






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

هذه ماّدة من مواّد التعّلم الذاتّي نقّدمها لتالميذنا ف ي ال�سف الّثامن الأ�سا�سّي، ترّكز على املهارات الأ�سا�سّية ف ي مادة 
ف ّية لتكون  الّلغة العربّية، وهي موّجهة اإىل التالميذ الذين مل ي�ستطيعوا الو�سول اإىل املدر�سة لتلّقي الّتعليم ف ي الغرفة ال�سّ
لهم عونًا على التعّلم، كما ت�س���اعدهم على التعّلم ف ي حال عدم توافر الكتاب املدر�س���ّي.وميكن اأن ي�ستف يد من هذه املاّدة 
ف ّية، ف ي حال متّكن التلميذ من الو�سول اإىل املدر�سة، وف ي حال توافر  كلٌّ من املعّلم والتلميذ داخل املدر�سة والغرفة ال�سّ

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�س���طة وتدريبات وتعليقات غري واردة ف ي الكتاب املدر�س���ّي هي عبارة عن اإثراءات اأُدخلت اإىل هذه 
املواد لتغنيها، وتعني التالميذ على امتالك املهارات املطلوبة، كما ت�س���اعدهم على اكت�س���اب املعارف واحلقائق واملبادئ 

والقيم والّتاهات )الواردة ف ي املنهاج املقّرر ملاّدة اللغة العربّية لل�سّف الّثامن(.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

تنف يذ الّتدريبات الّلغوّية املنتمية.. 3

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

امتة والباحثة املوّظفة …(.. 5 تنف يذ 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�سحف ّية. . 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�سف ّية، واإعادة �سوغ الق�سّ

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

ونحن ناأمل من تالميذنا الأعزاء تخ�سي�ص اأكرث من �ساعة يومّيًا من وقت درا�ستهم لدرا�سة هذه املاّدة وقراءتها، وتنف يذ 
الأن�س���طة والتدريبات الواردة ف يها، كما ناأمل مراعاة ت�سل�س���ل الوحدات الواردة ف ي هذه امل���اّدة وطريقة بنائها؛ اأي عدم 
رورّي تخ�سي�ص وقت ف ي نهاية كّل  النتقال من وحدة اإىل اأخرى قبل النتهاء من درا�ستها وفهمها ب�سكٍل كامل، ومن ال�سّ

اأ�سبوع ملراجعة املواد واملو�سوعات التي مّتت درا�ستها.
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اأبو فرا�ص احلمداين هو احلارث بن �س���عيد )932 - 968(م �س���اعٌر وفار�ٌص من اأمراء بني حمدان، ُولَد ف ي املو�س���ل. وّلُه 
وم �سنواٍت. ُقِتَل قرَب )�سدد(. له ديوان �سعٍر مطبوٍع. ولِة اإمارَة َمنبج، واأ�سره الرُّ ابن عمه �سيُف الدَّ



7

 جنـوى اأ�صـري
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ئي�َسِة، الفرعّية(.. 1 ِة، الرَّ ا�ستنباِط الِفَكِر)العامَّ
فهم معاين الأبيات.. 2
تذّوِق النَّ�صِّ جمالّيًا.. 3

َنها  اِعِر وهو ينَتِظُر افتداَءُه بعَد طوِل ُمعاناٍة ف ي الأَ�ْسرِ ، فازداَد ُحزُنه وكتَب ق�ساِئَد �سمَّ اإ�صاءة على الن�ّس: طاَل �سُب ال�سَّ
ومّيات(، ومنها هذه الق�سيدة.  َيت )الرُّ وِم، لذلَك �ُسمِّ ما اعتمَل ف ي نف�سِه من اأحزاٍن واأ�سواٍق وهو ف ي �سجِنِه ف ي بالِد الرُّ

الن�ّس:

�أَيا جاَرتا َه���ْل ت�شُعرْيَن بحايل؟�أَق���وُل َوَقد ناَحت ِبُقربي َحماَمٌة 11

َوال َخَطَرْت ِمن���ِك �لُهموُم ِبباِلَمعاَذ �لَهوى! ما ُذقِت طاِرَق�َة �لنَّوى 21

ٍن نائ���ي �ملَ�شاَفِة عاِل؟�أَحَتِم���ُل َم���زوَن �لُف���وؤ�ِد َقو�ِدٌم 31 َعلى ُغ�شُ

 

هُر َبيَننا  41 َف �لدَّ قا�ِشْم���ِك �لُهم���وَم َتعايل�أَي���ا جاَرتا ما �أَن�شَ َتع���ايَلْ �أُ

ُب باِلتع���ايَلْ تَرْي روحًا ل���ديَّ �شعيفًة  51 ُد ف ي ج�شٍم ُيع���ذَّ َت���ردَّ

َطليَق�ٌة 61 َوَتبكي  َماأ�ش�وٌر  َوَي�شُكُت َم���زوٌن َوَينُدُب �شاِل؟�أََي�شَح�ُك 

م�ِع ُمقلًة 71 َولَِك���نَّ َدمعي ف ي �حَلو�ِدِث غاِللََق�د ُكنُت �أَْوىل ِمن�ِك ِبالدَّ

ر�س الأّول الدَّ



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

املفردات اجلديدة

ائر.   باٍل: نحيل. ُئ الهوى. قوادم: كبار الّري�ص ف ي جناح الطَّ معاذ: امللجاأ وهي هنا مبعنى اأبرِّ
يندب: يبكي. �ضاٍل: خاٍل من الهّم.

الِفْكَرةُ العاّمة
اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتة حمّدداً فكرته العامة.

 

ئي�صُة الفكرُ الرَّ
حّدد موطَن كلٍّ من الفكرتني الآتيتني:

اعِر وَج�َسِده. )………( ■ اأثُر الأ�سِر ف ي روِح ال�سَّ

اعِر بكاَء احلمامة. )………( ■ ا�ستنكاُر ال�سَّ

ال�صتيعاب والَفْهم
لننتقل اإىل حلِّ اأ�ضئلِة الفهم وال�ضتيعاب ولنبداأ معاً:

اعُر عندما راأى احلمامة؟   1 عمَّ ت�ساءَل ال�سَّ

 

؟   اِعِر ف ي البيِت ال�ّساد�ص من النَّ�صِّ َب ال�سَّ 2 ما الَّذي اأثاَر تعجُّ
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ

ا�ضتخرج من النَّ�صِّ كلماٍت تدلُّ على احلزن، واأخرى تدّل على الفرح.

 

 

تدريبات قرائّية
ِة ب�سكل �سليم. اقراأ النَّ�صَّ ال�ّسابَق ُمراعيًا ُنطَق احلروِف اللَّثويَّ

تدريبات لَغِوّية
هات مفرد كلٍّ من الكلمتني  الآتيتني:

الهموم:   ■قوادم:   ■

التذّوق
ٍة وبنيِّ فائدَة التَّ�ضادِّ. ا�ضتخرج من النَّ�صِّ ثالَث كلماٍت ُمت�ضادَّ

 

 

تعّلم

الت�ضاّد ف ي الكالم يف يد ف ي:
اإي�ساح املعنى اأو توكيده. ■
اإبراز امل�ساعر. ■
اإثارة اخليال باإظهار الفرق بني طرف ني مت�ساّدين. ■

اأح�صنت مع اأمنياتي بالتوف يق
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ُوِل���َد ال�س���اعر ف ي غّزَة عام )1927(م، ح�س���ل على �س���هادة املعّلمني العلي���ا، عمل ف ي التدري�ص، ثّم ممثاًل لفل�س���طني ف ي 
اجلامعة العربية، من دواوينه ال�سعرية )مع الغرباء - طيور اجلّنة(.
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 �صرنجع يومًا
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ئي�َسِة، اجلزئّية(.. 1 ِة، الرَّ ا�ستنباِط الِفَكِر)العامَّ
فهِم معاين الأبيات.. 2
تذّوِق النَّ�صِّ جمالّيًا.. 3

اإ�صاءة على الن�س: وتبقى العودُة اإىل فل�س���طني اأمُل كلَّ فل�سطينّي اأخرجه ال�س���هاينُة كرهًا م���ن دياره. وهي عودٌة تتجاوز 
اِئعة. ات والروح والُهوّية ال�سَ ب اإىل الذَّ اإرجاع احَلّق املغت�سَ

الن�س:

َحيِّن���ا 11 �إىل  يوم���ًا  وَنغ���َرُق ف ���ي د�ِفَئ���اِت �ملَُنى�َشرنِج���ُع 
م���اُن 21 وَتْن���اأى �ملَ�َشاف���اُت م���ا بيَنَن���ا�َشرنِج���ُع َمْهم���ا َيُ���رُّ �لزَّ
عل���ى َدْرِب عوَدِتن���ا ُمْوَهن���اَفَي���ا قْل���ُب َمه���اً وال َت���ْرَتِ 31
ي���ور ونح���ُن ُهناَيُع���زُّ عَلين���ا غ���د�ً �أْن تُع���وَد 41 ُرف���وُف �لطُّ

َعهِدناُهنالِ���َك عن���َد �لتِّ���اِل ِتاٌل 51 َتن���اُم وَت�شُح���و عل���ى 
اُفها 61 �لَع���ِن �شف�شَ على كلِّ م���اٍء َوَه���ى فاْنَحنى ُربوٌع َم���دى 
َه���ْ��ُت ف ���ي ِظلِّها 71 ْف���َو �لَهن���اَتُع���بُّ �لظُّ عب���َ� �لُه���دوِء و�شَ

�لَعندلي���ُب 81 ين  َ خ����َّ ُمنَحنى�َشرنِج���ُع  عل���ى  �لتَقْين���ا  َغ���د�َة 
َت���َزْل 91 ملَّ���ا  �لَباب���َل  باأَ�شَعاِرن���اب���اأنَّ  تعي����شُ  ُهن���اَك 

لَن���اوم���ا ز�َل ب���َن �لتِّ���اِل �حَلنُن 101 م���كاٌن  �حلن���ِن  ونا����شُ 
َدْتن���ا رياٌح! 111 ِبَن���اف َيا قل���ُب َكم �َشَّ ���ا  َهيَّ �َشرنِج���ُع  َتع���اَل 

ر�س الّثاين الدَّ
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املفردات اجلديدة

َوَهى: �ضُعَف.

؟ َة للنَّ�صِّ حّدد الفكرَة العامَّ
 

ئي�صُة الفكرُ الرَّ
دّل على الأبيات الَّتي تت�ضّمُن كاّلً من الِفَكِر الآتية:

حتمّيُة العوَدِة وال�ّسعاَدِة مبا حتِمُل من اأمنياٍت. )………(. ■
الغياُب عن الوطن مل ميُح الغائب من القلب والذاكرة. )………(. ■
ِب اإىل حني العودة. )………(. ■ ّوي وال�سّ دعوُة القلِب اإىل التَّ

ال�صتيعاب والَفْهم

1 ما مو�سوُع الأبياِت؟ وما الكلمة املفتاحّية ف يها؟  

 

2 ما عنا�سُر الّطبيَعِة التي ذكَرَها ال�ّساعُر ف ي الأبيات؟  

 

اعُر ف ي خطاِبِه الفرَد ليخاطب اجلماعة، فعالَم يدّل ذلك؟   3 تاوَز ال�سَّ

 

؟   بيعُة ال�ّساعَر اأحالَمه واأمنياته. دلّل على ذلك من النَّ�صِّ 4 �ساركت الطَّ

 

5 ما الَّذي تعنيِه العوَدُة اإىل الوطِن كما راآها ال�ّساعُر ف ي البيت العا�سر؟  
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ِة فل�سطني، فما تف�سريك لذلك؟   6 العرُب ُمت�ساِمنوَن مع ق�سيَّ

 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
للت واملعاين، ولكن اأرجو منَك اأن ت�س���تعنَي باأحِد اأقاِرِبَك لُتجيَب عن الأ�س���ئلة  الآن دعن���ا نغو����صُ ف ي بحِر الألف���اظ والدَّ

الآتية:

1 بنّي الفرَق ف ي املعنى بنَي كلٍّ مّما ياأتي:

)ُمْوَهنا - َمْوِهنا( )ُهنا - اَلَهنا(.

 

 

 

2 ماذا ن�ضّمي كاًل من الأ�ضوات الآتية:

�سوُت البلبِل:   ■

�سرباُن القلب:   ■

هبوُب الّرياح:   ■

جرياُن املاء:   ■

حركُة اأجنحة الطائر:   ■

تدريبات قرائّية
الآن عزيزي اقراأ النَّ�صَّ ال�ّسابَق ُمراعيًا نطَق الأحرِف الآتية: )ق، �ص، ج(.



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

تدريبات لَغِوّية

اّلة على ال�ّضرب:   (، ثمَّ ا�ضرح معنى كلٍّ من الكلمات الآتية الدَّ 1 ا�ضتعن باملعجم وا�ضرح معنى كلمة )يعبُّ

)ير�سف - ي�سرب - يكرع(.

 

 

 

 

اكيب الآتية: )عبرُي الهدوء - نا�ُص احلنني - �سّردتنا رياح(. 2 ما معنى كلٍّ من التَّ

 

 

 

 

3 ما الفرق ف ي املعنى بني: )�سرنجع خّبين العندليب - �سوف نرجع خّبين العندليب(.

 

 

 

4 اجمع الكلمات الآتية: )العندليب - انتظار - الّزمان(.
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التذّوق
عريِّ من خالل الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: الآن يا �ضديقي دعنا نتذّوق حالوَة هذا النَّ�صِّ ال�ضِّ

1 مَب توحي العبارة الآتية: )ونغرُق ف ي دافئاِت املُنى(؟ 

 
 

ابقة: )الأمل - احلزن - الغ�سب - احل�سرة(.  2 اخت ال�ّسعوَر العاطف يَّ الغالَب ف ي الأبيات ال�سَّ

 
 

ابقة؟ وما اأثر ذلك ف ي املعنى؟ اعُر ف ي الأبيات ال�سَّ 3 ما احلوا�صُّ الَّتي وّظفها ال�سَّ

 
 

اأنا على يقني تامّ باأّنك �صتنجح ف ي احلّل، ف�صكراً لك 

تدّرب
الآن يا �ضديقي ما راأيك اأن نتاأّكد معًا اأنا واأنت من فهمنا للنَّ�صِّ ال�ّسابق؟اإذًا دعنا جنيُب عن الأ�سئلة الآتية:

عِر الَّذي تندرُج حتَتُه الأبيات؟   1 ما نوُع ال�سِّ

 

2 ماا�سم �ساعِر الق�سيدة؟ ومن اأّي مدينة هو؟  

 
3 ا�سرح معنى كلمة )وهى( ف ي قول ال�ساعر:)وهى فانحنى(.  

 

4 حّدد البيَت الَّذي يحمل الفكرة الآتية: حتمّيُة العودِة اإىل الوطن.  

 



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

5 حاول اأن ت�سرح الأبيات الثَّالثة الأوىل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلال�صة

ائع عليَّ اأّوًل اأن اأ�سكرك على تفاعلك املمّيز معي وَبْذِلك اجلهَد الكبرَي لكي تتعّلم،  ر�ص الرَّ بعد النتهاء من الدَّ
والآن لنتذّكر معاً ما اأخذناه:

عِر القومّي.  ■ ا�سُم �ساعِر هذه الق�سيَدِة هارون ها�سم ر�سيد والق�سيدُة من ال�سِّ
يتحّدُث ال�ّساعُر ف يها عن اأمِلِه بالعوَدِة اإىل وطنه الأم فل�سطني.  ■
كانت املعاين منا�سبًة للمو�سوِع وكانت الألفاُظ �سهلًة ووا�سحًة.  ■
تذّوقنا الّن�صَّ جمالّيًا ومل�سنا �سعور ال�ّساعر بالأمل والّتفاوؤل بالعودِة اإىل الوطن.  ■
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ر�س الّثالث فالدَّ املمنوع من ال�صَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

رِف.. 1 تعريِف ال�سِم املمنوِع من ال�سَّ
رِف:ا�سم العلم. . 2 تعّرِف حالت املمنوِع من ال�سَّ
كرة.. 3 فة النَّ تعّرِف �سيغ منتهى اجُلموع: ال�سِّ
رف.. 4 توظيِف املمنوع من ال�سَّ

تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميُذ: لنتذّكر معًا اأّن ال�سَم ف ي ُلَغِتنا نكرٌة ومعرفٌة.

الأَْمثَلة
لحظ الكلمات الَّتي حتَتها خّط ف ي الأمثلة الآتية:

ُتها الأر�ُص من حّرَك ما بداِخِلنا من م�ساعَر مدفونٍة.  اأ. اأنِت اأيَّ
ب. فكتْبا اأهازيَج من�سوجًة بعبقِك.

ل؟   بِط ف ي اآخر الكلمة ف ي املثال الأوَّ 1 ما عالمة ال�سَّ

2 مَب �ُسبقت هذه الكلمة؟  

3 لحظ اأنَّ كلمَة اأهازيج، ف ي املثال الثَّاين مل تنّون. 

4 ال�سم الَّذي َيقَبُل التَّنويَن ُي�سّمى ا�سمًا م�سروفًا، فماذا ن�سّمي ال�سم الَّذي ل يقبل الّتنوين؟  

 



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

ال�صتنتاج
رِف هو الذي مُيَنُع من التَّنوين، وُيَجرُّ بالفتَحِة نيابًة عن الك�سرة.  اعلم بنّي اأّن ال�سَم املمنوَع من ال�سَّ

تدّرب
1 ما املوِقُع الإعرابيُّ للكلمتني اللتني حتتهما خّط:

عالمُة الإعراب: ………………………………م�ساعر: ……………………………… ■

عالمُة الإعراب: ………………………………اأهازيج: ……………………………… ■

كِل الكلمات التي حتتها خّط مبا يتنا�ضب:  2 ا�ضبط بال�ضَّ

ماَء مب�سابيح. ■ وزّينا ال�سَّ
اأُعِجَبت املعلِّمُة باإجاباِت عائ�س��ة.  ■

رف من امل�ضروف ف ي الكلمات التي حتتها خّط ف يما ياأتي: 3 مّيز املمنوَع من ال�ضّ

فما من ظماآن اإّل �سقيته ول جوعان اإّل اأطعمته. ■
 
 

اأحّبك يا وطنًا عا�َص ف يه اآباٌء واأجداٌد. ■
 
 

الأَْمثَلة
اقراأ املثالني الآتيني، ثّم اإمالأ اجلدول مبا ينا�سبه:

اأ. مل مُتّيزي بنَي اإبراهيَم واأحمَد وميامَة وقتيبَة وعمَر وعدناَن وطاهٍر.
ة. ند�سيَّ ب. اأهديت اإىل دم�سَق غوَطتها واإىل بغداَد جّنَة نخِلها واإىل ح�سرموَت �سهوَلها ال�سُّ
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رف الواردة ف ي املثالني ال�ّسابقني ف ي اجلدول الآتي َوْفَق الّنموذِج: 1 �سّنف اأ�سماء الأعالم املمنوعة من ال�سّ

ال�ّضببعالمة اإعرابهاإعرابها�ضم العلم

ا�سم علم اأعجميالفتحة بدًل من الك�سرةم�ساف اإليه جمروراإبراهيم

على وزن الفعل   

ا�سم علم موؤنَّث حقيقي   

ا�سم علم موؤنَّث لفظًا   

ا�سم علم معدول اأي منقول   ُعَمر
اإىل وزن ُفَعَل

ا�سم علم مزيد باألف ونون   

ا�سم علم مرّكب تركيبًا مزجّيًا  ح�سرموت

رف. 2 تاأّمل اجلدول ال�ّسابق وا�ستنتج متى مُينع ا�سم العلم من ال�سّ

ال�صتنتاج
رف اإذا كان:  عزيزي التِّلميذ ُينع ا�ضُم العلِم من ال�ضَّ

ا�سمًا اأعجمّيًا. ■
موؤّنثًا لفظًا اأو حقيقًة. ■

على وزن الفعل. ■
مزيدًا باألف و نون. ■

معدوًل اأي منقوًل اإىل وزن ُفَعل. ■
مرّكبًا ترّكيبًا مزجّيًا. ■

تدّرب
رف:  والآن حّدد �ضبب منع الأ�ضماء الَّتي حتتها خّط من ال�ضّ

 زرنا تدمَر ف ي ال�ّستاء، وكانت حم�ُص تغرُق باملياه. ■
 

ه ف ي احلديقة العامة، بينما كان �سليماُن يلعب بالكرة. ■ َنِعَمت �سعاُد بالتنزُّ
 



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

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

اأ. اإنَّ ما تمعيَنُه ل ت�ستطيُع اأّيُة تقاليد اأو مبادئ اأن تفّرَقه.
هداِء م�سابيُح يجمُعها حبُّ العطاء.  ب. قوافُل ال�سُّ

ت. كم طاَف ف ي اأرجاِئَك اأنبياُء وعلماُء! 
ث. كتبنا ق�سائَد واأهازيَج من�سوجًة بعبقِك.

ج. منحت كلَّ ح�سناَء من �سفاِئرك.
ح. كم من ذكرى ولوحة ُتثرُي امل�ساعر!

رف، ثّم بنّي اأدّلت على ا�سم َعَلم اأم على جمع تك�سري؟  1 ا�ستخرج الأ�سماء املمنوعة من ال�سّ

 

2 ما وزن كلٍّ منها؟ 

 

3 مّيز من اجلموع ال�سابقة ما جاء ف يها بعد األف اجلمع حرفان اأو ثالثة اأحرف اأو�سطها �ساكن.

 

4 ماذا ت�سّمى تلك اجلموع؟ 

 

5 اأدّلت كلمتا: )ح�سناء - ذكرى( على ا�سم علم، اأم على �سفة؟ 

 

6 مَب انتهت كلٌّ منهما؟ 
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ال�صتنتاج

ن�ضتنتج عزيزي التِّلميذ: ينع ال�ضُم غري العلم من ال�ضرف اإذا كان: 

ا�س���مًا على وزن )َمفاِعل اأو َمفاعيل اأو َتفاعل اأو فواعيل اأو اأفاعيل اأو فعائل( ويلحق بها )اأَفعالء اأو ُفعالء( وُت�س���ّمى  ■
جموُع التك�سري التي بعد األفها حرفاِن اأو ثالثُة اأحرف اأو�سُطها �ساكن �سيُغ ُمنتهى اجلموع.

ا�سمًا منتهيًا باألف التاأنيث املمدودة اأو املق�سورة. ■

تدّرب

رِف مبّيناً �ضبب منعها: عزيزي التِّلميُذ اقراأ العباراِت الآتيَة، ثّم عنّي الأ�ضماَء املمنوعَة من ال�ضّ

َة ف ي قرُطبَة م�س���اجَد ومدار�َص كثريًة وكانت ق�سوُر اخللفاِء ف يها اأ�سَبَه مبجامَع علمّيٍة حتوي خزائَن كتٍب  اأن�س���اأَ بنو اأميَّ
مل�ساهرَي من �سعراء وُفقهاء.

 

 

 

الأَْمثَلة

اإقراأ املثال الآتي، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

فما من ظماآَن اإّل �سقيِتِه، ومل تفّرقي بني اأبي�َص واأ�سوَد.

رف ف ي املثال ال�ّسابق.   1 حّدد الكلمات املمنوعة من ال�سّ

 

2 اأدّلت على ا�سم علم اأم �سفة؟ وما وزن كلٍّ منها؟  

 



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

رف ف ي املثال ال�ّسابق ف ي اجلدول الآتي: 3 �سّنف الأ�سماء املمنوعة من ال�سّ

فة وزن موؤّنثهاوزنهاال�ضّ

فعالءاأفعلاأبي�َص

   

ماذا ت�ستنتج من اجلدول ال�ّسابق؟

ال�صتنتاج
كرُة اإذا جاءت على وزن )اأفعل( موؤنَّثها )فعالء(، اأو )فعالن( موؤنَّثها )َفعلى(.  فُة النَّ رف ال�سِّ مُتنع من ال�سّ

تدّرب
رف، مبّيناً �ضبب منعها: عزيزي التِّلميُذ اقراأ ما ياأتي، ثّم عنّي الأ�ضماء املمنوعَة من ال�ضّ

قال عمرو بن العا�ص: م�سُر تربٌة غباُء، يكنفها جبٌل اأغُب، ورمٌل اأعفُر.

 

 

 

الأَْمثَلة
اقراأ املثالني الآتيني، ثم اأجب عّما يليهما:

اأ. مل تفّرقي بني اأبي�َص واأ�سوَد.
ب. حّرك ما بداخلنا من م�ساعَر مدفونٍة.
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رف ف ي املثالني ال�ّسابقني، ثّم اأعربهما. 1 اأدخل )ال ( التَّعريف على املمنوع من ال�سّ

 

 

رف ف ي املثالني ال�ّسابقني اإىل ا�سم بعده، وبنّي التَّغيري الَّذي طراأ على اآخره. 2 اأ�سف املمنوَع من ال�سّ

 

ال�صتنتاج

رِف بالك�سرة اإذا ُعّرف ب�� )ال (، اأو اإذا اأُ�سيَف اإىل ا�سٍم اأو اإىل �سمري. ُيجرُّ املمنوُع من ال�سَّ

تدّرب

الآن يا تلميذي الغايل �ض����ع الكلمات الآتية ف ي جمل م�ض����بوطة بال�ّض����كل على اأن تكون جمرورة بالك�ض����رة مّرة وبالفتحة 
مّرة اأخرى:

اأخ�سر ■

 

 

�سحراء ■

 

 

اأعرج ■

 

 



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

قومي النهائّي التَّ
رف وبنّي �ضبب منعها ف ي جدول: 1 ا�ضتخرج الأ�ضماء املمنوعة من ال�ضَّ

قال ابن خفاجة:  ■

���اُح جب���ِن �لُع���ا ج���ذالُن مب�ش���وُط ي���ِن �ل�شماِح�أبي����شُ و�شّ
قال �سميح القا�سم ف ي ال�سهيد:  ■

�أ�شع���ًة �إنَّ  عيني���ِه  تغم�ش���و�  حم���ر�َء ماز�ل���ْت عل���ى �أهد�بِهال 
قال ابن زريق البغدادي:  ■

بالك���رِخ من فل���ِك �الأز�ر مطلعُه�أ�شتودُع �لل�ه ف ���ي بغد�َد يل قمر�ً

رف �ضبب منعهال�ضم املمنوع من ال�ضَّ

  

  

  

فاِت اجل�ضدّيَة والنَّف�ضّية، ُم�ضتخدماً خم�ضَة اأ�ضماٍء ممنوعٍة من  2 �ض����ف �ضخ�ض����ّيتني �ضاهدتهما ف ي التِّلفاز، ُمبّيناً ال�ضِّ

رف م�ضبوطٍة بال�ّضكل. ال�ضّ
 
 
 
 

اخلال�صة

رف وحالته. ■ تعّرفنا �سديقي املمنوَع من ال�سّ
رِف يكون: ■ ا�ستنتجنا اأّن املمنوَع من ال�سَّ
ا�س���م علم، وجمع تك�س���ري من �سيغ منتهى اجلموع، و�س���فة نكرة على وزن اأفعل موؤّنثها فعالء اأو فعالن موؤّنثها  ■

َفعلى.
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ر�س الّرابع الف�صل والو�صل )ما، ل(الدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرف حالِت الف�سِل والو�سِل ف ي )ما(.. 1
تعّرف حالِت الف�سِل والو�سِل ف ي )ل(.. 2
تعليِل حالِت الَو�سِل والف�سل.. 3
توظيِف حالِت الَو�سِل والَف�سِل ف ي جمٍل مف يدة.. 4

 تاأّمل وتذّكر

عزيزي التِّلميُذ لنتذّكر معاً:

الأ�سُل ف ي اللُّغِة ف�سُل كلِّ كلمٍة عن اأخِتها لأنَّ كلَّ كلمٍة تدلُّ على معنى غرِي معنى الأخرى، لكن يجُب و�سُل الكلماِت بغريها 
م - الكاف( ف يما ل َي�سحُّ الوقُف عليِه مثل احلرِف املُفرِد و�سعًا )الالَّ

الأَْمثَلة

والآن �ضديقي اقراأ الأمثلة الآتية، ُثمَّ اأجب عن الأ�ضئلِة الَّتي تلي هذه الأمثلة:

1 ما نوع )ما( ف ي اأمثلة القائمة )اأ(؟ اأُكتبت مف�سولًة عّما قبلها اأم مو�سولًة به؟  

 

2 كيف كتبت )ما( ف ي اأمثلة القائمة )ب(؟  

3 هل دّلت كلمتا )كّلما، واأينما( على �سرط؟  

4 هل عملت اإّن ف ي املثال الأّول من القائمة )ب(؟ وملاذا؟ 

 

ماذا ن�ستنتج؟ 



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

ال�صتنتاج
ُتكتُب )ما( مف�سولًة اإذا جاءت مبعنى ال�سم املو�سول )الذي( بعد )اإّن - كلَّ - اأيَن(.  ■
رط. ■ اّلتني على ال�سَّ ه بالفعل وبعد )كلَّ - اأيَن( الدَّ ( احلرف امل�سبَّ ُتكتُب )ما( مو�سولًة اإذا جاءت كاّفة بعد )اإنَّ

تدّرب
َكر ال�ّضبب: حيح مّما بني قو�ضني، وِاذَّ اخت ال�ضَّ

)كّلما، كّل ما( راآها عاودُه احلننُي، نختاُر كلمَة )كّلما( لأّنها تدّل على ال�ّسرط. ■

)اإّنا، اإّن ما( تفعلُه اليوَم يعوُد عليَك غدًا.   ■

دُق منجاٌة.    ■ )اإّنا، اإّن ما( ال�سِّ

)اأينما، اأين ما( كنت حتمُلُه؟   ■

الأَْمثَلة

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

ل�ِد عه�ٌد ف ي �شو�عدنااأ.  �أال يقرَّ وف ي ه���ذ� �لّثى �شن�ُمللمعوِل �ل�شّ

ب. علمُت اأْن ل فائدَة من التَّاأخرِي.

ت. قال اهلل تعاىل:

{لكيا تاأ�شو� على ما فاتكم وال تفرحو� مبا �آتاكم و�لل�ُه ال يحبُّ كلَّ خمتاٍل فخوٍر} )احلديد 23(

بعي����دٍة ك��ي ال تر�ن��ا �لعي�ونهّي��ا بن���ا من�ش����ي �إىل رو�ش�ٍةث. 

ج. قال الل�ه تعاىل:

{�أ�شحاب �جلنَّة يومئٍذ خ�ٌ م�شتقر�ً و�أح�شُن مقيًا} )الفرقان 24(

ح. �سررت يوَم اإْذ جاء المتحان. 

خ. ح�سر احلفَل ثالثمئة امراأٍة وخم�سمئِة طفل.

الآن يا �ضديقي ما راأيك اأن ن�ضتنتج معاً القاعدة من خالل الإجابة عن هذه الأ�ضئلة؟
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اف ية ف ي املثالني الأّول والثاين؟   1 كيف ُكتب )اأن( قبل )ل( النَّ

2 مّيز )اأن( النا�سبة من غري النا�سبة ف ي املثالني ال�سابقني  

3 كيف كتبت )كي( قبل)ل( الناف ية ف ي املثالني الثالث والرابع؟  

4 مَب اقتنت )كي( ف ي املثال الثالث؟  

5 كيف كتبت )يوم( عندما جاء بعدها )اإذ(؟ ما اآخُرها ف ي كلٍّ من املثالني؟  

6 كيف ُكتَب كلٌّ من العددين )ثالثة وخم�سة( عندما ات�سَل بكلٍّ منهما العدُد مئة؟  

ال�صتنتاج

اف ية مو�سولًة ب� )اأن(، وُتدَغُم بها اإذا جاءت )اأن( نا�سبًة، ومف�سولًة اإذا جاءت غرَي نا�سبة. ■ ُتكتُب )ل( النَّ

م. ■ اف ية مو�سولًة ب� )كي( اإذا اقتنت بحرف اجلرِّ الالَّ ُتكَتُب )ل( النَّ

رُف )اإذ(  ■ ���رُف )اإذ( ُمنّونًا، وتكتب مف�س���ولًة اإذا مل يكن الظَّ رِف )اإذ( اإذا جاء الظَّ ُتكت���ُب كلم���ة )يوم( مو�س���ولًة بالظَّ
نًا. ُمنوَّ

يجوُز اأن يو�سَل لفُظ العدد من )ثالثة اإىل ت�سعة( كتابة بالعدد )مئة(.  ■

تدّرب
عّلل الو�ضل والف�ضل ف يما ياأتي: 

اعر عبد الكرمي الكرمي: ■ قال ال�سَّ

بال�شّ ���ر�ِب�أتنك���رين ِدَم�ش���ُق وكان َعِه���دي َح  تل���وِّ �أاّل  به����ا 

اعر عبد املعطي حجازي يخاطب الفاّلح: ■ قال ال�سَّ

�أَ�ْشق���ط عليها قطرت���ن من �لَعَرق 

كي ال متوت



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

ف الّثاين خم�ضمئة. ■ ف  الأّول اأربعمئَة تلميذ، وال�ضَّ َبلَغ عدُد تالميِذ ال�ضَّ

 

 

 

عّلل �ضبب كتابة الكلمات الآتية على �ضورتها ف يما ياأتي: 

ب.   ■ لكيال َتغ�سَّ

�ساهٌر اأرقبه كي ل اأَنام.   ■

فقام حينئٍذ �سوقًا يودعني.   ■
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ر�س اخلام�س ةالدَّ اإعادةُ �صوغ الِق�صَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِة قراءًة �سليمًة. . 1 قراءِة الق�سَّ
ِة. . 2 ئي�سِة والفرعيَّ خ�سّياِت الرَّ ِة وال�سَّ ِة وا�ستنباِط الِفكَرِة العامَّ درا�سِة الِق�سَّ
ِة باأ�سلوٍب جديٍد ُمنا�سب. . 3 اإعادِة �سوِغ الَق�سّ
وِغها باأ�سلوٍب جّيد.. 4 ٍة واإعادِة �سَ اختياِر ق�سّ

تعّرف
ة.  ة قراءًة �ضامتًة ملّدِة ثالث دقائق، ثّم حاول ا�ضتنباَط الفكرِة العاّمة للق�ضّ الآن اقراأ الق�ضَّ

ِقف ِقف

متّدَد على اأر�ِص الُب�س���تاِن ف ي ظلِّ �س���جرٍة وارفٍة، احت�س���َن بنَي كّفيِه �س���يئًا ما. الّربيُع ف ي قريِتِه اجلولنّيِة يبعُث ن�سيمًا 
َعلي���اًل يدغدُغ الأع�س���اَب، ثّم اأ�س���دَل جفَنيِه ف ي نوٍم عميٍق وراَح ي�س���تجُع املا�س���ي البعيَد والقريَب، وق���َف ينتظُر قطاَر 

ٌل باأحالِم الّطفولِة وال�ّسباِب. الأحالِم القادِم مَن املا�سي... القطاُر حُممَّ

دخَل الُغرفَة بعَد اأن رجَع مَن املدر�س���ِة على غرِي عادِتِه، َرمى كتَبُه على الّطاولِة بَنَزٍق، اأخَذ يبعرُث الأ�س���ياَء بيٍد، وَيرميها 
باليِد الأُخرى، َتناهى اإىل �سمِعِه �سوُت اأّمِه القادم من قاعِة املنزِل: ماذا تفعُل يا ح�ساُم؟ 

���ندوِق من خُمّلفاِت والِدِه... َوْقُع َقدَمي اأُّمِه يقتُب مَن الغرفِة، يقتُب اأكرَث،  ، وتابَع بحَثُه عن �س���يٍء ما داخَل ال�سّ مل يردَّ
يِه... ُتخِف�ُص الأمُّ راأ�َسها ببطٍء، يخرُج  ُه بقوٍة، يلتفُت اإليها والّدموُع تغ�سُل خدَّ مت�س���ُكُه من يِدِه، وقد هاَلها ما يفعُلُه، ت�س���دُّ

�سوُتها من حنجرِتها، دافئًا خافتًا: ملاذا َتبكي؟!!. 

، لي�َسِت املّرَة الأوىل... لن اأُحّييِه اأبدًا وراَح يرك�ُص ف ي  هيوينِّ ٍة للعلِم ال�سّ ُت اأداَء حتيَّ لقد طَردوين مَن املدر�سِة لأّنني رف�سْ
َك  ال�ّسارِع، ف�سرَخْت بِه الأمُّ قائلًة: ِقْف، ِقْف. َوَقَف، والتفَت اإليها قاِئاًل: ماذا ُتريديَن؟ قالْت: اإذا اأردَت اأن تناَل من عدوِّ

َة َلُه.  فال ُبدَّ اأن ُتِعدَّ الُعدَّ



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول30 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
����ة ق����راءًة جهرّية، ولكن انتب����ه لالأخطاِء النَّحويِة ولفِظ احلروِف ب�ض����كٍل �ض����ليٍم. تعاون يا  1 الآن ح����اول اأن تق����راأ الق�ضّ

�ضديقي مع اأحد اأفراد اأ�ضرتك ف ي قراءة النَّ�صِّ ال�ّضابق.

2 اأّما الآن ما راأيك اأن جتيَب عن هذه الأ�ضئلة الآتية؟

ِة واقٌع حديٌث عا�َسُه ُح�سام، اأم من خمزوِن ِذكرياِتِه؟  ■ اأحادثُة الق�سَّ
 

ِة:  ■ اِت الِق�سّ �سمِّ �سخ�سيَّ
 

ِة:  ■ حّدد ال�ّسخ�سّيَة الّرئي�سَة ف ي الِق�سَّ
 

ة: نوُم ح�سام ف ي الُب�ستان. ■ اأكمل حوادث الق�سّ
 
 
 

ة: الآن تاأّمل املخّطط الآتي: مقّدمة الق�ضّ

ِة َيبَعُث ن�سيمًا  بيُع ف ي قريِته اجلولنيَّ يِه �س���يئًا ما. الرَّ ���َن بنَي كفَّ متّدَد على اأر�ِص الُب�س���تاِن ف ي ظلِّ �س���جرٍة وارفٍة. احت�سَ

علي���اًل ُيدغِدُغ الأع�س���اَب، ُثمَّ اأ�س���دَل جفنيِه ف ي َنوٍم عميٍق وراَح ي�س���تجُع املا�س���ي البعيَد والقريَب، وق���َف ينتظُر قطاَر 

باب. فولِة وال�سَّ الأحالِم القادِم من املا�سي... القطاُر حُمَمٌل باأحالم الطُّ
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وغ: اإعادُة ال�سّ

الِل حيُث الع�ساف رُي املُغّرَدُة ورحيُق الأزهاِر الَّذي ُينع�ُص الّروَح،  ِة الظِّ توّجَه نحو الُب�س���تاِن، وا�ستلقى حتَت �سجرٍة ممتدَّ

بيِع، كلُّ هذا جَعَلُه َيغطُّ ف ي نوٍم عميٍق يحُلُم بطفولِتِه وَي�ستعيُد املا�سَي واحلا�سر. وما تتمّيُز به اأر�ُص اجَلولِن ف ي َف�سِل الرَّ

ِة، ثّم اقراأ اإعادة �سوِغها ماذا تالحُظ يا �سديقي: 1 اقراأ مقّدمة الق�سَّ

 

 

ُة؟ هل غرّينا الأحداُث؟ هل غرّينا الّزماَن واملكان؟ هل تغرّيت اجلمُل والألفاُظ؟  2 هل تغرّيت ال�ّسخ�سيَّ

 

ن�صتنتج
اِت والّزمان  خ�س���يَّ ����ِة: تعن���ي التَّغيرَي ف ي اجُلَم���ِل والألفاِظ مع املُحافظِة عل���ى الفكرِة واحَلَدِث وال�سَّ اأّن اإع����ادَة �ض����وِغ الِق�ضَّ

واملكان. 

طّبق

ة ال�ّسابقة )ِقف، ِقف(: الآن دعنا نتدّرب على اإعادة �سوغ الق�سّ

لحظ يا �ضديقي املخّطط الذي اأماَمك. 

ِة  ■ اقراأ احلدَث الأّول: دخوُل ح�س���ام الغرَفَة، ثمَّ اقراأ جمل هذا احلدث. لحظ الّتغيري الذي ح�س���َل بيَنه وبنَي الق�سَّ

الأ�سلّيِة، التَّغيرُي فقط ف ي اجلمل والألفاظ. 

اول���ِة بنزٍق، اأخَذ ُيَبعرِثُ الأ�س���ياَء بيٍد،  دخ���َل الغرف���َة بعد اأن رجَع من املدر�س���ة على غرِي عاَدِت���ِه، رمى كتَبُه على الطَّ

ِه القادم من قاعِة املنزل.  ويرميها باليِد الأُخرى، تناهى اإىل �َسمِعِه �سوُت اأمِّ



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

Ԁ :وِغ اإعادة ال�سَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احلدث: دخول الأّم الغرفة. ■
وْقُع قدمي اأّمِه يقتُب من الغرَفِة اأكرَث، مت�سُكُه من يدِه وقد هاَلها ما َيفَعُله.

Ԁ :وِغ اإعادُة ال�سَّ
 
 

هاية: خروُج ح�سام اإىل ال�ّسارع. ■ النِّ
���ارِع، ف�س���رَخت به الأمُّ قائلًة: ِقْف، ِقْف... وَقَف والتفَت اإليها قاِئاًل: ماذا ُتريديَن؟! قالت: اإذا  راَح يرك�ُص ف ي ال�سَّ

ة له. َك فال ُبدَّ اأن ُتعدَّ الُعدَّ اأردَت اأن تناَل من عدوِّ

Ԁ :وغ اإعادة ال�سَّ
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جّرب الآن يا �سديقي احلدَث الثَّاين وحَدَك وهو دخوُل الأمِّ الغرفَة. ■
 
 
 
 
 
 
 
ِة واأعد �سوغها. ■ جّرب الآن خامتَة الق�سَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخلال�صة

ائِع عليَّ اأّوًل اأن اأ�سكرَك على تفاُعلَك معي ف ي هذا الّدر�ِص، وَبْذِلَك معي ُجهدًا �سيجعلك  ر�ِص الرَّ بعد النتهاء من الدَّ
باإذن اهلل تعاىل جَنمًا ف ي �سماِء الِعلِم ُتطاِوُل الغيوَم وُتزاحُم النُّجوَم ِرفعًة و�سياًء. فاإىل املجِد يا �سديقي:

ر�ِص: ُر معاً ما تعلَّمناه ف ي هذا الدَّ والآن دعنا نتذكَّ
اٍت وزماٍن ومكان. ■ ُة من حوادَث و�سخ�سيَّ تتاألَُّف الق�سّ
ِة يعني َتغيرَي اجُلَمِل والألفاِظ فقط. ■ اإعادُة �سوِغ الِق�سَّ
ماِن واملكان. ■ اِت والزَّ خ�سيَّ ِة يتطلَُّب املُحافظَة على احلدِث والِفكَرِة وال�سَّ اإعادُة �سوِغ الِق�سّ



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول34 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

�ساعٌر عربيٌّ �سوريٌّ )1921 - 2013(م، له دواويُن �سعرّيٌة كثرية، منها: )رمال عط�سى - اأمواج بال �ساطئ .....( وبع�ص 
امل�سرحّيات ال�سعرّية، منها: م�سرحية: )الإزار اجلريح(
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ر�س الأّول عر�ٌس ف ي الّريفالدَّ
ُع منَك ف ي ِنهاَيِة النَّموَذِج اأن تكون قادراً على: عزيزي التِّلميذ ُيتوقَّ

بَط اللُّغوّي.. 1 قراءِة النَّ�صِّ قراَءًة جهرّيًة، ُمراعيًا ال�سَّ
ئي�َسِة.. 2 ِة والِفَكِر الرَّ حتديِد الفكَرِة العامَّ
نرِث الأبياِت باأ�سلوٍب جميٍل.. 3

عِر العربيِّ من خالِل هذِه اخَلارَطِة املفاهيميَِّة الآتية: عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً اأنواُع ال�ضِّ

اإ�صاءة على الن�ّس: ا�س���تهوت ال�س���اعر تقاليُد الريف العريق���ة واأعرا�ُص اأهله اجلميلة، حيث املحّبُة وامل�س���اركة اجلماعّية، 
فكان على موعد مع الن�سمة احللوة والفرحة الغامرة ف ي عر�ص من اأعرا�ص الريف.

الن�ّس:

 ُحل���وةٌ تهِم�ُش: �إّن������ا �أقرب��اُء�أن����ا ف ي �ملَْوعد، ه���ذي ن�ش�مٌة 11
�أنَت ف ي َمْلَحَم�ِة �لك�وِخ ُح��د�ُء�أن����َت حل����ٌن قَ����رويٌّ مثَلن�ا    21
�شاَغُه م�ن روِح����ِه هذ� �له�و�ُءيا ن�شي���َم �ل�ّري���ِف �إّن�ي �شاعٌر 31

، وَحَكْت 41 باملنادي����ِل ع����روٌق ودم�����اُءُع�ِق���دْت َكفٌّ بك���فٍّ
َرْوع����ُة �لِع�ق�ِد فه����وٌد وِظب�اُءو�رمت���ى �ش���اٌل عل���ى ك�وف ّيٍة 51
ف�اإذ� �الأَق�����د�ُم َرْجٌع  و�نتخ�اُءوَي���وُج �لّن���اُي ف ���ي �أُغ�رودٍة 61

ف�شل�وُع �الأر����شِ ِريٌّ و��ش�تهاُءثَ����ْورةٌ ح�ين���ًا، وحينًا ه���ْد�أةٌ 71
عر�ُء�إّنها )�لّدبكُة( ي���ا )لّي�ا(.. هنا 81  ي�ركُع �لف�����نُّ ويج�ثو �ل�شُّ
�إّنه����م -�نظ�����ْر �إليه�م �ُشعد�ُء-�إّن ف ���ي �الأْع���ُنِ َوْم�ش���ًا ثائر�ً 91
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املفردات اجلديدة

َمْلَحَم�ة: ق�سيدة طويلة. ُح��داُء: نوع من الغناء.  ك�وف ّية: من األب�سة الّراأ�ص.
: �سد العط�ص. لّي�ا:اأغنية �سعبّية. اأُغ�رودة: غناء الطري اأو الإن�سان. ِريٌّ

الِفْكَرة العاّمة
ابِق من بني الفكِر الآتية، دعنا نحاول معاً: ِة للنَّ�صِّ ال�ضَّ الآن هل ت�ضتطيع اختياَر الِفكَرِة العامَّ

اعِر لأحِد الأقارِب يِف.ب. و�سُف ُعر�ٍص ريف يٍّاأ. زيارُة ال�سَّ اعِر بزيارِة الرِّ ت. اأمنيُة ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ

بكِة؟ ……………………  ■ بكِة؟   ف ي اأيِّ بيٍت تُد فكرَة جماِل الدَّ اأين يكمُن جماُل الدَّ

ما �سعوُر املُ�ساركنَي ف ي الُعر�ِص؟   ف ي اأيِّ بيٍت تُد هذه الِفكَرَة؟ ………………………… ■

؟   ف ي اأيِّ بيٍت تُد هذه الِفكرة؟ ………………………… ■ عبيِّ ما راأيَك بهذا الَفنِّ ال�سَّ

ال�صتيعاب والَفْهم
حاول الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية:

- اأّوًل -

اعُر ن�سيَم الّريِف؟   1 مَب ناجى ال�سَّ

 

2 كيف �سّوَر ال�ّساعُر الّدبكَة ف ي املقطع الثَّاين؟  

 

3 ما الَّذي ملَحُه ال�ّساعُر ف ي اأعنُيِ اأهِل الّريف؟  
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- ثانيًا -

حيحَة مّما بني قو�ضني: 1 اخت الإجابَة ال�ضّ

: )اأ. اجتماعّي. ب. خيايّل. ت. قومّي(. املو�سوع الَّذي يندرُج حتَتُه النَّ�صُّ

ل بني الفكرة والعبارة التي تنا�ضبها ف ي اجلدول الآتي: 2 �ضِ

�َضَطُر الَبيتاِلفْك��َرة

جاِل والّن�ساِء ف يها. يركُع الَفنُّ ويجثو ال�ّسعراء.جماُل )الّدبكِة( ف ي انتظاِم الرِّ

اإّنهم - انظر اإليهم - �سعداءاأ�سالُة الَفنِّ ال�ّسعبّي.

روعُة العقِد فهوٌد وظباء.�سروُر املُ�ساركنَي وفرحهم.

املعنى الّلفظّي والّدليّل
1 حّدد معنى كلمة )ملحمة( ف ي كلٍّ من اجلملَتني الآتيتني: 

ٌة و�سيدلّية:   ■ ف ي حّينا ملحمٌة وبقاليَّ
 
خا�ص جي�ُسنا ملحمَة العّزِة والكرامة ف ي ت�سرين:   ■

 

2 دعن����ا نفت����ح املعجم املدر�ض����ّي للتاأّكد من اإجاباتنا بعد جتريد كلمة )ملحمة( واجل����ذر الثُّالثي لها؟ ف ي اأيِّ باٍب جند 

هذه الكلمة؟

لِ، ثّم الثَّاين، ثّم الثَّالث. �سنحّول اجلمع اإىل مفرد، واملفرد اإىل جمع هّيا بنا: اإذًا: نفتح باَب احلرِف الأوَّ

ظباء:    ■

ملحمة:   ■
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3 الآن اأ�ضبح �ضهاًل علينا ا�ضتخدام املعجم، لتجب عن ال�ّضوؤال الآتي وهو الفرق ف ي املعنى بني:

ندامى:   ■

نادمون:   ■

تدريبات قرائّية
ٍة �س���هلٍة وهي قراءة النَّ�صِّ قراءًة واعيًة وجهرّيًة مع النتباه للحركات مثل: قروّي، ُعِقدت، انِتخاء  �س���ننتقُل الآن اإىل مهمَّ

هداأٌة، َوم�سًا. 

تدريبات لغوّية
لننطلق الآن اإىل التَّدريباِت اللُّغوّيِة ونختب قدرتك احلفظّية.

ن جماًل على منط كلٍّ من اجلمل الآتية: اأكمل الفراغات لتكوِّ
روعة …………………………… و   ■ روعُة العقِد ُفهوٌد وظباء. 
ميوج …………………………… ف ي    ■ ميوُج الّناُي ف ي اأغرودة. 

التذّوق
1 هل ت�ضتطيع حتديد البيت املنا�ضب لكّل �ضعور تابع احلّل بح�ضب الّنموذج الآتي:

عور الّدليلالَبيتال�ضُّ

اد�صالفرح اأغرودةال�سَّ

  الأل����م

  العتزاز

  احلّب وال�ّسوق
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2 ف ي النَّ�صِّ األفاٌظ تدّل على احلركة مثل )يركع(، هات اأفعاًل اأخرى من النَّ�صِّ ال�ّضابق:

 

3 اأكمل اجلدول الآتي َوْفَق الّنموذِج:

الفتي�ات حلقة )الّدبكة(امل�ضبَّه

 فه��ودالعق��دامل�ضبَّه به

4 الآن بعد انتهائَك من حلِّ كلِّ هذه الأ�ضئلة، اأرجو منك �ضرح الأبيات باأ�ضلوبك اجلميل.
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ر�س الّثاين زمُ واملُتعّديالدَّ الالَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

زِم واملُتعّدي.. 1 تعريِف الفعِل الالَّ
2 ..) ت�سنيِف الأفعاِل اإىل: )لزٍم، متعدٍّ
تعّرِف اأق�ساِم الفعِل املُتعّدي.. 3
زِم واملُتعّدي.. 4 اإعراِب الفعِل الالَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميُذ لنتذّكر معاً:

الكلمُة ثالثُة اأنواٍع: ا�سم �� فعل �� حرف. ال�سُم يقبُل ال  التَّعريف اأو التَّنوين والفعُل ل يقبلها.
عزيزي اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم نّفذ الأن�سطة التي تليها:

الأَْمثَلة

اأ. وميوُج الّناُي ف ي اأغرودٍة.
ب. يركُع الَفنُّ وَيجثو ال�ّسعراء.

1 حّدد الفعل والفاعل.  

2 هل اكتفى الفعل بالفاعل، اأم احتاج اإىل املفعول به ليتّم معناه؟  

3 )ميوُج الّناُي( ماذا ي�سّمى هذا الفعل الذي ل يحتاج اإىل املفعول به ليتّم معناه؟  
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الآن انظر اإىل هذه اجلملة:

اعقدي الُعر�ص.

1 هل اكتفى الفعل بالَفاِعل ، اأم احتاج اإىل َمْفعول بِه ؟  

2 ماذا ُي�سّمى الفعل الذي يحتاج اإىل  َمْفعول ِبه؟  

ال�صتنتاج
لميُذ ن�ستنتج اأّن: هّيا بنا �سديقي التِّ

الِفْعُل نوعان:
الِفْعُل الالزُم: ُهو الِفْعُل الذي يكتف ي بفاِعِله، ول يحتاُج اإىل َمْفعول بِه لإمتاِم املعنى. ■
الِفْعُل املتعّدي: وهو الِفْعل الذي ل يكتف ي بفاِعِلِه، واإّنا يتعّداُه اإىل املفعوِل به ويحتاُج اإليِه لإمتاِم املعنى. ■

تدّرب
�سننطلق الآن معًا لالإجابِة عن الأ�سئلة الآتية:

ا�ضتخرِج الأفعاَل من النَّ�صِّ الآتي، ثّم �ضّنفها ف ي اجلدول:
ف ي الّدبكِة تنطلُق النفعالُت والأ�س���واُق، وتظهُر عواطُف الفرِح، ف ين�س���ى الّنا�ُص الهموَم، وي�س���عر امل�سارُك ف ي ممار�ستها 

بالعّزة وال�ّسموخ. 

زم يالفاعلالفعل الالَّ املفعول بهالفاعلالفعل املتعدِّ

     

     

     

     

، والفعُل الذي  ماِئِر: )هاء الغائب �� كاف اخلطاب �� ياء املتكلِّم( هو فعل متعدٍّ مالحظة هاّمة: الفعل الذي يقبل ات�ساَل ال�سَّ
 . ؟ متعدٍّ ل يقبل ات�ساَلها فعٌل لزٌم. مثال: اأكرَمه: اأهذا الفعل لزم اأم متعدٍّ
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الأَْمثَلة
عزيزي التِّلميُذ اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب. 

اأ. تاأّملُت الأطفاَل واأثَر العيِد ف ي نفو�سهم. 
ب. �سغاٌر اأروين العيَد كنزًا من الّروؤى. 

ت. ك�ساُهم �سباُح العيِد اأجمَل ُحّلة. 

1 دّل على الفعل ف ي املثال الأّول. هل اكتفى بفاعله اأم احتاج اإىل مفعول به؟ 

 

؟. دّل على املفعول به؟ ؟ . انظر اإىل املثال الثَّاين: الفعل )اأروين( اأهو لزم اأم متعدٍّ 2 اإذًا اأهو لزم اأم متعدٍّ

  

3 هل اكتفى الفعل )اأروين( باملفعول الأّول اأم احتاج اإىل املفعول الثَّاين واملفعول الثَّالث؟

 

ل والثَّاين، هل اكتفى  ي منه؟ ث���ّم دّل على مفعولي���ه الأوَّ لمي���ذ اق���راأ املثال الثَّالث ا�س���تخرج الفعل املتعدِّ 4 �س���ديقي التِّ

مبفعولني؟

 

ال�صتنتاج
الفعل املتعّدي ثالثُة اأق�ضاٍم: 

فعٌل متعدٍّ اإىل مفعول به واحد.  ■
 ومتعدٍّ اإىل مفعولني.  ■
ومتعدٍّ اإىل ثالثة مفاعيل. ■

اقراأ الّنموذج املعرب الآتي، لأّنك �ستتّعرف من خالله طريقة اإعراب الفعل املتعّدي ومفعوليه: 
منَح املاُء الأر�َص حياًة.

منَح: فعل ما�ٍص، مبنيٌّ على الفتحة الّظاهرة على اآخِره.
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املاُء: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ال�سّمة الّظاهرة على اآخِره. 

الأر�َص: مفعوٌل ِبِه اأّول من�سوب، وعالمة ن�سِبِه الفتحة الّظاهرُة على اآِخِره.

حياًة: مفعوٌل ِبِه ثاٍن من�سوب، وعالمة ن�سِبِه الفتحة الّظاهرُة على اآِخِره.

تدّرب
�ضديقي التِّلميُذ حاول اإعراب الآية الكرية الآتية:{وال جتعل يدَك مغلولًة �إىل عنِقك}. 

 

 

 

 

 

 

 

الّتقومي النهائّي
الآن كّون جماًل مف يدة من الأفعال: )ت�ضّجُع، جاء، خاَل(.
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كاتب عربي لبنايّن )1876 - 1940( م، كتب ف ي اللغتني العربّية والإنكليزية. من اأ�سهر كتبه: )قلب لبنان - ملوك العرب 
- الريحانّيات(.
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ر�س الّثالث عادةالدَّ اأركان ال�صَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

1 .. بَط اللُّغويَّ قراءِة النَّ�صِّ قراءًة جهرّيًة ُمراعيًا ال�سَّ
2 .. ئي�َسِة للنَّ�صِّ ِة والِفَكِر الرَّ حتديِد الِفكَرِة العامَّ
متييِز املعنى املجازي من املعنى احلقيقّي.. 3

عزيزي التِّلميُذ لنتذّكر معاً بع�َص املعلوماِت الَّتي تعّلمناها �ضابقاً:
الأدُب نوعان: �سعٌر ونرث.  ■
رُث اجلمايّل الإبداعّي. ■ رُث الوظيف ّي والنَّ ة �� مقالة �� م�سرحّية �� ر�سالة �� كلمة خطابّية. وهناك النَّ رُث اأنواع: ق�سّ النَّ

والآن اقراأ النَّ�صَّ الآتي.

- 1 -

َقّلما جنُد ف ي حياِة املرِء نعيمًا ل يحوُل، اأو بوؤ�سًا ل يزوُل، فقْد تيُء ق�سمُة بع�صِ الّنا�ِص منا�سفًة من الثنني، وهم َمع 
ذلك يتذّمرون، وقد يجيُء الّنعيُم راجحًا ف ي كّفِة اآخرين وهْم مْع ذلَك غرُي را�س���ني. اأّما الق�س���ُم الأكُب من الّنا�ِص فهم 

ُر ولو كاَن التَّذمُر يف يُد، لأنَّ ن�سيَبهم مَن البوؤ�ِص يفوُق ن�سيَبهم مَن الّنعيم. الذيَن يحقُّ لهم الّتذمُّ

- 2 -

كيَف ميكُن عك�ُص هذِه احلاِل؟  كيَف ال�ّس���بيُل اإىل ترجيِح الّنعيِم ف ي ق�س���مِة الّنا�ِص؟ لي�َص الّن�س���ياُن طوَع الإرادِة، فاملرُء 
ه ُينِكُر َف�سَل الّزماِن  َين�س���ى ف ي يوِم ُبوؤ�ِس���ِه اأّياَم نعيِمِه كلَّها، وَقّلما َين�سى حنَي ُي�ْسَعُد اأنَّه كاَن مَن املظلومنَي البائ�سنَي، اأي اأنَّ
. على اأّن �س���رَّ الأمِر كّله اإ�س���الُح الإن�س���اِن نف�َس���ه، واأه���مُّ ما ف ي هذا الإ�س���الح، هو اأّن يعمَل  عندَم���ا َيقِلُب له َظهَر امِلجنِّ
باحلقيقِة الُكبى وهَي اأنَّ هناَء العي�ِص ل يقوُم بغرِي اأربعٍة هي: �س���ّحُة اجل�س���ِد و�س���ّحُة العقِل و�سّحُة الّروِح، ثّم الُي�سُر اأو 

ال�ستغناء.

- 3 -

ْد نف�َسَك الأدويَة واملقّوياِت ول تتعّود الهوادَة ف يما تعتقُدُه لزمًا ل�سّحتك،  حِة والعاف يِة: ل ُتَعوِّ من اأجِل املحافظِة على ال�سّ
يد. ْد نف�َسَك الّريا�سَة ف ي الَعراِء كال�ّسباحِة وال�سّ ثمَّ َنْ ُمبّكرًا وقْم ُمبّكرًا. وَعوِّ

- 4 -

ِة واأ�سالِة الّراأِي واحلكمِة فَقواُمها املطالعُة والّتفكرُي، طاِلْع ولو �ساعًة كلَّ يوٍم  واأّما �سّحُة العقِل وما يجيُء َمَعها مَن القوَّ
ما يلذُّ و يف يُد من الكتِب واملجاّلِت، واْخُل بنف�ِسَك �ساعًة اأو ن�سَف �ساعٍة كلَّ يوم، فت�ستيَح َعقلّيًا وج�سدّيًا.



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

املفردات اجلديدة

املجّن: الت�ص. ال�ضتغناء: الكتفاء.  العراء: الف�ساء.

الِفْكَرة العاّمة
حيحَة من بني الفكر الآتية؟ ما راأيك الآن بتحديد الفكرِة العاّمة للّن�صِّ من خالل اختيارك الفكرة ال�ضّ

ِة العقِل. عادِة.اأ. احلديُث عن �سحَّ ت. احلديُث عن العاف َيِة.ب. احلديُث عن اأركاِن ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
حّدد املقطع الَّذي يت�ضّمن كاّلً من الفكِر الآتية:

عيِم ف ي ق�سمِة الّنا�ص. )………( ■ ال�ّسبيُل اإىل ترجيِح النَّ
مقّوماُت هناَءِة العي�ص. )………( ■
ِة العقِل. )………( ■ اأ�سا�ُص �سحَّ

ال�صتيعاب والفهم

عاَدِة براأيك؟ ومتى ي�سُل الإن�ساُن اإىل ذرَوِة �سعاَدَتِه؟ 1 ما مفهوُم ال�سَّ

 
 

ا�ُص را�سيني ف ي حياتهم؟ 2 ما اأركان ال�ّسعادة؟ وكيف يكون النَّ

 
 

حِة والعاف ية؟ 3 كيف نحافُظ على ال�سّ
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َة العقل؟ ُق �سحَّ 4 كيف حتقِّ

  .
 

5 ما احلقيقُة الكبى الَّتي يتذّكرها الكاتُب ف ي املقطِع الثَّاين؟ 

 
 

املعنى الّلفظّي والّدليّل
ما معنى )اأ�ضالة( ف ي كّل مّما ياأتي م�ضتعيناً باملعجم:

�سِب   ■ اأ�سالُة النَّ

اِث   ■ اأ�سالُة التُّ

اأِي   ■ اأ�سالُة الرَّ

تعال معي لأ�ساعدك من اأجل اأن تعرف معناها:
اجلب �سديقي املعجم لتتعّرف معناها:بداية جّردها، ما جذرها الثُّالثي؟ما الباب الذي نفتحه؟

 

 

 

 

تدريبات قرائّية 
اقراأ النَّ�صَّ قراءًة واعيًة مع النتباِه ل�سبط بع�ص الكلمات على �سبيل املثال:)امِلجّن، الَعراِء، ترياُقُه ، الهوادَة(.



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

تدريبات لغوّية
رف ي؟ 1 ما تعريُف امليزان ال�سَّ

   

يادة؟ 2 ما حروف الزِّ

  

3 الآن زن الكلمات الآتية م�ستف يدًا من الّنموذج الآتي:

ا ف ع )افع( ■  ا�ْسَع   امليزان ال�سرف ي 

تتعّود:   ■

عّد:   ■

ترجيح:   ■

التذّوق
عزيزي التِّلميذ:

َعت له ف ي اأ�سِل اللُّغِة. احلقيقُة: ا�ستعماُل الكلمِة ف يما ُو�سِ

ع لُه ف ي اأ�سِل اللُّغة. املجاز: هو تاوُز املعنى احلقيقي للكلمِة اإىل معنى اآخَر مل ُتو�سَ
 مثال: )ال�ّسم�ص( اإذا اأردنا بها ال�ّسم�ص الَّتي ُتنرُي الكوَن فهي حقيقٌة، واإذا اأردنا بها الفتاَة اجلميلَة فهي جماز.

1 ا�ستخرج كلمة لها معنيان: )جمازّي وحقيقّي(.

 
 

2 اأين يتجّلى جمال املو�سيقا ف ي قول الكاتب )نعيمًا ل يحوُل، وبوؤ�سًا ل يزوُل(. هات ما مياثله من الن�ص: 
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ر�س الّرابع ية ملفعولنيالدَّ الأفعاُل املتعدِّ
اأ�صُلُهما مبتداأٌ وخرب

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعّرِف الأفعاِل الَّتي تتعّدى اإىل مفعولني اأ�سُلُهما مبتداأٌ وخب.. 1
ت�سنيِف الأفعاِل الَّتي تتعّدى اإىل مفعولني اأ�سُلهما ُمبتداأٌ وخب . 2
نِّ - اأفعاِل اليقنِي - اأفعاِل التَّحويِل(. . 3 تعرف )اأفعاِل الظَّ
اإعراِب الأفعاِل الَّتي تتعّدى اإىل مفعولني اأ�سُلهما مبتداأٌ.. 4

تاأّمل وتذّكر
لميُذ لنتذّكر معًا: عزيزي التِّ
. الِفْعُل نوعان: لزم و متعدٍّ

الِفْعُل املُتعّدي اأنواع: متعٍدّ ملفعوٍل واحٍد �� متعدٍّ ملفعولني �� متعٍدّ لثالَثِة مفاعيل.
الأفعال املتعدّية ملفعولني: 

لي�ص اأ�سُلهما مبتداأ وخب.   اأ�سُلهما مبتداأ وخب. 
نتذّكر: 

املفعوُل بِه: ا�سٌم يدلُّ على من وقَع عليِه فعُل الفاعل. 
اأنواع املفعول به: ا�سٌم - �سمرٌي متَّ�سٌل اأو منف�سٌل - جملة. 

اقراأ النَّ�صَّ الوارَد، ثم اقراأ الأمثلة )اأ( 
َفْحَت  كتَب اأديٌب اإىل �سديِقِه ُمعتذرًا: اإعَلْم - جعَلني اهلُل فداَءك - اأّنني حافٌظ َعْهَدك، ول اأظّنَك نا�سيًا َعْهدي، فاإن �سَ
نًا - ر�سيُت عقاَبَك،  ���فًا ليِّ عن زلَّتي - واأراَك �س���ّباقًا اإىل الف�س���ِل - فاأنا �س���اكٌر َف�سَلَك، واإن ق�س���وَت - وقد األف يُتَك ُمن�سِ
���ديَق حمّبًة، و َيِهُب الُقلوَب �سفاًء... وهاأنذا اأعتذُر لك عّما بدَر  فَح ُيك�سُب ال�سَّ وَعَددُته اإح�س���انًا.  ِثْق يا �س���ديقي اأّن ال�سَّ

ي وال�ّسالم. منِّ



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

 الأَْمثَلة 
ديَق نا�سيًا العهَد. اأ. ل اأظُن ال�سَّ

ديَق حمّبًة. فُح ال�سَّ ب. ُيك�ِسُب ال�سَّ

اأجب عزيزي التِّلميذ عن الأ�ضئلة الآتية: 

ديق( )نا�سيًا(؟   1 ما اأ�سل املفعولني )ال�سَّ

2 حّدد مفعويل الفعل )ك�سب(؟  

3 هل يكتمل معنى اجلملة بحذف املفعول الثَّاين؟  

ال�صتنتاج

هناك اأفعاٌل تتعّدى اإىل مفعولني، وهي على نوعني: ■

اأفعاٌل تتعّدى اإىل مفعولني اأ�سلهما مبتداأٌ وخب. ■

اأفعاٌل تتعّدى اإىل مفعولني لي�ص اأ�سلهما مبتداأً وخبًا. ■

تدّرب
ي ف ي كلٍّ من اجُلَمل  الآتية، واذكر اأ�ضلهما: حّدد َمْفُعويل الِفْعل املتعدِّ

�ساأَلِت القد�ُص العرَب ن�سرَتها.   ■
 

َق �سهادًة.   ■ منَح املديُر املتفوِّ

 

وجدُت العلَم �سرَّ التَّقدم.   ■

 

ردَّ الأمُل وجوَه الأطفاِل م�سرقًة.   ■
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الأَْمثَلة

ديَق نا�سيًا العهَد. اأ. ل اأظّن ال�سَّ
ب. اأراَك �سّباقًا اإىل الف�سل.

ت. جعَلني اهلُل فداَءَك.

1 اأيف يُد الفعل )اأظّن( ف ي املثال الأّول تاأكيد وقوع ال�سيء اأم رجحان وقوعه؟ 

 

2 هل اأكّد الكاتُب �َسْبَق ال�سديِق اإىل الف�سل اأو رّجحُه؟ 

 

3 ما احلال التي طلب الكاتب التحّول اإليها من املثال الثالث؟ 

 

4 دّل على مفعويَل كلٍّ من الأفعال ال�سابقة، واذكر اأ�سَل كلٍّ منهما.

 

5 ماذا ن�ستنتج؟ 

 

ال�صتنتاج
هناك اأفعال تتعّدى ملفعولني اأ�ضلهما مبتداأ وخرب، وهذه الأفعال ثالثة اأنواع:

ها: ظنَّ - ح�سَب - زعَم - خاَل. ■ يء، اأهمُّ : تف يُد رجحاَن وقوِع ال�سَّ نِّ اأفعال الظَّ

ها: علَم - وجَد - درى - األفى - تعلَّم - راأى القلبّية.  ■ يِء، اأهمُّ اأفعال اليقني: تف يُد العتقاَد اجلازَم بوقوِع ال�سَّ

ها: جعَل - ترَك - �سرّيَ - رّد - حّول. ■ اأفعال التَّحويل: تدلُّ على حتويِل ال�ّسيء من حاٍل اإىل حال واأهمُّ



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

تدّرب
1 دلَّ على املفعولني، ثّم اذكر اأ�ضل كلٍّ منهما ف يما ياأتي:

علمُت اجِلدَّ �سبيَل الّنجاح.   ■

 

رَّ خاف يًا.   ■ َح�ِسَب عليٌّ ال�سِّ

 

اّتخذُت اأحمَد �سديقًا.   ■

 

لَح خريًا.   ■ األف يُت ال�سُ

 

كنت متاأّكداً من اأّنك قادر على حّله

، وفعاًل من اأفعال اليقني، وفعاًل من اأفعال الّتحويل: نِّ 2 كّون ثالث جمل مف يدة م�ضتخدماً فعاًل من اأفعال الظَّ
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3 امالأ اجلدول باملطلوب َوْفَق الّنموذِج. 

ياجلملة املعنى الذي الفعل املتعدِّ
اأفاده

املفعول به 
ل الأوَّ

املفعول به 
الثَّاين

كّلاملالالّتحويلتعلوال تعلوا املاَل كلَّ غايتكم

�صء علمًا     علِّم�وا النَّ

    ل تعل يدَك مغلولًة اإىل عنقك

    َح�سبتك �سماًء

    زعمتني �سيخًا

    خذ علَم املحّبِة رف يقًا

مًا     َوَجدُتَ احُلبَّ ِعلمًا قيِّ

الّتقومي النهائّي
ية ملفعولني اأ�ضلهما مبتداأ وخرب ف ي التَّعبري عن فكرة ما تختارها باأ�ضلوٍب جميٍل. وّظف مفهوم الأفعال املتعدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ر�س اخلام�س كتابةُ الأ�صماِء املو�صولِةالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

معرفِة دلَلِة الأ�سماِء امَلو�سوَلِة )مفرد، مثّنى، جمع(.. 1
م اجلاّرة.. 2 كتابِة الأ�سماِء املو�سوَلِة عنَد اتِّ�ساِلها بالالَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميُذ لنتذّكر معاً:

���ابقة، هل تذكر  ���نوات ال�سَّ تي(. هذه اأ�س���ماء مّرت معنا ف ي ال�سَّ )اّلذي - اّلتي - اللَّذان - اللَّتان - اّلذين - اللَّواتي - الالَّ
ماذا ت�سّمى؟

املهّمة 1

الأَْمثَلة
ِر هو)اّلذي(؟ �ضديقي التِّلميُذ: اإّن لكّل ا�سٍم من هذه الأ�سماِء دللًة، فمثاًل ال�سُم املو�سوُل الَّذي يدلُّ على املفرِد املذكَّ

اأ. الولد اّلذي...
ب. الّطالب اّلذي...

1 هّيا بنا نك�ضف دللَة الأ�ضماء ِاملو�ضولة. 

)اّلتي( تدّل على   ■

)اللَّذان / اللَّذين( تدّلن على   ■

)اللَّتان(: تدّل على   ■

تي( تدّلن على   ■ )اللَّواتي/ الالَّ

)اّلذين( تدّل على   ■
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2 انظر اإىل الأ�ضماء املو�ضولة: )اللَّذان، اللََّذين، اللَّتان، اللَّتني(:

اأتدلُّ على املفرِد، اأم على املثّنى، اأم على اجلمع؟ ■
 

اأَُكِتَب ال�سُم املو�سول اّلذي يدلُّ على املثّنى بالم اأم بالمني؟  ■
 

تي واللَّواتي(؟ ئي(.حاول اكت�ضاف عالَم يدلُّ كلٌّ من: )الالَّ 3 الآن اقراأ ال�ضم املو�ضول، )اللَّواتي، الالَّ

 
  

ال�صتنتاج

ى اأو جمع املوؤنَّث. يكتب ال�سم املو�سول بالمني اإذا دلَّ على املُثنَّ

تدّرب
ئي، اللَّواتي، اللَّتني(. وّظف الأ�ضماء املو�ضولة الآتية ف ي جمل مف يدة: )الالَّ

 

 

 

 

 

 



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

املهّمة 2

الأَْمثَلة
لميُذ: انظر اإىل الأ�سماء املو�سولة الآتية:  عزيزي التِّ

اّلذي، اّلتي، اّلذين.

ِر؟   ُم ف ي الأ�ضماِء الَّتي تدلُّ على املفرد، وجمع املذكَّ 1 كيف كتبت الالَّ

ِر. هّيا بنا ن�ستنتج: ُيكَتُب ال�سُم املو�سوُل بالٍم واحدٍة ُم�سّدَدٍة م�سبوَقٍة بهمزِة و�سٍل اإذا دلَّ على املفرد وجمِع املذكَّ

اّلذي اّلتي اّلذِين

   

دة همزة و�سل لم م�سدَّ

لميُذ �سُندِخُل الآن معًا الاّلم اجلاّرة اإىل الأ�سماء املو�سولة: �سديقي التِّ

اّلذي اّلتي اللَّذان اللَّتان

    

للَّذي للَّتي للَّذين  للَّتني

2 بكم لم ُكِتَبت الأ�ضماء املو�ضولة عندما اأدخلت عليها الاّلم اجلاّرة؟  

ال�صتنتاج

ُتكتب الأ�سماء املو�سولة ف ي جميع حالتها: )املفرد، املثّنى، اجلمع ( بالمني اإذا ات�سلت بحرف اجلّر الاّلزم. 
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تدّرب
1 الآن �ضديقي التلميذ اقراأ البيت ال�ّضعرّي، ثّم بنّي دللة الأ�ضماء املو�ضولة )الّلواتي، اّلتي، الاّلئي( ثّم اأدخل الاّلم 

اجلاّرة مثال: للواتي

قال ال�ّساعر:

ئي و�لاَّ و�لّت���ي  �لّلو�ت���ي  ْت لِد�تيم���ن  زعْم���َن �أْن ق���د َك���ِ�َ
 

 

 

 

2 والآن �ضديقي التِّلميذ هّيا ن�ضع الكلمات الآتية منعوتًة با�ضم مو�ضول �ضاأ�ضُع لَك مثاًل:

البتان اللَّتان فازتا بامل�سابقة. ■ البتان: جاَءت الطَّ الطَّ

البنُت:  ■
 

ديقُة:  ■ ال�سَّ

 

الطاّلب:  ■

 

ان:  ■ اجلنديَّ

 

�سات:  ■ املمرِّ
 



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

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

تعّرف اأنواِع الإعالنات.. 1
تعّرِف عنا�سِر الإعالن، و�ِسماِت األفاِظِه.. 2
ت�سميِم اإعالٍن ملُنَتٍج ما.. 3

�ساِط اقراأ الإعالنات الآتية، ثمَّ اأجب عن الأ�سئلة التي تليها: عزيزي التَّلميُذ اإذا ُكنَت جاهزًا للبدِء بتنف يِذ النَّ

تعّرف
ّجاِد الَفاِخِر باأ�سعاٍر ُمغرَيٍة  ■ ���تاِء عن طرِح اأنواٍع جديَدٍة من ال�سَّ اِد مبنا�سبِة حلوِل َف�سِل ال�سِّ ���جَّ ُة لل�سَّ ���ركُة العامَّ ُتعِلُن ال�سَّ

)متوافرة لدى �سالت البيع ف ي املحافظات(.
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ّحِة عن تواُفِر لقاحاِت الأطفاِل  ■ تعلُن وزارُة ال�سَّ
ِة ف ي املُحافظاِت ابتداًء  حيَّ ف ي جميِع امَلراِكِز ال�سِّ

من 5 / 10 / 2010 م.
       

 

املاُء هو احلياة فحاِفظ عليِه: ■



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

الأ�صئلة

1 ما نوع الإعالنات ال�ّسابقة؟ اأهي ر�سمّية اأم تارّية؟  

 

2 ما عنا�سر الإعالن؟  

 

3 هل لديها هدٌف ما؟  

 

ابقة؟   4 ما اجلهُة املعلنة ف ي الإعالنات ال�سَّ

 

يء الَّذي اأُعلن عنه؟   5 ما ال�سَّ

 

6 هل يوجد زماٌن ومكاٌن حمّددان لكّل اإعالن؟  

 

اإذاً عنا�ضر الإعالن هي:

الهدف. ■

اجلهة املُعِلنة. ■

املُعَلُن عنه. ■

ماُن وامَلكان. ■ الزَّ

وُر املرفقة. ■ ال�سُّ
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تعّلم

اأ�سلوب الإعالن يّت�سم ب��: الإيجاز، التَّ�سويق، اإثارة املتلّقي.

طّبق
�ضّمم اإعالناً ملنتج وطنّي تختاره، واحر�ص على ا�ضتيفاء عنا�ضر الإعالن جميعها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارك اللـه ف يك



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

كاتب فرن�سي )1869 - 1980(م من اأعماله: )رواية اخلبز اليومّي - الهاريون - ملعونو الأر�ص(.
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ر�س الأّول احلياةالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

َة الواردة ف يه.. 1 قراءِة النَّ�صِّ قراءًة جهرّيًة ُمراِعيًا امل�ساعَر العاطف يَّ
ئي�سِة. . 2 ِة والِفَكِر الرَّ حتديِد الِفكَرِة الَعامَّ
ليّل.. 3 متييِز املعنى اللَّفظّي من الدَّ

ها كما تتلّذُذ بُحلِوها،  َل ُمرَّ ، واأنت اأيُّها الإن�س���اُن يجُب اأن تتحمَّ : احلياُة جميل���ٌة وثمينٌة، ف يها احللُو واملُرُّ اإ�صاءة على النَّ�سِّ
، وعندما ت�س���رُي ف ي طريِق  ���رُّ ���ُرَك ال�سَّ ، وعاِنق اخلرَي عندما ُيحا�سِ . .. تذّكِر الأمَل عندما يطويَك الأمَلُ اأقب���ل عليه���ا ِبُحبٍّ

اَحَة بانتظاِرَك.  التَّعِب اعلْم اأنَّ الرَّ

النَّ�س:
غري، ل تلتقيِه مّرًة دوَن  ُه العاثَر، ي�سكُن ف ي كوٍخ حقرٍي مع زوجِتِه وولِدِه ال�سّ اٌب ل همَّ ُله اإّل اأن يرِثَي حظَّ كان هنالَك حطَّ
غري  اأن تراُه يتذّمُر من حياِتِه وينعُتَها بالّلوؤِم والَغدِر، فاجاأُه  �سغرُيُه ب�سوؤاٍل، ما احلياة؟ ولكنَّ الأَب مل يرّد عليِه. وكّرَر ال�سّ
ا قريب يا ُبني، وقاَل لُه: اإذا كاَن ال�ّسوؤاُل يقِلُقَك فا�ساأِل الّنا�َص عنها عَب الّطريِق، فقابَل  �سوؤاَله فاأجاَبُه بقوِلِه: �ستاَها َعمَّ
الولُد رجاًل فارَع القامِة ي�س���ّجل اأ�س���ياء على دفته، لقد كاَن �س���اعرًا ف�ساأَلُه: ما احلياُة؟ اأجاَب ال�ّساِعر: احلياُة اأن نتزَج 
بكلِّ ما حوِلنا ... اأن نكوَن هذِه ال�ّس���جرَة الَّتي تخفُق اأوراُقها حتَت الّريِح واأن نكوَن هذا الينبوَع الذي يغّني على و�سو�س���اِت 

احَل�سى. 

املفردات اجلديدة
�ضل بني الكِلَمة ومعناها:

ي�سفهايتذّمر

ي�ستكيفارع القامة

طويل اجل�سمينعتها
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الِفْكَرة العاّمة
حيحة مّما ياأتي: اخت الفكرة العاّمة ال�ضّ

ت. حبُّ احلّطاب للحياة.ب. راأُي املراأة ف ي احلياة.اأ. الولُد واحلياة.

ئي�صة الفكرُ الرَّ
: اأمّتم الفكر الّرئي�ضَة الواردَة ف ي النَّ�صِّ

تذّمر احلّطاِب من احلياِة.   ■

■  

■  

ال�صتيعاب والفهم
1 اأين ي�سكن احلّطاب؟ ومن كان يقا�سمه �سكنه؟  

 
2 اأجاب الأب ابنه عندما �ساأله عن احلياة: )�ستاها عّما قريب يا بنّي...( ماذا ق�سَد الأب بكالمه؟

 
3 قال ال�ّساعر حني �ساأله الولد عن احلياة: )احلياة اأن نتزج بكّل ما حولنا( ماذا عنى ال�ّساعر بقوله؟

 

املعنى الّلفظّي والّدليّل
1 اذكر معنى كّل من الكلمات امل�ضار اإليها بخّط:

خطَّ ف ي ذاكرِتِه اجلواَب. )………( ■

خطَّ ف ي الأر�ِص اأثالمًا. )………( ■

وؤاِل. )………( ■ ظلَّ ف ي لهفِة ال�سُّ
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حيح. )………( ■ ريِق ال�سَّ �سلَّ عن الطَّ

2 حّول اجلملة املثبتة اإىل منف ّية واملنف ّية اإىل مثبتة ف يما ياأتي:

فاجاأ اأباُه بهذا املفهوِم اجلديِد للحياة:   ■

مل يجب الولُد بكلمة:.   ■

تدريبات قرائّية
اقراأ العبارة الآتية منتبهاً ِلمَتَزج م�ضاعِر الإعجاب والفرح:

ما اأعظَم هذِه احلياَة التي ُتكّرُر اأ�سياَءَها، وُت�ساعُف موجوداِتها!

تدريبات لغوّية
1 اأكمل املطلوب مبا ينا�ضب:

ا�سم الفاعل من )متالأ(:   ■

مفرد كلٍّ من: )روؤى، اأحالم(:   ■

جمع )ف�ساء(:   ■

( اأو اإحدى اأخواتها على اجلملة الآتية، وا�ضبطها بال�ّضكل:  2 احذف )يكون( واأدخل )اإنَّ

يكوُن لَك ثمٌر تتنيه:  

3 حّدد جذر كلٍّ من الكلمات الآتية:

الغيظ: ………………………………………  ■

اأجاب: ………………………………………  ■

�سادف: ………………………………………  ■

ئيل: ……………………………………… ■ ال�سَّ
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التذّوق
1 حّدد املعنى املراد من كّل عبارة َوْفَق الّنموذِج الآتي:

كان مي�سي ُمطلقًا �سف رَيُه ف ي الف�ساء: )َتعبري عن حالة الفرح(. ■

َب ما بني حاجبيه: )………………(. ■ قطَّ

َم �ساربيه: )………………(. ■ قوَّ

2 حّدد نوع البديع ف يما ياأتي معّلاًل: 

ُه، فاألقى عليِه ال�ّسوؤال. حًا يبُذُر اأر�سَ فتَك الولُد الغاَبَة، واألفى فالَّ

 

 

3 �ضغ جملة حتاكي ف يها معنى اجلملة الآتية م�ضتخّدماً التَّ�ضبيه املنا�ضب:

احلياُة اأن نكوَن ك�سجرٍة تخفُق اأوراُقها واأن نكوَن كالينبوِع الَّذي ُيغّني على و�سو�ساِت احَل�سى.
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ر�س الّثاين الأفعال الَّتي تتعّدى اإىل مفعولنيالدَّ
لي�س اأ�صلهما مبتداأً وخرباً

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
َيِة اإىل مفعولني لي�َص اأ�سُلُهما ُمبتداأً وخبًا.. 1 تعّرف الأفعاِل املُتعدِّ
َيِة مع َمفعوَليها اإعرابًا تاّمًا. . 2 اإعراِب الأفعاِل املُتعدِّ
ٍة.. 3 َيِة  ف ي �سياِق ُجمٍل تامَّ توظيِف الأفعاِل املُتعدِّ

تاأّمل وتذّكر
لميذ لنتذّكر معًا: عزيزي التِّ





  

الأَْمثَلة

َة لفعِل اخلري. ا�َص الُفر�سَ اأ. منحت احلياُة النَّ
ب. كان �سُيعطي الطفَل اأجنحًة.

1 دلَّ على الأفعال التي تعّدت اإىل مفعولني ف ي املثالني ال�ّسابقني، ثّم حّدد مفعويل كلٍّ منها. 
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2 هل ميكن تكوين جملة اإ�سمّية )مبتداأ وخب( مف يدة من مفعويل كلٍّ من )منح � يعطي(؟ 

 

ال�صتنتاج
َد، �سَلَب(  هناك اأفعال تتعّدى اإىل مفعولني لي�ص اأ�س���لهما مبتداأً وخبًا ومنها:)منَح، منَع، اأعطى، اأْلب�َص، ك�َس���ا، اأطعَم، زوَّ

وما ف ي معناها.
لحظ الّنموذج املُعرب، لأّنك �ستتعّرُف من ِخالِلِه طريقَة اإعراب الفعل املتعّدي اإىل مفعولني واإعراب مفعوَليه:

منَح املعّلُم الّطالَب هدّيًة.

منَح: فعل ما�ٍص مبنيٌّ على الفتحة الّظاهرة على اآخره.

ُة الّظاهرُة على اآِخِره. املعّلُم: فاعل مرفوع، وعالمُة رفعِه ال�سمَّ

الَب: مفعوٌل به اأّوٌل من�سوب، وعالمُة ن�سِبِه الفتحُة الّظاهرُة على اآخِره. الطَّ

هديًَّة: مفعوٌل به ثاٍن من�سوب، وعالمُة ن�سِبِه الفتحُة الّظاهرُة على اآخِره.

تدّرب
اقراأ اجلمل الآتية وامالأ حقول اجلدول الآتي باملطلوب:

لالَفاِعلالِفْعلاجُلْملة  املفعول به الثَّايناملفعول به الأوَّ

متّنى اأن يهَبُه اهلُل �سيئًا من حياٍة 
    اأخرى

اأراَد اأن ُيْلِب�َص الإن�ساُن احلياَة ثوَب 
    اجلمال

    يك�سوها ُحلَل الّتوا�سِع

َ     مينُع الآخرين التَّعايَل والتكبُّ
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قومي النهائّي التَّ
1 �ضع كاّلً من الأفعال الآتية ف ي جمل مف يدة: )اأطعَم، علََّم(.

اأطعَم:   ■

علََّم:   ■

رَب واملثابرَة(. 2 اأعرب اجلملة الآتية: )عّلمتني احلياُة ال�ضّ

عّلمتني:   ■

احلياُة:   ■

َب:   ■ ال�سّ

واملثابرَة:   ■

3 اكت����ْب فق����رة تع����رّب ف يها عّما تعّلمته من والديك ومدّر�ض����يك موّظف����اً ف يها الأفعال التي تتع����ّدى اإىل مفعولني لي�ص 

اأ�ضلهما مبتداأً وخرباً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

كاتب قرغيزّي ُوِلد عام )1928(م من موؤلفاته: )وداعًا يا غول�ساري - ال�سف ينة البي�ساء - اأر�ص الأم(.
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ر�س الّثالث الفتى والبحرالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

1 .. ِة والِفَكِر الّرئي�َسِة للنَّ�صِّ حتديِد الِفكَرِة العامَّ
ِة.. 2 حتديِد احلَدِث الّرئي�ِص ف ي الِق�سَّ
�سوِغ كلماٍت من جذٍر ُلغويٍّ واحٍد.. 3
تذّوق الن�ص جمالّيًا.. 4

بيَعِة. ... يتاأّمُلها  : يدور النَّ�صُّ حوَل حتّدي الإن�س���اِن للمجهوِل و�س���عِيِه لكت�س���اِفِه فهَو ف ي مواجَهِة الطَّ ــــــاءة على النَّ�سِّ اإ�ص
ب�سَغفٍ، وي�سعى اإليها حتَّى ي�ستطِلَع اأ�سراَرها ويرمتي بنَي اأح�ساِنها، ي�ستمِتُع بجماِلها الَّذي ل حدوَد َلُه. 

الن�سّ:

Antonio Cinotti :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/antoncino/14789334721/ :امل�صدر
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بيُّ قلقًا  ، وكاَن ال�سَّ باِح قارُب النيف ّيني، كان ف يه ثالثُة �سّيادين ومعُهم �سبيٌّ من اخلليِج الأْبَلِق هذا، اأبحَر ف ي هذا ال�سّ
���بيُّ )كريي�س���ك( يبذُل كلَّ جهِدِه كي ل  ���يِد، وكاَن ال�سّ �ٌص لُه ولدخوِلِه عامَل ال�سّ خائفًا لأنَّ اخلروَج اإىل عْر�صِ البحِر ُمكرَّ

يُد العظيُم. عِب عليِه اإخفاُء �سعاَدِته، فاأماَمُه البحُر وف ي انتظاِرِه ال�سّ ُيفت�سَح اأمُره فقد كاَن مَن ال�سّ

�س���اَر القارُب بر�س���اقٍة وهو يغو�ُص اأحيانًا بع�َص ال�ّس���يءِ ف ي الأمواِج وكاَن العجوُز ال�ّس���يُخ )اأورغان( ي�س���عُر بالّر�سا ل�سرِي 
القارِب الواثق، كاَن ُيناِجيه قائاًل: اأنا اأحبَُّك، واأثُق بَك يا اأَخي القارب، فاإذا ُمتُّ فا�ستمّر ف ي اإبحاِرَك طوياًل، اأبحْر بعيدًا 

، اإذا ُمتُّ فا�سبْح ف ي البحر بال�سّيادين ال�ّسباب الأقوياء. يِد الغنيِّ اإىل مواطِن ال�سَّ

املفردات اجلديدة
�ضل بني الكلمة ومعناها:

يدعوهالأْبلق

�ص ف ي لونه �سواد وبيا�صمكرَّ

موؤ�ّس�ص وموقوفيناجيه

الِفْكَرة العاّمة
حيحَة مّما ياأتي: َة ال�ضّ اخت الفكرَة العامَّ

بيِّ لل�ّسَمِك. ُجِل العجوِز.اأ. �سيُد ال�سَّ يِد.ب. رحلُة الفتى مع الرَّ ت. عودُة رحلِة ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
: اأمتم الفكَر الّرئي�ضَة الواردَة ف ي النَّ�صِّ

يادين.   ■ اإبحاُر القاِرِب بال�سَّ

■  

■  
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ال�صتيعاب والفهم
يِخ والقارِب من خالل مناجاته؟ ح العالقة بني ال�سَّ 1 و�سّ

 

يادين؟ بيِّ وفخِرِه مبرافقِة ال�سّ 2 عّلل فرَح ال�سّ

 

بي؟ ة ال�ّسخ�سّيات، وبنّي راأيك ف ي �سخ�سّية ال�سّ 3 حّدد من الق�سّ

 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ

1 بنّي معنى الكلمات الَّتي ُو�ضع حتتها خّط ف يما ياأتي:

�ساخ الّرجُل )………………(. ■

تكلَّم �سيخ القوم )………………(. ■

يخ درو�ٌص وِعٌب )………………(. ■ ف ي تاأّمالت ال�سَّ

2 اذكر �ضفة منا�ضبة لكّل من الكلمات الآتية:

رذاٌذ:   ■

بحٌر:   ■

اأمواٌج:   ■

تاأّمالٌت:   ■

تدريبات قرائّية

احلروف القمرّية جمموعة ف ي عبارة: )ابغ حّجك وخف عقيمه(. ■

اقراأْ ما ياأتي مراعيًا لفظ )ال�( الّتعريف مع احلروف القمرّية:  ■
ُة للَبحِر م�سنوَعٌة باأكَمِلها ِمَن الِفراِء واجُللوِد.  �سَ يحِملوَن على اأْكتاِفِهم احُلموَلَة والبنادَق واحلباَل، ثياُبُهُم املُخ�سَّ



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

تدريبات لغوّية

1 �سغ من فعل )عر�ص( كلمات معّبة عن كلِّ معنى مّما ياأتي مع �سبطها بال�ّسكل املنا�سب:

اأمٌر طارٌئ:   ■

احَل�َسُب وال�ّسرف:   ■

و�سَط البحِر:   ■

خالُف الّطول:   ■
2 ما مفرد اجلموع الآتية:

حواف: ……………………… ■

وهاد: ……………………… ■

عوامل: ……………………… ■

التذّوق

ِه به.  ِه واملُ�سبَّ بِه �سفٌة م�ستكٌة بنَي املُ�سبَّ فائدة: وجه ال�سَّ

َه به ووجَه ال�ّضبه ف يما ياأتي: َه وامل�ضبَّ 1 حّدد املُ�ضبَّ

الإن�ساُن قويٌّ بروِحِه كالبحِر، ل متناٍه كال�ّسماء. 

َوَجه ال�ّضبهاملُ�ضبَّه  بهاملُ�ضبَّه 

   

2 اأكمل باأ�ضلوبك اجَلِميل:

الكرمُي كالبحر ف ي.   ■

ال�ّسريف كال�ّسماء ف ي.   ■
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ر�ِس الّرابع يادة ف ي الأفعال )1(الدَّ من معاين الزِّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ا�ستنتاِج معايِنَ الأفعاِل املزيدة.. 1
توظيِف الأفعاِل امَلزيدِة ف ي ُجَمٍل ُمف يَدٍة.. 2

تاأّمل وتذّكر
لميُذ لنتذّكر معًا ما ياأتي: عزيزي التِّ



 

 

عزيزي اقراأ الأمثلَة الآتيَة بتمّعٍن، ثّم ابداأ بتنف يِذ النَّ�ضاِط:

املهّمة 1

الأَْمثَلة

- ب -- اأ -

■ . عادُة التوّرَد احلارَّ اأظهرِت ال�سَّ
ترتفُع الأمواُج فجاأًة. ■

ظهرِت ال�ّسعادُة.  ■
يرفُع البحُر الأمواَج. ■



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

الأ�صئلة
جاءت الأفعال ف ي القائمة )اأ( مزيدة )اأظهرت، ترتفع(، وف ي القائمة )ب( جمّردة)ظهرت، يرفع(.

بنيِّ الفرَق بينهما من حيث )اللُّزوم والتَّعدية(.

 

 

■  ، اأظهرت: فعل مزيد بالهمزة فهو متعدٍّ

ظهرت: فعل جمّرد لزم. ■

ترتفع فعل مزيد لزم. ■

■  . يرفع فعل جمّرد متعدٍّ

ال�صتنتاج
يًا والفعُل املُتعِدي لزمًا. زُم ُمتعدِّ يادِة على الفعِل الثُّالثي ي�سبُح الفعُل الالَّ اإذا دخلت اأحرُف الزِّ

تدّرب
ي لزماً ف ي العبارة الآتية: ياً والفعَل املُتعدِّ زَم ُمتعدِّ اجعل الفعَل الالَّ

ارُة الّطفَل الذي جل�َص ف ي القارب قلقًا. اأكرم البحَّ
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ذ الأن�ضطة التي تليها: عزيزي التِّلميذ: اقراأ الأمثلة الآتيَة بتمّعن، ثّم نفِّ

املهّمة 2

الأَْمثَلة

- ب -- اأ -

ارَة. ■ بيُّ البحَّ رافَق ال�سّ

بيَّ اإليه. ■ قّرَب الَرجُل ال�سّ

■ . بيَّ اأقلقِت الأمواُج ال�سّ

اأثمرِت ال�ّسجرُة. ■

اأقفَر البلُد. ■

بيُّ بالبحارة. ■ رُفَق ال�سّ

بيُّ من الّرجل. ■ قُرَب ال�سّ

بيُّ من الأمواج. ■ قلَق ال�سّ

َل(، اأقلق - اأثمر - اأقفر )اأفعل(. َب )فعَّ 1 هات وزن كّل من الأفعال ال�ّسابقة ف ي القائمة )اأ(.رافق )فاعل(، قرَّ

 

2 بنيِّ نوع كلٍّ من الأفعال ال�ّسابقة من حيث الّلزوم والّتعدي. 

َب + اأقلق = متعّدي. ■ رافق + قرَّ

اأثمر + اأقفر = لزم. ■

3 اأفاد الفعل الثُّالثي )رفق( معنى )حلَق بهم(، فهل اأفاد الفعل )رافق( معنى )رفق( اأو معنى امل�ساركة؟ 

 

َب( معنى )قُرَب( اأو معنى زيادة القرب؟ 4 معنى الفعل )قُرَب( �ساَر قريبًا، هل اأفاد الفعل )قرَّ

 

عور بالقلق اأو املبالغة ف ي القلق؟ 5 معنى )قلق( �سعَر بالقلق، هل اأفاد الفعل )اأقلق( معنى ال�سُّ

 



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول78 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج

يادة ف ي الأفعال معاين جديدة.  تف يد حروف الزِّ

من معاين وزن:

)فاعل( امل�ساركة: �سارك - ناول - رافق.  ■

ب - غلََّق - فتََّح.  ■ يادة والتَّكثري: قرَّ َل( الزِّ )فعَّ

ريورة(: اأقفَر. ■ )اأفعل( املبالغة: اأقلق، )التَّحويل(: اأثمرت، )ال�سّ

تدّرب

قال ابن الرومي: ■

و�ِش ريع���اَن ظّله عاو �أذك���ى ن�شي���ُم �لرَّ ���ِ� ف ي���ه و�شجَّ ���ى مغّن���ي �لطَّ وغنَّ

�ضّمم جدوًل ت�ضّنف ف يه الأفعال املزيدة ف ي البيت ال�ّضابق وفق الآتي:

يادةالثُّالثي منهاالأَْفَعاُل املزيدة يادةحروف الزِّ املعنى امل�ضتفاد من الزِّ
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قومي النهائّي التَّ
1 اقراأ الأبيات الآتية وامالأ اجلدول باملطلوب:

قال ال�سّاعر اإيليا اأبو ما�سي: ■

عيت فجري �ش���ار �أ�شنىيا رف يق���ي �أن���ت �إْن ر�

قال ال�سّاعر علي اجلارم: ■

لق���د �أعاَد بها �لّتاري���ُخ �أندل�شًا

�أخرى، وطاَف بها لل�ّش طوفان

وقال ال�ّساعر �سريع الغواين: ■

�إنَّ �لتي كنُت �أنحو ق�شَد �ّشتها)1(

�أعطْت ر�شًى و�أطاعت بعد ع�شيان

فها نيا و�شدَّ دلّت على عيبها �لدُّ

ما ��شرتجَع �لّدهُر مّما كاَن �أعطاين

ة: حّدة ال�سباب ون�ساطه. 1 ال�سرَّ



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

املعنى امل�ضتفاد من الّزيادةوزنهالِفْعل املزيد

   

   

   

   

2 ا�ضتخرج من البيت الآتي الأفعال املتعّدية واجعلها لزمة:

قال ال�ّساعر:2

و�أنطقني ما �أنطَق �ل���ُوْرَق ف ي �ل�ّشحْرفاأ�شكتني ما �أ�شكَت �لُوْرُق)2( ف ي �لّدجى

 

 

 

3 اأعرب ال�ّضطر الّثاين من البيت ال�ّضابق:

اأنطقني:  

ما اأنطق:  

الورق:  

ف ي ال�ّسحر:  

2 الُوْرُق: جمع ورقاء، احلمامة رمادّية اللون.
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هاينة حلقوِق اأهلنا ف ي الأرا�ضي املحّتلة ُم�ضتخّدماً الأفعال:  4 اكتب فقرة من اإن�ضائك تتحّدث ف يها عن انتهاكات ال�ضَّ

)واجه - �ضّعد - اأجرب(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول82 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س اخلام�س حذف الألف من اأ�صماء الإ�صارةالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

حتديِد مواطِن حذِف الألِف من اأ�سماِء الإ�ساَرِة. . 1
كتابِة اأ�سماِء الإ�سارِة.. 2

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميُذ لنتذّكر معاً:

من اأنواِع املعاِرِف اأ�سماُء الإ�سارة، وهي: )هذا، هذه، هذي، هذان، هذين، هاتان، هاتني، هوؤلء، اأولئك، ذلك(.
عزيزي التلميذ اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها:

املهّمة 1

الأَْمثَلة

اأ. تذّكر اأّيها الإن�ساُن هذه احلياة.
ب. هذا �سديٌق يقا�سُمني همومي وهذي اأمٌّ روؤوٌم وهذه اأخٌت حنوٌن. 

ت. هوؤلء تقرُّ بهم عيوين.
ث. ول تن�َص هذين التَّعبريين: �ساحمني... اأحّبك.

َع حتَتها خّط كما تلفظها: 1 اكتب الكلمات الَّتي ُو�سِ

هذا هاذا.  ■
هذي  ……… ■

هذه  ……… ■
هوؤلء  ……… ■

هذين  هاذين. ■

  . 2 قارن بني كتابة هذه الكلمات وكتابتها ف ي النَّ�صِّ

3 حّدد احلرَف املحذوَف من اأ�سماء الإ�سارة ال�ّسابقة.  
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ال�صتنتاج
حُتَذُف األُف )ها التَّنبيه( اإذا �َسَبَقت اأ�سماَء الإ�سارة: )هذا، هذه، هذي، هذان، هذين، هوؤلء( كتابة وتبقى لفظًا. 

تدّرب
حّدد احلرف املحذوف ر�ضماً من اأ�ضماء الإ�ضارة الواردة ف ي اجلمل:

بيَل وهذه الأخالَق العظيمَة فبهذين الأمرين ُنحّقُق النَّجاَح.  ما اأروَع هذا العمَل النَّ

 

 

 

املهّمة 2

الأَْمثَلة

اأولئك الأخوُة �سنٌد لَك وذلك الأُب رجٌل عظيٌم. 

َع حتتها خّط كما تلفظها: اأولئك - اأولئك. ذلك - ذالك. 1 اكتب الكلمات الَّتي ُو�سِ

 

 . 2 قارن بني كتابة هذه الكلمات وكتابتها ف ي النَّ�صِّ

 

3 حّدد احلرف املحذوف من اأ�سماء الإ�سارة ال�ّسابقة.  

ال�صتنتاج
حُتَذُف الألُف من كلمة:

)اأولء(: اإذا اتَّ�سلَت بها كاُف اخلطاب. )اأولئك(. ■
)ذا(: اإذا اتَّ�سلت بها لُم الُبعِد وكاُف اخلطاب. )ذلك(.  ■



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول84 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
حّدد ا�ضم الإ�ضارة الَّذي ُحِذَف حرٌف منُه وعّلل �ضبب حذفه:
الُب جنحوا، وذلك الّطالُب حّقَق امَلرتبَة الأوىل.  اأولئك الطُّ

 

 

قومي النِّهائّي التَّ
1 حّدد  الَكِلمات التي حذفت األفها ف يما ياأتي مع التعليل:

الََة بالُهدى فما َرِبَحت جتاَرُتهم}. )البقرة 16( ■ قال تعاىل: {�أولئك �لَّذيَن ��شرتو� �ل�شَّ

قال اأبو فرا�ص احلمداين: ■

ب���اأيّن ذل���ك �لبط���ل �ملحام���ي؟!�أتنك���ُرين كاأّن���ك ل�ش���َت ت���دري

قال اأبو العالء املعري: ■

ح� ����َب فاأي���َن �لقبوُر م���ن عهد عاد؟�ش���اِح ه���ذي قبورنا مت���اأ �لرَّ
 
 
 
 
 
 
 
 

2 اكتب ثالثة اأ�ضطر تعرّب ف يها عن حمّبتك للنَّا�ِص واحلياة م�ضتخّدماً اأ�ضماء الإ�ضارة:)هذه، اأولئك، هذا، هوؤلء(.
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ر�س ال�ّصاد�س َن�سٌّ و�صف يٌّالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

التَّمييِز بنَي نوَعيِّ الو�سِف )الواقعّي - اخليايّل(. . 1
2 .. كتابِة ن�صٍّ َو�سف يٍّ

تعّرف
َّ الآتي، ثمَّ اأجبْ: َّ الو�ضْف ي َّلِ النَّ�ص تاأَم

ماَء؛ فهذا ماٌء بديٌع، ين�ساُب ف ي اجلدوِل،  بيِع، فو�سَفْتُه قائلًة: ما اأَجمَل احلقوَل والأَزهاَر وال�سَّ اأُعِجَبْت اإمياُن مبنظِر الرَّ
يوِر  اعي، وهناَك ف ي اأَ�س���فِل الوادي اأَ�س���جاٌر مَتوُج باحلياِة والطُّ ايِ ف ي يِد الرَّ ���وِت النَّ ���وٌت ف ي �َس���َريانِه اأَجمُل من �سَ له �سَ
ِة ومتتدُّ  هبيَّ م�ِص الذَّ ِة ال�سَّ ماَء، وعلى مييني اأَ�سجاُر ب�ستاٍن َت�سبُح ف ي اأَ�سعَّ دِة، ت�سَمُخ بقاماِتها كاأنَّها ُتريُد اأَن ُتعانَق ال�سَّ املُغرِّ
اإىل ما لنهاية، وبعيدًا عن ناِظِري، مَلْحُت ِقَمَم اجلباِل َتختِلُط ببيا�ِص �ُس���قوِف منازَل بعيدٍة. تابْعُت �َس���رْيي وقد �َس���عْرُت 

بيَع! بيِع َت�سري ف ي ِدمائي انعك�ست ابت�سامًة على وجهي، فَهم�ْسُت من جديٍد: ما اأَجمَل الرَّ ِبَن�سوِة الرَّ

Kristian Mortensen :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/richard_sir/17076832163/ :امل�صدر
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 : 1 �ضْع ُعنواناً منا�ضباً للنَّ�صِّ

 

؟  بيعِة الَّتي و�ضَفْتها اإياُن ف ي النَّ�صِّ 2 ما مظاهُر الطَّ

 

بيعِة با�ضتخداِم(:  ابِق: )ا�ضتطاَعْت اإياُن اأن َتْنُقَل اإلينا �ضورَة الطَّ 3 اأَكمْل ما ياأتي ُم�ضتعيناً بالنَّ�صِّ ال�ضَّ

الألفاِظ: بديٌع، ين�ساُب، مَتوُج، ت�سَمُخ.  ■
 

العباراِت: فهذا ماٌء بديٌع، ين�ساُب ف ي اجلدوِل.  ■

 

وِر: اأ�سجاٌر متوُج باحلياِة.  ■ ال�سُّ

 

: �سعرت.  ■ الأثر الّنف�سيُّ
 

4 ما وجُه التِّفاِق َبنَي اجلملتني الآتيتني من حيُث املعنى؟  

م�ِص. ■ ِة ال�سَّ م�ِص. ■الأَ�سجاُر َتنت�ِسُر بكرثٍة حتَت اأَ�سعَّ ِة ال�سَّ الأ�سجاُر ت�سبُح ف ي اأَ�سعَّ

 

 

5 مَب �ُضبِّهِت الأَ�ضجاُر ف ي اجلملِة الثَّانيِة؟  
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6 ما وجُه الختالِف بيَنهما من َحيُث طريقة الَعْر�ِص؟  

 

 

تعّلم

الو�ضُف: هو نْقُل �سورِة امَلو�سوِف خارجّيًا وداخلّيًا ومن اأدواِته: الأَلفاُظ - العباراُت - التَّ�سابيه.

: هو فنُّ نْقِل الواقِع بعنا�سِره من دوِن اللُّجوِء اإىل اخَلياِل.  ■ الو�ضُف الواقعيُّ

: هو تقريُب الواقِع اإىل خياِل القارِئ عن طريِق ا�ستخداِم التَّ�سبيِه وغرِيه. ■ الو�ضُف اخليايلُّ

تدّرب
مّيِز الو�ضَف الواقعيَّ من الو�ضِف اخليايلِّ ف يما ياأتي:

ْحِب َرْك�َص اخلائِفنْي. ■ ْحُب ترك�ُص ف ي الف�ساِء الرَّ ا اأبو ما�سي: ال�سُّ قال ال�ساعر اإيليَّ

 

َلْحَفاِة.   ■ مي�سي كال�سُّ

 

الَل.   ■ افت�َص الُع�سَب واْلَتحَف الظِّ

 

ماِء ب�سرعٍة.   ■ حَب ف ي ال�سَّ يُح تدفُع ال�سُّ الرِّ

 

�سي ببطٍء.   ■ مَيْ

 

ناَم َفوَق الُع�سِب حتَت ِظالِل الأ�سجاِر.   ■
 



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول88 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

طّبق
1 ا�ضتبدْل بالَو�ضِف اخليايلِّ ف ي اجلمِل الآتيِة و�ضفاً واقعّياً َوْفَق النَّموذِج:

ماِء. ■ ماَء.    تعلو بفروِعها ف ي ال�سَّ تعلو بقاماِتها كاأنَّها تريُد اأْن تعانَق ال�سَّ

با.      ■ واأ�سجاُر ُب�ستاٍن تغفو َفوَق الرُّ

دة.      ■ يوِر املُغرِّ اأَ�سجاٌر متوُج باحلياِة والطُّ

2 ا�ضتبدْل بالو�ضِف الواقعيِّ ف يما ياأتي و�ضفاً خيالّياً َوْفَق النَّموذِج. 

بيِع َثوبًا ُمَزْرَك�سًا. ■ بيعُة ف ي الرَّ بيعِة ف ي الّربيِع.    ترتدي الطَّ ُد اأَلواُن الطَّ تتعدَّ

يرك�ُص املُت�سابُق ب�سرعٍة كبريٍة.      ■

�سيُم اأغ�ساَن الأ�سجاِر.      ■ ُك النَّ يحرِّ

زاً اأثَر هذا املنظِر  ����َفنْيِ اخليايلَّ والواقعيَّ ُمرْبِ ����اً و�ض����ف ّياً ملنظٍر جميٍل، اأو�ض����ورٍة اأُعِجْبَت بها، ُمْعَتِمداً الَو�ضْ 3 اكتْب ن�ضّ

ف ي نف�ِضك.
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ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول90 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

كاتب فل�سطيني )1936 - 1972(م اُغتيل ف ي لبنان، من اأهّم اأعماله )عائد اإىل حيفا - اأر�ص البتقال احلزين - رجال 
ف ي ال�سم�ص - القمي�ص امل�سروق(.
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ر�س الأّول كان يومذاك طفاًلالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

وِت بنَي الأمِر والتَّوكيد.. 1 قراءِة النَّ�صِّ قراءًة جهرّيًة، ُمراعيًا تلويَن ال�سَّ
2 . . ئي�سِة ف ي النَّ�صِّ ، والِفَكِر الرَّ ِة للنَّ�صِّ حتديِد الِفكرِة الَعامَّ
حتويِل التَّعبرِي املجازّي اإىل تعبرٍي حقيقّي.. 3

ُة ِطف���اًل فل�سطينّيًا ا�ستقلَّ حافلًة ف يها جمموعٌة من املواطننَي الفل�سطينّيني الكادحنَي ف ي  : تتناول الق�سّ اإ�صاءةٌ على النَّ�سِّ
فِل، والآن �سنعرف ما ح�سل له  اأثناِء ذهاِبِهم اإىل العمِل فاأوقفتهم دورّيٌة جلنوٍد �سهاينٍة وقاموا بقتِل اجلميِع ما عدا الطِّ

من خالِل قراَءِتنا هذا املقطع. 

اأ�ض����لوب التَّوكي����ِد، وفعلَ����ي الأم����ر. ����امتِة للمقط����ِع و�ض����َع خ����ّط حت����َت  اأثن����اِء الق����راءِة ال�ضَّ التِّلمي����ُذ ح����اول ف ����ًي  عزي����زي 

noaz. :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/noazmadrid/2515897372/ :امل�صدر



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

���ًة واحدًة خُمتلطًة اختالطًا  موا هناَك ُكتلًة ُمتا�سّ هم ف ي الَوحِل، وقد تكوَّ �س���قطوا ف ي اخلندِق، وَغرقْت وجوُههم واأَكفُّ
ُع وَين�ساب مَع جدوِل املياِه اإىل اجلنوِب. ُب من حتِت اأَج�ساِدهم وَيتجمَّ ِم الأَحمِر َيت�سرَّ دموّيًا، ف يما كاَن َخيٌط مَن الدَّ

���َة.... « ثمَّ  التف���َت الّرج���ُل ال�ّس���منُي اإىل الّطف���ِل، وانحنى قلياًل، وقال: »ه���ْل راأيَت ؟ تذّكْر ه���ذا جّيدًا، واأنَت حَتكي الق�سّ
َرَب الّطفَل على موؤّخرِتِه ودفَعُه اإىل الأَماِم: هّيا، هّيا ارك�ْص باأق�سى ما ت�ستطيُع، �سوَف اأعدُّ  انت�سَب، وبع�ساه ال�ّسوداء �سَ

اَر، )اإذا مْل تكْن قد ابتعدَت ب�سورٍة كاف يٍة(. اإىل الَع�َسرِة ثمَّ �ساأطلُق عليَك النَّ

باِب والبكاِء، وبرغِم ذلَك، فقْد  فاأطلق الّطفُل �س���اَقيه للّريح، وقد اغت�س���َل الّطريُق، اأماَم َعْيَنْيِه، بَغ�ساوٍة من الّدواِر وال�سّ
ه وقَف، وو�سَع كّفيِه ف ي  ���اخبِة، فوقَف، مْل يدِر كيَف حدَث ذلَك، وملاذا، ولكنَّ و�س���لْت اإىل اأُذَنيِه اأ�س���واُت �س���حكاِتهم ال�سّ
َجيَبي �س���رواِلِه، و�س���اَر بخطواٍت ثابتٍة هادئٍة و�َس���َط الّطريِق مْن دوِن اأْن يلتفَت اإىل الوراِء وبيَنُه وبنَي نف�ِسِه فقْط اأخَذ يعدُّ 

عّدًا بطيئًا: واحد.. اثنان.. ثالثة......

املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومعناها: �ضِ

ة يجريمتا�سّ

اخبة متما�سكةال�سّ

العاليةين�ساب

الِفْكَرة العاّمة
حيحَة مّما ياأتي: َة ال�ضَّ اخت الفكرَة العامَّ

فِل وهروُبُه.ب. تنف يُذ حكِم الَقتل بالثُّواِر.اأ. موُت الّطفِل. ت. جناُة الطِّ
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ئي�صة الفكرُ الرَّ
: ئي�َضَة الوارَدَة ف ي النَّ�صِّ اأمتم الفكَر الرَّ

كاب. ■ قتُل الرُّ

■  

■  

ال�صتيعاب والفهم
هاينُة على حياِة الّطفل؟ 1 ملاذا اأبقى ال�سّ

 

2 هات من املقطع ال�ّسابق اأفعاًل داّلًة على احلركة؟  

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
1 بنّي معنى كلمة )ق�ضاء( ف ي كّل مّما ياأتي:

ن�ساٌء من ق�ساِء �سفد. )………………(. ■

اأحتُم رجاَل الق�ساء. )………………(. ■

وقَع احلادُث ق�ساًء وقدرًا. )………………(. ■

2 امالأ ما ياأتي مبا ينا�ضب:

ة: ……………… ■ مرادف: متا�سّ

�سّد: تتناثر: ……………… ■

تدريبات قرائّية

وت بني الأمِر والتَّوكيِد.  اقراأْ الن�ّص ال�ّسابق ُمراعيًا تلوين ال�سّ



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

تدريبات لغوّية

1 �ضل بني الكلمة والباب الذي َتِرُد ف يه ف ي املعجم املدر�ضّي:

البابالكلمة

الّنونتوا�سل

اءتناول الرَّ

الواومرئّية

امليمتتناثر

ع اجلذر )نزل( اإىل اأ�ضماٍء تدّل على: 2 فرِّ

■ ……………………… مكان النُّزول: 
■ ……………………… املكانة: 
■ ……………………… يف:  ال�سّ
■ ……………………… امل�سيبة: 

حيح مّما ياأتي: 3 اخت الوزن ال�ضّ

ال�ضلَّة: ■
اأ. الَفعلة. ب. الفّعة. ت. العّلة. 

يعي�ص: ■
اأ. َيف يل. ب. َيِعيُل. ت. َيفِعل.
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التذّوق
َة هي: 1 امل�ساعر الَّتي انتاَبتني واأنا اأقراأُ الِق�سَّ

 
 
 
 

2 حّول اجلمل الآتية من التَّعبرِي املجازّي اإىل التَّعبرِي احلقيقّي:

ٍة:   ■ القرى تتناثُر كنجوٍم اأر�سيَّ
 

ُيطلُق �ساقيه للّريِح:   ■

 

�أح�شنت مع �أمنياتي بالتوف يق



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

ر�س الّثاين يادة ف ي الأفعال )2(الدَّ من معاين الزِّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

ا�ستنتاِج معاين الأفعاِل املزيدة.. 1
ا�ستخداِم الأفعاِل املزيدِة  ف ي جمٍل مف يدة.. 2

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذُ لنتذكّر معاً ما ياأتي:

املهّمة 1

الأَْمثَلة
اقراأ الأمثلة الآتية:

- ب -- اأ -

ّكاُب ف ي اخلندق. ■ ت�ساقط الرُّ
التفَت الّرجُل ال�ّسمنُي اإىل الّطفل.  ■
ْت عيناُه. ■ احمرَّ
انحنى قلياًل. ■
ْر هذا.  ■ تذكَّ

ّكاُب ف ي اخلندِق. ■ �سقَط الرُّ
جُل نظَرُه. ■ لفَت الرَّ
َحِمَرْت عيناُه. ■
حنى جذَعُه. ■
َذَكَر هذا.  ■



 

 



97

1 وازن بني الفعل ف ي القائمة )اأ(، وما يقابله ف ي القائمة )ب( من حيث املعنى.

 

2 �سْل بني الفعل املزيد واملعنى الذي اأفاده:

تفعلَّانفعلافعلَّافتعلتفاعلالوزن

ْتالتفتت�ساقطالِفعُل َرانحنىاحمرَّ َتَذكَّ

فة املعنى خوُل ف ي ال�سِّ الدُّ
واملبالغة ف يها

املطاوعُة 
والنقياد

التدرُّج 
وامل�ساركة

لُب  الطَّ
والتَّكلف ف يه

املبالغُة 
لب والطَّ

ال�صتنتاج
يادة ف ي وزن الفعل: من معاين الزِّ

)َتَفاَعَل(: التدرُّج وامل�ساركة. ■

لب والتَّكّلف ف يه. ■ َل(: الطَّ )تفعَّ

لب واملبالغة ف يه. ■ )افتَعَل(: الطَّ

)انفعَل(: املطاوعة والنقياد. ■

فة واملبالغة ف يها.  ■ خول ف ي ال�سِّ (: الدُّ )افعلَّ



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

تدّرب
، جتاهَل( ف ي اجلدول الآتي: َ ، اندفَع، تاألَّ �ضّنف الأفعال املزيدة )ا�ضفرَّ

يادةوزنهالِفعُل املعنى امل�ضتفاد من الزِّ

  ا�سفرَّ
  اندفَع
َ   تاأملَّ

  تاهَل

احِة، ثّم جّدد ن�ساطك بقراءة الأمثلة الآتية والإجابة عن الأ�سئلة التي تليها: لميذ ُخذ ق�سطًا من الرَّ عزيزي التِّ

املهّمة 2

الأَْمثَلة

اأ. ارك�ْص باأق�سى ما ت�ستطيُع. 
ُه.  ب. ا�ستغفَر العبُد ربَّ

نُي.  ت. ا�ستحجَر الطِّ

1 ما الفعل املا�سي للفعل )ت�ستطيع(؟ وما وزنه؟  

اعة؟ يادِة معنى )طاَع( اأو التكلُّف ف ي الطَّ 2 الفعل املجّرد )طاع( مبعنى وافق ولَن، هل اأفادْت حروُف الزِّ

  

يادِة معنى )املغفرة( ف ي املثال الثَّاين، اأو طلب املغفرِة؟   3 هل اأفادْت حروُف الزِّ

ر( ف ي املثال الثَّالث، اأو التحوُِّل اإىل حجر؟   يادِة معنى )التَّحجُّ 4 هل اأفادت حروُف الزِّ
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ال�صتنتاج
من معاين وزن )ا�ضتفعَل(: 

لب: ا�ستغفر. ■التكلُّف: ت�ستطيع. ■ التحوُّل: ا�ستحجر. ■الطَّ

تدّرب
ياَدُة ف ي كلٍّ من الأفعال ف ي العبارة الآتية: ما املعنى الَّذي اأفاَدته الزِّ

ا�ستخَب الّطفُل والَدُه: متى ي�ستح�سُد القمُح كي اأ�ستعدَّ للعمل؟  ■

ا�ستخَب:   ■

ي�ستح�سد:   ■

■   : ا�ستعدَّ

قومي النهائّي التَّ
عرّي لل�ضاعر حممود دروي�ص، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة الآتية: اقراأ املقطع ال�ضِّ

وتبادلو� بع�َش �لكام.
�ْب. ِم �لغايل �لرتُّ ُلو� �أالَّ ُنهيَل على �لدَّ وتو�شَّ

قالت عيوُنهم �لَّتي )�نطفاأْت( لُت�شِعَلنا عتاْب:
مود. �شيِد و خلُِّدونا بال�شُّ ال تدفنونا بالنَّ

1 ا�ستخرج من النَّ�صِّ ال�ّسابق الأفعاَل املزيدة. 
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ح املعاين الَّتي اأفادتها الّزيادة ف يها.  2 و�سِّ

 

 

3 اأعرب ما حتته خّط اإعراَب مفردات وما بني قو�سني اإعراَب جمل. 

 

 

 

 

 

 

 

، ا�ستفعَل( مبعانيها املختلفة ف ي توجيِه ر�سالٍة ق�سريٍة اإىل اأطفال العامِل تبنّيُ  يادة )تفاعل، افعلَّ 4 ا�س���تخدم �س���يغ الزِّ

هاينُة من اعتداءاٍت على اأطفاِل فل�سطني. ف يها ما يقوُم بِه ال�سَّ
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اخلال�صة

يادة ف ي الأفعال وزن: من معاين الزِّ
)تفاَعَل(: الّتدرُّج واملُ�ساركة. ■

لب والّتكلُّف ف يه.  ■ َل(: الطَّ )تفعَّ

لب واملُبالغة ف يه. ■ )افتعَل(: الطَّ
)انفعَل(: النقياد واملطاوعة.  ■
فة واملبالغة ف يها. ■ خول ف ي ال�سِّ (: الدُّ )افعلَّ
لب والتَّحوُّل. ■ )ا�ستفعَل(: التكلُّف والطَّ
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حممود دروي�ص �س���اعر فل�س���طيني، ولد ف ي عكا )1941 - 2008( م، ولد ف ي عكا ون�س���اأ وترعرع ف يها، له جمموعة دواوين 
منها: )ع�ساف ري بال اأجنحة، عا�سق من فل�سطني، واأثر الفرا�سة(.
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ر�س الّثالث البنُت ال�ّصخةالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

وِت واحَلَركِة.. 1 ًا عن امل�ساعِر بال�سَّ ًة ُمعبِّ قراءِة النَّ�صِّ قراءًة جهريَّ
، والِفَكِر الّرئي�سِة للمقاطع. . 2 ِة للنَّ�صِّ حتديِد الِفكَرِة الَعامَّ
3 .. ِة الواردِة ف ي النَّ�صِّ ِر الِق�سَّ ذكِر عنا�سِ

واِرِق  اِطئ اأنَّ ِحَمَم الزَّ ه اإىل ال�سَّ َة وحرِّ ِم غزَّ يَّ : مل تكن تعرُف اأ�سرُة )غالية( عندما هَربت من ح�ساِر خُمَ اإ�صاءةٌ على النَّ�سِّ
حاِب، وُمنُذ  ِة احلاِقَدِة �َس���تنَهِمُر َعليهم، ِلُتحّوَل اأج�س���اَد �َسبعٍة من اأفراِدها اأ�س���الًء ُمتطايرًة على النَّخيِل وال�سَّ ���هيوِنيَّ ال�سُّ
وُت َزمنًا، وبقَي الَعدوُّ  رخًة ف ي اآفاٍق َي�سيُع ف يها ال�سَّ �س���رِة �سَ ���اد�ِص من َحزيران/2006 م/ َبقيت )ُهدى( بنُت تلَك الأُ ال�سَّ

ٌة.  يقول: جلرائمي بقيَّ

ِة الَّتي خّطها �س���اعُرنا،  ���عريَّ ، تعاَل نقُف اأماَم هذه اللَّوحِة ال�سِّ ���اِعِر والنَّ�صِّ عزي����زي التِّلمي����ُذ: بع���َد اأن قراأَت نبذًة عن ال�سَّ
لنتلّم�َص ما ف يها من َم�ساِعَر َحَمَلها اإلينا حَممود دروي�ص: 

ً
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على �شاطِئ �لبحِر بنٌت. وللبنِت �أهٌل
ولاأهِل َبْيٌت. وللَبْيِت نافذتاِن وباْب  

وف ي �لبحِر بارجٌة تت�شّلى
ْيِد �ملُ�شاِة على �شاطِئ �لبحِر: ب�شَ

�أَربعٌة، خم�شٌة، �شبعٌة
َي�شُقطوَن على �لّرمِل، و�لِبنُت تنجو قليًا

الأَنَّ يد�ً من �شباٍب
يد�ً ما �إلهّيًة �أَ�شعفْتها، فنادْت: �أبي

يا�أبي! قْم لرنجَع، فالبحُر لي�َش الأمثالِنا !
مْل ُيجْبها �أبوها �ملُ�شّجى على ظلِِّه

ف ي َمهبِّ �لِغياِب

َدٌم ف ي �لّنخيِل، َدٌم ف ي �ل�ّشحاِب
وُت �أعلى و�أبعَد مْن يطُ� بها �ل�شّ
�شاطِئ �لبحِر. َت�ُشُخ ف ي لَيِل برّيٍة

دى ال �شدًى لل�شّ
فت�شُ� هي �ل�ّشخَة �الأبدّيَة ف ي خٍ�

عاجٍل، مل يعْد خ��ً عاجًا
عندما

عادِت �لّطائر�ُت لتق�شَف َبيتًا بناِفذَتْنِ وباْب!
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املفردات اجلديدة
�ضل بني الكلمِة ومعناها:

وتامل�سّجى رجع ال�سّ

املغّطىاأ�سعَف

اأنقذ�سدى

الِفْكَرة العاّمة
حيَحَة مّما ياأتي: اخت الفكرَة العاّمَة ال�ضَّ

ة. هايَنِة على �ساطِئ غزَّ اأ. جرميُة ال�سَّ

هايَنِة القنابَل على املنازِل. ب. اإلقاُء ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
: ئي�َضَة الواردَة ف ي النَّ�صِّ اأمتم الفكَر )الأحداث( الرَّ

وجوُد بارَجٍة ف ي عر�ِص البحِر. ■

■  

■  

■  
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ال�صتيعاب والفهم
؟ ئي�ضُة ف ي النَّ�صِّ 1 ما احلادثُة الرَّ

 

مان(؟ خ�ضيَّات، والبيئَة )املكاَن والزَّ ِة، حّدد منها: ال�ضَّ 2 النَّ�صُّ يحمُل عنا�ضَر الِق�ضَّ

 

حيحَة من املغلوط ف يها ف ي كّل مّما ياأتي: 3 مّيز الإجابة ال�ضّ

بارجٌة تت�سلَّى ب�سيِد املُ�ساِة: ■

Ԁ .هاينُة يقتلوَن عن غرِي َق�سٍد ال�سّ

Ԁ .هاينُة يقتلوَن وي�ستمِتعوَن بالَقتِل ال�سّ

Ԁ   .هاينُة ُيحّبوَن امَلَرَح والتَّ�سلَيَة ال�سّ

حاِب: ■ دٌم ف ي النَّخيِل، دٌم ف ي ال�سَّ

Ԁ .حاب لن ميوَت َدُمُه و�سُيعطي كالنَّخيِل وال�سَّ

Ԁ .حاَب ُن النَّخيَل وال�سَّ دُمُه ُيلوِّ

Ԁ  .دُمُه غزيٌر

وَت الأبقى ف ي راأيِك مع التَّعليل: ٌة، اخت ال�ضَّ 4 ف ي النَّ�صِّ اأ�ضواٌت عدَّ

�سوُت اجلرمَيِة.   ■

ِة.  ■ حيَّ �سوُت ال�سَّ

اهِد.   ■ �سوُت ال�سَّ
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ

َع حتَتها خّط ف ي اجلمل الآتية: 1 بنّي معنى الكلمة الَّتي ُو�ضِ

مل ُيِجْب اأبوها: )………………………( ■

حالُة دوَل العامِل كلَّها. )………………………(. ■ مل َيُجِب الرَّ

ويلِّ الإن�سايّن. )………………………(. ■ َيِجُب على اجلميُع احتاُم القانون الدُّ

2 امالأ اجلدول الآتي وفق النموذج:

املعنى املَْق�ضوداملعنى املعجمّيالأَلفاظ امل�ضار اإليها بخّط

وؤيَةيدًا من �سباب يدٌّ خف ّيٌة منِقذٌة ل ُتَرىماء يتكاثُف َيحُجُب الرُّ

دى   ل �سدى لل�سَّ

رخُة   ال�سّ

تدريبات قرائّية

اقراأْ الّن�ّص مراعياً ما ياأتي:

قيِم لإبراِز املعاين. ■ عالمات التَّ

وِت واحَلركة.  ■ اإظهاَر امل�ساعِر بال�سّ
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تدريبات لغوّية
1 اجمع كاّلً مّما ياأتي:

بارجة:   ■

ّية:   ■ برِّ

ظّل:   ■

خب:   ■

2 عّلل كتابة التَّاِء ف ي الكلمات الآتية:

م�ساة:   ■

بْنت:   ■

اأربعة:   ■

التذّوق
1 امالأ اجلدول الآتي باملطلوب َوْفَق النَّموذِج:

ورُة اأو الِعَباَرة ال�ّضعور الَّذي ُتثريُهال�ضُّ

اخلوف.... احلقدف ي البحِر بارجٌة تت�سلَّى ب�سيِد املُ�ساة

ٍة يَّ  ت�سُرُخ ف ي ليِل برِّ

ائراُت لتق�سَف  عادت الطَّ

حاِب  دٌم ف ي النَّخيِل، دٌم ف ي ال�سَّ

دى.  ل �سدى لل�سّ
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����رخة الأبدّية، والبارجة( اخْت  2 بداأت الق�ض����يدُة بوجود )بنت واأهل وبيت وبارجة للعدّو(، وانتهت ببقاء )البنت ال�ضَّ

ما توحي به نهاَيُة الق�ضيدِة مّما ياأتي:
التَّ�ساُمُح. ■
عفُو العدوِّ عن الأطفاِل. ■
راُع مع الَعدوِّ باٍق وم�ستمٌر. ■ ال�سِّ
■ . اإبراُز ق�سوِة العدوِّ

3 اإلَم رمز ال�ّضاعر ب�� )البارجة(؟.

  

فائدة

�ِضماُت الق�ضيدِة احلديثِة�ِضماُت الق�ضيدِة القديِة

الق�سيدُة تتناَوُل ِفكرًة واحدة.  ■كلُّ بيٍت يكّوُن فكرًة م�ستقلًَّة.  ■

■  . .  ■وحدُة القاف يِة والّرويِّ ُع القاِفَيِة والّرويِّ تنوُّ

وِل.  ■البيُت يتاألَُّف من �َسطريِن ُمت�ساويني.  ■ ُة غرُي ُمت�ساوَيِة الطُّ عريَّ الأ�سُطر ال�سِّ

ا�ستخداْم الّرمِز.  ■

4 مثِّْل من النَّ�صِّ لثنتني من �ضماِت الق�ضيَدِة احَلديثة:

 

 

 

 

 

 

�أح�شنت �الإجابة يابطل 
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ر�س الّرابع اإ�صناُد الفعِل املُعتلِّالدَّ
فع )املثال ، الأجوف( اإىل �صمائرِ الرَّ

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
مائِر.. 1 اإ�سناِد الفعِل املُعتلِّ املثاِل والأجوِف اإىل ال�سَّ
 حتديِد التَّغيرِي الَّذي يطَراأُ على الأفعاِل املُعتلَِّة. . 2
ماِئِر ف ي جمٍل ُمف يدٍة.. 3 ا�ستخداِم الأفعاِل املُ�سنَدِة اإىل ال�سَّ

تاأّمل وتذّكر
لميُذ: لنتذّكر معًا:  عزيزي التِّ

الِة  ثِة املُخاطبة، نا الدَّ كة، واو اجلماعة، األُف الثنني، نوُن النُّ�سوِة، ياء املوؤنَّ فع املُتحرِّ كة هي:)تاء الرَّ فِع املتحرِّ �ضمائُر الرَّ
على جماعِة الفاعلني(. 

ُة حرَف علٍِّة، واأحرُف العلَِّة هي )الألف، الواو، الياء(: الفعل املعتّل: ما كان اأحُد اأحُرِفِه الأ�سليَّ
اأنواُعه:

املعتّل املثال: ما كانت فاوؤُُه حرَف علٍَّة )وقف ، وعد(.  ■
املعتّل الأجوف: ما كانت عيُنُه حرَف علٍَّة )قال، نام، مال(.  ■
اق�ص: ما كانت لُمُه حرَف علٍَّة )ق�سى، دعا، م�سى(. ■ املعتّل النَّ

عزيزي التِّلميُذ تاأّمْل اجلدول الآتي، ُثمَّ اأجب:
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املهّمة 1

الأَْمثَلة
اإ�ضناُد الفعِل املُعتلِّ املِثال:

مائر اإ�ضناد الفعل املعتّل املثال )و�ضَل( اإىل ال�ضَّ

مري التَّغيريالأمرالتَّغيريامل�ضارعالتَّغيرياملا�ضيال�ضّ

و�سْلُتاأنااملتكّلم
ل يحدث 
ُلف يه تغيري اأ�سِ

يحذف 
  حرف العلة

ُلو�سْلنانحن    َن�سِ

املخاطب

و�سْلَتاأنَت
ل يحدث 
ُلف يه تغيري ْل َت�سِ �سِ

يحذف 
حرف العلَّة

لني و�سْلِتاأنِت َت�سِ
يحذف 

ِليحرف العلَّة  �سِ
الن و�سْلُتمااأنتما ال ت�سِ  �سِ
الن و�سْلُتمااأنتما ال ت�سِ  �سِ
ُلوا ت�سُلون و�سْلُتْماأنتم  �سِ
ْلَن و�سْلنُتَّاأننتَّ ْلَن َت�سِ  �سِ

الغائب

و�سَلهو
ل يحدث 
ُلف يه تغيري َي�سِ

يحذف 
  حرف العلَّة

   ت�سُل و�سلتهي
الهما الن و�سَ    َي�سِ
الن و�سالهما    َت�سِ
ُلون و�سُلواهم    َي�سِ
ْلَن و�سْلَنهنَّ    َي�سِ
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مائِر ف ي املا�سي؟ 1 هل حدث تغيري عندما اأُ�سِنَد الفعل )و�سل( اإىل ال�سَّ

 
 

مائِر ف ي امل�سارع والأمر؟ 2 ما التَّغيرُي الَّذي طراأَ على حرِف العلَِّة عندما اأُ�سِنَد اإىل ال�سَّ

 
  

ال�صتنتاج
ا ف ي امل�سارع والأمر ف ُيحَذُف حرُف  فِع ل يحدث ف يِه اأيُّ تغيري، اأمَّ اإذا اأ�س���ند الفعل املا�س���ي املعتّل )املثال( اإىل �سمائِر الرَّ

الِعلَِّة.
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تدّرب
اأ�ضند الفعل )وقف( اإىل �ضمائر الّرفع ف ي املا�ضي وامل�ضارع والأمر.

مائر اإ�ضناد الفعل املعتّل املثال )وقَف( اإىل ال�ضّ

مري التَّغيريالأمرالتَّغيريامل�ضارعالتَّغيرياملا�ضيال�ضَّ

املتكّلم
      اأنا

      نحن

املخاطب

      اأنَت

      اأنِت

      اأنتما

      اأنتما

      اأنتم

      اأننتَّ

الغائب

      هو

      هي

      هما

      هما

      هم

      هنَّ
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املهّمة 2

الأَْمثَلة
اإ�ضناد الفعل املعتّل الأجوف )عاد(:

مائر اإ�ضناد الفعل املعتّل الأجوف )عاد( اإىل ال�ضَّ

مري التَّغيريالأمرالتَّغيريامل�ضارعالتَّغيرياملا�ضيال�ضَّ

ُعْدُتاأنااملتكّلم
ُيحذف 

اأعوُدحرف العلَّة
ُيعاد حرف 

  العلَّة اإىل اأ�سلِه
   نعوُد ُعْدنانحن

املخاطب

ُعْدَتاأنَت
ُيحذف 

تعوُدحرُف الِعلَّة
ُيعاد حرف 

ُعْدالعلَِّة اإىل اأ�سله
ُيحَذف 

حرُف العلَِّة

ُعوِدي تعودين ُعْدِتاأنِت
ُيعاد حرُف العلَِّة 

اإىل اأ�سله

 ُعوَدا تعودان ُعْدمُتااأنتما
 ُعوَدا تعودان ُعْدمُتااأنتما

ُعوُدوا تعودون ُعْدُتْاأنتم
ُيحَذف 

حرُف العلَِّة

ُعْدَن َتُعْدَن ُعْدُتنَّاأننتَّ
ُيحَذف 

حرُف العلَِّة

الغائب

عاَدهو
ل يحدث 
يعوُدف يه تغيري

ُيعاُد حرُف 
  العلَِّة اإىل اأ�سله

   تعوُد عادْتهي
   يعودان عاداهما
   تعودان عاَدتاهما
   يعودون عاُدواهم

ُعْدَنهنَّ
ُيحَذف 

َيُعْدَنحرُف العلَِّة
ُيحَذف 

  حرُف العلَِّة
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1 ما التَّغيرُي الَّذي طراأَ على حرِف العلَِّة عنَد اإ�سناِد الفعل املا�سي املعتلِّ الأجوِف اإىل �سمائر املتكّلم واملخاطب؟ 

 

كة الَّتي ُحِذَف معها حرُف العلَِّة، ُثّم عّلل ال�ّسبب؟  فِع املُتحرِّ 2 �سمِّ �سمائَر الرَّ

 

؟  مِّ ُل الفعل بال�سَّ َك اأوَّ 3 مِلَ ُحرِّ

 

مري امل�ستثنى من ذلك؟  4 هل حدَث تغيرٌي عندما اأُ�سِنَد الفعُل املا�سي املُعتّل الأجوف اإىل �سمائِر الغائب؟ ما ال�سّ

 

5 ما الّتغيرُي الَّذي طراأَ على حرف العلَِّة عندما اأُ�سنَد الفعل امل�سارع املعتّل الأجوف اإىل غري نوِن الّن�سوة؟ 

 

6 ماذا حدث عندما اأُ�سنَد الفعل اإىل نون الّن�سوة؟ اذكر ال�ّسبب. 

 

ر ونون الّن�سوة؟  7 ما الّتغيري الذي اأ�ساَب الفعل املعتّل الأجوَف عندما اأُ�سنَد ف ي الأمِر اإىل غري املفرد املذكَّ

 

ر ونون الّن�سوة؟  8 ما الّتغيرُي الَّذي طراأَ على فعل الأمر املُعتّل الأجوِف عندما اأُ�سنَد اإىل �سمرِي املفرد املذكَّ
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ال�صتنتاج

ُلُه اإذا كانت األُفُه منقلبًة عن واو  ■ فِع، وُي�سمُّ اأوَّ ُيحذُف حرُف الِعلَِّة من )املا�س���ي الأجوف( عنَد اإ�س���ناِدِه اإىل �س���ماِئِر الرَّ

ُلُه ف ي غري ذلك.  ف ي امل�سارع، وُيك�َسُر اأوَّ

ُك ما قبل حرف العّلة املحذوف بحركٍة  ■ ُيحَذُف حرُف الِعلَِّة من )امل�س���ارع الأجوف( عنَد اإ�س���ناِدِه اإىل نوِن الّن�سوِة وُيحرَّ

مائِر.  ِة ال�سَّ ُتنا�سبه وُيَعاُد اإىل اأ�سلِه عند اإ�سناِدِه اإىل بقيَّ

���ّم اإذا كان املحذوُف  ■ ُك بال�سّ ِر ونون الّن�س���وة وُيحرَّ ُيحذُف حرُف الِعلَِّة من )الأمر الأجوف( اإذا اأُ�س���نَد اإىل املفرد املذكَّ

اأ�سلُه واوًا وبالك�سِر اإذا كان املحذوف اأ�سله ياًء.

تدّرب
اأ�ضند الفعل )قال( ف ي املا�ضي اإىل �ضمائر الّرفع منتبهاً حلركة اأّوله عند الإ�ضناد. 
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قومي النهائّي التَّ
1 اقراأ ما ياأتي، ُثمَّ اأجب:

َل بالكت���ب �ل�شحابا ل�����م �أج��ْد يل و�ف ي���ًا �إالَّ �لكت�اب�ا�أنا من ب���دَّ

ل��ي�ش بال��و�ج���ِد لل�ش�احب عابا�شاح���ٌب �إْن عبت���ُه �أو مل َتِع���ْب

�ْر ف يه ع��ن مِت و طاباُربَّ لي�����ٍل ل��م ُنق�شِّ �َشَم���ٍر طال عل���ى �ل�شّ

مرَي اّلذي اأُ�سنَد اإليه ف ي امل�سارع واذكر التَّغيرَي الذي اأ�سابه؟   ■ ا�ستخرج فعاًل معتاّلً مثاًل، ثّم بنّي ال�سَّ
 
 

مري الذي اأُ�سند اإليه ف ي املا�سي وامل�سارع واذكر التَّغيرَي الذي اأ�سابه؟   ■ ا�ستخرج فعاًل معتاّلً اأجوف، ثّم بنّي ال�سّ
 
 

مائِر ف ي �ضيغة الأمر، ُثّم اذكر التَّغيري الَّذي اأ�ضاب حرف العّلة ف ي  2 اأ�ضند كاًل من الفعليني: )وجد، عاب( اإىل ال�ضَّ

ُكلٍّ منهما.

مري التَّغيري الذي اأ�ضابهعابالتَّغيري الذي اأ�ضابهوجدال�ضَّ

    اأنَت
    اأنِت

    اأنتما
    اأنتما
    اأنتم
    اأننّت

بوركت جهودك 
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ر�س اخلام�س ورِةالدَّ الّتعليُق على ال�صّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

حتديِد خ�ساِئ�صِ التَّعليِق. . 1
التَّعليِق على �سورة.. 2

تعّرف
ورة الآتية، ثّم اقراأ التَّعليقات التي َتليها: 1 تاأّمل ال�ضّ

َك. ■ ِد عنواُن ُرقيِّ التزاُمَك باملوِعِد املُحدَّ

الوقُت من َذَهٍب اإن مل ت�ستثِمرُه َذَهَب. ■

الّرك�ُص ريا�سٌة للج�سِم. ■
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ورة، َوْفَق النَّموذِج الآتي: 2 بنّي العالقة بني كّل من الّتعليقات ال�ّضابقة وال�ضّ

للةالتَّعليق الدَّ

ِد عنواُن رقّيك ال�ّسرعةالتزاُمَك باملوعِد املُحدَّ

………………………………الوقُت من ذهٍب اإن مل َت�ستثمرُه َذَهَب

………………………………الّرك�ُص ريا�سٌة للج�سِم

3 اخت مّما ياأتي ال�ضمات املنا�ضبة لكّل جملة من جمل الّتعليق:

الإيجاز. ■

ّقة. ■ الدِّ

الإطالة. ■

رافة. ■ الطَّ

العمق. ■

تعّلم
���ورٍة انطالقًا من  ُ عن م�س���موِن �سُ ����ورة: هو جملٌة اأو عبارة، وقد يكوُن كلمًة، ُتكتُب اأو ُتطلُق �س���فوّيًا ُتعبِّ الّتعليق على ال�ضّ
دلئَل موجودٍة ف يها، حيُث ي�سقُط املعلُِّق النعكا�سات النف�سّية لل�سورة عليه ف ي تعليق، وقد يكوُن التَّعليُق طريفًا اأو جاّدًا.

من خ�ضائ�ص التَّعليِق اأن يكون: موجزًا، ودقيقًا يدلُّ على ُعمِق النَّظر.
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تدّرب
1 اقراأ التَّعليق الآتي ودليله، ثمّ اأ�ضف تعليقاً ودليالً منا�ضبني له من عندك:

Sandy/Chuck Harris :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/27784972@N07/4801089832/in/photostream/ :امل�صدر

التَّعليق: اإّنها حُمكمُة الإغالِق.
ليل: عدُم تنقيِط املاء. الدَّ
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 Matthew Paulson :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/matthewpaulson/5998309360 :امل�صدر

الّتعليق: كونوا جميعًا ول تتفّرقوا.
ِة الأّم اأماَم الِفراِخ كاأنَّها ُتعطيهم َدر�سًا. الّدليل: وقوُف الَبطَّ
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ورَة الآتية، ثّم حّدد مكّوناتها: 2 تاأّمل ال�ضُّ

Paul Saad :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/kartaba/14501630351/  :امل�صدر

 
 
 
 
 
 

ورة: 3 اأكمل اجلمَل الآتية بحيث ت�ضّح اأن تكون تعليقاً ينا�ضب ال�ضُّ

�ساهٌد على   ■

زالوا وما زالت   ■

اأبواٌب عاليٌة ودياٌر   ■

الإن�سان يفنى و   ■
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طّبق
ور الآتية:  اكتب عدداً من الّتعليقات امل�ضتوحاة من عنا�ضر ال�ضّ

  Roger Bunting :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/susan_g/7306899514 :امل�صدر
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 David Stanley :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/davidstanleytravel/15793396170 :امل�صدر
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َب باأمري ال�سعراء، من اأعماله: )ال�سوقّيات - م�سرع كليوباترة(. �ساعر عربي م�سري )1868 - 1932(م ُلقِّ
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ر�س الأّول الكتابالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذِج اأن تكون قادراً على: 

ئي�سِة. . 1 ِة والرَّ ا�ستنباِط الِفَكِر العامَّ
املوازنِة بنَي بيتني من حيث امَل�سموِن.. 2
تذّوق الن�ص جمالّيًا.. 3

اإ�صاءة على الن�ّس: الكتاب �سديق الإن�سان، يوؤن����ص وحدته، وي�س���يء ظلمتُه، وي�سافُر به اإىل ثقافات العامل، ويفتُح له اآفاَق 
امل�ستقبل امل�سرق.

الن�ّس:

- 1 -

�َحابا 11 َل بالُكْتِب �ل�شِّ مل �أِج����ْد لِ�ي و�ِفي����ًا �إِال �لِكَتابا�أَنا َمْن ب���دَّ
اح�ِب َعاَب�ا�شاِح���ٌب �إِْن ِعْبَت���ُه �أْو مْل َتِع�ْب   21 لي�َش بالو�ج����ِد لل�شَّ
َدِن����ي 31 وَك�َشاين ِمْن ُحِل�ي �لَف�شِل ِثَيْاَبا ُكّلَم����ا �أَْخَلْقُت����ه ج�دَّ
  - 2 -

حَب����ٌة مْل �أ�ْش���ُك ِمنه���ا ِرْيبًة 41 وِوَد�ٌد ل����ْم يكلِّْفِن����ي ِع�َتاَب����ا�شُ
ْ ف ي���ِه عْن 51 ْمِت وَط�اَباُربَّ لي���ٍل مْل ُنق����شِّ �َشَمٍر َطاَل عل���ى �ل�شَّ
ْث �أو يِج�ْد       61 �قِت�شابا�إِْن يِج���ْدين يتَح���دَّ مَلًا، َيط�وي �الأحاديَث 
  - 3 -

ْخ���و�ِن ُيْبِغيَك �لتُّقى     71 َو�با�شالِ���ُح �الإِ ور�َش�يُد �لكْت���ِب يْبِغيَك �ل�شَّ
َيِج����ِد �جِل���دَّ َوال َيْع�َدْم ُدعاب�اَم���ْن ُيطالِْع����ُه وي�شَتاأِْن����شْ ِبه 81
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املفردات اجلديدة

َعاَب�ا:النقي�سة واملذّمة. اأَْخلَْقُت�ه: اأبليته. ِرْيبًة: الظّن وال�ّسك. ُيْبِغيَك: يعينك على نواله.

الِفْكَرةُ العاّمة
امَتِة:  حّدد الفكرة العاّمة للن�ص مّما ياأتي بعد القراءِة ال�ضّ

الِح. احِب ال�سّ حَبُة الكتاِب وفواِئُدها.اأ. فوائُد ال�سّ ت. املحافظُة على الِكتاب.ب. �سُ

ح ال�صَّ
حّدد البيَت الذي �ضرُحُه ما ياأتي: 

يَء الكثرَي  كّلما طالعُت ف ي الكتاِب واأبليُتُه اأعطاين املزيَد من العلوِم اجلديَدِة، واألب�سني من جماِل الأخالِق والَف�ساِئِل ال�سَّ
)البيت رقم. ....... (

ال�صتيعاب والفهم
1 مب و�سف ال�ّساعُر الكتاَب ف ي البيت الأّول؟ 

 
2 قال ال�ضّاعرُ مطران:

�شل���وًة حائ���َف  �ل�شّ يل ف ���ي �جللو�ِش وف ���ي �لقيام�أج���د 
وازن بني هذا البيت والبيت الأخري من النَّ�صِّ ال�ّسابق من حيث امل�سمون. 
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3 ا�سرح البيَتني الأّول والثَّاين من النَّ�صِّ ال�ّسابق:

 

 

 

 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
ح معنى الكلمتني املتماثلتني: 1 و�ضّ

ذو اجِلدِّ ي�سُل اإىل هدِفِه   ■

منحت احلياُة اجَلدَّ احلكمَة   ■

2 اأكمل ما ياأتي: 

■ .)………( حاب  مفرد: ال�سّ

■ .)………( جمع: كتاب 

تدريبات قرائّية
وت واحلركة. ًة، ُمراعيًا مَتثيَل املعنى بال�سّ ابَق قراءًة جهريَّ اقراأ النَّ�صَّ ال�سَّ

تدريبات لغوّية
وابا(. كيَب الآتي: )يبغيك ال�ضّ 1 حاِك التَّ

 
 

وابا(. مت - ال�ضَّ 2 رّتب الكلمات الآتية بح�ضِب وروِدها ف ي ُمعَجٍم ياأخُذ باأواِئِل الكلمات:)�ضالح - �ضحبة - ال�ضَّ
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ر�س الّثاين اإ�صناُد الفعِل املُعَتلِّ الناق�س الدَّ
ماِئرِ )2( اإىل ال�صَّ

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

تعريِف الِفعِل املُعتّل.. 1

ت�سنيِف الفعِل املُعتلِّ ِبح�سِب َموِقِع حرف العلَِّة.. 2

ماِئر.. 3 اق�صِ ف ي املا�سي واملُ�سارع والأمر عنَد اإ�سناِدِه اإىل ال�سَّ بياِن التَّغيرِي اّلذي يطراأُ على الفعِل املُعتلِّ النَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذلنتذّكر معاً:





















 





131

�ساط لميذ لنبداأ النَّ عزيزي التِّ

املهّمة 1

الأَْمثَلة
بنّي الغايل اقراأ الأفعال الآتية، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة:

اأ. و�سَل.
ب. �ساَل.
ت. �سما.

1 ما نوُع كلٍّ من الأفعاِل ال�ّسابقة، اأ�سحيحٌة اأم معتلٌَّة؟  

لِه حرف ِعّلة؟   2 ماذا ن�سّمي الفعَل الذي ف ي اأوَّ

3 ماذا ن�سّمي الفعل الذي ف ي و�سطِه حرُف علَّة؟  

4 ماذا ن�سّمي الفعل الذي ف ي اآخرِه حرُف علَّة؟  

ال�صتنتاج
اأنواع الفعل املعتّل:

لُه حرُف ِعلَّة )وقَف - و�سَل(. ■ املثال: ما كان اأوَّ

الأجوف: ما كان اأو�سطه حرف علَّة )�ساَل - ماَل(. ■

الّناق�ص: ما كان اآخرُه حرُف علَّة )�سما - بكى(. ■

تدّرب
�ضع خطاً حتت الفعل املعتلِّ النَّاق�ِص:
)اأجاب - هوى - �ساأَل - �سقى - دنا(.
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�ساِط الآتي: لميُذ لننتقل اإىل النَّ عزيزي التِّ

املهّمة 2

الأَْمثَلة
بنّي الغايل اقراأ الأفعال الآتية، ثّم اأجب:

اأ. �سكا: �سكوت - �سكونا.
ب. ر�سي: ر�سيت - ر�سيا - ر�سينا.

ت. رمى: رميُت - رمينا - رميا.
ث. �سكا: �سَكوا - �سكت.

1 ما نوع كّل من الأفعال ال�ّسابقة؟ 

 

الة على الفاعلني(؟  2 ما الّتغيرُي الَّذي طراأ عليها عند اإ�سناِدها اإىل )األف الثنني، نا الدَّ

 

ال�صتنتاج

الة على الفاعلني، نون الّن�س���وة. فحكمه ما  ■ كة، األف الثنني، نا الدَّ اق�ص اإىل التَّاء املُتحرِّ اإذا اأُ�س���ِنَد الفعُل املا�س���ي النَّ
ياأتي:

Ԁ .املُعتلُّ الآخر بالألف: ُتردُّ اإىل اأ�سِلها

Ԁ .املعتلُّ الآخِر بالياء ل يحُدُث ف يِه اأيُّ تغيري

اكنة ُحِذَف َحرُف الِعلَِّة، وُفتَح ما قبَل واو اجلماعة ف ي املعتّل  ■ اأنيِث ال�سَّ اإذا اأُ�س���ِنَد اإىل واو اجَلماعِة اأو ات�س���لت بِه تاُء التَّ
مَّ ما قبله ف ي غريه. بالألِف، و�سُ
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تدّرب
مرَي الَّذي اأُ�ضِنَد اإليه:  حّدد الفعَل املعتلَّ النَّاق�َص، واذكر ال�ضَّ

با ن�َسوا املوتى فارتاحوا اإىل الّلهو وال�سّ
 
 

املهّمة 3

الأَْمثَلة
بنّي الغايل اقراأ الأفعال الآتية، ثّم اأجب:

اأ. ي�سكو: هما ي�سكوان - هّن ي�سكني - اأنِت ت�سكني - هم ي�سكون.
ب. ير�سى: هما ير�سيان - هّن ير�سني - اأنِت تر�سني - هم ير�سون.
ت. مي�سي: هما مي�سيان - هّن مي�سني - اأنِت مت�سني - هم مي�سون.

1 ما نوع كلٍّ من الأفعاِل ال�ّسابقة؟  

2 ما الّتغيري الَّذي طراأ عليها عند اإ�سنادها اإىل )األف الثنني، نون الّن�سوة(؟  

3 ما التَّغيرُي الَّذي طراأ عليها عند اإ�سنادها اإىل )واو اجلماعة، ياء املوؤّنثة املخاطبة(؟  

ال�صتنتاج
ثة املخاطبة ُيحذُف حرُف الِعلَِّة منه. ■ اإذا اأُ�سنَد امل�سارُع املُعَتلُّ الآخِر اإىل واو اجلماعة اأو ياء املوؤنَّ
اق�ُص اإىل األف الثنني اأو نون الّن�سوة فحكُمُه:  ■ اإذا اأُ�سنَد امل�سارع النَّ

Ԁ .ُيعاُد حرف العلَِّة اإىل اأ�سِلِه اإذا كان األفًا

Ԁ .ل يحدث تغيري اإذا كان ياًء
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تدّرب
ما التَّغيرُي الَّذي طراأَ على حرف العلَّة ف ي الأفعال الآتية؟

هم يدعون:   ■
هما ي�سبَوان:   ■
هم يروون:   ■

املهّمة 4

الأَْمثَلة
بنّي الغايل اقراأ الأفعال الآتية، ثّم اأجب:

اأ. ي�سكو: اأنت ا�سُك. اأنتم ا�سكوا. اأنِت ا�سكي. اأنتما ا�سكوا. اأننّت ا�سكون.
ب. يرمي: اأنت ارِم. اأنتم ارموا. اأنِت ارمي. اأنتما ارميا. اأننّت ارمني.

ابقة؟   1 ما نوع كلٍّ من الأفعاِل ال�سَّ

2 ما الّتغيرُي الَّذي طراأَ عليِه عنَد حتويِلِه اإىل الأمر؟  

ال�صتنتاج
. اِق�صِ ماِئِر يحدُث ف يه ما يحدث ف ي امل�سارع املُعَتلِّ النَّ اق�ُص اإىل ال�سَّ اإذا اأُ�سنَد الأمُر املُعتلُّ النَّ

تدّرب
ما التَّغيري الَّذي طراأَ على الأفعال الآتية:

اأنتم ادنوا:   ■

اأنتما ادنَوا:   ■

اأننتَّ ا�سقني:   ■
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قومي النهائّي التَّ
مائر: 1 اأ�ضند الأفعال امل�ضارعة اإىل ال�ضَّ

يعلو:   ■
 
ي�سوم:   ■

 
يهوى:   ■

 

2 زن الفعل ف ي اجلملتني الآتيتني:

اأنتم ت�سُموَن بالعلِم والف�سيلة: ■
 
 
اأننتَّ ت�سُموَن بالعلِم والف�سيلة: ■

 
 

3 اأعرب فعل الأمر ف ي كلٍّ من اجلملتني الآتيتني:

ابِن الوطَن بالعلِم ■
 
 
 
اأّيتها الفتاُة: ابني الوطَن بالعلِم  ■

 
 
 

اأح�صنت الإجابة



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

كاتب عربّي م�سري )1886 - 1954 م( من اآثاره: )فجر الإ�سالم - �سحى الإ�سالم - ف ي�ص اخلاطر(. 
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ر�س الّثالث اأوقاُت الفراِغالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ياِع الَوقِت.. 1 قراءِة املقَطِع الأّوِل قراءًة جهرّيًة ُمِبزًا �ُسعوَر الأ�سِف على �سِ
ِة للنَّ�صِّ والِفَكِر الّرئي�َسِة. . 2 ا�ستنباِط الِفكَرِة الَعامَّ
فهِم النَّ�صِّ وتذّوِقِه.. 3

اإ�صاءة على الن�س: اأ�س���بح التفكري مبلء اأوقات الفراغ مبا ينفع حاجًة ملّح���ة؛ فالوقُت ثروٌة من اأهّم الرثوات التّي ُيطالب 
الإن�ساُن باحلفاظ عليها.

َّ نفّذ الأن�سطةَ التي تَليهِ:اإذا كاَن الّزمُن هو املاّدُة اخلاُم ل�ستغالِل املاِل وحت�سيِل  َّ الآتي، ثُم لميذُ اقراأ النَّ�ص عزيزي التِّ

العلِم وك�سِب ال�سّحِة فكْم اأ�سعنا من كلِّ ذلَك! وكْم اأعماٍر ت�سيُع ف ي عبٍث ل ف ي عمِل دنيا ول اآخرة! ومن نتيجِة �سياِع 
اأِن ف ي عامِل الُكتب؛ فهناَك القناعُة بالقليِل والّنوُم على  مِن ك�ساُد الكتِب واملجاّلِت اجلدّية، وال�ّساأُن ف ي عاملِ املاِل كال�سَّ الزَّ
اتُب الذي ل يدعو اإىل جهٍد، ل�سُت اأريُد من املحافظِة على الوقِت اأن مُيالأ كّله بالعمل واأن تكوَن احلياُة  الوظيفِة، والعمُل الرَّ
كّلها جّدًا ل هزَل ف يها، واأن تكوَن عاب�سًة ل �سحَك ف يها فقد كان هذا هو املثُل الأعلى ف ي القرون الو�سطى. اأريُد اأّل تكوَن 

اأوقاُت الفراِغ طاغيًة على اأوقاِت العمِل بل اأن تكوَن اأوقاُت الفراِغ خا�سعًة حلكِم العقِل كاأوقاِت العمِل.

 Jon Hathaway :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/jonhathaway/15439974589/ :امل�صدر
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املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومعناها:  �ضِ

اتب الثَّابتالرَّ

هزلاخلام

الأ�سلّيا�ستخاء اأو راحة

الِفْكَرة العاّمة
�ضع خطاً حتَت الفكرِة العاّمِة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: 

ب. اآثاُر �سياِع الَعَمل.اأ. ا�ستغالُل اأوقاِت الفراِغ مَلنَفَعِة الإن�سان.

ِة. ت. امليُل اإىل الأعماِل الوظيف يَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
. رّتب الفكَر بح�ضِب َت�ضل�ُضِلها ف ي النَّ�صِّ

اإخ�ساُع اأوقاِت الَفراِغ حُلكِم الَعقِل كاأوقاِت العمل. )………( ■

املُُثُل الُعليا لالإن�ساِن ف ي القروِن الو�سطى. )………( ■

مِن. )………( ■ نتائُج �سياِع الزَّ

ال�صتيعاب والفهم
1 اذكر ثالث نتائج ل�ضياع الوقت:
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حيحَة مّما ياأتي:  2 اخت الإجابة ال�ضَّ

املحافظُة على الوقِت من وجَهِة َنَظِر الكاِتِب تعني اأن مُيالأَ الوقُت كلُُّه ب��:
اأ. العمل.

ب. اللَّهو.
ت. العمل واملرح.

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
اخت مرادف الكلمة امللّونة:

هل �سرفت وقتك ف يما ينفعك؟
 اأ. خليت �سبيله.

ب. اأنفقته.
ت. زّينته.

تدريبات قرائّية
اقراأ املقطع ال�ّسابق ُمبزًا �سعوَر الأ�سِف على �سياِع الوقت.

تدريبات لغوّية
حاِك العبارة الآتية:

عوَن ف ي املقاهي ل َيطلُبون اإلَّ قتَل الوقِت. اإّن الذيَن يت�سكَّ
 

التذّوق
عرّب عن املعنى الآتي ُم�ضتخدماً �ضورًة اأخرى:

كاأّن الوقت عدوٌّ من اأعداِئهم:
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ر�س الّرابع اجلامد وامل�صتّق الدَّ
ة وامل�صادر الثُّالثيَّ

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
1 .. تعريِف ال�سمنِي اجلامِد واملُ�ستقِّ
ا�ستنتاِج نوَعي ال�سِم اجلامد.. 2
متييِز الأ�سماِء اجلاِمَدِة من املُ�ستّقة.. 3
ِة.. 4 حتديِد مفهوِم امل�سدِر ووزِن م�ساِدِر الأفعاِل الثُّالثيَّ

تاأّمل وتذّكر
لميذُة لنتذّكر معًا ما ياأتي: لميُذ/ التِّ عزيزي التِّ

ُتق�َسُم الكلَمُة اإىل:  ا�سم: طفل - ح�سان - كتاب. 
     فعل: ما�ص: قراأ، م�سارع: يقراأ، اأمر: اقراأ.

     حرف: من، اإىل، ثّم، هل. 

املهّمة 1 

الأَْمثَلة
اقراأ الكلمات الآتية، ثّم اأجب:

اأ. ورقة، نافذة، ع�سفور.
ب. مكتوب.

1 هل اأُخذت الأ�سماء )كتاب، نافذة، ع�سفور( من غريها؟  

2 مّم اأُخذت كلمة:)مكتوب(؟  
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ال�صتنتاج
. ال�ضم ق�ضمان جامٌد وم�ضتقٌّ

ال�ضُم اجلامُد: هو الذي ل ُيوؤخُذ من غريه.
: هو الذي ُيوؤخُذ من غريِه. ال�ضم املُ�ضتقُّ

تدّرب
ِة: مّيز الأ�ضماَء اجلامدَة من املُ�ضتقَّ

�سيُط يبني احلياَة بعرِقِه، وُيعطي الكثرَي ول ينتظُر ُمكافاأًة. العامُل النَّ
 
 
 
 

املهّمة 2

الأَْمثَلة
اقراأ املثالني الآتيني، ثّم نّفذ الأن�ضطَة الَّتي َتليهما: 

ِت الثَّقاف ّيِة.  مِن ك�َساُد الُكُتِب وامَلجالَّ ياِع الزَّ اأ. من نتيَجِة �سَ
مِن ينَفُع اخللَق.  حُك واللَِّعُب ف ي جزٍء معقوٍل من الزَّ ب. ال�سّ

1 ا�ستخرج الأ�سماء اجلامدة.  

؟   2 اأتدلُّ كلٌّ من )الكتب واملجاّلت( على ذاٍت ُتدَرُك باحلوا�صِّ

ة؟   حك، الّلعب( من الأ�سماِء اجلامدِة اأم امل�ستقَّ 3 اأُتَعدُّ الأ�سماُء: )�سياع، ال�سّ

4 حّدد الفعل الَّذي ي�سدُر عن كلٍّ من هذه الأ�سماء.  
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ال�صتنتاج
الأ�ضماء اجلامدة نوعان:

ا�ضُم ذات: هو ا�سٌم ُيدَرُك باإحدى احلوا�صِّ اخَلم�ِص.
ا�ضُم معنى: وهو ا�سٌم ُيدَرُك بالعقِل وعنُه ت�سُدُر الأفعاُل والأ�سماُء املُ�ستّقة.

تدّرب
قال ال�ّساعر �سف يق معلوف ف ي اأخيه ال�ساعر فوزي: ■

م���ا هك���ذ� �الأخ���و�ِن يلتقي���اِنف���وزي ومايل ف ي �خلط���وِب يد�ِن

قال ال�ّساعر اأبو فرا�ص احلمداين مفتخرًا بنف�سه: ■

يِف رحب �ملقّلد؟!مت���ى َتخِلُف �الأياُم مثلي لكم فتًى طويَل جناِد �ل�شَّ

ابقني وامالأ اجلدول باملطلوب: ا�ضتخرج الأ�ضماء الواردة ف ي البيتني ال�ضَّ

ال�ضم جامد )معنى(ال�ضم اجلامد )ذات(

 
 

 
 

املهّمة 3

الأَْمثَلة
اقراأ املثال الآتي، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

ا�ِص ف ي القرون الو�سطى َمْن وا�سَل العلَم والتَّجريَب. كان اأف�سُل النَّ

1 ا�ستخرج امل�سدرين الواردين ف ي املثال ال�ّسابق، واذكر الفعل الَّذي ي�سدُر عن كلٍّ منهما.  
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2 ما احلدُث الذي دلَّ عليه كّل منهما؟  

 
؟ ماذا ُي�سّمى كّل منهما؟   ٍ 3 هل دلَّ كلٌّ من هذين ال�سمنِي على وقوِع احلدث ف ي زمٍن معنيَّ

 

ال�صتنتاج
من، وعنُه ت�سدُر الأفعاُل والأ�سماُء املُ�ستّقة. دًا من الزَّ امل�ضدر: ا�سٌم جامٌد معنى ُيدَرُك بالعقِل وَيدلُّ على احلدِث جُمرَّ

تدّرب
عب - القيام - طامح(. مّيز امل�ضدَر ف يما ياأتي، ثمَّ ا�ضتخدمه ف ي جملٍة من اإن�ضائك:)اجلود - جاد - ال�سَّ

 
 
 

املهّمة 4

الأَْمثَلة
اقراأ املثالني الآتيني، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليهما:

اأ. لي�ست احلياة كّلها جّدًا ل هزل ف يها.
ب. قتُل الوقِت هو قتٌل للحياة.

1 ا�ستخرج امل�سادر من الأمثلة ال�ّسابقة.  

2 هات فعل كّل منها، ثّم اذكر عدد اأحرفه.  

3 ما وزن كّل من هذه امل�سادِر؟ اأجاء وزن م�سادِر الأفعاِل الّثالثّية واحدًا ف يها؟  

4 اأميكن العتماُد على قاعدة معّينة ملعرفتها؟  



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول144 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
جوِع اإىل املعجم. م�سادُر الأفعاِل الثُّالثّية �سماعّية ُتعرُف بالرُّ

تدّرب
هات م�ضادر الأفعال الآتية على غرار: 

كتب:   كتابة. ■

دخل:  ……………… ■

ذهب:  ……………… ■

قراأ:  ……………… ■

الّتقومي النهائّي
اكتب فقرة تعرّب ف يها عن اأهميَِّة املطالعِة، ُم�ضتخدماً م�ضادَر الأفعاِل الثُّالثيَِّة الآتية :)القراءة - احلّب - املعرفة(.
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ر�س اخلام�س كتابة الهمزة الدَّ
ف ي كلمتي)لئن ولئال(

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
كتابِة الهمزِة ف ي كلمِة لئن. . 1
كتابِة الهمزِة ف ي كلمِة لئاّل.. 2

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

الأ�س���ُل ف ���ي كتاَبِة اللُّغِة ف�س���ُل كلِّ كلمٍة عن اأختها، لأّن كلَّ كلم���ٍة تدلُّ على معنى خُمتلٍف عن الأخرى، ولكن يجُب و�س���ُل 
م والكاف(. الكلماِت بغرِيها ف يما ل َي�سحُّ الوقوُف عليِه مثل احلرِف املُفرِد و�سعًا )الالَّ

الأَْمثَلة

اأ. لئن.
ب. لئاّل.

1 تاأّمل الكلمتني ال�ّسابقتني ثّم بنّي نوع الهمزة ف ي كلٍّ منهما؟  

م، ثّم بنّي نوَع الهمزة ف يهما؟   2 جّردهما من الالَّ

3 فّك التَّ�سعيَف ف ي )اأّل(، ثّم حّدد الفرَق بني )اإْن و اأْن( من حيث العمل؟  

4 تاأّمل )فاإْن( بعَد تريدها من الفاء، ثّم وازن بينها وبني )لئن( من حيث الكتابة؟  

ماذا ت�ستنتج؟



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول146 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
ا�س���بِة  ف ي كلمِة )لئال( ُكِتَبت الهمزُة  ِة اجلازمِة ف ي كلمة )لئن( وعلى )اأْن( النَّ ���رطيَّ م على )اإْن( ال�سَّ اإذا دخل حرُف الالَّ

َطة. ف يهما وفَق قاعدِة الهمزِة املتو�سِّ

عّلل كتابة الهمزة على �ضورتها، قال تعاىل: {لَِئن �شكرت الأزيدّنكم} )اإبراهيم 7(
 
 
 

ا�ِش عليَك حّجة} )البقرة 150( قال �ضبحانه: {فولّو� وجوهكم �شطره لئّا يكون للنَّ
 
 
 

قومي النهائّي التَّ
م( على )اإْن، اأّل( ف يما ياأتي: اأدخل حرف )الالَّ

�ساِط ُتقبل على احلياة. ■ )اأْن( ت�سعَر بالنَّ
 

حتّدْث خريًا )اإّل( ينفر منك الآخرون. ■
 

بوركت جهودك يابطل
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ر�س ال�ّصاد�س ةالدَّ اإ�صافة حواٍر اإىل الق�صَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرف �سروِط احلوار. . 1
ِة.. 2 حتديِد �سروِط اإ�ساَفِة حواٍر اإىل الق�سَّ
ٍة.. 3 اإ�سافِة حواٍر اإىل ق�سَّ

�ساَط بالإجابة عن الأ�سئلة التي تليها: َة الآتية، ولنبداأ النَّ لميذ اقراأ الق�سّ عزيزي التِّ

تعرّف

 Linda Stanley :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/68732830@N06/6972073207/in/photos tream/ :امل�صدر



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول148 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

، ُذعَر الأرنُب وراَح َيعدو بعيدًا اأَماًل بالّنجاِة وبعَد مّدٍة مَن املطاردِة، التَفَت الأرنُب،  اأطلَق ال�سّياُد كلَبُه وراَء اأرنٍب بريٍّ
وقاَل للكلِب ُم�ستهِزئًا: اإّنك لن ت�ستطيَع الّلحاَق بي. 

���عيُف؟ اأجاَب الأرنُب: لأيّن اأَعدو لأجِل حمايِة َنف�سي، واأنَت َتعدو لأجِل م�سلحِة  ���حَك الكلُب وقاَل: ملاذا اأيُّها الأرنُب ال�سّ �سَ
�ساحِبَك.

تدّرب
1 اأعد احلواَر الذي داَر بني الأرنب والكلب: 

 
 
 
 

2 اخت ال�ّضماَت التي تنا�ضب احلوار ال�ّضابق مّما ياأتي:

خ�سيَّات فكرّيًا(. )ق�سرٌي - مملٌّ - �سائٌق - منا�سٌب لل�ّسخ�سيَّات - اأعلى من م�ستوى ال�سَّ

 

ة؟ 3 كيف ت�ضيُف حواراً اإىل الق�ضّ

 
 

4 اقراأ احلواَر املُ�ضاَف واأكمله:

الكلب: ل اأ�سعى مل�سلَحِة �ساحبي.
الأرنب: اإذًا ملاذا ت�سعى؟
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طّبق
����ِة  اخ����ت ق�ض����ًة م�ض����تعيناً باأقارب����ك، واأ�ض����ف اإليها ح����واراً، حمافظ����اً على �ض����روِطِه من حيث احلفاظ على �ضخ�ض����ّية الق�ضّ
الأ�ض����لّيِة، واأن يكون منا�ض����باً مل�ض����توى ال�ّضخ�ضّيات، وي�ضيف معلومات جديدة عنها، بالإ�ضافة اإىل اأن يكون �ضريعاً ق�ضرياً 

و�ضائقاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول150 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

اأديب عربي لبناين )1893 - 1972( م له مقالت جمموعة، وديوان ب�سم: )عو�سجة ملتهبة(.
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ر�س الأّول املو�صيقاالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ئي�َسِة.. 1 ِة والِفَكِر الرَّ ا�ستخال�ِص الِفكَرِة العامَّ
2 .. وِر الأدبّيِة الوارَدِة ف ي النَّ�صِّ حتليِل ال�سُّ

عزيزي التِّلميذ اقراأ املقطعَ الآتي، ثمّ نفّذ الأن�ضطةَ التي تليه:

ماء. ائِر ف ي اهتزازاِت الأثري، املّت�سِل بَعناِن ال�سَّ اأّيُتها املو�سيقا اأنِت ن�سيُد الّطبيعِة املت�ساعِد من ِفجاِج الأر�ص، الدَّ

د اأنا�سيَدها  عِّ خور، والغاباُت املمتّدُة ف ي الأر�ص، كلُّ الكائناِت ُت�سَ رُي ف ي ُوُكناِتها والأمواُج املُتالطمُة على قامتاِت ال�سُّ الطَّ
ف ي الف�ساِء على اختالِف اأ�سواِتها، وتبايِن نغماِتها.

 Hernán Piñera :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/hernanpc/16964631176/ :امل�صدر



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول152 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املفردات اجلديدة
ل بنَي الكلَمِة ومعناها:  �ضِ

تباعدفجاج

اأع�سا�سهاتباين

رق الوا�سعةوكناتها الطُّ

الِفْكَرة العاّمة
اخت الفكرة العاّمَة الَّتي ُتنا�ضُب النَّ�صَّ مّما ياأتي:

عوب.اأ. احلياُة مو�سيقا. ب. املو�سيقا لَغُة ال�سُّ

ال�صتيعاب والفهم
مباذا و�ضف الكاتُب املو�ضيقا ف ي املقطِع ال�ّضابق؟
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
ح معنى الكلمة املُت�ضابَهِة اأحرفاً املختلفِة �َضبطاً ف يما ياأتي: و�ضّ

ماء.   ■ بيعِة املُتَّ�سِل بَعناِن ال�سَّ اأنِت ن�سيُد الطَّ

اأخَذ الفاِر�ُص بِعنان خيِله.   ■

تدريبات قرائّية
ًا عن اإعجاِبَك باملو�سيقا.  ابَق ُمعبِّ اقراأ املقطَع ال�سَّ

تدريبات لغوّية
خور - الكائنات(. هات مفرَد اجلموِع الآتية: )فجاج - الأمواج - ال�سُّ

 
 
 
 

التذّوق
بيَعِة. دّل على اأركاِن التَّ�ضبيِه ف يما ياأتي:اأنِت ن�سيُد الطَّ

 
 
 

َبِه(. قد حُتَذُف الأداُة اأحيانًا. ه به - اأداُة ت�سبيه - وجه ال�سَّ ه - م�سبَّ تذّكر: اأركاُن التَّ�سبيِه )ُم�سبَّ



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول154 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

م�صادر الأفعال الّرباعّيةالّدر�س الّثاين
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ذكر م�سادر الأفعال الّرباعّية واأوزانها.. 1
حتديد اأوزان الأفعال الّرباعّية.. 2

تاأّمل وتذّكر

عزيزي التلميذ لنتذّكر معاً:

امل�ضدر: ا�سم جامد يدّل على حدث جمّرد من الّزمن وهو املفعول املطلق للفعل.

م�سادر الأفعال الّرباعّية قيا�سّية تختلف باختالف اأوزانها. 

عزيزي التِّلميُذ ابداأ النَّ�ضاَط بقراءِة الفعلنِي الآتيني وم�ضدرهما، ثمَّ الإجابِة عن ال�ّضوؤالني الآتيني:

املهّمة 1

الأَْمثَلة

ُبنيَّ الغايل اقراأ الأفعال، ثّم اأجب: 

اأ. اأ�سمع - اإ�سماع.
ب. اأبعد - اإبعاد.

ابقة، وما وزن كلٍّ منها؟   1 ما عدُد اأحرِف كلٍّ من الأفعاِل ال�سَّ
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2 لحظ الفعل )اأ�سمع( ما م�سدره وما وزن امل�سدر؟  

 

ال�صتنتاج
باعيُّ على وزِن اأفعل م�سدُرُه اإفعال. )اأقبل - اإقبال( حيُح الرُّ الفعُل ال�سَّ

تدّرب

هات م�ضادر الأفعال الآتية:

اأح�سن: ……………………… ■

اأكرم: ……………………… ■

اأ�سرع: ……………………… ■

���ٌة لُتثِبَت دّقَة ُمالَحَظِت���َك، اقراأ الأمثلَة وحاول ا�س���تخال�َص القاعدِة قبَل قراءِتها من  �س���اُط فر�سَ لميُذ هذا النَّ عزيزي التِّ
موذج: النَّ

املهّمة 2

الأَْمثَلة

وزنهامل�ضدروزنهالفعل

اإفعالاإقبالاأفعلاأقبل ■

اإفعالاإعالءاأفعلاأعلى )معتل الاّلم( ■

اإفالةاإقامةاأفعلاأقام )معتل العني( ■



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول156 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

1 ما عدد اأحرف كلٍّ من الأفعال ال�ّسابقة، وما وزن كلٍّ منها؟  

2 هل الأفعاُل ال�ّسابقُة معتلٌَّة اأو �سحيحة؟  

3 ما وزُن م�سدِر كلٍّ من الأفعال ال�ّسابقة؟  

ال�صتنتاج

حيحًا على وزِن اأفعل كان َم�سدُرُه على وزِن اإفعال. ■ باعيُّ �سَ اإذا كان الفعُل الرُّ

ِم على وزِن اأفعل ُتقَلُب لُمُه ف ي امل�سَدِر همزة. ■ باعيُّ معتلَّ الالَّ اإذا كان الفعُل الرُّ

�ُص عنها بتاٍء مربوطٍة. ■ باعيُّ معتلَّ العنِي على وزِن اأفعل حُتَذُف عيُنُه ف ي امل�سَدِر وُيعوَّ اإذا كان الفعُل الرُّ

تدّرب

هات م�ضادر الأفعال الآتية، واذكر اأوزانها:

اأ�سعد:   ■

 

اأثرى:   ■

 

اأنار:   ■

 

لميُذ اأنا واثق اأّنك �ست�ستنتج القاعدَة بنف�سَك، بعد قراَءتَك الأمثلة الآتية، والإجابة عن الأ�سئلة التي َتليها: عزيزي التِّ
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املهّمة 3

الأَْمثَلة

وزنهامل�ضدروزنهالفعل

تفعيلتدريبفّعلدّرب ■

م( ■ تفعلةتزئةفّعلجّزاأ )مهموز الالَّ

م( ■ تفعلةتغنيةفّعلغّنى )معتل الالَّ

1 ما وزن كلٍّ من الأفعال )دّرب، جّزاأ، غّنى(؟  

 

2 اأهذِه الأفعاُل معتلٌَّة اأم �سحيحٌة؟  

 

ابقِة؟   3 ما وزُن م�سدِر كلٍّ من الأفعاِل ال�سَّ

 

ال�صتنتاج

باعّي على وزَن فّعل م�سدر قيا�سّي.  ■ م�سدر الفعِل الرُّ

باعيُّ �سحيحًا على وزن فّعل كان م�سدره على وزن تفعيل.  ■ اإذا كان الفعُل الرُّ

م اأو مهموَزها جاَء م�سدُرُه على وزن تفعلة.  ■ باعيُّ على وزِن فّعل معتلَّ الالَّ اإذا كان الفعُل الرُّ



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول158 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب

اذكر وزن امل�ضادِر الآتية، ثمَّ اذكر فعل كلٍّ منهما، ووزنه:

تن�سئة:   ■

 

ت�سوير:   ■

 

تنمية:   ■

 

ل اإىل القاعدة،  ِة، �سّجل ما تالحظه من تغيرٍي وتو�سّ باعيَّ لميُذ هذه من اأب�سِط قواعِد �سوِغ م�ساِدِر الأفعاِل الرُّ عزيزي التِّ
بعد قراءِة الأمثَلِة والإجابة عن ال�ّسوؤالني الآتيني:

املهّمة 4

الأَْمثَلة

اأ. ناف�ص  مناف�سًة.
ب. �ساهم  م�ساهمًة.

1 ما وزُن كلٍّ من الفعلني )ناف�ص، �ساهم(؟  

 

2 ما وزُن م�سدِر كلٍّ منهما؟  
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ال�صتنتاج

باعيِّ )فاعل( قيا�سيٌّ على وزِن مفاعلة. م�سدُر الفعِل الرُّ

تدّرب

باعيَّني ف ي اجلملة الآتية: اذكر فعل كّل من امل�ضَدرين الرُّ

داِن علوَّ �ساأِنها(. )املزاحمُة واملبارزُة بنَي الأُمَمِ ف ي املو�سيقا يوؤكِّ

 

 

 

لمي���ُذ: هذه اأي�س���ًا من اأب�س���ِط القواِعِد، هّيا �س���ديقي اقراأ الفعلني الآتيني، وا�س���تنتج القاعدة م�س���تف يدًا من  عزي���زي التِّ
ال�ّسوؤالني الآتيني:

املهّمة 5

الأَْمثَلة
اأ. رفرف  رفرفًة.

ب. و�سو�ص  و�سو�سًة.

1 ما وزُن كلٍّ من الفعلني )رفرف، و�سو�ص(؟ 
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2 ما وزُن م�سدِر كلٍّ منهما؟

 

ال�صتنتاج

باعيِّ فعلل م�سدٌر قيا�سيٌّ على وزِن فعللًة. م�سدُر الفعِل الرُّ

تدّرب

باعيَِّة من اجلملة الآتية: ا�ضتخرج م�ضادر الأفعال الرُّ

توترُي الأع�ساِب وزعَزَعُة العقوِل َيزولِن حنَي تداويهما زقزقُة الع�ساف ري.

 

 

 

 

 

لميُذ لتتاأّكد من فهمك اأن�س���طَة الّدر�ِص، اأجب عن ال�ّس���وؤال الآتي، وتاأّكد من اإجابتك با�ست�س���ارتَك زمالَءك اأو  عزيزي التِّ
اأهَلك.
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قومي النهائي التَّ
امالأ اجلدول الآتي باملطلوب:

َدروَزنهالِفْعل وَزنهاملَ�ضْ

   جاهد

  اأفعل 

 اإغاثة  

اإفعال   

 زجمرة  

   عانى

تفعيل   



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول162 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

هو اأبو بكر حمّمد بن عبد امللك بُن زهٍر الإ�سبيلي )1113 - 1199 م(، �ساعر وطبيب من اأ�سهر من َنظَم املو�ّسحات واأجاد 
ف يها. من موؤلفاته: )التياق( ف ي الطب، وله �سعٌر رقيق.
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ر�س الّثالث مو�ّصُح ابن زهرالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِة الواردة ف يه.. 1 ًة، ُمراعيًا اإظهاَر امل�ساعِر الَعاطف يَّ قراءِة النَّ�صِ قراءًة جهريَّ
2 .. ئي�َسِة للنَّ�صِّ ِة والِفَكِر الرَّ حتديِد الفكرِة الَعامَّ
ِح.. 3 �سرِح اأبياٍت من املو�سَّ

اإ�صاءة على الن�س: يبدُع لنا ابن زهر ف ي مو�سحه هذا مو�سيقا عذبة، تبعُث ف ينا ن�سوَة من يرى منظرًا ندّيًا تظّلُلُه الأ�سواء 
اخلف يفة.

ٌد اأّنك �ضتجده ممتعاً. امتِة للن�ّص اأن تلّحَنُه بيَنَك وبنَي نف�ِضَك، واأنا ُمتاأكِّ عزيزي التِّلميذ حاول ف ي اأثناِء قراءِتَك ال�ضَّ

 Sandra Vallaure :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/vallausa/17190645440/ :امل�صدر



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول164 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ه���ا �ل�ّشاِق���ي �إلي���َك �ملُ�شتَك���ى َت�شم���ِع�أيُّ مْل  و�إْن  دعْوَن���اَك  ق���ْد 
َظر ما لِعيِني َع�ِشيْت بالنَّ
�أنكرْت بعدَك �شوَء �لقمر
و�إذ� ما �ِشْئَت فاإ�شَمْع َخ�ي

ي َمعيع�ِشي���ْت عيناَي من ط���وِل �لبكا ي عل���ى بع�شِ وَبَكى بع�شِ

ُغ�شُن باٍن ماَل من حيُث ��شتوى
باَت من يهو�ُه من فرِط �جَلوى
َخِفَق �الأح�َشاِء َموُهوَن �لُقوى

���َر ف ���ي �لب���ِن َبَك���ى يق���ِعكّلم���ا فكَّ مل  مِلَ���ا  يبك���ي  ويَح���ه 

املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومعناها: �ضِ

ُف باللِّنيع�سيت نوع من ال�ّسجر يتَّ�سِ

احلّبالبان

�سعف ب�سرها لياًلاجلوى

الِفْكَرة العاّمة
ِح:   َة للمو�ضَّ حّدد الفكرَة العامَّ
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ئي�صة الفكرُ الرَّ
ئي�ضَة اإىل املقطِع املُنا�ضب:  ان�ضب الفكَر الرَّ

اعِر.   ■ جماُل امَلحبوَبِة واأثُر ذلَك ف ي نْف�ِص ال�سَّ

ُل على فراِق امَلحبوبة.   ■ الُبكاُء املُتوا�سِ

ال�صتيعاب والفهم
الَّ على كلٍّ مّما ياأتي:  طَر الدَّ 1 هات من النَّ�صِّ ال�ضَّ

اعِر بجماِل امَلحبوبِة.   ■ انبهاُر ال�سَّ

عُف الذي اعتى ال�ّساعر.   ■ ال�سطراُب وال�سّ

ل والثَّاين. 2 ا�ضرح باأ�ضلوبك املقطعني الأوَّ

 
 
 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
ح معنى الِفْعل )ا�ضتوى( ف ي ما ياأتي: و�ضّ

ا�ستوى الّطعاُم:   ■

ا�ستوى الغ�سُن:   ■

ا�ستوى الأمراِن:   ■

تدريبات قرائّية 
َة.  ِح، واألِقِه على م�سامِع زمالئك اأو والديك مبزًا امل�ساعَر العاطف يَّ ِل من املو�سَّ احفظ املقطع الأوَّ



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول166 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدريبات لغوّية
1 هاِت مفرد:

القوى:   ■الأح�ساء:   ■
وجمع:

ال�ّسكوى:   ■ال�ّساقي:   ■

2 رّتب الكلمات الآتية بح�ضب ورودها ف ي معجم ياأخذ باأواخر الكلمات: )يبكي - البان - بات - البني(.

 

التذّوق
اقي(؟ ها ال�ضَّ ما الغر�ُص من النِّداِء ف ي قوِل ال�ضاعر: )اأيُّ
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ر�س الّرابع م�صادُر الأفعالالدَّ
ة دا�صيَّ ِة وال�صُّ  اخلما�صيَّ

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حيَحِة واملُعتّلة.. 1 ِة باختالِف اأوزاِنها ال�سَّ دا�سيَّ ِة وال�سُّ ذكِر م�سادِر الأفعاِل اخُلما�سيَّ
دا�سيَّة.. 2 ِة وال�سُّ حتديِد اأوزاِن الأفعاِل اخُلما�سيَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

امل�سدُر: ا�سٌم جامٌد يدلُّ على احلَدِث جُمّردًا من الّزمن.  ■
الفعُل اخُلما�سيُّ فعٌل ثالثيٌّ َمزيٌد بحرَفني اأو ُرباعيٌّ مزيٌد بحرٍف. ■
دا�سيُّ فعٌل ُثالثيٌّ َمزيٌد بثالَثِة اأحرٍف اأو ُرباعيٌّ َمزيٌد بحرف نِي وم�سادُر هذه الأفعال م�سادر قيا�سّية. ■ الفعُل ال�سُّ

عزيزي التِّلميُذ: اقراأ الأمثلة الآتية بتمّعن، ثّم اأجب:

املهّمة 1

الأَْمثَلة
َدرَوزنهالِفْعل وزنهاملَ�ضْ

)افتعال( امتالء)افتعل(امتالأ

)ا�ستفعال(ا�ستعرا�ص)ا�ستفعل(ا�ستعر�ص

)افتعال(انت�سار)افتعل(انت�سر

)افعالل(اخ�سرار)افعّل( اخ�سّر



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول168 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

1 ما عدد اأحرِف الأفعاِل، وما وزن كلٍّ منها ؟  

 

2 ما طريقُة �سوِغ م�سدِر هذه الأفعال ؟  

 

ال�صتنتاج
ٌة تختلُف اأوزاُنها باختالِف اأوزاِن اأفعاِلها  ■ ِة قيا�سيَّ دا�سيَّ م�سادُر الأفعاِل اخلما�سّيِة وال�سُّ

)انفعل - افتعل - ا�ستفعل(
يَغ م�سدُرُه بك�سِر احلرِف الثَّالِث وزيادة األف  ■ ���حيُح مبدوءًا بهمزِة و�سٍل �سِ دا�سيُّ ال�سَّ اإذا كاَن الفعُل اخُلما�س���يُّ اأو ال�سُّ

قبل اآخره. 

تدّرب
اذكر م�ضادر الأفعال الآتية، ووزن كلٍّ منها:

انك�سف:   ■
■   : ابي�صَّ
ا�ستجع:   ■

عزيزي التِّلميُذ لحظ الفعلني الآتيني، وحاول ا�ستخال�َص قاعدِة �سوِغ م�سدِرهما بعَد الإجابِة عن ال�ّسوؤالني الآتيني:

املهّمة 2

الأَْمثَلة
َدرَوزنهالِفْعل َوزنهاملَ�ضْ

ا�ستفالةا�ستعادةا�ستفعلا�ستعاَد: )معتلُّ العني(

م( ا�ستفعالا�ستغناءا�ستفعلا�ستغنى: )معتلُّ الالَّ
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ن ؟   1 ما عدد اأحرف الفعلني ال�ّسابقني، اأَُهما �سحيحان اأم معتالَّ

2 ما طريقُة �سوِغ م�سدِر كلٍّ منهما ؟  

ال�صتنتاج
�ُص عنها بتاٍء مربوطٍة. ■ دا�سيُّ مبدوءًا بهمزة و�سٍل ومعتلَّ العنِي حُتَذُف عيُنه ف ي امل�سدِر، ويعوَّ اإذا كاَن الفعُل ال�سُّ
م ُتقَلُب لُمُه ف ي امل�سدِر همزة. ■ دا�سيُّ َمبدوءًا بهمزِة و�سٍل وكان معتلَّ الالَّ اإذا كان الفعُل اخُلما�سيُّ اأو ال�سُّ

تدّرب
اذكر م�سادر الأفعال الآتية:

ا�ستاح:   ■
ا�ستبقى:   ■
انحنى:   ■

املهّمة 3

الأَْمثَلة

بنّي الغايل لحظ الأمثلة، ثّم اأجب:

َدرَوزنهالِفْعل َوزنهاملَ�ضْ

دتفّعلتعّدد تفعُّلتعدُّ

تفاُعلتناُزلتفاعلتنازل

1 ما عدد اأحرف الفعلني ال�ّسابقني؟  

2 ما الَّذي تغرّيَ ف ي امل�سدر؟  



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول170 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
مَّ ما قبل اآخِرِه. يَغ م�سدُرُه على وزن فعله و�سُ اإذا كان الفعل خما�سّيًا مبدوءًا بتاٍء زائدٍة )تفّعل - تفاعل( �سِ

تدّرب
اذكر م�ضادر الأفعال الآتية:

تاأمّل:   ■

تعامل:   ■

تدار�ص:   ■

ْب: عزيزي التِّلميُذ: الآن يا �سديقي بقي اأمامك ن�ساٌط واحٌد، فلتبداأه بقراءة املثالني الآتيني، ثّم ُتِ

املهّمة 4

الأَْمثَلة
َدروزنهالِفْعل َوزنهاملَ�ضْ

تفعُّلتخّطيتفّعلتخّطى

تفاعلترائيتفاعلتراءى

ن ؟   1 ما عدُد اأحرِف الفعلني ال�ّسابقني، اأهما �سحيحان اأم معتالَّ

2 ما طريقُة �سوِغ م�سدِر كلٍّ منهما ؟  
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ال�صتنتاج
اإذا كان الفعُل ُخما�سّيًا َمبدوءًا بتاٍء زائدٍة )تفّعل - تفاعل( معتلَّ الآخِر ُتقَلُب لُمُه ف ي امل�سدِر ياًء وُيك�َسُر ما قبلها.

تدّرب
اذكر م�سادر الأفعال الآتية:

تنادى:   ■

ترّدى:   ■

تباكى:   ■

والآن �ضديقي لتتاأّكد من فهمك الّدر�ص، اأجب عن ال�ّسوؤال الآتي، وتاأّكد من زمالِئك اأو اأهلك اأّن اإجابتك دقيقٌة:

قومي النهائّي التَّ
حّدد م�ضادر الأفعال فوق الثُّالثيَّة، واذكر اأوزانها واأفعالها:

قال ال�ّساعر ابن الرومي: ■

من �ل�ّشم�ش فاخ�ّش �خ�ش�ر�ً م�شع�شعًاوقد �شبت ف ي خ�شة �لّرو�ش �شفرًة

قال ال�ّساعر ابن زيدون: ■

نائي بديًا من تد�نينا وناَب ع���ن طيِب لُقيان���ا جَتاف ينا�أ�شح���ى �لتَّ

َدر فوق الّثالثّي ِفعلُهَوزنهاملَ�ضْ

   

   

   



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول172 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س اخلام�س ِط مو�صوعالدَّ ت�صميُم خمطَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ئي�َسِة للمو�سوع.. 3 ا�ستخال�ِص الِفَكِر الرَّ
حتديِد اأجزاِء امَلو�سوع.. 4
ِط امَلو�سوع.. 5 ت�سميِم خُمطَّ

عزيزي التِّلميُذ ُيطلُب اإليَك الكتاَبُة ف ي مو�سوٍع ما، ما راأُيَك اأن اأتعاوَن معَك ف ي تعّرِف خطواِت كتابة املو�سوع؟ لنبداأ 
معًا: 

تعرّف

 Xuan Che :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/rosemania/86746793/ :امل�صدر
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ن�صُّ املو�ضوع:
عوِب، وهي قنواُت اّت�ساٍل باملا�سي القريب والبعيِد ف ي �سّتى اأناِط احلياة.  للمتاحِف اأهمّيٌة كبريٌة ف ي حياِة ال�سُّ

1 ما الكلمُة املفتاحّية؟  

2 ا�ستبعد الفكرَة غرَي املنتمية اإىل ن�ّص املو�سوع:

ت. املتاحُف قنواُت اّت�ساٍل باملا�سي.ب. اأ�سكاُل امَلتاِحِف.اأ. قيمُة املتاحِف احَل�ساريَّة.

تدّرب
بنّي: اإليك خمّطط املو�ضوع، تاأّمله واأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

املقّدمة: تعريُف املتاحِف. ■
العر�ص: ■

Ԁ .اِث ُة امَلتاحِف.  املحافظُة على التُّ اأهميَّ

ال�ستفادُة من تاُرِب الُقدماء.      

Ԁ .ُف احلياَة الجتماعّية والدينّية والزراعّية وغريها املتاحُف قنواُت اّت�ساٍل باملا�سي من خالِلها نتعرَّ
عور.  ■ اخلامتة: تت�سّمُن اخلال�سَة اأو واجبنا نحو الآثار اأو ال�سُّ

الأ�صئلة

1 مّم يتكّون خمّطُط املو�ضوع؟  

حيحَة: 2 اخت الإجابَة ال�ضَّ

املقّدمة ف ي خمّطط املو�سوع م�ستمّدة من: اأ. الفكر الّرئي�سة. ب. الكلمة املفتاحّية. ت. خارج الّن�ّص.

حيحة:  3 �ضع اإ�ضارة )✓( اأمام املعلومة ال�ضّ

ٌة من ن�صِّ املو�سوع. )……( ■ ئي�سُة ف ي العر�ِص ُم�ستمدَّ الفكُر الرَّ

ٌة من َن�صِّ املو�سوع. )……( ■ ُة من العر�ِص ُم�ستمدَّ الفكُر الَفرعيَّ

التو�ّسُع ف ي الفكِر يعتمُد على معلوماٍت من م�سادَر خارجّيٍة خمتلفٍة تتعلَُّق باملو�سوع. )……( ■



ــف الّثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الأّول174 برنامج التعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تعّلم
الت�سميم: هو و�سُع خمّطط منّظم م�سبق لأي عمل تريُد اإجناَزُه.

ويتكّون خمّطط املو�ضوع من: 

مقّدمة: تت�سمن امل�ساألة املطروَحة. ■

عر�ص: يت�سّمن الفكَر الرئي�سة وما يتوّلد عنها من فكر فرعّية. ■

خامتة: وتكوُن خال�س���ة ما �س���بق، اأو نتيجًة نهائّية للمو�س���وع املطروِح اأو راأيًا اأو غري ذلك �س���ريطَة اأن يتنا�س���ب مع  ■
املو�سوع.

طّبق
حاول اأن تطّبق ما �ضبق على الّن�صِّ التَّايل ُم�ضتوف ياً املخّطط لهذا املو�ضوع ومراعياً ت�ضميم املو�ضوع من مقّدمة وعر�ص 

ناعاِت اليدوّيِة التي اأ�سبحت فّنًا �سعبّيًا ي�ستوِجُب مّنا املحافظَة عليه.  ورّية ببع�ِص ال�سِّ وخامتة. ت�ستهُر ُمدننا ال�سُّ
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 فريق الـعـمل الـفـني: 
] تنفيذ [ مـجـموعة من اخلرباء املخت�صني يف الّلغة العربّية والّلغة الإنكليزية والريا�صيات والهند�صة والّر�صم اليدوي 
وئي واخلـط العربي والّر�صم الّرقمي والت�صميم الكرافيكي والإخراج الطباعي و اإدارة امل�صاريع الفنية  والت�صوير ال�صّ

 ] اإنتاج [ مركز بابل، �صكة معروف لالإنتاج الفني، دم�صق، اجلمهورية العربية ال�صورية. 
www.babel.productions ] املوقع الإلكرتوين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمي: 
] اإعداد وحت�صري [ مـجـموعة من املـخـتـ�صني التـربويني من وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية ال�صورية ووكالة الأمـم املـتـحدة لالإغـاثة وت�صغـيل 

الاّلجئني الفل�صطـيـنيني يف ال�صق الأدنى الأونروا ومنـظـمـة الأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�صـف.
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