



























ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين2 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

هذه ماّدة من موادِّ 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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ر�س الأّول مكارمُ الأخالقالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

وتي.. 1 ًة ُمراعيًا التَّلويَن ال�سَّ َ قراءِة الأبياِت قراءًة معبِّ
ئي�َسِة ف ي الأبيات.. 2 ِة والفكرِة الرَّ حتديِد الفكَرِة الَعامَّ
تعّرِف مواطِن اجَلماِل ف ي الأبيات.. 3

ــــــاءة على الن�ّس: الأخالُق تن�س���ُر ف ي املجتمع طيَب املحّبة، َوَعبَق القيم التي ت�س���تمو بالإن�س���ان اإىل م�س���افِّ ال�سلوك  اإ�ص
احل�سارّي، وف ي هذا الن�ص يقّدم اأبو مّتام خال�سة تربته الإن�سانية.

الن�ّس:

فاأن���َت وم���ن جتاري���ِه �س���واُءاإذا جاري���َت ف ي خل���ٍق دنيئًا 11
الوفاُءراأيت احل���رَّ يجتن���ُب املخازي 21 الغ���دِر  َع���ِن  ويحمي���ِه 

لها م���ن بع���د �ِس���ّدِتها رخاُءوم���ا م���ن �س���ّدٍة اإال �س���ياأتي 31
هَر حّتى 41 والعن���اُءلق���د جّربُت ه���ذا الدَّ الّتج���ارُب  اأفاَدتن���ي 
ب���دا لُهم م���ن الّنا����سِ اجلفاُءاإذا م���ا راأ����سُ اأه���ِل البيِت ول 51

ويبق���ى العوُد  ما بق���َي الّلحاُءيعي����سُ املرُء ما ا�س���َتحيا بخرٍي 61
وال الّدني���ا اإذا ذه���َب احَلي���اُءف���ا والل�ِه ما ف ���ي الَعي�ِس خريٌ 71
الّلي���ايل 81 ومل َت�س���تحِي فافع���ْل ما ت�س���اُءاإذا مل تخ����سَ عاقب���َة 
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املفردات اجلديدة
ل بني الكلمِة ومَعناها: �ضِ

ةدنيئًا امل�سقَّ

�سْيقيجتنب

بع�سّدة �سيئ الطَّ

يتكالعناء

الِفْكَرة العاّمة
، �ضْع خّطاً حتَت الفكرِة العاّمِة التي يهدف اإليها الّن�ّص مّما ياأتي: بعد قراءِة النَّ�صِّ

اعِر ف ي احلياة.اأ. ف�سُل تربِة ال�ّساعِر ف ي احلياة. ت. الّدعوُة اإىل مكارِم الأخالق.ب. غنى تربِة ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
ا ياأتي:  ُ عنها مْن كلٍّ ممَّ اكتب رقَم البيِت بجانِب الفكرِة التي يعبِّ

نيا. )………( ■ اإذا ذهَب احلياُء ذهَب اخلرُي من الدُّ

بِع ومن َيتَبُعه. )………( ■ ِء الطَّ امل�ساواُة بني �سيِّ

الإن�ساُن يتُك ما ُيعيبُه. )………( ■

الإن�ساُن يخ�سى نتائَج �سوِء اأفعاِله. )………( ■

ما من �سّدٍة اإل بعدها رخاء. )………( ■
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ال�صتيعاب والَفْهم
عر: لنتعّرف اأّواًل خطواِت �ضرِح بيٍت مَن ال�ضِّ

قراءُة البيِت قراءًة واعيًة. ■

عَبة. ■ �سرُح املفرداِت ال�سَّ

وِر والّت�سابيِه )اإن ُوِجَدت(. ■ �سرُح ال�سّ

اِبقِة. ■ طرُح الأ�سئلِة حوَل البيت، ف ي �سوِء اخلطوات ال�سَّ

1 اخرت ثالثَة اأبياٍت اأعجبتَك وا�ضرحها.

 
 
 
 
 
 

2 وازن بنَي معنى هذا البيِت ومعنى البيِت ال�ّضاد�ِص ف ي النَّ�ّص.

عراء: قال اأحد ال�سُّ

فاإن تولّت م�سوا ف ي اإثرها ُقُدماواإّن���ا االأمُم االأخ���اُق ما بقيت
 
 
 
 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
نَتني مّما بنَي القو�َضني: 1 اخرَتِ املعنى املق�ضوَد للكلمَتني امللوَّ

اأ. ال�ستقامة. ب. العدل. ت. املماثلة. ■ �سواء: 
■ . َلِة وترُك البِّ بِع. ب. البتعاُد عن املرِء وعدُم الطمئناِن اإليه. ت. قطُع ال�سِّ اأ. غلظُة الطَّ اجلفاء: 
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2 ابحْث ف ي النَّ�صِّ عن مرادِف الكلماِت االآتية:

امل�سّقة:   ■

ق�سُر العوِد من ال�ّسجر:   ■

بِع:   ■ �سيِّئ الطَّ

�سيق:   ■

يتك ويبتعد:   ■

حيَحَة مّما يلي:  3 اخرِت االإجاَبَة ال�ضَّ

كيب )عاقبُة اللَّيايل(:  اعُر بالتَّ اأراد ال�سَّ
ت. نتاِئُج �سوِء الأفعال.ب. الك�سُف عن امل�ساوِئ.اأ. ظالُم اللَّيل.

تدريبات قرائّية

وتّي. 1 اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �سعرّيًة ُمعّبًة ُمراعيًا التَّلويَن ال�سّ

، ثّم األِق ما اأحببَت منُه على م�ساِمِع اإخواِنك واأهلك. عريَّ 2 احفظ النَّ�صَّ ال�سِّ

تدريبات لَغِوّية
عزيزي التِّلميذ ما راأيَك بالعودِة اإىل النَّ�صِّ لتحّدَد منه األفاظاً تدلُّ على اأخالٍق حميدٍة، واألفاظاً تدلُّ على اأخالٍق �ضيِّئٍة. 

و�ضاأ�ضاعدك بواحدة من كلٍّ منها.

األفاٌظ تدلُّ على اأخالٍق حميَدة، مثل: الوفاء.   ■

األفاٌظ تدلُّ على اأخالٍق �سّيئة، مثل: الغدر.   ■

التذّوق
اد�ِص؟ هات ت�سبيهًا اآخر من عندك. اعُر الإن�ساَن واحلياَء ف ي البيت ال�سَّ مَب �سّبه ال�سَّ
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ر�س الّثاين ا�صم الفاعل ومبالغتهالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعريِف ا�سِم الفاعل ومبالغته.. 1
�سوِغ ا�سِم الفاِعِل من الفعِل الثُّالثيِّ وفوَق الثُّالثي.. 2
�سوِغ مبالغة ا�سِم الفاِعِل. 3
ا�ستخدام ا�سِم الفاِعِل ومبالغته ف ي ُجَمٍل �َسليَمٍة ومعّبة.. 4

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

اال�ضـــــــُم الــجــامـــُد: هو ال�سُم الذي ل ُي���وؤخ���ُذ م��ن غ���ي���ِرِه. ول�ه ن��وع��ان: ج��ام��ٌد ذات، وجام�ٌد مع��ن��ى.
: ه�و ال�س��ُم الذي ي�ُوؤَخ��ذ من غ��ي��ِرِه.  اال�ضــــــُم الــمــ�ضـــتــقُّ

ذ االأن�ضطَة التي تليها: عزيزي التِّلميذ: اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثّم نفِّ

الأَْمثَلة

اِخُل بني اثَنني مل ُيدِخاله. اأ. الدَّ
ب. اجلاِل�ُص جمِل�سًا لي�َص لُه اأهٌل.

ت. الّطاِرُق اأبواَب املجَد.

ابَقة.  1 اأ�ِسْر اإىل الأ�سماِء التي تدلُّ على الذي قاَم بالفعِل ف ي اجلمِل ال�سَّ

 
2 اأهذه الأ�سماُء جامدٌة اأم م�ستّقة؟ 

 
3 ما وزُن كلٍّ مْن هذِه الأ�سماء؟ اذكِر الفعَل املا�سي لكلِّ فعل، وما عدُد حروِفه؟ 
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ال�صتنتاج
ا�ضُم الفاعِل: ا�سٌم م�ستقٌّ يدلُّ على الفعِل ومن قاَم به، وي�ساُغ من الفعِل الّثالثيِّ على وزِن )فاِعل(.

تدّرب
اً حتَت ا�ضِم الفاِعل: اقراأ اجلمَل االآتيَة، و�ضع خطَّ

كاتٌب جمَدُه ف ي �سفَحِة اخللوِد. ■رافٌع رايَة اأوطاِنِه عاليًا. ■العربيُّ �سانُع الأجماِد.  ■

الأَْمثَلة
اأ. املتاآِمُر على ربِّ البيِت ف ي بيِته.

ب. املُقِبُل بحديِثِه على َمْن ل َي�ْسَمُعه.

1 دلَّ على ا�سِم الفاعِل ف ي كلٍّ من اجلملَتني ال�ّسابقَتني؟

 

2 اذكِر الفعَل املا�سي لكلٍّ منُهما، ما عدُد حروِف الفعل؟ هل جاء ا�سُم الفاعِل هنا على وزن فاِعل؟

 

ال�صتنتاج
ُي�ساُغ ا�سُم الفاعِل مَن الفعِل فوِق الثُّالثيِّ على وزِن م�سارِعِه املبنيِّ للمعلوِم باإبداِل حرِف امل�سارعِة ميمًا م�سمومًة وك�سِر 

ما قبل اآخِره.

تدّرب
اأكِمِل الفراَغ ف ي كلٍّ مّما ياأتي َوْفَق النَّموذِج:

ا�سُم الفاعِل من الفعل: )غامر(  يغامر  ُمغاِمر. ■

ا�سُم الفاعِل من الفعل: )جّرب(  ………………  ……………… ■

ا�سُم الفاعِل من الفعل: )ا�ستعاد(  ………………  ……………… ■
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الأَْمثَلة

اأ. �سدرت عن نف�ِص اأديٍب ذّواقة، عليٍم �سوؤوَن احلياة.
ب. �سغوٍف قلُبُه مبعرفِة طبائِع النا�ص.

ت. يكون عاّلمًا اأ�سراَر نعمتها.
ث. ويجعُل �سلوَكُه معطارًا باأريجها.

1 اذكر الأفعال التي �سيغ منها كّل من الأ�سماء: )ذّواقة - عليم - �َسغوف - عاّلمًا - معطارًا(.

 
2 اذكر ا�سم الفاعل امل�سوغ من كّل فعل من هذه الأفعال: 

 
3 و�سح الفرق ف ي املعنى بني: )ذائق - ذّواقة( )عامل - عليم وعاّلم( )عاطر - معطار(؟ 

 
4 ماذا ن�سّمي الأ�سماء امل�ستّقة التي تدّل على ا�سم الفاعل ف ي حال املبالغة والإكثار ف ي القيام بالفعل؟

 

ال�صتنتاج
مبالغة ا�سم الفاعل: ا�سم م�ستّق يدّل على ا�سم الفاعل ف ي حال املبالغة والإكثار من القيام بالفعل.

تدّرب
اإمالأ اجلدول االآتي باملطلوب:

اجُلْملة �ضيغة املبالغةالِفْعُل  

  وهب
  َقُدم
  َرِحْم
  �ضدَق
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الأَْمثَلة
اأ. �سدرت عن نف�ِص اأديٍب ذّواقة، عليٍم �سوؤوَن احلياة.

ب. �سغوٍف قلُبُه مبعرفِة طبائِع النا�ص.
ت. يكون عاّلمًا اأ�سراَر نعمتها.

ث. ويجعُل �سلوَكُه معطارًا باأريجها.

1 حّدد مبالغة ا�سم الفاعل من كلٍّ من الأمثلة ال�سابقة، واذكْر وزَن كلٍّ منها.

 
 

2 اذكر الفعل الذي �سيغت منه، وعدد اأحرفه. 

 
 

ال�صتنتاج
ت�ضــــاغ مبالغة ا�ضــــم الفاعل: من الفعل الثالثي املبنّي للمعلوم على اأوزان �س���ماعّية منها: فعول - َفعيل - فّعال - فّعالة - 

ِمفعال، وت�سمى مبالغة ا�سم الفاعل.

تدّرب
حّدد مبالغة ا�ضم الفاعل ف يما ياأتي، ثم اذكر وزن كلٍّ منها:

الأمُّ حنون ٌ على اأطفالها.   ■
 

اأرى ال�سديَق رحيمًا �سديَقُه عند زّلته.   ■
 

مرْرُت مبزارٍع ِمْتقاٍن عمَلُه.   ■
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قومي النهائّي التَّ
ح ف يها مكرمًة اأخالقّية تركت اأثراً طّيباً ف ي نف�ضك. اكتب فقرًة مرتابطًة م�ضتخّدماً ا�ضَم الفاعِل ومبالغته، تو�ضّ
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ر�س الّثالث اء املربوطُةالدَّ التَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعريِف التَّاِء املربوطِة.. 1
حتديِد موا�سِع كتاَبِة التَّاِء املربوطِة.. 2
توظيِف كلماٍت تنتهي بتاٍء مربوَطٍة ف ي التَّعبرِي عن بع�ِص الِقَيِم اخللقّية.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

التَّاُء املربوطُة: هي التَّاُء التي تلَفُظ هاًء عنَد الوقف.
وؤاِل الذي يليها:  عزيزي التِّلميذ: اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ثمَّ اأِجب عن ال�سُّ

الأَْمثَلة

اأ. قال تعاىل: {ذلَك ممَّا اأوحى اإليَك ربَُّك مَن احِلكَمة} )الإ�سراء 93(
ة مباركًا وهدًى للعامَلني} )اآل عمران 96( ا�س لَلَّذي ِبَبكَّ َل بيٍت ُو�سَع للنَّ ب. قال تعاىل: {اإّن اأوَّ

ت. قال القائُد اخلالُد حافظُ الأ�سِد: )املعلِّمون بناٌة حقيقيُّون(. 
ث. ثّمَة اأزهاٌر جميلٌة ف ي احلديَقة.

عّلل كتابَة التَّاِء على �سورِتها ف ي الكلماِت التي ُو�سَع حتَتها خّط؟  

ال�صتنتاج
ُتكَتُب التَّاُء مربوطًة ف ي:

ال�سِم املفرِد املوؤنَّث. ■
جمِع التَّك�سرِي الذي ل ينتهي مفرُدُه بتاٍء مب�سوَطة.  ■
ة(. ■ رِف )ثمَّ الظَّ
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تدّرب
1 عّلل كتابَة التَّاِء مربوطًة ف ي: 

الق�ساة:   ■
 
املعّلمة:   ■

 

2 اكتب كلماٍت حتتوي تاًء مربوطًة م�ضتوف ياً موا�ضَع كتابِة التَّاِء املربوَطِة.

 
 
 
 

قومي النهائّي التَّ
ُ ف يها عن بع�ِص القيِم اخُللقّيِة امل�ضــــتوحاِة مَن االآياِت القراآنّيِة التي در�ضــــَتها، موّظفاً ف يها كلماٍت  اكتب ثالثَة اأ�ضــــطٍر تعبِّ

تنتهي بتاٍء مربوطٍة.

 

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي لك بالتوف يق
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ر�س الّرابع ةالدَّ اإ�صافة �صخ�صّيٍة اإىل ق�صّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِة اإىل عنا�سرها.. 1 حتليِل الِق�سَّ
ة.. 2 ٍة جديدٍة اإىل الق�سّ ا�ستنتاِج �سروِط اإ�ساَفِة �سخ�سيَّ
ِة.. 3 ٍة جديَدٍة اإىل الق�سَّ اإ�سافِة �سخ�سيَّ

تعّرْف
َة االآتيَة، ثمَّ تعاوْن مَع رف يِقَك ف ي االإجابِة عِن االأ�ضئلِة التي تِليها: اقراأ الق�ضَّ

ِمعَطُف احلف يد

 Alex Proimos :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/proimos/5971614220/ :امل�صدر
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هي الآَن منهِمَكٌة ف ي َن�ْس���ِج ِمْعَطٍف من �س���وٍف، معطٍف �س���غرٍي لطفٍل ل يزيُد عمُرُه على عاٍم. �ساأَلها وهو يقتُب منها: 
ُر ف ي الإجناِب الآَن.  اأكيِد! �ساأَلها: هل حمَلْت رباُب؟ قالت: رباُب ل تفكِّ خرٌي! هل ننتظُر طفاًل جديدًا؟ ابت�سَمْت وقاَلت: بالتَّ

ُه ابُن مرواَن.  فُل اإذًا ؟! قاَلْت: اإنَّ قاَل: ِمْن اأيَن ياأتينا الطِّ

َر ابَنُه الغائَب، اإنَُّه جمهوُل مكاِن الإقامِة حتَّى الآن. قد يكوُن حّيًا، وقد ل يكوُن مَع الأحياِء. واإْن كاَن حّيًا فهو ل يعرُف  تذكَّ
ٌج؟ وهل لَدْيِه اأبناء؟ هل هو متزوِّ

طلَب اإليها األ ُتتِعَب نف�َس���ها ف ي ن�س���ِج معطٍف لطفٍل ل َتعِرُف عنُه �س���يئًا، هذا اإْن كاَن هنالك طفٌل بالفعِل؛ فلْم توافْق على 
هذا الكالِم. 

���تاِء، وهي  ق�َص ف ي اأوروبا كما �َس���ِمَعْت من ُكرُثٍ يحتاُج اإىل معطٍف ثقيٍل ف ي ال�سِّ وا�س���َلْت ن�ْس���َج املعطِف حلف يِدها، لأنَّ الطَّ
ِه ذاَت يوٍم قريٍب اإىل البالِد. غرُي مَع اأبيِه واأمِّ غرِي بو�سيلٍة ما اإْن مل يُعِد ال�سَّ �ست�سُل املعطَف اإىل ال�سَّ

الأ�صئلة

ة؟   1 ما املو�سوُع الَّذي تناوَلتُه الق�سَّ

 

ة؟   ياِت ف ي الق�سَّ خ�سَّ 2 ما عدُد ال�سَّ

 

ة؟   ٍة اأخرى للق�سَّ 3 هْل ميكُن اإ�سافُة �سخ�سيَّ

 

َة بعَد اإ�ضافِة �ضخ�ضيٍَّة جديدٍة اإليها، ثمَّ اأجْب :  اقراأ الق�ضَّ

هي الآَن منهمكٌة ف ي ن�ْس���ِج معطٍف من �س���وٍف، معطٍف �س���غرٍي لطفٍل ل يزيُد عمُرُه على عاٍم. �ساأَلها وهو يقتُب منها: 
ُر ف ي الإجناِب الآَن.  اأكيِد! �ساأَلها: هل حمَلْت رباُب؟ قاَلْت: رباُب ل تفكِّ خرٌي! هل ننتظُر طفاًل جديدًا؟ ابت�سَمْت وقاَلْت: بالتَّ
َر ابَنُه الغائَب، اإنَُّه جمهوُل مكاِن الإقامِة حتَّى الآن . قد يكوُن  فُل اإذًا ؟ قاَلْت: اإنَّه ابُن مرواَن. تذكَّ قاَل: ِمْن اأيَن ياأتينا الطِّ

ٌج وهل َلديِه اأبناء؟ حّيًا وقد ل يكوُن مَع الأحياِء. واإْن كاَن حّيًا فهو ل يعرُف َهْل هو ُمتزوِّ

طلَب اإليها األَّ ُتتِعَب نْف�َسها ف ي ن�ْسِج معطٍف لطفٍل ل تعرُف عنه �سيئًا!هذا اإْن كاَن هنالَك طفٌل بالفعِل!
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ُج، واأُجِن���ُب اأطفاًل فهْل  ِه: عندم���ا اأتزوَّ خ���رَج اأحم���ُد من غرفِتِه، وقد �س���مَع احلديَث ال���ذي داَر بنَي والَدْيه، وق���اَل لأمِّ
ي ؟ �َسَتن�ُسِجنْيَ لهْم معاطَف يا اأمِّ

ى  ي: ولكْن اأمتنَّ جِّ اأكيِد يا َولِدي، َف�َس���عادتي �س���تكوُن كبريًة عندما اأرى اأولَدَك. ردَّ اأحمُد ِب�َسيٍء مَن التَّ قاَلِت الأمُّ : بالتَّ
اأْن ُترِجئي ن�ْسَج املعطِف حتَّى نرى ابَن مرواَن.

، يحتاُج اإىل  ا كما �س���ِمَعْت من ُكرُثٍ ق�َص ف ي اأوروبَّ مل توافْق على هذا الكالِم، ووا�س���َلْت ن�ْس���َج املعطِف حلف يِدها، لأنَّ الطَّ
ِه ذاَت يوٍم قريٍب  غرُي مَع اأبيِه واأمِّ غرِي بو�سيلٍة ما، اإْن مل يُعِد ال�سَّ ���تاِء، وهي �ست�س���ُل املعطَف اإىل ال�سَّ معطٍف ثقيٍل ف ي ال�سِّ

اإىل البالِد.«

الأ�صئلة

ِة ؟   ُة اجلديدُة التي اأُ�سيَفْت اإىل الِق�سَّ خ�سيَّ 1 َمِن ال�سَّ

 

ِه؟   2 ما احلواُر الَّذي داَر بنَي اأحمَد واأمِّ

 

، ومل تردَّ على اأحمَد ؟  3 ف ي راأِيَك ملاذا �سمَتِت الأمُّ

  

ْح ذلَك.   ِة؟ و�سِّ اِت الِق�سَّ ُة اأحمَد مَع �سخ�سيَّ 4 هل توافَقْت �سخ�سيَّ

 

ِة؟   ُة اأحمَد اإىل الق�سَّ 5 ما الذي اأ�ساَفْتُه �سخ�سيَّ
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تعلَّْم
ِة: من �ضروِط اإ�ضافِة �ضخ�ضيٍَّة جديدٍة اإىل الق�ضَّ

ِة واحلوادِث ف يها. ■ اِت الِق�سَّ اأْن تتنا�سَب مَع �سخ�سيَّ
ِة. ■ اأن ت�ساعَد على تطويِر احلوادِث ف ي الق�سَّ

تدّرْب
َة االآتيَة قراءًة �ضامتًة، ثمَّ اأ�ضْف �ضخ�ضيًَّة جديدًة اإليها ُم�ضتعيناً باالأن�ضطة التالية: اقراأ الق�ضَّ

انِك�َصارات

Mike Foote :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/leaf_fan_in_ottawa/4924466374/ :امل�صدر
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َح بها: ًة كبريًة ولوَّ ِة، اأخرَج من جيبِه ورقًة نقديَّ اراِت الَكهَربائيَّ يَّ وَب ال�سَّ َه �سَ ، اتَّ ترّجَل عِن احل�ساِن اخل�سبيِّ

ارًة بكلِّ هذِه. رَكَب �سيَّ اأريُد اأْن اأَ

ات�سَعْت عينا امل�سوؤوِل عِن اللُّعبِة، هو ذا ولٌد ميِلُك نقودًا كثريًة. اأجاَبُه:

ني �ساأجاِمُلَك و�ساأعطيَك �ساعًة كاملًة.   َة خم�سنَي دقيقًة، لكنَّ بهذِه الورقِة يحقُّ لَك اأن متتطَي �سيارًة مدَّ

اراِت التي تعت�ُص  يَّ اراِت التي تالحُقُه، �سادمًا ال�سَّ يَّ ارًة حمراَء وراَح يقوُدها مبهارٍة عجيبٍة، هاربًا مَن ال�سَّ ركَب الَفتى �سيَّ
عادِة، اأغم�َص عيَنْيِه  عِر، �س���ِحَك ِمن فرِط ال�سَّ ، �س���قراُء ال�سَّ ارَة التي تقوُدها فتاٌة خ�س���راُء العيننْيِ ���يَّ طريَقُه، مالِحقًا ال�سَّ
اراُت ف ي اأماكِنها، فتَح عيَنْيه  ���يَّ َفِت ال�سَّ ، وتوقَّ اُر الكهربائيُّ يَّ ارَة اإىل الأبِد. فجاأًة، انقطَع التَّ ���يَّ ى لو اأنَّه يظلُّ راكبًا ال�سَّ ومتنَّ

ُت على كتفِه: ه ُتَربِّ راأى اأمَّ

ُة احللوى جاهزٌة. اأِفْق يا حبيبي، �سيِنيَّ

َر يَدْيه املبلَّلَتنْيِ على �س���عِرِه، و�س���َع قدَمْيه ف ي ِحذاِئِه  ���نبوِر املاِء، غ�س���َل وجَهُه، َمرَّ وِم، قاَم اإىل �سُ َدَعَك عيَنْيه املليئَتنْيِ بالنَّ
ه: ُل َيَدْي اأمِّ َر، ا�ستداَر، اأ�سرَع يقبِّ َه اإىل الباِب، تذكَّ َة احللوى واتَّ ، حمَل �سينيَّ البال�ستيكيِّ

ي. ادِعي يل يا اأمِّ

عاِء: ِلرَيُزْقَك اهلُل. ُه يَدْيها بالدُّ رفَعْت اأمُّ

خرَج مَن الَبْيِت، و�ساَر بُخطًا حثيثٍة �سْوَب مدينِة املالهي.
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الأ�صئلة

ِة ال�سابقة.   ْد حوادَث الق�سّ 1 حدِّ

 

ِة اإىل ال�سخ�سّيِة التي قامْت به.   2 ان�سْب كّل حادثٍة من حوادِث الق�سَّ

 

ِة: اِت الق�سّ ا ياأتي ال�سخ�سّيَة املنا�سبَة لإ�سافتها اإىل �سخ�سيَّ 3 اخْت ممَّ

اأحد اجلريان. ■

اأحد املاّرة. ■

حار�ص مدينة املالهي. ■

رف يق قدمي. ■

4 تخيَّل حادثًة تنا�سب ال�سخ�سّية امل�سافة.

 

 

ِة اجلديدِة اأثٌر ف ي َحْبِك حوادِثها. ِة على اأن يكوَن لل�سخ�سيَّ 5 اقتْح خامتًة اأُخرى للق�سَّ

 

ِة اجلديدِة وتغيرِي خامتِتها. ِة بعَد اإ�سافِة ال�سخ�سيَّ 6 اأعْد كتابَة الق�سّ

 

 

اء. َة على م�سامِع رفاِقك، ثّم ا�ستمْع لنقِدهم البنَّ 7 اقراأ الق�سّ

طّبق

اقراأ الق�ضَة االآتيَة ، ثّم اأ�ضْف �ضخ�ضيًَّة جديدًة اإليها:
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�صمورُّ الأخالق
ت���رَك رجٌل زوجَتُه واأولَدُه من اأجِل وطِنِه قا�س���دًا اأر�َص معركٍة تدوُر رحاها عل���ى اأطراِف البالد. وبعَد انتهاِء احلرِب، 

َه وجُهها كثريًا جّراَء ذلك. ْت باجلدريِّ وت�سوَّ وف ي اأثناِء عودِتِه اأُخَب باأنَّ زوجَتُه مر�سَ

ى الرجُل اخلَب ب�س���مٍت وحزٍن عميقنِي، وف ي اليوم التايل �س���اهَدُه رفاُقُه مغم�َص العيننِي، فرَثوا حلاِلِه، وَعِلموا حيَنها  تلقَّ
ُر، فرافقوُه اإىل منزِلِه، واأكمَل الرجُل حياَتُه مَع زوجِتِه واأولِدِه ب�سكٍل طبيعيٍّ وهو مغم�ُص العينني، وبعَد ما  ُه مْل يعْد ُيب�سِ اأنَّ
ُه اأغم�َص  ، واأدركوا اأنَّ ُه عاَد مب�سرًا ب�سكلٍّ طبيعيٍّ يْت زوجُتُه، وحيَنها فوجئ كلُّ َمْن حوَلُه باأنَّ يقارُب خم�َص ع�سرَة �سنًة ُتوفِّ

عينيِه طواَل تلَك الفتِة كي ل يجرَح م�ساعَر زوجِتِه عنَد روؤيِتِه اإّياها.
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ين احلامد )1901-1961(، �ساعٌر ومرب وم�سرحّي عا�َص ف ي حماة، �سارك ف ي احلركات الوطنّية �سّد الفرن�سّيني.  بدُر الدِّ
له ديوان مطبوع، وم�سرحّية �سعرّية بعنوان »مي�سلون«.
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ر�س الأّول يومُ اجلالِءالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

�ِة والِفَكِر ال�ّرئي�َ�س�ِة لالأب�ي��ات.. 1 حت��ديِد ال�ِف�ك�َرِة ال�ع�امَّ
�سرِح امل�ق�َطِع ال��ثَّال�ِث من ال��نَّ�صِّ ب�اأ�س��ل�وٍب اأدب�يٍّ ج�م�ي�ٍل.. 2
املوازنِة ب�ي�َن بيٍت خ�ارج�يٍّ وبيٍت اآخ��َر م�ن ال�ق��سي�دة.. 3
ٍط.. 4 ِة باأ�سلوٍب ُمب�سَّ وَر البيانيَّ ت�ح��ليِل ال��سُّ

���وريُّ الّثوراِت ف ي كلِّ اأنحاِء البالِد �سدَّ ال�س���تعماِر الَفرن�سيِّ )1920( الذي  عُب العربيُّ ال�سُّ ــــــاءة على الن�ّس: اأعلن ال�سَّ اإ�ص
يِه البطويلِّ من حتريِر �سوريَة وجالِء الفرن�سّينَي عّنا عام)1946(. عُب بن�ساِلِه وت�سدِّ ارتكَب اأفظَع اجَلراِئِم، ومتّكَن ال�سَّ

الن�ّس:

�اُمبَلْغ�ِت ث����اأَرِك ال َبْغ�ٌي وال ذاُم 11 يا داُر، َثغ����ُرِك من�ُذ الي�وِم ب�سَّ
ن�س�اُمهذا الت�ُّراُب دٌم بالّدم�ِع  مُمتِزٌج 21 َتُه����بُّ من�ُه على االأَجي��اِل اأَ
ف يَّ امليامي����ُن اآ�س�اُد احِلم�ى نام�والو َتْنِطُق االأَر�ُس قالَْت: اإّنني جَدٌث 31

ني�ا وزهوُتها 41 لن����ا ابته�اٌج وللب�اغي����َن اإرغ��اُمي����وُم اجلاِء هو الدُّ
�اُميا راقداً ف ي روابي )مي�سلوَن( اأِفْق 51 َجَلْت فرن�س�ا فما ف ي ال�ّداِر ه�سَّ

َ اأه��راُمم�س�ارُف ال�ّس���اِم تهتزُّ العراُق لها 61 وتنت�س�ي َطرب�������ًا ف ي ِم�صْ
َفَه�ْل يك�وُن له����ا للعي��ِد اإمِت�اُم؟اأَّم���ا فل�س�طنُي فاالأَق����داُر ترُمُقها 71
اأََغ����رَّ َيبُل�ُغ ف ي���ه الُعْرُب ما رام�واال ُب�دَّ للُعْم����ِر من َي�وٍم ُنخلُِّدُه 81

َيْحم����ي ِحماه��ا من االأَف�ذاِذ اأَْفَهاُمهي العروب�ُة - واالأّياُم �ساهدةٌ- 91
م�ُس قد طَلَعْت 101 ُدني����ا الهن�اَءِة ع����اٌم َبْعَ�دُه ع�اُميا ُمْنِكَر ال�ّسم�ِس هذي ال�سَّ



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين28 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومعناها: �ضِ

ام املباركونه�سّ

عيببغٌي

ظلمذام

اإذللجدث

م�سهوراإرغام

قباأغر

�سديد الظلمامليامني

الفكرةُ العاّمة
بنّي الغايل: �ضع خّطاً حتت الفكرِة العاّمِة للنَّ�صِّ من بني الفكر االآتية:

اأ. الأبناُء النُّجباُء ُحماُة الوطن.

ب. احلديُث عن جالِء املُ�ستعِمِر الَفرن�سيِّ عن اأر�ِص �سورَية.

�ع��اُط�ُف ال�ق�وم�يُّ بنَي ال�َع��رِب ف ي ِم�َح�ِن�ه�م. ت. ال�تَّ
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ئي�َصة الفكرُ الرَّ
اكتب رقم البيت الذي يـــتـ�ضـّمـن كــّل فــكــرة مــّمــا يــاأتــي:

ال�جالُء ف��رٌح لل��ج��م�اهي��ِر وق��ه��ٌر لالأع��داء. )………( ■

الأب��ن��اُء ال��نُّ�ج�ب�اُء ُح�م�اُة ال�ُع��روَب��ِة. )………( ■

اك�ت�م��اُل ف��رح��ِة ال�جالِء ب�ت�ح�ري�ِر ف�ل��س�ط�ي�ن. )………( ■

ال�تَّع��اُط�ُف ال�َق�وِم�يُّ بنَي ال�ع��َرِب ف ي م�َِح�ِن�ه�م. )………( ■

ال�صتيعاب والفهم

َـة؟ ولــمــاذا؟  َـتــُه �ضوريـ َّاعـُر الــّثــاأَر الذي بلغـ 1 بـَم و�ضـَف الـ�ضـ

 
 

ّــقـتـهــا االأجـيـال؟ اذكـر ال�ّضبب. 2 ما االأنــ�ضــاُم التـي تـنـ�ضــ

 
 

3 اإالَم ا�ضــتــحــاَلــت االأر�ُص بــعــَد نــيــِل الـجــالء؟

 
 

4 مـاذا تـقـول مـن الـنَّ�صِّ لـكــلٍّ من:

ال�ق��ائ�لي�ن: اإّن ال�ج��الء ي��ه��مُّ �س��وري�ة ف�ق�ط:   ■
 
ال�م��س�ّك�ك��ني باجلالء والتَّحرير:   ■
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ِل، ثمَّ حــاول اأن تــ�ضــرَح الــمــقــطــع الــثَّالـَث بـاأ�ضـلــوٍب اأدبيٍّ جميــٍل. ّـل �ضــرَح الــمــقـطـع االأوَّ 5 �ضــديــقـي: تــاأمـ

اُم����ِك ال��ق��ادَم��ُة ف�َ����َرٌح و�س����رور. واإنَّ اأر�َص �س�����ورَي��َة الت��ي  لق���د نل���ِت يا �س���ورَيَة اجلالَء، فال ح���زٌن بعَد الي���وِم واأيَّ
ام��ت��َزَج��ت ب��دم��اِء �س�َ�ع��ِب��ه��ا ت�ه��بُّ م�ِن��ه�ا ري�اُح ال��ِع��زِّ وال��ك��رام��ِة ف��ل��و اأُت��ي��َح لالأر�ِص اأن تت��ك��لَّ��َم لق��اَل��ت: اإّن�ن��ي 

َق��ب��ٌر ُم��ب��اَرٌك �سمَّ ُتراُبُه الأُ�س��وَد املُباركنَي الذي��َن ُي��داف�عوَن ع��ن الأر�ص. 
 
 
 
 
 

6 وازن بني هـذا الـبــيــت والـبـيــت الـخـامـ�ص من النَّ�صِّ مــن حــيــث الــمعـنــى.

ق��ال ال���سَّاع��ر �س�ف يق ج�ب�ري: ■

ي�ِن - ن��اظ�رةٌ لي�َت ال��ُع��ي�وَن - �ساَح ال�دِّ

اإل��ى ال��ع��دّو ل��ذي ت��رم��ي ب��ه ال��ب��ي��ُد

 
 
 

  

ــ�ضــــــويــِر ف ي البـيــتــيــن االأّول والــّثـانــــــي، هــات مــثـااًل  عــلــى كــلٍّ  7 اذكـــــر الــحــوا�ــــصَّ التــي اّتـكــاأ الــ�ّضــــــاعــُر عـلـيـهـا ف ي الــتَّ

مـنـهـا.
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
1 مـا الفـرق ف ي الـمـعــنــى بيــن:

ه��ا�س��م، ه���س��ّ�ام:   ■

ب��ه��ي��ج، اأب��ه��ج:   ■

م��ق:   ■ ال��ّرام��ق، ال�رَّ

2 مـا املــعــنــى الــذي اأراده الــ�ّضــاعــر مـن؟ 

ك�ل�م�ة )ث��اأرك( ف ي ق��ول��ِِه: ب�ل�غ�ت ث��اأرك.   ■

ك��ل��م�ة )اأن���س��ام( ف ي ق�ول��ه: ت�ه��بُّ م��ن��ه ع��ل��ى الأج��ي�اِل اأن���س��اُم   ■

تدريبات قرائّية
والآن �س�دي�ق�ي اح�ف��ظ اأبي�ات ال�ق��س�ي�دِة واألقها اأماَم زمالِئَك اأو والديك، ُمراعيًا اإبراَز م�ساعِر الفتخار.

تدريبات لغوّية
1 مــا نــوُع )مـــا( ف ي كـلِّ تـركــيـٍب من الّتـراكـيـِب االآتــيــة:

�ام.   ■ اِر ه���سَّ ج��َل��ْت ف�رن���س��ا ف��م��ا ف ي ال��دَّ

ي��ب��ُل���ُغ ف يِه ال��ع���ُرب م��ا رام��وا.   ■

2 �ضـغ كــلــمــات َوْفـَق الــنَّمـوَذِج:

�س��ُرف، َم����س�ْ��َرف، م���س��ارف. ■
■ ……………… َط�ل�َ�ع، ………………، 
�س�َ�َرَق، َم�سِرق، َم�ساِرق. ■
ج�َ�ل��َ���ص، ………………، ……………… ■
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التذّوق
ــوَر االأدبــيََّة االآتَية، َوْفَق النَّموذج: 1 حـلِّـِل ال�ضُّ

ه������ذه ال���ّس��م���ُص ق��د ط��ل��َع���ت: �س�ّب��ه ال�ح��ري���ّ��ة بال��ّس��م���ص ال��ّس�اط��ع��ة. ■
َث��غ��رِك ب�َ��ّس�اُم:   ■
 

2 اأتـمـم الــفــراغ، ُم�ضتف يداً مَن املـثــاِل االأوَّل:

امل��س�اع�ُر ال�واردُة ف ي البيِت ال�ّث��ان�ي ه�ي: افتخار واع��ت��زاز. ■

اب��ع هي:   ■ امل��س�اع�ُر ال�واردُة ف ي البيِت الرَّ

 

 

امل��س�اع�ُر ال�واردُة ف ي البيِت ال�خ�ام��ص هي:   ■

 

 

امل��س�اع�ُر ال�واردُة ف ي البيِت ال��تَّا�س��ِع هي:   ■
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ر�س الّثاين هة با�صم الفاعلالدَّ فةُ املُ�صبَّ ال�صِّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

هِة با�سِم الفاعل.. 1 فِة املُ�سبَّ تعريِف ال�سِّ
َهِة با�سِم الفاعل.. 2 َفِة املُ�سبَّ �س��وِغ ال�سِّ
َهِة با�سِم الفاعل.. 3 فِة املُ�سبَّ  حتديِد اأوزاِن ال�سِّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً ما ياأتي:

اال�ضـــــــُم الــجــامـــُد: هو ال�سُم الذي ل ي�ُ��وؤخ�َ��ُذ م��ن غ���ي���ره. ول�ُه َن��وع��ان ج��ام��ٌد ذات، وجام�ٌد مع��ن��ى.
: ه�و ال�س��ُم الذي ي�ُوؤخ��ُذ من غ��ي��ره. وعن��ُه َت�س��ُدُر الأفعاُل والأ�س��م��اُء ال�ُم���س��ت��ّق��ة. اال�ضــــــُم الــُمــ�ضـــتــقُّ

َهِة  ���َفِة املُ�س���بَّ عزيزي التِّلميذ: ليكوَن املفهوُم وا�س���حًا ف ي اأذهاِننا ل بدَّ من تعريِفه، تعاَل لنتعاَوَن على و�س���ِع تعريٍف لل�سِّ
بالفعِل بعد قراءتَك امِلثالني الآتيني، والإجابَة عن الأ�سئلة الَّتي تليهما:

الأَْمثَلة
هامِة. اأ. املنا�سُل �َسهٌم ف ي مواقِف ال�سَّ

ب. املنا�سُل �ُسجاٌع عنَد امَللّمات.

1 دلَّ على ا�س��م الفاعِل ف ي ك��لٍّ م��ن ال��م��ث��النِي واذكر وزنه؟  

ابقني ا�سمان يدلُّ كلٌّ منهما على �سفٍة، حّددهما   2 ف ي املثالنِي ال�سَّ

َفٍة ثابتٍة ف ي )املنا�سل(، اأم غري ثابتة؟   3 اأتدلُّ كلٌّ منهما على �سِ

فتني من حيث الّدللة؟   4 ما الفرُق بنَي ا�سِم الفاِعِل وهاتنِي ال�سِّ

ال�صتنتاج
فُة املُ�ضبَّهُة با�ضِم الفاعِل ا�سٌم م�ستقٌّ يدلُّ على �سفٍة ثابَتٍة ف ي املو�سوِف ولها معنى ا�سِم الفاعل.  ال�ضِّ
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تدّرب
فِة املُ�ضبَّهِة ف يما ياأتي: دلَّ على ال�ضِّ

ْلٌب �سجاٌع �سهٌم ف ي مواقفه. املجاهُد �سُ
 

الأَْمثَلة
 اقراأ ما ياأتي، ثّم اأجب:

لبًا، �َسهَم الّنف�ِص ف ي مواِقِفه. اإبراهيم هنانو جُماهٌد عربيٌّ �سوريٌّ �ُسجاٌع، وكاَن َبطاًل �سُ

فات املُ�سّبهة با�سم الفاعل.  1 دلَّ على ال�سِّ

 
 

؟ 2 اذكر الفعل الذي �سيغ منه كلٌّ منها وعدد اأحرفه. ثّم بنّي اأهو لزٌم اأم متعدٍّ

  
 

َل الكلماِت الآتية: �ُسجاٌع، بطٌل، �سلٌب، �سهٌم، فطٌن، عظيٌم، جباٌن  3 ح�سنًا بني الآن اأطلُب اإليَك اأن تتاأمَّ

اذكر وزن كّل كلمة من الكلمات ال�ّسابقة وحّدد نوع فعلها.
 
 
 
 
 

ال�صتنتاج
زِم على عّدة اأوزان منها:)ُفَعال، َفَعل، ُفَعل، َفْعل، َفِعل، َفعيل، َفعال(. هُة من الفعِل الثُّالثيِّ الالَّ فُة املُ�سبَّ ُت�ساُغ ال�سِّ
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تدّرب
ْغ من االأفعاِل االآتيِة �ضفاٍت ُم�ضبَّهًة با�ضِم الفاعِل، واذكر وزن كلٍّ منها: )َع�ِسَي، َهِيَف، َفِرَح، َقَدَر(. �ضُ

فُة املُ�ضبَّهُة وزنهاال�ضِّ

  

  

  

  

الأَْمثَلة
ــــفِة املُ�ضــــبَّهِة با�ضــــِم الفاِعِل، بعد قراَءِتك املثالني  عزيزي التِّلميذ: تعاون معي على حتديِد جمموعٍة اأخرى من اأوزاِن ال�ضِّ

وؤالنِي اللذيِن يليهما: االآتيني، واالإجاَبِة عن ال�ضُّ

ماآُن اإىل احلرّيِة ما ي�سبو اإليه. اأ. يناُل الظَّ
ب. يطوي زمنًا اأ�سوَد.

فة )ظماآن(؟ اذكر املوؤنََّث منها. 1 ما وزن ال�سّ

  

يَغ على وزن كّل منها؟  فات امل�سّبهة الآتية: )اأ�سود، اأبكم، اأحور( عالَم يدلُّ الفعل الذي �سِ 2 اذكر وزن ال�سِّ

 

ال�صتنتاج
هُة اأي�س���ًا على وزِن: )فعالن موؤنثه: َفعلى( و)اأفعل موؤنثه: فعالء( اإذا كان فعُلُه يدلُّ على عيٍب اأو لوٍن  ���فُة املُ�سبَّ ُت�س���اُغ ال�سِّ

اأو حلية.



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين36 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

قومي النهائّي التَّ
فات امل�ضّبهة االآتية واذكر اأفعالها: هات وزن كّل من ال�ضّ

جوعان:  ■

خ�سن:   ■

لهفان:   ■

جميل:   ■
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�ساعٌر عربّي م�سرّي، ولد عام )1935( م ف ي ريف م�سر. له دواوين �سعرية منها: )مدينة بال قلب، مل يبَق اإل العتاف(.



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين38 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س الّثالث �صورية والّرياحالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذِج اأن تكون قادراً على: 

ئي��َس�ِة لل�م�ق�اط��ع.. 1 �ِة والِفَكِر ال�رَّ حت��ديِد ال�ف�ك�َرِة ال�َع�امَّ
ورة.. 2 �سرِح الّت�سخي�صِ ف ي ال�سّ
3 .. ِة ف ي املقطِع الثَّالِث من النَّ�صِّ حتديِد امل�ساعِر الَعاطف يَّ

ــــــاءة على الن�ّس: ظّلت �س���ورية على مدى التاريخ قلعَة ال�س���مود وحمطَّ الآم���ال ومعقَد الرجاء، وف ي ه���ذا تاأكيد هذه  اإ�ص
احلقيقة، وتاأكيد اأّن دور �سورية الريادّي متجّدد با�ستمرار.

الن�ّس:
- 1 -

الورُد، واالأحاُم، والّرجاْل،
يقاومون ف ي ال�ّسماِل،

ريحًا بدائّيْة
الورُد، واالأحاُم.. �سوٌت ال يزاْل

يرنُّ ف ي قلِب اللَّياْل
يقوُل: �سوريْة

ْة تقاوُم الّريَح البدائيَّ
- 2 -

يا اأر�س �سورّية!
يا حلم عينّي!

ت�سّوري اأّن اإل هذا االأوان مل اأَرْك
بينا �سديقتي اجلميلُة الّدم�سقّيْة

�سّدت على يدي، وقالت ف ي املطاْر،
يا �سانَع االأ�سعاْر،
ال بدَّ اأن تاأتي
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فف ي االأعايل من ُكوى بيتي
متّد كّفًا، مُت�سُك القمْر!

لكّنني ما زرُت حّتى االآن �سورّيْة
- 3 -

يا موطني الذي وددُت اأن اأراه!
حلمُت اأن اأدوَر ف ي عاه!

اأقوُل اأغنّيْة
اأ�ساِحُك اجُلنَد الذين ي�سهرون،

ف ي ليلِة املُفاجاآْت
ف ي ليلِة انتظاِرهم ملولِِد اجلرمَيْة

ْة م�سقيَّ وددُت يا �سديقَة القلِب الدِّ
ًة قدميْة لو اأّنني التقطُت بندقيَّ

كانت لفار�ٍس �سهيد من اأهايل بور�سعيْد
ثّم انتف�سُت طائراً لباِبِك العتيْد
يا موطني! يا اأر�َس �سوريْة!

الِفْكَرة العاّمة
: َة املنا�ضبَة للنَّ�صِّ بنّي: اقراأ النَّ�ّص ال�ّضابق قراءًة �ضامتًة، ثمَّ اخرِت الفكَرَة العامَّ

اأ. خماطبُة ال�ّساعِر �سوريَة.

موُد. ب. �سورية قلعُة ال�سّ

ت. احلديُث عن طبيعِة �سورية.
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ئي�صة الفكرُ الرَّ
اربط بني الفكرة واملقطع املنا�ضب لها:

حلُم ال�ّساعِر واأمنيته. )………( ■

م�سقيِّ اجَلميل. )………( ■ اعِر تدعوُه لزيارِة بيِتها الدِّ �سديقُة ال�سَّ

يِح. )………( ■ �سموُد �سوريَة اأماَم الرِّ

ال�صتيعاب والفهم
اأجب عن االأ�ضئلة االآتية:

�وُت الذي ي�رنٌّ ف ي ق�ل�ِب ال�لَّي�ال�ي؟  1 م�اذا ي�ق�وُل ال��سّ

 

 

�اع�ُر اأر�َص �س�وري�َة؟ وعالَم ي�دّل ذل�ك؟ 2 ب�َم و�س��َف ال�سَّ

 

 

�اع�ُر ف ي الق�سي�دِة عن ح�ل�ٍم راوَدُه واأمني�ٍة. ح�ّدده��م�ا. 3 ت�ح�ّدَث ال��سَّ

 

 

ََّة التي ت�دّل ع�ل�ى ذل�ك. ع�ري� 4 عّب�َر ال�ّس�اع�ُر ع�ن الرتباِط الق�وم�يِّ بنَي �س�وري�َة وم��س�َر، ح�ّدِد الأ�س�ط�َر ال��سِّ
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�ُر ح�بَّ العرِب �س�وري�َة وتالُحِمِهم معها؟  5 ب�َم ت�ف��سِّ

 

 

َة )جان بارت( ف ي اأث�ن�اِء ال�ع�دواِن الَفرن�س���يِّ على م�س���ر عام  ���وريُّ الذي ف�ّج����َر البارجَة الفرن��س����يَّ 6 َم���ِن البطُل ال�سُّ

)1956(؟ 

 

 

ً م�ن: 7 مب تعّل�ل ُكالَّ

■   . �اع�ِِر)ي�ا اأر�َص �س�وري�َة( ف ي ال�نَّ�صِّ تك�راِر ال��سَّ

 

خم�اط�ب�ِة ال�ّس�اع�ِِر اأر�َص �س�وري�َة ب�� )ي�ا وط�ن�ي(.   ■

 

املعنى الّلفظّي والّدليّل
1 �َضع مراِدفاً مـنـا�ضـباً لـمـا تـحـتـه خـّط:

ت��س�ّوري اأّن��ي اإل�ى ه�ذا الأوان ل�م اأرْك.   ■
فف ي الأع�ال�ي م�ن ُك�وى ب�ي�ت��ي.   ■
ح�ل�م�ُت اأن اأدوَر ف ي ع�اله.   ■

2 اخـتــر مّما يلي الـمـقـ�ضـود بـّتـركـيب )ريـحـاً بـدائــّيــة(:

َُّة. اأ. الأع�ا�س�ي�ُر ال�ه�اِئ�َج�ُة. ب. الع��ت��داءاُت اله�َم�ج�ي��
ت. ال�ح�روُب ال�ق�دي�َم�ُة. ث. ان�ط�الُق ال�م�ع��ارِك.
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3 هـاِت مـفـرد كـلٍّ من الـجموِع االآتـيـة:

الـمـفـرُدالـجـمـُع

 اأح��الم

 ُك��وى

 م�ف�اج��اآت

 الأع��ال�ي

ــيــاق: 4 عـــد اإلـى الــمــعـجــم، ثــمَّ ا�ضتـخـرج مـعـنى الفـعـل بحـ�ضـِب ال�ضِّ

■ )………………………( �س�ح�َك ال���ّس�ي�ُب ب�راأ�س�ي. 

■ )………………………( �ح�اب.  �س��ح�ك ال��سَّ

■ )………………………( �س�ح�ك�ت الأر�ُص ع�ن�د ال�ّن��ب�ات. 

■ )………………………( اأ�س��اح��ُك ال�ُج�ن��د. 

تدريبات قرائّية
عريَّة. اقراأ املقطع الثَّاين، والفظ التَّاء املربوطة )هاًء( عند الوقِف ف ي نهاية الأ�سطر ال�سِّ

تدريبات لغوّية
1 ا�ضتـبـدْل بـِمـا تـحــَته خـطٌّ مـا يـنــا�ضـبــه، َوْفـَق الــنَّمـوذَجني املعرو�َضني:

ي�ا وط�ن�ي الذي وددُت روؤي�ت��ه! ■ي�ا وط�ن�ي الذي وددُت اأن اأراه. ■

�ن�ي الت��ق��ط��ُت ب�ن�دق��ّي�ة. ■ ��ة. ■وددُت يا �س�دي�ق�َة ال�ق�ل�ِب ل�و اأنَّ وددُت ي�ا �س�دي�ق�َة ال�ق��ل�ِب ال�ت�ق�اط��ي ب�ن��دق�يَّ

ري اأّن�ي ل�م اأرك. ■ ري ……………………………… ■ت��س�وَّ ت��س��وَّ

حلم���ُت ……………………… ف ي ع�اله. ■ح�ل�م�ُت اأن اأدوَر ف ي ُع�اله! ■
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َـَك، وا�ضتـخـدِم الـتَّـراكـيـَب االآتــيــَة ف ي ُجــمــٍل مـن اإنــ�ضــاِئــك.  2 واالآن يــا �ضــانــَع الــُمـ�ضـتـقــَبــِل رّكـز انــتــبــاهـ

ي�ا م�وط�ن��ي:   ■

 
ح�ُل��م��ُت:   ■

 

التذّوق
1 اأّيــهــمــا اأجــمــل مـّمـا يــاأتــي ف ي راأيــك، ولـمــاذا؟

ث��ّم ان��ت��ف���س�ُت ط�ائ��رًا ل��ب��اِب��ِك ال��ع��ت��ي��د.   ■
ُث��مَّ انطلْق�ُت ط�ائ��رًا ل��ب��اِب��ِك ال��ع��ت��ي��د.   ■

. مــوِز ف ي الـقـائـمـة )اأ( كـمـا وردت ف ي الـّنـ�صِّ اللــَة الــُمــنــا�ضــبــَة من الــقــائـمــة )ب( لـكـلٍّ مـن الـرُّ 2 اخــتــر الــدَّ

)ب( الــّداللــة)اأ( الـّرمــز

�س�وري�ةال��ورد

الع��ت��داءاتالأح��الم

ال�ج�م�الال���ّس��م��ال

ال�م���س��ت�ق��ب��لال��م��ف��اج��اآت

3 دّل عــلــى الـّتــ�ضـخـيـ�ص ف ي الــعــبــارة االآتــيـــة: 

َق��ْل��ُب ال�لَّ��ي��ايل:  

  
4 اذكر املـ�ضـاعـَر العاطف ّيَة الـواردَة ف ي املقطِع الثَّالِث؟ 
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ر�س الّرابع ا�صم املفعولالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ف ا�سِم املفعول.. 1 تعرُّ
تعّرِف طريقِة �س��وِغ ا�سِم املفعول من الفعِل الثُّالثيِّ وفوَق الثُّالثّي.. 2
 توظيِف ا�سِم امل�ف�عوِل وا�ستخداِمِه ف ي جمٍل وتراكيَب مف يدٍة.. 3

تاأّمل وتذّكر
لميذ لنتذّكر معًا: عزيزي التِّ

الفعُل املبنيُّ للمجهوِل: هو الفعُل الذي ُجهَل فاِعُلُه.
ل��ِه وك���س��ِر م��ا ق��ب��ِل اآخ��رِه.ك��ت��َب  ك��ُ��ت��ِ��َب. ■ ُيبنى الفعُل املا�سي للمجهول: ب�سمِّ اأوِّ
مِّ اأّولِه وفتِح م��ا ق��ب��ِل اآخ��رِه. ي�ك���ت��ُب  ي��ُ�ك��ت��َ��ُب. ■ ُيبنى الفعُل املُ�سارُع للمجهوِل: ِب�سَ

رف ي للو�سول اإىل القاعدة  عزيزي التِّلميذ: اأمعن الّنظَر ف ي املثالني الآتيني، وحاول ال�ستفادة من خباتك ف ي الوزن ال�سّ
بنف�سك:

الأَْمثَلة
ِة. ِة ل ي�ُ��س��ت��ردُّ بغرِي ال��ُق��وَّ اأ. ال��ح��قُّ ال�م��س��ل��وُب بال��ق��وَّ

ب. ال��ّن�س��اُل ف ي �سبيِل ال��وَط��ِن لي�َص َمق�س��ورًا على ِحماَيِة احلدود.

1 دلَّ على ا�س��م املفعول ف ي ك��لٍّ م��ن ال��م��ث��الني، واذكر وزنه  

 

2 ما الفعُل الذي دّل عليه كلٌّ من ال�سمني )امل�سلوب، املق�سور(؟  

3 ما عدد اأحرفه؟  

4 اأهو فعٌل متعدٍّ اأم فعل لزم؟  
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ال�صتنتاج
ا�ضــم املــفـعـول: ا�سٌم ُم�س��ت��قٌّ م��ن م���س��دٍر ي��دلُّ على م��ن وق��َع علي��ِه الف��عل

ُي�س��اُغ ا�س��ُم ال��َم��ف��ع��ول من الف��ع��ِل الثُّالثيِّ على وزن مفعول. 

تدّرب
يَغ ِمنُه ف ي كّل من اجلملتني االآتيتني: حّدد ا�ضَم املفعول، وهات الفعل الذي �ضِ

م��ا زال�ت اأب�واب�ُن�ا م�ف��ت�وح�ًة اأم�اَم م�ن اأح�بَّ دم��س�ق.  ■
 
�سن�ح�ّق�ُق الأه�داَف ال�م�ر�س�وَم�َة م�ا ُدم�ن�ا ح�ري�سنِي ع��ل��ى حت�ق��ي�ِق�ه�ا.  ■

 

الأَْمثَلة
�ٌب. اأ. �ستبقى ال�مق�اوم�ُة م�اداَم ه�ن�اَك �ِس�ب�ٌر م�ُغ�ت��سَ

ب. ن�ت�ط�ّل��ُع اإل�ى ج�ي�ٍل ُم��ن��ت�ظ��ر.

1 دّل عل�ى ال�سمني اللَّذين وق�َع ع�ل�ي�ه�م�ا ف�ع�ل الف�اع�ل ف ي ك�لٍّ من املثالني، م�اذا ن�س�م�ّي ك�ّل ا�سم منهما؟ 

 
 

2 ه�ات ال�ف�ع�ل ال�م��س�ارع املبني للمجهول الذي �سيَغ من��ُه ك�ّل م�نه�م�ا، ث�ّم اذك�ر ع�دد اأح�رف�ه. 

 
 

3 اأب�دل ح�رف ال�م��س��ارع�ة ف ي الأف�ع�ال ال���ّس�ابق�ة م�ي�م�ًا م��س�م�وم�ًة. م�اذا ت��س�ت��ن��ت�ج؟

 
 



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين46 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
ُي��س����اُغ ا�س����ُم ال�م�ف�ع�وِل م�ن ال�ف�ع�ِل ف�وَق ال�ثُّالث�يِّ ع�لى وزِن م��س����ارِع�ِه ال�م�ب�نيِّ لل�م�جه�وِل ب�اإب�داِل ح�رِف ال�ُم��س����ارعة 

م�ي�م�ًا م��س�م�وم�ة، وفتح ما قبل اآخره.

تدّرب
ّـف ا�ضــَم الـمـفـعـول الـوارد ف يما يـاأتـي بـحــ�ضـب الـفـعـل املـ�ضـوغ مـنـه:  �ضــنــ

��ّواُف ف ي ال��ق��ل��م: ■ ي��ق��وُل خ��الُد ال���سَّ

وف��ا�س�ٌح ل�مه�اوي ال���ّس���رِّ ُم�ن��ت�ِق��ُدون��ا�س�ٌح ب��مراق�ي ال�خ��ي��ِر م��وؤت�م�ٌن

ي��ق��ول اأح��م��د م��ح��ّرم:  ■

لل�خ�ي��ِر وال�م�ع�روِف ب�اٌب مُ�غ��َل���قَم�ن�ع�ت َم�غ�الِ�ُق�ه�ا ال��ّس��روَر وم�ا ب�ه�ا

نوعه )ثالثّي اأو فوق ثالثّي( ِفــعــلُها�ضــُم الــمــفــعــول
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قومي النهائّي التَّ
1 �ضــغ ا�ضــم الــمــفــعــول من االأفــعــال االآتــيــة، ثــّم �ضــعــه ف ي جــمــلــة مــن اإنــ�ضــائــك:

ُـل الــجــمــلــةا�ضــم املــفــعــولالــِفــعـ

  ف���ت���ح

  ا�س��ت��خ��رج

  غ���س��ب

  �س��ارك

  ح��ّب

بط: 2 �ضغ ا�ضم املفعـول من كّل مـن االأفعال امللّونة مـراعياَ ال�ضّ

�الِب. ……………… ■ اإّن العلوَم احل�ديثَة ُتدّر�ُص لل�طُّ

���نا ُت�غت��س����َ�ب، وُت��س���َت�باح ……………… ،  ■ ���ون عل���ى املقاوم���ِة، م���ا دام���ت اأر�سُ الّت�المي���ُذ ُيوؤ�ّس��س���ون وُي�َربَّ

………………  ، ………………



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين48 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س اخلام�س اء املب�صوطُةالدَّ التَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

اِء ال�َم�ربوَط�ِة وامَل�ب��س�وط�ِة.. 1 التَّف��ري�ِق بنَي ال�تَّ
اِء امَل�ب�س�وط�ة.. 2 ت�ع�لي��ِل ك�ت�اَب�ِة ال�تَّ
حيَحِة.. 3 ِعها ال�سَّ كتابِة التَّاِء امَلب�سوَطِة ف ي موا�سِ

تاأّمل وتذّكر
لميذ لنتذّكر معًا: عزيزي التِّ

الــتــّاُء الــمــبــ�ضــوطــُة: ه��ي  الت��ي ُت��ل��َف��ُظ )ت��اًء( ع��ن��َد ال�وق��ِف ع�ل�ي��ه��ا.
كيُز ف ي قراءة الأمثلة الآتية، ثّم  ���ُلَك اإىل القاعدِة، وما عليَك �سوى التَّ عزيزي التِّلميذ كعادِتنا �س���نبداأُ بالأمثلِة التي تو�سِ

الإجابة عن الأ�سئلة التي تليها:

الأَْمثَلة
اأ. دافعُت عن الوطن.

ب. املراأُة �ساهَمْت ف ي بناِء الوطِن.
هيُد ف ي امَلعركِة. ت. ماَت ال�سَّ

1 ما نوُع التَّاِء ف ي الكلمات التي حتتها خّط ؟  

2 اأهي اأفعاٌل اأم اأ�سماٌء؟ كيَف ُكِتبت التَّاُء ف يها؟ و ما ا�سم هذه التَّاء؟  

ال�صتنتاج
ُتـكــتــب الــّتــاُء مــبــ�ضـوطــًة ف ي اآخــِر االأفــعــال اإذا كــانــت:

اك��ن��ة. ■ اأن��ي��ِث ال���سَّ ت��اَء ال��ف��ع��ِل الأ�س��ل��ّي���ة. ■ال��ّت��اَء ال��م��ت��ح��ّرك��ة. ■ت��اَء ال��تَّ
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تدّرب
مــّيــز كــتـابــَة الــّتـاِء الــمـربــوطـــِة مــن الـمــبـ�ضــوطــِة ف يمــا يــاأتـي:

ال��ّت��الم��ي��ُذ ف ي م��دار�س��ِه��م ُب��ن��اٌة لل��وط��ِن وح�ُ�م��اٌة ل��م���س��ت��ق��َب��ِل��ِه. ■

ن��ا�س��ل��ِت ال��م��راأُة ف ي �س��ب��ي�ِل اإ�س��ه��اِم��ه��ا ف ي ب��ن��اِء ال��م��ج��ت��م��ع.  ■

غ��ّن�ي��ُت م��ث��ل��م��ا غ��ّن��ى الأح��راُر ف ي ال��ع��اَل��ِم ل���س��م��وِد اأط��ف��اِل غ��ّزة. ■

ه��رُة زاه��ي�ًة ف ي ال��تُّ�رب��ِة ال��ّط�ّي�ب��ِة، ي��ُ�س��رُق ال��ُح�ل�ُم ف ي وج��ِه ال��ّن�اج�ح��ي�ن. ■ ك��م�ا ت���س��رُق ال��زَّ

ع��اي�َ�ُة ك��اف يًة. ■ رُع ح��ي��ُث ي�َ�ك��وُن ال��َم��ن��اُخ وال��ّت�رَب��ُة م��ن��ا�س��ب�ي��ن، وح��ي�ُث ت��ك��وُن ال��رِّ ي��ن��ب��ُت ال��زَّ

�ضــبــب الــكــتــابــةنــوع الــّتــــاءالكــلــمــة الـمـنـتــهــيــة بـتــاء

   

   

   

   

   

   

   

عزيــــزي التِّلميــــذ: اأن���ا متاأّكٌد اأّنك اأ�س���بحَت قادرًا على حتديِد َمَواِطِن كتابِة التَّاِء مب�س���وطًة ف ي الأفعاِل، والآن �س���تتعّرُف 
مواطَن كتابِة التَّاِء مب�سوطًة ف ي الأ�سماِء، اقراأ الأمثلَة ُثمَّ حاول الإجاَبَة عن الأ�سئلة التي تليها: 



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين50 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأَْمثَلة
اأ. بْيُت �سديقي ف ي �سفِح اجلَبِل.

الباِت. ب. راأيُت الطَّ
ت. يجُب ِملُء اأوقاِت الَفراِغ ب�سيٍء ُمف يٍد.

1 ما نوع التَّاِء ف ي الكلمات التي حتتها خّط ؟  

2 اأهي اأفعاٌل اأم اأ�سماء ؟  

3 كيف ُكتَبت التَّاُء ف يها ؟ وملاذا ؟  

ال�صتنتاج
ُتـكــَتــب الــّتـاُء مــبــ�ضــوطــًة ف ي االأ�ضـمـاء اإذا جــاءت ف ي اآخــر: 

ال�سِم ال��ّث�الث��يِّ ال���ّس�اك�ِن ال��و�س�ط )ب��ْن���ت، ت��ْوت، زْي��ت(. ■
�اِل��ِم. )ط�ال�ب��ات(. ■ �ِث ال���سَّ ج��م�ِع ال��م�وؤنَّ
ج�م�ِع ال�ّت�ك��س�ي�ِر الذي ينته�ي مف�رُدُه ب�ت�اٍء م�ب��س�وط�ٍة )ب�ي��وت مف��رده: ب��ْي�ت(.  ■

تدّرب
اقراأ ما ياأتي، ثّم امالأ اجلدول باملطلوب:

اين: ■ قال ال�سّاعرُ نزار قبَّ

ولو فتحُت���م �صاييني مِبدَيِتُكم

�سمعُتم ف ي دمي اأ�سواَت من راحوا
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قال ال�سّاعرُ ب�سارة اخلوري: ■

بِه النَّج���وى  باَحت  واأنين���ًا 

مقلتان���ا ر�سفْت���ُه  عربّي���ًا 

اأف�سُل الأوقاِت هو الوقُت الذي اأُم�سيِه بعمٍل ُمثمر. ■

ِة اخلالدة. ■ مدينُة تدمَر اآيٌة من اآياِت احل�سارِة العربيَّ

�ضبُب كــتـابــتــها عـلـى �ضـورتــهــانــــوع الــّتــاءالكلمة املنتهية بــتــاء

   

   

   

   

   

   

َك اأ�سبحت  لميذ لقد كّللَت ن�ساطك بالتَّفّوِق، واأنا على ثقٍة اأّنَك قادٌر على الإجابِة عن الأ�سئلة الآتية لنطمئنَّ اأنَّ عزيزي التِّ
ر�ِص. على برِّ الأمان ف ي عمِلَك ف ي هذا الدَّ



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين52 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

قومي النهائّي التَّ
ّــل �ضـبـَب كـتــابــِة الــّتـاِء ف ي الكلــمــات االآتية َوْفَق الــمــثــال االأّول: 1 عــلــ

ب�ْن���ت: ُكتبت التَّاُء مب�س�وط�ًة لأّنه�ا ج��اءت ف ي ال�س��ِم ال��ّث�الث��يِّ ال���ّس�اك��ِن ال�و�س�ط. ■

راأي��ْ���ُت:   ■

ع��ام��الت:   ■

اأب��ي��ات:   ■

ن��ب���َت:   ■

ُـ�ضــــــاركــِة ف ــــي بــنــــــاء الـمــجــتــمــــــع ُمـ�ضــــــتــخــدمــاً كـلــمــاٍت تنتهــــــي بــتــاٍء  ــِة الــمـ ّــــر ف يهــــــا عــــــن اأهــمــيَّ 2 اكــتــــــب فــقــــــرًة تــعــبــ

مــربــوطــٍة اأو مــبــ�ضــوطــٍة.
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ر�س ال�ّصاد�س خربٌ وتعليٌقالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف مفهوِم ال�ّت�ع�ل�ي�ِق على ال�َخ�َب�ِر.. 1
ت��و�س�ي�ِح الّن�ت�ائ��ِج، والأ�سب��اِب، وال��ح�ل��ول.. 2
ال�ّت�ع�ل�ي�ِق عل�ى ال�خ�ب�ر.. 3

لفاِز، ولكّننا نعلُِّق دوَن اأن ندري اأنَّ هناَك  ٍة قراأناها اأو �ساهدناها على �سا�سِة التِّ عزيزي التِّلميذ: كثريًا ما نعّلُق على ق�سَّ
باُعها عندما نريُد اأن يكوَن تعليقنا َمدرو�سًا ب�سكٍل دقيٍق،  خطواٍت َينبغي اتِّ

ا�سمح يل اأن اأ�ساعدَك على تعليِمَك التَّعليَق على اخلِب، ولتبداأَ بقراَءِة اخلِب الآتي والتَّعليِق عليه، ثّم تنّفُذ املطلوب: 

تعّرف

Wonderlane :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/wonderlane/3199035296/ :امل�صدر



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين54 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ُة اخلطُر القادُم من ال�سترياد. فاياُت الإلكتونيَّ اخلب: النِّ

قن���يِّ باأنواٍع خمتلفٍة من الأجه���زِة الإلكتونّي���ِة والكهربائّيِة واألعاِب  ُة نتيجَة التَّطّوِر التِّ ���وريَّ التَّعليــــق: اأُتِخمت ال�ّس���وُق ال�سُّ
ُل اإىل نفاياٍت بكمّياٍت �سخمٍة. الأطفاِل والتي تتحوَّ

ِة املُواطِن والبيئِة املُحيطِة به . ٍة على �سحَّ فاياِت من ُمنعك�ساٍت �َسلبيَّ اأدرَكت وزاَرُة البيَئِة ما لهذه النِّ

نَي للُم�س���ارَكِة ف ي فريِق عمٍل قانويٍنّ من اأجِل َتدويِر خُمتَلِف املوادِّ  وقد مّتت ُمرا�َس���َلُة جميِع اجلهات لت�س���مَيِة اخت�سا�س���يِّ
فاياِت القابَلِة لإعاَدِة ال�ستخدام والإفادة منها. والنِّ

ُب  نِت الإجراءاِت التي يتوجَّ ِة، ت�س���مَّ ���لبيَّ ِة وُمنعك�س���اِتها ال�سَّ فاياِت الإلكتونيَّ ت وزارُة البيئِة ورقَة عمٍل حوَل اإداَرِة النِّ واأعدَّ
اّتخاَذها للو�سوِل اإىل اإدارٍة ُمتكامَلٍة لها.

1 مـا مــ�ضـمــوُن الـخـبـر؟

 
 

2 ما ال�ّضبُب الذي اأّدى اإلــى كــثــرِة الـــنِّفــايــات االإلــكــتــرونــّيــة؟  

 

3 اأكــمــل مـا يــاأتــي: ا�ضـتـمـَل الـتَّعــلـيـُق عـلـى الـخـبـِر ذكــَر:

اه�رةِ التي ت�سّمنها اخلب:   ■ اجلهِة املع�نّي�ِة ب�الظَّ
 

اهرة:   ■ الإج�راءاِت املُ�تَّخَذِة ملواجهِة الظَّ
 

احللول املُق�تَحة:   ■
 

4 ما الفـرُق بنَي َم�ضموِن اخلَبِ والتَّعليِق عليه؟

 
 

ت��ائ�ِِج والأ�س��ب��اِب واحللول وغ��ي��ره��ا. ال��تَّع��ل��ي��ُق ع��ل��ى ال��خ��ب��ِر ي��ن��ط��ل��ُق م�ن م���س��م��وِن ال��خ��ب��ِر اإل��ى ت��و�س�ي�ِح ال��نَّ
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تدّرب
لميذ لتعّلق على اخلب الآتي بعد قراءته قراءًة متاأّنية، والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه: والآن جاء دورك عزيزي التِّ

اخلرب:

ابَع ع�سَر من ني�سان  ُة على امتداِد م�ساَحِة الوطِن اأفراَح اجلالِء الذي �سنَعُه املُجاهدوَن ف ي ال�سَّ وريَّ تعي�ُص املحافظاُت ال�سُّ
���وريِّ  اِب ال�سُّ من العام 1946 م بعَد اأن خرَج اآخُر ُجنديٍّ فرن�س���يٍّ حمتلٍّ من اأر�ِص الوطن، ومتَّ اإعالُن ا�س���تقالِل كامِل التُّ

لتبداأَ بعَد معرَكِة ال�ستقالِل معركُة التَّنمَيِة والِبَناء.
1 ما العوامُل ال��تَّ�ي اأّدت اإل��ى ج��الِء ال��ُمح��ت��ل ع��ن اأر�ص ال��وط��ن؟ 

 
2 م�ا ال�ّن��ت��ائ�ُج الت��ي ت��رّت�ب��ت ع��ل��ى ال��ج��الء؟

  
3 م��ا الإج��راءاُت الت��ي ي��م�ك�ن اّت��خ��اذه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ّن���س��ر ف ي م��ع��رك��ة ال��ّت�ن��م��ي��ة وال��ب��ن��اء؟ 

 
4 اج�م�ع ال�م�ع�ل�ومات ال���ّس��اب�ق�ة ف ي ن�ّص متما�سك ت�ع�ّل�ق ف يه على اخلب.

 
 

طّبق
ُـ�ضــتــف يداً مــّمــا �ضـبــق: اقــراأ الــخــبــر االآتــي، ثــّم عــلِّق عــلــيــه مـ

وف��اُة �ُس�ّت��ِم��ئ��ة األ��ف اإن���س��ان �َس��ن��وي��ّ��ًا ف ي ال��ع��ال��ِم ب��س��َب�ِب ال��ّت�دخ��ي��ن.
 
 
 
 
 
 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالتوف يق
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يا�سِة اإ�سافًة اإىل الأدب.  بِّ وال�سِّ ، ُوِلَد ف ي الرّقِة )1918 - 2006(م. عمَل ف ي الطِّ الم الُعجيلي كاتٌب عربيٌّ �سوريٌّ عبد ال�سَّ
ة )بنت ال�ّساحرة(. موِع( ولد ف ي الق�سّ عَر وامَلقالَة، من اأهمِّ اأعماِلِه: روايُة )با�سمة بنَي الدُّ وايَة وال�سِّ َة والرِّ كتَب الِق�سّ
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ر�س الأّول اتّيةالدَّ ريةُ الذَّ ال�صِّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قيِم . 1 ِة وعالماِت التَّ قراءِة النَّ�صِّ قراءًة جهرّيًة �سليَمًة، ُمنتبهًا للفِظ الأحُرِف اللَّثويَّ
واأحكاِم الوقف.

ئي�َسِة.. 2 حتليِل النَّ�صِّ اإىل ِفَكِرِه الرَّ
3 .. ِة ومواِطِن كلٍّ ِمنها ف ي النَّ�صِّ حتديِد امَل�ساِعِر العاطف يَّ

���رَيِة )ترجم���ة احلياة(: فّن اأدبيٌّ يجمُع بنَي البح���ِث التَّاريخيِّ والإمتاِع الق�س�سي، الهدُف منُه  اإ�صاءةٌ على الن�ّس: فنُّ ال�سِّ
واَيِة، وهي نوعان: ْدَق ف ي الرِّ درا�َسُة حياِة اإن�ساٍن ما، ُمعتِمدًا ال�سّ

ُة حياٍة، َيكُتُبها اأديٌب ما عن نف�ِسِه.  اتّيُة: هي ق�سّ رَيُة الذَّ ال�ضِّ
ُة حياٍة، َيكُتُبها اأديٌب عن �سخ�سّيٍة ما.  ِة(: ِق�سّ اتيَّ رَيُة غرُي الذَّ اُجم )ال�ضِّ الرتَّ

اتيّةِ للكاتبِ عبد ال�سَّالم العُجيلي، فمن هو الكاتب كما يعرّفنا بنف�سه؟  لميذ در�سُنا اليومَ هوَ فنُّ ال�سِّريةِ الذَّ عزيزي التِّ

Beshr Abdulhadi :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/beshro/7706280436/ :امل�صدر
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ُولدت ف ي الّرّقة، وف يها بداأُت درا�س���تي البتدائّيَة ُمبّكرًا، وقد ِنلُت ال�ّس���هادَة البتدائّيَة عام 1929، وانت�سبُت ف ي ال�ّسنة 
بُت مَبر�ٍص حاَل َبيني وَبني متابعِة درا�ستي، فرجعُت اإىل الّرّقة وانقطعُت عن  الّتاليِة اإىل َتهيز حلَب، وف ي ليلٍة َلْيالء اأُ�سِ
غم من �ِس���فائي � مّدَة اأربِع �س���ننَي.  مّما اأتاَح يَل الن�س���راَف اإىل القراءة والّطالِع على كّل ما َوَقَع بني  املدر�س���ة � على الرُّ
يديَّ من كتٍب قراأُتها ِبَنَهٍم: كتٍب دينّيٍة، وِق�س����صٍ �س���عبّيٍة مّما ميكُن اأن يوجَد بني اأَيدي الّنا�ص ف ي بْلدٍة مثِل الّرّقة، وُكُتٍب 
م���ن الأَدب الق���دمي، وُكتِب الّتاريخ العربّي، وحني ُعدُت اإىل تهيز حلَب ُعدُت بذخريٍة كبريةٍ من هذه القراءاِت املتنّوعِة، 

مّما جعلني اأَكرَث اطالعًا من ِرفاقي كلِّهم، ف ي الّتاريخ والأَدب، واأَكرَث منهم ِحفظًا لل�ّسعر، ومعرفًة بال�ّسعراء. 

كنُت من اأَوائِل الّطاّلب ف ي الف يزياء والّريا�سّيات، كما كنُت اأّوَل َدْورتي ف ي )البكالوريا( بني طاّلب �س�وري�َة كلِّها ف ي عاِم 
���لُت الّدرا�سَة الِعلمّيَة، ومل يكْن ُمَتي�ّسرًا من العلوم ف ي �س�وري�َة  ���ُل اأن اأدر�َص احلقوَق، اإّل اأّنني ف�سّ جي. كان والدي ُيف�سّ تخرُّ

، وهكذا انت�سبُت اإىل كلّية الّطبِّ ف ي دم�سَق.  اإّل الّطبُّ

وىل للكتابِة، هي اأّنها كانْت َمزيجًا من حُماولة الّتعبرِي عّما ف ي الّنف�ص، والّتقليِد مِلا  م���ا بقَي من ذاكرتي ع���ِن املُحاولِت الأُ
حف واملجاّلت،  كنُت اأَقراأُ. وقد ظّلِت الكتابُة عندي َن�ساطًا َخف ّيًا، اإذ كنُت اأن�سُر الق�سائَد والِق�س�َص والّتعليقاِت ف ي ال�سّ
ولكن باأ�س���ماٍء ُم�س���تعارٍة، اإىل اأَِن اكت�سَف اأُ�ستاذي )�س���عيد اجلزائري( ف ي اأثناءِ درا�س���تي الّطّب ذلك الّطالَب الذي كان 

يدخُل امل�سابقاِت، ف يفوُز بها، ثّم ل يتقّدُم لأَخِذ اجلائزِة كي ل ُيعَرَف ا�سُمُه!

���اًل عن ديواِن �س���عٍر وحيٍد، وكتاٍب ف ي  ���ِة، والّرحلِة، وامَلقالة، َف�سْ يل كُت���ٌب ترب���و على الأربع���نَي كتابًا، ف ي الّروايِة، والِق�سّ
امَلقاَمِة.
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ِة، من حيُث القاَلب، هو �سكُل احلكايِة التي ُترافُق الّزمَن ف ي َت�َسل�ُسِلِه،  َة اأَمدًا طوياًل، واأَب�سُط اأ�سكاِل الِق�سّ كتبُت الِق�سّ
فتب���داأُ ب���ولدِة البطِل ف يها، وتنتهي مَبْوتِه، اأو تبداأ بولدِة احلادثِة وتنتهي مَبوتها، اإّل اأّنني قّلما اأَكتُب ِق�س�س���ًا على �س���كل 
ِة قد اأَقِفُز به، اأَو اأَتراجُع ف يه، اأو اأَروُح به جيئًة وذهابًا، حّتى اأَ�ستطيَع  احلكاية هذه، فالّزمُن عندي عامٌل من عوامِل الق�سّ

اأن اأُعطَي للحادثِة التي اأكتُب عنها َوْقعًا ُمعّينًا ف ي نف�ِص القارئ. 

راَع بني الّطبيِب الإن�ساِن املُ�سّلِح ب�سالح  ���ُف ال�سّ كتبُت ِق�س�س���ًا كثريًة من بناِت اأفكاري تدوُر حوادُثها ف ي جوٍّ طبّي، وَت�سِ
ِة،  َ الِعل���ِم احلدي���ِث، وبني املر�ِص مبالي���نِي عوامِلِه املعروفِة واملجهولة. وعل���ى الّرغِم من اإمياين بالعل���م ومُبعطياِته اخَلريِّ
وب�سرورته الاّلزمةِ ملجتمٍع كمجتمعنا العربّي ف ي اأَّياِمنا احلا�سرِة. كنُت اأَجعُل الَغَلَبَة ف ي ِق�س�سي للمجهول على املعلوم، 

ائِع. واأَ�سُع الّطبيَب اأو العامِلَ َمْو�سَع الَقِلِق احلائِر اأو امَلغلوِب ال�سّ
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مل اأَنت�س���ْب اإىل وظيف���ٍة م���ن وظائِف الّدولِة، ولكّن���ي َعملُت ف ي احلقِل العامِّ ك�سيا�س���ّي. مّثلُت الّرّق���َة كنائٍب ف ي جَمل�ص 
الّن���واب ع���ام 1947، وتوّليُت الوزارَة عاَم 1962، ف ي وزارة الّثقاف���ِة ووزارِة اخلارجّيِة ووزارِة الإعالِم. لكنَّ اأَهمَّ ِذكرياتي 
ال�ّسيا�س���ّيِة َتنَت�ِسُب اإىل املُ�س���اركِة التي اأُتيحْت يل ف ي فل�سطنَي عاَم 1948، فف ي اأَوائِل ذلك العاِم تطّوعُت- واأَنا نائٌب- ف ي 
َحْمَلِة َجي�ِص الإنقاِذ، وهي احَلْملُة التي كان ُمقّررًا لها اأن تدخَل فل�س���طنَي قبل اأن ُي�س���بَح قراُر الّتق�س���يِم نافَذ املفعول ف ي 

اخلام�ص َع�َسَر من اأّيار 1948، لُتنِقَذ فل�سطنَي وُتعيَدها اإىل اأهِلها. 

لقد اأتاَح يل تطوُّعي ف ي فل�س���طنَي، وعملي ف ي مياديِن املعارِك تربًة فّذًة، ومعرفًة غنّيًة بكلٍّ من احلياة العاّمِة، ودواخِل 
الإن�ساِن العميقِة.

الفكرةُ العاّمة
َة مّما ياأتي: االآن عزيزي التِّلميذ اقراأ النَّ�صَّ ال�ّضابق قراءًة �ضامتًة، ثّم حّدد الفكرَة العامَّ

الِم الُعجيلي(. ُة للكاِتِب )عبد ال�سَّ ُة والعلميَّ را�سيَّ رَيُة الدِّ اتّية للكاتب.اأ. ال�سِّ ريُة الذَّ ب. ال�سِّ

ُة الَّتي َكَتَب ف يها العجيلي.  ت. الفنوُن الأدبيَّ

ئي�َصة الفكرُ الرَّ
دلَّ على املقاطع الَّتي تت�ضّمُن ُكاّلً من الِفَكِر االآتية:

الوظائُف التي �سَغَلها الُعجيلي. )………( ■

ُة التي كتَب ف يها العجيلي. )………( ■ الأنواُع الأدبيَّ

اِم ِدرا�سته. )………( ■ َغِره واأيَّ حياُة الُعجيلي ف ي �سِ

ال�صتيعاب الفهم
؟  1 ما اجلوانُب التي َتناَوَلها الكاِتُب ف ي النَّ�صِّ
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ه؟ وماذا اأفادته؟ 2 ما اأنواُع الُكُتِب التي اّطلَع َعليها الُعجيلي ف ي اأثناِء َمَر�سِ

 
 

ة التي كتب ف يها العجيلي؟ 3 ما اأنواُع الُفنوِن الأدبيَّ

 
 

ُة التي �سغلها ف ي حياته؟ وما اأهّم ذكرياته عنها؟ يا�سيَّ 4 ما املنا�سُب ال�سِّ

 
 

اتّية. ما اخلطواُت التي تّتبعها؟ 5 اإذا اأردَت اأن تكُتَب �سرَيَتَك الذَّ

 
 

 : هّيا بنا اإذاً لنجيَب عن هذه االأ�ضئلة التي توؤّكد فهمنا للنَّ�صِّ

؟. ■ ؟ وما نوُع النَّ�صِّ ما ا�سُم كاتِب هذا النَّ�صِّ

 

حّدد املقطَع الذي يحِمُل الفكَرَة الآتية:)درا�سُة الكاِتِب وبداَيُة كتاباِتِه(  ■

 

؟  ■ ما هدُف الكاِتِب من كتاَبِة هذا النَّ�صِّ
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
ياقي للفعل )تربو( ف يما ياأتي: ح املعنى ال�ضِّ 1 و�ضّ

■ )……………( يل كتٌب تربو على الأربعنَي كتابًا. 
■ )……………( يربو الغالُم بني اأبويه. 

با - الّربو - الّرابية - الّربوة( 2 ا�ضتبعد مّما بني القو�ضني الكلمة الغريبة عن �ضائر الكلمات االأخرى:)الرُّ

حيحة مّما ياأتي: 3 اخرت االإجابة ال�ضّ

كلمة قب�ست ف ي قوله: )قب�سُت منها كثريًا ف يما كَتْبت( توحي ب�: ال�ستمال - الإفادة - ال�ستنارة - الإعطاء.  ■

ة، ودواخل الإن�س���اِن العميَقة جمع ومفردها هو: دخيل  ■ ٌة بكلٍّ من احلياِة العامَّ كلم���ة دواخل ف ي قوله: تربتي غنيَّ
- دخيلة - داخل - َدْخل.

تدريبات قرائّية
قيِم، واأحكاَم  الآن اق���راأ النَّ�صَّ قراءًة جهرّيًة �س���ليمًة، ولكن عليك اأن تنتبه للفِظ احل���روِف الّلثوّية، وتراعي عالمات التَّ

الَوقِف، ول باأ�ص اأن ت�ستعنَي باأحد اأفراد اأ�سرتك. 

تدريبات لغوّية
1 اأكمل َوْفَق النَّموذج:

ليلٌة ليالء: توحي بق�سوِة الّليلِة و�سّدتها.  ■

بدُر البدور:   ■

فتُح الفتوح:   ■
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2 اخرت من القائمة )ب( ما يدّل على كّل  تركيب ف ي القائمة )اأ(:

- ب - - اأ - 

الكلماتبنات الأفكار

الهمومبنات اليّم

الآراءبنات ال�ّسفة

در امل�سائببنات ال�سَّ

ال�ّسفنبنات الّدهر

كيِب ونوعِه ف يما ياأتي: ل بني الرتَّ 3 �ضِ

كيب نوعهالرتَّ

تركيب اإ�سنادي )جملة ا�سميَّة(املحاولت الأوىل

تركيب عادّيمو�سوع القلق

تركيب و�سف ّياخلام�ص ع�سر

تركيب اإ�ساف ييتاألَّفون

كريات جميلة تركيب اإ�سنادّي )جملة فعليَّة(الذِّ

بوركت جهودك املثمرة
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التذّوق
 : هّيا بنا عزيزي التِّلميذ اإىل تذّوِق النَّ�صِّ

1 ما امل�ضاعُر الَّتي ُتثرُيها ف ي نف�ِضَك قراءُة �ضريِة الُعجيلي؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ح مّما بني القو�ضني )تف�ضيل - تعليل - نتيجة( �ضكَل العالقِة بني ما حتَتُه خطٌّ وما قبله: 2 و�ضّ

كان ي�ستعدُّ للُم�سابقاِت ويدُخُلها، ف يفوُز بها.   ■
 

ل يتقّدُم لأخِذ اجلائزِة كي ل ُيعَرَف ا�سُمه.   ■
 

َيُة واملقا�ساة.   ■ ة: الّثاأُر والدِّ ائدُة هي القواننُي الع�سائريَّ فالقواننُي ال�سَّ
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ر�س الّثاين ا�صم الآلةالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف ا�سِم الآلة.. 1
 حتديِد اأوزاِن ا�سِم الآلة.. 2
توظيِف ا�سِم الآَلِة ف ي ُجمٍل �سليمٍة. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

■ . تذّكر اأنَّ الفعَل نوعان: لزٌم ومتعدٍّ
■  . تذّكر اأّن ال�سم نوعان: جامٌد وم�ستقٌّ
الأ�سماء امل�ستّقة:    ■

Ԁ .ا�سم الفاعل

Ԁ .مبالغة ا�سم الفاعل

Ԁ .ا�سم املفعول

Ԁ .هة با�سم الفاعل فة امل�سبَّ ال�سِّ

Ԁ .مان واملكان ا�سما الزَّ

Ԁ  .ا�سم الآلة

Ԁ .ا�سم الّتف�سيل

ي ف ي اجلملتني االآتيتني: زَم من الفعِل املتعدِّ �ضديقي العزيز مّيز الفعَل الالَّ

اأ. كتَب خالٌد ر�سالًة اإىل �سديقه.
ب. دافَع اجلنديُّ عن الوطن.

زم املفعول بهفاعلهالفعل املتعّديفاعلهالفعل الالَّ
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َع حتتها خّط: عزيزي التِّلميذ اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ُمنتبهاً للكلماِت التي ُو�ضِ

الأمثلة

بَة بامِلْجَرَفة. اأ. َيجرُف التُّ
اُر حملَّ امِلْحراث.  ب. حلَّ اجَلرَّ

د. ت. كان َيُبُدُه بامِلْبَ
ورج.  ا�سُة حملَّ امِلنَجِل والنَّ ادُة والدرَّ ث. حّلت احل�سَّ

1 ما الآلت املذكورة ف ي اجلمل ال�ّسابقة؟ هل تعرُف اأ�سماَء اآلٍت اأخرى؟ 

 
 

موذِج: امِلْجَرَفة: اآلة ِفْعِل اجلرِف.   2 اذكر دللَة كلٍّ منها َوْفَق النَّ

 

ُمه ف ي دفتك َوْفَق الآتي: 3 ا�ستفد من اإجابات ال�ّسوؤالني ال�ّسابقني ف ي ملء حقول جدول ُت�سمِّ

نوع الفعل: الزم اأو متعّدعدُد حروف الفعلالفعُل الذي �ضيغ منهوزنُها�ضم االآلة
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4 لحظ اجلدول بعد ملء حقوله، ثمَّ امالأ الفراغات لت�سوَغ قاعدًة �سرف ّيًة ت�ساعدك على تنف يذ الأن�سطة:

ياأتي ا�سُم الآلِة على وزن:. ………… و………… و………… و………… ■
وُي�ساُغ من الفعل ال� …………………… غالبًا. ■

ال�صتنتاج
ا�ضُم االآَلِة: ا�سٌم َيدلُّ على اآلِة حدوِث الفعل. 

ُي�ساُغ ا�سُم الآلِة من الفعِل الثُّالثيِّ املُتعّدي )غالبًا( على اأحِد الأوزان اخلم�سِة الآتية:

ِمفعل. ■

ِمفعال. ■

 ِمفَعلة. ■

فّعال. ■

فّعالة.  ■

الحظ عزيزي: 
هناَك اأ�سماُء اآلٍة َم�سوَغٌة من اأفعاٍل لزمٍة مثل: الّباد من )برد( - ال�سّيارة من )�سار(. ■
ورج - القلم - ال�ّسيف - الّرمح(. ■ هناك اأ�سماُء اآلٍة جامدٌة غرُي ُم�ستّقة مثل: )النَّ
ني - حا�س���وب - ناعورة - نافورة -  ■ ٌة مل ترْد على اأوزاِن ا�س���م الآلة؛ مثل: )�س���اطور - �سكِّ هناك اأ�س���ماُء اآلٍة �س���ماعيَّ

مركبة(. 

تدّرب
1 حّدد ا�ضم االآلة ف يما ياأتي، ثّم اذكر وزنه:

قال ال�سّاعرُ جورج �سيدح وابنته ف ي امل�سفى: ■

اِح رفق���ًا به���ا ي���ا مب�س���َع اجَل����رَّ

املُلتاِح  الوالِ���ِد  قل����َب  ْح���َت  َجرَّ

ِفلذًة امل�س���ارِط  اإل  َدَفْع���ُت  َويحي 

ن���نَي به���ا عل���ى االأري���اِح  كن���ُت ال�سَّ
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وايا.  ■ الُب بامِلنقلِة ف ي ر�سِم الزَّ ي�ستعنُي الطَّ

َرِت ال�سّيارُة لتزيَد من راحِة الإن�ساِن واأماِنه.  ■ ُطوِّ
 
 
 
 

2 اأعرب الكلمات املُ�ضاِر اإليها بخطٍّ ف يما �ضبق. 

 
 
 
 

قومي النهائّي التَّ
اقراأ االأبياَت االآتَية، ُثمَّ اأَِجْب:

غرُي على ل�سان اأدواِت احلرب: ■ قال الأخطُل ال�سَّ

اأ�َصَب�������ْت عنه���ا  احلرِب  َمِف����ِل اأدواُت  ف ���ي  اأجمُعه���ا  َوالَتَق���ْت 

حي���ِق ال�ّسل�س�����������ِلوقَف الف��������������والُذ ف يِهم خاِطبًا ب���كاٍم كالرَّ

ْفُت م���ا كنُت �سوى ِمْنَج��������ِل ق���ال: ل���و اأُن�سِ اأو  ِمع���وٍل  اأو  ���ٍة  �ِسكَّ

قال ال�ّساعر اأحمد عبد املعطي حجازي خماطبًا الفاّلح: ■

لو اأّنني ناٌي بكفَِّك حتَت �سف�سافٍة

اأوراُقها ف ي االأفِق ِمرَوَحة خ�صاُء هفهافْة

رْت ِم�سفاُة الّنفط ف ي حم�َص الوقوَد.  ■  وفَّ
■  . حلََّقِت الّطائرُة ف ي اجلوِّ
الُة وامِلْدَفاأُة على رفاهّيِة الإِْن�سان.  ■ اُد والَغ�سَّ �ساعد الَبَّ
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1 امالأ اجلدوَل االآتي مّما �ضبق باملطلوب:

الزم اأو متعدٍّعدد حروف الفعلالفعل الذي �ضيَغ منهوزنها�ضم االآلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

َع حتته خّط ف يما �ضبق.  2 اأَعِرْب ما ُو�ضِ

 

 

 

 

 
3 اذكر ثالثَة اأ�ضماِء اآلٍة، ثمَّ �َضع ُكاّلً ِمنها ف ي جملٍَة ُمف يدة. 

 

 

 
اُن بلَدِتَك، واالآالِت التي ي�ضَتخِدُمونها.  4 اكُتْب ِفقرًة من ثالثِة اأ�ضُطٍر عن اأهمِّ املَِهِن التي َيعمُل ف يها �ُضكَّ
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كاتٌب و�س���اعٌر وَم�سرحّي �س���ورّي، )1941 - 2004( من موؤلَّفاِته: )املخا�ص - الِظلُّ الأخ�سُر - ليُل العبيِد(، ومن م�سرحّيِة 
)اللَّمبة( اأخذنا هذا امل�سهد. 
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ر�س الّثالث للحياة وجهٌ اآخرالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادراً على: 

ًة �سحيحًة ُمراعيًا الأ�ساليَب الواردَة ف يه.. 1 قراَءِة النَّ�صِّ قراءًة جهريَّ
2 .. ِة ف ي النَّ�صِّ ِة والفكِر الفرعيَّ حتديِد الِفكَرِة العامَّ
3 .. حتديِد �سعوِر الكاتِب ف ي النَّ�صِّ

ٍن ل يَد َلُهم ف يه���ا، زاَدهم ف ي ذلَك  ���ٍة، وا�س���تطاعوا ت���اوَز حِمَ ــــــاءة على الن�ّس: ظفَر املعّوقوَن ف ي وطِننا بعناَيٍة خا�سَّ اإ�ص
ُة.  لَبُة والإرادُة القويَّ العزمَيُة ال�سُّ

ف ي هذا امل�س���هِد يدخُل يو�س���ُف و�س���امٌل معهَد تعليِم املعّوقني، وي�س���رُح يو�سُف ل�س���امٍل كيَف ا�س���تطاَع هوؤلِء التغلَُّب على 
اإعاَقِتهم داعيًا اإّياُه اإىل القتداِء بهم وال�ّسرِي على نهجِهم. 

يو�ضف: واملهمُّ الآَن ملاذا ل تكوُن مثَل هوؤلِء؟  
�ضامل: هوؤلِء َمَهرة. 

يو�ضف: كانوا مثَلَك. كانوا ل يعرفوَن �سيئًا، وبعَد ذلَك َتعّلموا. 
�ضامل: وكيَف َتعّلموا هذا كلُّه؟ 

يو�ضــــف: مل َي�س���ّيعوا اأوقاَتُهم بالتَّ�س���وُِّل ولي�َص هذا ما لَديهم فقط هذا الذي راأيَتُه �ُس���غٌل. هناَك اأي�س���ًاالهواياُت. )ُينادي 
�َسخ�سًا ومعُه ُعود( اأ�سِمعنا �سيئًا )يعزُف ال�ّسخ�ُص على العوِد(.

يو�ضف: )يتابع( وبعَد �سهٍر لدينا حفلٌة مو�سيقّيٌة وغنائّيٌة، وكلُّ من �سي�ستُك ف يها مثُلنا. 
�ضامل: اأحُد زمالِئنا يعزُف على البيانو، لكّنه �سريٌر. 

يو�ضف: جنلُبُه، وي�ستُك مَعنا ف ي احلفلِة. 
�ضامل: ل ي�سمُح لُه املُعّلم. 

يو�ضف: اأيُّ ُمعّلم؟ 
�ضامل: �سعيد اأفندي الذي ...

يو�ضف: ملاذا؟ 
�ضامل: لأّنك األَهيَتني اليوَم ومل َتُتكني اأَت�سّول. 

يو�ضف: انتظْر. ُخْذ هذا املبلَغ قْل لُه اإّنَك ت�سّولَتُه )ميدُّ يَدُه بقطعٍة نقدّيٍة ورقّيٍة(.
�ضامل: وملاذا اآخُذ منَك؟

ي، مثُل اأخي. ُخذ لَكيال حُتَرُج اأماَمه.  يو�ضف: اأنَت ابُن عمِّ
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الِفْكَرة العاّمة
: �َضع خّطاً حتَت الفكرِة العاّمِة للنَّ�صِّ

ولِة باملعّوقني. اأ. دوُر املُعّوقنَي ف ي ِبناِء املُجتمع. ب. اهتماُم الدَّ

ِب والتَّ�سميِم. ت. تغّلُب بع�ِص املعّوقنَي على ُم�سكالِتهم بال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
اكتِب العباراِت التي تدلُّ على الِفَكِر االآتَية:

احلواُر بنَي يو�سَف و�سامل ف ي معهِد َتعليِم املعّوقني. )…………( ■
احلديُث عن �سعيد اأفندي. )…………( ■
احلديُث عن هواياِت املعّوقني. )…………( ■

ال�صتيعاب والفهم
1 ما امل�ضكلُة التي ُيعاين منها �ضليٌم؟ 

 
 

2 مَب كان �ضعيٌد َي�ضتِغلُّ املعّوقني؟ 

 
 

3 دّل على العبارة التي تعك�ُص اإح�ضا�َص �ضامل بذنِبِه، وردِّ يو�ُضَف عليه.

  
 

ِة )�ضعيد( اخلارجيَِّة والنَّف�ضيَِّة؟ 4 ما مالمُح �ضخ�ضيَّ
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اأِي ف يما ياأتي: 5 مّيز احلقيقَة من الرَّ

ي�سُلُح املعّوُق للعمِل ف ي جمالِت احلياِة ُكّلها.   ■
 
اأوَلت احلكوَمُة املعّوقنَي ِعناَيًة كبرَيًة.   ■

 
تنت�سُر مراكُز ِرعاَيِة املعّوقنَي ف ي املُحافظاِت ُكلِّها.   ■

 
ُي�سِهُم املعّوُق ف ي بناِء املُجتمعِ وتطّوره.   ■

 

اأُي فهَو �س���يٌء غرُي ثابٍت يختلُف من �س���خ�صٍ لآخَر فهَو  ���حَّ اأو اخلَطاأ، اأّما الرَّ  احلقيقُة �س���يٌء ثابٌت ل َيحتمُل ال�سَّ
حَّ واخلَطاأ. َيحتمُل ال�سَّ

لميذ: حاول الإجابَة عن الأ�سئَلِة الآتية: الآن عزيزي التِّ
1 كيَف ُيكُن لالإن�ضاِن اأن يتجاَوَز اإعاَقَتُه؟ 

 

 

خ�ضــــيََّة االإيجابّيَة وال�ّضخ�ضــــّيَة ال�ّضــــلبّيَة، ثمَّ اذكر ال�ّضلوَك الذي اأك�ضــــَب كلَّ �ضخ�ضّيٍة منهما  ِة ال�ضَّ 2 حّدد من امل�ضــــرحيَّ

مة.  هذه ال�ضِّ

 

 

حيحِة مّما ياأتي: 3 �َضع خّطاً حتَت االإجابِة ال�ضَّ

نوُع امل�سرحّية: ■
ة.اأ. �سيا�سيَّة. ت. علميَّة.ب. اجتماعيَّ

هدُف امل�سرحّية: ■
ت. اإظهاُر براعة الكاتب. ب. الإ�سالح.اأ. التَّ�سلية.
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
حيح ملا ياأتي )األهيتني(: 1 اخرت املعنى ال�ضّ

ث. ناظرتني.ت. �ساهدتني.ب. �سغلتني.اأ. اأثبّتني.

2 اذكر نوَع كلٍّ من اجلموِع االآتيِة، ثّم حّدد مفرد كلٍّ منها:

هوايات: جمع ……………… املفرد ……………… ■

معّوقون: جمع ……………… املفرد ……………… ■

م�ساجد: جمع ……………… املفرد ……………… ■

3 اأمالأ الفراغ مبا ينا�ضب:

�سّد:
غنّي. ……………………………… ■�سرير. ………………………………  ■

تدريبات قرائّية
غيِب.  نِب، احل�صِّ والتَّ الآن، حاول قراءَة النَّ�صِّ قراءًة جهرّيًة �سليمًة، ُمراعيًا اأ�ساليَب: ال�ستنكاِر، اللَّوِم، الإح�سا�ِص بالذَّ

هّيا اقراأ وانتبه، ول باأ�َص اأن ُت�سمَع هذه القراءَة لأحِد اأفراد اأ�سرتك.

تدريبات لغوّية
ح معنى الفعل )عزف( ف ي كّل من اجلمل االآتية:  1 و�ضّ

■ )……………( عزَف على العوِد. 

■ )……………( يُح.  عَزَفت الرِّ

■ )……………( فِر.  جُل عن ال�سَّ عَزَف الرَّ
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2 ا�ضبط عني الفعل ف ي االأفعال امل�ضارعة االآتية م�ضتعيناً باملعجم:

نك�سف. ■ن�سكن. ■ن�سرف. ■

3 عّلل كتابة الهمزة على �ضورتها ف ي كلٍّ من الكلمات االآتية:

�سيئًا. ■زمالوؤُك. ■راأيته. ■

 

 

 

التذّوق
ق النَّ�صَّ عن طريِق الوقوِف على �سماِت اأ�سلوِب الكاِتِب واألفاِظِه. واالآن عزيزي التِّلميذ تعاَل نتذوَّ

حيَحَة:  1 اخرت االإجابَة ال�ضَّ

 : �سعوُر الكاتِب ف ي النَّ�صِّ
ث. الأمل.ت. ال�ّسعادة.ب. الغ�سب.اأ. العتزاز.

. 2 ا�ضتخدم الكاتب األفاظاً قريبًة من العاميَّة، دلَّ على ذلك من النَّ�صِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوف يق 
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ر�س الّرابع ا�صما الّزمان واملكانالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ماِن وامَلكان من الِفعِل الثُّالثّي وفوَق الّثالثّي.. 1 �سوِغ ا�سَمي الزَّ
ماِن وامَلكان  ف ي ُجمل.. 2 توظيِف ا�سَميِّ الزَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

اال�ضـــــــــــُم الــجــامـــــــُد: هو ال�س���ُم ال��ذي ل ي��ُ�وؤَخ���ُذ م��ن غ���ي������ِرِه، ول�ُه ن��وع��ان: ج��ام��ٌد ذات، وجام�ٌد مع��ن��ى )امل�س���در(، 
��ة. وعن��ه ت�س��ُدر الأفعاُل والأ�س��م��اُء ال�م���س��ت��قَّ

اال�ضــــــُم الــمــ�ضـــَتــّق: ه�و ال�س��ُم الذي ُي�وؤَخ�ُذ من غ��ي��ِره. 

الأَْمثَلة
عزيزي التِّلميذ اقراأ االأمثلَة االآتيَة، واأجب عن االأ�ضئلِة التي تليها:

اأ. �ساَهْدنا امَللَعب.
ري. ب. يوجُد مَم�سى لل�سَّ

ت. و�سْلنا اإىل َمدَخِل اجلمعيَّة.
اعَة ال�ّسابعة. ِة ال�سَّ ث. َمْدَخُل التَّالميِذ اإىل اجلمعيَّ
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موذج: امَللَعُب يدلُّ على  ���ْح دللتها َوْفَق النَّ ���َع حتَتها خّط، ثمَّ و�سِّ 1 اذكِر امل�س���دَر الذي ا�س���ُتّقت منه الكلماُت التي ُو�سِ

مكاِن اللَِّعب.
 

2 ما املعنى الَّذي دّلت عليِه كلمُة )َمْدَخل( ف ي كلٍّ مَن املثاَلني )ت، ث(؟ 

 

ال�صتنتاج
ا�ضُم املكان: ا�سٌم م�ستقٌّ يدلُّ على مكاِن حدوِث الِفعل.

مان: ا�سٌم م�ستقٌّ يدلُّ على زماِن حدوِث الِفعل.  ا�ضُم الزَّ

تدّرب
مان واملكان ف يما ياأتي: بنّي: حّدد ا�ضَميَّ الزَّ

امَلوِرُد الَعذُب كثرُي الّزحام.   ■
 
قال اهلل تعاىل: {�ساٌم هي حتَّى َمْطَلِع الَفجر} )القدر 5(   ■

 
عزيزي التِّلميذ اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثمَّ اأِجْب:

الأمثلة

الُب اإىل امَلْلَعب. اأ. دخَل الطُّ
ب. كان امَلْدَخُل اإىل اجلمعيَّة �سباحًا.

ة َمنِزُل املُعّوقني. ت. اجلمعيَّ
َكة. �سى ل�سرِي العرباِت املَُتحرِّ ث. يوجُد مَمْ
ج. وف ي ركٍن اآخَر يوجُد َموِقٌف لل�سيَّارات.
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1 حّدْد مَن الأ�سماِء التي ُو�سَع حتَتها خطٌّ ما دلَّ على زماِن حدوِث الفعِل، وما دلَّ على مكاِن حدوِثه.

 
 

2 امالأ حقول اجلدول الآتي وفق النموذج: 

ما�ضيه نوعهاال�ضم امل�ضتّق
الثُّالثّي

نوعه 
�ضحيح اأو 

معتّل

الفعل 
امل�ضارع منه

حركة عينه 
ف ي امل�ضارع

وزن 
اال�ضم

مفَعلالفتحةيلَعب�سحيحَلعَبا�سُم مكانَملَعب

       

       

       

       

       

ابق بعد ملء حقوله ثّم ا�ستنتج:  لحظ اجلدول ال�سَّ

ال�صتنتاج
مان من الفعل الثُّالثّي: ُي�ضاُغ ا�ضما املكان والزَّ

م. ■ على وزن )َمْفَعل( اإذا كان:مفتوَح العنِي ف ي امل�سارِع اأو م�سموَمها. اأو  - معتلَّ الالَّ

على وزن )َمْفِع���ِل( اإذا كان:مك�سوَر العنِي ف ي امل�سارع. ■

م. ■ معتلَّ الفاِء �سحيَح الالَّ



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين78 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
ماِن واملكان، واذكر فعل كلٍّ منهما ووزَنه ف يما ياأتي: ا�ضتخرج ا�ضَمي الزَّ

الثُّكنُة َم�سَكُن اجُلنود.   ■
 
ف ي مديَنتي َم�سرٌح كبري.   ■

 
اعَة اخلام�سة.   ■ َموِعُدنا ال�سَّ

 

الأَْمثَلة
عزيزي التِّلميذ اقراأ املثالني االآتيني، ثّم اأجب:

اأ. اأ�سبحِت اجلمعيَّة جُمَتَمَع املُعّوقني. 
ب. جُمَتَمُع املُعّوقني ع�سرًا.

ماِن وا�سِم امَلكان؟  1 دلَّ على ا�سِم الزَّ

 
 

د عدَد اأحرِفه؟  يَغ منُه كلٌّ منهما، ثمَّ حدِّ 2 اذكِر الفعَل املا�سي الذي �سِ

 
 

ماِن واملكان )جُمَتَمع(؟  3 ما الفرُق بني �سوِغ ا�سِم املفعوِل وا�سَمي الزَّ

 
 

4 كيف منّيُز بينهما؟ 
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ال�صتنتاج
ماِن واملكاِن مَن الفعِل فوِق الثُّالثيِّ على وزِن ا�سِم املفعول. ■ ُي�ساُغ ا�سما الزَّ

ماِن واملكاِن من �سياِق الكالم.  ■ منّيُز بنَي ا�سِم املفعوِل وا�سَمي الزَّ

تدّرب
مان اأو املكان املنا�ضب: اأكمل اجلمل االآتية با�ضم الزَّ

حلِة عند …………… ■ بلْغنا نهايَة الرِّ

…………… التَّالميِذ م�ساًء. ■

زرُت …………… ال�سيَّارات. ■

قومي النهائّي التَّ
بنّي الغايل: اأِجْب عِن الأ�سِئَلة الآتَية:

ماِن من ا�ضِم املَكاِن ف يما ياأتي: 1 مّيز ا�ضَم الزَّ

ُج.  ■ ائرِة املدرَّ َمهِبُط الطَّ

 

 

ائرِة العا�سرَة �سباحًا. ■ َمهِبُط الطَّ
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ِزم: ماِن اأو املكاِن املنا�ضِب، واأجِر التَّغيرَي الالَّ 2 �ضْع بَدَل الِفعِل ف ي اجُلمِل االآتَيِة ا�ضَم الزَّ

َت�سُكُن اأ�سرُتنا ف ي دم�سق. ■

َلَبة. ■ ادي َيلتقي ف يِه الطَّ النَّ

احل�سُن يلجاأُ اإليِه اجَلي�ص. ■

بيُع تنُبُت ف يِه الأزهار.  ■ الرَّ

ا�ضم املكانا�ضم الّزمان

  

  

  

  

  

  

  

اأح�صنت مع اأمنياتي بالتوف يق
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ر�س اخلام�س اأ�صهر مواطن زيادة الألفالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِع زياَدِة الألِف ف ي الأ�سماِء وف ي الأفعال.. 1 معرفِة موا�سِ
كتاَبِة الكلماِت التي ت�ستمُل على األٍف زائدٍة كتابًة �سحيحًة. . 2
متييز الكلمات التي حتتاُج اإىل األٍف فارَقٍة من الكلماِت التي ل حتتاُج اإليها.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

موات، لكن، لكّن(  حمن، ال�سَّ ِة كلماٌت حُتذُف منها بع�ُص احلروِف ر�سمًا، مثل الألفاظ:)اهلل، اإله، الرَّ اأّن ف ي اللُّغِة العربيَّ
الألف بعَد هاِء التَّنبيِه ف ي اأ�سماِء الإ�سارِة )هذا، هذه، هوؤلء، ذلك، ...( وهناَك كلماٌت ُتزاُد ف يها الألف.

الأَْمثَلة
 .َّ لميذ ابدَاأ بقراءةِ النَّ�صِّ الآتي، واأنا واثقٌ من قدرَتِكِ على القِراءَةِ وحتديدِ فكرةِ النَّ�ص هيّا عزيزي التِّ

Frank Lindecke :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/kimayoi72/14292816949/in/photos tream/ :امل�صدر
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: النَّ�سرُّ
���ُكم َبع�س���ًا، ول َتَعُلوا الُبْغ�َص ُي�س���يِطُر َعَليُكم،  َن�س���َح اأٌب اأبناَءه فَقال: )حاِفُظوا على �س���الَمِة اأخالِقُكم، اأِحبُّوا بع�سَ

َتَمَعُكم.  َة لُكم، فاإْن َتْفَعُلوا هذا َترَبُحوا اأْنُف�َسُكم وجُمْ ُبوا الأذيَّ وا الذين �سبَّ �ساحِمُ
مرِيِه حنَي يقوُم بعمٍل غرِي �َسريٍف، و هكذا يحا�ِسُب ذاَتُه وُي�سِلُحها.  ه، واإىل �سَ اإنَّني اأَدعو ُكاّلً ِمنُكم اأن َي�سكو َنْف�َسُه اإىل َربِّ

ا�سَمُعوا ما دعوُتكْم اإَِليه، وما اأَرُجو َتنف يَذُه، َتْبُنوا َوطنًا �سِليمًا(.
واالآن عزيزي التِّلميذ اأجْب عن االأ�ضئلة االآتية:

ْ اإلَم اأُ�سِنَد كلٌّ ِمنها؟ ، وبنيِّ 1 ا�ستخرج الأفعاَل التي وردت ف ي النَّ�صِّ

 

 

يها؟ 2 ماذا زيَد بعَد الواو ف ي هذه الأفعاِل ف ي الِفقَرِة الأوىل؟ وماذا ُن�سمِّ

 

 

( اأهَي اأ�سماٌء اأم اأفعال؟ ما حركُة اآِخِر كلٍّ ِمنها؟ 3 لحِظ الكلماِت الآتَيَة: )بع�سًا - وطنًا - �سليمًا - ُكاّلً

 

4 هل انتهى كلٌّ من هِذِه الكلمات ب�� تاٍء مربوَطٍة. - األٍف مق�سورٍة - األٍف ممدودٍة - همزٍة على األف - همزٍة قبَلها 

األف؟ 

 

5 كيف ُكتَب تنويُن النَّ�سب ف يها؟ 

 

ال�صتنتاج
تعّلم بنّي اأّن االألَف ُتزاُد من دوِن اأن ُينَطَق بها ف ي املوا�ضِع االآتية:

بعد واو اجلماعِة ف ي الفعل: )املا�سي - الأمر - امل�سارع املن�سوب اأو املجزوم(، وت�سّمى الألف الفارقة. ■
ف ي اآخِر ال�سِم املن�سوب املنّوِن غرِي املُنتهي بتاٍء مربوطٍة اأو بهمزٍة على الألف، اأو بهمزٍة قبَلها األٌف اأو األٌف )مق�سورة  ■

اأم ممدودة(. 
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تدّرب
وؤال الآتي: و الآن يا �سديقي اأجب عِن ال�سُّ

بب: اقراأ الفقرَة االآتَيَة، و�ضع خّطاً حتَت اللَّفِظ الذي زيَدْت ف يه االألف، واذُكِر ال�ضَّ

�س���ٌة، عا�َص ف يها اآباوؤُنا واأجداُدنا، وزرُعوا حقوَلها، وبَنوا بيوَتها، وداَفُعوا عنها دفاَع املُ�س���َتميِت، ماُتوا  اأر�ُص الوطِن ُمَقدَّ
وترُكوا لنا اإرثًا عظيمًا علينا املحافظُة عليِه. اإنَُّهم �سانعو اأجماٍد، ونحُن نرجو اأْن ن�سرَي على ُخطاُهم، فندافَع كما داَفُعوا، 

نا عزيزًة كرمية. وُن�سِهَم كما اأَ�سَهُموا ف ي اإبقاِء اأر�سِ
 
 
 
 
 
 
 

قومي النهائّي التَّ
فاً كلماٍت زيَدت ف يها االألف.  ُ ف يها عن قيَمِة االإرادِة عند االإن�ضاِن املُعّوِق، موظِّ اكُتْب ِفْقرًة ف ي �ضطَرين تعبِّ
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ر�س ال�ّصاد�س تدوين روؤو�س الأقالمالدَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تق�سيِم النَّ�صِّ اإىل ِفَكٍر رئي�سٍة وِفَكٍر فرعّية. . 1
حيحًا.. 2 بِط ا�ستخدامًا �سَ ا�ستخداِم اأدواِت الرَّ
3 .. ٍ تدويِن روؤو�ِص الأقالِم لَن�صٍّ ُمعنيَّ

تعّرف

القراءةُ واأهمّيُتها

Yellow :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/sizumaru/13981257592/ :امل�صدر
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- 1 -

اِت التَّنمَيِة  ُة لكلِّ عمليَّ اإنَّ القراءَة هي املدخُل الّطبيعيُّ لتنميِة الإن�س���اِن، وح�س���ِن ا�س���تثماِر طاقاِته، والّركيزُة الأ�سا�س���يَّ
قِة واملُتوا�س���لِة لتن�س���يِط جم���الِت العمِل مع  ���املِة فك���رًا ووجدانًا و�ُس���لوكًا. والق���راءُة للجميِع جهٌد من اجُلهوِد اخَلالَّ ال�سَّ
ِة املُثلى  ِة والإن�سانيَّ فِل و�سوًل به اإىل املُ�ستوياِت احَل�ساريَّ الِة للطِّ عايِة الَفعَّ الأطفاِل ودفِعها وتوجيِهها باحلركِة الّرائَدِة والرِّ
ظاِم العامليِّ  ِة والّتغيرياِت احلا�سلِة ف ي النِّ ف ي تن�ِس���َئِته وتنِمَيِته ورعاَيِته و�س���َط الّتغيرياِت احلا�سلِة ف ي املجتمعاِت الإن�سانيَّ

ُه عليِه من متطلَّباِت تنميِة ذاِتِه احل�ساريَّة.  اجلديد، وما تفر�سُ

- 2 -

اِعَدة، اأّما اأ�سمى واجباِتنا فتكمُن ف ي غر�ِص عادِة القراءِة لدى هذه  ���عوِب يرتبُط بالأجياِل ال�سَّ اإّن م�س���تقبَل الأمِم وال�سُّ
فولِة اأهمَّ مرحلٍة من  ُة القاِرَئ���ة، وتعدُّ مرحلُة الطُّ ُة الواعيُة هي الأمَّ ���داقِة بينها وبنَي الكتاب، فالأمَّ الأجي���اِل، وتعميِق ال�سَّ
َغر كالّنق�ِص ف ي احَلَجر( لكنَّ البيَت ورو�سَة الأطفاِل  مراحِل تنميِة امليِل للقراءِة عنَد الإن�ساِن َوْفَق مقولِة: )العلُم ف ي ال�سِّ
فِل لها اأثٌر مهمٌّ وحموريٌّ ف ي هذا املجاِل، ف يجُب اأن يتعاوَن اجلميُع على حتقيِق  واملدر�س���َة ومكتباِت الأطفاِل وحميَط الطِّ

بيَلة. هذه الغايِة النَّ

تدّرب
1 دّون عنواَن الن�ّص:  

قيم على النَّحو االآتي: 2 ق�ّضم ِفَكَر النَّ�صِّ اإىل ِفَكٍر رئي�ضٍة، وِفَكٍر فرعّيٍة متعّلقٍة بالِفكر الّرئي�ضة مّتبعاً طريقة الرتَّ

ئي�سة الأوىل القراءُة مطلٌب �سروريٌّ لالإن�سان.  ■ الفكرة الرَّ

Ԁ  .فل الفكرُة الفرعّيُة الأوىل: اأثُر القراءِة ف ي توجيِه الطِّ

Ԁ   :الفكرُة الفرعّيُة الثَّانية
ئي�سة الثَّانية:   ■ الفكرة الرَّ

Ԁ  .فِل والكتاب لِة بنَي الطِّ �سرورُة تعميِق ال�سِّ

Ԁ  

ُع اأّنك اأجدت ف ي اإجاباتك عزيزي التِّلميذ اأتوقَّ
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بِط بني ِفكــــرٍة فرعيٍَّة وِفكرٍة تاليٍة لها،  بِط التي ا�ضــــتخدمها الكاتُب للرَّ 3 حــــّدْد مــــَن الِفقــــرِة الثَّانيِة مَن النَّ�صِّ اأداَة الرَّ

َوْفَق النَّموَذِج:

بطالِفكرُة االأوىل الِفكرُة الثَّانيةاأداة الرَّ

الهدُف من توجيِه الأطفاِل للقراَءةو�سرورُة القراءِة لتنمَيِة الإن�ساِن

   

   

ِب الغلط: حيحَة مَن املغلوط ف يهاف يما ياأتي، ثمَّ �ضوِّ 4 عزيزي التِّلميذ مّيِز االإجابَة ال�ضَّ

تدويُن روؤو�ِص الأقالِم يتطلَّب: 

■ . ريعَة ملعرفِة مو�سوِع النَّ�صِّ القراءَة ال�سَّ

ئي�سِة مَن الِفَكِر الفرعيَّة. ■ متييَز الِفَكِر الرَّ

َنة. ■ بِط بني النُّقاِط املدوَّ ُح�سَن الرَّ

ئي�سة. ■ َة ف ي حتديِد الفكِر الرَّ قَّ الدِّ

طّبق
حف اليومّيِة اأو من اأّي كتاٍب حتّبه، ثمَّ دّوْن روؤو�َص االأقالِم ف يه َوْفَق ما تعلَّمناُه �ضابقاً. اً من ال�ضُّ اخرت ن�ضّ
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اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوف يق 
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اِت والَفَلِك.  يا�سيَّ . اهتّموا بالرِّ ــــفا: جماعٌة من فال�س���فِة املُ�سلمني، �سكنوا الَب�س���رَة ف ي الَقرِن الثَّالِث الِهجريِّ اإخواُن ال�ضّ
فا. من اأعمالهم: ر�سائُل اإخواِن ال�سَّ
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ر�س الأّول ديقالدَّ ال�صّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ليَم.. 1 بَط ال�سَّ ًة ُمراعيًا ال�سّ قراءِة النَّ�صِّ قراءًة جهريَّ
2 .. ئي�سِة ف ي النَّ�صِّ ِة والِفَكِر الرَّ ا�ستنباِط الِفكَرِة الَعامَّ
ديق.. 3  حتديِد اأُ�ُس�ِص اختياِر ال�سّ
تذّوق الن�ّص جمالّيًا.. 4

ماأنيَنَة، وت�سمو بِه اإىل اأرقى العالقاِت  فَء والطَّ داقُة حاجٌة اإن�سانّيٌة رف يعٌة متنُح الإن�ساَن الدِّ اإ�صاءة على الن�ّس: ال�سَّ
ِذ الأن�سطَة التي تليه، لتخرَج  ، ونفِّ ديق، فاْقراأ النَّ�صَّ ِف اأ�س�ِص اختياِر ال�سَّ ليَمة، واأنا اأدعوَك لتعرُّ ِة ال�سَّ الجتماعيَّ

وؤال.  ر�ُص �سيجيُبَك عِن ال�سُّ تيجُة التي خرجُت بها؟ الدَّ تيجِة التي خرجُت ِبها اأنا، فهل تعرُف ما النَّ بالنَّ

- 1 - 
رِع والغر�ِص،  بَة للزَّ يِّ نانرَي، والأر�سنَي الطَّ راهَم والدَّ ينبغي لَك اإذا اأرْدَت اأن َتتَّخَذ �سديقًا اأو اأخًا اأن تنتِقَدُه كما َتنَتِقُد الدَّ
يِن  ���دِق هم الأعواُن على اأموِر الدِّ واعَلْم اأنَّ اخَلْطَب ف ي اتِّخاِذ الأ�س���دقاِء اأجلُّ واأعظُم خطرًا من هذِه كلِّها؛ لأنَّ اأخوَة ال�سِّ
���دِق ُن�س���رٌة على دفِع  نيا؛ لأنَّ اأُخوَة ال�سِّ ُه قّرُة العنِي، ونعيُم الدُّ ���ْك ِبِه فاإنَّ نيا جميعًا، فاإذا وجدَت واحدًا منُهْم فَتم�سَّ والدُّ
اء، وكنٌز مذخوٌر  رَّ اِء وال�سَّ رَّ َليهم عنَد املكاِرِه ف ي ال�سَّ داِئِد والَبلوى، وظهٌر ُي�سَتَنُد اإِ الأعداِء، واأركاٌن ُيعَتَمُد عليِهْم عنَد ال�سَّ
عَت  ْع�سَ وع، فاإذا ِغبَت حفُظوك، واإن ت�سَ ���عوِد اإىل امَلعايل، وح�س���ٌن ح�س���نٌي ُيلَتَجاأُ اإليِه يوَم الرَّ ليوِم احلاَجة، و�س���لٌَّم لل�سُّ

ًا لَك َقَمعوه.  دوك، واإن راأَوا عدوَّ َع�سَ

- 2 -

َك، و�ساِوْرُه ف ي  ْن هذِه �س���فُتُه، فابُذْل له َنف�س���َك ومالَك، وافِر�ْص له جناَحك، واأوِدعُه �س���رَّ فاإْن اأ�س���عَدَك اهلل يا اأخي مِبَ
ْرها عنَدُه واذُكْر  ن�َسَك اإذا غاَب عنَك ذكَرُه، واإن هفا هفوًة فاغِفْر َلُه، واإن زلَّ زّلًة ف�سغِّ اأمِرَك، وداِو بروؤَيِتِه عيَنَك، واجَعْل اأُ

ِه، واأدوُم لإخاِئه.  من �ساِلِف اإح�ساِنِه عنَد اإ�ساَءِتِه، لياأن�َص ِبَك فاإنَّ ذلك اأ�سلُم لودِّ

- 3 -

ِة واملقاربِة البتَّة، فانُظْر َمْن ُت�س���احُب وُتعا�س���ر، ول  ���داَقِة والأخوَّ ا�ِص َمْن ل ي�س���ُلُح لل�سَّ واعلم - يا اأخي - اأنَّ مَن النَّ
َتغتَّ بظاهِر الأموِر من غرِي معرفِة بواِطِنها، فاإذا اأرْدَت اتِّخاَذ اأٍخ اأو �س���ديٍق فاختِبْ اأخالَقُه، وانُظْر ف ي عاداِتِه و�س���ماِئِلِه 
ْلفًا، اأو فّظًا غليظًا، اأو َح�سودًا َحقودًا، اأو ُمناِفقًا ُمرائيًا، اأو َبخياًل �َسحيحًا، اأو َمّكارًا  جَل ُمعَجبًا �سَ وحركاِتِه.فاإذا راأيَت الرَّ
���ٌة  ِة، ومنّغ�س���ٌة للعي�ِص، ومبِغ�سَ ���داقِة؛ لأنَّ هذِه الأخالَق مف�س���دٌة للمودَّ ارًا، فاعَلْم اأنَّه ل ي�س���لُح لل�سَّ ًا َجبَّ َغِدرًا، اأو ُمتكبِّ

للحياة.
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املفردات اجلديدة
ْل بنَي الكلمِة ومعناها: �ضِ

متّيز جّيده من رديئهتنتقده

خمباأاخلطب

اأعانوكمذخور

وع طباعهالرَّ

اأن العظيمت�سع�سعت ال�سَّ

الفزعع�سدوك

�سعفت�سمائله

الِفْكَرة العاّمة
ِة للّن�صِّ ف يما ياأتي: �َضْع خطاً حتت الفكرِة العامَّ

دوق. ديِق ال�سَّ اأ. حاجُة الإن�ساِن لل�سَّ

ب. واجُب الإن�ساِن تاَه �سديِقه.

ديق. ت. �سروُط اتِّخاِذ ال�سَّ
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ئي�صة الفكرُ الرَّ
: ان�ضِب الفكَر االآتيَة اإىل املقاطِع التي عّبْت عنها ف ي النَّ�صِّ

ديق. )…………( ■ �سرورُة اختباِر الأخالِق قبَل اتِّخاِذ ال�سَّ

نيا. )…………( ■ يِن والدُّ الأ�سدقاُء اأعواٌن على اأموِر الدِّ

وجوُب التَّ�سامِح مَع الأ�سِدقاء. )…………( ■

ال�صتيعاب والفهم

دق؟  ِك باأخوِة ال�ضِّ فا اإىل التَّم�ضُّ 1 ملاذا يدعو اإخواُن ال�ضَّ

 

 : 2 اأكمل كاّلً مّما ياأتي م�ضتعيناً بالنَّ�صِّ

ت. ……………… ■ ب. ………………  اأ. ………………  داقِة َمْن:  ل ي�سُلُح لل�سَّ
ت. ……………… ■ ب. ………………  اأ. ………………  من واجباِتنا ِتاَه الأَ�سِدقاء: 

3 قّدم م�ضتعيناً بالنَّ�صِّ تف�ضرياً ملا ياأتي: 

ديِق النَّظُر ف ي عاداِتِه و�سماِئِلِه وحركاِته. من �سروِط اتِّخاِذ ال�سَّ
 

ِب العباراِت اخلاِطئة ف يما ياأتي: ، �ضوِّ 4 من فهمَك النَّ�صَّ

■ )……………(  . ديِق حما�سبُة �سديِقِه اإذا َزلَّ من واجباِت ال�سَّ

■ )……………( نيا.  ح�سُر عوِن الأ�سدقاِء على اأموِر الدُّ

■ )……………( ديِق يكوُن ببذِل املال.  حفُظ ال�سَّ



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين92 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

5 قال اأبو العتاهية:

فك���ن اأن���َت مت���ااًل لزلّته عذرااإذا م���ا بدت من �ساحٍب لك زلًّة

زّلة: خطيئة.  حمتااًل: طالبًا.

ْد مَن املقطِع الثَّاين العبارَة التي تلتقي فكرُتها مع فكرِة هذا البيت، ثمَّ وازن بينهما من حيُث املعنى. حدِّ

 

 

 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
ا ياأتي: حيحَة لكلٍّ ممَّ 1 اخرت االإجابَة ال�ضَّ

)�سلَُّم الو�سوِل اإىل املعايل(، مفرد )املعايل(: ■

ث. عال.ت. معالة.ب. علياء.اأ. معلى.
)اأو ح�سودًا حقودًا(، جمع )ح�سود(:  ■

ث. ح�ّسد.ت. ُح�ُسد.ب. ح�سدة.اأ. ُح�ّساد.

: 2 هات من النَّ�صِّ

عبة.   ■ األفاظًا تدلُّ على الأموِر ال�سَّ
تراكيَب تدلُّ على املُ�ساعدة.   ■

3 هاِت مْن كلمِة )ت�ضفو( كلماٍت تدلُّ على كلٍّ من: 

اِئق  )…………( ■ املاِء الرَّ
مكاِن تكريِر الّنفط )…………( ■
اأنقى الأ�سياَء )…………( ■
خِر الأمل�ِص )…………( ■ ال�سَّ
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تدريبات قرائّية
ًة م�سبوطًة بال�ّسكِل، ُمراعيًا نطَق الأحرِف: )ذ - ز - ظ - �ص - �ص(.  ل قراءًة جهريَّ اقراأ املقطَع الأوَّ

تدريبات لغوّية
نانري - الأر�سني - ظنون - عاداته 1 �ضّنِف اجلموَع االآتيَة بح�ضِب اجَلدول: الدَّ

امل ر ال�ضَّ املامللحق بجمع املذكَّ جمع التَّك�ضريجمع املوؤنَّث ال�ضَّ

 
 

 
 

 
 

2 اأكمْل ما ياأتي َوْفَق النَّموذِج:

 …………: هو �سديُد امَلكِر. ■احلقود هو: �سديُد احلقِد. ■

3 هاِت املُ�ضارَع مَن االأفعاِل االآتَية، ُثمَّ ا�ضِبط َعنَي الفعِل باحلركِة املنا�ضبِة ُم�ضتعيناً باملعجم:

ابذل:   ■

افر�ص:   ■

زّل:   ■

اأََن�َص:   ■

التذّوق

ُل كلٌّ مَن: )الثِّمار - الأوراق - الف يء( ف ي  ���جرِة املُبارَكة. فماذا متثِّ دوَق بال�سَّ ���ديَق ال�سَّ 1 �س���ّبه )اإخوان ال�سفا( ال�سَّ

ديق؟ ال�سَّ

 

 

ديِق من عندَك.  2 هاِت ت�سبيهًا اآخَر لل�سَّ

 

 



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين94 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س الّثاين ف�صيلالدَّ ا�صم التَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعريِف ا�سِم التَّف�سيِل.. 1
�سوِغ ا�سِم التَّف�سيِل واإعراِبِه. . 2
ا�ستخداِم ا�سِم التَّف�سيِل ا�ستخدامًا �سليمًا.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

اال�ضـــــــُم الــجــامـــُد: هو ال�سُم الذي ل ي���ُوؤخ���ذ م��ن غ���ي���ِرِه. ول�ه ن��وع��ان: ج��ام��ٌد ذات، وجام�ٌد مع��ن��ى.
























: ه�و ال�س��ُم الذي ي�ُوؤَخ��ذ من غ��ي��ِرِه.  اال�ضــــــُم الــُمــ�ضـــتــقُّ

الأَْمثَلة
�سمات. كلماُت الأ�سدقاِء اأرقُّ من النَّ

1 ما الو�سُف املُ�سَتُك بني كلمَتي )الكلمات - الّن�سمات( ؟  

فِة ؟ اأيُّهما زاَد على الآخِر ف يها ؟   2 اأهما ُمت�ساويتاِن بهذِه ال�سِّ

 

�سمات ؟ ما وزُنها ؟   لِت الكلماِت على النَّ 3 ما الكلمُة التي ف�سَّ

 

4 اأهي ا�سٌم جامٌد اأم م�سَتّق؟  
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ال�صتنتاج
َفٍة واحدٍة وزاَد اأحُدُهما ف يها على الآَخر. كا ف ي �سِ ا�ضُم التَّف�ضيِل: ا�سٌم م�ستقٌّ يدلُّ على اأنَّ �سيَئنِي ا�سَتَ

تدّرب
حاً املعنى الذي اأفاَده: ا ياأتي، ُمو�ضِّ دلَّ على ا�ضِم التَّف�ضيِل ف ي كلٍّ ممَّ

ل.   ■ قراءٌة ف ي كتاٍب اأف�سُل من ُجلو�ٍص ف ي َتاأَمُّ
 

اِمِع ِبها.   ■ ُب اأعلُم ف ي �سوؤوِن احَلياِة مَن ال�سَّ اخلبرُي املَُجرِّ
 

ائيُّ اأجوُد الَعَرِب.   ■ حامُت الطَّ
 

عزيزي التِّلميذ اقراأ املثاَلني االآتَيني، ثمَّ اأِجب:

الأَْمثَلة
َغمات. اأ. �سحكاُت الأطفاِل اأعَذُب ِمَن النَّ

كرى الُف�سلى هما حنَي يجتمعوَن على ُلْعَبة. ب. الّلقاُء الأف�سُل والذِّ

اِبَقني، واذُكْر وزَن كلٍّ ِمنها. 1 دلَّ على اأ�سماِء التَّف�سيِل ف ي امِلثاَلني ال�سَّ

وزنها�ضم التَّف�ضيل

  

  

  

2 ما الفعُل الَّذي �سيَغ منُه كلٌّ مْن هذِه الأ�سماء؟ ما عدُد اأَْحُرِفِه؟ 
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ٌف اأم جاِمد؟  3 اأُكلٌّ من هذيِن الفعَلني اللَّذين �س���يَغت منُهما اأ�سماُء التَّف�سيل: تامٌّ اأم ناِق�ص؟ ُمثَبٌت اأم َمنف ّي؟ ُمت�سرِّ

مبنيٌّ للمعلوِم اأم مبنيٌّ للمجهول؟ الو�سُف منه على وزن )اأفعل(؟ قابٌل للتَّفاُوِت؟ 

 

 

 

 

ال�صتنتاج
بَعَة الآتيَة اأن  ■ ���روَط ال�سَّ ِث اإذا ا�س���َتوفى ال�سُّ ِر و )ُفعلى( للُموؤَنَّ ي�س���اُغ ا�س���ُم التَّف�س���يِل مَن الِفعِل على وزِن )اأفعل( للُمَذكَّ

يكوَن: ثالثّيًا.

Ԁ .تاّمًاԀ .ُمثبتًاԀ .فًا َمبنّيًا للمعلوِم. Ԁُمَت�سرِّ
فُة منُه على وزِن اأفَعْل )يدلُّ على لون/عيب/حلية(. ■ لي�سِت ال�سِّ
قاِباًل للتَّفاوت. ■

تدّرب
ِا�ْضَتْخِرْج اأ�ضماَء التَّف�ضيِل مَن البيِت االآتي، واْذُكْر فعَل كلٍّ ِمْنها:

قال اأبو فرا�ص احَلْمداين:

نيا واأَْعلى ذوي الُعا اِب وال َفْخراأعزُّ بن���ي الدُّ واأَكرُم َمْن ف���وَق التُّ

   ا�ضُم التَّف�ضيل
   الفعل
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الأَْمثَلة
عزيزي التِّلميذ اقراأ املثاَلنِي االآتَيني، ثمَّ اأَِجْب:

موُع اأ�سدُّ اإيالمًا ِمْن َكِلماِت الَوداع. اأ. الدُّ
رارًا من َطبيَعٍة ُموِرَقة. ب. ي�سرُي الأَمُل ربيعًا اأكرَث اخ�سِ

َفة؟   موع وكلماُت الَوداع. اأيٌّ ِمْنُهما زاَد على الآخِر ف ي هِذِه ال�سِّ فِة التي ا�ستَكْت ف يها الدُّ 1 دلَّ على ال�سِّ

بيَعة.   فِة التي ا�سَتَك ف يها الأمُل والطَّ 2 دلَّ على ال�سِّ

بيعُة؟   َفة الأمُل اأم الطَّ 3 اأيٌّ منُهما زاَد على الآَخِر ف ي هذه ال�سِّ

4 ما فعُل كلٍّ مَن امَل�سَدرين: اإيالمًا �� اخ�سرارًا ؟ ما عدُد اأْحُرِفه ؟  

ابَقني ا�سُم التَّف�سيِل مبا�سرًة ؟ ملاذا ؟   5 اأميكُن اأن ُي�ساَغ من كلٍّ من الفعَلني ال�سَّ

6 كيف �سيَغ ا�سُم التَّف�سيِل منُهما ؟  

ال�صتنتاج
بعَة كلَّها بِذكِر م�سدِرِه مْن�س���وبًا على التَّمييِز وَم�سبوقًا  ■ ���روَط ال�سَّ ُي�س���اُغ ا�سُم التَّف�س���يِل مَن الِفعِل اإذا مل َي�ستوِف ال�سُّ

با�سٍم ُم�ساعد.
ِمَن الأ�سماِء املُ�ساِعَدة: اأ�سّد، اأكرث، اأعظم، اأقّل، اأروع.  ■

مالحظة: ل ي�ساُغ ا�سُم التَّف�سيِل ُمطلقًا مَن الِفعِل اجلاِمِد، والِفعِل غرِي القاِبِل للتَّفاُوت.
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تدّرب
َذ التَّدريَب الآتي؟ ما راأيَك اأيُّها الَبطُل اأْن ُتَنفِّ

فُه ف ي ُجمٍل من اإن�ضاِئَك: ْغ مَع التَّعليِل ا�ضَم التَّف�ضيِل ِمْن كلٍّ مَن االأفعاِل االآتَيِة، ثمَّ وظِّ �ضُ
خر�ص:   ■

 
اقتنع:   ■

 
حمر:   ■

 

ْل هذا النَّموَذَج املُعَرب:  و االآن �ضديقي العزيز: تاأمَّ

ُتَك اأَ�ْسَبُق الأُمَمِ بالِعْلم، وِبِه َت�ْسمو ِلُي�سِبَح اأكرَث ارتقاًء.  اأُمَّ

���ٌل مبنيٌّ على الفتِح ف ي حملِّ جٍرّ  اهرُة على اآِخِره، والكاُف �س���مرٌي ُمتَّ�سِ ُة الظَّ ���مَّ ُتَك: مبتداأٌ مرفوٌع، وعالَمُة رفِعِه ال�سَّ اأُمَّ
بالإ�ساَفة. 

اهرُة على اآِخِره ُة الظَّ مَّ اأ�ضبُق: خٌب مرفوٌع، وعالَمُة رفِعِه ال�سَّ

اِهَرُة على اآِخِره.  ِه الَك�ْسَرُة الظَّ : م�ساٌف اإليِه جمروٌر، وعالَمُة َجرِّ االأَمِ

بالعلم: الباء حرُف جٍرّ 

اِهَرُة على اآِخِره، واجلارُّ واملجروُر متعلِّقاِن ب� )اأ�سبق(.  ِه الَك�ْسَرُة الظَّ العلِم: ا�سٌم جمروٌر، وعالَمُة َجرِّ

وِبِه: الواو حرُف عطٍف - الباء حرُف جٍرّ - الهاء: �س���مرٌي ُمتَّ�س���ٌل مبنيٌّ على الَك�سرِة ف ي حملِّ جرٍّ بحرِف اجلّر، واجلارُّ 
واملجروُر متعلِّقاِن بالِفعل )ت�سمو(. 

ُم لُم الّتعليل  ِلُت�ضبَح: الالَّ

اِهرُة على اآِخِره.   ت�ضبَح: ِفْعٌل ُم�ساِرٌع ناِق�ٌص من�سوٌب باأن املُ�سَمَرة بعَد لِم التَّعليِل، وعالَمُة َن�سِبِه الَفتحُة الظَّ

اِهرُة على اآِخِره.  اأكرَث: خُب )ت�سبح( من�سوٌب، وعالَمُة َن�سِبِه الَفتحُة الظَّ

اِهرُة على اآِخِره. ارتقاء: متييٌز من�سوٌب، وعالَمُة َن�سِبِه الَفتحُة الظَّ
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قومي النهائّي التَّ

1 دلَّ على ا�ضِم التَّف�ضيِل ف ي كلٍّ من االأبياِت االآتيِة، واذُكِر الِفْعَل الذي �ضيَغ منه:

قال ابُن الوردّي: ■

���وُق اأعظُم اأن يحي���َط بو�سِفِه ه االأق���اُمال�سَّ ُكُت���ٌب وتبل���َغ ح���دَّ

قال ابن معتوق:  ■

اإ�ساب���ًة اأ�س���دُّ  اأّيهم���ا  ن���دِر  ُمَق���ُل الغ���وان اأم �سه���اُم ُرماِتِه؟مل 

ومي: ■ قال ابن الرُّ

غ���رى بناِنك جاِنبي وقد اأَْمَط���َرْت قومًا اأنامُلك الع�ُص؟اأميطُر مْن �سُ

الفعلا�ضم التَّف�ضيل

  

  

  

2 اأكمِل الفراَغ ف ي كلٍّ مّما ياأتي با�ضِم تف�ضيٍل منا�ِضب:

الأقربون ……………… باملعروف. ■

املوت ……………… من �سوؤاِل اللَّئيم. ■

ب ……………… من اجلزع.  ■ ال�سّ
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3 اأعرب اجلملة االآتية: عرثُة القدِم اأ�سلُم من عرثِة الّل�ساِن.

عرثُة:  

القدِم:.  

اأ�سلُم:.  

من:.  

عرثِة:.  

اللِّ�ساِن:.  

ْ عن املعاين االآتيِة با�ضتخداِم ا�ضِم التَّف�ضيِل املُنا�ِضب:  4 عبِّ

كاء.  ■ يِب والزَّ اِئِحة، ويزيُد الفلُّ عليها ف ي الطِّ َبُة الرَّ الوروُد كلُّها طيِّ

 

 

دُق َعليها ف�سيلًة.  ■ اخِل�ساُل احَل�َسنُة كلُّها حمموَدٌة، ويزيُد ال�سِّ

 

 

ديِق ف ي احَلياة، م�ضَتخِدماً ا�ضَم التَّف�ضيِل ب�ضياَغاِتِه املُختِلَفة.  5 اكتْب ِفْقَرًة مْن َثالَثِة اأ�ضطٍر ُتبُز ف يها اأهميَِّة ال�ضَّ
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�ساعر من �سعراء الغزل العف يف ف ي الع�سر الأموّي، عا�ص ف ي ربا جند، وُعِرف بحبه لليلى، وُو�سف مبجنونها اأو جمنون 
بني عامر، ُتوفّ ي �سنة )68( للهجرة.
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ر�س الّثالث �صكوىالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ًة، ُمراعيًا التَّنغيَم واحلركَة ف ي اأداِء املعاين.. 1 قراءِة النَّ�صِّ قراَءًة جهريَّ
2 .. ئي�سة( للنَّ�صِّ ا�ستخال�ِص الِفَكِر )العاّمة - الرَّ
3 .. �سرِح بع�ِص اأبياِت النَّ�صِّ
حتديِد مواطِن اجَلماِل ف ي الِعباراِت امَلعرو�سِة عليك.. 4

ــــــاءة على الن�ّس: تناقَل النا����صُ على مرِّ الأيام ق�س����َص بني عذرة التي امت���الأْت بها البوادي، فا�س���تقّرْت ف ي الذاكرة  اإ�ص
العميقة ل�سدقها، وعمق اإح�سا�ص اأ�سحابها.

ٍن، وابداأ بتنف يذ االأن�ضطة. عزيزي التِّلميذ اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة بتمعُّ

- 1 -

ِب الَقطا اإْذ مَرْرَن بي  11 ف�ق�ل�ُت وِم�ثل�ي بالُبكاِء َج�ديُر �سَكْوُت اإل �ِصْ
َب الَقطا هْل ِمْن  ُمعرٍي جن�اَحُه     21 لَع�لِّي اإل َم�ْن  ق�د ه�ِوي�ُت اأطرُي اأ�ِصْ
اأَال ك�لُّن�ا ي����ا ُم�سَت�عي�ُر ُم�ع��رُي فجاَوْبَنِني ِمْن  فوِق ُغ�سِن اأراكَ�ٍة      31
�رٍّ واجلن�اُح ك��س�رُي واأَيُّ قط�اٍة ل����م ُت�ِع�ْرَك جناَحها     41 فعا�َس�ْت بِ��سُ
ي ر�سال��ًة     51 ف��اأَ�سُك����َرُه اإنَّ املُ�ِح�بَّ �َس�ُك�وُر واإاّل فَمْن ه����ذا ُي�وؤدِّ

 - 2 -

ْبَوتي بعَد ُكْرَبتي  61 و ني�راُن �َس�وق�ي م�ا ِبِه�نَّ  ُفُت�وُراإل الّل�ِه اأ�سُكو �سَ
ف رِي زف رُيفاإْن مل اأَُمْت َغّم���ًا وَهّمًا وُكْرب��ًة 71 ُيع�اِوُدن����ي بع�����َد الزَّ
َغ�داَة  َغ�ٍد  ِفيمَ�ْن ي�سي��ُر ت�س�رُي فاإِنِّ لَقا�سي القلِب اإِْن ُكنُت �سابراً 81
ِمَن  ال�ُوْرِق  ِمْط�راُب الَع�ِسيِّ َبُك�وُراأَظ�لُّ بُح����زٍن اإْن َتغنَّْت حمام�ٌة 91

فكاأّنا 101 ي�سعْدنه���ا  رفق���ٌة  َتع�اَط���نْيَ ك�اأ�س�ًا بينَ�ُهنَّ ت���دوُرله���ا 
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املفردات اجلديدة
ل بنَي الكلَمِة ومعناها: �ضِ

ان. اأراكٌة اِق، كثريُة الَورِق والأْغ�سَ �سجرٌة طويلُة ال�سَّ

بوِتي ي وُحزين�سَ َغمِّ

�َسوقي وَحِنينيكربتي

َتناوْلَنالُورُق

مادتعاطني احَلماُم الذي َلوُنُه لوُن الرَّ

الِفْكَرة العاّمة
�ضع خّطاً حتَت الفكرِة العاّمة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: 

اعِر للَمحبوَبة. اأ. عتاُب ال�سَّ

هر. ُل ف ي َم�ساِئِب الدَّ اأَمُّ ب. التَّ

بوَبِته. اِعِر وُمعاناُتُه ِب�سَبَب ُبعِدِه عن حَمْ ت. �سوُق ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
اكتب رقم البيت اإىل جانب الفكرة الَّتي يعّب عنها ف ي كلٍّ مّما ياأتي:

اِعر. )……………( ■ تلبيُة الَقطا طلَب ال�سَّ

اِعِر ِب�َسجِع احَلماَمة. )……………( ■ اّتقاُد ُحزِن ال�سَّ

اعر. )……………( ■ وِق واحَلِنني لدى ال�سَّ ُج م�ساِعِر ال�سَّ تاأجُّ

ه. )……………( ■ ْبَ اعِر �سَ فقداُن ال�سَّ
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ال�صتيعاب والفهم
لميذ هذه فر�سٌة لتثبَت اأّنَك قادٌر على فهِم النَّ�صِّ وا�ستيعاِبِه بعَد اإجابِتَك عِن الأ�سئلِة الآتيِة: عزيزي التِّ

اعُر اإىل �ِضرِب الَقطا؟  1 ماذا طلَب ال�ضَّ

 

2 �ضْع ُعنواناً ُمنا�ِضباً للَمقَطِع الثَّاين.  

ا يلي: حيَحَة مِمَّ َة ال�ضَّ 3 اخرِت التَِّتمَّ

اعُر اإىل اهلل:  ■ �َسكا ال�سَّ
ت. �سدوَد حَمبوَبِتِه.ب. �َسوَقُه املُلَتِهَب.اأ. �سوَقُه بعَد ُحزٍن.

اعِر َجناَحها هو:  ■ م�سرُي الَقطاِة التي مْل ُتِعِر ال�سَّ
ّر. ت. املوُت.ب. َك�سُر اجلناِح.اأ. العي�ُص ِب�سُ

4 اقراأ البيَت االآتي الأبي فرا�ٍص احَلْمدايّن:

اأي���ا جاَرت���ا هل َت�سُعري���َن ِبحايلاأقوُل وقْد ناَح���ْت ِبُقربي حمامٌة
ِل مَن النَّ�صَّ مْن حيُث املعنى. وازن بنَي بيِت اأبي فرا�ٍص والبيِت الأوَّ

َبه  وجُه ال�ضَّ
 وجُه االخِتالف

َبِه ووجِه الختالِف بني البيتني. ال تن�َص عزيزي اأنَّ املوازنَة تتطلَُّب حتديَد وجِه ال�سَّ

. ابَع والثَّامَن مَن النَّ�صِّ 5 ا�ضَرْح باأ�ضلوِبَك البيَتنِي ال�ضَّ
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
ياقاِت االآتَية: 1 اإذا كاَنْت كلمُة )ك�ضري( تعني ف ي املُعَجم )مك�ضور(، فما دالَلُتها ف ي كلٍّ من ال�ضِّ

جناٌح ك�سري:   ■طرٌف َك�سري:   ■عدوٌّ َك�سري:   ■

2 امالأ الفراَغ مِبا ُينا�ضب:

َقطاة: مفرٌد جمُعُه  …………… ■الُوْرق: جمٌع مفَرُده  …………… ■

تدريبات قرائّية
ًة مراِعيًا التَّنغيَم واحلَرَكَة ف ي اأداِء امَلعاين. اقراأ النَّ�صَّ قراءًة �سليمًة معبِّ

تدريبات لغوّية
ِطه.  1 ِاْجَمْع كلمَة )قا�ضي(، ف ي قول ال�ضاعر: )اإيّن لقا�ضي القلب( ثمَّ اذُكْر َجْمعاً على َنَ

 

ي - ُكْرَبة - َجدير - اأَُمت. كِل، َوْفَق النَّموَذج: يوؤدِّ ِبِط امليزاَن بال�ضَّ 2 زِن الَكلماِت االآِتَيَة، وا�ضْ

ل. ■ يوؤّدي: ُيَفعِّ
ُكْرَبة:   ■
َجدير:   ■
اأَُمْت:   ■

اأح�صنت يا بطل



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين106 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

التذّوق
اللِة على املَعنى؟ ومِلاذا؟ كيَبنِي االآتَينِي اأقوى ف ي الدَّ 1 اأيُّ الرتَّ

اأنا قا�سي القلب. ■

اإينِّ لقا�سي القلب. ■
 
 
 
 

2 دّل على مواطن اجلمال ف ي كلٍّ من العبارات االآتية:

كّلنا يا ُم�سَتعرُي ُمعرُي.  ■
 
 

غداَة غٍد ف يَمْن ي�سرُي ت�سرُي.  ■
 
 

بوركت جهودك
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ر�س الّرابع ط اجلازمالدَّ اأ�صلوب ال�رشَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

رِط وحتديِد اأركاِنه. . 1 تعريِف اأ�سلوِب ال�سَّ
حيحًا.. 2 رِط اجلازم اإعرابًا �سَ اإعراِب اأ�سلوِب ال�سَّ
حيحًا.. 3 رِط اجلاِزم ا�ستخدامًا �سَ ا�ستخداِم اأ�سلوِب ال�سَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

كوُن اإذا كاَن �سحيَح الآخِر. ■ عالماُت جزِم الِفعِل املُ�سارع:  ال�سُّ

وحذُف حرِف العلَِّة اإذا كاَن معتلَّ الآخِر. ■

وحذُف النُّوِن اإذا كان مَن الأفعاِل اخَلْم�َسة. ■

عزيزي التِّلميذ اقراأ املثاَل الآتي، ثمَّ اأِجب:

الأَْمثَلة
اإن ي�سدْق معك زميُلك تاأمْن له.

1 دلَّ على الفعَلني الوارَدين ف ي امِلثال.  

2 ما �سرُط حدوِث الفعِل الثَّاين؟  

رِط. فماذا ُت�سّمي الِفعَل الثَّاين؟   َل فعَل ال�سَّ ي الفعَل الأوَّ 3 ن�سمِّ

رط ؟   4 ما الأداُة الَّتي اأفاَدت معنى ال�سَّ

رط ؟   5 ممَّ يتكّوُن اأ�سلوُب ال�سَّ
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ال�صتنتاج

رِط من اأداِة �سرٍط وفعَلني.  ■ يتكّوُن اأ�سلوُب ال�سَّ

رط.  ■ رط والثَّاين جواَب ال�سَّ ى الفعُل الأوُل فعَل ال�سَّ حدوُث الفعِل الأوِل �سرٌط حلدوِث الفعِل الثَّاين، ُي�سمَّ

تدّرب
رِط ف ي اجلملَِة االآتَية: ْد اأركاَن اأ�ضلوِب ال�ضَّ حدِّ

اإن تواظْب على املُطالعِة تت�سْع معارُفك.

 

الأَْمثَلة
ْدَك. اإذما ت�سنْع خريًا َيْع�سُ

رط ؟ ْد اأداَة ال�سَّ 1 حدِّ

 

رِط وجواَبه ؟ د فعَل ال�سَّ 2 حدِّ

 

رِط وجواِبه ؟ وما عالمُة اإعراِب كلٍّ منُهما ؟  3 ما زَمُن كلٍّ من ِفعِل ال�سَّ

 

4 ما الأداُة التي جَزَمْت الفعَلني )ت�سنْع - يع�سْدك( ؟
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ال�صتنتاج

رِط اجلازمُة تزُم فعَلني م�سارَعني. اأدواُت ال�سَّ

رط: الحِظ النَّموذَج املعرَب االآتي؛ الأنَُّه �ضي�ضاعدَك على اإعراِب اأركاِن اأ�ضلوِب ال�ضَّ

من يفعْل خريًا يلَق خريًا.

كون. َمْن: ا�سُم �سرٍط جازٍم مبنيٍّ على ال�سُّ

اِهُر على اآِخِره، والفاعُل �سمرٌي م�ستٌت تقديُرُه  يفعْل: فعٌل م�س���ارٌع جمزوٌم لأنَّه فعُل ال�ّسرط، وعالمُة جزِمِه ال�ّسكوُن الظَّ
)هو(

خرياً: مفعوٌل ِبِه من�سوب، وعالمُة ن�سِبِه الفتَحُة الّظاِهَرُة على اآِخِره.

يلَق: فعٌل م�س���ارٌع جمزوٌم لأنَّه فعُل ال�ّس���رط، وعالمُة جزِمِه حذُف حرِف العلَِّة من اآِخِرِه، والفاعُل �سمرٌي م�ستٌت تقديُرُه 
)هو(

خرياً: مفعوٌل ِبِه من�سوب، وعالمُة ن�سِبِه الفتَحُة الّظاِهَرُة على اآِخِره.

رِط وجواَبه، واأعربهما: واالآن دوُرك يا �ضديقي: حّدد فعَل ال�ضَّ

 ما تفعْل من خرٍي تْده.
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الأمثلة
واالآن يا �ضديقي، اقراأ االأمثلَة االآتيَة، ثمَّ اأِجْب:

دوك.  اأ. اإن ت�سنْع خريًا مع الّرفقاء يع�سُ
ب. من يحَظ برف يِق درٍب يجْد �سندًا. 

ت. مهما يفعِل الوف ي يوؤمْل منه اخلري. 
ف يق.  ث. متى يعاِدَك الآخرون ين�سْرك الرَّ

ج. اأّنى تكّدْرك احلياُة ت�سُف م�ساربه. 
ح. كيفما حتفْظ رف يقَك يحفْظك. 

�ْص به.  حبته وتاأنَّ خ. اأيُّ اإن�سان ُيخل�ْص وّده تر�َص �سُ

ابَقة، اأهي جازمٌة اأم غرُي جازَمة؟   رَط ف ي كلٍّ من اجلمِل ال�سَّ 1 حّدد الأداَة التي اأفاَدِت ال�سَّ

رِط ف ي اجلملِة الأوىل؟ هل ميكُن ا�ستبداُلها؟ اأهي ا�سٌم اأم حرف؟   2 ما اأداُة ال�سَّ

َ املعنى؟   3 ا�ستبدل )اإْن( ب�� )اإذما( هل تغريَّ

رِط ف ي اجلملِة الثَّانَية؟ اأتدلُّ على العاقِل اأم على غرِي العاِقل ؟   4 ما اأداُة ال�سَّ

َ امَلعنى؟   5 ا�ستبدْل )ما( بها، هل تغريَّ

َ امَلعنى؟  رِط اجلازمة )متى( على زماٍن اأم على مكان؟ ا�ستبدْل بها )اأّيان(. هل تغريَّ 6 اأدّلْت اأداُة ال�سَّ

 

َ امَلعنى؟ رط اجلازمة )اأّنى( على زماِن اأم على مكان ؟ ا�ستبدل بها )اأينما - حيثما(، هل تغريَّ 7 اأدّلْت اأداُة ال�سَّ

 

ف يِق اأم على �سيٍء اآخر؟   رط )كيفما( على حاِل حفِظ الرَّ 8 اأدّلْت اأداُة ال�سَّ

َ امَلعنى؟   ابقِة جميِعها، هل تغريَّ 9 ا�ستبدْل )اأّي( بالأدواِت ال�سَّ
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ال�صتنتاج
رط اجلازمة هي: اأدوات ال�ضَّ

)اإْن - اإذما(: حرفان.  ■
و�سائُر الأدواِت الأُخرى اأ�سماء، وهي:  ■

Ԁ .من( للعاِقل(

Ԁ .ما - مهما( لغرِي العاقل(

Ԁ .مانيَّة ِة الزَّ رف يَّ )متى - اأّيان( للظَّ

Ԁ  .ة ِة املكانيَّ رف يَّ )اأّنى - اأين - حيثما( للظَّ

Ԁ .كيفما( للحال( 

Ԁ  .للِت جميِعها )اأّي( ت�سلُح للدَّ

تدّرب
كل: رِط وجواِبِه بال�ضَّ رِط االآتيَة، وا�ضبْط اآخَر فعِل ال�ضَّ 1 اأمتْم اأ�ضاليَب ال�ضَّ

اإذما تظلِم الّنا�َص ……………… ■
……………… تزرعُه اليوَم حت�سده غدًا ■

متى……………… تِن ثماَر النَّجاح  ■
……………… تذهب ……………… ■

الحظ عزيزي التِّلميذ:
رُط اأو جواُبه فعاًل ما�سيًا، ويكوُن ف ي حملِّ جزم، نحو: من جدَّ وجَد.  ■ قد ياأتي ال�سَّ
كيفما: ياأتي فعُل �سرِطها وجواُبه من لفٍظ واِحٍد. ■
ُد الإ�سافُة دللَتها. ■ ُت�سَتْعَمُل )اأّي( م�سافًة، وحُتدِّ

ابقة. ا ورد ف ي اجلمِل ال�ضَّ 2 اذكْر داللَة كلِّ اأداة مِمَّ
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قومي النهائّي التَّ
رِط اجلازمة:  1 اقراأ ما ياأتي، ثمَّ ا�ضتخرْج اأ�ضاليَب ال�ضَّ

بياين:  ■ ابغُة الذُّ قال النَّ

جتْد خرَي ن���اٍر عندها خرُي موقِدمتى تاأتِه تع�س���و اإل �سوِء ناِرَه
 

قال زهري بن اأبي �سلمى: ■

واإْن خالها تخفى على الّنا�س ُتعلِمومهما تكْن عند امرئ من خليقة
 

رِط واجلواب: رِط ف ي البيِت االآتي، واأَعِرْب فعلَي ال�ضَّ 2 ا�ضتخرج اأ�ضلوَب ال�ضَّ

واأّنِك مهما تاأم���ري القلَب يفعِلاأغ���ّرِك مّني اأّن حّب���ِك قاتلي
رط:   ■ اأ�سلوب ال�سَّ

رط:   ■ فعل ال�سَّ

رط:   ■ جواب ال�سَّ

الََّة على  ــــِة ف ــــي االأوىل، واالأداَة الدَّ ــــة املكانيَّ رف يَّ ــــَة على الظَّ الَّ 3 كــــّون ثــــالَث جمــــٍل �ضــــرطيَّة جازمٍة، م�ضــــتعِماًل االأداَة الدَّ

الََّة على غرِي العاقِل ف ي الثَّالثة. العاقِل ف ي الثَّانية. واالأداَة الدَّ

 

 

 

4 ا�ضتخدم )كيفما( ف ي جملٍة مف يدة تعبِّ ف يها عن معاملِة الّنا�ِص لَك كما ُتعاِمُلهم.

 

 

بارك اللـه ف يك
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ر�س اخلام�س تطبيق على حذف بع�س الأحرفالدَّ

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حيح. كتابِة الكلماِت الَّتي ُحِذَفت ِمنها اأحُرٌف ِب�سكٍل �سَ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

حُتَذُف بع�ُص الأحرِف اأحيانًا مْن بع�ِص الَكلماِت ف ي الِكتابِة وتبقى ف ي اللَّفِظ، ومن ذلك:
داء، اأو اإذا وَقعْت بنَي ِا�ْسَمنِي  ■ حُتَذُف همزُة الو�س���ِل من كلمِة )ابن( اإذا جاَءْت بعَد همَزِة ال�س���تفهاِم اأو بعَد )يا( النِّ

ل.  َعَلَمني الثَّاين اأٌب لالأوَّ
حُتَذُف الألُف من اأ�سماِء الإ�ساَرِة )هذا - هذه - هذان - هذين - هوؤلء - اأولئك(. ■
ة اإذا دخَل عليها حرُف جّر. ■ حُتَذُف الألُف من اآخِر )ما( ال�ستفهاميَّ
يحَذُف حرُف الِعلَِّة من اآِخِر الِفعِل املُ�ساِرِع املجزوِم اإذا كان معتلَّ الآخِر. ■

ذ التَّدريباِت الآتية لتتاأّكد اأّنك اأ�سبحت قادرًا على تطبيق ما تعّلمته من قواعد حذف بع�ص الأحرف. عزيزي التِّلميذ: نفِّ

تدّرب
1 اقراأ اجلمل االآتية، ثّم حّدد احلرَف املحذوف كتابًة من بع�ص كلماتها:

ح.  ■ جمنوُن ليلى هو قي�ُص بُن املَُلوَّ
ة. ■ ٌة لالأحزاِن ِح�سَّ هذه هي دنيا املُحبِّني، فَكما للَفرِح ِح�سَّ
�سيم. ■ واأولئك هُم امل�ستاقوَن لُهْم قلوٌب اأرقُّ مَن هذا النَّ
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حيح ف ي الفراغ مّما ياأتي: )يرجو - ي�ضعى - يق�ضي( 2 اكتب االأفعاَل التي بني قو�ضني ب�ضكِلها ال�ضَّ

من ……………… وراَء ِرْزِقِه َيِجْدُه. ■

ة. ■ اإّن املحبَّ مل ……………… غرَي لقاِء الأحبَّ

الُب اأوقاَت فراِغِهم ف ي غرِي ذي َنفٍع. ■ مل ……………… الطُّ

قومي النهائّي التَّ
فاً كلماٍت ُحِذف ف يها َحرُف االأِلف.  داَقِة، موظِّ ُث ف يها عن قيَمِة ال�ضَّ واأخرياً اكُتْب ِفقرًة من ثالثِة اأ�ضطٍر تتحدَّ

 
 
 

من واجبنا اأن نثني على اإبداعاتك �صكراً لك
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ر�س ال�ّصاد�س النَّ�سرُّ الو�صف ّيالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

مِط الو�سف ّي.. 1 تعريِف النَّ
2 .. مِط الو�سف يِّ حتديِد دلِئِل النَّ
َة واخلارجّية.. 3 ِة الّداخليَّ خ�سيَّ ت�سنيِف �سفاِت ال�سَّ
ٍة َتختاُرها.. 4 كتابِة َن�صٍّ و�سف يٍّ ل�سخ�سيَّ

ِذ االأن�ضطَة التي تليه:   عزيزي التِّلميذ: اقراأ املقطَع االآتي، ثمَّ نفِّ

تعّرف

وكان ف���وؤاُد اأق���رَب اإىل الَفقِر من���ُه اإىل الِغَنى، 

ٍة ُكبى، ل  فًا ب�س���يطًا ف ي �سركٍة تاريَّ وكاَن موظَّ

ُه كان يظهُر  يزيُد معا�ُسُه على الّثالثني لريًة، ولكنَّ

���ابِّ املو�س���ِر لَف���رِط ما َيحِرُم نف�َس���ُه  مبظَهِر ال�سَّ

�س���روراِت احَلياة، وُيغِدُق عليها مَن الَكماليَّات. 

وكان ُيوؤِث���ُر اأن ي���اأكَل ف ي بيِتِه �س���حنًا مَن الفوِل، 

يتوِن، وي�س���تي مبعا�ِس���ِه املالب�َص  وقلي���اًل مَن الزَّ

اعة، وكان راأُيُه ف ي ذلك  َة والأحذيَة اللَّمَّ احلريريَّ

ا ما يك�سوُه  ا�ُص، اأمَّ اأنَّ ما َيدُخُل اجَل�سُد ل يراُه النَّ

���ٌة لأنظاِر اجلمي���ِع، وكان ل َيحيُد عْن  فه���و ُعر�سَ

ٍة جديدٍة اأو ُدعَي اإىل  ُقها بحذاف رِيها ويبدو هاِنئًا ف ي حياِتِه، وخا�سًة اإذا فتَح اهلل عليه بِق�سَّ فل�َسفِتِه هذه قيَد �سعرة. يطبِّ

ا�ص. ى له ح�سوُر اجتماٍع ي�سمُّ طبقًة مَن النَّ �سهَرٍة، اأو ت�سنَّ
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تدّرب
والآن اأّيها البطل اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

فاِت اخلارجّيَة ل�ضخ�ضّية )فوؤاد( واكتبها ف ي اجلدول االآتي: اخلّية وال�ضّ فاِت الدَّ 1 حّدد ال�ضّ

اخليَّة فاِت الدَّ فاِت اخلارجيَّةال�ضِّ ال�ضِّ

 
 

 
 

اخلّية اأو  ــــفاِت �ضخ�ضــــّيِة )فــــوؤاد( الدَّ 2 حــــّدد االألفــــاَظ التي ا�ضــــتخدمها الكاتُب لتكوين احلقِل املعجمّي ل�ضــــفٍة من �ضِ

اخلارجّية. 
 
 

فائدة

: هو جمموع���ُة الكلماِت التي ي�س���تخدُمها الأديُب، وتنتمي اإىل جماِل لفٍظ واح���ٍد مثال: الكلمات  احلقــــُل املُعجمــــيُّ
الآتية تنتمي اإىل حقل واحد وهو )البحر(: )ي�سبح - غّوا�ص - �سمك القر�ص - باخرة - موج. ................(

َة )فوؤاد(   3 اأ�ضف األفاظاً اأخرى تنا�ضُب �ضخ�ضيَّ

 
 

حيحة مّما ياأتي: 4 اخرت االإجابة ال�ضَّ  

لَلِة على: ■ ا�ستخدم الكاتُب ف ي النَّ�صِّ الفعَل املُ�ساِرَع للدَّ

مِن  اأ. وق���وِع احل���واِدِث ف ���ي الزَّ
احلا�سر.

ت. ُبعِد وقوِع احَلَدِث. ب. احلرَكِة وال�ستمرار.

َدلَّ ا�ستخداُم الكاتِب الفعَل املا�سي على:  ■

ِة. ب. احل�سَرِة والأمِل.اأ. وقوِع احلواِدِث ف ي املا�سي. �ساِط واحليويَّ ت. النَّ
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ِة ُم�ستخدمًا:  ■ خ�سيَّ ك�سَف الكاتُب عن �سفاِت ال�سَّ

ت. احلال.ب. اخلَب.اأ. الفعَل امَلا�سي.

طّبق
ةِ )عامر( ف ي املقطع االآتي ف ي جدول:  ةَ ل�ضخ�ضيَّ 1 عزيزي التِّلميذ حدّد ال�ضِّفاتِ الدِّاخليّةَ واخلارجيَّ

كاَن عامٌر و�س���يَم الوجِه، طوي���َل القاَمِة، 
مفتوَل الَع�س���الِت، وكانْت م�سَيُتُه املتثاقلُة ل 
ُة كّلما  ة! وكانت ذهبيَّ ِتِه اجَل�س���ديَّ تُنمُّ عن قوَّ
���ُه يعتدُل ف ي ِم�س���َيِتِه،  ���ى لو اأنَّ ���َرْتُه تتمنَّ اأْب�سَ
���ُه مل َيُك���ْن َيحِفُل  وُي���ِبُز قاَمَت���ُه قلي���اًل اإّل اأنَّ
ُه َي�س���تطيُع اأن  بذل���َك، كما ل���و كاَن ُمتاأّكدًا اأنَّ
ُه اأنيٌق،  َع اأنَّ ُيثرَي الإِعجاَب من دوِن اأن يت�س���نَّ
 ُ ه تكبُّ ، ولكنَّ ٌ ولكْن من غ���رِي تكلٍُّف، وُمَتك���بِّ

الإن�ساِن املتوا�سِع املُِجدِّ ف ي الَعَمل.

فُة كيَب املُنا�ضبنوعهاال�ضِّ اللَّفظ اأو الرتَّ
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ــــاً و�ضــــف ّياً ف ي ع�ضــــرِة اأ�ضــــُطٍر ل�ضخ�ضــــيٍَّة تختاُرها مــــن بيئتك ُم�ضــــتعيناً بدالئل النَّمِط  ها العزيُز اكتب َن�ضَّ 2 واأخــــرياً اأيُّ

الو�ضف ّي. 
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اخلال�صة

والآن يا �سديقي لن�ستنتج معًا: 
اكيِب  اخلّي با�ستخدام الألفاِظ والتَّ : هو منٌط ف ي التَّعبرِي تنقل ف يه �سورُة العامَلِ اخلارجّي اأو الدَّ النَّمِط الو�ضف يُّ

ور.  وال�سُّ
من دالئل النَّمُط الو�ضف ّي: 

ُ عنها ب�سيٍغ كاخلِب واحلال. ■ فاِت التي ُيعبَّ الإكثاُر من ال�سِّ
لَلِة على ال�ستمراِر واحَلَركِة. ■ ا�ستخداُم الفعِل املُ�سارِع للدَّ
ٍ قد م�سى. ■ ا�ستخداُم الفعِل املا�سي لو�سِف حدٍث معنيَّ
تكويُن حقٍل ُمعجميٍّ خا�ّص باملو�سوف.   ■

و�ضُف �ضخ�ضّيٍة ما يتطّلب:
ِة.  ■ ِة واخلارجيَّ اخليَّ فاِت الدَّ ذكَر ال�سِّ
ِة.  ■ خ�سيَّ وِر املُنا�سبِة ل�سفاِت ال�سَّ اكيِب وال�سُّ ا�ستخداَم الألفاِظ والتَّ
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�س���اعر عربي �س���وري )1916 - 1994(م هاجر اإىل الأرجنتني، من موؤلفاته: )ديوان زكي قن�سل - �سظايا - ف ي متاهات 
الطريق ...(
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ر�س الأّول الغربةالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

بط ال�ّسليم.. 1 قراءِة الّن�ّص ال�ّسعرّي قراءة �سعرّية �سليمة مع مراعاة ال�سّ
ا�ستخال�ِص الفكر )العاّمة ،الّرئي�سة(.. 2
نرِث الأبيات باأ�سلوبك اخلا�ص. . 3
 حتديِد امل�ساعر العاطف ّية ف ي الّن�ّص.. 4

ــــــاءة على الن�س: البحث عن املعرفة وك�سف املجهول رغبٌة وطموٌح ُيراود ال�س���باب ولكن يبقى الوطن هو احل�سن الدافئ  اإ�ص
لالإن�سان، فال ي�سعر بالأمن والإطمئنان، ول يح�صُّ بوجوده اآمنًا اإل ف ي اأح�سانه.

عزيزي التِّلميذ: اقراأ الن�ّص قراءة �ضامتة، وابداأ بتنف يذ اأن�ضطة الّدر�ص:

���ْت ماآقي���ِهاأثرَت ف ي القل�ِب �سجواً كاَن ُيخف يِه 11 ف���ا َتُلْمُه اإذا فا�سَ
حُه الّذكَرى و َتكوي��ِه؟ويَح الغري����ِب اأَما تكف يِه ُغربُتُه 21 حّتى جترِّ
ّف���ق حَتنان���ًا لِواديِه؟اأكّلم���ا �س��اَم م���ن واديِه ب��ارقًة 31 َهف���ا و�سَ

لواَل ب�سي�ُس رج���اٍء ف ي لَيالي��ِهالل�َه ف ي نازٍح اأوَدى احلن�نُي ب��ِه 41
جَع�ى وَيخدُعها 51 جع���ى اأماني��ِه؟يعّلُل الّنف���َس بالرُّ فه���ل حتّقُق بالرُّ

ْت َخواف يِهيا �ساعَر الّزهِر ال ُذق�َت النَّوى فلقْد 61 ْت جناحَي و اجتثَّ ها�سَ
َمقا����ُص اخُللِد ِظلٌّ من َروابي����ِهَيهنيَك ترتُع ب�سَّ الّنف�ِس ف ي وطٍن 71
وَت�ستف ي���ُق على اأحل�����اِن راعيِهتغُف���و احلقوُل عل���ى اأنغاِم ُبلبلِه 81

دري و ُتربيِهواه���ًا على نفحٍة من �سفِح َربوتِه 91 َت���ردُّ روحي اإل �سَ
ف���دْع رفاتي يرقُد ف ي مغاني�هِ!رّب���اه اإْن مْل اأع���ُد حّيًا اإل وطني 101
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املفردات اجلديدة
ِل ومعناها ف ي ال�ّضطر الثَّاين: طِر االأوَّ ل بنَي الكلمِة ف ي ال�ضَّ االآن يا بنّي �ضِ

ب�ّصخواف يهترتعها�ستب�سي�صهفا�سام

ي�ص امل�ستت القة والأن�صتنعمالرِّ بريقُك�سرتخفقنظرالطَّ

الِفْكَرة العاّمة
�ضع خّطاً حتت الفكرِة العاّمِة للنَّ�صِّ مّما ياأتي:

اعِر.اأ .�سجوُن مغتٍب. اِعِر بالعوَدِة للوطن.ب. احلديُث عن ُغرَبِة ال�سَّ ت. اأمُل ال�سَّ

ئي�صة الفكرُ الرَّ
ُدلَّ على االأبيات التي تت�ضّمُن كاّلً من الفكر االآتية:

■ )……………( تذّكر ال�ّساِعِر وطَنُه واإثارة �ُسجوِنِه. 
■ )……………( اِعِر بالعوَدِة اإىل الوطن.  اأمُل ال�سَّ
■ )……………( اِعِر.  احلديُث عن َطبيَعِة بالِد ال�سَّ

ال�صتيعاب والفهم
ِل؟ وماذا اأثاَر ف يه؟  1 من املخاطب ف ي البيت االأوَّ

 
اِعُر لوعَتُه و�ضوَقُه اإىل الوطِن واأملَُه بالعودِة اإليِه؟ 2 ف ي اأيِّ مقطٍع ي�ضُف لنا ال�ضَّ

 
اعُر اإىل نف�ضِه؟ وملاذا؟ 3 متى َيلجاأُ ال�ضَّ
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َع حتتها خّط ف يّما ياأتي: 4 حّدد ال�ّضبَب لكّل نتيجة ُو�ضِ

ال�ضببالنَّتيجة

اأكّلما �سام من واديِه بارقة. ■
ق حتنانًا لواديه. هفا و�سفَّ

وى فلقد. ■ هِر ل ُذقَت النَّ يا �ساعَر الزَّ
ها�ست جناحي واجتثت خواف يه.

واها على نفحة من �سفح ربوته. ■
ترّد روحي اإىل �سدري و تبيه.

 

 

 

 

5 وازن بني هذا البيت والبيت االأخري من ن�ّص زكي قن�ضل من حيث املعنى؟

قال ال�سَّاعرُ اإليا�ص اأبو �سبكة:

اإْن مل ُيَتْح يل ق�صٌ ف ي ُربا وطني

ر�سي���ُت عنه بقرٍب ف ���ي براريه
التَّ�سابه:.   ■

الختالف:.   ■

 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
1 ا�ضتخرج من الّن�صِّ كلماٍت تدلُّ على احُلزِن واأخرى تدلُّ على الفرح. 

 
ا بنِي القو�ضني )الُبعد، �ضحابٌة ذاُت برٍق، اأتلّهف، ُي�ضغل ويلّهي( معنى كّل كلمة مّما ياأتي: 2 اخرت ممَّ

واهًا.   ■

بارقة.   ■

يعّلل.   ■

وى.  ■ النَّ

�صاط اأنا على ثقة باأنَّك اأح�صنت تنف يذ هذا النَّ
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ة تدريبات قرائيَّ
رِط.  عًا نبَة �سوِتَك ملا ُينا�ِسُب اأ�سلوَب ال�سَّ اقراأ البيتني الثَّالَث والعا�سَر ُمطوِّ

ة تدريبات لغويَّ
حيح الذي اأفاَدته )ال( ف ي كّل مّما ياأتي: 1 اخرت مّما ياأتي املعنى ال�ضّ

عاء(. ■ هي، الدُّ وى: )الّنف ي، النَّ ل ُذقَت النَّ

عاء(. ■ هي، الدُّ ف ي، النَّ ل تُلمُه: )النَّ

2 امالأ كاّلً من الَفراغات االآتية مبا ينا�ضب:

مفرد مغانيه: ……………………………… ■

مرادف:  ■

Ԁ ……………………………… :بارقة

Ԁ ……………………………… :يرقد

التذّوق
باَق من البيتني الثَّامن والعا�ضر.  1 ا�ضتخرج الطِّ

 

2 تنّوعت امل�ضاعُر ف ي النَّ�صِّ بنَي احُلزِن والَفرِح فما �ضبب ذلك؟ 

 



125

اعِر اأحمد �سوقي الآتي: 3 والآن اأطلُب اإليَك يا �سديقي قراءَة بيِت ال�سَّ

خاط���ري ف ���ي  مّثلت���ه  وهف���اواإذا  اإلي���ه  القل���ُب  �سّف���ق 

اهرَة. اعريِن زكي قن�ضل واأحمد �ضوقي، و�ضمِّ هذه الظَّ دلَّ على بيٍت من ق�ضيدِة الُغرَبِة متاَثلَت ف يِه الكلماُت بنَي ال�ضَّ

 

 

 

 

 

 

 

تعّلم

التَّ�ضمنُي: 

ُنُه ف ي كالِمَك. هو اأن َتاأُخَذ من كالِم غريَك �َسطرًا اأو َبيتًا اأو ُجملًة وُت�سمِّ

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوف يق
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ر�س الّثاين ط غري اجلازمالدَّ اأ�صلوب ال�رشَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

رِط غرِي اجلازَمِة.. 1 حتديِد اأدواِت ال�سَّ
ِة.. 2 رف يَّ اإعراِب اجُلمَلِة بعَد الأدوات الظَّ
ا�ستخدام اأ�سلوب ال�سرط غري اجلازم ف ي جمل من اإن�سائك.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

رط اأ�سلوُب ال�سَّ

اأ�سلوُب �سرٍط غرٍي جازٍم اأ�سلوُب �سرٍط جازٍم   

  

رِط غرِي اجلازم. رِط اجلاِزِم واليوَم �َسندُر�ُص اأ�سلوَب ال�سَّ در�سنا ف يما م�سى اأ�سلوَب ال�سَّ
عزيزي التِّلميذ: تاأّمل االأمثلَة االآتيَة، ثّم اأجب عن االأ�ضئلة التي تليها:  

الأَْمثَلة

موع.  ْت عيناه بالدُّ اأ. اإذا ذكَر الغريُب الوطَن فا�سَ
رُه بالوطِن طاَر قلُبه �سوقًا اإليه.  ب. كّلما راأى ما يذكِّ

ت. ملّا ابتعَد عن وطِنه ن�سَج ق�سائَد احلننِي اإليه.
ُت بني الغربِة والوطِن لختُت الوطَن.  ث. لو خريِّ

وق. ج. لول الأمُل بالعودِة لقتَلُه ال�سَّ

ْح ذلك؟  ابَقة؟ و�سِّ رِط ف ي كلٍّ مَن الأمثلِة ال�سَّ 1 هل تُد معنى ال�سَّ
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رط ف ي كلٍّ ِمنها؟  2 ما الأداُة التي اأفاَدِت ال�سَّ

 

ابَقة، اأتالحُظ اأفعاًل م�سارعًة جمزوَمة؟  رِط وجواِبِه ف ي كلٍّ مَن العباراِت ال�سَّ 3 دلَّ على ِفعِل ال�سَّ

 

رِط اجلازمة؟  رِط وجواِبِه كما َعِمَلْت اأدواُت ال�سَّ 4 اأعمَلْت هذِه الأدواُت ف ي كلٍّ من فعِل ال�سَّ

 

ال�صتنتاج
رَط، غرَي اأنَّها غري جازمة، هي: )اإذا، كّلما، ملّا، لول، لو(. هناَك اأدواٌت تف يُد ال�سَّ

تدّرب
ِذ التَّدريَب الآتي: لتتاأّكَد مْن فهمَك وا�ستيعابَك ملا تعلَّْمَتُه، نفِّ

حّوْل ُكاّلً مَن الِعباراِت االآتيِة اإىل اأ�ضلوِب �ضرٍط، ُم�ضتخِدماً اأدواِت �ضرٍط غرَي جازمة:

ن�سعُر بالنتماِء ف يزداُد ف ينا حبُّ الوطن. ■

 

يقراأُ الإن�ساُن عن وطِنِه ف يزداُد َفخارًا. ■

 

عوَة. ■ ي نحُن الدَّ يدعونا الوطُن اإىل العي�ِص ف ي اأح�ساِنِه ونلبِّ
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الأَْمثَلة
رِط غرَي اجلاِزَمة. ما راأيك لو تاأّملنا معًا هذِه الأمثلَة  فَت اأدواِت ال�سَّ ِة الأوىل بباعٍة، وتعرَّ بعد اأن متّكنَت من اإجناِز املهمَّ

َف دللِت هذِه الأدوات؟ لنبداأ. لنتعرَّ

مَت من اأجِلِه كلَّ غاٍل.  اأ. اإذا عرفَت ف�سَل الوطِن قدَّ
ْت رياُح الوطِن اأخذين احَلننُي اإليه.  ب. كّلما هبَّ

ت. ملّا عدُت اإىل الوطِن ن�سيُت �سقاَء الُغرَبة. 

ٌد اأنَّك �ضت�ضتمتُع بذلك: واالآن �ضديقي العزيز عليَك اأْن ُتيَب عن االأ�ضئلِة االآتَية، واأنا متاأكِّ

ابَقة.   رِط غرَي اجلازَمِة ف ي كلٍّ من الأمثلِة ال�سَّ 1 حّدْد اأداَة ال�سَّ

2 ما الأداُة التي تدلُّ على ما ي�ستقبُل من الّزمان؟  

3 ما الأداُة التي تدلُّ على ما م�سى من الّزمان؟  

ابَقة.   رط وجواِبِه ف ي كلٍّ مَن الأمثلِة ال�سَّ 4 حّدْد فعَلي ال�سَّ

5 ما زمُن الِفعِل الذي يلي ُكاّلً من هذِه الأدواِت �سرطًا وجوابًا؟  

رِط التي تلي هذِه الأدواِت من الإعراب؟   ٌة، فما حملُّ جملِة فعِل ال�سَّ 6 هذه الأدواُت ظرف يَّ

ال�صتنتاج
مان، ويغلُب اأن يليها الفعُل املا�سي �سرطًا وجوابًا.  ■ اإذا: ظرٌف ملا ي�ستقبُل مَن الزَّ

ماِن املا�سي، ول يليِهما اإل الفعُل املا�سي �سرطًا وجوابًا. ■ كّلما، ملّا: ظرفاِن يدّلن على الزَّ

رط لهذه الأدوات: ف ي حملِّ جّر بالإ�سافة.  ■ جملة فعل ال�سَّ

و تذّكر بني: كّلما ظرٌف يف يُد الّتكرار.  ■

رف يَّة احلينيَّة(.  ■ ملّا: مبعنى حني و ت�سّمى )الظَّ

يجوز اأن ياأتي جواب )اإذا(  فعاًل م�سارعًا.  ■
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تدّرب
الآن يا بنّي: ما راأيك اأن ننّفَذ التَّدريب الآتي، وكّلي ثقٌة باإبداِعَك. 

ا ياأتي: ا بنَي القو�َضني ف ي كلٍّ ممَّ اخرت الّزمَن املنا�ضَب للِفعِل ممَّ

كّلما ابتعدُت عِن الوطِن )اأ�ستاق - ا�ستقت( اإليه.  ■

ملّا )تقلع - اأقلعت( الّطائرُة عَرْفنا اأنَّنا عائدون اإىل ربوعِ الوَطن. ■

عزيزي التِّلميذ: اأرجو منَك قراءَة املِثاَلني االآتَيني، واالإجاَبة عن االأ�ضئلِة التي تليِهما:

الأَْمثَلة

اأ. لو خرّيُت بني الغربِة والوطِن لخَتُت الوطَن. 
وُق.  ب. لول الأمُل بالعودِة لقتَلُه ال�سَّ

رِط واجلواب؟ ابَقني وجمَلَتي ال�سَّ رِط ف ي كلٍّ من املثاَلني ال�سَّ ْد اأداَة ال�سَّ 1 حدِّ

املثال الأّول:   ■

املثال الّثاين:   ■

���رِط ل���الأداِة )لول( ف ي املثاِل  ل؟ وما الذي منَع حتّقَق جواِب ال�سَّ ���رِط ف ���ي املثاِل الأوَّ َق جواِب ال�سَّ 2 م���ا الذي منَع حتقُّ

الثَّاين؟
 
 

رِط )لول(؟ وما اإعراُبه؟  3 ما الذي يلي حرَف ال�سَّ

 
 



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين130 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج
رِط غرِي اجلازمة.  لو - لوال من اأدواِت ال�ضَّ

رِط واجلواِب معها ما�سيان.  ■ لو: حرُف امتناٍع لمتناع، وفعال ال�سَّ
رط فعٌل ما�ٍص.  ■ لول: حرُف امتناٍع لوجود، ويليها ا�سٌم مرفوٌع، و يعرُب: مبتداأ خُبُه حمذوٌف وجوبًا و جواُب ال�سَّ

تدّرب
ابَقة؟ نّفِذ الّن�ضاَطني االآتَيني:  الآن ما راأيَك اأن تتاأّكَد مْن اإتقانَك املهامَّ ال�سَّ

رط. ًة ميتنُع ف يها اجلواُب ب�سبِب امتناِع ال�سَّ ْن جملًة �سرطيَّ 1 كوِّ

 

رط. ًة ميتنُع ف يها اجلواُب ب�سبِب وجوِد ال�سَّ ْن جملًة �سرطيَّ 2 كوِّ

 

مان. ًة اأداُتها تدلُّ على ما ي�ستقبُل مَن الزَّ ْن جملًة �سرطيَّ 3 كوِّ

 

مان. ًة اأداُتها تدلُّ على ما م�سى مَن الزَّ ْن جملًة �سرطيَّ 4 كوِّ

 

ًة تاأتي بعد اأداِتها جملٌة ف ي حملِّ جرٍّ بالإِ�سافة. ْن جملًة �سرطيَّ 5 كوِّ

 

ًة ياأتي بعد اأداِتها مبتداأٌ مرفوٌع. ْن جملًة �سرطيَّ 6 كوِّ
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رِط:  واالآن: اقراأ النَّموذَج املُعَرَب بتمّعٍن؛ الأّنَك �ضت�ضتف يُد منه ف ي اإعراِب اأركاِن اأ�ضلوِب ال�ضَّ

ملّا عمَل بجّد حّقَق احللَم.

ٌة على ال�ّسكوِن ف ي حملِّ ن�سب. ٌة غرُي جازمٍة، مبنيَّ ملا: ظرف ّيٌة �سرطيَّ

عمَل: فعٌل ما�ٍص مبنيٌّ على الفتحة الّظاهرِة على اآِخِره.

جملة )عمل(: ف ي حملِّ جرٍّ بالإ�سافة.

ِه الك�س���رُة الّظاهَرُة على اآِخِره، واجلارُّ واملجروُر متعلِّقاِن بالفعِل  : ا�س���ٌم جمروٌر، وعالمُة جرِّ ، جدٍّ : الباء: حرُف جرٍّ بجدٍّ
َعِمَل.

اهرِة على اآِخِره، والفاعل �سمري م�ستت تقديره )هو(  َق: فعٌل ما�ٍص مبنيٌّ على الفتحة الظَّ حقَّ

احللَم: مفعوٌل ِبِه من�سوٌب، وعالمُة ن�سِبِه الفتحة الّظاهرِة على اآِخِره.

قومي النهائّي التَّ
اأعرب البيَت االآتي اإعراَب مفرداٍت، واجلملَة التي بني قو�َضني اإعراَب ُجَمل:

هف���ا و �سّف���َق حتنان���ًا لوادي���ِهاأكّلما )�س���ام( من وادي���ِه بارقًة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين132 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ر�س الّثالث �صديقي حازمالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ليَم ومتّثل املعنى.. 1 بَط ال�سَّ قراءِة النَّ�صِّ قراءًة �سليمًة، ُمراِعيًا ال�سَّ
ئي�سة(. . 2 ا�ستخال�ِص الِفَكِر )العاّمة، الرَّ
حتويِل التَّعبرِي امَلجازيِّ اإىل َتعبرٍي َحقيقّي.. 3

عزيزي التِّلميذ: اقراأ النَّ�صَّ االآتي قراءًة �ضامَتًة لتنف يذ النَّ�ضاطاِت االآتية:

- 1 -

حنَي كنُت اأم�س���ي مَع حازٍم ف ي ال�ّس���ارِع مل اأكْن اأ�س���عُر باإعاقتِه فقد كاَن دائَم العتماِد على نف�س���ِه، ومل يكْن َيَتوانى عن 
���عوِد اإىل ر�س���يٍف اأو َدرٍج. كاَن دومًا يحلُم بيوٍم َي�س���تطيُع ف يِه اأْن ي�س���عَد اإىل كلِّ  طلِب املُ�س���اعدِة اإذا احتاَج اإليها ف ي ال�سُّ

الأبنيِة والأر�سفِة وامل�سارِح ودوِر ال�ّسينما واحلدائِق وحَده من دوِن معونٍة من اأََحد.

- 2 -

ُة من اأحبَّ احلياَة فاأحّبتُه، ا�ستعاَن باهلِل فما خاَب، ا�ستجاَر بالأمِل فحّقَق ما اأراَد، اأخَذ من ال�ّسندياِن �سالبَتُه،  تلَك ق�سّ
ومَن اجلبِل �س���موَخُه، مل ير�َص حلياِتِه اإل اأن تكوَن َربيعًا، فتعلََّم كيَف ت�ْس���تنِبُت حدائَق نف�ِسَك كي ل تت�سّحَر حياُتَك، وُكْن 

حازمًا ف ي �َسعيَك كحازٍم ف ي َحياِته. 

�رشح املفردات

يتوانى: يتاأّخر.  ا�ضتجار: اعتمد.

الِفْكَرة العاّمة
�سكرًا لك يا �سديقي على قراءتك اجلميلة، والآن: �ضع خّطاً حتَت الفكرِة العاّمِة للنَّ�صِّ ال�ّضابِق من بنِي الفكر االآتية:

. ُة بتغلُّبه على اإعاقته.ب. احلديُث عن حازم.اأ. �سبُب تفوُِّق حازٍمٍ ت. اإرادُة حازم القويَّ
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ئي�صُة الفكرُ الرَّ
اكتب رقم املقطِع الذي وردت ف يه كلٌّ من الِفكرتني االآتيتني:

ائِع. )………………( ■ ابِّ الرَّ �سفاُت حازٍم ال�سَّ

عدُم َخَجِل حازم من اإعاَقِتِه. )………………( ■

ال�صتيعاب والفهم
ِق حازم؟  1 ما �ضبُب تفوُّ

 
 

2 ما العوامُل التي ُت�ضاعُد على النَّجاِح املِهنّي ف ي راأيك؟ 

 
 

: ُة )حازم( كما وردت ف ي النَّ�صِّ فات التي تتمّيز بها �ضخ�ضيَّ 3 اخرت مّما ياأتي ال�ضِّ

معتمٌد على نف�ِسِه. ■

ٌق. ■ متفوِّ

حُمبٌّ للُعزلة. ■

حُمبٌّ لعمِلِه. ■

ُمت�سائٌم. ■

ُمواظٌب على القراءة.  ■
 
 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
1 رتٍّب الكلمات االآتية بح�ضب ت�ضل�ضل ورودها ف ي املعجم املدر�ضّي:

حازم. ■
جامعة. ■

خمّططة. ■
اخلبز. ■
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2 اخرت من احلقل )اأ( املعنى املنا�ضب لكلمة )عالقة( ف ي احلقل )ب(:

- ب - - اأ - 

�سداقةَعالقة

ما ُيَعّلق به ال�ّسيفُعالقة

ما َعِلَق على ال�ّسجرة من ثمٍر بعد قطافِهِعالقة

تدريبات قرائّية 
ف ري: )�ص، �ص، ز(. ابَق ُمراعيًا ُنطَق اأ�سواِت اأحرف ال�سَّ اقراأ املقطع ال�سَّ

تدريبات لغوّية

1 زن ُكاّلً من االأفعال االآتية: )ا�ستجار - يعزو - انق�ست( 

 
 
 

كيبني االآتيني: 2 ا�ضرح معنى كلٍّ من الرتَّ

مَلُْح الب�سر: .   ■

مَلََح النَّجَم: .   ■



135

يادة ف ي كلٍّ من الفعلني اللَّذين حتتهما خّط ف يما ياأتي: 3 ما املعنى الذي اأفادته الزِّ

روُف ف�ساَيَرها.   ■ عانَدته الظُّ
 

ها.   ■ روُف ف�سريَّ عانَدتُه الظُّ
 

التذّوق

1 حّول التَّعبرَي املجازيَّ اإىل تعبرٍي حقيقيٍّ ف ي جدوٍل َوْفَق النَّموذِج: 

منذ نعوَمِة اأظفاره. ■
ي�سّفق قلُبه حتنانًا. ■
اأ�سرقت حياتنا. ■

غر. منذ ال�سِّ

…………………

…………………

ُة َمْن اأحبَّ احلياَة فاأحّبته( . 2 كّون عبارًة على َنِط العبارِة االآتَية: )تلك ق�سّ

 
 

اإجابتك رائعة اأنا فخور باإجنازاتك
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ر�س الّرابع ط بالفاءالدَّ اقتان جواب ال�رشَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

رط بالفاء. . 1 ا�ستنتاِج احَلالِت التي يجُب ف يها اقتاُن ُجمَلِة جواِب ال�سَّ
رِط بالفاء. . 2 تعليِل �سبِب اقتاِن ُجمَلِة جواِب ال�سَّ
رِط املُقتنِة بالفاء اإعرابًا �سليمًا. . 3 اإعراِب ُجمَلِة جواِب ال�سَّ

تاأّمل وتذّكر
لميذ: لنتذّكر معًا: عزيزي التِّ

رط اأ�سلوُب ال�سَّ

اأ�سلوُب �سرٍط غرٍي جازٍم اأ�سلوُب �سرٍط جازٍم   

 

رِط بالفاء رِط غرِي اجلازِم اليوم �سندر�ص اقتان جواِب ال�سَّ رِط اجَلازِم واأ�سلوَب ال�سَّ در�سنا ف يما م�سى اأ�سلوَب ال�سَّ
ِذ االأن�ضطَة التي َتليها: ٍن، ثمَّ نفِّ عزيزي التِّلميذ: اقراأ االأمثلَة االآتيَة بتمعُّ

املهّمة 1

الأَْمثَلة

اأ. فمن يدرِك الوقَت يغتنْم فر�سًا.
ب. اإن يب�َسْت اأوراُق الأ�سجاِر فجذوُرها رّيا. 

رار.  ت. اإذا ذبَلِت الأزهاُر فربيُع نف�ِسِك داِئُم الخ�سِ
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هل قراأت هذه االأمثلة يا �ضديقي الغايل؟ عليَك االآن اأن تيب عن هذه االأ�ضئلة:

ل.   رِط و جواَبُه ف ي املثاِل الأوَّ ْد فعَل ال�سَّ 1 حدِّ

رِط )فعلّية اأم ا�سمّية(؟   2 ما نوُع جملِة جواِب ال�سَّ

ًة اأم فعليَّة؟   رِط ف ي املثاَلنِي الثَّاين والثَّالث، اأجاَءْت ا�سميَّ ْد جملَة جواِب ال�سَّ 3 حدِّ

رِط ف ي املثاَلنِي الّثاين والّثالث؟ وملاذا؟   4 مَب اقَتَنْت جملُة جواِب ال�سَّ

ال�صتنتاج
رط. ابطة جلواب ال�سَّ ى هذه الفاء الفاَء الرَّ ًة. ُت�سمَّ رِط بالفاِء وجوبًا اإذا كاَن اجلواُب ُجملًة ا�سميَّ يجُب اقتاُن جواِب ال�سَّ

تدّرب
واالآن بنّي العزيز: �ضاأ�ضاعدك على تكويِن ُجمٍل تاّمة، فاأرجو اأن ت�ضاعَدين على ملِء الفراِغ ف يما ياأتي بجواِب �ضرٍط على 

اأْن يكوَن جملًة ا�ضميَّة:

■   . اإن تزرِع اجلدَّ

من يتقْن مهَنَته.   ■

اإذا �ساعْدَت الّنا�َص.   ■

ِذ االأن�ضطَة التي تليها، واأنا واثٌق من ح�ضِن اإجاباتك: ٍن، ثمَّ نفِّ عزيزي التِّلميذ: اقراأ االأمثلَة االآتيَة بتمعُّ
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املهّمة 2

الأَْمثَلة

اأ. متى غابت �سم�ُص الكوِن فانتظر اإ�سراقَتها مْن جديد. 
ب. اأينما جارْيَت الأمَل فنعَم الإن�ساُن اأنت. 

ت. َمْن فتَح نوافَذ حجراِت الأمِل فما َخ�ِسر. 
ث. متى وثقَت بنف�سَك فلْن تنَدَم. 

ج. من َح�ُسَن ق�سُدُه َفقْد َح�ُسَن ِفعُله. 
فَت ف ي بحاِر العلِم ف�ستغنُم الالآلَئ الثَّمينَة. ح. اإن جدَّ

ة اأم فعليَّة(.   ْ نوَعها  )ا�سميَّ ابَقة. وبنيِّ رِط ف ي كلٍّ مَن الأمثلِة ال�سَّ ْد جملَة جواِب ال�سَّ 1 حدِّ

رط فعاًل ُم�سارعًا جَمزومًا؟   2 اأجاء جواُب ال�سَّ

رط؟ ماذا ن�سميه؟   ل، ما احلرُف الذي َرَبَط بيَنه و بنَي فعِل ال�سَّ رِط فعاًل طلبّيًا ف ي املثاِل الأوَّ 3 جاَء جواُب ال�سَّ

رط؟   رِط فعاًل جامدًا ف ي املثاِل الثَّاين، ما احلرُف الذي َرَبَط بيَنه و بنَي فعِل ال�سَّ 4 جاء جواُب ال�سَّ

رِط ف ي الأمثلِة )ت - ث - ج - ح( ماذا �سبَق كاّلً من هذِه الأفعال؟   ْد فعَل جواِب ال�سَّ 5 حدِّ

ال�صتنتاج
اف ية- لن- قد-  ، اأو جامٌد، اأو م�س���بوٌق ب�: م���ا النَّ ���رِط بالف���اء اإذا كان ُجملًة فعليَّة فعُله���ا طلبيٌّ يج���ب اق���تاُن جواِب ال�سَّ

ني-�سوف(. التَّ�سويف )ال�سَّ

رِط املقتنُة بالفاِء تكوُن ف ي حملِّ جزم اإذا كانت جوابًا لأداٍة جازمٍة، ول حملَّ لها مَن الإعراِب  مالحظة: جملُة جواِب ال�سَّ
ِة احلالت. ف ي بقيَّ
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تدّرب
و الآن بعَد هذِه اجلهوِد الطّيَبِة، ما راأيَك يا بنّي الغايل ف ي تنف يِذ التَّدريب الآتي:

ا ياأتي: رِط بالفاِء ف ي كلٍّ مِمَّ علِّل اقرتاَن جواِب ال�ضَّ

هادُة طريُقنا.   ■ نا فال�سَّ اإذا احُتلَّْت اأر�سُ

وا الأب�سار.   ■ ريِق فُغ�سُّ اإْن جَل�سُتم على الطَّ

َمْن يكِذْب فال تتهاَونوا معه.   ■

َمْن َغ�صَّ فلي�َص ِمّنا.   ■

نيا فبئ�َص العبُد اأنت.   ■ اإْن اأرْدَت الدُّ

اإْن كنَت ريحًا فقْد لقيَت اإع�سارًا.   ■

قوها.   ■ اإذا قالت حذاِم ف�سدِّ

ا�َص باحِلجارِة.   ■ اإن كان بيُتَك من ُزجاٍج فال َترِم النَّ
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قومي النهائّي التَّ
1 اقراأ ما ياأتي، ثمَّ امالأ اجلدوَل باملطلوب:

قال املتنّبي: ■

ف���ا تقَن���ْع مب���ا دوَن النُّجوماإذا غام���رَت ف ي ����صٍف مروِم

ديِق فلي�ص اأهاًل لالأماَنة. ■ من اأف�سى �سرَّ ال�سَّ

قال اأحمد �سوقي: ■

ب���اتواإْن َت���ُرِم املظاه���َر ف ���ي احلياِة والثَّ باجته���اِدك  َفُرْمه���ا 

رط رطاأ�ضلوُب ال�ضَّ رطاأداة ال�ضَّ رط بالفاءجوابُهفعُل ال�ضَّ �ضبُب اقرتاِن جواب ال�ضَّ

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ِم املُجَتمع. رِط بالفاِء ف ي كتابِة فقرٍة عن ف�ضِل العلِم ف ي تقدُّ 2 وّظف حاالِت اقرتاِن جواِب ال�ضَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوف يق
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ر�س اخلام�س د اإىل حوارالدَّ حتويل ال�رشَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف اأ�سلوَبيِّ ال�ّسرِد واحلوار. . 1
رديِّ اإىل حوار.. 2 حتويِل النَّ�صِّ ال�سَّ

تعّرف

���بُح  دًا ُيفّكُر ف ي اأمِر اأبيِه، والقالدِة، وحديِث ) كالواهو(، وبالِد واِق الواق. مل يكْد ال�سّ عاَد اإياٌد اإىل دارِه وباَت ُم�س���هَّ
يتنّف�ُص حّتى َم�س���ى اإىل غرفِة جّدتِه ُيخُبها مبا حدَث، ويلحُّ عليها اأن تاأذَن لُه بال�ّس���فِر للبحِث عن اأبيِه، والتو�ّس���ِط لدى 

عّمِه لياأذَن لُه هو اأي�سًا بال�ّسفِر، ويزّودُه ببع�ِص املاِل الذي ترَكُه اأبوُه واأ�سبَح حتَت و�سايِة عّمِه.
كان���ِت اجلّدُة يتنازُعها الإ�س���فاُق على حف يِده���ا مَن املخاطِر من جهٍة، واحلننُي اإىل ابنها ال�ّس���ندباِد بعدم���ا اأنع�َص اأمَلها 
حديُث )كالواهو( ف ي العثوِر عليِه من جهٍة اأُخرى، اأّما العمُّ فكاَن يعتقُد اأّن اأخاُه ال�ّسندباَد قد هلَك، واأّن البحَث عنُه بعَد 
كلِّ تلَك ال�ّس���ننَي �س���رٌب مَن العبِث، واإتالٌف ملاِل ابَن اأخيِه اليتيِم، الذي ما يزاُل بعُد فتًى غ�صَّ الإهاِب ل ميُكنُه مواجهُة 

املخاطِر والأهواِل.
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ِة اأّن هناَك عّدة مواقف، منها: كما الحظت يا �ضديقي ف ي اأثناء قراءة الق�ضَّ
موقُف العمِّ من �سفر ابن اأخيه.  ■موقُف اجلّدة من �سفِر حف يدها. ■موقٌف بني اجلّدة وحف يدها. ■

�ساطني الآتيني: حاول يا �سديقي تنف يَذ النَّ

1 اأكمل الفكر املطروحة ف ي كّل موقف:

ُل:  ■ املوقف الأوَّ

Ԁ   .اد ة وحف يدها اإيَّ بني اجلدَّ

Ԁ   .اٍد ُغرفَة اجَلّدِة �سباحًا دخوُل اإيَّ

Ԁ   .َفِر ال�ستئذاُن لل�سَّ

املوقُف الثَّاين: ■

Ԁ   .اد ِة من �سفِر اإيَّ َموقُف اجَلدَّ

Ԁ   .فِر ِة عليه من خماطِر ال�سَّ خوُف اجَلدَّ

خ�ضيَّة ف ي القائمة )اأ(: مَة التي ُتنا�ضب ال�ضَّ 2 حّدد من القائمة )ب( ال�ضِّ

- ب - - اأ - 

اد العطف واحلناناإيِّ

ة التعّقلاجلدَّ

املغامرةالعّم

ِة اإجابتك، واأنا واثٌق من ذلك. حَّ رد( عد اإىل املعجم املدر�سّي اإن توّفر وتاأّكد من �سِ هل اأدركَت الآن معنى كلمِة )ال�سَّ
 و تذّكر دائماً اأّن:

مرِي الَغاِئِب اأو املُخاطب. َنٍة اأو جمموعٍة من احلواِدِث باأ�سلوٍب �سائٍق با�ستخداِم �سَ رِد: هو نقُل وقاِئِع حاِدَثٍة ُمعيَّ اأ�ضلوَب ال�ضَّ
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تدّرب
رديِّ  ى من اأن�سَطٍة، لنقراأ االآَن حتويَل املَقَطِع ال�ضَّ اأكيِد �سن�ستمتُع بتنف يِذ ما تبقَّ ِل بالتَّ �س���اِط الأوَّ و كما ا�س���تمتعنا بتنف يِذ النَّ

ابِق اإىل حوار. ال�ضَّ

ٌد مّما تقوُل يا بنّي؟  اجلّدة: هل اأنت متاأكِّ

اإّياد: نعم يا جّدتي، هذا ما قاله يل )كالواهو( ف ي الأم�ص.

باح ! تعاَل، ادخل الُغرفة.  اجلّدة: احلمُد هلل، ما اأجمَل ال�سَّ

اإّياد: جّدتي اأرجوك ا�سمحي يل اأن اأ�سافَر  للبحِث عن والدي. 

اجلّدة: اإنَّني اأخاُف عليَك من خَماِطِر ال�ّسفِر واأهواِله.

اإّياد: ل تخاف ي فاأنا قويٌّ �ُسجاٌع األي�َص كذلَك يا عّمي؟ 

ويلَة. ننَي الطَّ العّم: يا بن اأخي اإّن الأمَل ف ي العثوِر على والدَك �سعيٌف بعَد هذِه ال�سِّ

ُه حيٌّ يا عّمي. اإّياد: اإّن )كالواهو( اأعاَد لنا الأمَل ف ي العثوِر عليِه اإنَّ

العّم: يا اإّياد !هذا كالٌم لي�َص اأكرث، و�ستخ�سُر اأمواَلَك من دوِن فائدٍة واأنَت ما تزال ف ي ُمقَتَبِل الُعمِر، ول ت�ستطيُع مواَجَهَة 
عاِب. ال�سِّ

وؤاَلنِي الآتيني: هل انتهيت، حاول الإجاَبَة عن ال�سُّ

؟  �ضريعاً اأم بطيئاً؟  اّلً اِبُق َطوياًل اأم َق�ضرياً؟  �ضاِئقاً اأم مُمِ 1 اأكاَن احلواُر ال�ضَّ
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ابِق من حيث: رديِّ وبني احلواِر ال�ضَّ 2 وازن بني املقطِع ال�ضَّ

ة. ■ الفكرة العامَّ

خ�سيَّات. ■ ال�سَّ

مان واملكان. ■ الزَّ

احلوادث. ■

�سمات ال�ّسخ�سيَّات. ■
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعّلم
رديِّ اإىل َن�صٍّ حوارّي َيتطلَُّب املُحاَفَظَة على: حتويُل النَّ�صِّ ال�سَّ

ِة. ■ الفكرِة العامَّ
اِت و�ِسماِتها. ■ خ�سيَّ ال�سَّ
احلوادث. ■
مان واملكان. ■ الزَّ
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طّبق
ما راأيك الآن يا ُبني ف ي اأن تتاأّكَد من َفهمَك وا�ستيعابك ملا تعّلمته ف ي هذه املاّدة التَّعليمّيِة، هل اأنت م�ستعّد؟ لنبداأ: 

رديَّ االآتي اإىل حواٍر ُم�ضتعيناً مبا �ضبق: حّول املقطَع ال�ضَّ

ا�س���َيِة ف ي امليناء، لع���لَّ اأحَدُهم يقَبُل اإحلاَق���ُه بالعمِل مَعُه على  ���فِن الرَّ اُد ف ي اأن ِيعِر�َص َنف�َس���ُه على ربابنِي ال�سُّ وفّك���َر اإيَّ
���ُف وملّا بلَغ َمرا�س���ي  هاُر ينت�سِ �س���ف يَنِتِه. وما اإن ا�س���تحوَذت عليِه تلَك الِفكَرُة حتى مّيَم من فورِه �س���طَر امليناء وقد كاَد النَّ
���رق يحاولون َعبثًا اإرغاَم بع�ِص اخليول  ���ف ينِة التي قِدَمْت بالأم�ِص من ال�سَّ ���فِن وجَدها متوُج باحلرَكِة وكاَن بّحارُة ال�سَّ ال�سُّ
ف يَنِة والياب�َسِة، اقتَب اإياد من اأَحِد الَبّحارِة وطَلَب اإليِه اأن ياأتَيُه بقطَعِة  عوِد فوَق األواٍح مَمدوَدٍة بنَي ال�سَّ ِة على ال�سُّ العربيَّ
ِقما����صٍ وملّا جاَءُه بها غمَّ َعيَني اأقوى اجِلي���اِد واأحَجَمها، واأخَذ ُيربُت عليِه ُمالِطفًا حّتى هَداأ، فاقتاَدُه على الألواِح، وتبَعتُه 

ف يَنِة، ووجد اإياُد )كالواهو( اأماَمُه وكاَن ُي�ساِهُد ما حدث. عدت جميعًا فوَق َظهِر ال�سَّ ُة اجِلياِد حّتى �سَ بقيَّ
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�ساعر عربّي لبنايّن )1899 - 1930(م �سافر اإىل البازيل �سنة)1921( فن�سَر ف يها اأعمالُه، ومنها: 
)�سقوط غرناطة - اأغاين الأندل�ص - على ب�ساط الريح(.
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ر�س الأّول حلمٌ فحقيقةالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

حيَحًة ُمراعيًا التَّنغيَم املُنا�ِسَب لالأ�ساليِب.. 1 ًة �سَ قراءِة النَّ�صِّ قراءًة جهريَّ
2 .. ئي�َسِة ف ي النَّ�صِّ ِة والرَّ حتديِد الِفكَرِة الَعامَّ
3 .. نرِث عدٍد من اأبياِت النَّ�صِّ
4 .. اِعُر ف ي النَّ�صِّ َوِر التي ا�ستخَدَمها ال�سَّ اأِي بال�سُّ اإبداِء الرَّ

ــــــاءة على الن�س: يعر�ص لن���ا ال�س���اعر رحلته على منت طائ���رة حمّلقٍة تّول م���ن خاللها بني النج���وم والغيوم والأثري  اإ�ص
والطيور، فاختلط عنده اخليال باحلقيقة وامتزج العلم بالأدب. 

�ّس: النَّ

ع���َر يطوي االأجياَل جيًا فجياهو حل���ٌم جمّن���ٌح راف���َق ال�ّسا 11
����ن علي���ِه ُيح���رّيان الُعق���والخلع���ْت يقظُة العق���وِل جناَحي� 21
رَف ف ي االأثرِي جَتِدن 31 قاطع���ًا ف ي االأثرِي ِمي���ًا فِميا�سّع���ِد الطَّ
هواِت الّر 41 ي���ِح راَحت ترّو����سُ املُ�ستحياف���وَق طّيارٍة عَل���ى �سَ
ف ���ي �سدِره���ا حت���ثُّ خيوالهي طريٌ مَن اجلَم���اِد كاأنَّ اجلنَّ 51
م���اِء �سبياحمحَمْت ت����صُب الّرياَح بنعَلي� 61 ���ت اإل ال�سَّ ه���ا ف�سقَّ
ت اإل النُّج���وِم جناَحي� 71 �ن وجرَّت على ال�ّسحاِب ُذيوالثمَّ م���دَّ
بع���َد ح���ني تعُلو قلي���ًا قلياغرَقت ف ي االأ�سيِل حينًا وعاَمت 81
����ِل وتلِقي عن منكبيَها االأ�سياترت���ِدي من دخاِنَه���ا بردة اللَّي� 91

اِر جن���وٌم 101 عق���َدت ح���وَل راأ�ِسَه���ا اإكلياوعليَه���ا م���َن ال����صَّ
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املفردات اجلديدة
ِل ومعناها ف ي ال�ّضطِر الثَّاين: طِر االأوَّ ل بنَي الكلمة ف ي ال�ضَّ االآن يا بنّي �ضِ

ْرَف اإكلياًلُبردةالأ�سيل�سّعد الطَّ

ٌط ُيلتحف بهالتَّاُجانظر اإىل اأعلىالوقُت بعَد الَع�سِر اإىل امَلغِرِب لبا�ٌص خُمطَّ

الفكرةُ العاّمة
ِة للنَّ�صِّ مّما ياأتي: اً حتَت الِفكَرِة الَعامَّ �ضع خطَّ

اِئِر. اأ. و�سُف الطَّ

اِئرة. ب. و�سُف الطَّ

اِئَرِة. ت. �سرعُة انطالِق الطَّ

اأح�صنت يا بنّي

ئي�َصة الفكرُ الرَّ
اكتب رقَم البيِت الذي يت�ضّمن كلَّ فكرة مّما ياأتي:

اِئَرِة م�سافاٍت كبريًة. )……………( ■ قطُع الطَّ

ائَرَة بطرٍي من اجلماد. )……………( ■ اِعِر الطَّ ت�سبيُه ال�سَّ

ماِء. )……………( ■ اِئَرِة جناَحيها اإىل ال�سَّ مدُّ الطَّ
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ال�صتيعاب والفهم
حيَحَة مّما ياأتي:  1 اخرت االإجابَة ال�ضَّ

عِر: هذه الق�سيدُة مَن ال�سِّ
ت. الو�سف ّي.ب. الجتماعّي.اأ. الوجدايّن.

رياِن اإىل حقيقة؟  2 كيف حتّوَل حلُم االإن�ضاِن بالطَّ

 

اِعِر؟ 3 ما املعنى املق�ضوُد من قول ال�ضَّ

ح���اِب ُذيوال ياَح بَنعَليهاج���ّرت عل���ى ال�سَّ حمحمت ت����صُب الرِّ
 

ائرة: اعُر اأحمد �سوقي ف ي و�سِف الطَّ 4 يقول ال�سَّ

يا له���ا اإحدى اأعاجي���ب الق�ساءن�سف���ُه َط���رٌي وِن�س���ٌف ب����ص
وازن من حيث املعنى بني هذا البيت والبيت اخلام�ص من الن�ّص.

التَّ�سابه:   ■

الختالف:   ■

 . 5 ا�ضرح باأ�ضلوبك االأبياَت الثَّالَثَة االأخريَة من النَّ�صِّ
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ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
حّدد معنى )عقد( ف ي كلٍّ مّما ياأتي:

عقَدت حوَل راأ�ِسها اإكلياًل. )………………( ■

َعَقَد املديُر اجتماعًا. )………………( ■

عقدُت العزم على القياِم بالأمر. )………………( ■

تدريبات قرائّية
�ساط الآتي: الآن يا �سديقي ما راأيك اأن ننّفذ النَّ

لِب )االأمر(. اقراأ البيَت الثَّالَث ُمظهراً التَّنغيَم املُنا�ِضَب الأ�ضلوِب الطَّ

تدريبات لغوّية
1 هات �ضدَّ ما حتَتُه خّط ف يما ياأتي:

يقَظُة العقوِل   ■

رَف.   ■ �سّعد الطَّ

مّدت جناحني.   ■

2 حّدد املعنى الذي اأفادته حروُف العطِف ف ي البيتني االآتيني: 

ي���احَ بنعلي� م���اِء �سبياحمحم���ت ت�صُب الرِّ ���ت اإل ال�سَّ �ه���ا ف�سقَّ

حاِب ُذيوالثّم م���ّدت اإل النُّج���وِم ج���ناحي� ��ن وجّرت عل���ى ال�سَّ
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التذّوق
اِئَرِة، حّددهما، واذكر مثاًل لكلٍّ منهما. تنِي ف ي و�سِف الطَّ اعُر حا�سَّ 1 ا�ستخدم ال�سَّ

 

 

 

رِي ِحينًا وباخَليِل ِحينًا اآخر، اأيُّ التَّ�سبيَهنِي اأعَجَبَك؟ وملاذا؟  اِئَرَة بالطَّ اِعُر الطَّ 2 �سّبَه ال�سَّ

 

 

 

... ف�صكراً لك. اأنا على يقني تامّ باأّنك �صتنجح ف ي احللِّ

اخلال�صة

 : واالآن دعنا نتذّكر معاً ما تناولناُه ف ي هذا النَّ�صِّ
ى ) فوزي امَلعلوف(.  ■ ، ل�ساعٍر ُي�سمَّ عِر الَو�سف يِّ عرفنا اأّن الق�سيدَة مَن ال�سِّ
ائرة. ■ ها و�سُف الطَّ غر�سُ
ريان. ■ ائرَة وُحُلَم الإن�ساِن بالطَّ اِعُر الطَّ ُف ال�سَّ ي�سِ
األفاُظ النَّ�صِّ �َسهَلٌة وا�سحٌة ُمنا�ِسَبٌة للمعنى. ■
َق النَّ�صِّ َجمالّيًا. ■ حاولنا تذوُّ

وف يق اأح�صنت مع اأمّنياتي بالتَّ
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ر�س الّثاين لبالدَّ اجلزم بجواب الطَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

َلِب. . 1 ِف جزِم الِفعِل املُ�ساِرِع بجواِب الطَّ تعرُّ
لب.. 2 تعّرِف اأنواِع الطَّ
حيحًا.. 3 اِلِب اإعرابًا �سَ اإعراِب املُ�ساِرِع امَلجزوِم بجواِب الطَّ
حيحًا.. 4 اِلِب ا�ستخداَمًا �سَ ا�ستخداِم املُ�ساِرِع املجزوِم ِبجواِب الطَّ

تاأّمل وتذّكر
تّذكر بنّي اأّن:

رِط اجلازمة. ■ الفعَل امل�سارَع ُيجزُم باأدواِت ال�سَّ
كوُن اأو حذُف حرِف العلَِّة اأو حذُف النُّون. ■ عالماِت جزِم الفعِل امل�سارِع: ال�سُّ

عزيزي التِّلميذ: تعاَل لنقراأَ املثالني االآتيني، ُثمَّ ُنيُب عن االأ�ضئلة:

املهّمة 1

الأَْمثَلة
اأ. احر�ْص على الِعلِم َتْغَنْم.

ب. لتقراأْ عن اأولئَك املختعنَي تزدْد طموحًا.

1 ما حركُة اآخِر الفعِل )تغنم( ف ي  املثال الأّول؟  

2 ما الفعل الذي بداأنا به املثاَل الأّول؟  

3 ما حركة اآخر الفعل )تزدد( ف ي املثال الّثاين؟  

4 ما الفعل الذي بداأنا به املثال الّثاين؟ ومب �ُسِبق؟  

َلَبني؟.   ُق هذين الطَّ 5 ن�سّمي ُكاّلً من الأمِر وامل�سارِع امَل�سبوِق بالِم الأمر طلبًا؟  ماذا ن�سّمي الفعَل الذي يحقِّ

ابقنِي جَمزومًا اذكر ال�ّسبب؟   6 جاَء الفعُل املُ�سارُع ف ي امِلثاَلنِي ال�سَّ
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ال�صتنتاج
رِط اجَلاِزَمِة. ■ ة املعنى بتقديِر اأداِة ال�سَّ حَّ لِب، مع �سِ ُيجَزُم الِفعُل املُ�ساِرُع اإذا َوَقَع َجوابًا للطَّ

هي. ■ َلِب الأمُر والنَّ من اأنواِع الطَّ

انتبه �ضديقي للمثاِل املُعَرِب االآتي؛ الأّنه �ضي�ضاعدَك على اإعراب امل�ضارِع املجزوِم. 

ادر�ص بجدٍّ حت�سْد تفّوقًا. 

اهِر على اآخِره، والفاعل �سمري م�ستت تقديره )اأنت(. كوِن الظَّ ادر�ْص: فعل اأمر مبنيٌّ على ال�سُّ

اهرة على اآخِرِه، واجل���ارُّ واملجروُر متعلِّقان بالفعِل  ه الك�س���رة الظَّ : ا�س���م جمرور، وعالمة جرِّ ، جدٍّ : الباُء حرُف جرٍّ بجــــدٍّ
)ادر�ص(.

اهُر على اآخِره، والفاعل �س���مري م�س���تت  ���كوُن الظَّ لب، وعالمُة جزمِه ال�سُّ حت�ضــــْد: فعٌل م�س���ارٌع جمزوٌم؛ لأّنه جواُب الطَّ
تقديره )اأنت(.

اهَرُة على اآِخِره.   تفّوقاً: مفعوٌل ِبِه من�سوٌب، وعالمُة ن�سِبِه الفتحُة الظَّ

قومي النهائّي التَّ
ر�ِص، و ننّفذ التَّدريبات الآتية: الآن يا بنّي ما راأيك اأن نطّبَق على هذا الدَّ

1 امالأ الفراَغ بفعِل َطلٍَب ُمنا�ضِب لكلٍّ مّما ياأتي:

………………… العامِلَ تكْن مثله. ■

………………… الِعلَم اإىل نف�سك تغُد عاملًا. ■

………………… ف ي اجلداِل َي�ساأَمَك الآخرون. ■

………………… على وقتَك ت�ستثِمرُه اأح�سَن ا�ستثمار. ■

انتظر �ساأ�ساعدَك على حّل اجلملِة الأوىل، حّل اجلملة الأوىل: )اتَبِع(.
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كل: لِب وا�ضبطه بال�ضَّ 2 اأمتم ُكاّلً من اجلمل االآتية بفعٍل م�ضارع يكوُن جواباً للطَّ

اجعل الإبداَع هدَفَك. ………………… ■

ل ُتهِمْل واجَبَك. ………………… ■

َة ف ي اأعماِلُكم. ………………… ■ قَّ لتتحّروا الدِّ

اِعُر فوزي معلوف: ■ يقوُل ال�سَّ

رَف ف ي االأثري جتْدن قاطع���ًا ف ي االأث���رِي ميًا فميا�سّعِد الطَّ
ابق؟ لِب وجوابه ف ي البيت ال�سَّ حّدد فعل الطَّ

  

ابق؟  لب ف ي البيِت ال�سَّ لِب وجواَب الطَّ اأعرب فعل الطَّ

 

 

 

 

اخلال�صة

عزيزي التِّلميذ تذّكر: 
لِب. ■ ُيجزُم الِفعُل املُ�سارُع اإذا َوَقَع َجوابًا للطَّ
لِب: ■ من اأنواِع الطَّ

Ԁ .هي  الأمُر والنَّ

Ԁ اأ�سلوب ال�ّسرط غري اجلازم
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ر�س الّثالث رحلة اإىل القمرالدَّ
عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ًة ُمراِعيًا اإظهاَر النفعالِت املُنا�ِسبِة للحدث.. 1 قراَءِة النَّ�صِّ قراَءًة جهريَّ
ئي�َسِة. . 2 ِة والِفَكِر الرَّ  حتديِد الِفكَرِة الَعامَّ
خ�سيَّات(.. 3 مان، امَلكان، ال�سَّ ِة )الزَّ ِر الِق�سَّ حتديِد َعنا�سِ
ِة.. 4 ئي�ِص وامَلغزى ِمَن الِق�سَّ  ا�ستخال�ِص احَلَدِث الرَّ

اإ�صاءة على الن�ّس: ف ي ه���ذا الن�ّص حتري�ٌص على اخليال، ودعوٌة للتحليق ف ي متعة الكت�ساف التي يتلّهف اإليها كّل اإن�سان، 
اكت�ساف كّل ما يتعّلق بحياته، والكون من حوله.

ذ االأن�ضطة الَّتي َتليه. عزيزي التِّلميذ: �ضنقراأُ االآَن َن�صَّ )ِرحلَة اإىل الَقَمر( للكاِتِب كارل جليزين قراَءًة �ضامَتًة، ثّم ننفِّ



ــف الثامن الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين156 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

- 1 -

وظلَّ القمُر يقتُب وهاهم قد َتاوزوا نقطَة الّتعادَل وهَي الّنقطُة التي َتت�ساوى عنَدها جاذبّيُة الأر�ِص وجاذبّيُة القمِر، 
وا�س���تمرَّ القمُر يقتُب ب�س���رعٍة كبريٍة، واأخريًا تلّقى ال�س���ّباُن الأوامَر التي ُتطَلُب اإليهم اأن يرُقدوا مّرًة اأخرى ف ي اأ�سّرتهم 
كما َفعلوا عندما َقاَمت ال�ّس���ف ينُة من فوِق الأر�ِص، وحتّولِت الُقمرُة اإىل قاعٍة للّنوِم ذاِت خم�س���ِة طوابَق، غرَي اأّن الذي كاَن 
يناُم ف ي الّطابِق الأعلى اأ�س���بَح يناُم ف ي الّطابِق الأ�س���فِل، وقطَعِت ال�ّس���ف ينُة اأمتاَرها الأخريَة، ومل تلبْث اأن لم�َست �سطَح 
���دماِت، وهَي اأ�سبُه ما تكوُن باأربِع )اأرجٍل( مَن  القمِر بهدوٍء وخّفٍة ووقفْت على دعائِمها ذاِت الُقدرِة على امت�س���ا�ِص ال�سّ

الفولِذ كانت عملّيُة الهبوِط لّينًة للغايِة.

- 2 -

ها قد حتّقَق حلمُهم و�س���اروا فوَق �س���طِح القمِر، كم �َسعروا بال�ّسعادِة وهم ينظروَن من خالِل الّنافذِة اإىل املكاِن الذي 
هبَطت ف يِه ال�ّسف ينُة لي�ساِهدوا اأُنا�سًا َيروحوَن وَيغدوَن وهم َيرتدوَن ُحلَل الَف�ساء.

كارل جليزين. ترجمة د. اأحمد �سكري �سامل

املفردات اجلديدة
طِر الثَّاين: لِ وَمعناها ف ي ال�سَّ طِر الأوَّ ل بنَي الكلمِة ف ي ال�سَّ الآن يا بنّي �سِ

احُلّلةلّينةالَقْمَرة

داء ف ينةالرِّ �سهلةُغرفُة الِقياَدِة ف ي ال�سَّ

الفكرةُ العاّمة
ِة للنَّ�صِّ مّما ياأتي:  اً حتَت الِفكَرِة العامَّ �ضع َخطَّ

اأ. منَظُر الَقَمِر اجَلميِل.

حَلِة اإىل القمر. ب. و�سُف الرِّ

باِن بالو�سوِل اإىل الَقَمِر. ت. �سعاَدُة ال�سُّ
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ئي�َصُة الفكرُ الرَّ
 : ُد ف يِه ُكاّلً من الفكرتني االآتيتني ف ي النَّ�صِّ دلَّ على املَقَطِع الذي َتِ

باِب بالو�سوِل اإىل القمِر. )………………( ■ فرَحُة ال�سَّ

اقتاُب القمِر اإىل ُنقَطِة التَّعاُدِل. )………………( ■

ال�صتيعاب والفهم
اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

ُل الذي َحَدَث ف ي الَقمَرِة؟  1 ما التَّحوُّ

 

: 2 رّتب احلوادَث االآتيَة بح�ضِب َت�ضل�ُضِل وروِدها ف ي النَّ�صِّ

ّباِن مِبا �َساَهدوُه على �َسطِح الَقَمِر. )………………( ■ �سعاَدُة ال�سُّ

ف يَنِة. )………………( ■ ّباِن مَن ال�سَّ هبوُط ال�سُّ

ف يَنِة ُنقَطَة التَّعاُدِل. )………………( ■ تاُوز ال�سَّ

وِم ف ي الَقْمَرِة. )………………( ■ ِع النَّ اختالُف و�سْ

ف يَنِة بعدما الم�ضت �ضطَح القمر.  3 �ضف باأ�ضلوبَك �ضورَة ال�ضَّ
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ماِت النَّف�ضيَِّة ملُحبِّي االكت�ضافات العلمّية؟  4 ا�ضتدّل من النَّ�صِّ على ال�ضِّ

 
 
 
 

ليّل املعنى اللَّفظّي والدَّ
1 حّدد معنى كلمة )رغب( ف ي كلٍّ مّما ياأتي:

حلِة. )………………( ■ لميُذ ف ي الرِّ رِغَب التِّ

عُب عن املُباراِة. )………………( ■ رغَب الالَّ

رغبت الفتاُة اإىل مدّر�سِتها اأن ُتلقَي كلمًة ف ي احتفاِل املدر�سة. )………………( ■

2 اخرت مّما بني القو�َضني املعنى املُراِد للَكِلَمِة التي حتَتها خّط ف يما ياأتي:

َدتُهم. ب. َتداَوَلتُهم. ت. اأ�ساَبْتُهم(. ■ انتاَبتهم َحما�َسٌة َعظيَمٌة: )اأ .ق�سَ

واظبوا على م�ساهَدِة ِقر�ِص الَقَمِر: )اأ. اجتهدوا. ب. ثابروا. ت. اجنذبوا(. ■

تدريبات قرائّية 
َذ النَّ�ضاَط االآتي: االآن يا �ضديقي ما راأيَك اأن تنفِّ

حلة. اًل النفعاَل الذي ُينا�ِسُب كلَّ حدٍث من اأحداث الرِّ ّواِد واقراأ النَّ�صَّ ُمتمثِّ تخّيل نف�َسَك اأحَد الرُّ

تدريبات لغوّية
1 بنّي احلرَف املحذوَف من كلٍّ مّما ياأتي:

■ ……………………… مل َتُعْد: 
■ ……………………… َي�سعوَن اإليه: 
■ ……………………… مل يبَق: 
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2 اأكمل الفراغات ف يما ياأتي:

فعله:   ■ منازل: م�ستّق، نوُعه:   
فعله:   ■ م�ستديرة: م�ستّق، نوُعه:   
ا�سُم املفعول منه:   ■ انتظر: فعٌل:   

التذّوق
ورِة االآتية، ثمَّ حاكها ب�ضورٍة من تاأليفك: 1 بنّي م�ضدَر اجَلماِل ف ي ال�ضُّ

رَقِة( ماِء كُقر�ٍص اأبي�َص َم�سوٍب بالزُّ )الأر�ُص كاَنت َتبدو ف ي ال�سَّ
 
 
 
 

ُة الألفاِظ، َت�سل�ُسُل عر�ِص الأفكاِر، الُبعُد عن اخليال(. هاِت من النَّ�صِّ ِمثااًل على  : )ِدقَّ 2 من �س���ماِت الأ�س���لوِب الِعلميِّ

كلِّ �ِضَمٍة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وف يق اأح�صنت مع اأمنياتي بالتَّ
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ر�س الّرابع كتابة مو�صوعالدَّ
انطالقاً من روؤو�س الأقالم 

عزيزي التِّلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعّرِف َخطواِت ِكتاَبِة َمو�سوٍع اِنطالَقًا من ُروؤو�ِص الأقالم. . 1
لفاز".. 2 ة "التِّ كتاَبُة مو�سوٍع عن الَو�سيَلِة الإعالميَّ

تعّرف
وؤاَلنِي االآتيني: اأرجو منَك �ضديقي التِّلميُذ ِقراَءُة الَقوَلني قراءًة واعَيًة، ُثمَّ االإجاَبَة عن ال�ضُّ

■ . العلوُم خاِدَمٌة لَعماَرِة الأر�ص. ■بالعلِم والَعَمِل َترَتقي الأُمَمُ

َة ف ي الَقوَلني.ر 1 حّدد الكلمَة امِلفتاحيَّ

  

2 اإلَم َيدعو الَقولن؟

  
ــــمها اإىل ِفكَرتنِي  َة امَلوج���وَدَة اأمامك وحــــاول اأن ت�ضــــَع ِفكرًة َرئي�َضــــًة ثانَيًة ثــــم َق�ضِّ ل اخَلريَط���َة امَلفاهيميَّ ُبن���يَّ الَغ���ايل تاأمَّ

تني: فرعيَّ

االآن مّهد للِفكرَة الثَّانيَة التي وّلدتها ِمَن الِفكرِة العاّمِة بجملٍة ُت�ضرُي اإليها على النَّحو االآتي:
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اجُلْملَُةالِفْكَرُة

نَع َح�ساَرِتها من اأن ُتويَل الِعلَم �سنُع احَل�ساَرِة َمقروٌن بالِعلِم والَعَمِل ٍة ُتريُد �سُ ل ُبدَّ ِلكلِّ اأُمَّ
والَعَمَل اهتمامًا بالغًا

ئي�ضِة الثَّانية، َوْفَق االآتي: غ ثالَث ُجَمٍل عن كلٍّ من الِفكَرتنِي الَفرعيَّتنِي للفكرِة الرَّ االآن �ضُ

ئي�ضة نُع احَل�سارِة َمقروٌن بالِعلِم والَعَمل الِفْكَرُةُ الرَّ �سُ

الِفْكُر الفرعّية
اجُلَمل 

ئي�سةاجلملُة املمّهدة   اعمةاجلملُة الرَّ اجلملُة الدَّ

�ضرورُة َن�ضِر الِعلِم
ٌن  من  لأنَّ املُجتمَع ُمكوَّ

جمموَعِة اأفراٍد فلكلِّ َفرٍد 
َدوُرُه ف يِه.

لُبدَّ من َن�سِر الِعلِم بنَي   
الأفراِد.

َن كلُّ فرٍد مَن  ليتمكَّ
الِقياِم بواِجِبِه ِتاَه 

جُمَتَمعِه.

 
 
 
 

تدّرب
اجُلملُة: هي جمموعُة َكلماٍت ُتوؤّدي معنًى تاّمًا.

َنًة، اأو تتناَوُل جاِنبًا منها. ها ِنطاٌق واحٌد، ُتعاِلُج ِفكَرًة ُمعيَّ الِفقَرُة: جمموعُة ُجَمٍل اأو ِعباراٍت َي�سدُّ

َنًة ف ي َجواِنِبه. : يتاألَُّف من جَمموَعِة فقراٍت تتناوُل ِفكرًة عاّمًة ُم�سمَّ النَّ�صُّ

ابقة: واهَد املُنا�ِضَبَة للِفَكِر ال�ضَّ االآن يا �ضديقي ما راأيَك اأن نختاَر ال�ضَّ
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لميذ اأن نن�سب اإىل كّل فكرة مّما �سبق �ساهدًا ينا�سبها: تذكري: ما راأيك عزيزي التِّ

ق�ص ف ي احلجر.  ■ َغر كالنَّ قيَل: العلُم ف ي ال�سِّ
 
ة(. ■ َل اهلل َلُه َطريقًا اإىل اجَلنَّ قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: )من �سَلَك َطريقًا َيلَتِم�ُص ف يِه ِعلمًا، �َسهَّ

 
قال اأحمد �سوقي: ■

ا�ُس ُملَكهم مل ُينَب ُملٌك عل���ى جهٍل واإقاِلبالعل���ِم واملَاِل يبني النَّ
 

االآن ما راأيَك اأن نمَع ما كتبناه ف ي مو�ضوٍع متما�ضٍك وكّلي اإيان بقدرتك واإبداعك:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وف يق اأح�صنت مع اأمنياتي بالتَّ
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طّبق
لميذ ما راأيَك اأن تكتَب عن املو�سوِع الآتي ُم�ستف يدًا مّما تعّلمناه �سابقًا: االآن عزيزي التِّ

ن�صُّ املَو�ضوِع: التِّلفاُز و�ضيلٌة اإعالميٌَّة تمُع بنَي الثَّقاَفِة والتَّ�ضلَيِة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اأح�صنت يا بنّي
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