ مة بال�سّ مرفوع الإ�سارة ا�سم من بدل الّرجُل:



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين48 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج

الإعراِب. ■ مَن موِقِعها ِبَح�ْسِب وُتْعَرُب مبنّيٌة اأ�سماٌء الإ�سارِة اأ�سماُء

وجّرًا. ■ ن�سبًا الياِء وعلى رفعًا، الألِف على املثّنى على الّداّلُة الإ�سارِة اأ�سماُء ُتبنى

تدّرب
الإعراب: من منهما كّل موقع بني ثّم الآتيني، البيتني من كلٍّ ف ي الواردة الإ�ضارة اأ�ضماء حّدد

اإبراهيم: حافظ قال

ت�ساِفُحكم م�ٍس بني عن يدي �لعرُبهذي نف�َسها ُت�ساف���ْح ف�سافحوها

 
 

اليازجي: نا�سيف وقال

بِه وقْف �خل�سيَب �لّربَع ذل���ك �لتاأّمِلُزْر �لآم���ِل وق���وَف يوم���ًا

 
 

اأبو ري�سة: عمر وقال

فانت�سْب قوم���ي يُد �ل�سّ رجاله���وؤلء قومي م���ن �أكرَم جت���ْد �إن

 
 

املدينَتني. هاَتني زرُت معرب: مثال
فاعل. ■ رفع حمل ف ي ال�سّم على مبني مّت�سل �سمري والتَّاء الفاعل بتاء لّت�ساله ال�ّسكون على مبني ما�ص فعل زرُت:
به. ■ مفعول ن�سب حمل ف ي مثّنى لأّنه الياء على مبني اإ�سارة ا�سم َتني: للتنبيه ها هاتني:
مثّنى. ■ لأّنه الياء ن�سبه وعالمة من�سوب الإ�سارة ا�سم من بدل املدينَتني:
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تدريب
الطاّلَب. هوؤلِء كافاأُت الآتية: اجلملة اأعرب

 

 

 

 

النهائّي الّتقومي

)هذي - تلك - هذا - هنالك( ياأتي: مّما املنا�ضب الإ�ضارة با�ضم امالأها ثّم دفرتك، اإىل الآتية الفراغات 1 انقل

�لال عممَّ قد �لعرفاُن ………… �لأرحاِبف� مال���َئ �أ�سبَح و�لعل���ُم

و�أهلها ياِر على…………�لدِّ و�أفياِء�سالٌم ن�سرٍي رو����سٍ من ثّم وما

�أعذبا ما �لغديُر ………… �أطيبا�لّله ما هوُر �لزُّ ………… �لّله

املوؤّنث: املثّنى اإىل ثّم املذّكر، املفرد اإىل الآتية العبارات 2 حّول

وهما البني الطَّ َهذين ت�سمَع اأن هو جميٌل وكم البني، الطَّ هذين بحديِث و�سررُت بلديهما، عن البان الطَّ هذان حتّدَث
لبلدهما. ِع�سقهما عن يعّباِن

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين50 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّثالث كتابة الألف اللّينة ف ي اأواخرالّدر�س
ة الكلمات فوق الثُّالثيَّ

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
الثُّالثّية. ■ فوَق الَكلماِت اأواخِر ف ي اللَّيَنِة الألِف كتاَبِة حالِت تعّرِف

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر التِّلميٌذ عزيزي

. اآخرها اأو ف ي الكلمة، و�سِط ف ي اإل ترُد ول احَلَركاِت، تقَبُل ل قبَلها ما مفتوٌح �ساكنة، مدٍّ األُف هي الّلينة: الألف

املهّمة 1

الأمثلة
ّاأجب: ثم الآتية، الكلمات تاأّمل

مغنى، النعمى، ال�سقيا، لقيا

اأحرفها.   عدد بح�سب الكلمات من كلٍّ نوَع 1 حّدد

 

منها ؟  كلٍّ ف ي اللّينة الألَف �سبَق الَّذي احلرُف 2 ما
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ابقة.   ال�سَّ الكلمات ف ي ي�سبقها الَّذي احلرف بح�سب �سورِتها على الألف ر�سِم �سبَب 3 بني

 

ال�صتنتاج

بياء. ■ ُت�سبق مل اإذا مق�سورة األفًا الثُّالثّية فوَق الأ�سماء اأواخر ف ي الألُف ُتكَتُب

بياء. ■ �ُسبقت اإذا ة الثُّالثيَّ فوق الأ�سماء اأواخر ف ي ممدودة الألف ُتكَتُب

تدّرب
الآتية: الكلمات ف ي �ضورِتها على اللَّينة الألف كتابِة �ضبَب عّلل

ذكرى:  ■

جمرى:  ■

رزايا:  ■

الأمثلة
اأجب: األقى، ا�ضتوىل، حّيا ثم الآتية، الكلمات تاأّمل الغايل �ضديقي

اأحرفه.  عدد بح�سب ابقة ال�سَّ الكلمات من كلٍّ نوَع 1 حّدد

 

منها ؟  كّل ف ي اللّينَة الألَف �سبَق الَّذي احلرُف 2 ما

 

ابقة.  ال�سَّ الكلمات ف ي ي�سبقها الَّذي احلرِف بح�سِب �سوَرِتها على الألِف ر�سم �سبب 3 بني

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين52 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

�ُسِبَقْت اإذا )ا( ممدودًة وُتكَتْب بياٍء، ُت�سبْق مل اإذا )ى( منقوطٍة غرَي ياًء ِة الثُّالثيِّ فوَق الأفعاِل اآخِر ف ي الألُف ُتكَتُب
بياٍء.

تدّرب
الآتية: الكلمات ف ي �ضورتها على اللّينة الألف كتابة �ضبب عّلل

ا�ستحيا:  ■

 

يبقى:  ■

 

ا�ستعلى:  ■

 

املهّمة 2

الأمثلة
اأجب: ثم الآتية، الكلمات تاأّمل

ليلى. اأ. 
ب.  ك�ضرى.

اأحرِفه.   عدد بح�سب العلِم ا�سِم نوَع د 1 حدِّ

 

�سبق.  فيما العربّي العلم ا�سم من الأعجميِّ الَعَلِم ا�سَم 2 مّيز
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منهما.  كلٍّ اأواخر ف ي الألف ر�سِم �سورَة 3 بني

 

 

ال�صتنتاج

مق�سورة. ■ األفًا الثُّالثّية فوَق العربّيِة الأعالم اأ�سماِء اأواخِر ف ي الألُف ُتكَتُب

)ك�سرى، بخارى، عي�سى، مو�سى، ب�سرى( ■ عدا: ما الأعجمّية الأعالم اأواخر ف ي ممدودًة الألف ُتكَتُب كما

تدّرب
�ضعدى، م�ضطفى، ك�ضرى. الآتية: الكلمات ف ي �ضورتها على اللّينة الألف كتابة �ضبب عّلل
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النهائّي الّتقومي
مفيدة: جملة ف ي �ضعه ثّم لّينة، باألف منتهياً يكون بحيث الآتية الكلمات من كّل �ضّد 1 هات

الكبى:   ■

الأق�سى:   ■

العليا  ■

كتابتها. اأعد ثّم املّت�ضل، ال�ضمري من الآتية الأفعال 2 جّرد

راأيُت:   ■

�سعينا:   ■

■   : بكنْيَ

دنوُت:   ■
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الّرابع كتابة اخِلطاب )الكلمة(الّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ُمفيَدٍة.. 1 جمٍل ف ي اخِلطاِب َمو�سوَع ُتنا�ِسُب مفرداٍت توظيِف
املذكور.. 2 للمو�سوع املنا�سبة )الألفاظ - العبارات - التَّ�سابيه( ا�ستخداِم
)الكلمة(.. 3 اخِلطاب كتاَبِة عنَد املُنا�ِسَبِة واِهِد وال�سَّ والباهنِي الأدّلِة توظيِف

تعّرف
دقائق. خم�ص ملّدة �ضامتًة قراءًة الآتي اخلطاب اقراأ

عِب. ال�سَّ جمل�ِص اأماَم 2007/7/17 َة �ستوريَّ الدَّ اليمنَي اأداِئِه مبنا�سبِة الأ�سِد اِر ب�سَّ ئي�ِص الرَّ ِد يِّ ال�سَّ كلمِة ِمْن

املجل�ِص اأع�ساُء ادُة وال�سَّ داُت يِّ ال�سَّ عِب  ال�سَّ جمل�ِص رئي�ُص ُد يِّ ال�سَّ

الأخوُة … اأيُّها … الأخواُت ُتها اأيَّ

- ِة الوطنيَّ م�ســـريِتنا ف ي جديدٍة مرحلٍة اأعتاِب على فيِه نقُف اّلذي الوطنيِّ اليـــوِم هذا ف ي اإليُكم اأحتّدُث واأنـــا - تغمـــُرين
منُه، القياَدِة موقِع ف ي اأكوَن اأْن ما�ســـيٍة �ســـبعٍة اأعواٍم قبَل ـــعُب ال�سَّ اختاَر منُذ داخلي ف ي تتنامى زاَلْت ما �ســـتَّى م�ســـاعُر

اأتَّخُذُه. اأو قراٍر ِبها، اأنه�ُص ٍة اأو م�سوؤوليَّ بِه، اأقوُم عمٍل كلِّ ف ي اأ�ستلهُمُه اّلذي الأغلى ر�سيدي لت�سبَح

ِمَن بفي�ٍص اأحاَطْتنـــي التي الكبريِة ِة ـــوريَّ ال�سُّ اأ�ســـرِتي نحَو ، اأبيٍّ و�ســـعٍب عظيٍم، وطٍن نحَو والِعرفاِن احلبِّ م�ســـاعُر هـــا اإنَّ
والَعزميِة. ِة بالُقوَّ عبِة ال�سَّ الأوقاِت ف ي ْتني واأمدَّ بيلِة، النَّ العواطِف

اِتهم، اأخالقيَّ واأمتثََّل الُكبى، َة امل�سوؤوليَّ واأحمَل ِخيارِهم قْدِر عنَد اأكوَن اأْن احلبيِب بلِدنا امتداِد على باملواطِننَي عهِدي وكاَن
تطلُّعاِته…. حتقيِق اأجِل من والعمِل الإرادِة ِمَن باملزيِد وتاأييَدُه ُه حبَّ عَب ال�سَّ اأِفـَي واأَْن

ا منَّ ومطلوٌب مبكٍر. وقٍت منُذ ِة الثَّقافيَّ حياِتنا ف ي َرفيعًا َموِقعًا اأَْت وتبوَّ الهتماِم كلَّ َة العربيَّ اللُّغَة �ســـوريَة ف ي اأعَطْينا لَقْد
ْن اأَ قبَل ِبها وقعُت اّلتي ِة اللُّغويَّ الأخطاِء هو عدُد ما ِخطاٍب اأيِّ بعَد اأ�ساأُلُه �ســـوؤاٍل ُل اأوَّ ِبها. للنُّهو�ِص اجلهوِد ا�ســـتكماُل اليوَم

اخِلطاِب. َم�سموِن َعْن اأ�ساأَل

املو�سوِع… هذا على م�ستمرٍّ ب�سكٍل َز ُنركِّ اأْن علينا

�ســـروَط باإراَدِتنا َئ وُنهيِّ ـــاحلَة ال�سَّ اأ�ُس�َســـها باأيدينا ُنر�ســـي الَّتي َة الوطنيَّ ُطموحاِتنا مَعُكم َق اأُحقِّ اأَْن ف ـــي الأمُل َيحـــدوين
ِقها. حتقُّ

وبركاُتُه اهلِل ورحمُة عليُكم الُم وال�سَّ
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تعّلم
خطوات كتابة اخلطاب )الكلمة(:

املقّدمُة: وتت�ضّمن:. 1

ال�ستهالُل: قد يكون باآية قراآنّية، اأو بيت �سعٍر اأو حكمة. ■

امل�ستهَدفُة. ■ الفئُة

اخلطبِة:. 2 َعْر�ُص

ئي�سُة. ■ الرَّ الِفَكُر

الِفَكَر. ■ توؤّيُد اّلتي والباهنُي الأدلَُّة

اخلامتُة.. 3

1 هات من اخلطاب ال�ضابق ما يدّل على:

املقّدمة: . 1

الفئة امل�ستهدفة:    ■

ال�ستهالل:   ■

املنا�سبة:   ■

العر�ص: الفكر الرئي�سة:. 2

■  

■  

■  

اخلامتة:  . 3
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2 هات من اخلطاب ال�ّضابق ما يدّل على اهتمام ال�ضّيد الّرئي�ص بالّلغة العربّية:

 

 

طّبق

اأجْب: ثّم الآتي، النَّ�صَّ اقراأِ

ُعقَد ُملتقًى لأطفاِل العامِل حتَت �سعار )املقاومُة حقُّ ال�ّسعوِب امل�ستعَمرِة لنيِل حّرّيتها(. 

ـــهانيِة، وجمازِرهم اّلتي ارتكبوها بحّق اأّمتنا العربّية  وَء على جرائم ال�سَّ َة، واألقى ال�سَّ ناق�َص املُلتقى الق�ســـّيَة الفل�سطينيَّ
من اجَلْولن اإىل جنوِب لبنان، وغّزَة موؤّخرًا، اإ�سافًة اإىل جمازَر كثريٍة حِفل بها تاريُخ هذا الكياِن العن�سريِّ واأّكَد املُلتقى 

عوِب وواجٌب عليها.  اأنَّ ال�ّسعوَب ل َتناُل حّريَتها الكاملِة بغرِي املقاومِة، فاملقاومُة حقٌّ لل�سُّ

عنا�ضرها. م�ضتوفياً �ضبق مّما م�ضتوحاة كلمًة 1 اكُتْب

 

 

 

اآراِئِهْم. اإىل ا�ضتمْع ثمَّ اأ�ضرتك، اأماَم الكلمَة 2 اقراأِ

اح�صنت مع متنياتي بالتوفيق 
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عمر اأبو ري�ســـة )1910 - 1990( �ســـاعٌر عربّي �سورّي، ولَد ف ي عّكا واأقام مع اأ�ســـرتِه ف ي حلَب، ا�ستهَر بق�سائدِه القومّيِة 
واأ�سعارِه الغزلّية، عمَل �سفيرًا لبالدِه ف ي دول عّدة. له عدٌد من الّدواوين المطبوعِة.
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الأّول ف ي طائرةالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الّلثوّية.. 1 واحلروَف ليَم ال�سَّ بَط ال�سَّ فيها مراعيًا �سليمًة قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�سة(.. 2 )العاّمة - الرَّ الِفَكِر ا�ستنباِط
النَّ�صِّ جمالّيًا.. 3 تذّوِق

ائرة ح�سناُء اإ�ْسبانّية،  يلي(، وكاَنْت اإىل جانبِه ف ي الطَّ اإ�ضــــاءٌة على الن�ّص: ف ي عام 1953 كان ال�ّســـاعر ف ي رحلة اإىل )ال�سِّ
ُثُه عن اأجماِد اأجداِدها العرِب ف ي الأندل�ص مْن دوِن اأن تعرَف جن�سّيَة مْن حُتّدث. حتدِّ

الن�س:

مال11 �لّنجَم تقرُب َت�سْ �ختيالَوثَبْت �لّذيَل ت�سَحُب وتهاَدْت
في21 تلعُب غ���ادة وَدللوِحي���ايل ُغْنجا �لائ���ِج �َسعِرها
فابت�سَمْت31 له���ا، ْم���ُت َك�ساىلفتب�سمَّ �أحلاظ���ًا يفمَّ و�أجالَ���ْت
فما41 �لأحادي���َث َخيالوجتاَذْبن���ا ْت �سفمَّ ول ِح�ّسًا ْت �نَخَف�سَ

ْن51 وِمِ �أنتِ؟ َمْن ح�سناُء يا وطال؟قلُت �لُغ�سُن �أفَرَع َدْوٍح �أّي
�أح�سبه���ا61 �ساخم���ًة تتعاىلفرن���ْت �لب�يا �أن�س���ام ف���وق
�أندلُ�ٍس71 م���ن �أنا وِجبالو�أجاَب���ْت �ُسهوًل �لّدني���ا ِة َجنمَّ

Fernando Bueno ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/ferwoo/6041424995/ امل�صدر:
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على81 هَر �لدمَّ �ألُح َجاللوُج���دودي جناَحْيِه َيطوي ذكِرِهْم
َزَخرْت91 َكْم �سحر�وؤُُهم وِرَمالُبورَكْت ِرياح���ًا مُب���روء�ٍت

�آثارهم101 عل���ى �لجد و�لفنم���ا �لزمَّ ز�لو� بعدم���ا وحتّدى
فانت�ِسْب111 قومي �ل�سيُد رجالهوؤلِء قومي من �أكرَم جتْد �إن

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �ضل

جمع الأ�سيد وهو املزهو بنف�سهالغادة

الّدلل واملالحةالغنج

الفتاة الّناعمةاأجالت

رفاملروءات النُّبل وال�سَّ

حما�سن الأخالقاملجد

جعلت نظرها يجولال�سيد
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العاّمة الفكرة
الآتية: الفكر من املنا�ضبة الفكرة اختيار خالل من للنَّ�صِّ العاّمة الفكرة حمّدداً �ضامتًة قراءًة النَّ�صَّ اقراأ

اِئَرِة الطَّ و�سُف اأ. 

اجلميلة. الفتاة و�سُف ب. 

العرب. اأجماد عن احلديث ت. 

الّرئي�صة الفكر
الآتية: الفكر من فكرة كّل يت�ضّمن الَّذي البيت على دّل

. اجَلوِّ ف ي ائرِة الطَّ ُف و�سْ اأ. 

اأجداُدنا. ُيذكُر عنَدما اإجالًل َينحني هُر الدَّ ب. 

اللَِّبِق. الفتاِة حديُث ت. 

والأجماِد. بالبطولِت تزَخُر ُة العربيَّ الأر�ُص ث. 

الَيوم. اإىل العرِب جمِد ر�سوُخ ج. 

والفهم ال�صتيعاب
النَّ�ّص.  من ئي�ضي الرَّ الغر�ص 1 حّدد

 

النَّ�ّص.  من ا�ضتخرجها و�ضخ�ضّيات، ومكان زمان حادثة 2 لكّل
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اجلّيد ؟  احلوار اآداب من ت�ضيف ماذا والفتاة ؟ اعر ال�ضَّ بني احلوار اّت�ضَم 3 مب

 

 

باأجدادها.  الفتاة اعتزاَز 4 عّلل

 

 

املعلوف ف ي و�ضف الّطائرة: فوزي اعر ال�ضَّ 5 قال

جناحي �لنمَّجوم �إىل مّدت ذيولثّم حاب �ل�سمَّ على وجّرت

بينهما الختالف اأوجه بني ثّم ابق، ال�سَّ البيت معنى يت�سّمن الَّذي البيت ري�سة اأبي ن�ّص من حّدد

 

 

اجلميل ؟ باأ�ضلوبك الأخري البيت 6 ا�ضرح
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والّدليّل الّلفظّي املعنى
ياأتي: مّما عبارة لكّل حيح ال�ضَّ املعنى 1 اخرت

ُمتثاقلة(. نظراٌت فاترة، عباٌت فاترة، )حلظاٌت ك�ساىل:  اأحلاٌظ

لُق(. الطَّ الهواُء الَب�َسِر، اأنفا�ُص ، الَبِّ )ن�سيُم البايا:  اأن�ساُم

الآتيتني: العبارتني من كّل ف ي )يتهادى( معنى 2 حّدد

م�سيتها   ف ي املراأُة تهادت

العيد   مبنا�سبة التَّالميُذ تهادى

قرائّية تدريبات
املتحاورين. انفعالت مراعيًا الأخرية الأربعة الأبيات اقراأ

لغوّية تدريبات
ياأتي: فيما واملو�ضوِف فِة ال�ضِّ بني ْل 1 �ضِ

ك�ساىل�َسعٌر

تليُداأحلاُظ

يٌدجمٌد �سِ

ماِئٌجقوٌم
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الآتيتني: العبارتني من كّل بعنى تعبرياً 2 هات

�سحراوؤهم الأحاديثبوركت تاذبنا

  

ياأتي: ا ممَّ حيحَة ال�ضَّ الإجابَة 3 اخرِت

فعٌل:أ.  َمْت( )تب�سَّ الفعُل

اأحرٍف بثالثِة مزيٌد بحرَفنيثالثيٌّ مزيٌد بحرَفنيثالثيٌّ مزيٌد رباعيٌّ

 
ف ي:ب.  الكلماِت باأوائِل ياأخُذ معجٍم ف ي / َجاَلْت كلمِة/ عن اأبحُث

الاّلُم ثمَّ الألُف ثمَّ اجليِم الاّلُمباُب ثمَّ الياُء ثمَّ اجليِم الاّلُمباُب الواو ثمَّ ثمَّ اجليِم باُب

 

التذّوق
فيه: اجلميلة واحي النَّ بع�ص على الوقوف خالل من النَّ�صَّ لنتذّوق والآن

ياأتي: مّما حيحة ال�ضَّ الإجابة 1 اخرت

ب : )ل( النَّ�صِّ ف ي بيٍت كّل نهايُة توِحي

كوِن وال�سُّ ِع موِخالتَّوا�سُ وال�سُّ واخَلَجلالنطالِق الياأ�ِص

 

للنَّ�ّص: موافقاً �ضعرّياً بيتاً لت�ضّكل الآتية اجلمل 2 رّتب

القلب. اأطرق بروؤاها، اأعيني وغامت وؤال، ال�سُّ وتاهلت
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الّثاين مائرالّدر�س ال�صَّ
)البارزة - امل�صترتة(

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
مرِي.. 1 ال�سَّ مفهوِم تعّرِف
غائب(.. 2 - خماطب - )متكّلم ماِئِر: ال�سَّ دللِة تعّرِف
مائر املّت�سلة واملنف�سلة. . 3 ماِئِر البارزة امل�ستتة، وال�سَّ التَّمييِز بني نوَعي ال�سَّ

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر التِّلميذ: عزيزي

ونكرة. َمعرفة اإىل ال�سُم ُيق�َسُم
ماِئر. ال�سَّ امَلعِرَفِة اأنواِع من

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ التِّلميذ: عزيزي

اأنت ؟ من اأ. 
الأندل�ص. من اأنا ب. 

النفعال. اأر�ص هي ت. 

)متكّلم - غائب - خماطب(. مدلولها بح�سِب �سّنفها �سمري ؟ كّل يدلُّ 1 عالَم

 

q9.2
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نكرات ؟ اأم معارف اأهي معنّي ؟ مدلوٍل على منها كلٌّ دّل 2 هل

 

ال�صتنتاج
اأو غائب. اأو خماطب متكّلم على ويدّل اهر الظَّ ال�سم حمّل يحّل معرفة ا�سم مري: ال�ضَّ

وم�ستتة. بارزة نوعان: مائر ال�ضَّ

اأو مّت�سلة. منف�سلة نوعان: البارزة مائر ال�ضَّ

تدّرب
وامل�ضترتة: البارزة مائر ال�ضَّ الآتية اجلمل من ا�ضتخرج

هو ؟ فمن حَبَتَك، �سُ َي�ساأَُم ول باملعاِرِف ميّدَك لَك خُمِل�ٌص هو�سديٌق

 

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ التِّلميُذ: عزيزي

ُرُكم. نقدِّ نحُن اأ. 
العربّية. الِقَيَم تتمّثَل اأن العروبُة ب. 

العروبة َعَظَمِة على َي�سَهُد التاريُخ ت. 

ال�ّسابقة.  الأمثلة ف ي الواردة الأفعاِل من كلٍّ فاعل على 1 دلَّ

 

�سمرياً ؟  اأم ظاهرًا ا�سمًا الأفعال هذه من كل فاعل 2 اأجاء
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م�ستتاً ؟  اأم بارزًا مري ال�سَّ 3 اأجاء

 

ال�صتنتاج
امل�ضترتة: مائر ال�ضَّ

اأو غائب. اأو خماطب متكّلم على وتدلُّ هِن، الذِّ ف ي ر ُتقدَّ بل اللَّفِظ، ف ي تظهر ل �سمائر

تدّرب
دللته: وبني ياأتي، مّما لكّل املنا�ضب امل�ضترت مري ال�ضَّ قّدر

الوطن.  �ساأِن رفِع على 1 اأعمُل

 

املُ�سرق.  �سورية تاريِخ عن تتحّدُث 2 وقفْت

 

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ التِّلميذ: عزيزي

عربّي. اأنا اأ. 
عربّية. هي ب. 

جنّل. اإّياكم ت. 

معربة ؟ اأم مبنّية اأهي ال�ّسابقة ؟ الأمثلة من كّل ف ي اجلملة اإىل �سبة بالنِّ َلة املُنَف�سِ ماِئِر ال�سِّ موقع 1 ما
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مري)اإّياكم( ؟ ال�سّ اأعرب ثم هي( ؟ )اأنا، مريين: ال�سَّ من كاًل 2 اأعرب

 

 

 

ال�صتنتاج
نوعان: الإعراب من حَملِّها بح�سِب وهي منها، كلٍّ اآخُر بِه ينتهي ما على مبنّيٌة املُنف�ضلُة: مائُر ال�ضَّ

املُنف�سلة. 1 فِع الرَّ �سمائر
املُنف�سلة.. 2 النَّ�سِب �سمائر

النهائّي الّتقومي

املنا�ضب: مري بال�ضَّ الفراغ 1 اأمّتم

الوطن. بناة ………… هم اأكفِّ على اأرواَحهم ………… َحَمل هداء ال�سُّ

العبارات: اأفعال ف ي الوارد امل�ضترت مري ال�ضَّ 2 قّدر

الوطن �ساأِن رفِع على عمَل تقديره العامُل

اأماَمُه باحتاٍم تقديره قف

الإن�سان هذا اأقّدُر تقديره �ساأظلُّ
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مائر املنف�ضلة الواردة ف ي الأبيات بح�ضب دللتها ؟ 3 ما راأيك اأن متالأ اجلدول بال�ضَّ

اأبو ري�سة: عمر قال

�أّمٍة بقاي���ا م���ن َتوَءم�أن���ا من و�لُع���ال هي
فه� �لّطيَب �سممَت �لو�ِسمفاإذ� ذ�ك َنث���رُي �و

اآخر: وقال

�ساهدةٌ و�لأّيام �حل�س���ار�ت ي�أنِت منمغرب�ل�ّسم�سحّتى�لهندو�ل�سّ

مائر املنف�ضلة دللتهاال�ضَّ

يلزم: ما وغري املُدرجة، مائِر ال�ضَّ بح�ضب الآتية العبارة 4 حّول

بوطني �سرْفُت اأنا

اأنَت 

اأنِت 

اأننّت 

اأنتما 

اأنتم 

اأح�صنت الإجابة يا بطل
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الّثالث الكرم العربّيالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ِرها.. 1 وعنا�سِ ِة النَّرثيَّ ِة امَل�سرحيَّ تعّرِف
اللَّثوّية.. 2 واحُلروُف ليُم ال�سَّ بُط ال�سَّ فيها ُيراعى �سليمًة قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�سِة(.. 3 الرَّ - )العاّمة الِفَكِر: حتديِد
جمالّيًا.. 4 النَّ�صِّ تذّوِق

ـــِرب بِه امَلَثُل ف ي اجُلوِد منُذ الع�ســـِر اجلاهليِّ  اإ�ضــــاءٌة على الن�ّص: ُفِطَر الَعربيُّ على الَكَرِم، وَبزَّ حاٌت كلَّ كرمٍي، حّتى �سُ
وحّتى ع�سِرنا هذا. 

حاَت. زوجُة ماوّيُة: - الغالُم - خ�ضيَّاُت: حاَتٌ ال�ضَّ

الباديِة. اأطراِف على �َسعٍر املََكاُن: بيُت

ٌة نرثيَّ ٌة م�رشحيَّ

الَعَربيُّ الَكَرُم
غالُم يا النّاَر اأَْوقِد  : حاَتٌ

ُقرُّ ليٌل الّليَل فاإنَّ اأَْوِقْد  

رُّ �سَ ريٌح ُموِقُد يا والّريُح  

ميرُّ َمْن ناَرك يرى ع�سى  

ُحرُّ فاأَنَت �سيفًا جلْبَت اإِْن  

َك كاأنَّ و�سائٍل، طارٍق كلَّ وُتعطي ُتقري … حاَتُ يا لأمِرك عجبًا ماوّيُة: 

جميعًا. الّنا�ص ِمَن اأَْوىل ُهْم لَك، ِعياَل ل اأو كاأَنَّ َغِدَك دوَن ليوِمك تعي�ُص  

وُح�سَن الُبخل، مَن خريًا الَكَرَم وجْدُت لقد … ُة ماويَّ يا تلومي ل حاَت: 

بعَدُه. الّذكِر ل�سوِء ويتُكُه الّدنيا عِن �ساحُبُه مي�سي ماٍل ف ي خرَي ول لأولدِه، املرُء ُثُه يورِّ ما خرَي الّذْكِر  

كالٍب( ُنباِح ْوت �سَ )ُي�سمُع
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فاأب�سْر. كالُبَك، َنَبحْت ماوّية: 

نف�سي. َلها ترتاُح ُب�سرى هَي )مرتاحًا(:  حات

مولَي. يا ْيٌف �سَ رًا(:  )ُمَب�سِّ الغالم

غالُم. يا ُحرٌّ واأَنَت بِه، اإِيلَّ )مغتبطًا(:  حات

ْيُف ال�سَّ َيْدخُل

اُر. الدَّ ِبَك َرُحبْت حات: 

وحاجتي. دي َق�سْ واإِليك ُبْرعٍم من اأنا حاُت، يا ُبورْكَت ْيف:  ال�سَّ

�سْئَت. ما ف�سْل ٌه، يَّ َمْق�سِ حاجُتَك حات: 

ي. عنِّ َة الّديَّ ِلتحمَل ق�سدُتك واإين اأُر، والثَّ ُم الدَّ فكاَن خ�سومٌة، َقْومي وَبني َبْيني َوَقعْت لقد يف:  ال�سَّ

ْيُف ؟ �سَ يا خ�سوِمَك ديَُّة ما حات: 

الإِبِل. من ثالُثمئٍة يف:  ال�سَّ

… ْيِفنا �سَ اإىل �سّلْمُه ثّم فيِه، ما كلَّ َف�ُسْق الإِبل ِك َمْبَ اإىل اذهْب )لغالِمِه(:  حات

الَعَرِب. َجواَد وُدْمت حات، يا �َسِلْمَت ْيف:  ال�سَّ

تطلُبَك. الأَْطماِر َرّثُة امراأٌة بالباِب مولَي، الغالم: 

احلاِل. ف ي اأَدخْلها حات: 

اأَمِرِهم. ف ي لتنظَر �سّفاَنَة اأَبا يا اأتيُتك وقد ِجياٍع، بيٍة �سِ اأمُّ اأنا املراأة: 

فاأُ�ْسبَعهم. ب�سبياِنِك اإيّل حات: 

حات. يا بالّثناِء ْبَت وُطيِّ بالَعْي�ِص ْعَت ُمتِّ املراأة: 

َف�سياًل. وَلْو ِك امَلْبَ ِمَن �ُسْق )لغالمه(:  حات

فر�ُسَك. اإّل فيِه ولي�َص مولَي، يا عميُّ الُبْ �ساَقها لقد الغالم: 

غاَر ال�سّ توقَظ ْن اأَ ماوّيَة ِمن واطلْب الّطعاِم، لتناوِل روا يح�سُ اأَْن احليِّ فقراَء َبلِّغ لأنحَرها، بال�ّســـيِف اإيّل حات: 
وى. الطَّ على ناموا فقْد
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املفردات �رشح

اأّمه. عن ل ُف�سِ اإذا اقة النَّ ولد البايل الَف�ضيل: الثَّوب ِطْمر: ج: الأطمار:
نحره. ف ي طعنه اجلمل: نحر اأنحر:

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �ضل

كُبْرعُمالأطمار الف�سيلالّطوىامَلْبَ

ولد الناقة اإذا 
ُف�سل عن اأمه

عربّيٍة قبيلٍة البوكاجلوعا�سم الأثواب الباليةمو�سع

العاّمة الفكرة
الآتية: الفكر من املُنا�ضبة الِفكَرِة اختياِر ِخالِل من للنَّ�صِّ العاّمَة الفكرَة حمّدداً �ضامتًة قراءًة النَّ�صَّ اقراأ

الَعربّي الكَرِم عن احلديُث اأ. 

زوجِته مع حاِتٍ حواُر ب. 

العرب. اأجماِد عن احلديُث ت. 
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الّرئي�صة الفكر
الآتية: الِفَكَر تت�ضّمُن الَّتي املقاطع على دلَّ

ار. النَّ اإيقاِد حوَل وزوجِته ُغالِمه مع حاٍت حواُر اأ. 

حات. على يِف ال�سّ دخوُل ب. 

يف. ال�سّ بقدوِم حامتًا ماويَّة تب�سرُي ت. 

والفهم ال�صتيعاب
املكان(. مان، الزَّ ئي�ضَة، الرَّ خ�ضّيَة )ال�ضَّ امل�ضرحّية: من 1 حّدد

 

 

حامت ؟ له يق�ضيها اأن البعمّي اأراَد الَّتي احلاجُة 2 ما

 

 

املال ؟ ف ي حامٍت راأُي 3 ما

 

 

امل�ضرحيَّة: ف ي ورودها بح�ضِب ياأتي مّما كلٍّ دللة 4 ما

الكالب  ■ ُنباُح

فَر�َسُه  ■ الفار�ِص نحُر

ار  ■ النَّ اإيقاُد
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للم�سرحّية. فهمك �سوء ف ي له اأخرى مالمح اأ�سف … الكرم. حات �سخ�سّية مالمح 5 من

 

 

حاٌت: 6 قاَل

ور�ئُح غ���اٍد �لاَل �إنمَّ ْكُر�أَم���اويمَّ و�لذِّ �لأحاديُث �لاِل ويبَقىمَن

راأيك.  بني ثّم ِة. امل�سرحيَّ ف ي البيِت فكرَة حتمُل الَّتي العبارة على ُدلَّ

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى
دقيقة: اإجابتك لتكون اإىل املُعجِم اللُّجوُء عليَك لذا العبارات بع�ِص معاين لتحديِد تالحظ كما �سننتقُل

الآتيِة: العباراِت مَن لكلٍّ حيَح ال�ضَّ املعنى 1 اخرِت

ُقرٌّ ليٌل

واِد ال�سَّ �سديُد حارٌّليٌل بارٌدليٌل ليٌل

رٌّ �سَ ريٌح

وِت وال�سَّ البودِة �سديدُة البودِةريٌح �سديدُة وِتريٌح ال�سَّ �سديدُة ريٌح

ُتقري

القراءَة يَفُتعلُِّم ال�سَّ الأثَرتكرُم َتْتَبُع

والِقرى ؟ الُقرى، بنَي املعنى ف ي الَفْرُق 2 ما
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قرائّية تدريبات
: قو�َضنْيِ بنَي عّما اً معبِّ ياأتي ما اقراأْ

نف�سي ! ■ لها ترتاُح ُب�سَرى هي )الرتياُح(: 

مولَي. ■ يا يٌف �سَ )الُب�سرى(: 

غالُم. ■ يا حرٌّ واأنَت بِه اإيلَّ )الغتباُط(: 

ة لغويَّ تدريبات
الآتية: الأ�ضئلة عن 1 اأجب

من: ■ ُكاًل غراِرها على ان�سْب ُبْرعٍم، اإىل ن�سبًة ُبرعميٌّ

دم�سَق. ■ اإىل ن�سبًة ………………

َعرٍب. ■ اإىل ن�سبًة ………………

ُدَوٍل. ■ اإىل ن�سبًة ………………

الآتي: النَّموَذِج َوْفَق الفراَغ 2 اأكمِل

)َبَرَك(. ■ وفعُله الُبوِك مكاِن على يدلُّ ك( )َمْبَ

■ …………… وفعُلُه …………… مكاِن على يدلُّ مدخل

َعَد. ■ �سَ وفعُلُه …………… مكاِن. على يدلُّ ……………

■ …………… وفعُلُه …………… مكاِن. على يدلُّ ……………
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�ضغرِيه: وا�ضِم احليواِن ا�ضِم َبنْيَ ْل 3 �ضِ

َحَملالإبل

َف�سيلال�ّساة

َراألالأ�سد

�ِسْبلالّنعام

التذّوق
فيه: اجلمالّية النَّواحي بع�ص على الوقوِف خالل من النَّ�صَّ لنتذّوق والآن

Ԁ :لغالِمِه حاَتٍ قوُل ِة امل�سرحيَّ ف ي جاَء
. حرُّ فاأنَت �سيفًا جلَبْت اإْن ، ميرُّ َمْن ناَرك يرى ع�سى ، رُّ �سَ ريٌح والّريُح ، ُقرُّ ليٌل اللَّيَل فاإنَّ ُغالُم يا اَر النَّ اأ�سعِل

باملطلوب: الفراَغ امالأِ

هو  ■ املقطِع ِفْقراِت من ِفْقَرٍة كلُّ ِبِه انتَهْت اّلذي احلرُف

النَّ�صَّ  ■ اأك�سَب اجلمِل نهاياِت ف ي الأخرِي احلرِف اّتفاُق

الكتابِة  ■ من كَل ال�سَّ هذا ُن�سّمي

فائدةٌ
اأو اأكرَث، متتاليَتنِي جملتـــنِي نهايِة ف ي الأخـــرُي احلرُف يتَّفَق اأْن علـــى ويقوُم )ال�ّضــــْجُع(: الّلفظّيــــِة: املح�ّضــــناِت مــــِن
املو�سيقيِّ وقِعِه جماِل ف ي ـــجِع ال�سَّ قّوُة وتكمُن فيها. الإيقاُع ليظهَر ـــكوِن بال�سُّ جملٍة كلِّ اآخِر ف ي تتوّقَف اأْن �ســـريطَة

تكلٍُّف. ِبال اخلاِطر عفَو ياأتَي اأَْن �سريطَة للمعنى، ليِم ال�سَّ الأداِء مع ف�ِص، والنَّ الأذِن ف ي

اأح�صنت الإجابة بوركت جهودك 
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الّرابع مائر املّت�صلةالّدر�س ال�صَّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

مرِي.. 1 ال�سَّ تعّرِف
املُّت�سلة.. 2 ماِئِر ال�سَّ اأنواِع تعّرِف

وتذّكر تاأّمل
ياأتي: ما معاً لنتذّكر التِّلميذ: عزيزي

ونكرة. ■ معرفٍة اإىل ال�سُم ُيق�َسُم
مائُر. ■ ال�سَّ امَلعرفِة اأنواِع من

املهّمة 1

الأمثلة
ّاأجب: ثم الآتية، العبارات اقراأ

حات. يا لأمرك عجبًا اأ. 

البخل. من خريًا الكرَم وجدُت لقد ب. 

ُب�سرى. اإّنها حات: ت. 

العبارات: هذه ف ي وَردت الَّتي مائر ال�سّ على 1 دّل

اخلطاب  كاف

الّرفع  تاء

الغائب  هاء

q9.4



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين78 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�ّسابقة ؟  مائر ال�سّ من كّل يدّل 2 عالم

 
ن�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
اأو غائب. اأو خماطٍب متكّلٍم على وتدلُّ والأحرف، والأفعاِل بالأ�سماِء تّت�سُل املُّت�سلة: ماِئُر ال�سَّ

تدّرب
�ضمري: كّل بها اّت�ضَل الَّتي الكلمِة نوَع وحّدد ياأتي، فيما املُّت�ضلة ماِئِر ال�ضَّ على دلَّ

روحي. من اأكرَث اأحببُته وطني اإّنُه

 

املهّمة 2

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ

ماوّيُة. يا تلومي ل اأ. 

الإبل. مبِك اإىل اذهبا ب. 

حات. يا �سلمَت ت. 

. عاِم الطَّ لتناوِل روا يح�سُ اأن احليِّ فقراَء بّلْغ ث. 

العرب. ن�ساَء يا اخلرِي فعِل على تندْمَن لن ج. 
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املّت�سلة.  مائِر ال�سَّ على 1 دّل

 

مائر.  ال�سَّ هذه 2 �سمِّ

 

الإعراب ؟  من مائر ال�سَّ هذه حملُّ 3 ما

 

ال�صتنتاج
هي: بالأفعال تّت�ضُل الَّتي فِع الرَّ �ضمائُر

الّن�سوة نون واو اجلماعة، املتحّركة، التَّاء الثنني، األف املخاطبة، املوؤّنثة ياء

فُع. الرَّ وحملُّها مبّنيٌة مائُر ال�سَّ وهذه

تدّرب
املّت�ضلة: فع الرَّ �ضمائر الآتية اجلمل من ا�ضتخرج

 . عملهنَّ اأتقنَّ الباُت والطَّ جّيدًا در�سوا الطاّلُب

مفيدًا.  الِعلَم راأيُت

املهّمة 3

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتيني، املثالني اقراأ

الِعْلُم. �سالُحَك اأ. 

لها. روحي واأقّدم اأحبُّها اأر�سي ب. 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين80 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�ّسابقة.  الأمثلة من املّت�سلة مائر ال�سَّ 1 ا�ستخرج

 

مائر.  ال�سَّ تلك اأعرب ثّم ظاهرة، اأ�سماًء املّت�سلة مائِر بال�سَّ 2 ا�ستبدل

 

 

 

معربة ؟  اأم مبنّية اأهي الإعراب ؟ من حمّلها بح�سب مائِر ال�سَّ هذه اآخر حركُة تغرّيت 3 هل

 

 

ال�صتنتاج
هي: والأحرف والأفعال بالأ�ضماء املّت�ضلة ماِئُر ال�ضَّ

الغائب. هاء اخلطاب، كاف املتكّلم، ياء
وتكون: اآخرها حركة بح�ضب مبنّية مائُر ال�ضَّ هذه

بالفعل. ■ امل�سّبهة اأو بالأحرف بالأفعال اّت�سلت اإذا ن�سٍب حمّل ف ي

اجلّر. ■ اأو باأحرف بالأ�سماء اّت�سلت اإذا جرٍّ حمّل ف ي

تدّرب
الإعراب: من منها كّل حمّل وبني ياأتي، فيما الواردة املّت�ضلَة مائَر ال�ضَّ ا�ضتخرج

روحي. من اأكرَث اأحبُُّه وطني اإّنه
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املهّمة 4

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ

عظيمًة. عاداٍت تعّرفنا اأ. 

باملعلوماِت. التَّاريُخ يزّودنا ب. 

لنا. قدوًة لتكوَن ت. 

نوعها.  وحّدد )نا(، مري ال�سَّ بها اّت�سل الَّتي الكلمات 1 ا�ستخرج

 

واأعربه.  ظاهرًا ا�سمًا )نا( مري بال�سَّ 2 ا�ستبدل

 

الإعراب.  من )نا( مري ال�سَّ حمّل 3 حّدد

 

ال�صتنتاج
والأحرف: والأ�سماء بالأفعال يّت�سل )نا( املّت�ضل مري ال�ضَّ

بالفعل. ■ اّت�سل اإذا اأو النَّ�سُب فُع الرَّ حمّلُه

بال�سم. ■ اّت�سل اإذا اإليه م�ساٍف جرُّ حملُُّه

اجلّر. ■ بحرف اّت�سل اإذا اجَلرِّ بحرِف جرٌّ حمّله



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين82 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
ياأتي: مّما كّل ف ي الإعراب من )نا( مري ال�ضَّ حمّل اذكر

لالإيان} )اآل عمران 193( ينادي مناديًا �سمعنا �إّننا {رّبنا قال اهلل تعاىل:

 

 

 

النهائّي الّتقومي
الآتية: اجلملة مفردات 1 اأعرب

كرمٌي. اإّنك

 

 

املتَّ�ضلة. مائر ال�ضَّ م�ضتخدماً وطنك عن فيها تتحّدث مرتابطة فقرة 2 اكتب
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اخلام�س بع�س مواطن احلذف )1(الّدر�س
)حذف همزة الو�صل(

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
التَّعريف.. 1 )ال ( حذِف حالِت تعّرِف
وابنة(.. 2 )ابن َكِلَمِة من الألِف حذِف حالِت تعّرِف

وتذّكر تاأّمل
احَلذِف: َمواِطِن بع�َص معاً: لنتذّكر التِّلميذ عزيزي

الو�سل.. 1 همزة
الألف.. 2

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ التِّلميُذ: عزيزي

الأجيال. تن�سَئِة ف ي دوٌر احَل�َسَنِة للقدوِة اأ. 

حّيٌة. �سواهُد اأو�ص ابِن قوِل ف ي ب. 

باحللم. قي�ٍص بُن الأحنُف �ساَد ت. 

اهلل. عبد بنَة يا ث. 

حات ؟ حّدث البدين ذي اأبنت ج. 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين84 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ابن(. )احل�سنة، من: كّل ف ي الهمزة نوع 1 بني

 

 

عليها ؟ م الالَّ دخول بعد منها املحذوُف مااحلرُف مكّوناتها، اإىل )للقدوة( كلمة 2 حّلل

 

 

اأبيه. وا�سم الثَّاين املثال ف ي الوارد العلم ا�سم 3 حّدد

 

 

الأخريين ؟ املثالني من كّل ف ي )ابنة( كلمة �ُسِبقت 4 َب

 

 

الأ�سماء. بقّية من وحذفها اأو�ص( ابن )احل�سنة، الكلمتني: من كّل ف ي الو�سل همزة ثبات �سبب 5 بني
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ال�صتنتاج
ا�سمني بني وقعت اإذا اأو ابنة(: )ابن ف ي الو�ضِل همزة وحُتذُف اجلاّرة م الالَّ عليها دخلت اإذا التَّعريف )الـ( همزة حتذف

ال�ستفهام. وهمزة داء النِّ بعَد واإذا وقعت ل، لالأوَّ اأٌب الثَّاين علَمني

تدّرب
ياأتي: فيما اأو حذفها وابنة ابن همزة ثبات �ضبب 1 بني

احلكام. اأعدل اخلّطاب بن عمر - �سئت. من ابن كن

 

 

 

ياأتي: فيما حذفها �ضبب وعّلل )األ( همزة منه املحذوف ال�ضم 2 ا�ضتخرج

رجاله  للوطن

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين86 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اأحمد الكا�سف: �ساعٌر عربٌي م�سرٌي، ولد عام )1878م(، ُجمعت اأعمالُه ال�سعرية ف ي جملدين بعنوان: )ديوان الكا�سف(.
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ال�ّصاد�س ة ال�صعرّيةالّدر�س حتويل الق�صَّ
ة نرثّية اإىل ق�صّ

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
رها.. 1 وعنا�سِ ِة عريَّ ال�سِّ ِة الِق�سّ تعّرِف
نرثّية.. 2 ٍة ق�سّ اإىل ِة عريَّ ال�سِّ ِة الِق�سَّ حتويِل

تعّرف
الآتيَة: الق�سيدَة اقراأِ التِّلميذ: عزيزي

عَجتاِن النَّ
نعجتاِن يوم ذ�َت تالقْت َقْنَطَرٍة و�ْسِط في
عنيدتاِن غليظتاِن �سهريتاِن بالِكبياِء
�لمتهان بَعْيِ �لأُخرى �إىل نظَرْت �إحد�ُهما
تو�ِن بال �لّطريَق �أَخلي يل: �لآَن ت�سيُح وَدَنْت
مكاين عن �أَبرُح ل�سُت ِبِكْبٍ �لأُخرى فاأجاَبِت
َتَتد�فعاِن فهاَجتا �لّلَجاُج بيَنهما و��ستدمَّ
�ِلْثنتاِن مِّ �خِل�سَ �ليمِّ ة جُلّ في هَوْت حّتى
تتاأ�ّسفاِن جرى مِمّا ف�ساحتا، �ل�ساُب َعُظَم
�لَهو�نِ؟ هذ� في �لآَن �لتِّ�ساُع ذ� �أُيريُحنا
فاين! و�لتمَّ ��َسة �ل�سمَّ في ناهي �لتمَّ ُعقبى من ويالُه
و�لّليانِ! �ساُمِح �لتمَّ في و�لكر�مَة المَة �ل�سمَّ �إنمَّ

q9.6



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين88 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

نرثّيٍة. ٍة ِق�سَّ اإىل ابقة ال�سَّ الق�سيدَة حّوِل
الآتي:أ.  املخّطِط بَح�ْضِب عنا�ضِرها اإىل َة الِق�ضّ حلَِّل

الآتيَة:ب.  َة الِق�ضَّ َن لتكوِّ �ضرِحها ف ي ْع وتو�ضَّ ابِق ال�ضَّ ِط املخطَّ ف ي املعلوماِت اجمِع

والُق�ســـوِة، والِعناِد بالّتكب َزتا متيَّ وقـــد كبري، نهٍر على اأُقيـــَم متقّو�ٍص ج�ســـٍر فوَق َنعجتاِن التقْت ـــاِم الأيَّ مَن يـــوٍم ف ـــي

اأو  تباُطوؤٍ دوِن من طريقي عن ابتعدي والحتقار: غاُر ال�سِت�سْ فيها بلهجٍة لها وقاَلْت الثَّانيِة مَن الأُوىل عجُة النَّ فاقتَبْت

بيَنهما، اخل�سومِة ف ي والِعناُد اخِلالُف فا�ستدَّ اأبدًا هذا مكاين اأغادَر لن وكبياٌء: ثقٌة وكلُّها الثَّانيُة عَليها ْت فردَّ فتوٍر،

و�سِط ف ي نف�َسْيِهما وَجدتا حتَّى معدودٌة دقائُق اإّل هَي وما بيَنهما، فيما بالتَّداُفِع بداأََتا حّتى مبوقِفها واحدٍة كلُّ َثْت وت�سبَّ

ف ي الُوقوُع وهَو اإليِه اآَلتا اّلذي املُ�ساَب وتنُدُب الأُخرى مَن تعتذُر واحدٍة كلُّ �سوَتْيِهما، باأعلى َت�سُرخاِن وراحتا هِر، النَّ

لقد ودماِرنا. هالِكنا اإىل اأّدْت والتي بع�ســـًا، ـــنا بع�سَ ومعاداِتنا خالفاِتنا ف ي التَّماِدي نتيجِة من لنا الويُل وقاَلتا: هِر النَّ

التَّفكري. ف ي القِة والطَّ التَّ�سامِح مِبدى مرهوَنتاِن والَكرامَة المَة ال�سَّ اإنَّ رًا: ُمتاأخِّ جاَء ه ولكنَّ در�سًا تعلَّْمنا
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تيب.ج.  والرتَّ الِفَكِر �ضالمة من للتاأّكِد الأ�ضلّي بالنَّ�صِّ اجلديد النَّ�صِّ مقارنة

حيث: من الأ�سليِّ بالنَّ�صِّ اجلديَد النَّ�صَّ 1 وازن

اخلامتة( احلوادث، ترتيب واملكان، مان الزَّ و�سفاتها، خ�سيَّات ال�سَّ )عدد

 

 

 

 

 

 

وملاذا ؟ وموؤّلفه ؟ الأ�سلّي النَّ�صِّ ا�سم اإىل اجلديِد النَّ�صِّ ف ي اأ�سرَي 2 هل

 

 

 

 

 

 

تعّلم
ـــياَغة ال�سِّ اإعاَدُة تخ�ســـَع اأن ويجُب واأ�ســـلوِبه، الكاتب األفاِظ عن بعيدًا كتابِتِه اإعادُة هـــي : النَّ�ــــصِّ �ضــــياغِة اإعــــادة
الأ�سلي امل�سدر اإىل الإ�سارة احلوادث، الِفَكِر، بت�سل�ســـِل اللتزاُم ئي�َسِة. الرَّ بالفكرِة الحتفاُظ منها: �ســـروٍط اإىل

و�ساحبه



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين90 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب

ال�ّصمن وجّرُة الّنا�صُك

ر�تبًا11 علي���ِه �أج���َرى �لح�سنْينا�ِس���ٌك بع�ُس �ل�ّسمِن نقيِّ من
ُجلمَُّه21 وُيبق���ي �لبع�َس �خَلزيني���اأكُل يبغي جّرٍة ف���ي د�ئمًا
نف�َسُه31 ُينِّ���ي م�سغ���وًل مْين���اَم �لثمَّ مُن �ل�سمَّ َغال �إْن وهو�ساٍح
ولَدْت41 �ساًة �لوهِم في �ل�سنيفا�ستى ط���وَل �أولُدها وَن���ا
و��سطفى51 �أر�سًا ذ�َك من �لبنْيفا�ستى مبر�سيِّ ج���اَءْت َزْوجًة
فل���ْم61 �س���ذمَّ �بَن���ُه �أّن �لُبْيور�أى و�لنُّ�سح �لّتاأديَب َيْقب���ِل
بالَع�سا71 علي���ه َوْهم���ًا باليمْيفهوى �َسبًا مَن �ل�سمَّ ���اَب فاأ�سَ
فغ���د�81 �َسْه���و�ً َة �جَل���رمَّ �لأَنْيك����َس ُيخفي ول �حَلظمَّ ينُدُب
�سادَفْت91 �إْن لمَّ���ٌة �سَ �حلال���ْيو�لأم���اين مَّ �أَ����سَ كاَن َيقظ���ًا

حمّمد تَره
ياأتي: عّما اأجْب ثمَّ �ضامتًة، قراءًة النَّ�صَّ اقراأِ

املو�صوِع: مقّوماُت

احلوادِث:  1 و�ضُف

هَو:  ■ ِة ال�ّسعريَّ ِة الق�سّ هذه ف ي ئي�ُص الرَّ احلدُث

هَي:  ■ احلوادِث بدايُة

هَي:  ■ احلوادِث ذروُة

هَي:  ■ احلوادِث نهايُة

البيئِة: 2 و�ضُف

ب :  ■ تتَّ�سُف مانّيُة الزَّ البيئُة

ب :  ■ يتَّ�سُف احلوادِث مكاُن
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ال�ّضخ�ضّياِت: 3 و�ضُف

هَي:  ■ ِة للِق�سَّ ئي�سُة الرَّ خ�سيَّة ال�سَّ

ِة:  ■ الِق�سَّ ف ي ُة الثَّانويَّ خ�سّياُت ال�سَّ

■  : النَّ�صِّ ف ي تتخّيُلها كما ئي�سِة الرَّ لل�ّسخ�سّيِة ف�سّيُة والنَّ اجل�سمّيُة فاُت ال�سِّ

■  . النَّ�صِّ مَن فاِت ال�سِّ هذِه على َدّلْت اّلتي الألفاَظ اذكر

واملَْغزى: الهدُف  4

ةِ ؟  ■ الِق�سَّ هذِه ِمْن امَلغزى ما

امَلغَزى ؟  ■ هذا ورَد بيٍت اأيِّ ف ي

ا�سِك ؟  ■ النَّ مكاَن لو كْنَت تفعُل ماذا

طّبق
ال�ّضابقَة. العنا�ضَر فيها ُمراعياً نرثّيٍة ٍة ِق�ضَّ اإىل ابَق ال�ضَّ عريَّ ال�ضِّ النَّ�صَّ حّوِل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوركت جهودك اأح�صنت التطبيق



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين92 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

حافظ اإبراهيم )1871 - 1932( �ساعٌر عربّي من م�سر، ُلّقَب ب�ساعِر النيِل، له ديواُن �سعٍر مطبوٍع ُم�سّمى با�سمِه.
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الأّول فلالّدر�س اأنقذوا الطِّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

اجلزئّية(.. 1 ئي�سِة، الرَّ )العاّمِة، الِفَكِر: ا�ستنباِط
جمالّيًا.. 2 النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضــــاءٌة على الن�ّص: اأقيم حفُل تكرمٍي جلمعّيِة )رعايِة الأطفاِل(، َفاألقى ال�ّســـاعُر ق�سيدًة خّلَد فيها تلَك املنا�سبَة، فكانت 
ادقِة. م�ساركًة وجدانّيًة ف ي هذا اجلانِب الجتماعّي والإن�سايّن؛ لأّن ال�ّساعَر ل ميلُك �سوى الكلمِة ال�سّ

الن�ّس:

ف11 �لطِّ �َسْقوِة في �إنمَّ �لّطفَل حاِل�أنقُذو� كلِّ على لنا �سق���اًء ِل
�لبوؤ21 َيْطِوِه وْل يائ�سًا يع�ْس �لأجياِل�إْن على نكبًة يع�ْس �ُس
حّتى31 �لّنف�َس ُيخبُِّث ُبوؤ�ٍس الِلُربمَّ �ل�سمَّ َمهاوي في �لرَء يطرَح

في���ِه41 كاَن ���ا فرمبمَّ ُيبايل�أنق���ذوُه ل �أوُمغام���ٌر ُم�سل���ٌح
�سغرٍي51 َم ِج�سْ َحلمَّ قد �ِسٍّ جاِلُربمَّ �لرِّ �سديِد عل���ى وَتاأبمَّى

للب61 قاَم َم���ٍع َمْ كلمَّ �أومب���اِل�أيِّ���دو� ُيِظلُّ���ُه بج���اٍه رِّ
�لباأ71ْ ب���ه كاَدْت يتي���ٍم �لأطفاِل(كْم )رعايُة لَ���ْول �ساُء
وُجوُدو�81 ُمْنعمَي �لِبمَّ وؤ�ِلفا�سَنُعو� �ل�سُّ قبَل �لق���اِدُرون ها �أيُّ
لنطو�91ِ �أْو �لُعل���وِم حاِللنت�س���اِر �أولتفيِه و�ل�ّسِّ ء�لبوؤ�ِس



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين94 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �سل

َتاأبَّىالّطوىيخّبث

اجلوعُيف�ِسدا�ستع�سى

العاّمة الفكرة
مّما ياأتي: املنا�سبِة الفكرِة اختيار خالِل من العاّمَة فكرته حمّددًا �سامتًة قراءًة النَّ�صَّ اقراأ

الأ�سرة. ف ي الّطفِل �سقاِء اأثُر اأ. 

الأطفال. رعاَيِة عن احلديُث ب. 

الإن�سانّية. عن احلديُث ت. 

الّرئي�صة الفكرة
الِفكرتني الآتيتني: من فكرٍة كل يت�سّمن الَّذي البيت على دّل

املجتمع. ف ي فِل الطِّ �سقاِء اأثُر اأ. 

فِل. الطِّ لإنقاِذ ِة اخلرييَّ الأعماِل على احلثُّ ب. 
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والفهم ال�صتيعاب

اأّوًل
اعر ؟  ال�سَّ عنه حتّدث الَّذي املو�سوُع 1 ما

 

امل�ستقبل ؟  ف ي يكوَن اأن فِل للطِّ اعُر ال�سَّ يتوّقُع 2 ماذا

 

  . للنَّ�صِّ منا�سبًا ُعنوانًا 3 �سع

 

ثانيًا
اجلارم: علي اعُر ال�ضَّ قال

حم�سن �أر�سله���ا ب�سم���ًة زهرهكم ومن و�س �لرمَّ من �أزهى

املعنى.   حيث من النَّ�صِّ من الثَّامن والبيت البيت هذا بني 1 وازن

 

 

ال�ّساعَرين.  من كّل اإليِه دعا فيما راأيَك 2 بني

 

 

ال�ّساعر.   يذكرها مل اأُخرى دوافَع اذكر الّب، جمعّيات لدعِم اِفَع الدَّ اعُر ال�سَّ 3 ذكر

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين96 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

والثَّاين.  الأّول البيَتني كتابّيًا 4 ا�سرح

 

 

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى
ياأتي: مّما حيحَة ال�ضَّ الإجابة 1 اخرت

)يثني، يعطف، مييت، مييل(. الثَّاين البيت ف ي )يطوي( بكلمِة املق�سوُد ما

ينا�ضب: با الفراغ 2 امالأ

……………… الل: ………………، ال�سّ البوؤ�ص: مرادف: 
……………… يتيم: جمع: 

ياأتي: ملا النَّ�صِّ من 3 مّثل

املعاناة على تدلُّ احلركِةاأ�ضماٌء على تدلُّ واملُ�ضاركةاأفعاٌل التَّعاوِن على تدلُّ تراكيب

   

قرائّية تدريبات
و)ق، غ( )ذ، ث، �ص( اللَّفِظ: ف ي املتقاربِة الأحرِف ُنْطَق ُمراعياً الأبياَت اقراأِ
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لغوّية تدريبات
باملطلوب: اجلدول وامالأ الآتية اجلموع 1 اقراأ

جال - مهاوي - الأجيال( )منعمني - القادرون - الرِّ

�ضامل ر مذكَّ تك�ضريجمع مفردجمع

 
 

 
 

 
 

املثال: وفق اأخرى اأمر ب�ضيغة واكتبه اأمر، اأ�ضلوب النَّ�صِّ من 2 ا�ضتخرج

فَل الطِّ فلاأنقذوا الطِّ  لتنقذوا

   

   

   

التذّوق

منها. م�ساعر ثالثَة ا�ستخرج ثّم ابقِة، ال�سَّ الأبياِت ف ي العاطفَة 1 حّدد

 

 

. املدر�سيَّ املعجم ُم�ستخدمًا منهما كّل معنى بني الفرَق وبني الثَّاين، البيت ف ي )نكبة( بكلمة )نك�سة( كلمة 2 ا�ستبدل

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين98 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الّثاين ال�صم املو�صولالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

املو�سول.. 1 ال�سِم تعريِف
ودللتها.. 2 امَلو�سوَلِة الأ�سماِء تعّرِف
لة.. 3 ال�سِّ وجملِة املو�سول ال�سِم اإعراِب

وتذكّر تاأمّل

ونكرة: معرفة اإىل ال�سُم ُيق�سُم
املو�سول. ال�سم امَلعرفة اأنواِع من

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

تفّوق. الَّذي جاَء اأ. 

لالأولد. احَلناِن ُيعطياِن الّلذاِن هما الوالدان ب. 

فيها. ُوِلدُت الَّتي الأر�ُص هذه ت. 

الأمثلة.   من املو�سولة الأ�سماء 1 ا�ستخرج

 

نكرات ؟  اأم معارف اأهي معنّي ؟ مدلوٍل على الأ�سماء هذه دّلت 2 هل

 

q10.2
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عندها ؟  وقفنا اإذا معناها يكتمُل 3 هل

 

اأفادت ؟  وماذا بعدها ؟ جاَءت الَّتي اجُلمِل نوُع 4 ما

 

 

املو�سول ؟  ال�سم دللة تكّمل الَّتي اجلملة ن�سّمي 5 ماذا

 

ال�صتنتاج
املو�ضول: ال�ضُم

عائٍد من لها بدَّ ل اجلملُة وهذه اأو ا�ســـمّيًة، فعلّيًة وتكون ـــلة ال�سِّ جملَة ُت�ســـّمى به َتلحق بجملٍة دلَلُتُه تكتِمُل معرفٌة ا�ســـٌم
الإعراب. من لها حملَّ ل لة ال�سِّ وجملة اأو م�ستتًا، مّت�ساًل مريًا �سَ يكوُن املو�سول، بال�سم َيربطها

تدّرب
ياأتي: مّما كّل ف ي لة ال�ضِّ جملة وحّدد املنا�ضب، املو�ضول بال�ضم الفراغ امالأ

جّدته: رثاء ف ي املتنّبي يقول

بها ………�سبت �لكاأ�س �إىل �سّما�أحنُّ وما �لّت�ب لثو�ه���ا و�أهوى

و�إّن���ا �لناي���ا �إل ي�سله���ا �ل�ّسقم………�أذهب�ل�ّسقماول من �أ�سّد



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين100 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأمثلة
تليها: الَّتي الأ�ضئلة عن اأجب ثّم الأمثلة، اقراأ

در�ست. والَّتي در�َص الَّذي جاَء اأ. 

تفّوقتا. واللَّتان تفّوقا اللَّذاِن جاَء ب. 

تفّوقا. اللَّذين كافاأُت ت. 

ربحَن. واللَّواتي ربحوا الَّذين جاَء ث. 

اأحّب. ما ودر�سُت تفّوَق، من جاَء ج. 

املو�سولة.  الأ�سماء 1 �ستخرج

 

ا�ستخرجتها.   التي املو�سولة الأ�سماء دللة 2 حّدد

 

املذّكر جمع املوؤّنث، املثنى املذّكـــر، املثّنى املوؤّنثة، املفردة املذّكر، املفرد علـــى كّل من يدّل الذي املو�ســـول ال�ســـم 3 ما

امل. ال�سَّ املوؤّنث جمع امل، ال�سَّ

 

العاقل ؟  غري العاقل، على يدّل الذي املو�سول ال�سم 4 ما

 

ا�سم ؟  كّل على الإعراب عالمة ظهرت هل الإعراب ؟ من ا�سم كّل حمّل 5 ما

 

ا�سم منها ؟  كّل بناء عالمة ما مبنّية ؟ اأم معربة الأ�سماء 6 اأهذه
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ال�صتنتاج
الأ�ضماء املو�ضولة هي: 

املذّكر ■ للمفرد الَّذي
املوؤّنثة ■ للمفردة الَّتي
املذّكر ■ للمثّنى اللَّذان
املوؤّنث ■ للمثّنى ّاللَّتان
امل ■ ال�سَّ املذّكر جلمع الَّذين
الإناث ■ جلماعة اللَّواتي تي الالَّ ئي الالَّ
العاقل. ■ لغري ما للعاقل، َمن

اأو جرٍّ اأو رفٍع ن�سٍب حمّل ف ي فتقُع اجلملة، من موقِعها ح�سب وُتعرُب مبنّيٌة الأ�ضماء املو�ضولة: اأ�سماٌء

وجرًا. ن�سبًا الياء وعلى رفعًا الألِف على فيبنى املثّنى على اُل الدَّ املو�سوُل ال�سُم اأما

تدّرب
اإن�سائك. من جملَتني ف ي وما( )َمن املو�سول: ا�سَمي 1 ا�ستخدم

 

 

بنائه: عالمة على ودّل الآتي البيت ف ي املو�سول ال�سم على 2 دّل

قال ال�ساعر �سليم ُجدي:

�سجاهما �لّلذين طفليمَّ ذنب وعويالما بكًا فز�دهما نوحي

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين102 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

النهائّي الّتقومي

الآتية: الأ�ضئلة عن اأجب

ياأتي: مّما كّل ف ي العائد مري وال�سَّ الواردة لة ال�سِّ وجملة املو�سوِل ال�سَم 1 حّدد

اأبو ما�سي: اإيلّيا يقول

زرّيا يلوُح �لمَّ���ذي زرّيا�ليتيُم لوتعلمون �سيئًا لي�َس

الزّيات: ح�سن اأحمد ويقول

اللَّيل…(. وُثلَثي هاِر النَّ طواَل يطوفون تراهم الَّذين هم امل�سّردون الأطفاُل )هوؤلء

�سوقي: اأحمد ويقول

له هو�لمَّذي)تلقى( �ليتيم م�سغول�إّن �أو�أبًا تخّلت �أّم���ًا

 

 

 

جمل. اإعراب قو�سني منه بني وما مفردات اإعراب ابق ال�سَّ البيَت 2 اأعرب

 

 

 

 

 

 



103

 

 

 

 

 

 

 

 

املو�سولة. الأ�سماء م�ستخدمًا والبيئة للنَّظافة الوطنّية احلملة ف ي ي�ساركون تالميذًا اأ�سطر ثالثِة ف ي 3 �سف

 

 

 

اأنا واثق من اإجابتك … اأح�صنت



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين104 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

فا�ســـل ال�ّســـباعي: كاتٌب عربّي �ســـورّي ولَد عام )1929 م( له مجموعاٌت ق�س�ســـّيٌة كثيرٌة وعّدُة رواياٍت، ومن مجموعتِه 
ة. الق�س�سّيِة )حياة جديدة( اخترنا هذه الق�سّ
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الّثالث م�س ت�رشق من جديدالّدر�س ال�صَّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ودللتها.. 1 الألفاِظ معاين فهِم
ِة(.. 2 والفرعيَّ ئي�َسِة )الرَّ الِفَكِر: ا�ستنباِط
جمالّيًا.. 3 النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضــــاءٌة على الن�ّص: يت�سامى الإن�ساُن ف ي �ســـلوكه وقيمِه ليبني حياًة مطمئّنًة ت�سودها املحّبُة والّتكافُل بني اأفراد جمتمعِه، 
ِمه ف ي ال�سّن اأو الإعاقِة، �سلوٌك اإن�ساينٌّ نبيٌل، وتنمية جلمال احلياِة ودفء  واإّن رعايَة الإن�سان اأخاُه الإن�ساَن ف ي حالت تقدُّ

العالقات الجتماعّيِة. 

�ّس: النَّ
- 1 -

وحلوى. وفاكهٍة، طّيٍب، طعاٍم من الّرفاَه، لهُم ويحّقُق الّداِر، ُنَزلَء َيرعى طّيٌب، رجٌل املديُر

ـــها عر�سُ جّنًة الآخرِة ف ي ِللمح�ســـننَي اإّن واهلّلِ الّداِر، على ُينَفُق اّلذي باملاِل يتّبعوَن اّلذيَن هُم املح�ســـننَي اإنَّ املديُر: قاَل
احلديقَتني. ذاِت الف�سيحِة الّداِر هذِه ف ي اآمننَي طاعمنَي الَعَجزُة ميَرُح كما فيها ميَرحوَن ال�ّسماواُت،

- 2 -

امل�سرِي، على قادرًا يُعْد ومل الأواِن، قبَل ال�ّسيخوَخُة فاأدرَكْتُه حّذاًء يعمُل كاَن … الّداَر هذِه فدخَل الّزماُن، عليِه جاَر لقْد
بعَد طّيبًا مبلغًا املكافاأُة وكاَنِت اخلدمِة، نهايِة مكافاأَة واأعطاُه باإح�ســـاٍن، معّلُمُه �ســـّرَحُه للعمِل، ي�ســـُلُح ل عاجزًا اأ�ســـبَح
�سغريًة بّقالّيًة يفتتُح بّقاًل يعمَل اأْن جرياُنُه عليِه اأ�ســـاَر يتناق�ُص، فراآُه مّدًة، منُه ياأكُل جعَل �ســـنًة، وع�ســـريَن اثنَتنِي خدمِة
اأثبَتُه اخل�َسِب، مَن �سغريًا ُكوخًا ا�سطنَع بامل�سورِة. وعِمَل الفكرَة فا�ست�سَوَب القليِل، ربِحِه من وياأكُل احلارِة، لأهِل ويبيُع
واأ�ساَب الّطّيبنَي، جلرياِنه يبيُع وجعَل … وال�ّسّكَر والبغَل والّرزَّ وال�ّســـمَن الّزيَت َق وت�ســـوَّ بيِتِه، من قريبًا قاِق، الزُّ فِم ف ي
اأّنُه ال�ّسعيدُة اأحالُمُه له �سّوَرْت املدّبَر، عقَلُه اأعمَل ما اإذا ميوُت ل الإن�ســـاَن اأنَّ اأيقَن بذلَك، �ُســـرَّ ربٍح، من �ســـيئًا اأمرِه اأّوَل
�سوَف اأجْل الأُجراَء، لها وي�ستخدَم الأ�سناَف، ت�ســـمُّ ُدّكانًا يفتَح باأْن عمِلِه، تو�ســـيَع فيِه ميلُك اّلذي اليوُم ذلَك بعيدًا لي�َص

منقو�ٍص. غرَي ُهم حقَّ �سيعطيهم العمِل، اأرباِب كبع�ِص َج�ِسعًا يكوَن لْن العطاَء، ُيجِزُل

q10.3
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اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �سل

اجل�سعالّزقاق�سّرحه

الّطمع عملهكثري من ّيقاأخاله ال�سّ الّطريق

العاّمة الفكرة
مّما ياأتي: املنا�سبة الفكرِة اختيار خالل من العاّمة فكرته حمّددًا �سامتًة قراءًة النَّ�صَّ اقراأ

الإن�سانّية الِقَيِم عن احلديُث اأ. 

املُدير �سفاُت ب. 

. العمل �سطور بني لأمُل ت. 

الّرئي�صة الفكر
الآتية: الفكر من ُكاّلً يت�سّمن الَّذي املقطع حّدد

اِر. الدَّ مديِر �سفاُت اأ. 

اخلدمة. ِنهايِة بعَد للعمِل افُع الدَّ ب. 
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والفهم ال�صتيعاب
ار. الدَّ مدير �سفات 1 اذكر

 

 

ة. الق�سّ بطِل اأحالِم عن 2 حتّدث

 

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى
ياأتي: مّما حيَحة ال�ضَّ الإجابَة 1 اخرت

)اأدركته(: ■ بكلمة املق�سود يخوخة، ال�سَّ اأدركته
عاجزًا وبلغته�سار عنهو�سلته �سّحتهتراجعت تدهورت

 

ّعلى: ■ تدل ندوق( ال�سُّ قعِر ف ي )املّدخر قوله: ف ي )قعر( كلمة
جانباأ�سفلزاويةاأعلى

 

فاَه(: الرَّ لهم وُيحّقُق اِر الدَّ نزلَء )يرعى املدير: عن ِة الِق�ضَّ بطُل 2 قال

و  ■ اِر الدَّ نزلَء يحتُم اأقول: واأنا

ار  ■ الدَّ نزلء يتابع
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قرائّية تدريبات
الّتعريِف. )ال ( بعَد وال�ّسم�سّيَة القمرّيَة الأحُرَف ُمراعيًا ل الأوَّ املقطَع اقراأ

لغوّية تدريبات
ف ي: �ضورتها على الهمزِة كتابَة 1 عّلل

اأثبت:  

نزلء:  

راآه:  

ا�ست�سوب:  

اآخر: ف ي مق�ضورة الألف كتابِة �ضبَب 2 بني

وعى:   ■

يتداوى:   ■

الكلمات: باأوائل ياأخذ معجم ف ي ورودها بح�ضب الآتية الكلمات 3 رّتب

املح�سنون   ■

املماطلني  ■

طاعمني   ■
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التذّوق
ياأتي: عّما 1 اأجب

العاجل. ماِر الدَّ �سرُّ الآجُل البيُع

ال�ّسابقَتني ؟ ■ اجلملَتني من كلٌّ انتهت ب

 

 

العاجل( ؟ ■ )الآجل، الكلمتني: من لكلٍّ رف ّي ال�سَّ امليزان ما

 

 

منه ؟ ■ الفائدة وما الكتابة ؟ من وَع النَّ هذا ن�سّمي ماذا تعرف هل

 

 

الآتية: العبارة ف ي التَّوازن 2 حّدد

قريبًا. الزقاق فّم ف ي واأثبته �سغريًا، كوخًا ا�سطنع

 

 

 

فائدةٌ
جمياًل. اإيقاعًا النَّ�صَّ فَيمَنُح جملَتنِي، اآخِر ف ي الوزِن ف ي الكلمتنِي هو اّتفاُق الّتوازُن:
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الّرابع اجلملة ال�صمّية الّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

واخلب.. 1 املبتداأ بركَنيها ِة ال�سميَّ اجلملِة تعّرِف
اخلب.. 2 اخَلب - تعّدِد املُبتداأ - اأنواِع َنوعيِّ حتديِد:
واإعرابها.. 3 اخلبّيِة اجُلملِة حتديِد

وتذّكر تاأّمل

فعلّية(. )ا�سمّية، نوعان: اجلملُة

ال�سمّية. اجلملَة اليوَم �سنتعّرف

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، اجلمل اقراأ

فقرٌي. الّرجُل اأ. 

حرفٍة. هو �ساحُب ب. 

غرفتُه. تلَك ت. 

ابقة. ال�سَّ اجلمل نوع 1 حّدد

 

اجلمل ؟ هذه من كّل تتاأّلف 2 مّم

 

q10.4
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منها ؟ كلٍّ ف ي املبتداأ نوع 3 ما

 

عليه. تظهر مل الَّذي غريه من فِع الرَّ عالَمُة عليه ظهَرْت الذي املبتداأ 4 مّيز

 

ال�صتنتاج
واخلب. املبتداأ هما اأ�سا�سّيني ركنني من وتتاأّلف با�سم، تبداأ جملة هي ال�ضمّية اجلملة

املو�سولة. والأ�سماء الإ�سارة واأ�سماء املنف�سلة الرفع ك�سمائر رفع حمل ف ي مبنّيًا اأو ا�سمًا مرفوعًا، ا�سمًا يكون قد املبتداأ
ال�سمّية. اجلملة معنى يتّم وبه املبتداأ عن به يخب ما اخلب

تدّرب
اأجب: ثّم ياأتي، ما اقراأ

الَقَلِم: و�سِف ف ي ال�سّواف خالد اعر ال�سَّ قال

ق�سٍب من ُقدمَّ ير�عًا حت�سبوه ويُدل خافُق وف���وؤ�ٌد فٌم هذ�

�سي: الرَّ ريف ال�سَّ وقال

له و�لعذ�ُب لقلبي �لنمَّعيُم و�أحالِك�أنت قلبي في �أمّرِك فما

خط. حتته و�سع مّما املبتداأ نوع بني  1

 

ظاهرًا. ا�سمًا خط حتَته َع ُو�سِ الَّذي باملبتداأ 2 ا�ستبدل
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الأمثلة
الآتي: اجلدول وفق الأمثلة حّلل ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

طّيبان. العجوزان اأ. 

ماِلِه من تزيُد البّقالّية ب. 

جّيد. مردوُدها البّقالّيُة ت. 

بيَعِة الطَّ اأح�ساِن بني الغرفُة ث. 

ممّيز. موقٍع ف ي الغرفُة ج. 

اخلباخلباملبتداأاجلملة نوع

طّيبان مفردطّيبانالعجوزانالعجوزان

ماله من تزيد البّقالّية

جّيد مردودها البّقالّية

بيعة الطَّ اأح�سان بني الغرفة

متمّيز موقع ف ي الغرفة

املفرد. باخلب ل الأوَّ املثال ف ي الوارد اخلب ت�سمية �سبب 1 بني

 

واملجرور ؟ واجلار رف الظَّ من كاّلً ت�سّمي 2 ماذا

 

باجلدول. ُم�ستعينًا اخلب اأنواَع 3 عّدد
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ال�صتنتاج

و�ســـبه ■ اجلملة اخلب من لتمييزه املفرد اخلـــب وُي�ســـّمى اأو جمعًا( اأو مثّنى مفردًا )ويكـــون مفردًا ا�ســـمًا اخلب ياأتـــي
اجلملة.

اأو فعلّية( ■ )ا�سمّية جملة اخلب وياأتي

اأو ظرف( ■ وجمرور )جاّر جملة �سبه اخلب ياأتي كما

جملة �سبَه اأم جملًة اأم مفردًا ا�سمًا اأكان �سواء اخلِب تعّدُد يجوُز مالحظة:

مثال:

. راحتهم على حري�ٌص )يرعى النُّزلَء( ار)اأخالُقه حميدٌة( الدَّ مدير

اأّول ثانخب ثالثخب خب

تدّرب
ياأتي: مّما لكّل قو�ضني بني مّما اخلب نوع اخرت

مفرد(. ■ ا�سم فعلّية، جملة ا�سمّية، )جملة اأجِله: من نعي�ُص هدٌف موُح الطُّ

فعلّية(. ■ جملة ا�سمّية، جملة مفرد، )ا�سم اإليه: الو�سوَل يي�ّسُر الهدِف حتديُد

جملة(. ■ �سبه مفرد، ا�سم ا�سمّية، )جملة طموِحِه: قدِر على املرِء هدُف
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النهائّي الّتقومي
قو�ضني: بني مّما حيحة ال�ضَّ الإجابة 1 اخرت

اإ�سارة(. ■ ا�سم منف�سٌل، �سمرٌي ظاهٌر، )ا�سٌم املبتداأ: الأطياِر. هو �ساعُر

مو�سوٌل(. ■ ا�سٌم اإ�سارة، ا�سم �سريٌح، )ا�سٌم املبتداأ: املبدعنَي. داأُب ذلك

فعلّية(. ■ جملة جملة، �سبه مفرٌد، )ا�سٌم اخلب: العَمِل. �سطوِر بنَي الأمُل

املتنّبي: 2 يقول

بعقِلِه �لنمَّعيِم في ي�سقى َينَعُمذو�لعق���ِل ق���اَوِة �ل�سمَّ في و�أخو�جلهالَ���ِة

ال�ّسابق. ■ البيِت فكرَة حّدد

 

 

 

اأعربهما. ■ ثّم فيه، الواردتني ال�سمّيَتني اجُلمَلتنِي ا�ستخرج
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اخلفاجي: �ضنان ابن 3 يقول

ر�فاًل �لقناع���ِة برِد ف���ي كان �لِغنىفي�لَفقِر،و�خَل�سَبفي�لحلومن �أ�ساَب

وتنّوعه. ■ اخلب تعّدد مراعيًا واخلب املبتداأ م�ستخدمًا ابق، ال�سَّ البيت فكرة متابطة فقرة ف ي �سغ
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اخلام�س بع�س مواطن احلذف )2(الّدر�س
)حذف الألف من بع�س اأ�صماء الإ�صارة(

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
الإ�سارة.. 1 اأ�سماء تعّرِف
الألف.. 2 منها حُتَذُف الَّتي الإ�سارِة اأ�سماِء حتديِد

وتذّكر تاأّمل

)… اأولئك. هذه، )هذا، ومنها: الإ�سارة اأ�سماُء املعارِف من

املهّمة

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الكلمات اقراأ

هوؤلء، هذا، هكذا، اأولئك

ابقة. ال�سَّ الإ�سارة اأ�سماَء 1 اقراأ

الأ�سماء. هذه ف ي ُيكتب ول ُيلَفُظ الَّذي احلرَف 2 حّدد

 

q10.5
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تكتب. ول األفها ُتلفظ اأُخرى اإ�سارٍة اأ�سماَء 3 اذكر

 

ال�صتنتاج
الإ�ضارة: اأ�ضماء من الألف حُتَذُف

هكذا. اأولئك، ذلك، هوؤلء، هذان، هذه، هذا،

تدّرب
اأجب: ّثّم ، النَّ�صَّ اقراأ

ف ي ال�ّسرطّياِن هذان َحَمَلُه وقد اجَلاِمِع، من العاِجِز هذا َنقَل َيطلبوَن حوله َمْن بع�َص راأى حّتى احلاِل، هذه على يزْل ومل
الأ�سئلة. من عددًا عليِه وَطَرَح املدير، فيِه ا�ستقَبَلُه الَّذي الَفخِم املبنى ذلك اإىل ال�ّسرَطِة �سّيارِة

Ԁ .ال�ّسابقة الِفقرة من األفها ُحذفت الَّتي الإ�سارِة اأ�سماَء ا�ستخرج

 

 

اأح�صنت يا بطل
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ال�ّصاد�س معاجلة جدول البياناتالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

وحُمتوياِته.. 1 الَبياناِت جدوِل تعّرِف
البيانات.. 2 جدوِل معاجلِة

املهّمة

تعّرف
البيانات: جدول معاجلة

الَبيانات ؟  ■ جدوَل تقراأُ كيف

نرثّي ؟  ■ ن�صٍّ اإىل جدوٍل بياناِت حتّوَل اأن فّكرَت هل

نرثّي.  ■ ن�صٍّ اإىل اجلدول حتويِل مهارَة لتكَت�ِسَب الآتي �ساط بالنَّ ا�ستعن

�سوريَة: ف ي العاملُة تليِه: الُقوى اّلتي الأ�ضئلِة عِن اأجْب ثّم الآتي، البياناِت جدوَل تاأّمْل

2001العاملون 2004عام عام

ًة عامَّ اِن كَّ ال�سُّ 32,628,6من

�ساِء النِّ 20,318,6مَن

راعِة الزِّ جماِل 30,417,1ف ي

ناعِة ال�سِّ جماِل 13,613،7ف ي

q10.6
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فيه. حقل كّل عنوان اجلدول، عنوان ابق: ال�سَّ اجلدول من 1 حّدد

 

 

و 2004 ؟ 2001 عاَمي بنَي �سوريَة ف ي العاملنَي ن�سبُة ارتفَعْت 2 هل

 

ها ؟ انخفا�سِ ن�سبُة ما 2004 ؟ عام ف ي ْت اأو انخف�سَ ازداَدْت وهِل 2001 ؟ عاِم ف ي الّن�ساِء مَن العاملنَي ن�سبُة بلَغْت 3 كم

 

 

 

و 2004 ؟ 2001 عاَمي بنَي الّزراعِة ف ي العاملنَي ن�سبِة انخفا�ِص مقداُر 4 ما

 

2004 ؟ عاِم ف ي ناعِة ال�سّ جماِل ف ي العاملنَي ن�سبُة 5 ما

 

تدّرب
اجلدوِل: مع وقاِرْن الآتي النَّ�صَّ اقراأِ

�سبِة  ْت ف ي عاِم 2004 اإىل 28,6 باملئِة، اأما بالنِّ )لقد بلَغْت ن�سبُة العاملنَي ف ي �سوريَة عام / 2001 / )32,6( بيَنما انخف�سَ

ـــْت ن�سبُة العامالِت بيَنهنَّ بنَي العاَمني املذكوَرين بن�ســـبِة 2,3، ونالحُظ انخفا�َص ن�سبِة العاملنَي  اإىل الّن�ســـاِء فقِد انخف�سَ
ف ي جماِل الّزراعِة انخفا�سًا ملحوظًا، فبعَدما كاَنْت ِن�سبُتهم ف ي عاِم / 2001/ )30,4( اأ�سبَحْت ن�سبُتهم ف ي عاِم 2004 

ناعِة على ن�سبِتها بفارِق واحٍد بالألِف(. )17,1( بيَنما حافَظِت الُقوى العاملُة ف ي جماِل ال�سّ
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النَّرثيِّ ؟ النَّ�صِّ ف ي ا�ستخدمت التي الّربِط اأدوات 1 ما

 

البياينُّ ؟ اجلدوُل حتّوَل 2 اإلَم

 

ْت ؟ ُغريِّ اأم الأرقاِم على املحافظُة ِت متَّ 3 هل

 

اجلدول ؟ ف ي املذكورُة املفاتيُح النَّرثيِّ النَّ�صِّ ف ي وردت 4 هل

 

طّبق
اأجب: ثّم الآتي، البياين اجلدول تاأّمل

2007 - 2005 عاَمي بنَي الأمطاِر ن�سبُة

احل�ضابيُّاملحافظُة 2006 - 20072005 - 2006املتو�ّضُط

390,4286,5267ال�سويداُء

412,9334,1404حم�ُص

347,5341,8304,5حماُة
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ال�ّسابقِة. بالفقرِة ُم�ستعينًا ال�ّسابِق اجلدوِل حوَل اأ�سئلًة 1 اطرْح

 

 

 

 

 

فقرٍة. ف ي الأ�سئلِة اإجاباِت 2 اجمْع

 

 

 

 

 

باجلدوِل. وقاِرْن كتبَت ما 3 اقراأْ

قيِم. التَّ عالمات مراعيًا بِط، الرَّ اأدوات ُم�ستخدمًا نرثيٍّ ن�صٍّ اإىل ابقَة ال�سَّ الإجاباِت ل 4 حوِّ
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ائُر الجريُح، ف ي معبِد الّليِل. اإبراهيم ناجي )1898 - 1953( �ساعٌر عربّي م�سرّي، من دواوينه: وراَء الغمام، الّطّ
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الأّول ال�ّصبابالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

واعيًة.. 1 قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�سِة.. 2 الرَّ والِفَكِر العاّمِة الِفكَرِة حتديِد
جمالّيًا.. 3 النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضاءٌة على الن�ّص: ال�ّسباب اأمُل الأّمِة وم�ستقبُلها، بهْم تنه�ُص، وبهم يكب الأمل... وِبناوؤُهْم يعني بناَء الوطِن... وال�ّساعر 
ف ي الأبيات الآتية يدعو ال�ّسباَب اأن ياأخذوا اأماكنهْم، ويوؤّدوا دورهْم ف ي اخلْلِق والإبداِع، وال�ّسري بالأّمة اإىل �ساِطئ الأمان.

الن�ّس:

فناِد11 �ل�ّسباِب في يوُمك ُرقاِد�ليوُم �سهيمَّ ول بع���ُد، نوَم ل

لقومِه21 الَح �ل�سّ َيبغي للمَّذي جهادقْل �أو�سيِف �سنٍع بنبي���ِل

يكْن31 هول �إذ� قلٍم في خرَي �لهاديل عاع كال�سُّ طه���ور�ً ُحر�ً

يزْر41 هول �إذ� طّب في خرَي �لأعياِدل كفرح���ِة �حلياِة ُظل���َم

ً

�خلُقو�51 �أل �ل�سلحي للبناِة �لأطو�ِدُق���ْل ورو��ِس���َخ ر� �لذُّ �ُس���ممَّ

م�سو�61 �إذ� �لقويِّ �لّن�سِء من وعناِدجياًل ٍة بع���زمَّ وؤو�َس �لرُّ رفع���و�

تاآلفًا71 �حلياِة �إىل �ل�سبيَل وود�ِدفخ���ذو� رغب���ٍة في وتكاتف���ًا

�سطوَرُه81 كتبَت ما حائِف �ل�سّ مِبد�دخرُي ل �حُل���ّر �لكفاِح بي���ِد



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين124 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اجلديدة املفردات
ومعناها: الكلمة بني �ضل

الذراالهادي عنادمداد�سّم

ليلمكابرةحب املرتفعةالدَّ الأماكن

العاّمة الفكرة
للنَّ�صِّ مّما ياأتي: العاّمَة الفكرَة اخرت

بالوطن. للتم�ّسِك ال�ّسباِب دعوُة اأ. 

باب. ال�سَّ طموِح اأهمّيُة ب. 

احُلّرِة. وللحياِة وللعلِم الإن�ساينِّ للعمِل باِب ال�سَّ دعوُة ت. 

ئي�صة الرَّ الفكر
الآتية: الفكر من كاًل تت�ضّمن الَّتي الأبيات على دّل

واليقني )……( احلقِّ اإىل ير�سُد احُلرُّ القلُم

واملحّبة )……( التَّوافِق اإىل عوُة الدَّ

وم. )……( والنَّ عِة الدَّ اإىل ال�ست�سالِم عدُم

عزيز )……( جيٍل بناِء اإىل املُرّبنَي دعوُة
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والفهم ال�صتيعاب
اد�ص ؟ ال�ضَّ البيت ف ي وردت كما اجلديد اجليل �ضفات حّدد  1

 

 

 

القلم: ف ي ّواف ال�ضَّ خالد 2 قال

موؤتٌن �خلرِي مبر�قي ُمنتقدونا�سٌح �ل�سِّ له���اوي وفا�سٌح

والختالف( فاق التِّ نقاط بيان هي )املوازنة النَّ�صِّ من الثَّالث البيت ومعنى البيت هذا معنى بني وازن

 

 

 

 

. للنَّ�صِّ اآخر عنوانا 3 �ضع

 

اعر. ال�ضَّ راأي ف ي و�ضالِحها الأّمة رفعِة اإىل بيَل ال�ضَّ 4 اذكر
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والّدليّل الّلفظّي املعنى
ياأتي: ما 1 اأكمل

مفرد:

الّذرا:  ■

البناة  ■
مثّنى:

ن�صء:  ■

الهادي:  ■

ياأتي: مّما حيحَة ال�ضَّ الإجابة 2 اخرت

املحّبة( اأفة، الرَّ )القرب، تعني: )الوداد( كلمة

 

العامرة( البيوت امدة، ال�سَّ اجلبال العالية، )الأبنية يعني: الأطواد( )روا�سخ تركيب

 

قرائّية تدريبات
واحلركة. وت ال�سَّ نبة ف ي ف ي النَّ اأ�سلوب عن ُمعّبًا ابَع والرَّ الثَّالَث البيتني اقراأ

لغوّية تدريبات
اخلقوا( األ امل�ضلحني للبناِة )قْل يلزم: ما وغري املثّنى اإىل الآتية اجلملة 1 حّول
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ينا�ضبها: با احلقول 2 اأمالأ

فعلهاوزنهاالكلمة

رَقدُفَعالُرقاد

َطُهور

�َسريف

َروا�ِسخ

التذّوق

اعر: ال�ضَّ اإليه يرمي ما مبزاً الآتية ال�ضعرّية ورة ال�ضَّ 1 اأكمل

……………………… ُيظهر اأن واأراَد ………………… ب  ) )الّطبَّ اعُر ال�سَّ �سّبَه

………………… يظهر اأن واأراد ………………… ب  اخلام�ص البيت ف ي باَب( )ال�سَّ اعُر ال�سَّ �سّبَه

اجلملتني: بني الفرق 2 بني

طاهر ■ حرٌّ طهور ■القلم حّر القلم

مبالغة ؟( فيها جملة )اأّي
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الّثاين تقدمي اخلرب على املبتداأالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

املبتداأ. ■ على اخَلَبِ تقدمِي حالِت تعّرِف

وتذّكر تاأّمل

وخب. مبتداأٍ من تتاأّلُف ال�سمّيُة اجلملُة ا�سمّيٌة، وجملٌة فعلّيٌة ُجملٌة نوعان: العربّيِة اللُّغِة ف ي اجلملُة

املهّمة

الأمثلة
الآتية: املفاهيمّية اخلارطة تاأّمل

تذكري

. قويٌّ ع�سٌد اأجب: ال�ّسباُب ثّم الآتي، املثال اقراأ
ابق ؟. 1 ال�سَّ امِلثال ف ي الواردِة اجلملِة نوُع ما

 

q11.2
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فيه.. 2 واخلب املبتداأ من كاًل حّدد

 

 

والتَّعريف ؟. 3 التَّنكرِي حيُث من منهما كلٍّ نوُع ما

 

 

اجلملة ؟. 4 ف ي منهما كلٍّ ترتيُب ما

 

 

ال�صتنتاج

تدّرب
مفيدة: جملًة لتكّون قو�ضنِي بني املو�ضوعَة الكلمات رّتب

اأم( احلاجة، )الختاع،
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الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

باِب. لل�سَّ الكبرُي وُر الدَّ اأ. 

باِب. ال�سَّ ملرحلِة ُة اخل�سو�سيَّ ب. 

كبرٌي. دوٌر باِب لل�سَّ ت. 

ُتها. خ�سو�سيَّ باِب ال�سَّ ملرحلِة ث. 

والتَّنكري. التَّعريف حيُث من ونوَعه املبتداأ موقَع وبني )اأ - ب( املثالني ف ي واخلب املبتداأ على 1 دلَّ

 

 

 

)ت - ث(. املثالني ف ي والتَّنكري التَّعريف حيث من ونوَعه املبتداأ موقَع 2 بني

 

 

)ث( ؟ املثال ف ي /خ�سو�سيُتها/ املبتداأ ف ي )ها( مرُي ال�سَّ يعوُد 3 اإلَم

 

 

جملة ؟ �سبه اأم جملًة اأجاء )ت - ث( املثالني من كلٍّ ف ي اخلب موقع 4 بني
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ت�ضتنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج
كان: اإذا املبتداأ على اخلُب يتقّدم اأن يجب

نكرة. ■ واملبتداأ جملة �سبه اخلب
اخلب. ■ على يعوُد �سمرٌي املبتداأ ف ي

تدّرب
املبتداأ: على يتقّدم اخلَب اجعل

دور:  ■ ال�سّ ف ي العلُم

اخلرِي:  ■ لفاعِل الأجُر

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

باِب ؟ ال�سَّ طاقاِت ا�ستثماِر من الفائدُة ما اأ. 

الوطن. �ساأِن اإعالُء باِب ال�سَّ طاقات ا�ستثماِر من الفائدُة ب. 

باحلديث ؟ املق�سوُد َمِن ت. 

باُب. ال�سَّ باحلديِث املق�سوُد ث. 

واإجابته. ال�ّسوؤال 1 اقراأ

. )ت - ث( املثالني ف ي واخلب املبتداأ 2 حّدد
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اجلملة. ف ي منهما كّل وموقع )اأ - ب( املثالني ف ي الوارد ال�ستفهام ا�سم 3 حّدد

 

 

 

 

وما عليهما ؟ ال�ستفهام ا�سم دخول بعد ابقني ال�سَّ املثالني من كلٍّ ف ي واخلب املبتداأ موِقِع على طراأَ الَّذي الّتغيرُي 4 ما

بب ؟ ال�سَّ

 

 

 

 

 

ال�صتنتاج
ال�ستفهام. كاأ�سماء دارة ال�سَّ اأ�سماء من ا�سمًا كان اإذا وجوبًا املبتداأ على اخلُب يتقّدم
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النهائّي الّتقومي
الآتية: اجلمل 1 اأعرب

املانعُ ؟ ■ ما
بطٌل ■ نا حيِّ ف ي
ِرجاُلها ■ لل�ّسهادِة

 

 

 

 

 

 

 

الآتية: اجلمل ف ي املبتداأ على اخلِب تقّدَم 2 اأعّلل

اجلّنة ؟   ■ اأين

 

حياة.   ■ ربيع لكّل

 

احِلكَمةِ ؟   ■ راأ�ُص ما

 

م�سّقته.   ■ فِر لل�سَّ
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علي دّمر )1925 - 1985( �ساعٌر عربّي �سورّي، من دواوينه: حنيُن الّلّيالي، غيبوبُة الحّب، اإ�سراُق الغروِب.
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االّثالث الغرام القاتلالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

واعيًة.. 1 قراءًة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�َسِة.. 2 الرَّ والِفَكِر ِة العامَّ الِفكَرِة حتديِد
جمالّيًا.. 3 النَّ�صِّ تذّوِق

اإ�ضاءٌة على الن�ّص: حنَي يغيُب الوعي وي�ستهنُي الإن�ساُن ب�سّحته تد لفافُة الّتبغ طريقها اإىل ال�ّسفاه، ومع الإدماِن عليها 
وء على هذه العادِة ال�سّيئِة وما  يبداأُ �ســـراُع الإن�ســـاِن مع الأوجاِع والعلِل و�سوًل اإىل املوِت، وف ي الأبيات ي�سّلط ال�ّساعر ال�سّ

يتتب عليها من اآثار.

الن�ّس:

مايل11 ومن قوتًا ِرَئتي من �أو�سايل�أُعطيِه ذّر�ت من �لعمَر ياأخَذَ كي
لفافَتُه21 �أفني �لمَّذي �لّدخاُن لآجايلهذ� وُيدنيني حياتي ُيفني
بد�يتِه31 في فيِه �أعبُث كنُت �إهمالقد غري من بي يعبُث ف�ساَر
ً

بدين41 في فان�ساَب به �سهقُت و�أحو�يل�سمٌّ �أع�سابي ي���ّزُق ًا ل�سّ
نفثَتُه51 �لرُء يظُن بطيٌء ٌّ �لبال�س���م ر�حِة �أومن ف�س �لنمَّ متعة من
خمتزٌن61 بالوت �أ�سف���ٌر �لغايلنقيعُه عمرنا من ِم���َزٌق طعاُمُه
ويف71 �لرِّئاِت يقتاُت �حلناجَر �أهو�ليكوي خبَث يرمي �لدّم م�سالك
فيطرحها81 تخدير�ً باِليح�سو�لإر�دَة ُمهم���ٍل كرد�ء م�سلول���ًة
لنا91 �لفناُء فيها �سيطرْت عادٍة �أغاللكم �ّس في عقَلنا وقّي���دْت

ليقتَلُه101 خ�سمًا ي�ستي من ويَح �إقالليا �سّك في يكْن مهما بالاِل
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اجلديدة املفردات
ومعناها فيما ياأتي: الكلمة بني �ضل

ِمزٌقخبثنقيعهان�ساب

القما�صجرى�سّمه من قبحقطع

العاّمة الفكرة
للنَّ�صِّ مّما ياأتي: العاّمَة الفكرَة اخرت

التَّدخنِي. اأ�سراِر عن احلديُث اأ. 

. التَّدخنَيََ اعر ال�سَّ ترُك ب. 

التَّدخني. من اعر ال�سَّ موُت ت. 

الّرئي�صة الفكر
الآتية: الفكر من كاّلً تت�ضّمن الَّتي الأبيات على دّل

الأع�ساب.)……( ميّزق �سمٌّ الّتدخني اأ. 

)……( ف�َص. النَّ ُيريُح التَّدخنَي اأنَّ املدّخِن ظنُّ ب. 

املوت.)……( اإىل ُل وتو�سِ الإرادَة َت�سُلُب عادٌة التَّدخنُي ت. 
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والفهم ال�صتيعاب
قابله ؟ ومباذا خاِن ؟ للدُّ اعُر ال�سَّ قّدم 1 ماذا

 

 

. النَّ�صِّ ف ي وروِدها بح�سِب للتَّدخنِي لبّيَة ال�سَّ الآثاَر 2 رّتب

 

 

التَّدخنيِ ؟ اإىل راأِيَك ف ي باَب ال�سَّ َيدَفُع الَّذي ئي�ُص الرَّ اَفُع الدَّ 3 ما

 

 

قن�سل: زكي 4 قال

ُزعاٌف �حلنايا بي �سمٌّ �حَلنايا�أنت موَم �ل�سُّ ت�سَتْعِذُب كيَف

الختالف(. ونقاط فاق التِّ نقاط بيان املعنى)املوازنة حيث من النَّ�صِّ من الّرابع والبيت البيت هذا بني وازن

 

 

 

وافيًا. �سرحًا والثَّاين الأّول البيتني 5 ا�سرح
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والّدليّل الّلفظّي املعنى
فيما ياأتي: ومرادفها الكلمة بني 1 �ضل

مرادفهاالكلمة

قيودالفناء

رّثباٍل

املوتاأغالل

الآتيتني: العبارتني معنى ح 2 و�ضّ

اُر   ■ النَّ َدَخَنِت

الّطعاُم  ■ َدِخن
وؤال( ال�سُّ هذا حّل على ي�ساعدك كي املعجم اإىل وعد /دّخن/ كلمة ل�سبط )انتبه

ياأتي: فيما حيحَة ال�ضَّ الإجابة 3 حّدد

التَّبِغ: لفاَفَة اأّن تعني اأو�سايل، اِت ذرَّ من العمر ياأخُذ
الإن�سان. ■ عمَر ُتنِق�ُص
الأع�ساب. ■ ئ تهدِّ
ُعْمره. ■ متّد

 

قرائّية تدريبات
والتوّجع. ِم حُّ التَّ عن ًا ُمعبِّ النَّ�صِّ من الأخري البيت اقراأ
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ة لغويَّ تدريبات
ينا�ضب: با الفراغ 1 اأكمل

اآجال   اأ. حناجر  مفرد: ب.
اإهمال   اأ. من: م�سلولة  الفعل ب.

املدر�ضّي: املعجم ف ي عنها البحِث طريقة بني ثّم يادة، الزِّ حروف من الآتية الكلمات 2 جّرد

نقيعه( اإقالل، )خمتزن،

 

 

الآتية: اجلملة منط على جملًة 3 اكتب

ليقتله. ■ َخ�سمًا ي�ستي من ويَح يا

َمن.…………………… ■ ويَح يا

التذّوق
بينهما ؟ به ال�سَّ وجه ما ابع، الرَّ البيت ف ي ) )اللِّ�صِّ ب  التَّدخنَي اعُر ال�سَّ 1 �سّبه

 

 

ذلك ؟ دللة ما واخلام�ص، ابع الرَّ البيتني ف ي )�سّم( كلمة 2 كّررت

 

 

اخلال�صة
دّمر. علي اِعِر لل�سَّ جميلٍة ق�سيدٍة ِخالِل من التَّدخنِي اأ�سراَر تعّرفنا
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االّرابع الأحرف امل�صّبهة بالفعلالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ومعانيها.. 1 بالفعِل املُ�سّبَهِة الأحرِف تعّرِف
بالفعل.. 2 املُ�سّبَهِة الأحرِف خِب اأنواِع حتديِد
وخبها.. 3 ا�سمها واإعراِب اإعراِبها

وتذّكر تاأّمل

وخب. مبتداأ من تتاأّلُف ال�سمّيُة اجلملُة ا�سمّيٌة، وجملٌة فعلّيٌة جملٌة نوعان: اجلملة

املهّمة 1

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتي، النَّ�صَّ اقراأ

بطيٌء �سمٌّ التَّدخنُي اأ. 

بطيٌء. �سمٌّ التَّدخنَي اإنَّ ب. 

منهما. كّل اإعراب وحرَكَة الأّوِل، املثاِل ف ي واخلب املبتداأ 1 حّدد

 

 

الثَّاين ؟ املثال ف ي واخلِب املبتداأ على دخَل الَّذي احلرُف 2 ما

 

q11.4
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الثَّاين ؟  املثاِل ف ي املبتداأ اأ�ساَب الَّذي الّتغيري 3 ما

 

الثَّاين.  املثاِل ف ي واخلِب املبتداأ من كاًل ن�سّمي 4 ماذا

 

ال�صتنتاج
مرفوعًا اخلُب ويبقى ا�سمها وي�ســـّمى املبتداأ فتن�سب ال�ســـمّية اجلملة على تدخُل بالفعل، م�ســـّبهة اأحرف واأخواتها: اإّن

هي: الأحرف وهذه خبها وُي�سّمى
)اإّن - اأّن - كاأّن - لكّن - ليت - لعّل(

تدّرب
ياأتي: فيما وخبها وا�ضمها بالفعل امل�ضّبهة الأحرف على دلَّ

قلبي. ■ ف ي مزروٌع الوطَن اإنَّ

عائٌد. ■ ال�ّسباَب ليَت

�سهٌل. ■ الطريَق لعّل
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ة 2 املهمَّ

الأمثلة
يفيده: الَّذي واملعنى بالفعل امل�ضّبه احلرِف بني اأ�ضل

التَّمّنيكاأّن

التَّ�سبيهليت

ال�ستدراكلعّل

اأّن التَّوكيداإّن-

ّجيلكّن التَّ

ال�صتنتاج
معنّي: فعل معنى يفيد منها كاّلً لأّن بالفعل م�سّبهة اأحرفًا واأخواتها( )اإّن ُت�ضّمى

التَّوكيد تفيدان اأّن: اإّن،

التمّني تفيد ليت:

التَّ�سبيه تفيد كاأّن:

ال�ستدراك تفيد لكّن:

التّجي تفيد لعّل:
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تدّرب
بالفعل: م�ضّبهة اأحرفاً اجلمل على اأدخل

التَّبِغ:   ■ لفافِة من اأغلى احلياُة

خان:   ■ الدُّ بخطِر يقتِنُع املرُء

للَهالِك:   ■ نف�َسُه يبيُع الإن�ساُن

املهّمة 3

الأمثلة
الأمثلة: ف ي واأخواتها اإّن ا�ضم نوع حّدد

مدر�سٌة. الأمَّ كاأّن اأ. 

مدر�سٌة. كاأّنها ب. 

واجل�سِد. العقِل ُر خمدِّ الّدخاَن هذا اإّن ت. 

التَّدخني. باأ�سراِر عامِلٌ ُن يدخِّ الَّذي ليت ث. 

الإن�سان. ِة ب�سحَّ ي�سرُّ التَّدخنَي اإّن ج. 

الأخرية. اجلملة ف ي نوعه وبني اخلب على دّل

 

ت�ستنتج ؟ ماذا

ال�صتنتاج

مبنّيًا ■ مو�سوًل اأو ا�سمًا اإ�سارة اأو ا�سم مّت�ساًل �سمريًا ياأتي كما من�سوبًا ظاهرًا ا�سمًا بالفعل امل�سّبهة الأحرف ا�سم ياأتي
ن�سب. حمل ف ي اآخره حركة على

ال�سمّية. ■ اجلملة ف ي املبتداأ خب ياأتي كما بالفعل، امل�سّبهة الأحرف خب ياأتي
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تذّكر
ال�سمّية: اجلملة ف ي املبتداأ خُب ياأتي

مرفوعًا. 1 ا�سمًا

اأو ا�سمّية. 2 فعلّية جملة

�سبه جملة: )جار وجمرور اأو ظرف(. 3

تدّرب
ياأتي: مّما كّل ف ي منا�ضباً �ضمرياً اهر الظَّ )اإّن( با�ضم ا�ضتبدل

الإن�سان. ■ ميلُكُه ما اأثمُن ال�سّحَة اإنَّ

 

الإرادة. ■ توافرت اإذا التَّدخنِي عن الإقالِع على قادٌر املدّخَن لكنَّ

 

املهّمة 4

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ

قوّية. اإرادٌة للمدّخِن اأ. 

قوّيًة. اإرادًة للمدّخن لعّل ب. 

اإراَدَته. للمدّخن لعّل ت. 

املبتداأ. على اخلب تقّدم �سبب وبني الأّول، املثال ف ي واخلب املبتداأ 1 حّدد
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ا�سمها. على خبها تقّدم �سبب وبني والثَّالث، الثَّاين املثالني ف ي )لعّل( ا�سم 2 حّدد

 

 

ال�صتنتاج
كان: اإذا ا�ضمها على بالفعل امل�ضّبهة الأحرف خب يتقّدم

نكرة.. 1 وا�سُمها جملة �سبه خبها

اخلب.. 2 على يعود �سمرٌي ا�سمها ف ي

تدّرب
الالزم: التَّغيري واأجر ا�ضمها على بالفعل امل�ضّبهة الأحرف خب قّدم

التَّدخنِي:  ■ عن الإقالِع ف ي المَة ال�سَّ اإّن

�سِم:  ■ الدَّ ف ي ال�سمَّ كاأّن

لبِة:  ■ ال�سُّ الإرادِة ف ي ال�سرَّ لعّل
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النهائّي الّتقومي
الآتيتني: اجلملتني 1 اأعرب

�ساطعٌة. ■ ال�ّسم�َص حوتًا. ■اإنَّ البحِر ف ي كاأّن

 

 

 

 

 

 

 

الأ�ضا�ضّية: عنا�ضرهما اإىل الآتيتني ال�ضمّيتني اجلملتني 2 حّلل

للمدّخنني. مهمٌّ اأمٌر الّتدخني باأ�سراِر الإملاَم اإّن

 
. الّتدخني اآثاَر يعرفوَن املدّخننَي ليَت
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ااخلام�س بع�س مواطن احلذف )3( الّدر�س
ة ال�صتفهاميَّ وما الأ�صماء بع�س حذفالألفمن

على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي
الأ�سماء.. 1 بع�ِص من الألِف حذِف حالِت تعّرِف
ال�ستفهامية.. 2 )ما( من الألف حذِف حاَلِة تعّرِف

وتذّكر تاأّمل
الآتية: املفاهيمّيَة اخلارطَة تاأّمل

ياأتي: فيما الو�ضل همزة حذف 1 عّلل

الباكِر. باِح ال�سّ ف ي للمدر�سِة ذهبُت
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امل�سلول. اهلِل �سيُف الوليد بُن خالُد

 

الألف. فيها حُتذُف الَّتي الإ�ضارِة اأ�ضماَء 2 اذكر

 

 

املهّمة 1

الأمثلة
، لكْن( )اهلل، الإله، الّرحمن، لكنَّ الكلمات: من كاّلً 1 الفظ

لفظها. بح�سب ابقِة ال�سَّ الكلمات 2 اكتب

 

 

منها املحذوف احلرف حّدد ثّم املثال، ف ي وكتابتها لفظها بح�سب الكلمات كتابتك بني 3 وازن

 

 

منها. املحذوف احلرف وما حيم( ؟ الرَّ حمن الرَّ اهلل )ب�سم ف ي ا�سم كلمة على دخَل الَّذي احلرف 4 ما
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كلمة ف ي وبقائها الألف حذف بح�سب اهلل( با�سم عملنا )نبداأ وقولنا: حيم( الرَّ حمن الرَّ اهلل )ب�سم قولنا: بني 5 وازن

/ا�سم/.

 

 

 

حيم(. الرَّ حمن الرَّ اهلل )ب�سم كيب التَّ 6 �سمِّ

 

 

ال�صتنتاج

■ … ذلك اأولئك، موات، ال�سَّ لكن، لكّن، اإله، حمن، الرَّ اهلل، الكلمات: هذه من كتابًة الألف حُتذُف

فقط. ■ التاّمة الب�سملة ف ي )ا�سم( كلمة من وكتابًة لفظًا الألف حُتذُف

تدّرب
ياأتي: فيما الألف منها ُحِذَفت الَّتي الكلمات بني

حيم} )الح�سر 32( �لرمَّ حمن هو�لرمَّ هادة و�ل�سمَّ �لغيب هوعال �إّل �إله ل �لمَّذي {هو�هلل تعاىل: اهلل قال
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املهّمة 2

الأمثلة
اأجب  ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

ينفُعه ؟ ل فيما ماَلُه املدّخُن ينفُق مَل اأ. 

اإنفاقه ؟ وراِء من يبحُث عمَّ ب. 

ي�سعى ؟ اإلَم ت. 

نف�َسه ؟ ي�سرُّ عالَم ث. 

اّت�سل ؟ مباذا ابقة ؟ ال�سَّ الأمثلة من كلٍّ ف ي ا�سُتخدَم الَّذي ال�ستفهام ا�سُم 1 ما

 

 

 

 

ابقة ؟ ال�سَّ الأمثلة ف ي اجلرِّ اأحرُف به اّت�سلت الَّذي ال�ستفهام ا�سم من املحذوف احلرُف 2 ما

 

ة ؟ ال�ستفهاميَّ ما األُف حُتَذُف 3 متى
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ال�صتنتاج
. جرٍّ بحرِف �ُسِبَقت اإذا ِة ال�ستفهاميَّ ما من الألُف حُتذف

تدّرب
بَب: ال�ضَّ واذكر ياأتي مّما املحذوَف احلرَف بنّيْ

�سوقي: اأحمد اعر ال�سَّ قال

�إلمَ؟ بيَنكم �خل���الُف عالمَ؟�إلَم �لُكبى �ل�سّجُة وهذي

قال ف ي رثاء عمر املختار: كما

�سهو�ِتها حمى �أخوخيل �لهيجاءلكْن �أعر�فه���ا م���ن و�أد�َر
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اخلال�صة
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ال�ّصاد�س ةالّدر�س كتابة الق�صَّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

ٍة.. 1 ِق�سَّ كتاَبِة ِة كيفيَّ تعّرِف
ِة.. 2 الِق�سَّ عنا�سِر حتديِد

تعّرف
فيعة. ة: فّن من الفنوِن الأدبّية الرَّ الق�ضّ

ياأتي ؟ ما اأكمل
)الِعقدة( روِة الذُّ نقطِة اإىل …………………… تت�ساَعُد ثمَّ بدايٌة لها رفيع، …………………… فّن

هايِة. النِّ ف ي ياأتي …………………… ثمَّ
ِرها: عنا�سِ ومن

■  

■  

■  

ة: الق�صّ

فهَو خاِئفًا، حوَلُه يلتِفُت )�سيجارة(،كاَن َتبٍغ ُلفافُة وبيِدِه ثوَن، َيتحدَّ وهم اإليهم ي�ستِمُع رفاِقِه من جمموعٍة مع �سعيٌد وقَف

اخَللِف اإىل خطوًة �َسعيٌد تراَجَع ـــغريًا، �سَ َتُعْد مل اأنَت تخْف ل نف�ســـًا ا�ســـحب اأحَدهم: دعا ثمَّ ويراُه، والُدُه مَيرَّ اأن َيخ�ســـى

اِرِع. ال�سَّ ِنهاَيِة اإىل وهو ينظُر وُذعٌر، ارتباٌك َعينيِه وف ي
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تدّرب
الآتي: املُخطط وفَق و�ضّجلها جديدٍة، حوادَث باإ�ضافِة ة الق�ضّ حوادث طّور

عنا�ضرها. اإىل ة الق�ضّ حّلل

املكان: 

ماُن:  الزَّ

ئي�سُة:  الرَّ خ�سّيُة ال�سَّ

الثَّانوّية:  خ�سّياُت ال�سَّ

الأحداُث:  
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طّبق
خ�ضّيات. ال�ضَّ األ�ِضَنِة على داَر الَّذي احِلواَر ُمراعّياً َة الق�ضَّ اكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين156 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ـــحافة بحلب،  الدكتـــور �ســـهيل المالذي: كاتٌب عربّي �ســـورّي، ولَد ف ي جرابل�ص �ســـنة 1941. من اأعماله: الطباعُة وال�سّ
التجاهات الفكرّية العربّية ف ي ال�سحافِة.
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الأول فِلالدر�س تاأثريُ الف�صائّيات ف ي ثقافة الطِّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

واعيًة.. 1 قراَءًة النَّ�صِّ قراءِة
ئي�َسِة.. 2 الرَّ والِفَكِر ِة العامَّ الفكرِة حتديِد
َجمالّيًا.. 3 النَّ�صِّ تذّوِق

الآتي: النَّ�صَّ اقراأ التِّلميُذ عزيزي
- 1 -

من اليوَم نراُه ما اإىل اأّدى التِّ�ســـاِل و�ســـاِئِل ف ي كبرٍي َتطوٍُّر ف ي متّثلت ًة، ُمهمَّ تكنولوجّيًة ثورًة الع�ســـروَن القرُن �ســـهَد
ب�ســـَمتها فيِه ظَهرت الَّذي ماَن الزَّ ُة الِعلميَّ املُخَتَعاُت و�َســـَمْت وقد ٍة. كونيَّ قرَيٍة اإىل الَعامَل حّوَل امَلعلومات عامَلِ ف ي تقّدٍم
فع�سُر ّرِة، الذَّ ع�سُر اَقِة، اأو الطَّ الكهَرَباِء فع�سُر والآَلِة، الُبخاِر )ع�سُر فقالوا: فيها، املُختَعات اإىل وُن�ســـبت له واأّرخت

الَف�ساِء..(

- 2 -

ِة الَب�سريَّ ازدهاِر اإىل اأّدت قد ُة العلميَّ املُختعاُت كانت واإذا والعوملِة، وامَلعلوَماِت التِّ�ساِل َع�سُر فهَو اِهِن الرَّ الَع�سُر ا اأمَّ
ا�ستخداُمها. ُي�ساُء حني اأحيانًا ٍة �سلبيَّ َجواِنَب َتخلو من تكن مل فاإّنها ِتها، ورفاهيَّ

العاّمة الفكرة
مّما ياأتي: اِبِق ال�ضَّ للنَّ�صِّ العاّمَة الفكرَة اخرت

ا�ِص. النَّ ف ي الَف�سائّياِت تاأثرُي اأ. 

ِة. التكنولوجيَّ الثَّوَرِة عن احلديُث ب. 

عات. املُخَتَ عن احلديُث ت. 
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الّرئي�صة الفكر
كّل فكرٍة مّما ياأتي: ُن يت�ضمَّ الَّذي املقطِع على دلَّ

اِهِن. الرَّ الع�سِر عن احلديُث اأ. 

الّت�ساِل. و�سائِل تطّوُر ب. 

والفهم ال�صتيعاب
الع�سرون ؟  القرُن �سهَد 1 ماذا

 

الع�سور ؟  ُن�ِسَبت 2 اإلم

  

الكاتب ؟  راأي ح�سَب اجلديُد الع�سُر بداأَ 3 متى

 

والّدليّل الّلفظّي املعنى
ياأتي: ما على َتدلُّ اأ�ضماَء )ع�ضر( كلمِة من وا�ضتخرج املعجِم اإىل عد

ع�سر  ■ ملك، اإىل ُين�َسُب زمٌن

الع�سِر  ■ مكاُن

الع�سِر  ■ اآلُة

معني  ■ وقٌت
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قرائّية تدريبات
ياأتي: ما مراعياً جهرّية قراءة الن�ّص اقراأ

)ذ، ز، ظ( الآتية: الأحرف نطق

لغوّية تدريبات
علمّية. م�سطلحاٍت ثالثَة النَّ�صِّ من 1 ا�ستخرج

 

 

 

تر�َص( ؟ )مل الفعل ف ي الألِف حذِف �سبُب 2 ما

 

التذّوق
الآتية: ورة ال�ضُّ ف ي اجَلماِل مواطَن بني

حدٍب. كلِّ من الأمواُج تتقاذُفُه اغتاٍب مرحلِة ف ي وت�سُعُه
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الّثاين اق�صةالّدر�س الأفعاُل النَّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

اق�سِة.. 1 النَّ الأفعاِل تعّرِف
الأفعال.. 2 هذِه َخَبِ حالِت تعّرِف
ُمفيدة.. 3 ُجَمٍل ف ي اق�سِة النَّ الأفعاِل توظيِف

وتذّكر تاأّمل
وخب. مبتداأ من تتاأّلُف ال�سمّيُة اجُلملُة ا�سمّيٌة، وجملٌة فعلّيٌة جملٌة نوعان: العربّيِة اللُّغِة ف ي اجُلَمُل

املهّمة 1

الأمثلة

الإعالن. و�سائِل ُل اأوَّ املناداُة اأ. 

الإعالن. و�سائِل اأّوَل املناداُة كانت ب. 

ال�سمّية ؟  اجلملِة على دخَل الَّذي الفعُل 1 ما

 

الثَّانية ؟  اجلملِة على )كان( دخول بعَد اخَلِب على طراأَ الَّذي التَّغيرُي 2 ما

 

)كان( ؟  الفعل ن�سّمي 3 ماذا
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ال�صتنتاج
ى وُي�سمَّ اخَلَبَ ُب وَتن�سُ ا�ســـُمها، وُي�سّمى مرفوعًا املُبتداأُ فيبقى ِة ال�ســـميَّ اجُلمَلِة على َتدُخُل ناق�ســـٌة اأفعاٌل واأخواتها كان

خبها.

تدّرب

وخَبه: وا�ضَمه النَّاق�َص الفعَل 1 حّدد

التِّجارِة. ■ ُدنيا ف ي حديثًا الإعالُن �سيكوُن

 
اإعالنّية. ■ و�سيلٍة اأهمَّ لفاُز التِّ زاَل ما

 
�سهاًل. ■ اأمرًا الإعالِن اإخراُج لي�َص

 

مبنّي ؟ اأو هو معرب هل وبني الآتية اجلمل ف ي النَّاق�ص الفعل ا�ضم على 2 دلَّ

التقنّيات.  ■ على معتمدًا الإعالُن �ساَر

متجّددة.  ■ اأفكاٍر طرِح على قادرين زالوا ما

اإعالنّية.  ■ ثورٍة ع�سَر الع�سُر هذا اأم�سى

لالإعالن.  ■ الأ�سا�سّيني امل�سدرين لفاُز والتِّ ال�ّسابكُة الو�سيلتان هاتان اأ�سبحت

الإنتنت ال�ضابكة:
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املهّمة 2

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

جمياًل. اجلوُّ كاَن اأ. 

الّت�سحيات. يقّدُم الفل�سطينّي ال�ّسعُب مازاَل ب. 

َقلبي. ف ي َوطني �سيظّل ت. 

الأوىل ؟  اجلملة ف ي اخلب 1 اأين

 

جملة ؟  اأم اأمفرد اخلب ؟ هذا نوع 2 ما

 

 

الثَّانية ؟  اجلملة ف ي اخلب نوع 3 ما

 

)يقّدم( ؟  كلمة اإعراب 4 ما

 

الثَّالثة ؟  اجلملة ف ي اخلب نوع 5 ما
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ال�صتنتاج
ياأتي: النَّاق�ضة الأفعال خب

مفردًا ■

اأو ا�سمّية ■ فعلّية جملة

جملة ) جاّر وجمرور اأو ظرف(. ■ �سبه

تدّرب
الآتية: اجلملة ف ي النَّاق�ضة الأفعال خب نوع 1 بني

الغيوِم.  بنَي القمُر كاَن

 

الأخالِق.  ف ي ُيحتذى مثاًل )�ص( الّر�سوُل مازاَل

 

كاَن الّطالُب اأخوُه جمتهد.  

 

اأو نهايته(. املدر�ضّي اليوم َبدِء عن اإعالناً املدر�ضِة جر�ُص )مازاَل 2 اأعرب:

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف ال�ّصابع الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين164 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املهّمة 3

الأمثلة

َحدثًا الإعالُن كاَن اأ. 

َحدثًا. الإعالُن �سيكوُن ب. 

اإعالِنَك. ف ي ُمبِدعًا ُكْن ت. 

اإعالنّية. و�سيلًة الّتلفاُز زاَل ما ث. 

اإعالنّية. و�سيلًة الّتلفاُز يزاُل ما ج. 

�َسهاًل. اأمرًا الإعالِن اإخراُج لي�َص ح. 

الآتية: الأ�ضئلة عن اأجب
الأوىل. الثَّالثة الأمثلة من كّل ف ي اق�صِ النَّ للفعل الزمنّية الدللة 1 حّدد

 

 

 

الأمر ؟ �سيغة زال( )ما الفعل ياأخذ اأن ميكن 2 هل

 

 

اأخرى ؟ َيغًا �سِ ياأخذ اأم املا�سي �سيغة على )لي�ص( الفعل 3 اأيقت�سر
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ال�صتنتاج
هي: النَّاق�ضة الأفعال

كان - �سار - اأ�سبح - اأ�سحى - اأم�سى - بات - ظّل. 1
والأمر. وامل�سارع املا�سي �سيغة ف ي وتاأتي

فقط.. 2 وامل�سارع املا�سي �سيغتي ف ي برح: وتاأتي فتئ - ما انفّك - ما زال - ما ما
رف(.. 3 تت�سّ ل )جامدة املا�سي �سيغة ف ي اإّل ياأتيان دام: ل لي�ص - ما

تدّرب
ف ي ياحّية ال�سِّ املناطِق اإحدى اإىل مدر�ستك بها �ستقوم رحلٍة عن الإعالن ف ي املت�سّرفة اق�ســـة النَّ الأفعال بع�ص ا�ســـتخدم

القطر.
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النهائّي قومي التَّ
املنا�ضب: بال�ضكل وخبها ا�ضمها وا�ضبط الآتية، اجلمل على منا�ضبة ناق�ضة اأفعاًل 1 اأدخل

اأو نهايته. الدرا�سّي اليوم بدء عن اإعالن املدر�سة جر�ص ……………………

جديد. يوم مولد عن اإعالن م�ص ال�سَّ �سروق …………………

احلرب. عن اإعالن بول الطُّ دق …………………

تعرفها. التي الإعالن و�ضائل تطّور عن احلديث ف ي الناق�ضة الأفعال بع�ص ا�ضتخدم متعّددة، و�ضائل 2 لالإعالن
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الّثالث الإعالناتالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الإعالن.. 1 تعريِف
الإعالن.. 2 اأنواِع حتديِد
3 .. النَّ�صِّ حتليِل

: النَّ�صَّ اقراأ التِّلميُذ: عزيزي

- 1 -

ها فمنُذ اأن تعّلَم الإن�ســـاُن تباُدَل الَب�ســـاِئِع كاَن ِلزاَمـــًا عليِه اأن يقوَم  ُوِلـــَد الإعـــالُن الإذاعـــيُّ مع املدينِة، و�ســـايَر تطورَّ
بالإعالِن عنها، وكانت املُناداُة هَي اأوىل و�ســـاِئِل الإعالِن الَّتي ا�ســـُتخِدَمت ف ي الع�سوِر الَقدمَيِة ف ي املُُدِن مثُل بابَل واأثينا 
لِع، بل كاَن ُهناَك الإعالُن عن و�سوِل الَقواِفِل واأنواِع الَب�ساِئِع الآتَيِة مَعها  وروما، ومل يقت�ســـْر الإعالُن على الَب�ســـاِئِع وال�سِّ
َمًة لها نقاَبُتها ورئي�ُسها. وف ي القرن  ُفِن ُثمَّ اأ�سَبحت املُناداُة ف ي الع�سوِر الو�سطى حرَفًة ُمنظَّ اِر، وو�سوِل ال�سُّ واأ�سماِء التُّجَّ

ِة هم الو�سيَلُة الَّتي ي�ستخِدُمها كباُر التُّجاِر. الثَّاين ع�سر كان املُنادوَن ف ي املُُدِن الأورّبيَّ

- 2 -

الإعالنات: اأنواع ومن

التَّعليمّي. 1 الإعالُن

الإر�ساديُّ. 2 الإعالُن

الإعالمّي. 3 الإعالُن

رّي. 4 التََّذكُّ الإعالُن

التَّناُف�سّي.. 5 الإعالُن

�ضالمة الفتاح عبد اأحمد

q12.3
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العاّمة الفكرة
الآتية: الفكر بني من ابق ال�ضَّ للنَّ�صِّ العاّمَة الفكرة اخرت

الإعالن اأنواُع الإعالناأ.  عن احلديُث لالإعالن.ب.  البدائّيُة َوُر ال�سُّ ت. 

الّرئي�صة الفكرة
كّل فكرة مّما ياأتي ؟ ُن َيت�ضمَّ الَّذي املقطع على تدّل اأن �ضديقي يا راأيك ما

الإعالن. تطوُِّر مراحُل الإعالن.اأ.  اأنواُع ب. 

والفهم ال�صتيعاب
اذكرها.  ٍة، بدائيَّ وٍر �سُ ف ي الإعالُن 1 ظهَر

 

ال�ّسابق.  للنَّ�صِّ منا�سبًا عنوانًا 2 �سع

 

ياأتي: فيما احلقيقة من الراأَي 3 مّيز

املدينة.  ■ مع الإذاعيُّ الإعالُن ُوِلَد

 

لع.  ■ لل�سِّ كبرَيٍة �سوٍق َخلِق ف ي الإعالُن ينَجُح قد

 

منّظمة.  ■ ِحرَفًة الو�سطى الع�سوِر ف ي املناداُة اأ�سبحت
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منها. واحدًا وا�سرح الإعالنات اأنواَع 4 عّدد

 

 

قرائّية تدريبات
اللَّثوّية. الأحُرِف ُنطِق ِقيِم، التَّ عالَماِت ُمراعيًا: ًة جهريَّ قراءًة النَّ�صَّ اقراأ

لغوّية تدريبات

نفي.  اأ�سلوَب النَّ�صِّ من 1 ا�ستخرج

ياأتي: فيما ال�سمّية اجلملة ركني 2 ا�سبط

ذو حّدين.  ■ �سالح الإعالن

 

القوافل.  ■ و�سول عن الإعالن هناك كان

 

التذّوق
ال�ّسابق.   النَّ�صِّ من ذلك على دّلل العلمّي، بالأ�سلوِب النَّ�صُّ 1 يّت�سم

 

احلركة.  على تدلُّ األفاٌظ - ماِن الزَّ على تدلُّ األفاٌظ ياأتي: مّما لكلٍّ النَّ�صِّ من 2 مّثل
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الّرابع وعالّدر�س جاء وال�رشُّ اأفعال املقاربة والرَّ
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

وال�ّسروع.. 1 جاِء والرَّ املقارَبِة اأفعاِل تعّرِف
مفيدة.. 2 جمل ف ي روع وال�سُّ جاِء والرَّ املُقاَرَبِة اأفعاِل توظيِف
وخبه.. 3 ا�سِم كلٍّ منها واإعراِب اإعراِب اأفعال املقاربِة والّرجاِء وال�ّسروِع

وتذّكر تاأّمل
وخب. ■ مبتداأ من تتاأّلُف ال�سمّية اجلمَلُة ا�سمّيٌة، وجملٌة فعلّيٌة جملٌة نوعان: العربّيِة اللُّغِة ف ي اجلَمُل

ال�سمّية. ■ اجلمِل على روِع وال�سُّ جاِء والرَّ املقاَرَبِة اأفعاُل تدخُل وقد

املهّمة 1

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ

لفاز. التِّ برامِج ُم�ساَهَدِة على يداوُم فُل الطِّ كاَد اأ. 
دوَرُهما. تاأُخذاِن والأ�سَرُة املدر�سُة ع�سى ب. 

جديد. ع�سٍر على ُيقِبُل العامَلُ �سرَع ت. 

�سرع( ؟ ع�سى، )كاد، الأفعال دخول قبل ابقة ال�سَّ اجلمل نوع 1 ما
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الأفعال ؟ هذه دخول بعَد اجُلَمِل نوُع 2 ما

 

 

الأفعال ؟ هذه دخول بعد احلا�سل التَّغيري 3 ما

 

 

الأفعال ؟ هذه خب جاء 4 كيف

 

 

ال�صتنتاج
فعلها فعلّيًة جملًة اإل خُبها ياأتي ول اخلَب، وَتن�سُب ال�سَم ترفُع ال�سمّية اجُلملة على تدخُل ناق�سٌة اأفعاٌل كاد واأخواتها

م�سارع.

تدّرب
وخبه: وا�ضمه النَّاِق�ِص الفعل على دّل

نعي�سه.  ■ الَّذي الع�سَر مُتّيُز التِّقنّيُة الثَّوَرُة كادت

 

اأبناِئها.  ■ مبيوِل تهتمُّ الأ�سرُة ع�سى

 

ِة.  ■ التِّقنيَّ مع التَّعامِل تعُلمِّ ف ي يت�سابقوَن ا�ُص النَّ �سرَع
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املهّمة 2

الأمثلة
اأجب: ثّم الأمثلة، اقراأ

لفاز. التِّ برامِج ُم�ساَهَدِة على ُيداِوُم فُل الطِّ كاَد اأ. 
دوَرهما. تاأخذان والأ�سرُة املدر�سُة ع�سى ب. 

جديد. ع�سٍر على ُيقِبُل العامَلُ �سرَع ت. 

اخلب ؟ وقوِع ُقرِب على دلَّ الذي الفعُل 1 ما

 

اخلب ؟ وقوِع َبدِء على دلَّ الَّذي الفعُل 2 ما

 

اخلب ؟ وقوِع رجاِء على دلَّ الَّذي الفعُل 3 ما

 

على  ■ تدلُّ املقاربة اأفعال

على  ■ تدلُّ روع ال�سُّ اأفعال

على  ■ تدلُّ جاء الرَّ اأفعال

ال�صتنتاج
اأو�سك. كاد، واأ�سهرها: اخلب وقوِع ُقرِب على تدلُّ املقاربة اأفعال

ع�سى. واأ�سهرها: اخَلِب وقوِع رجاِء على تدلُّ جاِء الرَّ اأفعال
اأخذ بداأ، �سرع، واأ�سهرها: اخلِب وقوِع ف ي والبدِء روِع ال�سُّ على تدلُّ روِع ال�ضُّ اأفعال
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تدّرب
ياأتي: فيما وقوعه ف ي روِع ال�ضُّ ثّم وقوعِه، رجاِء ثّم اخلب، وقوع قرِب عن عب

ُمت�سارعًا.  ■ تغرّيًا ي�سَهُد العامَلُ

اأبنائهم.  ■ �سلوَك يقّوموَن الآباُء

الع�سر.  ■ اِت ملتغريِّ تبعًا ُ تتغريَّ القيمّيُة املعايرُي

املهّمة 3

الأمثلة
اأجب: ثّم الآتية، الأمثلة اقراأ

ينتهي. اأن را�سيُّ الدِّ العاُم كاَد اأ. 
تتحّرر. اأن فل�سطنُي ع�سى ب. 

ر�َص. الدَّ َي�سَرُح املعلُِّم �سرَع ت. 

القاعدة: ن�ضتنتج كي الآتية الأ�ضئلة عن اأجب الآن
)كاد( ؟  الفعِل نوُع 1 ما

 

اأو حذفها ؟  اقتاُنها يجوُز وهل الفعل ؟ هذا بخِب ا�سبة النَّ اأن اقتنت 2 هل

 

نوعه ؟  وما الثَّانية ؟ اجلملة ف ي اق�ص النَّ الفعل 3 اأين
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اأو اقتانها ؟  حذفها يجوز وهل الفعل ؟ هذا بخب ا�سبة النَّ اأن اقتنت 4 هل

 

نوعه ؟  وما الثَّالثة ؟ اجلملة ف ي اق�ُص النَّ الفعل 5 اأين

 

الفعل ؟  هذا بخب ا�سبة النَّ اأن اقتان يجوز 6 هل

 

ال�صتنتاج
روع. ال�سُّ اأفعال بخب اقتاُنها وميتنُع جاء، والرَّ املُقاَرَبِة اأفعاِل بخب ا�سبة النَّ )اأن( اقتاُن يجوُز

تدّرب
باأن: خبها اقرتان يجوز الَّتي النَّاق�ضة الأفعال خب على )اأن( اأدخل

العربّي. ■ باب ال�سَّ عقوِل على ُت�سيِطُر ُة لبيَّ ال�سَّ الغربّيُة العاداُت كادت

 

 

اأهِلها. ■ عن ُب تتغرَّ ُة الَعربيَّ اللُّغُة بداأت

 

 

تبعّيته. ■ من يتخلَّ�ُص العربيُّ الفكُر ع�سى
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النهائّي الّتقومي
خّط: حتته ما اأعرب

حنينًا. يو�سُك الَقلُب اأن يذوَب
يكاُد �سنا برقِه يخطُف الأب�ساَر.
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اخلام�س كتابُة الإعالنالّدر�س
على: قادراً تكون اأن الّنموذج نهاية ف ي منك ُيتوّقع الّتلميذ عزيزي

الإعالنات.. 1 اأنواِع تعّرِف
الإعالن.. 2 ِر عنا�سِ حتديِد
ما.. 3 ملُنَتٍج اإعالٍن ت�سميِم

تعّرف

تدّرب

الآتية: الأ�ضئلة عن اأجب

ابق ؟  ال�سَّ الإعالن ف ي املعِلَنُة اجلهة 1 ما
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ما ؟  هدف املعلنة اجلهة لدى 2 هل

 

عنه ؟  اأُعِلَن الذي يُء ال�سَّ 3 ما

 

اإعالن ؟  لكّل ٌد حمدَّ ومكاٌن زماٌن يوجد 4 هل

 

اإذاً عنا�ضُر الإعالِن هي:

الهدُف. ■

املعِلَنُة. ■ اجلهُة

عنه. ■ املعَلُن

واملكان. ■ ماُن الزَّ

املُرَفقة. ■ وُر ال�سُّ

التَّ�سميم. ■

معاً. لن�ضتنتجها الإعالن �ضمات اإىل الآن ولننتقل

ورة ؟  ال�سُّ ف ي حة املو�سّ الإعالن األفاظ كانت 1 كيف

 

موجزاً ؟  اأم اًل مف�سّ الإعالن اأ�سلوب كان 2 هل
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ن�صتنتج
لالإي�ساح. ورِة بال�سُّ وتقتن التَّكلُِّف عن بعيدٍة ومبا�سرة، وا�سَحٍة لغٍة اإىل بحاجٍة �ضمّية الرَّ الإعالنات

املُنَتِج جـــوَدِة لتاأكيِد والكلمة ـــورِة بال�سُّ والباهني الأدلَِّة ببع�ـــصِ فتقتُن ــــياحّية اأو ال�ضِّ ــــُة التِّجاريَّ الإعالنــــات اأّمــــا

عنه. املُعَلِن ِة اأو اأهميَّ

طّبق
الإعالن. عنا�ضر تن�َص ول تختاره اإعاليّن ملنتٍج اإعالناً �ضّمم
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