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ف الّتا�سع الأ�سا�سّي وترّكز هذه املاّدة على املهارات الأ�سا�سّية  هذه ماّدة من مواد التعّلم الّذاتّي نقّدمها لتالميذنا ف ي ال�سّ
ف ���ي ماّدة الّلغة العربّية. وهي موّجهة اإىل التالميذ الذين مل ي�س���تطيعوا الو�س���ول اإىل املدر�س���ة لتلّق���ي التعليم ف ي الغرفة 

ال�سف ّية لتكون لهم عونًا على التعّلم، كما ت�ساعدهم على التعّلم ف ي حال عدم توافر الكتاب املدر�سّي.
���ف ّية، ف ي ح���ال متّكن التلميذ من  وميك���ن اأن ي�س���تف يد م���ن هذه املاّدة كّل من املعّلم والتلميذ داخل املدر�س���ة والغرفة ال�سّ

الو�سول اإىل املدر�سة، وف ي حال توافر الكتاب املدر�سّي بني يديه.
علمًا اأّن هذه املاّدة ت�سري وفق منهجية الكتاب املدر�سّي وما ت�سّمنه من وحدات وجمالت واأن�سطة وتدريبات. 

وكّل م���ا يجده التلميذ اأو املعّلم من اأن�س���طة وتدريب���ات وتعليقات غري واردة ف ي الكتاب املدر�س���ّي هي عبارة عن اإثراءات 
اأُدخلت اإىل هذه املواد لتغني هذه املواّد وتعني التالميذ على امتالك املهارات املطلوبة.

ولقد اعتمدت هذه املاّدة على امل�سادر الآتية: الكتاب املدر�سّي – كتاب املعلم.
كما ت�س���اعد التالميذ على اكت�س���اب املهارات واملعارف واحلقائق واملبادئ والقيم والّتاهات )الواردة ف ي املنهاج املقّرر 

ملاّدة الّلغة العربّية لل�سّف الّتا�سع(.
وهذه املهارات الّلغوّية تت�ضّمن:

الإجابة عن اأ�سئلة الفهم وال�ستيعاب وحتديد الفكرة العاّمة والّرئي�سة والفرعّية.. 1
اّتخاذ املواقف والقرارات واإبداء الّراأي مع التعليل.. 2
تنف يذ التدريبات الّلغوية املنتمية.. 3
حتديد املعنى الّلفظّي والّدليّل للمفردات وحتديد الأ�سداد و نوع الرتاكيب وحماكاتها.. 4
امتة والباحثة املوظفة و ……(.. 5 تنف يذ تدريبات القراءة بكّل اأنواعها: )املعّبة و اجلهرية وال�سّ
تذّوق الن�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 اأو تلخي�سها، اأو اإ�سافة حوار اأو �سخ�سّية اإىل . 9 كتابة الن�سو�ص ال�ّسردّية واملقاطع الو�سف ّية، واإعادة �سوغ الق�سّ

ة. 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 والتدريب���ات 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  النتقال من وحدة اإىل اأخرى قبل النتهاء من درا�سة وفهم الوحدة ب�سكل كامل. ومن ال�سّ

كّل اأ�سبوع ملراجعة املواد واملو�سوعات التي مّتت درا�ستها.
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اأرّح���ب ب���ك عزيزي التّلميذ ف ي ق�س���يدة )القلب املتيَّم( لعنرتة بن �س���ّداد العب�س���ّي، وهو من اأ�س���هُر فر�س���اِن العرِب ف ي 
ُه حب�سّيٌة ا�سُمها زبيبة، اأخَذ عنها �سواد الّلون. وكان من اأح�سِن العرِب �سيمًة،  ة. اأبوه �سّيٌد من �ساداِت عب�ص، واأمُّ اجلاهليَّ

ٌة وعذوبٌة. له ديوان �سعٍر مطبوع. هم نف�سًا، ويف �سعِره رقَّ واأ�سجِعهم فرو�سّيًة، واأعزِّ
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الْقـلُب الـُمتيَّم

َوِزدَتن���ي َطرَبًا ي���ا طاِئَر الباِنيا طاِئَر الباِن َقد َهيَّجَت اأحزاين  11
َفَقد �َش���جاَك الّذي ِبالَبنِي اأَ�شجايناإِْن ُكنَت َتنُدُب اإِلفًا قد ُفِجعَت ِبِه  21

َحّتى َترى َعَجبًا ِمن َفي�ِض اأَجفاينِزدين ِمَن الّنوِح َواأ�شِعدين َعلى َحَزين  31
َواحَذْر لَِنف�ِشَك ِمن اأنفا�ِض نرياينَوِقْف لَِتنُظر ما بي ال َتُكن َعِجاًل  41
َركب���ًا َعلى عالِ���ٍج اأودوَن َنعماِنَوِطْر لََعلَّك ف ي اأر�ِض احِلجاِز َترى  51
اأَدُمُعها  61 َتنه���لُّ  ِبجاِرَيٍة  �َشوق���ًا اإِىل َوَط���ٍن ن���اٍء َوجرياِنَي����ري 

َراأي���َت َيومًا ُحموَل الَقوِم َفاْنعايننا�َشدُت���َك الل�ه يا َطرَي احَلماِم اإذا  71
ُدموُع���ُه َوهَو َيبكي ِبالّدِم القاينَوُق���ُل َطريحًا َتَركناُه َوَقد َفِنَيت  81

املفردات اجلديدة

الّدر�س الأّول

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص، وا�ستخال�ص فكره الّرئي�سة. . 1
نرث الأبيات باأ�سلوب جّيد، واملوازنة بني بيتني.. 2
حتديد احلقل املعجمّي لعدد من الألفاظ وا�ستنتاج �سمات الألفاظ والرّتاكيب.. 3

ف�ساف. اإلفاً: �سديقًا. �ضجاك: اأحزنك. البنُي: الفراق.   البان: ا�سم �سجر ي�سبه ال�سّ
عالج ونعمان: ا�سمان ملكانني ف ي جزيرة العرب. حمول القوم: مفردها ِحمل وهوالهودج.
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الفكرة العاّمة
حيحة مّما ياأتي: الفكرة العاّمة للن�ص هي: اخرت الإجابة ال�ضّ

ت. و�سف جمال املحبوبةب. و�سف اآلم الفراقاأ. و�سف طائر البان

الفكر الّرئي�صة
الآن �ضاأ�ض���اعدك عزي���زي التلمي���ذ عل���ى معرف���ة فكرة كّل مقط���ع على حده، عليك الع���ودة اإىل الن�ّص، ث���ّم الإجابة عن 

الأ�ضئلة الآتية: 
ماالذي اأثار م�ساعر احلزن ف ي نف�ص ال�ّساعر؟ ………………………………………………………… ■
ما �سبب حزن ال�ّساعر؟ …………………………………………………………………………… ■

اإذًا فكرة املقطع الأّول هي: ………………………………………………………………………………
بعد قراءتك املقطع الّثالث:

مام�سمون الّر�سالة التي حّملها ال�ّساعر للّطائر؟ ……………………………………………………… ■
مافكرة املقطع الّثالث؟ …………………………………………………………………………… ■

الفهم وال�صتيعاب
ما راأيك مبوقف اأهل عبلة من طلب ال�ّساعر؟ ……………………………………………………………. 1
ملن بّث ال�ّساعر �سكواه؟ ………………………………………………………………………………. 2
من خالل اإجاباتك وحتديدك فكرة كّل مقطع، انرث معاين اأبيات الن�ّص باأ�سلوٍب جميٍل.. 3

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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وكما ا�ضتمتعنا بهذا الّن�ضاط تعال معنا لن�ضاهد الّن�ضاط الآتي: 
اإذا اأردت املوازنة بني بيتي �سعر من حيث املعنى فعليك اأن تقف على وجه من وجوه الّت�سابه بني البيتني من حيث املوقف 

والفكرة، ووجه من وجوه الختالف بني البيتني. 
والآن: �ساأكون لك عونًا ف ي املوازنة بني بيت اأبي فرا�ص احلمداين الآتي: 

اأيا جارتا هل ت�شعرين بحايل؟اأقول وقد ناحت بقربي حمامٌة
والبيت الأّول من اأبيات عنرتة: 

الباِن يا طائر البان قد هّيجت اأحزاين ياطائر  طربًا  وزدتني 
الّت�ضابه: كال ال�ّساعرين حزين وقد ربط حزنه واأمله ب�سوت الطائر.

الختالف: كي ت�سل اإىل نقطة الختالف بني البيتني اأجب عن الأ�سئلة الآتية: 
هل نوح احلمامة �سبب حزن اأبي فرا�ص؟ ……………………………………………………………… ■
ماذا طلب ال�ّساعر من احلمامة؟ …………………………………………………………………… ■
ما الذي اأثار م�ساعر احلزن ف ي نف�ص ال�ّساعر عنرتة؟ …………………………………………………… ■

اإذاً ت�ضتطيع الآن عزيزي التلميذ اأن ت�ضتنتج الختالف بني البيتني وفق اجلدول: 

اأبوفرا�ص احلمداينعنرتة

املعنى الّلفظّي والّدليّل
اعل���م عزي���زي التلمي���ذ اأّن ف ���ي لغتنا ما ي�س���ّمى احلقل املعجمّي حيث اأّن ع���ددًا من الألفاظ حتمل دلل���ة متقاربة ومعنًى 

متماثاًل فلو تاأّملت معي الكلمات الآتية:  )غبطة - �سرور - �سعادة - ن�سوة(
لراأيت اأّن الذي يجمع بينها هو )الفرح( فنقول اإّن هذه الكلمات تنتمي اإىل حقل اأوجمال لغوّي هو)الفرح(.

والآن بناًء على ما �ضبق: ما الذي يجمع بني الألفاظ الآتية: 
هّيجت، �سجاك، تندب، الّنوح؟ …………………………………………………………………………… 
فانع���اين  مث���ل:  املحّب���ني  ف���راق  عل���ى  ت���دّل  الّن����ص  م���ن  األف���اٍظ  ا�ض���تخراج  عل���ى  قدرت���ك  م���ن  واث���ق  اأن���ا   والآن 
و ………………  و …………………………………………………………………………………

اعلم عزيزي الّتلميذ اأّن من �سمات الألفاظ: الف�ساحة، الّرّقة والعذوبة، املنا�سبة للمعنى.
اخرت من الّن�ّص بع�ص الأمثلة على ذلك: ………… ……………… …………… 
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الّتدريبات القرائّية
اقراأ الن�ّص مراعيًا حروف الهم�ِص وجودَة الإلقاء والتاأّثر بامل�ساعر العاطف ّية.  ■
احفظ اأبيات الق�سيدة، ثّم األقها على رفاقك. ■

الّتدريبات الّلغوّية
عزيزي التلميذ اأجب عن الأ�ضئلة الآتية م�ضتعيناً باملعجم: 

هات مفرد كّل من الألفاظ الآتية: )اأحزان: …… اأجفان: …… اأدمع: …… اأنفا�ص: ……(. 1
ح الفرق باملعنى بني الرتكيبني: )قد فجعت به - قد تفجع به(. 2 و�سّ

………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

التذّوق
عّلل تقدمي )طريحاً( على تركناه ف ي البيت الأخري مبّيناً اأّيهما اأقوى ف ي الّدللة على املعنى: . 1

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

ادقة: . 2 متّيزت اأبيات الّن�ّص باملعاين الّرقيقة والعاطفة ال�ضّ
لأّن الّرّقة طبع ال�ّسعراء جميعًا. ■
لأّنها تعوي�ٌص عن نق�صٍ ف ي �سخ�سّية ال�ّساعر. ■
لأّنها �سمٌة من �سمات �سعر الغزل. ■
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الّن�صاط التطبيقّي
عّلل كتابة التاء مب�ضوطة اأومربوطة ف ي كّل مّما ياأتي: . 1

جارية: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… راأيت: 
جاري���ات: ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… م���وت: 

اأعرب ما حتته خط اإعراب مفردات، وما بني قو�ضني اإعراب جمل: . 2
………………………………………………………………………………………… هّيْج���َت: 
………………………………………………………………………………………… ُفجْع���َت: 
َوِق���ْف: …………………………………………………………………………………………… 
ِلتنُظَر: …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… تُك���ْن: 
 …………………………………………………………………………………………… لعّلَك: 
………………………………………………………………………………………… )ت���رى(: 

………………………………………………………………………………………… َي�س���ري: 
)راأي���ت(: …………………………………………………………………………………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف ي ق�سيدة )جبهة املجد( لل�ساعر حممد مهدي اجلواهرّي )1920 - 1988( وهو �ساعر عراقّي، 
حافة. ولد ف ي الّنجف، عمل ف ي حقلي التعليم وال�سّ
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جبهة املجد

و�رُت ق�شَدِك ال ِخّبًا وال َمَذقا�شمم���ُت ترَبك ال ُزلفى وال َمَلقا  11
حّتى اّتهمُت عليِك العنَي واحلَدَقاوكاَن قلب���ي اإىل روؤياِك با�رتي  21
لكن كَمْن َيت�شّهى وجَه من ع�ِشقاو�رُت ق�شَدِك ال كامل�شتهي بلداً  31

���وَد واالأرقادم�ش���ُق ع�شُت���ِك َريعانًا وخافقًة  41 ومِلّ���ًة والعي���وَن ال�شُّ
ثلٌج ووجهَي عظ���ٌم كاَد اأوُعِرقاوه���ا اأنا ويدي جل���ٌد و�شالفتي  51
َمقاواأنِت مل تربحي ف ي الّنف�ِض عالقًة  61 والرَّ واالأنفا����ضَ  وحلمَي  دمي 

هرت 71 �شبائ���ُك الّذهِب الغايل فما احرتقادم�شُق �شرباً على البلوى فكم �شُ
اأغلى واأكرَم ف ي االأن�شاِب معَتنقايا بن���َت اأّم الباليا عانقت ن�شبًا 81

ُق كّل الهازئنَي بها 91 وحولَِك ا�ّشاقط���ْت مهزوزة ِمَزقاراح���ت مت���زِّ
نا، وعلى اأ�شواِرها ان�شَحقاتيموُر َخ���ّف وهوالكووقد �َشَحقا 101 كلَّ الدُّ

املفردات اجلديدة

الّدر�س الّثاين

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة النَّ�ص قراءة �سعرّية �سليمة. . 1
فهم الّن�ّص وحتليله. . 2
تذّوقه اأدبّيًا وجمالّيًا.. 3

باً. ملقا: ِنفاقًا. خّبا: خداعًا. املذق: الغ�ّص. البا�ضرة: العني. الّرمق: بقية الّروح.  زلفى: تقرُّ
�ضبائك: قطع الّذهب امل�سهورة. تيمور وهولكو: قائدان من قادة التتار. الباليا: امل�سائب.
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الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة للن�ص مّما ياأتي:

ت. تعلَّق ال�ّساعر بدم�سق واأ�سالتهاب. هجرة ال�ّساعر من العراق اإىل �سوريةاأ. حّب ال�ّساعر �سورية

الفهم وال�صتيعاب
الآن �ضاأ�ضاعدك عزيزي التلميذ على فهم الّن�ص وحتديد فكرة كّل مقطع على حده من خالل العودة اإىل النَّ�ص، ثّم 

الإجابة عّما ياأتي: 
مِلاذا اأحبَّ ال�ّساعر دم�سق؟   ■
مَل اختار دم�سق وجهًة له؟   ■

اإذًا فكرة املقطع الأّول هي:  
اقراأ املقطع الّثاين، ثّم اأجب:  

ماذا مّثلت دم�سق لل�ّساعر؟   ■
اأين �سكنت دم�سق بالن�سبة لل�ّساعر؟   ■

اإذًا فكرة املقطع الّثاين هي:  
بعد قراءتك املقطع الّثالث: 

ب على البلوى؟    ■ مب �سّوغ ال�ّساعر طلبه اإىل دم�سق ال�سَّ
ما فكرة املقطع الّثالث؟  

من خالل قراءتك املقطع الّرابع: 
ما م�سريغزاة دم�سق  ■

اإذًا فكرة املقطع الّرابع هي: اأ. هزمية املحتل. ب. و�س���ول املعتدي اإىل اأ�سوار دم�سق. ت. دم�سق �سامدة واملحتل 
م�سريه الهزمية والندحار  

هل ت�ضتطيع عزيزي التلميذ اأن تعّدد يل بع�ص ال�ّضعراء الذين تغّنوا بدم�ضق؟  
ر ع�ضق ال�ّضاعر دم�ضق واختيارها موطناً له؟    مَب تف�ضِّ
ما الّدوافع التي نفى ال�ّضاعر اأن تكون �ضبباً ف ي اختياره دم�ضق؟   

ما دافعه احلقيقّي؟  
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ة وباأ�ضلوٍب جميٍل. والآن بعد فهمك الّن�ص وحتديد فكره، انرث )ا�ضرح( معاين اأبيات املقطع الأّول بلغتك اخلا�ضّ
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

تلميذي العزيز، كما ا�ضتمتعنا بالّن�ضاط ال�ّضابق هّيا بنا ننّفذ الّن�ضاط الآتي:
اإذا اأردت املوازنة بني بيتني من ال�س���عر من حيث املعنى فعليك اأن تقف على وجٍه من وجوه الّت�س���ابه بني البيتني ووجٍه من 

وجوه الختالف.
والآن: �ساأكوُن لك عونًا ف ي املوازنة بني بيت ال�ّساعر �سف يق الكمايل الآتي:

وال ا�شتق���رَّ له باٌل وال نُعماكم مرَّ عربك من غاٍز فما �شلما
والبيت العا�سر من اأبيات اجلواهرّي: 

الّت�ضابه: كال ال�ّساعرين اأّكد انت�سار دم�سق كّلما تعّر�ست للغزو.
الختالف: كي ت�سل اإىل نقطة الختالف بني البيتني اأجب عّما ياأتي: 

هل حّدد ال�ّساعر الكمايل هوّية الغازي؟ ……………………………………………………………… ■
هل دخل الغازي دم�س���َق ف ي قول اجلواهرّي؟ ………………………………………………………… ■

ف نقاط الختالف بني البيتني وفق اجلدول  اإذاً ت�ضتطيع الآن عزيزي التلميذ اأن تتعرَّ

�ضف يق الكمايلحممد مهدي اجلواهرّي

املعنى الّلفظّي والّدليّل
اعلم عزيزي التلميذ اأنَّ لغتنا العربية غنّيٌة مبفرداتها ومعانيها وهناك ما ي�ضّمى

احلقل املعجمي: وهوجمموعة كلمات تنتمي اإىل جماٍل واحٍد.
مثال: احلقل املعجمّي للبحر: )باخرة - غّوا�ص - اأمواج - �سمكة …(

وبن���اء عل���ى م���ا �ض���بق؛ اأ�ض���تطيع اأن اأكون واثقاً م���ن اأّنك على مق���درة كاف ية لت�ض���نيف الألفاظ الآتية ح�ض���ب معجمها 
الّلفظّي: )�سممُت - يت�سّهى - اأ�سوارك - قلبي - عالقة - ا�ّساقطت - ميّزق(.
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حّب ال�ّساعِر دم�سَق: ………………………………………………………………………………  ■
اأ�سالة دم�سق وجمدها: ……………………………………………………………………………  ■

�ضديقي التلميذ اإنَّ من �سمات الألفاظ: )الف�ساحة - الّرّقة - القّوة - التاآلف املو�سيقّي(.
اخ���رت من الّن�ّص بع�ص الأمثلة على ذلك. …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

الّتدريبات القرائّية
اقراأ الّن�ّص مراعيًا نبة العتزاز والفتخار.. 1
احفظ اأبيات الّن�ّص واألقها اأمام رفاقك.. 2

الّتدريبات الّلغوّية
كّل ال�ضكر جلهودك املباركة لعملك على هذا الّن�ضاط الذي اأبديت ف يه مثابرة وحما�ضاً. اأرجومنك اأن تاأخذ ا�ضرتاحة 

ب�ضيطة، ومن ثّم تعود اإىل الق�ضيدة لتجيب عن الأ�ضئلة الآتية: 
ما الذي اأفادته حروف الّزيادة ف يما ياأتي: . 1

ان�سحقا …………… ا�ّساقطت …………… متّزق ……………… عانق ………… 
هات املفرد من اجلموع الآتية: �سبائك ……… باليا ………… �ُسود ………………… . 2

فائدة: احل�ّص هوالطلب واحلّث بقّوة على فعل اأمر ما ومن اأدوات احل�ّص: )هاّل واأل(.

ح�ّص على الفعل املطلوب با�ضتخدام اإحدى اأداتي احل�ّص وفق املثال الآتي: . 3
هاّل تدحر الأعداء  دحر الأعداء     

ال�سّب على البلوى   

التذّوق
هل ت�ضتطيع عزيزي التلميذ اأن تختار تعلياًل منا�ضباً لكرثة تكرار حرف القاف ف ي الأبيات:  ■

Ԁ …………………………………………………………… هل حرف القاف ي�ساعد ال�ّساعر على اجلهر؟
Ԁ ………………………………………………….وت على النطق ال�ّسليم؟ هل حرف القاف ي�س���اعد ال�سّ
Ԁ ………………………………………………………… ة والأمل لفراق ال�ّساعر وطنه؟ هل يوحي بالغ�سّ
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غري هل ت�ضتطيع اأن تقنعني بتعليلك حول اأّي الرتكيبني اأ�ضّد تاأثرياً ف ي النف�ص؟ وملاذا؟ ■ اأخي ال�ضّ
ي�ستهي وجَه من ع�سقا. يت�سهّى وجه مَنْ ع�سقا   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

الّن�صاط التطبيقّي
هرْت �ضبائُك الّذهِب الغايل(. اأعرب ما ياأتي: )اّتهمُت عليِك العنَي واحَلدقا( - )�ضُ

اّتهم���ُت:…………………………………………………………………………………………… 
عليِك:………………………………………………………………………………………………
الع���نَي:………………………………………………………………………………………………
واحلدَق���ا:……………………………………………………………………………………………
���هرْت:……………………………………………………………………………………………  �سُ
�س���بائُك:……………………………………………………………………………………………
الّذه���ِب:……………………………………………………………………………………………
الغ���ايل:……………………………………………………………………………………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق
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املفعول به

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التلميذ تاأّمل خارطة املفاهيم الآتية مرّكزًا انتباهك نحوالفعل واأنواعه، متذّكرًا املن�سوبات: 

الفعل نوعان: 
الفعل الاّلزم: الفعل الذي يكتف ي بفاعله ول يحتاج مفعوًل به لإمتام املعنى، مثل: )اأقبَل زيد(.

يوف الّطعاَم(  الفعل املتعّدي: الفعل الذي ليكتف ي بفاعله ويحتاج مفعوًل به لإمتام املعنى، مثل: )تناوَل ال�سّ
بنّي الغايل ! اقراأ ال�ضوؤال الآتي بدّقة م�ضتعيناً بالقاعدة ال�ّضابقة واأنا واثق باأّنك �ضتجده ب�ضيطاً: 

ُع - ت�سُقُط(. �سع دائرة حول الفعل املتعّدي مّما ياأتي: )قمُت - جنَح - اأمتِّ

الّدر�س الّثالث

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف املفعول به.. 1
ا�ستنتاج العالمات الإعرابّية الأ�سلّية والفرعّية للمفعول به.. 2
ت�سنيف املفعول به بح�سب اأنواعه.. 3
متييز املفعول به املعرب من املبنّي. اإعراب املفعول به.. 4
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الأمثلة 
حيحة:  اقراأ املثال الآتي بعد اأن جتل�ص جلو�ص الأبطال، ثّم اخرت الإجابة ال�ضّ

ُع الّنف�َص بجماِل البحر. اأُمتَّ
نوع اجلملة ال�ّسابقة: )ا�سمّية، فعلّية(. 1
نوع الفعل )اأمتِّع(: )لزم، متعّد(. 2
ال�سم الذي وقع عليه فعل الفاعل: )الّنف�َص، بجمال، البحر( . 3
ّمة، الفتحة، الك�سرة(.. 4 املفعول به )الّنف�ص( حركته: )ال�سّ

والآن عزي���زي التلمي���ذ ل ب���ّد م���ن تكوي���ن جم���ل تاّمة فاأرج���واأن جتعل كاًل م���ن الكلم���ات الآتية مفعوًل ب���ه ف ي جملة 
مف يدة: )الوطن، الأزهار، البيوت(

…………………………………………………………………………………………… الوط���ن: 
…………………………………………………………………………………………… الأزه���ار: 
 …………………………………………………………………………………………… البي���وت: 

ال�صتنتاج
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تذّكر
���ف الّثامن ونقتب����ص منها ما يف يدنا حول الفعل املتعّدي وامل�ض���در  م���ا راأي���ك �ض���ديقي اأن نعود اإىل معلوماتنا ف ي ال�ضّ

بنوعيه فانتبه جيداً ملا ياأتي: 
هناك اأفعال تتعّدى اإىل مفعولني اأ�ضلهما مبتداأ وخرب هي:  اأ. 

اأفعال الظّن: ظّن، ح�سب، خال، زعم. ■
اأفعال اليقني: علم، راأى القلبّية، وجد.  ■
اأفعال الّتحويل: جعل، �سرّي، رّد، ترك.  ■

تدّرب
عزيزي التلميذ اقراأ الأمثلة الآتية وتاأّمل اأنواع املفعول به، ثّم امالأ حقول اجلدول باملطلوب كما ف ي املثال الأّول: 

راأيت زورقًا.  ■
اأحّبه متفّوقًا.  ■
ح�سبتها ت�سقُط ف ي البحر. ■
فقلُت: احلمد هلل يا �ساحب الف�سل.  ■
اأ�ستطيُع اأن اأحمله.  ■
اإّياك ن�سكر. ■
اأدركُت اأّن ال�ّسم�َص تغيُب ب�سبِب دوران الأر�ص. ■

نوعهاملفعول به

ا�سم ظاهرزورقًا
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تذّكر
امل�ضدر:  ب. 

�ضريح: )انت�سار( ■
اأ. اأّن امل�سبّهة بالفعل + ا�سمها وخبها: علمُت اأّن احلّق منت�سٌر = )انت�ساَر احلّق( ■ موؤّول: 

ب. اأْن الّنا�سبة + الفعل امل�سارع: اأ�ستطيُع اأْن اأجنَح = )الّنجاَح(   

ال�صتنتاج
اأنواع املفعول به: 

ا�ضم ظاهر )حققُت الفوَز( . 1
مائر املت�سلة جمموعة ف ي كلمة )ناهيك( )وهَبنا اهلُل عقاًل، وهَبك، وهَبه، وهبني( . 2 �ضمري مت�ضل: ال�سّ
 �ضمري منف�ضل: اإّياك نعبد . 3
جملة:   ا�سمّية: راأيت احلّق)رايُته عاليٌة(. 4

  فعلّية: راأيت احلّق )ينت�سر(
اأّن + ا�سمها + خبها . 5  م�ضدر موؤّول: 

علمت اأّن اهلل على كّل �سيء قدير = قدرة اهلل  
اأّن الّنا�سبة + الفعل امل�سارع )اأريد اأن اأ�سكرك( = �ُسكَرك  

تعاَل �ضديقي التلميذ نتذّكر معاً حركة بناء ال�ضم واإعرابه من خالل خارطة املفاهيم الآتية: 
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عزي���زي التلمي���ذ تع���اَل لن�ض���اهد الّتدريب الآتي ون�ض���تمتع بحّله وكّلي اأمٌل باأنَّ حلَّك �ض���يكون �ض���حيحاً فاق���راأ الأمثلة 
الآتية، ثّم اأجب:

اأ. راأيت زورقًا.
ب. اأحبُّك خمل�سًا لوطنك.

ت. تذّكرُت ما تعّلمُته.
ث. راأيت ذلك امل�سهَد.

ج. ماذا راأيت؟

 

مبنّي اأم معربنوعهاملفعول بهالّرقم

زورقًا1

الكاف / اأحبك2

ما3

ذلك4

ماذا5
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الّتقومي اخلتامّي
اأجب يا بطل عن الّتدريب الآتي: . 1

نوعه: ………………… ■ املفعول به: الياء ف ي اأعجبني   اأعجبني منظرالّطبيعة: 
نوعه: ………………… ■ املفعول به: …………………    راأيت جماًل: 
نوعه: ………………… ■ املفعول به الأّول: …………………  راأيت احلّق ينت�سر: 

نوعه: ………………… املفعول به الّثاين: …………………    
ه���ل تعب���ت اأّيه���ا البطل اأغم�ص عينيك برهًة لت�ض���رتيح من عناء الق���راءة واحلّل. ثّم انتقل حلّل هذا ال�ض���وؤال بعد . 2

مراجعة املفعول به املبنّي واملعرب: 
اأ. مفعوًل به ا�سمًا معربًا ■ كّون �ضديقي البطل جماًل حتوي: 

ب. مفعوًل به ا�سم اإ�سارة   
 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

تاأّمل يا �ضانع امل�ضتقبل اجلملة الآتية، واأعرب املفعول به اإعراباً تاّماً:  ■
ظننُت التفّوَق �سهاًل حتقيُقُه … 

……………………………………………………………………………………………

مري ف يما ياأتي اإىل ا�ضم ظاهر.. 3 اأجب عن ال�ضوؤال الآتي: حّول املفعول به ال�ضّ
وجدته حمّبًا اخلري …………………   اأحببته متفّوقًا ………………… 

�ضف فالحني يعملون ف ي احلقول م�ضتخدماً املفعول به باأنواعه املختلفة:. 4
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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اأّرح���ب بك عزي���زي التّلميذ ف ي ن�ّص )اإىل الالذقية مدينت���ي.. حتّية اآخرى!( لالأديب العربي ال�ّس���ورّي حّنا مينة )1924( 
الذي اأ�سهم ف ي تاأ�سي�ص رابطة الكّتاب ال�سوريني واحتاد الكّتاب العرب. وُترجمت اأعماله اإىل عّدة لغات.
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اإىل الالذقية مدينتي…حتّية اأخرى!

ة ظواهرل ميكن اأن حتدث هكذا ول بّد لها من م�سّوغ فال نار بغري دفء، ول غيمة بغري  تذّكر معي عزيزي التلميذ اأّن ثمَّ
مطر، ول اإن�سان بغري موطن يعي�ص ف يه وينمو. فالوطن هوالنتماء والإن�سان بغري وطن ل انتماء له.

 - 1 - 

ل اأذكُر ف ي اأيِّ كتاٍب وردْت هذِه العبارة: اأمنيتي اأن ينتقَل البحُراإىل دم�سَق اأوتنتقَل دم�سُق اإىل البحِر لكّنني اأذكُر منُذ 
وعيُت الوجوَد اأّن البحَر اأعطاين ماَءه الأزرَق دمًا ف ي �سراييني.

���ي للبح���ِر ل يحتاُج اإىل �س���هادٍة غرَي اأنَّ البح���َر حمبوبًا ل يبقى ف ي املطل���ق. اإنَّه ف ي ذاتي ظرُف زم���اٍن ومكان، املكاُن  ُحبِّ
هوالالذقّي���ة، والّزماُن تلَك ال�س���نواُت املمت���ّدُة بنَي هجرِة عائلتي من لواِء ال�س���كندرونة وبنَي هجرِتي م���َن الالذقّية اإىل 

دم�سق.

 - 2 - 

تدخُل ف ي تكويِن الإن�س���اِن عنا�س���ُر كثريٌة لكّنها حمّددٌة، اأّما ا�ستمرارّيُة هذا الّتكوين فاإّنها ت�ستغرُق العمَر كّله، غرَي اأنَّ 
لها حمّطاٍت حياتّيًة ل تقلُّ ف ي اأهّميِتها عن املنعطفاِت الّتاريخّيِة بالّن�سبِة اإىل كوِنَنا الأ�سطورة.

 - 3 - 

نا اإّل اأْن َنَهَب حّبنا احلقيقيَّ اّلذي يكوُن ف ي العمِر مّرًة  اإّن املدَن كالّن�ساء فنحُن ل ن�ستطيُع مهما وَهبْنا ن�ساَء العامِل حبَّ
واحدًة لمراأٍة بعيِنها وملدينٍة واحدة.

ُكم معرفُتها ف ي �س���يء فلندْعها �س���ريرًة بني القلِب و�س���غاِفه وغاليًة بنَي اليا�س���مني  ���ا امل���راأُة اّلتي وهبُتها قلبي فال تهمُّ اأمَّ
وعطِره. واأّما املدينُة اّلتي منحُتها حّبي كلَّه؛ فهي الالذقّية.

وغدًا عندما يخرُج اجل�س���ُد من بّوابِة البيِت اإىل م�س���واِره الأخري، وترفُّ الّروُح حمامًة بي�ساَء تعانُق غمامَة املوت، �سيكوُن 
َع جارَة البحر. م�سكني م�ساحة �سغرية بني �سروتني، �سيكوُن ف ي و�سعي اأْن اأودِّ

املفردات اجلديدة

الّدر�س الّرابع

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص.. 1
ا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة.. 2
تذّوق الن�ّص جمالّيًا.. 3

وهب: منح. �ضغاف القلب: غالفه.
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الفكرة العاّمة
حّدد الفكرة العاّمة مّما ياأتي:

ت. اأمنيات الكاتب.ب. حّب الالذقّية.اأ. و�سف البحر.

الفكر الّرئي�صة
حّدد املقاطع التي تت�ضّمن الفكر الآتية:

ت. ارتباط الكاتب بالبحر.ب. ا�ستمرارية تكّون الإن�سان مدى حياته.اأ. امل�سرتك بني حّب املدن والّن�ساء.

الفهم وال�صتيعاب
ما الذي ميّثله البحر لالأديب حّنا مينة؟ ………………………………………………………………… ■
ما الأمر امل�سرتك الذي راآه الأديب بني حّب املدن وحّب الّن�ساء؟ ……………………………………………  ■

املعنى الّلفظّي والّدليّل
يقول الأديب حّنا مينة ف ي املقطع الّثالث: )تعانق الّروح غمامة املوت(.

غمامة املوت: معنًى جمازّي
عليك اأن متّيز بني املعنى احلقيقّي واملعنى املجازّي لالألفاظ التي حتتها خّط ف يما ياأتي: 

ل تقّل ف ي اأهمّيتها عن املنعطف���ات الّتاريخّية.………………………………………………………… ■
يخرج اجل�س���د من بّوابة البي���ت.…………………………………………………………………… ■
اجلان���ب الّروحي امللته���ب.………………………………………………………………………… ■
ومثواه.…………………………………………………………………………… ■ الّراأ�ص  م�س���قط 

الّتدريبات القرائّية 
اقراأ الن�ّص مراعيًا اإبراز م�ساعر احلّب للمراأة وللمدينة.
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الّتدريبات الّلغوّية
قال الأديب حّنا مينة: )اأجمل ما ف ي احلّب هوالإم�ضاك عن البوح به(.

ه���ات تركيبًا على منط تركي���ب الأديب حّنا مين���ة. ………………………………………………………… 

فائدة: املن�سوب ا�سم حلقته ياء م�سّددة مك�سور ما قبلها.

عزيزي التلميذ اقراأ الفائدة املدّونة وان�ضب اإىل كّل من الكلمات الآتية:
قلب، حلب، بحر، وطن، دم�سق، 

قلبّي.
ريح اإىل موؤّول وامل�ضدر املوؤّول اإىل �ضريح على منط اجلملة الآتية:  ل امل�ضدر ال�ضّ اأي بنيَّ حوِّ

)اأن ينتقل( م�سدر موؤّول. ■ اأمنيتي اأن ينتقل البحر اإىل دم�سق. 
)انتقال( م�سدر �سريح. ■ اأمنيتي انتقال البحر اإىل دم�سق. 
)الإم�ساك( م�سدر �سريح. ■ اأجمل ما ف ي احلّب الإم�ساك عن الكالم عنه. 
عن الكالم عنه. ■ اأجمل ما ف ي احلّب ……………………  
م�سدر موؤّول. ■ �سيكون ف ي و�سعي اأن اأوّدع مدينتي.)اأن اأوّدع( 
مدينتي. ■ �سيكون ف ي و�سعي ………………………  

الّتذوق
�ضّمم جدوًل وفق الآتي وامالأه باملطلوب: 

ورة امل�ضّبه بهامل�ضّبهال�ضّ

ترّف الّروح حمامة بي�ساء

غمامة املوت

املدن كالّن�ساء
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جاء ف ي املقطع الّثالث: )وغدًا عندما يخرج اجل�سد من بّوابة البيت ف ي م�سواره الأخري(.
مدلول م�سواره الأخري: موته. ■
ما املراد بقوله: )جارة البحر - امل�ساحة ال�سغرية بني �سروتني(  ■

 

 

�شكراً لك على هذا اجلهد والن�شاط الذي اأبديته خالل تنف يذ هذه الورقة.. اإىل اللقاء … 

الّن�صاط التطبيقّي
اأعرب ما ياأتي:

اإّن:   
الالذقّيَة:   
كانت:   
يل:   
املحّطَة:   
احلياتّيَة:   
   : الأهمَّ

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق 
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف�ي ن�ّص )�سرية جبان خليل جبان( للكاتب وال�ّساعر الّلبنايّن ميخائيل نعيمة  
)1889 - 1988(م، ان�س���ّم اإىل الّرابطة القلمّية التي اأ�ّس�س���ها اأدباء عرب ف ي املهجر. من اأعماله: )املجموعة الق�س�س���ّية، 

���ة العاقر ومرداد وغريها(. اأما جمموعته ال�ّس���عرية: )هم�ص اجلفون( التي و�سعها بالنكليزية،  �س���نتها اجلديدة، وق�سّ
ايغ )1945(. وعّربها حممد ال�سّ
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فّن ال�ّصرية

قبل اأن نبداأ هّيا بنا نتعّرف اأمناَط كتابة الإن�ضان عن نف�ضه اأوعن الآخرين:
قد يكتب الإن�سان يومّياته على �سكل مذّكرات. ■
قد يكتب الإن�سان �سريته اأو�سرية غريه وهذا ما يعرف بفّن ال�ّسرية. ■

املهمة 1 
اقراأ ما ورد ف ي الفقرة الآتية:

ن�ّص �سرية جبان خليل جبان مليخائيل نعيمة: 
ذاَت ي���وٍم عاَد جباُنَ من مدر�س���ِة القري���ِة دامَي الفِم، مه�ّس���َم الأذنني، 
���ُه اأجاَبها والّدموُع ف ي عين���ه: اإنَّ اأحَد  مم���ّزَق الّثياِب وعنَدما ا�س���تنَطَقْتُه اأمُّ
َها بلكمٍة، غ���رَي اأنَّ رف يَقُه كاَن  رفاِق���ِه دعاُه )�س���هيان( فلم يقب���ِل الإهانَة وردَّ
ُه موعظًة  ُه اأكب منُه �س���نًا، َفَردَّ اإليِه الّلكمَة لكم���اٍت، فاألقْت عليِه اأمُّ اأقوى لأنَّ

ف ي ح�سِن ال�ّسلوِك وتنُِّب ال�ّسّر.
م���ا املواقف احلياتّي���ة التي ك�س���فت عنها الفقرة من �س���رية جبان  ■

خليل جبان.  
من خالل ما تقّدم اأميكنك اأن ت�سع تعريفًا لفّن ال�ّسرية؟   ■

 
فّن ال�ّضرية: فنٌّ اأدبيٌّ يتناول حياة �سخ�صٍ يرويها بنف�سه اأويرويها غريه عنه.

تعال معي الآن نتعّرف الأ�ضياء التي يتطّلبها عر�ص م�ضمون ال�ّضرية.

اأنا واثق من قدرتك على ذلك

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعّرف جوانب ال�ّسخ�سّية املختلفة.. 1
كتابة �سريتك ال�ّسخ�سّية.. 2
كتابة �سرية �سخ�صٍ اآخر.. 3

الّدر�س اخلام�س
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من كتاب )اأنا( للعقّاد
اقراأ الّن�ّص الآتي بتمّعٍن، ثّم حاول اأن جتيب عن الأ�ضئلة التي تليه:

اإينِّ اأ�سعُر باأّنني ل اأقراأُ �ُسطوَرًا، ومن ُهنا اأِلْفُت بع�َص �ُسُخو�ِص الّتاريِخ كاأّنني 
اأعا�سُرُهم كلَّ يوم، واألْفُت بع�َص الأدباِء ف ي قراءِة كالِمِهم فتمّثلتهم ف ي مالمِح 
وجوِهِهم وعاداِتهم وف ي حركتِهم و�سكوِنِهم، ولقد األْفُت املعّريَّ والفارابيَّ وابَن 

�سينا وطائفًة من م�ساهرِي الأدب. 
عّمن يتحّدث الن�ّص؟ ……………………………………… ■
ما اجلانب الأكرث تاأثرياً ف ي تكوين العّقاد الّثقاف ّي؟ ■

…………………………………………………………

من الأدباء الذين ذكرهم الكاتب وكان لهم اأثٌر ف ي تكوينه؟   ■
…………………………………………………………

…………………………………………………………

اخرت مّما ياأتي الفائدة املحّققة من قراءة ال�ّضرية الّذاتّية ل�ضخ�ضّية ما:  ■
اأ. حتديد منهج ال�ّسخ�سية ف ي الّتفكري ونظرتها اإىل احلياة.

ب. التعّرف اإىل مالمح الع�سر الذي عا�ست ف يه.
ت. تقليد ال�ّسخ�سّية ف ي �سلوكها. 

ث. ال�ستفادة من تربتها الّذاتّية. 
األ توافقني الّراأي ف ي اأّن كّل ما ذكر - ما عدا الفقرة )ت( - يندرج حتت فوائد ال�ّسرية الّذاتّية؟ 

تدّرب
والآن تعال نتدّرب معاً على كتابة �ّضرية ذاتّية.

تخّي���ل �سخ�س���ّية تعرفها، ثّم تعاون مع رف يقك واكتب ث���الث جمل عن جانب واحد من جوانبها: )الجتماعّي اأوالّنف�س���ّي 
اأوالّثقاف ّي(. �ساأ�ساعدك على ذلك: 

اجلانب الجتماعّي كاأن تقول: كان حمّبًا لكّل عمل جماعّي تطّوعّي، يتخذه اأهل احلّي قدوة ف ي كّل عمل خرّي، ل يرتك  ■
منا�سبة اجتماعّية اإل وي�سارك ف يها.

…………………………………………………………………………………………………

اجلانب الّنف�ضّي كاأن تقول: اإّنه دائمًا رابط اجلاأ�ص ثابت القلب، متفائٌل. ■
…………………………………………………………………………………………………
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 اجلانب الّثقاف ّي كاأن تقول: كان مكتبة متنّقلة، مو�سوعّي الّثقافة متعّدد امل�سارب.  ■
…………………………………………………………………………………………………

طّبق
اكتب ف ي ع�ضرة اأ�ضطر �ضريتك ال�ّضخ�ضّية متحّدثاً عن جانبني مّما ياأتي:. 1

فات الّنف�سّية(. )الّتكوين الجتماعّي - البيئة الّثقاف ّية - ال�سّ
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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اكتب ف ي ع�ضرة اأ�ضطر �ضريتك ال�ّضخ�ضّية متحّدثاً عن جانبني مّما ياأتي:. 2
فات الّنف�سّية(. )الّتكوين الجتماعّي - البيئة الّثقاف ّية - ال�سّ

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف�ي ق�س���يدة )الفاّلح و الّريف( لندمي حممد )1907 - 1994(م، وهو �س���اعر عربّي �سورّي، امتاز 
بجراأته ومنا�سرته الفئات الفقرية. من دواوينه: )اآلم - فرا�سات وعناكب - اآفاق(.
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الفاّلح والّريف

نب���ٌع �شهيُّ الكوث���ِر املوروِداأنا غيم���ٌة ظِمئْت و�شاَل مباِئها 11
الأجرَّ ف ي���ه مطارف ي وبروديريف ي غ�شْلُت ِب�َشْكِب ُجرحَي ُترَبه 21

لَت�شّهَق���ْت بج���راِح كلِّ �شهيِدلوتلم�شوَن �شخ���وَرُه وزهوَرُه 31
لتنف�ّش���ا عن جم���رِه املوقوِداأوت�شاأل���وَن �شباَح���ُه وم�شاَءُه 41
عن عزِم مفتوِل الّذراِع حروِدلوُتخ���رِبوَن الغاَب اأف�شَح غاُبُه 51
ته���داَرُه واأط���اَل بالرّتدي���ِداأوتنط���ُق الّربواُت رّدد �شوُتها 61
للعنِي �ش���ورَة ثائ���ٍر معدوِدوترّنحْت غرُر اجلباِل واأطلَعْت 71
فانه���لَّ من فِمها رف يُف ق�شيِد�شفَح���ْت يداه املجَد ف ي اآفاقِه 81

ِل حليٌة 91 ف ي ِمع�ش���ٍم وقالدةٌ ف ي جيِدريف ي من الوطِن املجمَّ

�رشح املفردات

اأحبائي التالميذ �ضنتعّرف اليوم اإىل: 
قراءة الن�ّص ال�ّسعري قراءة جهرّية �سليمة مع تنغيم اجلمل بح�سب معانيها.. 1
حتديد الفكرة العاّمة للن�ّص، وا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة.. 2
ور الأدبّية. . 3 حتليل بع�ص ال�سّ

الّدر�س الأّول

مطارف ي: ج: مطرف: ثوب من اخلّز. برود: ج: ُبْرد: ثوٌب خمّطط. َت�ضّهَقْت: املبالغة ف ي ال�ّسهيق.  
ْت. حروِد: غ�سوب. ترّنحْت: متايلت. �ضفَحت: �سبَّ
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الفكرة العاّمة
من خالل قراءتك الأوىل للن�ّص �ضع خطاً حتت الفكرة العاّمة املنا�ضبة للن�ّص ال�ّضابق: 

ب. الفالح �سخ�سّية ثانوّية. اأ. بيان جهد الفالح ودوره ف ي بناء املجتمع.

ت. الفالح يعمل من اأجل لقمة العي�ص.

الفكر الّرئي�صة
لنتعاون يا عزيزي على معرفة فكرة كّل مقطع، وعليك العودة اإىل الن�ّص، ثّم الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: 

مب �سّبه ال�ّساعر نف�سه ف ي البيت الأّول؟ ………………………………………………………………  ■
مب ا�س���رتك الفالح والغيم���ة؟ ………………………………………………………………………  ■

 ………………………………………………………………………… ه���ي:  الأّول  املقط���ع  فك���رة  اإذًا 
ف ي املقطع الّثاين جعل ال�ّساعر الكثري من موجودات الّريف تخب عن عطاء الفالح وف�سله وت�سحياته.

ما املوجودات التي ذكرها؟ ومب ُينبئ كّل منها؟ ■
 …………………………………………………………………………… الّث���اين:  املقط���ع  فك���رة  اإذًا 

اأّما فكرة املقطع الّثالث فهي:

ت. معاناة الفالح.ب. جمال الّريف.اأ. عطاء الفالح.

الفهم وال�صتيعاب
مُيكنك نرث )�س���رح( معاين الأبيات باأ�س���لوب جّيد وجميل. ول تن�َص اأن ت�س���رح املفردات اجلديدة التي مل يرد �سرحها ف ي 
الكتاب املدر�س���ّي، وذلك بال�س���تعانة باملعجم املدر�س���ّي، ف�س���رح معاين الكلمات ي�س���اعدك كثريًا على الو�سول اإىل �سرح 

الأبيات �سرحًا جّيدًا ح�سنًا.
واإليك �ضرح البيت الأّول: اإّنني - اأنا الفالح - �سحابٌة عط�سى حتمل مياهًا عذبًة يعّم خريها الكون كّله.

بناًء على ما �ضبق ا�ضرح الأبيات الّثالثة الأخرية: 
البيت ال�ّسابع: …………………………………………………………………………………… ■

………………………………………………………………………………………………

البيت الّثامن: …………………………………………………………………………………… ■
………………………………………………………………………………………………
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البيت الّتا�سع: …………………………………………………………………………………… ■
 ………………………………………………………………………………………………

املعنى الّلفظّي والّدليّل
عزيزي التلميذ اأجب عن الأ�ضئلة الآتية م�ضتعيناً باأحد اأقاربك: 

ما معنى كلمة غّرة ف ي كّل من اجلمل الآتية: . 1
�س���ابت غّرة الّرجل: ……………………………………………………………………………  ■
التقينا ف ي غّرة رم�سان: …………………………………………………………………………  ■
و�س���لنا اإىل غّرة اجلبل: ………………………………………………………………………… ■

ا�ضرح دللة الرّتاكيب الآتية: . 2
مفتول الّذراع: ………………………………………………………………………………… ■
�س���هّي الكوثر: …………………………………………………………………………………  ■
قالدة ف ي جيد: …………………………………………………………………………………  ■

 الّتدريبات القرائّية
بط بال�ّس���كل، ول تن�ص تنغيم اجلمل ف ي اأثناء قراءتك بح�سب  الآن اقراأ الق�س���يدة ب�س���وٍت مرتفٍع وانتبه اإىل �س���ّحة ال�سّ

معانيها، وحاول اأن ت�سَمعها اإىل اأحد اأفراد اأ�سرتك كي ينّبهك اإىل اأخطاِئك.

الّتدريبات الّلغوّية
تعال لنحّدد معاً بع�ص الأ�ضاليب الواردة ف ي الق�ضيدة.

جوابهفعل ال�ّضرطدللتهااأداة ال�ّضرطنوعهاأ�ضلوب ال�ّضرطالبيت

لوتلم�سون �سخوره 3
حرف امتناع لوغري جازموزهوره لت�سّهقت

ت�سّهقتتلم�سونلمتناع

5
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ف ي البيت الّثامن اأ�ضلوب عطف حّدده، وحّدد اأركانه.
املعطوف عليه: ………………، حرف العطف: ……………… الأ�سلوب: ………………، 

املعطوف: ………………  فائدته: ………………، 
�ضغ من الفعل )جّر(: 

ا�سم فاعل: ………………، ا�سم مفعول: ………………، ا�سم الآلة: ……………… 

التذّوق
ور الأدبّية الواردة ف ي الق�ضيدة من خالل حتديد امل�ضّبه وامل�ضّبه به. بنّي الغايل: ننتقل معاً الآن لنحّلل بع�ص ال�ضّ

امل�ضّبه بهامل�ضّبهرقم البيت

الغيمةالفالحالأّول

خور والّزهورالّثالث ال�سّ

الّرابع

اإن�سان يف�سحاخلام�ص

1. ………………………… الّريفالّتا�سع

 ………………………… .2

اأّي الّتعبريين اأجمل، وملاذا؟
لت�سّهقت بجراح كّل �سهيد. ■
ل�سهقت بجراح كّل �سهيد. ■

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  … ……………………………………………………………………………………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق.
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املفعول ف يه

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التلميذ لنتذّكر معاً ما يلي: 

تاأّمل �سديقي التلميذ اخلارطة املفاهيمّية الآتية مرّكزًا انتباهك نحوالفعل: 

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف املفعول ف يه،وحتديد اأنواعه.. 1
اإع���راب املفعول ف ي���ه بنوعيه: )الّزم���ان واملكان( واإعراب ا�س���م الّزم���ان اإذا مل يحّدد زمان . 2

حدوث الفعل.
ل اإىل اأّن الّظرف يحتاج . 3 ل اإىل اأّن ظرف املكان قد ياأتي جمرورًا ب  )من اأو اإىل( والّتو�سّ التو�سّ

اإىل تعليق.

الّدر�س الّثاين
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الأمثلة
عزيزي التلميذ اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب: 

اأ. ي�ستيقظ الفالح �سباحًا.
ب. حريٌّ بنا اأن نقف �ساعة.

. ت. ما تزال �سورة الفالح ماثلة اأمام عينيَّ
ث. تفّجرت حتت اأقدامه كنوز الأر�ص.

ماذا حّددت كّل من )�س���باحًا - �ساعًة( ف ي املثالني الأّول والّثاين؟ …………………………………………. 1
…………………………………………………………………………………………………

ماذا حّددت كّل من )اأماَم - حتَت( ف ي املثالني الّثالث والّرابع؟ ……………………………………………. 2
…………………………………………………………………………………………………

ما حركة اإع���راب كّل من هذه الأ�س���ماء؟ ………………………………………………………………. 3
 …………………………………………………………………………………………………

مباذا ن�س���ّمي كاًل من الأ�س���ماء التي حتّدد زمان الفعل ومكان حدوثه؟ ………………………………………. 4
…………………………………………………………………………………………………

ل اإىل تعريف املفعول ف يه. اجمع اإجاباتك عن الأ�ضئلة ال�ّضابقة لتتو�ضّ

ال�صتنتاج
ا�سم من�سوب يذكر لتحديد زمان اأومكان حدوث الفعل. املفعول ف يه: 

وهو نوعان:   ظرف زمان
  ظرف مكان

تدّرب
دّل على املفعول ف يه ف ي الأبيات ال�ّضعرّية، ثّم حّدد نوعه.

عنَد ال�ّشهيد تالقى الل�ه والب�رناداهم الربق فاجتازوه وانهمروا
وال موجعات القلب حتى تولّتما كنت اأعرف قبل َعّزة ما البكا
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نوعهاملفعول ف يه

اأعرب الّظرف )عند(، ثّم )قبَل(: 
……………………………………………………………………………………………… عن���َد: 
……………………………………………………………………………………………… قب���َل: 

الأمثلة

اأ. حاَنْت �ساعُة الّرحيل.
ب. اأحبُّ  حلظَة الّنجاح.

ت. كان وقُت الفجِر ممتعًا.

ما الأ�س���ماء التي حتمل معنى الّزمان ف ي الأمثلة ال�ّسابقة …………………………………………………. 1
 …………………………………………………………………………………………………

َدْت زمان حدوث الفعل، اأوجاءت دللتها بح�سب موقعها ف ي اجلملة؟ …………………………………. 2 هل حدَّ
…………………………………………………………………………………………………

لتعرب الأ�سماء التي وردت ف ي الأمثلة ال�ّسابقة: . 3
…………………………………………………………………………………………… �ساعُة: 
…………………………………………………………………………………………… حلظَة: 
…………………………………………………………………………………………… وق���ُت: 

ال�صتنتاج
تعرب اأ�سماء الّزمان التي مل حتّدد زمان حدوث الفعل بح�سب موقعها ف ي اجلملة ك�سائر الأ�سماء.
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تدّرب
تاأّمل الّتدريب الآتي، ثّم اأعرب ما حتته خط: 

ي���وَم الغ���رام به بي���وِم لقاءيا ملعب البي�ض الغرائر مّيحي
هبيني �ساعًة من حياة.

……………………………………………………………………………………………… ي���وَم: 
……………………………………………………………………………………………… بي���وِم: 
……………………………………………………………………………………………… �ساعًة: 

الأمثلة
اقراأ املثالني الآتيني، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة الآتية: 

اأ. تفّجرت من حتِت اأقدامه كنوز الأر�ص.
ب. �سما بجهده اإىل فوِق قمم العطاء.

مِبَ �سبق ا�سم املكان ف ي كّل من املثالني ال�ّسابقني؟ …………………………………………………………. 1
ماراأيك اأن تعرب هذين ال�سمني؟. 2

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

ال�صتنتاج
ظرف املكان: قد ياأتي جمرورًا بحرف اجلّر مثل: )من، اإىل( وُيعرب ا�سمًا جمرورًا.

تدّرب
حّدد اأ�ضماء املكان ف ي كّل مّما ياأتي، ثّم اأعرب كاًل منها: 

من حتِت. من خلِف.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  
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الأمثلة
والآن لتقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها: 

اأ. حريٌّ بنا اأن نقف �ساعًة نتعّلم منه.
. ب. ما تزال �سورة الفالح ماثلة اأماَم عينيَّ

ت. املجُد بنَي ثوبيه.

مَب تعّلق املفعول ف يه ف ي اجلملة الأوىل؟ ما نوع الكلمة )نقف(؟. 1
…………………………………………………………………………………………………

تعّل���ق املفع���ول ف ي���ه )اأمام( ف ي اجلمل���ة الّثانية بخرب الفع���ل الّناق�ص )ما تزال(. اأتّدل كلم���ة )ماثلة( على جامد اأم . 2
م�ستق؟ وما نوعها؟ 

 …………………………………………………………………………………………………

براأيك، هل نعّلق بامل�ضتق )ماثلة( وهوا�ضم فاعل.
………………………………………………………………………………………………

الّظرف )بني( متعّلق بخرب املبتداأ )املجد( اأهومذكور اأم حمذوف؟ اإذًا متعّلق باخلب املحذوف.. 3
…………………………………………………………………………………………………

ال�صتنتاج
املفعول ف يه: يحتاج اإىل ما يتعّلق به، من فعل اأوما ي�سابه الفعل ليتّم معناه واملتعّلق به اإّما حمذوف واإّما مذكور.

تدّرب
اأعرب الّظرف، ثّم عّلقه: 

ويخ�شب عندي واملحّل جديباأ�شاحك �شيف ي قبل اإنزال رحله
قيل: اجلّنة حتت اأقدام الأّمهات.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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الّتقومي اخلتامّي
عزيزي التلميذ: ا�سرتح قلياًل، ثّم قم باإجراء الّتدريبات ف ي الّتقومي اخلتامّي. 

ّعنّي ظرف الّزمان اأواملكان ف ي كّل مّما ياأتي: . 1
قال تعاىل: {ول تف�سدوا ف ي الأر�ص بعد اإ�سالحها}. ■

 ………………………………………………………………………………………………

قال ال�ّساعر: ■

وعاد قلبي طفاًل بعد ما اكتهالون�شيت بني يديك الياأ�ض واالأمال
………………………………………………………………………………………………

اُب وكنُت قباًل ال����رّ الف���راتف�شاغ يل  بامل���اء  اأغ����ضّ  اأكاد 
  … ……………………………………………………………………………………………

اأعرب ماحتته خّط: . 2
قال اأبوفرا�ص احلمداين:  ■

وف ���ي كّل دهٍر الي����ّرَك طوُلتطوُل بي ال�ّشاعاُت وهي ق�شريةٌ
وقال ال�ّساعر:  ■

فه���اّل نزْل���َت الأر����ضِ الب����ْركف���اَك ُتلِّ���ُق ف���وَق الغي���وِم
تطوُل:……………………………………………………………………………………………
بي:………………………………………………………………………………………………
ال�ّساعاُت:………………………………………………………………………………………… 
وه���ي:……………………………………………………………………………………………
ق�س���ريٌة:………………………………………………………………………………………… 
كفاَك:…………………………………………………………………………………………… 
حتّل���ُق:…………………………………………………………………………………………… 
ف���وَق:…………………………………………………………………………………………… 
الغي���وِم:…………………………………………………………………………………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق
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الّت�صبيه

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التلميذ لنتذّكر معًا ما يلي: 

فة  الّت�ضبيه: اأ�سلوب يدّل على م�ساركة اأمر لأمر اآخر ف ي �سفة واحدة اأواأكرث باأداة ت�سبيه ملحوظة اأوملفوظة. وتكون ال�سّ
امل�سرتكة به اأقوى منها ف ي امل�سّبه.

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

الفالح كالغيمة ف ي العطاء.
مب �ُسّبه الفالُح؟ …………………………………………………………………………………. 1
حّدد امل�سّبه وامل�سّبه به؟ ……………………………………………………………………………. 2
ما الأداة التي ربطت بني امل�س���ّبه وامل�سّبه به؟ …………………………………………………………. 3
ما الو�س���ف امل�س���رتك بني الفالح والغيمة؟ ما راأيك بذلك؟ ……………………………………………. 4

………………………………………………………………………………………………

اأكان هذا الو�س���ف امل�سرتك اأقوى ف ي امل�س���ّبه اأم ف ي امل�سّبه به؟ …………………………………………. 5
………………………………………………………………………………………………

داة الّت�سبيه؟ هت الفتاة ف ي املثال: الفتاة اجلميلة كالقمر؟ وما اأ عزيزي التلميذ: مب �ُسبِّ
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

الدر�س الّثالث

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حتديد مفهوم الّت�سبيه.. 1
حتديد اأركان الّت�سبيه.. 2
حتديد اأنواع الّت�سبيه.. 3
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ال�صتنتاج
فة  الّت�ضبيه: اأ�سلوب يدّل على م�ساركة اأمر لأمر اآخر ف ي �سفة واحدة اأواأكرث باأداة ت�سبيه ملحوظة اأوملفوظة. وتكون ال�سّ

امل�سرتكة به اأقوى منها ف ي امل�سّبه.
واأركان الّت�ضبيه: امل�سّبُه، امل�سّبُه به، اأداة الّت�سبيه، وجه ال�ّسبه.

تدّرب 
حّدد عزيزي التلميذ اأركان الّت�ضبيه ف ي املثال الآتي: 

ياء  العلماء كامل�سابيح ف ي ال�سّ
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

الأمثلة 
لنتعّرف اإىل اأنواع الّت�ضبيه: اقراأ ما ياأتي، ثّم اأجب: 

اأ. الفالح كالغيمة ف ي العطاء 
ب. اأنا غيمة.

حّدد اأركان الّت�ضبيه ف ي املثال الأّول:. 1

وجه ال�ّضبهاأداة الّت�ضبيهامل�ضّبه بهامل�ضّبه

العطاءالكافالغيمةالفالح

هل ا�ضتوفى الّت�ضبيه ال�ّضابق اأركان الّت�ضبيه جميعها؟ ………… ماذا ي�ضّمى؟ التاّم الأركان.. 2
ما املحذوف من اأركان الّت�ضبيه ف ي املثال الّثاين؟ ………… ماذا ي�ضّمى؟ البليُغ. حّدد ركَنيه.. 3

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



47

ال�صتنتاج
من اأنواع الّت�ضبيه: 

التاّم الأركان: وهوالّت�سبيه الذي ذكرت اأركانه الأربعة.. 1

زيد كالبحر ف ي الكرم

امل�ضّبه الأداة امل�ضّبه به وجه ال�ّضبه
مثال: 

كان ماء النّبع كعني الدّيك ف ي �سفائه

امل�ضّبه اأداة الّت�ضبيه امل�ضّبه به وجه ال�ّضبه.

الّت�ضبيه البليغ: وهوالّت�سبيه الذي ذكر ف يه طرفا الّت�سبيه )امل�سّبه وامل�سّبه به(. وحذفت اأداة الّت�سبيه ووجه ال�ّسبه.. 2
 

زيدٌ بحرٌ 

امل�ضّبه امل�ضّبه به
خالدٌ قمرٌ

امل�ضّبه امل�ضّبه به

اإذاً يا عزيزي التلميذ:هل ميكن حذف اأحد طرف ي الّت�سبيه )امل�سّبه اأوامل�سّبه به( مثاًل؟ طبعًا ل.
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تدّرب

ا�ض���رتح قلي���اًل ث���ّم قم باإج���راء الّتدريب الآت���ي وذلك باأن مت���الأ حقول اجلدول باملطل���وب من البيت الآت���ي على غرار 
الآتي:

ف ي مع�شم وقالدة ف ي جيدريف ّي من الوطن املجّمل حلية

وقلب املح���ّب ف ي اخلفقانو�شهيل كوجنة احلّب ف ي الّلون

نوع الّت�ضبيهوجه ال�ّضبهامل�ضّبه بهاأداة الّت�ضبيهامل�ضّبه

بليغاجلمالحليةحمذوفةريف ّي

اأح�شنت االإجابة يا بطل.. وفقك الل��ه
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اأّرح���ب ب���ك عزيزي التّلميذ ف�ي ن�ّص )امل�س���ّرد( للقا�ّص ال�س���ورّي عبداهلل عب���د )1928 - 1976(م. من اأ�س���هر جمموعاته 
الق�س�سّية: )مات البنف�سج - الع�سفور امل�سافر(.



برنامج التعـلم الذاتي، اللغــة العربية، ال�صــف التا�صـع الأ�صــا�صــي، الفــ�صــل الأول50

امل�رّشد

عزيزي التلميذ: اقراأ الن�ّص الآتي قراءة �ضامتة، ثّم اأجب: 
ذاَت يوٍم مطرٍي بارٍد لفَظ باُب اأحِد الفنادِق املنت�س���رِة ف ي الأحياِء البعيدِة رجاًل يرتدي �س���رواًل اأ�س���وَد و�س���رتًة رمادّيًة 

انت�سرْت ف يها بقُع الّزيِت، وينتعُل حذاًء قدميًا مرتوقًا. 
وقَف الّرجُل اأماَم الفندِق وقد د�صَّ يديِه ف ي جيَبي �سرواِله وراَح من َثّم يتطّلُع بعينيه القلقتني ذاَت اليمنِي وذاَت ال�ّسمال.

كت �سفتاه ف�ساأَل: هل … ؟ وترَك كلمَة هل معّلقًة ف ي الهواء، ثّم عاَد  ومرَّ ف ي تلَك الّلحظِة عجوٌز فا�ستوَقَفُه الغريُب وحترَّ
ف�س���اأَل من جديد كم الوقُت يا �س���يِّدي؟ رنا اإليِه العجوُز بف�س���وٍل واأخرَج �ساعًة ذات َ�سل�س���لٍة نحا�سّيٍة من جيٍب �سغرٍي ف ي 

بط. بع اإذا اأردَت الوقَت بال�سّ �سدريِتِه اإنَّها الّتا�سعة، واأ�ساَف: بل اإنَّها الّتا�سعُة والرُّ
قال الغريُب باقت�ساٍب وقد ظهَر على وجِهِه تعبرٌي بالمتعا�ص: �ُسكرًا وترَك العجوَز ف ي مكاِنه يرثثر. 

���ت عيناُه ب�س���حابٍة رمادّيٍة وبداأَ يخنُقُه ف ي�ُص  وبعَد �س���اعاٍت من البحِث عن عمٍل �س���ريٍف، تابَع الغريُب �س���رَيه وقد غا�سَ
ُه جائٌع وتعٌب ويائ�ٌص وبردان وراأ�ُس���ه ف���ارٌغ كالّطبِل واأنَّه ل �س���يَء ف ي هذا العامِل  الّدم���وع. وعندم���ا ظلَّ وحي���دًا واأح�صَّ باأنَّ

َة حياِته.  املجنون … انطوى على نف�ِسه وراَح يق�صُّ عليها ق�سَّ

املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة

الفكرة العاّمة التي يتناولها الن�ّص ال�ّضابق

ت. بقاء الغريب وحيدًا ف ي الطريق.ب. طرد الغريب من الفندق. اأ. بحث الغريب عن العمل.

الّدر�س الّرابع

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
ذكر الفكرة العاّمة للّن�ّص وا�ستخال�ص فكره الّرئي�سة.. 1
ة.. 2 حتديد عنا�سر الق�سّ
تذّوق الّن�ّص اأدبّيًا.. 3

َرنا: اأدام الّنظر ب�سكون. اقت�ضاب: اخت�سار. المتعا�ص: الغ�سب.
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الفكر الّرئي�صة 
حّدد الفكر الرئي�ضة للن�ّص ال�ّضابق: 

■ ………………………………………………………………………………………………

■ ………………………………………………………………………………………………

■ ………………………………………………………………………………………………

الفهم وال�صتيعاب
ما الق�ضية الجتماعية التي يعاجلها الكاتب؟

 ……………………………………………………………………………………………………

ملاذا ق�ضد الغريب املدينة؟
 ……………………………………………………………………………………………………

حيحة:  اخرت الإجابة ال�ضّ
ا�ستمّد الكاتب مو�سوع ق�سته من: )الّتاريخ - الواقع - اخليال(. ■
تعر�ص ال�ّسخ�سّيات احلوادَث ب : )نف�سها - حديث الكاتب عنها - كليهما معًا(. ■
ة: )�ساحب الفندق - الّرجل الغريب - الّرجل الذي �ساأله عن ال�ّساعة(. ■ بطل الق�سّ

عنَوَن الكاتب ق�ضته بامل�ضّرد وجعل اخلطاب لبطلها با�ضم الغريب، فما العالقة بني الت�ضميتني؟
 ……………………………………………………………………………………………………

املعنى الّلفظّي والّدليّل
ما املعنى الذي اأراده الكاتب من الكلمات امللّونة ف ي الرّتاكيب الآتية: 

ل �س���يء ف ي هذا العامل املجنون؟ …………………………………………………………………… ■
غا�س���ت عيناه ب�س���حابة رمادّية؟ …………………………………………………………………… ■

الّتدريبات القرائّية 
اقراأ الفقرة الآتية قراءًة جهرّية معرّباً عن املعنى باإمياءات الوجه وحركات اليدين: 

وحتّركت �س���فتاه ف�س���األ؟ هل؟ ثّم عاد ف�س���األ من جديد: كم الوقت يا �سيدي؟ واأتى بحركة ر�سيقة من يده الأخرى مبعنى 
ر عادة خم�ص ع�سرة دقيقة عن �ساعات  انتظر واأ�ساف: بل اإّنها الّتا�سعة والّربع اإذا اأردت الوقت بال�سبط اإّن �ساعتي تق�سّ

الآخرين ولكّني اأراهنك اأّنها الّتا�سعة والّربع الآن.
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الّتدريبات الّلغوّية
ما مفرد كّل من اجلموع الآتية: . 1

املرافئ: ……………  الأ�سابري: ………………  الآلت: …………………… 
هات جمع كّل مّما ياأتي: . 2

حانوت: …………… عجوز: ……………… زقاق: ……………………… 
رف ي لكّل من املفردات الآتية: . 3 اكتب الوزن ال�ضّ

امتعا�ص: ………………، يتدحرج: …………………… 

التذّوق
اإّن ال�ضورة البيانّية الآتية مبنّية على الّت�ضبيه: حّدد ف يها امل�ضّبه، وامل�ضّبه به املحذوف، والكلمة الّدالة على املحذوف: 

اإّن البَد اأكَل روؤو�َص اأ�سابعي.
……………………………………………………………………………………………………

الّن�صاط التطبيقّي
اكتب الفعل )م�ضى( ب�ضيغة الأمر موّجهاً اخلطاب للمفرد املذّكر، ثّم للمفردة املوؤّنثة.. 1

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

حّدد نوع الهمزة، وعّلل �ضبب كتابتها ف يما ياأتي: . 2
انحدَر:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… ا�ستوقَف: 

اأعرب ما حتته خط ف يما ياأتي: . 3
انحدَر نحَو اليمنِي: 

…………………………………………………………………………………………………

م�سى الّرجُل ُم�سرعًا: 
…………………………………………………………………………………………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق
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املفعول لأجله

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التّلميذ:لنتاأمل خارطة املفاهيم الآتية متذّكرين اأق�سام الكلمة مرّكزين انتباهنا نحواملفعول لأجله:

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف املفعول لأجله.. 1
اإعراب املفعول لأجله اإعرابًا تاّمًا.. 2
توظيف املفعول لأجله ف ي عبارات منا�سبة.. 3

الّدر�س اخلام�س
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الأمثلة
اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب: 

اأ. طاف امل�سّرد ف ي احلّي بغية الّدفء. 
ب. ابتغى امل�سّرد ملجاأً خمافة وْبٍل.

مِلَ طاف امل�سّرد ف ي احلّي؟  ……………………………………………………………………………. 1
ملاذا ابتغى ملج���اأً؟ …………………………………………………………………………………. 2
ما الّلفظ الذي دلَّ على ال�ّسبب الذي من اأجله حدث كّل من الفعلني: طاف، ابتغى؟ …………………………… . 3
اأهما ا�سمان م�ستقان اأم م�سدران؟ …………………………………………………………………… . 4
هل دّلت هاتان الكلمتان على رغبة داخلّية ملن قام بالفعل؟ ………………………………………………… . 5
ما عالمة اإعراب هاتني الكلمتني؟ ……………………………………………………………………… . 6
ما اإعرابهما؟ ………………………………………………………………………………………. 7

ل اإىل تعريف املفعول لأجله.  بنّي: حاول اأن جتمع اإجابتك عن الأ�ضئلة ال�ّضابقة للتو�ضّ

ن�صتنتج
املفعول لأجله: م�سدر قلبّي من�سوب ُيذكر لبيان �سبب وقوع الفعل اأوالغاية منه.

تدّرب
دّل على املفعول لأجله ف ي البيت الآتي:. 1

كّلما �شّط عن حماك مزارييو�شك القلب اأن يذوب حنينًا
 …………………………………………………………………………………………………

وّظف امل�ضادر القلبّية )تقدير - طمع - طلب( ف ي عبارات منا�ضبة على اأن تكون مفعوًل لأجله؟. 2
 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………
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الأمثلة
اأّما الآن يا عزيزي اأمتّنى منك اأن تقراأ الأمثلة الآتية: 

)ب()اأ(

طاف ف ي احلّي لبغية الّدفء.طاف ف ي احلّي بغية الّدفء.

ابتغى ملجاأً من خمافة وبٍل.ابتغى ملجاأً خمافة وبٍل.

جل�ست للكتابة.

اأجب عن الأ�ضئلة الآتية: 
هل جاء املفعول لأجله من�سوبًا ف ي املثال الأّول من العمود )اأ(؟ ……………………………………………… . 1
تاأّمل العمود )ب( ماذا تالحظ؟ مِبَ �ُسبق املفعول لأجله؟ ………………………………………………… . 2
م���ا ال�س���م الذي بنّي �س���بب ح���دوث الفعل ف ي املث���ال الّثالث؟ اأهوم�س���در قلبّي اأم غ���ري قلبّي؟ هل يج���وز اأن ياأتي . 3

من�سوبًا؟ ………………………………………………………………………………………

ال�صتنتاج
امل�ض���در القلبّي املبنّي ل�س���بب حدوث الفعل يجوز اأن ُيجّر بحرف ي اجلّر )من اأوالاّلم( ويعرب ا�س���مًا جمرورًا، اأّما

امل�ض���در غري القلبّي الذي يبنّي �س���بب حدوث الفعل ف يجب اأن ياأتي جمرورًا ويعرب ا�س���مًا جمرورًا.

تدّرب
والآن يا بني اأجب عن الّتدريب الآتي: 

دّل على املفعول لأجله ف يما ياأتي، ثّم اجعله جمروراً بحرف اجلّر: 
عفوت عن امل�سيء تكّرمًا :  ■
حتّفظت ف ي كالمي خ�سية الّزلل :  ■

الّتقومي اخلتامّي
اأعرب املفعول لأجله ف يما ياأتي: 

فلتنحن الهام اإجالًل وتكرمًة: ………………………………………………………………………  ■
يغرتب املجّد طلبًا للعلم: ……………………………………………………………………………  ■

اأح�شنت االإجابة يا بطل
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف�ي ق�سيدة )قيم اجتماعية( لل�ّساعر حامت الطائي الذي تويف عام )615(م كان جوادًا و�ساعرًا 
جّيد ال�ّسعر. تزّوج حامت ماوّية بنت عفزر بنت �سعيد �سريف من �سادات قومه، له ديوان مطبوع.
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قيم اجتماعية

ْكُراأم���اويّ ! اإنَّ املاَل غ���اٍد ورائُح 11 ويبقى من املاِل االأحاديُث والذِّ
اإذا ج���اَء َيومًا حّل ف ي مالِنا َنْزُراأم���اويّ ! اإيّن ال اأق���وُل ل�شائ���ٍل 21
واإّم���ا َعط���اٌء ال ُيَنْهِنُه���ُه الّزجُراأم���اويّ ! اإّم���ا مان���ٌع فمبّي����ٌن 31

دُراأماويّ ! ما ُيغني الّثاُء عن الفتى 41 اإذا َح�ْرََجْت نف�ٌض و�شاَق بها ال�شَّ
اأََجْرُت، ف���ال َقْتٌل عليِه وال اأ�ُراأم���اويّ ! اإيّن ُرّب واح���ِد اأُّم���ِه 51

اأراَد ث���راَء امل���اِل، كان ل���ه َوْفُروق���د َعِلَم االأقواُم، ل���واأّن حامتًا 61
والِغنى 71 بالّت�شعُلِك  زمان���ًا  كما الّدهُر ف ي اأّيامه الُع�ُر والُي�ُرُعنينا 
غنان���ا، وال اأزرى باأح�شاِبنا الَفْقُرفم���ا زادنا ب���اأواً على ذي َقرابٍة 81

ُيج���اورين، اأاّل يك���وَن ل���ه �ِشرْتُوما �ّر جاراً، يا ابنَة القوِم، فاعلمي 91
وف ي ال�ّشْمِع مّني عن َحديثهُم ِوْقُربعين���ّي عن جاراِت قومَي َغفلٌة 101

الّدر�س ال�ّصاد�س

الأهداف عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:
حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص، وا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة.. 1
نرث مقطع من الّن�ّص باأ�سلوب جّيد. . 2
املوازنة بني بيتني.. 3
بيان املعنى الّلفظّي والّدليّل لبع�ص الألفاظ.. 4
تذّوق الن�ّص اأدبّيًا وجمالّيًا.. 5
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�رشح املفردات

الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة للن�ّص مّما ياأتي:

ت. حامت يجمع املال ول يعطيه لأحد.ب. القيم الجتماعّية ف ي حياة حامتاأ.كرم حامت وجوده.

الفكر الّرئي�صة
الآن �ضاأ�ض���اعدك عزي���زي التلمي���ذ ف ���ي معرفة فك���رة كّل مقطع عل���ى حده وعليك الع���ودة اإىل الن�ّص، ث���ّم الإجابة عن 

الأ�ضئلة الآتية: 
ما موقف ال�ّساعر من ال�ّسائل ؟   ■
ما راأي ال�ّساعر باملال؟ وماذا يبقى لالإن�سان بعد موته؟   ■

اإذًا فكرة املقطع الأّول هي:  
بعد قراءة املقطع الّثاين براأيك: 

هل يغني املال عن الإن�سان اإذا ح�سرته الوفاة؟   ■
مِلَ يجري ال�ّساعر وحيد اأمه؟   ■

اإذا فكرة املقطع الّثاين هي:  
اقراأ يا عزيزي املقطع الّثالث بتمّعن، ثّم اأجب:  

هل �سعى حامت وراء الرّثاء والغنى ف ي حياته؟   ■
هل عرف �سيق العي�ص وي�سره؟   ■
مِبَ تعّلل ابتعاد حامت عن التكّب حني اأ�سابه الغنى؟   ■

اإذًا فكرة املقطع الّثالث هي:  
بعد قراءة املقطع الّرابع: 

ما اخللق الكرمي الذي اّت�سف به ال�ّساعر؟    ■
ما فكرة املقطع الّرابع؟    ■

ل ينهنهُه الّزجُر: عطاٌء ل تكّدره مّنة ٌاأواأذى. الّت�ضعلك: الفقر. الباأو: التكّب.
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الفهم وال�صتيعاب
اقراأ الن�ّص، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة الآتية: 

ما موقف ال�ّساعر من املال وِمن ال�ّسائل؟   . 1
َمْن خاطب ال�ّساعر ف ي الأبيات؟   . 2
من خالل اإجابتك وحتديدك فكرة كّل مقطع، ا�سرح اأبيات املقطع الّثالث.. 3

 

 

 

تعال معي عزيزي التلميذ لنتابع الّن�ضاط الآتي: 
اإذا اأردت املوازنة بني بيتي �ِس���عر من حيث املعنى فعليك اأن تقف على وجه من وجوه الّت�س���ابه بني البيتني، ووجه من وجوه 

الختالف بينهما.
والآن: �ساأكون عونًا لك ف ي املوازنة بني بيت عنرتة: 

غ�ّض طرف ي ما بدت يل جارتي واهاواأ حت���ى ي���واري جارت���ي ماأ
والبيت العا�سر من اأبيات حامت: 

وف ي ال�ّشمع مني عن حديثهم وقُربعينّي عن جارات قومي غفلٌة
الّت�ضابه: كال ال�ّساعرين يفتخر بعفافه وبغ�ّص ب�سره عن جاراته.

الختالف: كي ت�سل اإىل نقطة الختالف بني البيتني اأجب عن الأ�سئلة الآتية: 
عّمن يغ�ّص عنرتة ب�سره؟ ……………………………………………………………………………  ■
هل يغ�ّص حامت ب�سره عن جاراته فقط؟ وهل ي�ستمع اإىل اأحاديث قومه؟ ……………………………………  ■

اإذاً ن�ضتطيع الآن عزيزي التلميذ اأن ن�ضتنتج الختالف بني البيتني وفق الآتي: 

ال�ّضاعر عنرتةال�ّضاعر حامت الطائّي
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املعنى الّلفظّي والّدليّل
اعلم عزيزي التلميذ اأّن ف ي لغتنا ما ي�ضّمى ب :

 )الرّتادف(: حيث اأّن عددًا من الألفاظ حتمل معنى واحدًا مثل: )الرّثاء - الغنى( 
�ضل بني الكلمتني املرتادفتني ف يما ياأتي: ■

باأ

عابنزر

كثريالّزجر

قليلوفر

الّنهيالباأو

التكباأزرى

هات تعبرياً مبعنى: ح�سرجت الّنف�ص   ■

الّتدريبات القرائّية
اقراأ الأبيات مراعيًا اأ�ساليب: )النداء - الّتوكيد - الّنف ي(.. 1
احفظ املقاطع الأّول والّثاين والأخري من الن�ّص، ثّم األقهما على رفاقك، ملتزمًا متطلبات فّن الإلقاء.. 2

الّتدريبات الّلغوّية
اذكر مفرد ما ياأتي: )اأح�س���اب واأقوام(: ………………………………………………………………. 1

 وجمع كّل من: )غاٍد و�سدر(: …………………………………………………………………………

ما املعنى الذي اأ�ضافه حرف الّزيادة ف ي كّل من الفعلني: اأجار - جاور.. 2
 …………………………………………………………………………………………………

فائدة: الرّتخيم حذف بع�ص الأحرف من اآخر الكلمة للتخف يف بغر�ص التحّبب والتقّرب.
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امالأ الفراغ: )ماوّي ترخيم ماوّية(.. 3
بثن ترخيم …… …… ترخيم عبلة. فاطم، ترخيم …….

هات جذر كّل من الكلمات الآتية: )اأجرت - اأزرى - الّت�سعلك - باأوًا(، ثّم ابحث عن معناها ف ي املعجم.. 4
…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

التذّوق
لنتذّوق يا بني الّن�ّص، ولنجْب معاً عن اأ�ضئلة التذّوق وتذّكر عزيزي اأّن:

)املقابلة(: اأن يوؤتى مبعنيني اأواأكرث، ثّم يوؤتى باأ�سدادها مبا يقابل ذلك الرّتتيب.
كقول ال�ّساعر: 

موؤمتٌن اخلري  مبراقي  منتقد.ونا�شٌح  ال�ّر  ملهاوي  وفا�شٌح 
جلاأ ال�ّساعر اإىل املقابلة ف ي الرّتاكيب والّت�ساد ف ي الألفاظ. مّثل لذلك من الّن�ّص.. 1

 …………………………………………………………………………………………………

اذكر بع�ص املفردات التي تّت�سل ببيئة ال�ّساعر.. 2
 …………………………………………………………………………………………………

ما الغاية من تكرار ال�ّساعر نداء ماوّية ف ي الأبيات؟ . 3
…………………………………………………………………………………………………

ما املعنى املجازّي لكلمة )وقر( ف يما ياأتي: وف ي ال�ّسمع مني عن حديثهم وقر.. 4
 …………………………………………………………………………………………………

بوركت جهودك
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ال�رّشد واحلوار

تعّرف
هيا بنا لنتعّرف نوعاً جديداً من الّتعبري الإبداعي األ وهوال�ّضرد واحلوار. 

اقراأ ما ورد ف ي الفقرة الآتية، ثّم اأجْب: 
ذاَت ي���وٍم مطرٍي بارٍد، لفَظ باُب اأحِد الفنادق التي تنت�س���ُر ف ي الأحياء البعيدة، رجاًل يرتدي �س���رواًل اأ�س���وَد، و�س���رتًة 
رمادّيًة انت�سِرْت ف يها ُبقُع الّزيت، وينتعُل حذاًء قدميًا مرتوقًا. وقَف الّرجُل اأماَم الفندق، وقد د�ّص يديه ف ي جيبّي �سرواله، 

وراَح من ثّم يتطّلُع بعينيه القلقتني ذاَت اليمنِي وذاَت ال�ّسماِل.
ما احلدث ف ي هذا املقطع؟ ■

 …………………………………………………………………………………………………

من ال�ّسخ�سّية ف ي هذا احلدث؟ ■
 …………………………………………………………………………………………………

من نقل احلدث الكاتب اأم ال�ّسخ�سّية؟ ■
 …………………………………………………………………………………………………

ماذا ن�سّمي طريقة نقل احلدث مبا�سرة؟ ■
 …………………………………………………………………………………………………

تذّكر
ال�ّضرد: نقل وقائع حادثة معّينٍة اأوجمموعٍة من احلوادث املرتابطة.

وهونوعان: ال�ّضرد املبا�ضر: يعر�ص الكاتب احلدث بل�سانه. وال�ّضرد الّذاتّي: وف يه تعر�ص ال�ّسخ�سّية ما حدث لها 
من وقائع.

الدر�س ال�ّصابع

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف ال�ّسرد.. 1
الّتمييز بني نوَعي ال�ّسرد.. 2
تعريف احلوار.. 3
كتابة ن�ّص م�ستخدمًا ال�ّسرد واحلوار. . 4
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تعّرف
والآن �ضنتعّرف الّنوع الّثاين بعد قراءة املقطع الآتي: 

يا اإلهي ماذا حلَّ بالعامل؟ … األي�َص ف ي هذا البلِد �سوى م�سَنِعي؟ اإّنِك احلادي والع�سرون اّلذي جاِء ي�ساألُني عماًل … 
نعم … لي�َص لدّي اأّي عمل. 

ما احلدث ف ي هذا املقطع؟   ■
من ال�ّسخ�سية ف ي هذا احلدث؟    ■
اأَنقَل الكاتب احلدث اأم ال�ّسخ�سّية؟    ■
ماذا ن�سّمي هذه الّطريقة من ال�ّسرد؟   ■

الّنوع الّثاين من ال�ّضرد: 
ال�ّضرد الّذاتّي: وف يه تعر�ص ال�ّسخ�سّية ما حدث لها من وقائع.

تذّكر
■ مبا�ضر: يعر�ص الكاتب احلدث بل�سانه.ال�ّضرد نوعان:

■ ذاتّي: وف يه تعر�ص ال�ّسخ�سّية ما حدث لها من وقائع.

تعّرف
الآن عزيزي الّتلميذ ننتقل اإىل طريقة جديدة لعر�ص احلوادث.اقراأ املقطع الآتي، ثّم اأجب: 

كم ال�ّساعة اأّيها الأخ؟ ■
اخلام�سة وثالث دقائق. ■
هل تعلم اأّن اجلّو بارد؟ ■
نعم اإّنه كذلك …  ■

باأّي طريقة نقلت ال�ّسخ�سّيات احلدث؟. 1
…………………………………………………………………………………………………

هل جاء احلوار مالئمًا للحدث وال�ّسخ�سّية؟. 2
…………………………………………………………………………………………………

ما �سمات احلوار اجلّيد؟. 3
…………………………………………………………………………………………………
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���ة بع�سها ببع�ص لإظهار احلدث.  ومن �ض���مات احلوار اجلّيد اأن يكون مالئمًا  احلوار: و�س���يلة ات�س���ال �سخ�سّيات الق�سّ
للحدث خمت�سرًا ر�سيقًا.

تدّرب
اقراأ الفقرة الآتية من ق�ضّة )�ضورة عمّي( للكاتب نزار جنّار: 

بعَد حرِب ت�سريَن بثالِث �سنوات ولدُت، اأطلَقْت جّدتي زغرودًة طويلًة، وطفرَت 
الّدم���وُع من عينيها، كانت َفِرَحًة جّدًا بقدوم���ي، قالت للجرياِن ف ي احلارة: رجَع 

ولدي �سعٌد اإلينا رجَع ولدي ال�ّسهيُد، كنت اأعرُف اأّن اهلل �سيجُب خاطري !
ة ال�ّسابقة؟ . 1 ما احلدث ف ي الق�سّ

………………………………………………………………

………………………………………………………………

ة من �سرٍد ذاتيٍّ اإىل �سرٍد مبا�سر )بل�سان الكاتب(.. 2 حّول ال�ّسرد ف ي الق�سّ
…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………
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طّبق
ة من خيالك تدور حوادثها حول طفل م�ضّرد ملّوناً ف ي اأ�ضلوب عر�ص احلوادث بني ال�ّضرد واحلوار. اكتب ق�ضّ
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اأرّحب بك عزيزي التّلميذ مع ال�ّس���اعر بابلونريودا )1904 - 1973(م، وهو �س���اعر ت�سيلّي، اّت�سف �سعره بالّنزعة الإن�سانّية 
ُمنح جائزة نوبل لالآداب عام 1971م. 



67

اأغنية لالأر�س

 وف ي هذا الّن�ّص يتحّدث عن الأر�ص اّلتي حتت�سن الإن�سان وت�سهد انت�ساراته على قوى ال�ستغالل وتبارك �سعيه اإىل 
اإعمارها باحلّب وال�ّسالم.

الّن�ّس: 

- 1 -

اأّيُتها االأر�ُض 
دِك من ذا الذي حدَّ

واأحاَطِك باالأ�شالِك واالأ�شواِر واحلواِجز؟
ُترى هل ولْدِت جمّزاأًة 

عنَدما كانت النيازُك مترُّ ِبِك
نًا بحاراً وُذرا؟ وكاَن اأدمُيِك ينتِفُخ ُمكوِّ

ع خرياِتَك بنَي َحفنٍة من االأفراِد؟ من ذا الذي وزَّ

الّدر�س الأّول

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة الن�ّص قراءة جهرّية �سعرّية معّبة مراعيًا نطق احلروف املهمو�سة نطقًا �سليمًا.. 1
ا�ستنتاج الفكرة العاّمة والفكر الّرئي�سة.. 2
حتليل الّن�ّص وفهم معاين مقاطعه.. 3
تذّوق الن�ّص جمالّيًا. . 4



برنامج التعـلم الذاتي، اللغــة العربية، ال�صــف التا�صـع الأ�صــا�صــي، الفــ�صــل الأول68

- 2 -

اإيّن اأّتهُمِك
ْتِك ارتعا�شاُت موْت  لقد اعرَتَ

واهتزازاُت كارَثة 
و�شَحَقِت املدَن والُقرى 

اِن امل�شاملني  كَّ ودّمْرِت البيوَت على ال�شُّ
ْلِت الّتق�شيَم اجلائَر لب�شاتينِك  بينما َتمَّ

ومْل يْزُفر رْمُح بركاِنِك املُ�شتِعل 
ِب االأر�ض بوْجِه غا�شِ

- 3 -

اأهدْيِت برَدِك القار�َض للفقرِي املُعّذِب
واملَنَجَم االأ�شوَد للعامِل اجلريِح

ِد والكهِف للم�رَّ
حراء  واحلرَّ القائَظ البِن ال�شّ

وهكذا 
فاإنَّ ظلَِّك مل يُكْن عزاًء للجميِع
وناَرِك مْل َتُكْن ح�شنَة الّتوزيِع

- 4 -

اأّيُتها االأر�ُض 
ِلي هذِه الكلماِت التي اأعطيُتَها للّريِح كي تطرَي  ا�شَمِعي وتاأمَّ

ُخ  ها �شتَقُع ف ي اأح�شاِئِك فُتَفرِّ اإنَّ
كفى، كفانا عراكًا 

ال نودُّ اأن نخ�َر اأر�شًا ودماًء 
ِك  َنا نن�شُد ُحبَّ اإنَّ
اأّيُتها االأمُّ اخل�شبُة 
يا اأمَّ اخلبِز واالإن�شاِن.
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املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة
اقراأ الّن�ّص اأكرث من مّرة وتاأّمل معي مفردات الّن�ّص ومعانيه، اإّنها تدور حول عدٍد من الّنقاط منها: 

ث. ن�سر القيم الإن�سانّية ف يها.ت. اإعمار الأر�ص.ب. خريات الأر�ص لأبنائها.اأ. حّب الأر�ص.

حاول الآن اأن ت�ضتخل�ص الفكرة العاّمة للّن�ّص:   

الفكر الّرئي�صة
حيح وجتّنب الأخطاء الّنحوّية. الآن حاول اأن تقراأ املقاطع قراءة جهرّية �ضليمة ولكن انتبه لّلفظ ال�ضّ

لوتاأّملن���ا ه���ذه املقاط���ع والكلم���ات الّرائع���ة وتعّمقنا ف ي فهمه���ا لوجدنا عددًا م���ن الفكر الّرئي�س���ة، حاول البح���ث عنها 
وا�ضتخال�ضها م�ضتعيناً باملناق�ضة الآتية: 

املقطع الأّول: من خاطب ال�ّساعر؟ وما النقاط التي نّبه عليها؟. 1
فكرة املقطع الأّول هي:  

املقطع الّثاين: حتّدث ال�ّساعر عن كوارث طبيعّية لالأر�ص عّددها، ثّم ت�ساءل ال�ّساعر عن �سبب عدم ثورة الأر�ص . 2
ف ي وجه الغا�سبني فما ال�ّسبب؟

فكرة املقطع الّثاين:   
املقطع الّثالث: هل كانت الأر�ص عادلة ف ي تق�سيمها؟ ومن ُظلم من اأبنائها؟. 3

الفكرة:  
املقطع الّرابع: ما الّدعوة التي دعا اإليه ؟ ومباذا �سّبه الأر�ص؟. 4

الفكرة :  

الّنيازك: مفردها نيزك وهوجرم �سماوّي �سغري. اجلائر: الّظامل. القائظ: �سديد احلّر.   
نن�ضد: نطلب. اخل�ضبة: اخلرّية املعطاءة.
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الفهم وال�صتيعاب
والآن ما راأيك اأن ننتقل اإىل حلِّ اأ�ضئلة الفهم وال�ضتيعاب.. فلنبداأ معاً.

ما الّنوع الأدبي الذي يندرج حتته الّن�ّص؟ ومن �س���احبه؟ ………………………………………………. 1
ما الذي اأثار ت�ساوؤل ال�ّساعر ف ي املقطع الأّول من الّن�ّص؟ ……………………………………………… . 2
ما الآثار التي اأحلقها الّزلزال باملدن والقرى؟ ………………………………………………………… . 3
ور.. 4 �سّور ال�ّساعر معاناة الفقراء ف ي املقطع الّثالث، اذكر تلك ال�سّ

 ………………………………………………………………………………………………

ماذا طلب ال�ّساعر من الأر�ص ف ي املقطع الأخري؟ ………………………………………………………. 5
مّثل من الن�ّص لالأفكار الآتية: . 6

خريات الأر�ص ا�ستحالت ن�ساأة الأر�صالفكرة
ظلمًا للّنا�ص الب�سطاء

�سكوت الأر�ص عّما 
يجري عليها

العبارة الّدالة عليها

وهنا اأنا على يقني تامٍّ من اأّنك �ستجيب عن هذه الأ�سئلة، اأّيها الّتلميذ الّذكّي.
الآن حاول اأن جتيب عن الأ�ضئلة الآتية: 

مَب تعّل���ل حرمان معظم الّنا�ص من خريات الأر�ص؟ ……………………………………………………. 1
باأّي �سيء اّتهم ال�ّساعر الأر�ص؟ وما راأيك ف ي اّتهاماته؟ ………………………………………………… . 2
خاطب ال�ّساعر الأر�ص بالأّم فما اأبرز الأمور امل�سرتكة بينهما؟ …………………………………………… . 3
قال جبان خليل جبان: . 4

ب���ه وي�شت�شحك االأموات لونظروا والعدل ف ي االأر�ض ُيبكي اجلّن لو�شمعوا 
وازن بني البيت واملقطع الّثاين من الّن�ّص ال�ّسابق من حيث امل�سمون: 

 ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

بدت نزعة ال�ّساعر الإن�سانّية اأكرث و�سوحًا ف ي املقطع الأخري حّدد ما يدّل عليها، ثّم بنّي راأيك ف ي قدرتها على حّل . 5
……………………………………………………………………………………… امل�سكالت 
………………………………………………………………………………………………

اأثق من اأنك �شتبحر وت�شل اإىل االإجابة اجلميلة ف�شكراً لك يا �شاعرنا ال�شغري.
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املعنى الّلفظّي والّدليّل
الآن دعنا نخ�ْص غمار معاين الألفاظ من خالل الإجابة عن جمموعة �ضغرية من الأ�ضئلة التي ترتبط باملعنى هّيا 

بنا: 
)عليك �س���ديقي التلميذ قبل الإجابة عن هذا ال�ّس���وؤال اأن ت�ستلَّ من مكتبتك املنزلّية املعجم املدر�سّي، بعدها عليك اأن 
تّرد كلمة )اأدمي( من حروف الّزيادة وتعيدها اإىل جذرها، ثّم تفتح املعجم مراعيًا �سياقها ف ي اجلملة واعلم اأنَّ الكلمة 

يتغريَّ معناها ح�سب �سياقها الّلغوّي(.
هات معنى كلمة )اأدمي( م�ضتعيناً باملعجم ف ي كلٍّ مّما ياأتي: . 1

كان اأدمي الأر�ص ينتفخ: …………………………………………………………………………… ■
ما اأ�سدَّ اأدمي الّليل: ………………………………………………………………………………… ■
بح: ……………………………………………………………………………… ■ ين اأدمي ال�سّ �سرَّ

ح املعنى املعجمّي وال�ّضياقّي للكلمات التي حتتها خّط: . 2 و�ضّ
ب. مل يكن ظّلك عزاًء للجميع.اأ. من ذا الذي وّزع خرياتك بني حفنٍة من الأفراد؟

 …………………………………………………………………………………………………  

كّون من الن�ّص حقاًل معجمّياً لكّل مّما ياأتي:. 3
ب. معاناة الفقراء.اأ. تزئة الأر�ص.

…………………………………………………………………………………………………

  … ………………………………………………………………………………………………

وفقك الل�ه لكل خري

الّتدريبات القرائّية
اقراأ الن�ّص مراعيًا ال�ستفهام والّنداء والّنف ي، وم�ساعر حّب الأر�ص.. 1
احفظ املقطَعني الأّول والأخري، واألقهما على م�سامع اأهلك.. 2

�شكراً لك 
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التذّوق
والآن هّيا بنا �ضديقي نتذّوق هذا الّن�ّص من خالل الوقوف على بع�ص الّنواحي اجلمالّية ف يه: 

�سّخ�ص ال�ّساعر الأر�ص هات من الن�ّص مثالني لذلك: . 1
 ………………………………………………………………………………………………

ما الغر�ص م���ن تكرار الفعل )كفى( ف ي املقطع الّرابع …………………………………………………. 2
حّدد امل�سّبه وامل�سّبه به ف ي قول ال�ّساعر: )رمح بركانك امل�ستعل(. . 3

 ………………………………………………………………………………………………

وقبل الإجابة عن ال�ّس���وؤال ال�ّس���ابق دعنا نتذكر معًا اأركان الّت�ض���بيه وهي: امل�س���ّبه، امل�س���ّبه به، اأداة الّت�س���ببه، وجه 
ال�ّسبه.  واأنا على يقني تاّم باأّنك �ستنجح ف ي احلّل … ف�سكرًا لك

الّتقومي اخلتامّي
ا�ضتخرج من الن�ّص حاًل ومفعوًل ف يه، ثّم اأعربهما.. 1

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

عّلل كتابة الألف على �ضورتها ف يما ياأتي: القرى - ذرا.. 2
 …………………………………………………………………………………………………

مل كتبت الّتاء على �ضورتها ف يما ياأتي: البيوت - خريات.. 3
……………………………………………………………………………………………

اخلال�صة
بعد النتهاء من الّدر�ص املمتع عليَّ اأوًل اأن اأ�سكرك على تفاعلك املمّيز معي وَبذِلَك جهدًا �سيجعلك باإذن اهلل تعاىل 

جنمًا ف ي �سماء العلم ُتطاوُل الغيوم وتزاحُم الّنجوم رفعًة وعلياًء … فاإىل املجد يا �سديقي. 
والآن: دعنا نتذّكر معًا اأنت واأنا ما قد اأخذناه، فنحن تعّلمنا: الق�سيدة من ال�ّسعر الأجنبّي املرتجم اإىل الّلغة 

العربية، ل�ساعٍر ا�سمه »بابلونريودا« غر�سها الّدعوة اإىل اإعمار الأر�ص ون�سر القيم الإن�سانّية.
■ كيف يناجي ال�ّساعر ف يها الأر�ص؟

■ األفاظه �سهلًة وا�سحًة منا�سبًة للمعنى.

■ حاولنا اأن ن�ستخرج جمموعة من الكلمات ف ي املعجم وتعّرفنا معانيها.

■ حاولنا تذّوق الن�ّص جمالّيًا.
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املفعول املطلق

تاأّمل وتذّكر
عزيزي الّتلميذ لنتذّكر معاً ما ياأتي:

 

املفعول به: وهوا�سٌم من�سوٌب يدّل على )من( اأو)ما( وقع عليه فعل الفاعل.
املفعول ف يه: وهوا�سٌم من�سوٌب يذكر لتحديد زمان اأومكان حدوث الفعل وهونوعان: ظرف زمان وظرف مكان. 

املفعول لأجله: وهوم�سدٌر قلبيٌّ يذكر لبيان �سبب وقوع الفعل اأوالغاية منه.

الّدر�س الّثاين

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف املفعول املطلق. . 1
ذكر الفائدة منه.. 2
معرفة ما ينوب عنه.. 3
اإعرابه.. 4
اإعراب نائبه.. 5
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بنّي الغايل اأّلف ثالث جمٍل متنّوعة، الأوىل: حتوي مفعوًل به والّثانية: مفعوًل ف يه وف ي الّثالثة: مفعوًل لأجله. 
 
 
 

���ف الّثامن ونقتب�ص منها ما يف يدنا حول امل�ض���در؟ اإذاً فانتبه جيداً  ما راأيك �ض���ديقي اأن نعود اإىل معلوماتنا ف ي ال�ضّ
ملا ياأتي:

 

الأمثلة
اقراأ �ضديقي الّتلميذ املثال الآتي، ثّم اأجب:

اأ. جّزاأ امل�ستغّلون الأر�ص.
ب. جّزاأ امل�ستغّلون الأر�ص تزئًة.

ما م�سدر الفعل )جّزاأ(؟ دّل عليه ف ي املثال )ب(  . 1
اأجاء امل�سدر ال�ّسابق من لفظ الفعل؟ هل اأّكد معنى فعله ؟   . 2
اأّي املثالني )اأ( اأم )ب( اأقوى ف ي املعنى من نظريه؟ ملاذا؟   . 3
ما عالمة اإعراب امل�سدر )تزئًة(؟  . 4
اأنا واثق من اأّنك ت�ستطيع تعريف املفعول املطلق. عّرف املفعول املطلق بعد جمع اإجاباتك ال�ّسابقة.. 5







  















وهو ا�سم يدّل على احلدث جمّردًا من الّزمن وهوالأ�سل الذي ت�سدر عنه الأفعال



75

ال�صتنتاج
املفعول املطلق: م�سدٌر من�سوٌب من لفظ الفعل ياأتي بعده ليوؤّكد معناه.

تدّرب
دّل على املفعول املطلق، ثّم اذكر فائدته: 

اإّن الوطن ليفتخر باأبنائه افتخارًا، ويعتّز بجهودهم اعتزازًا، األي�سوا ُبناَته الغيورين عليه، اّلذين يجتهدون اجتهادًا.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ُبنّي العزيز اكتب جملة تاّمًة حتوي مفعوًل مطلقاً  

الأمثلة
ما راأيك �ضديقي اأن ننتقل اإىل القاعدة الّثانية؟ اقراأ �ضديقي التلميذ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب:

اأ. وّزعوا خرياتها توزيعًا ظاملًا.
ب. اأ�سغوا اإليها اإ�سغاء املتعّط�ص للعدل.

ت. اأحّبوها احلبَّ كّله.
ث. ع�سقوها ع�سقني.

حّدد املفعول املطلق ف ي الأمثلة ال�ّسابقة.. 1
 …………………………………………………………………………………………………

حّدد املفعول املطلق الذي جاء: مو�سوفًا - م�سافًا - معّرفًا ب� )ال (.. 2
 …………………………………………………………………………………………………

ح ذلك.. 3 هل بنّي كّل منها نوع الفعل؟ و�سّ
 …………………………………………………………………………………………………

ماذا بنّي املفعول املطلق ف ي املثال الّرابع؟ ………………………………………………………………. 4
اجمع اإجاباتك وبنّي �سبب ذكر املفعول املطلق بعد الفعل. …………………………………………………. 5

…………………………………………………………………………………………………

بارك الل�ه ف يك
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ال�صتنتاج
يذكر املفعول املطلق بعد الفعل: لبيان نوعه اأو لبيان عدد مّرات حدوثه. وياأتي امل�س���در املبنّي للّنوع: م�س���افًا اأومو�س���وفًا 

اأومعّرفًا ب  )ال (.

تدّرب 
ا�ضتخرج املفعول املطلق واذكر فائدته: 

قال تعاىل: {فاأخذناهم اأخذ عزيز مقتدر}، {وكّلم اهلل مو�سى تكليما}.
 ……………………………………………………………………………………………………

اأنت تلميذ جنيب

الأمثلة 
يا بطل امل�ضتقبل اقراأ املثال الآتي، ثّم �ضاركني بالإجابة عن الأ�ضئلة: 

باأ

جّزاأ امل�ستغلون الأر�ص تزئًة.  ■

اأحاطوها بالأر�ص اإحاطة.  ■

ليتهم يحّبون الأر�ص حّبًا كثريًا.  ■

يعتّز الوطن باأبنائه اعتزازًا كبريًا.  ■

دارت الّطائرة حول دم�سق دورَتني.  ■

جّزاأ امل�ستغلون الأر�ص كلَّ الّتجزئِة.
اأحاطوها بالأر�ص بع�ص الإحاطة. 

ليتهم يحّبون الأر�ص كثريًا.
يعتّز الوطن باأبنائه ذلك العتزاز.
دارت الّطائرة حول دم�سق مّرَتني.

دّل على املفعول املطلق ف ي املثالني الأّولني من القائمة )اأ( وما الذي ناب عنهما. واإلم اأ�سيف ف ي القائمة )ب(؟. 1
 …………………………………………………………………………………………………

حّدد املفعول املطلق ف ي املثال الّثالث، ثّم اأعرب ما بعده. ثّم اذكر ما ناب عنه.. 2
…………………………………………………………………………………………………

حّدد املفعول املطلق ف ي املثاَلني الّرابع واخلام�ص واذكر ما ناب عنهما ف ي القائمة)ب(.. 3
 …………………………………………………………………………………………………
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ال�صتنتاج
ينوب عن املفعول املطلق بع�ص الألفاظ اأ�ضهرها: 

■ .) كلمتا )كّل وبع�ص( اإذا اأ�سيفتا اإىل م�سدر من لفظ الفعل )يظّنان كلَّ الّظنِّ
ا�سم الإ�سارة اإذا كان امل�سار اإليه م�سدرَا من لفظ الفعل )يدافع هذه املدافعة(. ■
�سفة امل�سدر )يع�سقون الوطن كثريًا(. ■
ما دّل على عدده )دارت الّطائرة مّرتني(. ■

تدّرب
ا�ضتبدل باملفعول املطلق نائباً منا�ضباً ف يما ياأتي: . 1

ليتن���ا نق���ف اأمام عظمة الأر�ص وقفًة، ونتاأّمل ف ي �س���خائها تاأّماًل، لنعَي كرمها وعيًا، وجن���ود من ف ي�ص عطائها جودًا 
كثريًا. 

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

ادقنَي كّل الحرتام.. 2 اأعرب املثال الآتي: احرتِم ال�سّ
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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الّتقومي اخلتامّي
امالأ اجلدول الآتي باملطلوب:. 1

يدانا قم اإىل االأبطال نلم�ض جرحهم بالّطيب  ت�شب���ح  مل�شًة 
تربيًة الّتعليم  البنني مع  مي�شي بها ناق�ض االأخالق مكتمال رّبوا 

اإعرابهنوعهاملفعول املطلق

�ضع نائب املفعول املطلق املنا�ضب: . 2
اأحّب درا�ستي ……………، واأ�سعى اإىل التفّوق ………………… 

ا�ضتخرج املفعول املطلق واذكر نوعه واأعربه: . 3
فَح اجلميل}. قال تعاىل: {واإّن ال�ّساعة لآتيٌة فا�سفِح ال�سّ

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق
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ٌة من الأدب العاملّي للروائي و الَقا�ّص وامل�سرحّي الّرو�سّي: األك�سي تول�ستوي.  اأرحب بك عزيزي التّلميذ مع ق�سّ
)1883 -1945(م، كان اأبوه )نيقولي( كونتًا، واأمه اأديبًة تكتب ق�س�سًا لالأطفال.
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اجلمال الإن�صايّن

ة الذي ت�سّوه ف ي  ة مفهوم اجلمال الّداخلّي احلقيقّي اّلذي ظهر من خالل من يحيط ببطل الق�سّ يتناول الكاتب ف ي الق�سّ
اأثناء قتاله دفاعًا عن وطنه.

اأرجومنك قراءة املقاطع الآتية، وحماولة الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: 

- 1 -

اإّنُه اإن�س���اٌن ب�س���يٌط هادٌئ عاديٌّ فاّلٌح ف ي اإحدى قرى )الفولغا( مبقاطعِة )�س���اراتوف( ولكّنَك ت�س���تطيُع اأن متّيَزُه من 
بنِي الآخرين بج�س���ِدِه القويِّ املتنا�س���ِق، وبجماِله، وابت�ساَمِته ِاّلتي تنمُّ عن �س���فاِء نف�ِسِه، عندئٍذ ل ي�سُعَك اإّل اأن متّلَي منُه 

ناظَريك. 

- 2 -

وف ي احلرِب، اإذ يدوُر الّنا�ُص دومًا حوَل املوت، ي�س���بحوَن اأف�س���ل، وت�سقُط عنُهم كلُّ الأدراِن كما ين�سلُخ اجللُد املّيُت اإذ 
حترُقُه ال�سم�ُص، ول يبقى ف ي الإن�ساِن �سوى الّنواة.

اأده�َص املالزُم )يجوُر( اجلميَع ببطولِتِه احلربّيِة حتى وقعْت املاأ�س���اة، فف ي معركِة )كور�س���ك( حنَي ا�سعلْت قذيفٌة دباَبَته 
ة، وبعملّياِت الّتجميِل اأعادوا لُه اأنَفُه و�سفتيه وجفنيه واأذنيه. جنا )يجوُر( من املوت، ولكنَّ وجَهُه احرتَق ب�سدَّ

- 3 -

ح�س���َل يج���وُر على اإجازٍة ملّدِة ع�س���ريَن يومًا ف�س���افر لي���زوَر اأهَلُه وهبَط القريَة مع الغ�س���ق. ارتقى ال���ّدرج َودقَّ الباَب 
ه �س���وَته.. و�س���األْتُه ماذا تري���ُد ياولدي؟ - جئُت  ���ه َمْن بالباب فاأجاب: املالزم )دريوموف( … مل تعِرْف اأمُّ و�س���اَحت اأمُّ
َها  حاماًل ملاريا الّتحّيَة من ابنها.. وراَح يحكي لها عن ابِنَها، اأي عن نف�ِسِه بالّتف�سيل. وباخت�سار عن املعاِرِك التي خا�سَ

اَبِته. بدبَّ
اأعّدوا له فرا�س���ًا فوَق الفرِن، ومن خلِف ال�ّس���اتِر ترّدَد �سوُت �س���خرِي الأِب، اأّما الأمُّ فقد جافاها الّنوم، ورقَد املالزُم على 
بطِنِه دافنًا وجهُه ف ي راحتيِه وفّكَر بينُه وبنَي نف�سِه: اأمَن املعقوِل اأّنها مل تعرفني؟ اأمَن املعقوِل؟ اأّمي يا اأّمي … وا�ستيقَظ 
ف ي ال�س���باِح و�س���اأَل عن كاتيا فاأر�س���لْت الأمُّ ابَن اجلرياِن ف ي طلِبَها فاأتْت مهرولًة وبدْت يانعًة رقيقًة طّيبًة، وجميلًة اإىل 

درجِة اأنَّ املنزَل توّهَج كالّذهِب اإْذ َهلَّت.

الّدر�س الّثالث

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة الن�ّص قراءة جهرّية معّبة.. 1
فهم الّن�ّص وحتليله.. 2
ة وتذّوق الّن�ّص جمالّيًا. . 3 معرفة عنا�سر الق�سّ
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- 4 -

ه مرحبًا يا ولدي العزيز، لقد جاَءَنا ر�س���وٌل منَك �س���خ�ٌص  ى ر�س���الًة من اأمِّ ع���اَد اإىل الفوِج وبعَد حوايل اأ�س���بوعني تلقَّ
ُخني على هذه الأفكار ويقوُل ما اّلذي يدُعوُه اإىل  َك اأنَت الذي زرَتَنا،واأبوَك يوبِّ ُل اإيلَّ اأنَّ طيٌب جّدًا لكّن وجَهُه قبيٌح.. وُيَخيَّ
ي لوكاَن هَو؟ ال�ّسخ�ُص اّلذي لُه وجٌه كهذا يحقُّ لُه اأن يفخَر ِبِه … فكتَب لها ر�سالًة َنَعم اإنَّ من كان ف ي زيارِتُكم هَو  التَخفِّ

اأنا ابنكم … 
ه اإىل القريِة و�س���معُتُه يقوُل  وبع���َد ف���رتٍة اأقبَل نحَوه اأحُد اجلنوِد راك�س���ًا ثمَّ قال هناَك مْن ي�س���اأُل عنَك اأيُّها الّنقيُب فتوجَّ
مرحب���ًا ي���ا اأّمي وراأيُت ام���راأًة اأخرى تقول: لقد قّررُت اأن اأعي����صَ معَك اإىل الأبد. نعْم هذِه هي الفطرُة يبدولَك الإن�س���اُن 

ب�سيطًا ولكن عندما حتلُّ حمنٌة ع�سيبٌة تت�ساعُد من اأعماِقِه قّوٌة عظيمٌة. 

املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة
بعد قراءة املقاطع اأرجومنك اأن حتاول حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص: 

الفكرة العاّمة للن�ّص

ب. جمال الإن�سان ف ي جوهرهاأ. جمال الإن�سان ف ي �سكله

الفكر الّرئي�صة 
ة:  ة والآن �ضنحاول اأن نرّتب اأحداث الق�ضّ لقد قراأنا ن�ّص الق�ضّ

)يجور( فالح ب�سيط من اإحدى قرى الفولغا. ■

جناة )يجور( من املوت ولكّن وجهه احرتق ب�سّدة. ■
م�ساركة )يجور( ف ي القتال دفاعًا عن بلده وتعّر�ص دبابته لالإ�سابة. ■
مقابلة )يجور( حلبيبته )كاتيا( التي مل تتعّرف عليه ب�سبب اإ�سابته. ■
عودة )يجور( اإىل مع�سكره لأّنه مل ي�ستطع اإخبار اأمه ووالده عن نف�سه بعد اأن تغرّي �سكل وجهه. ■
اأمه ووالده مل يتعّرفا عليه ب�سبب الّت�سّوه الذي اأ�ساب وجهه. ■
ح�سوله على اإجازة وعودته اإىل بيته لروؤية اأهله. ■
قدوم الأب والأم و)كاتيا( لروؤية )يجور( ف ي مع�سكره واإخبارهم له عن حّبهم له. ■
و�سول ر�سالة من الأم اإىل )يجور( ت�ستعلم عن حاله وعن ال�ّسخ�ص الذي زارهم واإخبار يجور لها باحلقيقة.  ■

الأدران: الأو�ساخ. مهرولة: م�سرعة. حمنة: م�سيبة.
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الفهم وال�صتيعاب
هّيا بنا نحاول الإجابة عن الأ�ضئلة م�ضتعينني بالّن�ّص: 

امالأ البطاقة الآتية: ■

ة: مو�ضوع الق�ضّ

ال�ّضخ�ضّيات:

البيئة الّزمانّية واملكانّية:

ة؟ حّدد �سفاته اخُللقّية واخَللقّية ……………………………………………………… ■ من بطل الق�سّ
………………………………………………………………………………………………

حّدد احلادث الّرئي�ص من احلوادث الآتية:  ■
اأ. ذهاب يجور اإىل اأهله. ب. ت�سّوه وجهه. ت. خوفه من مقابلة حبيبته.

كيف ت�سّرف يجور عندما و�سل اإىل بيته؟ ومَل مْل يعرفه والداه؟ ■
………………………………………………………………………………………………

ما اّلذي جعله يعقد العزم على العودة اإىل الفوج �سريعًا؟ وماذا قّرر عند و�سوله؟ ■
………………………………………………………………………………………………

ح معنى القول الآتي، وبنّي راأيك ف يه: )ال�ّسخ�ص اّلذي له وجٌه كهذا يحّق له اأن يفخر به(. ■ و�سّ
………………………………………………………………………………………………

ة اإىل اجلمال الّروحي ما العبارة الّدالة على ذلك؟ وما راأيك مبوقفها؟ ■ ارتقى جمال كاتيا اجل�سدي ف ي الق�سّ
………………………………………………………………………………………………

مَل ي�سبح الّنا�ص اأف�سل ف ي احلروب، وما الأدران التي تن�سلخ عنهم؟ ■
………………………………………………………………………………………………  

ة يبزان اجلمال الإن�سايّن. ■ حّدد موقفَ ني من الق�سّ
………………………………………………………………………………………………

ممتاز يا بطل
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املعنى الّلفظّي والّدليّل
بنّي معنى كلمة )الّنواة( بح�ضب ال�ّضياق ف يما ياأتي: . 1

اأ. ل يبقى ف ي الإن�سان �سوى الّنواة. …………… ب. اأكلت الّثمرة وزرعت نواتها …………… 
اأّلف جملًة على منط اجلملة الآتية: . 2

)ال�ّسخ�ص اّلذي له وجٌه كهذا يحّق له اأن يفخر به(: ………………………………………………………
بنّي دللة ما حتته خط: . 3

ت. ظلمة اأّول الّليل. ب. ظلمة منت�سف الّليل.  اأ. الّظالم.  هبط القرية مع الغ�سق: 
ت. بكت ب�سوت مرتفع. ب. تهّياأت للبكاء.  اأ. بكت ملتاعة.  اأجه�ست بالبكاء: 

بارك الل�ه ف يك
الّتدريبات القرائّية

وتّي. اقراأ املقطع الأخري مراعيًا �سبط الكلمات والتلوين ال�سّ

اأح�شنت
التذّوق

مي …. 1 مي يا اأ من املعقول؟ اأ ّنها مل تعرفني؟ اأ من املعقول اأ اأ
اأكمل القول ال�ّضابق مبا ل يتجاوز ثالثة اأ�ضطر معتمداً الأ�ضلوب الّت�ضويرّي.

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

امالأ اجلدول باملطلوب: . 2
اأ. املنزل توّهج كالّذهب اإذ هّلت. ب. اأنت يا بنّي كالع�سفور رقًة.

وجه ال�ّضبهامل�ضّبه بهاأداة الّت�ضبيهامل�ضّبه
الغر�ص من 

الّت�ضبيه

تعّلم من اأغرا�ص الّت�ضبيه: الّتو�سيح، تاأكيد الأفكار، جمال الّت�سوير، نقل امل�ساعر والأحا�سي�ص.
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الّتقومي اخلتامّي
عّلل كتابة الهمزة الأّولية ف يما يلي: ادخْل - ا�ستيقَظ - ابنك - اأبّلُغها. 1

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………

اذكر اأوزان الكلمات الّتالية: عاد - طقطقة - ارتقى . 2
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

فة امل�ضّبهة من كلمة: )�ضوء( . 3 اكتب ا�ضم الّتف�ضيل وال�ضّ
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

اأعرب العبارة الآتية مفردات وجماًل: )اأقبَل نحَوُه اأحُد اجلنوِد راك�سًا(. . 4
اأقب���َل:……………………………………………………………………………………………
نح���َوُه:……………………………………………………………………………………………
اأح���ُد:……………………………………………………………………………………………
اجلن���وِد:…………………………………………………………………………………………
راك�س���ًا:…………………………………………………………………………………………
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اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق

اخلال�صة
بعد النتهاء من الّدر�ص املمتع عليَّ اأّوًل اأن اأ�سكرك على تفاعلك املمّيز. 

والآن دعنا نتذّكر معاً اأنت واأنا ما قد اأخذناه، فنحن: 
���ة م���ن الأدب العاملّي الأجنب���ّي املرتجم اإىل الّلغة العربّية، لكاتب رو�س���يٍّ ا�س���مه »األك�س���ي  عرفن���ا اأّن الق�سّ  ■

تول�ستوي« غر�سها اإبراز اجلمال احلقيقّي.
ة وحتليل عنا�سرها. قمنا بقراءة الق�سّ  ■

ة. تذّوقنا جمال الّلغة ف ي الق�سّ  ■

حاولنا اأن ن�ستخرج جمموعة من الكلمات من املعجم وتعّرفنا معانيها.  ■

حاولنا تذّوق الن�ّص جمالّيًا.  ■
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احلال

تاأّمل وتذّكر
عزيزي الّتلميذ: لنتذّكر معاً ما ياأتي:

تعّلمنا ف ي الّدرو�ص ال�ّضابقة: 
املفعول به: وهوا�سٌم من�سوٌب يدّل على )من( اأو)ما( وقع عليه فعل الفاعل.

املفعول ف يه: وهوا�سم من�سوٌب يذكر لتحديد زمان اأومكان حدوث الفعل وهونوعان: ظرف زمان وظرف مكان
املفعول لأجله: وهوم�سدٌر قلبيٌّ يذكر لبيان �سبب وقوع الفعل اأوالغاية منه.
املفعول املطلق: وهوم�سدٌر من�سوٌب من لفظ الفعل ياأتي بعده ليوؤّكد معناه.

بن���ّي الغ���ايل اأّل���ف اأربع جمل متنّوعة: الأوىل حتوي مفعوًل به والّثانية مفع���وًل ف يه والّثالثة مفعوًل لأجله والّرابعة 
مفعوًل مطلقاً. 

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف احلال. ذكر اأنواع احلال.. 1
اإعراب احلال املفردة واجلملة. توظيف احلال ف ي جمل وفقرات.. 2

الّدر�س الّرابع
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تذّكر يا �ضديقي اأّن: 

الّنكرة: ا�سٌم يدّل على مدلوٍل غري معنّي اأوحمّدٍد ومن عالماته التنوين. 
املعرفة: ا�سٌم يدّل على مدلول معنّي وحمّدٍد ومعروف.

بنّي الغايل اقراأ ال�ّسوؤال بدّقة م�ستعينًا بالقاعدة ال�ّسابقة واأنا واثق باأّنك �ستجده �سهاًل.
�ضع دائرة حول ال�ضم النكرة ف يما يلي: )مدينًة - دم�سق - املدر�سة - قلم الّر�سا�ص(. 

اأح�شنت االإجابة

الأمثلة
اقراأ �ضديقي الّتلميذ املثالني الآتيني بعد اأن جتل�ص جلو�ص الأبطال، ثّم اأجب: 

اأ. �سّق املركب عباب الأمواج متماياًل مبهابة.
ب. بدا البحر �ساحكًا.

ما الكلمة التي بّينت حال كّل من املركب والبحر عند وقوع الفعلني )�سّق - بدا(؟ اأجاءت نكرة اأم معرفة؟ . 1
…………………………………………………………………………………………………

هل ال�سم الذي بّينت احلال هيئته والذي ي�سّمى )�ساحب احلال( نكرة اأم معرفة؟. 2
…………………………………………………………………………………………………

ما عالمة اإعراب ال�سم املن�سوب ف ي اجلملتني ال�ّسابقتني؟   . 3
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…………………………………………………………………………………………………

اأنا واثق من اأّنك ت�ضتطيع تعريف احلال. عّرف احلال بعد جمع اإجاباتك ال�ّضابقة.

حماولة جيدة

ال�صتنتاج
احلال: ا�سم من�سوب يذكر ليبنّي هيئة ا�سم معرفة �سبقه عند وقوع الفعل وي�سّمى هذا ال�سم: )�ساحب احلال(.

تدّرب
اأ�ضر اإىل احلال و�ضاحب احلال ف ي العبارة: و�سف ال�ّساعر الّطبيعة متاأّماًل جمالها. ■

…………………………………………………………………………………………………

�ض���ع احلال و�ض���احب احلال املنا�ض���بني ف ي الفراغات: و�سل …………………  اإىل هدفه ………………… ■

ممتاز

الأمثلة
ما راأيك �سديقي اأن ننتقل اإىل القاعدة الّثانية؟

اقراأ �ضديقي الّتلميذ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب: 

باأ

جل�ست قرب ال�ّساطئ اأراقب البحر.جل�ست قرب ال�ّساطئ مراقبًا البحر.

�سّق املركب العباب وهو يتاأّلق.�سّق البحر العباب متاأّلقًا.

دّل على احلال و�ساحبه ف ي مثايل العمود )اأ(. اأجاء مفردًا اأم جملة؟. 1
كيف جاءت احلال ف ي املثال الأّول من العمود )ب(؟ . 2
ما الذي حّل حمّل احلال ف ي املثال الّثاين من العمود )ب(؟ اأهي جملة ا�سمّية اأم فعلّية؟. 3
اجمع اإجاباتك وحّدد نوَعي احلال.. 4



89

ال�صتنتاج
تاأتي احلال: ا�سمًا مفردًا اأوجملة )ا�سمّية اأوفعلّية(. 

وفقك الل�ه

تدّرب
�ضع خطاً حتت احلال ف يما يلي: 

�س���عيت اإىل املجد فرحًا، كانت عزميتي قوّية، وم�س���يت واثقًا من الّن�س���ر، وقد اأ�سعدين الإ�س���رار على املتابعة واأنا اأذّلل 
عوبات وا�ستمتع بلّذة الّنجاح. ال�سّ

حّول احلال املفردة ف يما �ضبق اإىل حال جملة، واحلال اجلملة اإىل حال مفردة.
…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

اأح�شنت االإجابة

الأمثلة 
يا بطل اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم �ضاركني الإجابة عن الأ�ضئلة: 

اأ. جل�ست قرب ال�ّساطئ اأراقب البحر. 
ب. تهم�ص الّرمال ف ي خفوت وهي تبتلع املياه. 

ت. راحت الأمواج ت�سرب ال�ّساطئ والبحر منب�سط. 

دّل على احلال ف ي الأمثلة ال�ّسابقة واذكر نوعها.. 1
حّدد �ساحب احلال ف ي كّل منها.. 2
جاء �س���احب احلال ف ي املثال الأّول �س���مريًا مت�ساًل ف ي حمّل رفع فاعل: ما الذي ربط بني احلال و�ساحبه اأهو �سمرٌي . 3

مّت�سٌل اأم م�سترت؟
ما احلرف الذي �سبق كاًل من جملتي احلال ف ي املثاَلني الّثاين والّثالث؟ اأهو واوالعطف اأم واواحلال؟. 4
ما اّلذي تال واواحلال ف ي املثال الّثالث؟. 5
ما حمّل اجلمل احلالّية من الإعراب؟. 6
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ال�صتنتاج
اجلملة الفعلّية اأوال�س���مّية التي تقع ف ي حمّل ن�س���ب حال ل بّد لها من رابٍط يربطها ب�ض���احب احلال. وهذا الّرابط: اإّما 

مري معًا. مري واإّما الواواحلالّية واإّما الواو وال�سّ ال�سّ

تدّرب
اأمتم اجلمل الآتية بحاٍل جملة مبّيناً الّرابط:

الّرابط ………………… ■ تاأّملت الّطبيعة ………………………… 
الّرابط ………………… ■ واجهت م�ساعب احلياة ………………… 
الّرابط ………………… ■ ا�ستمعت اإىل املو�سيقا …………………… 

ممتاز

الأمثلة
والآن يا بنّي �ضنتعّرف القاعدة الأخرية ف ي در�ضنا اليوم فهّيا بنا نقراأ املثال، ثّم جنيب عن الأ�ضئلة: 

تدحرجت الأمواج على ال�ّساطئ من جديد، وقد تعانقت عناقًا �سديدًا، مرغيًة، مزبدًة بابت�ساماٍت ف�سّيٍة.
عالم دّلت جملة )وقد تعانقت(؟ ما اإعرابها؟. 1
هل دّلت كّل من: )مرغيًة - مزبدًة( على هيئة الأمواج؟ اأعربهما.. 2

وفقك الل�ه

ال�صتنتاج
قد تتعّدد احلال �سواٌء اأكانت ا�سمًا مفردًا اأم جملة.

تدّرب
اأكمل �ضديقي البطل الفراغ بحاٍل منا�ضبة ف يما ياأتي: 

رف يق���ي …………………………………………………………………………………… �س���اهدت 
واأرجومنك �ضديقي الّتلميذ اأن تعرب اجلملة الآتية ف ي دفرتك: ي�ضموالإن�ضاُن وهوين�ضُد اخُللَق والعلَم.

َي�س���مو:……………………………………………………………………………………………
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الإن�س���اُن:…………………………………………………………………………………………
وه���و:……………………………………………………………………………………………
ين�س���ُد:……………………………………………………………………………………………
اخُلل���َق:……………………………………………………………………………………………
والِعل���َم:……………………………………………………………………………………………

الّتقومي اخلتامّي
امالأ اجلدول الآتي باملطلوب: . 1

قال تعاىل: {وجاوؤوا اأباهم ِع�ساًء يبكون}. ■
قال تعاىل:{فبعث اهلل النبّيني مب�ّسرين ومنذرين}. ■
راأيت الهالل بني الغيوم. ■

روابط جملة احلال�ضاحبهانوعهااحلال

حّول احلال ف ي اجلملة الآتية اإىل حال مفردة: . 2
م�سيت اإىل غايتي وقد وثقت بالفوز.

…………………………………………………………………………………………………

اجعل الأ�ضماء الآتية حاًل ف ي جمل مف يدة: )متلّهفة - م�سرعاٍت - م�ستغرقني(.. 3
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………
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اأرّح���ب ب���ك عزي���زي التّلميذ ف�ي مقطع من م�س���رحّية: )تاجر البندقّية( ل���  )وليم �سك�س���بري( )1564 - 1616( م در�ص ف ي 
�سرتاتفورد البيطانية، فاأملَّ بالفرن�سية و الاّلتينّية، وارتبط ف ي لندن بحياة امل�سرح، قام باأعمال متنّوعة   

بداأت مبلّقن، فممّثل، فمراجع، ومنّقح للم�سرحيات، فموؤّلف بارز. من اأعماله: )هملت - ُعطيل(.
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تاجر البندقّية

الّدوق: اأنطونيو هنا؟!
اأنطونيو: اإيّن رهن اإ�سارة �سمّوكم.

خر، جمّردًا من الإن�سانّية. الّدوق: اإّنك لتواجه خ�سمًا قّد من ال�سّ
اأنطونيو: لقد �سمعت اأّن �سمّوكم قد بذلتم جهدًا عظيمًا لتخّففوا من �سّدة مطالبه وتخلي�سي من براثنه.

الّدوق: ليتوّجه من يدعو اليهودّي للمثول اأمام املحكمة.
���ك، فاإن اأنكرمت هذا فلتقع  �ض���ايلوك: لقد �س���ارحت �س���مّوكم مبا اأهدف اإليه ولقد اأق�س���مت اأن اآخذ حّقي اّلذي ف ي ال�سّ
���ل الّظفر بقطعة حلٍم فا�سٍد على ثالثة اآلف دوقّية؟  خمالفتكم اأنظمة مدينتكم على كواهلكم، ول�س���وف ي�س���األني مَل اأف�سّ

ولكّنني لن اأجيب. 
ب�ضانيو: اأف يقتل الّنا�ص كّل ما يكرهون؟

�ضايلوك: اأيكره الإن�سان ما ل يرغب ف ي قتله؟
اأنطونيو: اأرجوك اأن تتذّكر اأّنك تناق�ص اليهودّي، اإّنه لأ�س���هل عليك اأن تتوّجه اإىل ال�ّساطئ لتاأمر ماء املحيط اأن يخف�ص 
من ارتفاعه، واأن ت�س���األ الّذئب مِلَ اأبكى الّنعجة بافرتا�ص �س���غريها … اإذا كان ف ي ا�س���تطاعتك اأن تفعل ذلك، فاإّن ف ي 

رب من احلقد، ولكن عّجلوا باإعالن القانون. و�سعك اأن تلنّي قلب اليهودّي، ويغرّي هذا ال�سّ
ب�ضانيو: هذه �سّتة اآلف دوقّية خذها مقابل اآلفك الّثالثة، وتنازل عن هذا اجلزاء.

�ضايلوك: لواأّن كّل دوقّية من هذه الآلف ال�سّتة ق�سمت �سّتة اأ�سعاف و�سار كّل ق�سم منها دوقّية ملا ر�سيت.

املفردات اجلديدة

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
فهم الّن�ّص وحتليله.. 1
تعّرف مقّومات العمل امل�سرحّي.. 2
تذّوق الّن�ّص اأدبيًا وجمالّيًا.. 3

الّدر�س اخلام�س

ك: الوثيقة. دوقّية: عملة نقدّية.  براثن: خمالب. املثول: احل�سور. ال�ضّ
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الفكرة العاّمة
بعد قراءة الن�ص اأّي الفكر الآتية متّثل الفكرة العاّمة للّن�ّص:

ت. ا�ستدانة ب�سانيو املال.ب. م�ساركة اأ�سدقاء اأنطونيو ف ي حمنته.اأ. حماكمة اأنطونيو واإبراز حقد اليهود.

الفكر الّرئي�صة
رّتب الفكر الآتية كما وردت ف ي الّن�ص لتح�ضل على تلخي�ص لأحداث امل�ضرحّية: 

حماولة الّدوق م�ساعدة اأنطونيو وا�ستدرار عطف �سايلوك. ■
ح�سور اأنطونيو اإىل املحكمة. ■
اأ�سباب حقد �سايلوك على اأنطونيو. ■
رف�ص �سايلوك ا�سرتحام الّدوق واإظهار بغ�سه لأنطونيو. ■
رر عن اأنطونيو. ■ تدّخل ب�سانيو لرفع ال�سّ
عر�ص املال امل�ساعف على �سايلوك. ■
مواجهة اأنطونيو ل�سايلوك وطلبه من املحكمة اإ�سدار احلكم.  ■
رف�ص �سايلوك للمال واإ�سراره على الق�سا�ص. ■

الفهم وال�صتيعاب
اأرجومنك قراءة الن�ّص، ثّم قراءة اأ�ضئلة الفهم وال�ضتيعاب وحماولة الإجابة عنها: 

ما الق�سية التي يطرحها الّن�ّص: …………………………………………………………………… . 1
ما اجلوانب التي ك�سفها الّدوق  ف ي حديثه عن �سخ�سية �سايلوك؟ …………………………………………… . 2
كيف واجه اأنطونيو حمنته مع �سايلوك؟ ……………………………………………………………… . 3
ما ال�ّسرط الذي و�سعه �سايلوك على اأنطونيو اإذا مل ي�سّدد املال ف ي الوقت املحّدد؟ …………………………. 4

 ………………………………………………………………………………………………

ك؟ ……………………………………………………. 5 مب عّلل �سايلوك اإ�سراره على تنف يذ �سرط ال�سّ
 ………………………………………………………………………………………………

اإلم اأف�سى نقا�ص ب�سانيو و�سايلوك؟ ………………………………………………………………… . 6
اذكر الباهني التي �ساقها اأنطونيو على ياأ�سه من تغيري اليهودّي موقفه من تنف يذ ال�ّسرط.. 7

 ………………………………………………………………………………………………
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امالأ اجلدول الآتي باملطلوب: . 8

الهدف الذي ي�ضعى اإليه الكاتب

البيئة الّزمانّية واملكانّية

ال�ّضخ�ضّية املحورّية و�ضماتها

ال�ّضخ�ضية املعار�ضة و�ضماتها

املعنى الّلفظّي والّدليّل
امالأ الفراغات بالكلمات املنا�ضبة: . 1

مفرد كلمة )براثن( ……………  ■ جمع كلمة )القانون( هو …………  
مرادف كلمة )مرام( هو ……………  �سّد كلمة )�سعب( ……………  ■

حيحة:. 2 اخرت الإجابة ال�ضّ
حيح لكلمة )اجلزاء( - اإّنك لن تنزل عن هذا اجلزاء )الق�ساء - العقاب - احلكم(. ■ املعنى ال�سّ
رب من احلقد )القتل - الّنوع - الإيقاع(. ■ رب( - اأن مت�سي ف ي هذا ال�سّ املعنى ال�ّسياقي لكلمة )ال�سّ

ه���ات من الن�ّص كلم���ات تنتمي اإىل جمال: )الّتجارة( ……………………………………………………. 3

الّتدريبات القرائّية
وتّي وتعابري الوجه.  توّزع اأنت ورفاقك اأداء احلوار مراعني الّتلوين ال�سّ

التذّوق
عّلل ق�سر احلوار على ل�سان ب�سانيو وطوله على ل�سان باقي ال�ّسخ�سّيات.. 1

…………………………………………………………………………………………………

اذكر امل�ساعر التي انتابتك تاه اأنطونيو و�سايلوك …………………………………………………………. 2
حّول الّت�سبيه الّتاّم اإىل ت�سبيٍه بليٍغ ف يما يلي:. 3

اأ. قلبه كاحلجر ق�سوًة. ب. حقده كالّليل ف ي الّظلمة. 
 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………
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الّتقومي اخلتامّي
رّتب الكلمات الآتية بح�ضب ورودها ف ي املعجم املدر�ضّي: مغنم - ا�ستدّر - يرتاءى - تعف يه.. 1

…………………………………………………………………………………………………

جّرد الكلمات اّلتي و�ضع حتتها خطٌّ من )ال ( الّتعريف، ثّم ا�ضبطها بال�ّضكل املنا�ضب: . 2
�ستاأخذك الّرحمة ملا اأ�سابه من اخل�سائِر. …………………………………………………………… ■
هّبت العوا�س���ُف. ………………………………………………………………………………… ■
■ ……………………………………………………………………… . خر الأ�س���مِّ قّد قلبه من ال�سّ

عّلل حذف الألف ف يما و�ضع حتته خطٌّ مّما ياأتي:. 3
اأ. مَل تف�سل الّظفر؟ ب. مي�سي ف ي هذا احلقد

…………………………………………………………………………………………………

  … ………………………………………………………………………………………………

ابرًا(. 4 اأعرب اجلملة الآتية: )اإيّن اأواجُه َخ�سمي �سَ
اإيّن:……………………………………………………………………………………………
اأواجُه:…………………………………………………………………………………………… 
َخ�س���مي:………………………………………………………………………………………
�سابرًا:…………………………………………………………………………………………… 

اأح�شنت االإجابة يابطل
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ة من الأدب العاملّي للكاتب الرو�سّي اإيفان تورغينيف: )1818 - 1883(م، وهو اأ�ستاذ ف�ي  اأّرحب بك عزيزي التّلميذ مع ق�سّ
ة والرواية، له اأعمال كثرية منها: روايات )رودين، ع�ّص الّنبالء، والآباء والبنون وغريها(. الق�سّ
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الّتلخي�س

اأّرحب بك جمدداً ولنتذّكر معاً بع�ص املعلومات التي تعّلمناها �ضابقاً ونريد اأن نراجعها معاً

ة عنا�ضر الق�ضّ

املغزىاحلّلالعقدةالأحداثال�ّسخ�سّياتاملكانالّزمان

تدّرب

ع�صفوْر 
�ُص وكاأمّنا  َر َخطَوُة، واأخذ يتل�سّ كنُت عائدًا من ال�سيِد، َف�ِسْرُت ف ي درِب ب�ستاٍن، وكاَن كلِبي يجري اأمامي. وفجاأًَة �سغَّ

�سعَر ب�سيٍد اأماَمه.
ري على طوِل الّدرِب، فراأْيُت ع�سفورًا �سغريًا له رقعٌة �سفراُء قرب منقاره، ووَبٌر على راأ�سه وقد �سقَط مْن  �سّرْحُت ب�سَ

غرَييِن. ُع�ّسِه، كانِت الّريُح القوّيُة تهّز اأ�سجاَر البتول ف ي الّدرِب وقَعَد ِبال َحراٍك، نا�سرًا بعجٍز جناَحْيِه ال�سّ
���دِر ينطلُق من �سجرٍة قريبٍة، وي�سقُط كاحلجِر اأماَم بوِز  كاَن كلبي يقرتُب منه بُبطٍء، واإذا بع�س���فوٍر عجوٍز اأ�س���وِد ال�سّ
الكلِب متامًا، ويقفُز مّرتنِي اأونحَوُهما باّتاِه �س���دِقِه املفتوِح ذي الأنياِب وهومنفو�ُص ال�ّسعِر، م�سّوٌه، ُير�ِسُل �سْوتًا ُم�سَتميتًا 

بائ�سًا.
���غرِي، وَحَماُه بج�س���دِه، ولكّن ج�س���ِدُه ال�س���غرَي كّله كاَن يرتع�ُص من الّذعر وقد تق�ّس���ى �س���وُته  اندفَع ِلنجدِة وليِده ال�سّ
الّنحيُل، وُبّح، وهَمَد ُم�س���حّيًا بنف�ِس���هِ ! ل ُبّد اأّن الكلَب كان يبدوله غوًل هائالً ! ومع ذلَك مل ي�س���َتِطْع اأْن يقَبَع ُمنَزويًا على 

غ�سِنِه العايل الآمِن،دفَعْته من فوقه قّوٌة اأقوى من اإراَدِته.
توّق���َف كلبي )تريزور( وتَراَجَع، والّظاهُر اأّنُه هواأي�س���ًا اعرتَف بهذِه القّوِة. اأ�س���ِرْعُت اأدعو كلبي املُرتبَك، وان�س���َرْفُت 

باحرتام.
غرِي الُبطويّل، اإزاَء �َسْوَرِة ُحّبه. اأجل، ل ت�سحكوا.. �سعْرُت باحرتام اإزاَء هذا الّطائِر ال�سّ

الّدر�س ال�ّصاد�س

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حتليل ن�ّص اإىل عنا�سره الّرئي�سة.. 1
تعريف الّتلخي�ص. تعداد �سروط الّتلخي�ص.. 2
3 .. تلخي�ص ن�صٍّ
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كنُت اأفكر: احلّب اأقوى من املوَت، ومن رهَبة املوِت، واحلياُة به وحَدُه، وباحلّب وحَدُه ت�ستمّر وتتحّرُك.
���ة ال�ّض���ابقة اإىل عنا�ض���رها وفق املخّطط  ���ة /ع�ض���فوْر/ اأكرث من مّرة، وحاول حتليل الق�ضّ عزي���زي التلمي���ذ اق���راأ ق�ضّ

الآتي:

ة عنا�ضر الق�ضّ

اخلامتة واملغزىالعقدةالّزمان واملكانال�ّضخ�ضّياتاحلدث 3احلدث 2احلدث 1 

ة هو:  احلدث الّرئي�ص الذي ُبنَيت عليه حوادث الق�سّ
……………………………………………………………………………………………………

اأح�ضنت الإجابة والآن يا بطل امل�ضتقبل … 
ِة: اإقراأ الّتلخي�ص الآتي للق�ضّ

يِد اأخَذ كلبي يتَمّهُل، وعندما نظرُت راأيُت ع�سفورًا اأزَغَب الّري�ِص يحاوُل الطرياَن عبثًا ليعوَد  ف ي اأثناء عودتي من ال�سّ
ِه وفجاأة انق�صَّ ع�سفوٌر كبرٌي ُيهاجُم الكلَب املُخيف. اإىل ع�سِّ

غري، يناورُه بج�سٍد �سئيٍل، والكلُب ذو  بداأ ينتف�ُص ِب�س���ّدٍة، ينف�ُص ري�َس���ه، وهو يهُدُر ب�سوِته لرُيعَبه ُمدافعًا عن ابِنِه ال�سّ
ة احلبِّ تلك وهي تواجُه  تًا اأمامه، ناديُت كلبي وان�س���رفُت، واأنا اأ�س���عر باحرتام اأماَم قوَّ ُه ا�س���توى ميِّ الأنياب يهاجمُه، لِكنَّ
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. ِة احُلبِّ املوت، اإّنها غريزُة الّت�سحية التي ل تدرُك حجَم اخلطِر اأماَم قوَّ
قارن ن�ص الّتلخي�ص بالّن�ّص الأ�سلّي من حيث العنا�سر ال�ّسابقة. . 1

………………………………………………………………………………………………

ة احلوادث الفرعّية؟ ………………………………………………………… . 2 هل ت�سّمن  تلخي�ص الق�سّ
هل ت�سّمن حوارًا داخلّيًا اأوخارجّيًا؟ …………………………………………………………………. 3
ة وجملها نف�سها ف ي الّتلخي�ص اأم ا�ستبدلت بجمل اأخرى توؤّدي معناها؟ . 4  هل ا�سُتعملْت األفاظ الق�سّ

………………………………………………………………………………………………

جّم���ع اإجاباتك وعّرف لنا الّتلخي�ص وعّدد عنا�س���ره. …………………………………………………. 5
………………………………………………………………………………………………

ة ما ف ي اأ�سطر حمّددة. الّتلخي�ص: عملّية اخت�ساٍر مو�سوعّيٍة لن�ّص معنّي اأوق�سّ
ة: يتطّلب تلخي�ص الق�ضّ

ة. ذكر احلوادث املهّمة ف ي الق�سّ  ■

ة. املحافظة على الفكرة والّزمان واملكان وال�ّسخ�سّيات وعنوان الق�سّ  ■

اإعادة ال�سياغة باأ�سلوب ذاتّي يعّب عن امل�سمون بو�سوح واأمانة ودّقة.  ■

���ة: )اجلمال الإن�ض���ايّن( باأ�ضلوبك ف ي ع�ضرة اأ�ضطر )اعتمد ف ي  �ض���ديقي العزيز اأنا واثق من جناحك ف ي تلخي�ص ق�ضّ
ة ال�ّسابقة(. ة اإىل عنا�سرها كما فعلت ف ي الق�سّ الّتلخي�ص على حتليل الق�سّ

……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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والآن عزيزي الّتلميذ كيف تعرف اأّنك متّكنت من مهارة الّتلخي�ص؟
ة: /ع�ضفورا ال�ّضّيدة بريونيه / مبا ل يتجاوز �ضّتة اأ�ضطر منتبهاً خلطوات  قم بفح�ص نف�ضك من خالل تلخي�ص ق�ضّ

الّتلخي�ص.

……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………
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طّبق
ع�ضفورا ال�ضّيدة بريونيه

كاَن عنَد الأرملِة بريونيه زوٌج من ع�ساف رِي الكناري يغّردان ف ي القَف�صِ ليَل نهار ويتقاَفزاِن ويتناَفراِن. كاَن الكنارّياِن 
َيا  باِح مَع اأّوِل خيوِط ال�ّسم�ِص ويبداآِن تقا�سيَمُهما ف ي احلو�ِص متنّقَلنِي من غ�سٍن اإىل غ�سٍن، بعَد اأن ق�سَ ي�سُحواِن ف ي ال�سّ
���باِح البهيِج. حينئٍذ تنه�ُص  ليلًة ُيالحُق اأحُدُهما الآخر، فجاأًة يُكّفاِن عن ذلك وُيطِلقاِن اأ�س���جى الأغاريِد ف ي ف�س���اء ال�سّ
���ُب على روؤو�ِص اأ�سابِع قدَميها، وترفُع ذراَعها نحَو الع�س���فوَريِن الأ�سَفريِن ِلُتالِم�َص القف�َص وقد  ال�س���ّيدُة حاف يًة، وتنت�سِ
�س���اَقها حّبها اأكرَث اإذ كانْت ت�س���عُد على كر�س���ّي، وُتنِزُل القف�َص املعّلَق من مكانِه، وت�س���ُعُه اأماَم الّنافذِة املفتوحِة، حيُث 

كانت اأ�سّعُة ال�ّسم�ِص تتخّلل الأ�سجاَر الكثيفَة حُتّيي الع�سفورين.
كانِت الّنافذُة ُتطّل على �ساحٍة �سغريٍة دائرّيٍة، حتيُط بها بيوٌت وا�سعٌة، ُتظّلُلها اأ�سجاُر احَلْوِر الكثيفُة الأغ�ساِن والأوراِق 
ياِن  و�ساَء، ف ي هذه الُبقعِة كان الكنارّياِن الالمعاِن كالّذهِب مُي�سِ باأْفُرعها الّثخينِة، وتَلّطُف اجَلّو، وُتخّفُف ال�ّسم�َص وال�سّ

الّنهاَر ُكّله مغّرَدْيِن.
ُع لُكما َحّبًا يا �س���غريّي اجلميَلني. هكذا كانت ال�سّيدُة بريونيه تبداأُ  الآَن �س���اأنّظُف قَف�س���ُكما واأ�سقيُكما ماًء عْذبًا، واأ�سَ
ّررًة �سّبابَتها فوَق اأ�سياِخ القف�صِ كَمْن تعِزُف على قيثارٍة، وتغَرُق ف ي ُمغازَلِتِهما فتن�سى ُوعوَدها، كم من مّرٍة  �سباَحها مُمَ

ن�سَيت حّتى قهَوَتها ول �سّيما حنَي كانت ت�سُرُد ذكرياِتها على الع�سفوَريِن.
 … كانِت ال�ّسم�ُص التي تخُرُج اأ�سّعُتها من بني اأوراق ال�ّسجِر الكثيفِة قد اأنارِت القف�َص مثَل �سوٍء باهٍر. وكعادِتها مّرَرِت 

ال�س���ّيدُة �س���ّباَبَتها فوَق اأ�س���ياِخ القف�صِ فانَبَعث منها رننُي قيثارٍة اأغَرق قلَبها ف ي ُحزٍن ل قراَر له. تاأّملْت حلظًة، من اأيَن 
ينُبُع ذلك احلزُن الغريُب؟ مل َتِع �سيئًا. لكّن احلزَن تعّمَق، حفَر ف ي ُفوؤاِدها ُهّوًة انَدَفَع منها فجاأًة �سعوٌر عميٌق بالّراأفِة.

، اأ�سَفَقْت على هذيِن الع�سفوريِن الّلَذيِن كانا ُمرغَمنِي  تاأ�ّس���ِت ال�سّيدُة على م�سرِي الع�سفوريِن احلبي�َسنْيِ ف ي القف�صِ
على الّتقاُفِز بنَي اأغ�س���اٍن وهمّيٍة، ف ي حني اأّن الأ�س���جاَر باإمكاِنها اأن تكوَن ِفردو�َص ُحرّيِتهما، كان مُيِكُنُهما اأن ي�ستِمعا اإىل 
حل���ِن ُزرقِة ال�ّس���ماِء واأن ُيطلِقا اأجِنَحَتْيِهما ن�س���واَننِي ُمرفِرَفنِي ف ���ي الأثرِي الال متناهي، واأن يعودا فج���اأًة بعدما حّلقا ف ي 

خرى، ممتِزَجنِي باأ�سّعِة ال�ّسم�ِص.  ال�ّسماِء ِلَيُحّطا على الأر�ِص مّرًة اأُ
مل تكَتِف ال�سّيدُة بريونيه بالّراأفِة فقط بل اأخذت تكَرُه ذاَتها ل�سُعوِرها بالّذْنِب، وت�سمِئّز منها وتلوُم نف�َسها قائلًة: 

اآِه، اأع���ِرُف اأّن الّذْن���ب ذْنبي، كيَف مل اأمَلْح اأّنُكما اأنُتما ُتريداِن اخَلال�َص، وتريداِن الّلِعَب ف ي الف�س���اء بُجراأٍة وحرّيٍة؟ كّلْت 
اأجِنَحُتُكم���ا م���ن البطالِة داخل هذا القف�صِ يا �س���غريّي اجلميَل���ني، اآِه، مل اأعلْم ذلَك، هِرْمُت، هِرْمُت اأكرَث ف ي ال�ّس���نتنِي 

الأخريتنِي.
، فتَحْت باَبُه، مل يرتّدد الكنارّياِن، فما اأْن ُفِتَح الباُب حّتى  وكي تتطّهَر ال�س���ّيدُة بريونيه من ذنوِبها قفَزْت اإىل القف�صِ
، كاَن القف�ُص فارِغًا، مقِفرًا ف ي امل�ساء، ارمِتْت على فرا�ِسها دوَن اأْن  تواَريا، و�ّس���َعِت ال�س���ّيدُة عينيها، ونظَرْت اإىل القف�صِ
ُتغِلَق الّنافذَة حيُث لِبَث القف�ُص بباِبِه املفتوِح. كاَن خياُلها مبفَرِده ي�سعى ملُتابَعِة رحلِة الكناريِن �سعيًا اإىل بلٍد جديٍد واأُفٍق 

جديٍد ِبال تَوّقٍف حيُث مُي�سياِن الّليايل واملنقاُر على املنقاِر فوَق اأغ�ساٍن تفوُح عطرًا ف ي خيالها.
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حيح ومن الفراغ ف ي بداية كّل فقرة. ع عالمات الرّتقيم ف ي مكانها ال�ضّ  تاأّكد من تو�ضّ



برنامج التعـلم الذاتي، اللغــة العربية، ال�صــف التا�صـع الأ�صــا�صــي، الفــ�صــل الأول104

اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف ي ن�ّص )يوم مي�س���لون( لل�ّس���اعر خليل مردم بيك )1895 - 1959( وهو �س���اعر �سورّي تّربى ف ي 
���رف، وعكف على تراثنا اخلالد ونهل منه، توىّل رئا�س���ة املجمع العلمّي العربّي  بيت علٍم واأدٍب، در�ص الفقه والّنحو وال�سّ

بدم�سق، له ديواٌن مطبوٌع.
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 يوم مي�صلون

واأح�ش���َن عن اأ�شاحيها َعزاهااأداَل ال�ل����ه جّلَق ِمْن ِعداها 11
كذاك االأمُّ تدفُع عن ِحماهافكم حمَلْت عن العرِب الّرزايا 21
���ْت ع�ْرٌ عليها حالكاٌت 31 كِقْطِع الّليِل مْل ُيك�شْف ُدجاهام�شَ

حايا اليوَم كثٌ 41 ليْهِنَك كنَت اأّوَل من بداهااأيو�ش���ُف وال�شّ
ما كاَنْت حياهازكا نبُت البالِد ولي�َض ِبدعًا 51 زكّي���اُت الدِّ
واهافديُت���َك قائداً حّي���ًا وَمْيتًا 61 رفْعَت لِ���كّل مكرمٍة �شُ
فاأر�شي���َت العروب���َة واالإلهاغ�شْب���َت الأّمٍة منه���ا َمَعٌد 71

واأيقْظ���َت الّنواظَر من َكراهاف يا لَك راق���داً نّبْهَت �شعبًا 81
نفو�ش���ًا ال َتِق���رُّ على اأذاهاوي���ا لَك مّيت���ًا اأحيْيَت مّنا 91

لق���ْد كانْت منّيُته���ا ُمناها�َشَمْت بَك للمعايل نف�ُض حرٍّ 101

�رشح املفردات

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة الن�ّص وا�ستيعابه وفهمه وحتديد فكره.. 1
تذوق الن�ّص وحتليله.. 2
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اأداَل: ن�سر. جّلق: دم�سق. اأ�ضاحيها: �سهداوؤها. الّرزايا: امل�سائب. احليا: املطر.  
ّوة وهي حجر يكون دلياًل ف ي الّطريق. الكرى: الّنوم.       واها: مفردها �سُ �ضُ

املعايل: مفردها معالة، الّرفعة وال�ّسرف.
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ واأعّرفك ببطل معركة مي�س���لون، ا�س���مه يو�س���ف بن اإبراهيم بن اإ�س���ماعيل با�س���ا اآل العظمة، 
)1884 - 1920(م، قائٌد ع�س���كرّي �س���ورّي، )وزير احلربية( قاد معركة مي�س���لون وا�ست�س���هد خاللها وهو يدافع عن تراب 

الوطن وكرامته حتى الّرمق الأخري.
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الفكرة العاّمة
ماذا طلب ال�ّضاعر من اهلل عّز وجل ف ي البيت الأّول؟ ………………………………………………………… 

من واجبك الآن فهم الن�ّص وا�ضتيعاب فكره، لذا اقراأ الن�ّص قراءة واعية، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة الآتية: 
ماذا ميّثل ا�ست�سهاد يو�سف العظمة؟ ………………………………………………………………… ■
اخرت الإجابة ال�سحيحة مّما يلي: ■

الفكرة العاّمة للن�ّص هي

ب. و�سُف دم�سق.اأ. الإ�سادة ببطولة يو�سف العظمة.

ث. ن�سال دم�سق وبطولت يو�سف العظمة.ت. ن�ساُل دم�سق وت�سحيات بنيها.

عافاك الل�ه بورك تركيزك

الفكر الّرئي�صة
الآن �ضاأ�ض���اعدك عزيزي التلميذ ف ي معرفة فكرة كّل مقطع على حده، وعليك العودة اإىل الن�ّص ال�ّض���ابق، ثّم الإجابة 

عن الأ�ضئلة الآتية: 
ملاذا حملت دم�سق امل�سائب عن العرب؟ ………………………………………………………………  ■
ماذا ق�سد ال�ّساعر بت�سبيهه �سنوات الحتالل الع�سر بقطع الّليل املظلم؟ ■

اإذًا فك���رة املقطع الأّول ه���ي: …………………………………………………………………………… 
بعد قراءتك املقطع الّثاين اأجب عّما ياأتي: 

ما �س���بب تهنئة ال�ّساعر ليو�س���ف العظمة؟ ……………………………………………………………  ■
ما نوُع املطِر الذي يزهر من خالله تراُب الوطن؟ ………………………………………………………  ■
هل متّثل ت�سحية يو�سف غ�سبًا حممودًا؟ وعلى من غ�سب يو�سف؟ ■

فكرة املقطع الّثاين ه���ي: ……………………………………………………………………………… 
من خالل قراءتك للمقطع الّثالث، اأجْب عّما ياأتي: 

اأ�س���هم ا�ست�سهاُد يو�س���ف ف ي وعي اجلماهري العربية، فاإىل اأّي طريٍق دلَّهم ا�ست�سهاُده؟ ………………………  ■
ف ي اأي بيت تقراأ العبارة الآتية: )اطلبوا املوت توهُب لكم احلياة( …………………………………………  ■

فكرة املقطع الّثالث ه���ي: ……………………………………………………………………………… 
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املفردات اجلديدة

الفهم وال�صتيعاب
لنقراأ الأبيات مّرة اأخرى ولنحاول الإجابة عن الأ�ضئلة: 

ماذا طلب ال�ّضاعر من اهلل ف ي البيت الأّول؟. 1
دّل على البيت الذي يت�ضّمن الفكر الّرئي�ضة الآتية: . 2

�سعي يو�س���ف اإىل الكرامة وال�ّسهادة.……………………………………………………………… ■
الإ�سادة بدفاع يو�سف عن حّق الأّمة وجمدها..……………………………………………………… ■
ا�ست�س���هاد يو�س���ف فاحتة للّت�س���حيات..…………………………………………………………… ■
افتداء ال�ّس���اعر يو�س���َف اإجالل واإكبار..…………………………………………………………… ■

عّلل من فهمك للن�ّص ما ياأتي: . 3
ت�سحيات دم�سق من اأجل الق�سايا ………………………………………………………………… ■
تواف���ر خريات البالد وطّيبه���ا …………………………………………………………………… ■

هات من الن�ّص دلياًل على ما يلي: . 4
مباركة ال�ّساعر �سهادة يو�سف.……………………………………………………………………  ■
ت���وايل املحن عل���ى �س���ورية ………………………………………………………………………  ■

حماها: بيتها، مكانها. حالك: �سديد ال�ّسواد.
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املوازن���ة ب���ني بيتني من حيث املعن���ى اأن نحّدد اأوجه الختالف واأوجه التفاق بينهم���ا، وهذا يتطّلب فهم معنى . 5
البيتني.

قال ال�سّاعر اأحمد �سوقي:

كما توحي القبوُر اإىل الّثكاىللق���د اأوح���ي اإيلَّ مبا �شجاين

وازن بني هذا البيت والبيت الّثامن من الن�ّص.

الخت�����������الفالّت�سابهال�ّساعر

خليل مردم بيك

اأحمد �سوقي

ا�ضتفد بنيَّ مّما �ضبق، وانرث )ا�ضرح( البيَتني الّرابع واخلام�ص باأ�ضلوب اأدبّي جميل.. 6
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

د الل�ه خطاك �شدَّ
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املعنى الّلفظّي والّدليّل
ح معنى الكلمات التي حتتها خط: زكا نبت البالد. - زكت الّنف�ص. - زّكاه للمن�سب. . 1 و�ضّ

 …………………………………………………………………………………………………

حيحة مّما بني القو�ضني: . 2 اخرت الإجابة ال�ضّ
ل تقّر على اأذاها: )ل تعرتف بوجود الأذى، ل تقيم على اأذى، ل ت�سكت على م�س�ص(

ما الفرق ف ي املعنى بني كّل ثنائية مّما ياأتي: )زكيات، ذكيات(، )منّيتها، مناها(.. 3
…………………………………………………………………………………………………  

�شكراً لتعاونك 
الّتدريبات القرائّية

اقراأ الن�ّص قراءة جهرّية مراعيًا الّتنغيم ومتّثل املعنى بحركات الوجه واليدين.. 1
احفظ خم�سة اأبيات، واألقها على م�سامع زمالئك اأواأهلك.. 2

وفقك الل�ه 
التذّوق

عّلل ت�سبيه ال�ّساعر: اأ. دم�سق بالأّم ف ي البيت الّثاين.  ب. �سنوات ال�ستعمار بقطع الّليل. 1
 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

ا�ستخرج من البيت الأّول جنا�سًا ومن البيت ال�ّسابع طباقًا اإيجابّيًا.. 2
 …………………………………………………………………………………………………

ما ال�ّسعور الغالب ف ي املقطع الأخري؟. 3
 …………………………………………………………………………………………………

اأح�شنت يا بطل

 اجلنا�ص: هوت�سابه الّلفَظني ف ي الّنطق واختالفهما ف ي املعنى وله نوعان: 
جنا�ص تاّم مثال: مالأ الإميان قلب اإميان.  ■
جنا�ص ناق�ص مثال: عزاها عداها. ■
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الّتقومي اخلتامّي
رف ّي.. 1 خرى، ثّم زنهما بامليزان ال�سّ ىل نون الّن�سوة مّرة، وواواجلماعة مّرة اأ �سند الفعل )�سما( اإ اأ

 ……………………………………………………………………………………………… 

�ساحي - الّنواظر - الّرزايا - مكرمة(.. 2 وائل الكلمات: )الأ خذ باأ رّتب الكلمات بح�سب ورودها ف ي معجم ياأ
 ……………………………………………………………………………………………… 

تية منّونًة تنوين الّن�سب: )رزء، دماء، بدء(.. 3 اكتب الكلمات الآ
………………………………………………………………………………………………

اإجابة �شحيحة

اأمتنى لك التوف يق

اخلال�صة
بعد النتهاء من الّدر�ص املمتع عليَّ اأّوًل اأن اأ�سكرك على تفاعلك املميز معي وَبذِلَك جهدًا �سيجعلك باإذن اهلل 

تعاىل جنمًا ف ي �سماء العلم ُتطاول الغيوم وُتزاحم الّنجوم رفعًة وعلياًء … فاإىل املجد يا �سديقي.
والآن دعنا نتذكر معًا اأنت واأنا ما قد اأخذناه ، فنحن تعّلمنا اأّن الق�ضيدة:

من ال�ّسعر الوطنّي، ل�ساعٍر ي�سّمى )خليل مردم بك( غر�سها العتزاز ببطولت يو�سف ومعركة مي�سلون.   ■

األفاظها قوّية معّبة وا�سحًة منا�سبًة للمعنى.  ■

وحاولنا اأن ن�ستخل�ص الفكر، ون�سرح الأبيات و نتذّوق الن�ّص جمالّيًا.  ■
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التمييز

تاأّمل وتذّكر
بنيَّ الغايل:

اقراأ ال�ّسوؤال بدّقة م�ستعينًا باخلارطة ال�ّسابقة واأنا واثق باأّنك �ستجده ب�سيطًا.  ■
امالأ حقول اجلدول الآتي بالكلمات الآتية:  ■

)�سماء - بالدنا - العلم - مدر�سة - حممد - الّلواتي - طالب - هذا - نحن - يا رجُل - لبا�ص(.

نوع املعرفةال�ضم املعرفةال�ضم الّنكرة

الّدر�س الّثاين

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف التمييز لغًة وا�سطالحًا. . 1
حتديد نوعي التمييز: متييز املفرد، ومتييز اجلملة، واإعراب التمييز.. 2
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الأمثلة 
اقراأ �ضديقي التلميذ اجلمل الآتية واأنا واثٌق من اإجابتك: 

اأ. نال ال�ّسوريون ا�ستقاللهم بعد �سّتٍة وع�سرين عامًا من الحتالل الفرن�سي.
ب. اإّن كوبًا ع�ساًل يحتاج اإىل لثم مئِة زهرٍة.

ت. ي�ستنبت الفالُح كلَّ مرٍت اأر�سًا.

هل دّلت الأ�سماء )�سّتة وع�سرين، كوبًا، مرٍت( وحدها على املق�سود منها؟. 1
َز دللة كّل من الأ�سماء ال�ّسابقة ف ي الأمثلة )اأ، ب، ت(؟. 2 ما الذي َميَّ
اأجاء معرفة اأم نكرة؟ ما عالمة اإعرابه؟. 3
�سّم الأ�سماء: )�سّتة وع�سرين، كوبًا، مرٍت(: متييز، ممّيز.. 4
�سّم الأ�سماء: )عامًا، ع�ساًل، اأر�سًا( ممّيز، متييز.. 5

ال�صتنتاج
التمييز: ا�سم نكرة من�سوب يف�ّسر دللة ا�سم قبله ي�سّمى ممّيزًا.

تدّرب
الآن عزيزي التلميذ اأكمل اجلمل الآتية بالتمييز اأواملمّيز املنا�ضب.

ت قافلُة احلرّية ع�سرين ……………… و ………………… رجاًل. ■ �سمَّ
حتتاُج اأج�سادنا اإىل ليرتين ……………… ف ي اليوم. ■
زرعنا هكتارًا …………………… لنح�سد اأطنانًا …………………  ■

بوركْت جهودك 
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الأمثلة
والآن يا بنّي اقراأ اجلمل الآتية، ثّم اأجْب: 

اأ. نال ال�ّسوريون ا�ستقاللهم بعد �سّتٍة وع�سرين عامًا.
ب. اإنَّ كوبًا ع�ساًل يحتاج اإىل لثم ِمئَة زهرٍة.

ت. ي�ستنبُت الفالح كلَّ مرٍت اأر�سًا.
ث. تزداُد الأر�ُص بدماء ال�ّسهداء عطاًء ومناًء 

ج. ي�سحي الأبطاُل ليَقرَّ الأبناء والأحفاُد عيونًا.

والآن: انظْر اإىل اجلدول وامالأ حقوله باملطلوب: 

ّ���زالتمييزاجلمل���ة املمي��
ّ����ز دللة املمّيزنوع املمي��

جمل�ةمفرد املفرد

�سّتة عامًانال ال�ّسوريون ا�ستقاللهم بعد �سّتٍة وع�سرين عامًا
عددمفردوع�سرين

اإّن كوبًا ع�ساًل يحتاج اإىل لثم مئِة زهرٍة

ي�ستنبت الفالح كلَّ مرٍت اأر�سًا

تزداُد الأر�ُص …… عطاًء ومناًء

ر الأبناء … عيونًا ي�سّحي الأبطال لَيقَّ

ك���م نوعًا للتميي���ز؟ …………………………………………………………………………………. 1
ماذا ميّيز متييز املف���رد؟ ……………………………………………………………………………. 2
ماذا يف�ّس���ر متييز اجلمل���ة؟ …………………………………………………………………………. 3

�شكراً النتباهك
ال�صتنتاج

بنيَّ ن�ضتنتج: للتمييز نوعان: 
والكيل، . 1 وال���وزن، اأ ���ر ممي���زًا مفردًا مبهمًا ُيعرب بح�س���ب موقعه من اجلمل���ة، كالعدد، اأ متيي���ز املف���رد: وهوما ف�سّ

واملقيا�ص. وامل�ساحة، اأ اأ
متييز اجلملة: اإّما اأن تكون فعلّية اأوا�سمّية وهوما ف�ّسر الإبهام الذي ت�سّمنته اجلملة.. 2
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تدّرب
دّل على التمييز واملمّيز، ثّم اذكر نوع كّل منهما: . 1

ا�سرتيت ُمّديِن قمحًا، و�ساعًا عد�سًا. ■
………………………………………………………………………………………………

تنتج مرتفعات اجلولن اأطنانًا تفاحًا. ■
………………………………………………………………………………………………

اأنا اأكرث منك تربة. ■
………………………………………………………………………………………………

اأعرُب ما و�ضع حتته خط: . 2
نحُن اأبناَء يعرٍب اأعرب الّنا�ِص ل�سانًا واأن�سُر الّنا�ِص عودا

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

الّتقومي اخلتامّي
حّول ما و�ضع حتته خط اإىل متييز وغرّي ما يجب تغيريه: . 1

طاب هواء دم�سق. غر�سنا �سجر الأر�ص. عطاء الأر�ص اأعظم من اأّي عطاء.
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

كّون خم�ص جمل مف يدة توّظف ف يها املمّيز الآتي: )الوزن، العدد، الكيل، املقيا�ص، امل�ساحة(.. 2
 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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اخلرب والإن�صاء

هل كنت تتوّقع بع�شًا منها اأح�شنت 

الأمثلة
والآن اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجْب:

اأ. م�ست ع�سٌر عليها حالكاٌت.
ب. اأيو�سُف !

ت. �سْل عّما ت�سبَّب من دماء.

اأخبنا ال�ّساعر عن ال�ّسنوات الع�سر باأّنها حالكة. اأيحتمل هذا اخلب الّت�سديق اأوالّتكذيب؟ . 1
…………………………………………………………………………………………………

توّجه ال�ّساعر بالّنداء اإىل يو�سف ف ي املثال الّثاين، هل ف ي هذا الّنداء خٌب ما؟ . 2
…………………………………………………………………………………………………

اأاأخبنا ال�ّساعر ف ي املثال الّثالث بقولِه: )�َسْل( عن وقوع �سيء اأم اقت�سر على الّطلب؟. 3
…………………………………………………………………………………………………

اأت�ستطيع اأن حتكم على قوٍل باأّنه يحتمل الّت�سديق اأوالّتكذيب اإذا مل يخبك اأحد عن وقوع اأمر ما.. 4
…………………………………………………………………………………………………

بارك الل�ه ف يك

الّدر�س الّثالث

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف اخلب.. 1
تعريف الإن�ساء. . 2
ذكر اأنواع الإن�ساء.. 3
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ال�صتنتاج
الكالم ق�ضمان: خرٌب واإن�ضاء.

اخلرب: هوكالم يحتمل الّت�سديق والّتكذيب.
الإن�ضاء: هوكالم ل ميكن اأن يحكم ب�سدقه اأوكذبه.

تدّرب
مّيز اخلرب من الإن�ضاء ف يما يلي:

ودمٌع ال يكفكف يا دم�شق�شالٌم من �شبا بردى اأرّق

فرن�شا تعرفه  الّثّوار  اأّن���ه نوٌر وحّقدم  وتعلم 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

اأتوّقع منك اإجابة رائعة

الأمثلة
اقراأ عزيزي الّتلميذ الأمثلة الآتية، ثّم اأجْب: 

اأ. اأ يو�سُف !
ب. ِليهنك كنت اأّول من بداها.
َب من دماء. ت. ف�َسْل عما َت�سبَّ

ث. فهل من خمٍب عن منتهاها؟
ج. ليَت عيوَن ال�ّسهداء ترى انت�سار بالدها. 

مْن ينادي ال�ّساعر ف ي املثال الأّول؟ اأت�سّمي �سيغة الّنداء اإن�ساًء اأم خبًا؟. 1
…………………………………………………………………………………………………

حّدد الأ�سلوب الإن�سائّي ف ي املثال الّثاين. واذكر �سيغته )اأمر - نهي - ا�ستفهام - نف ي(. 2
…………………………………………………………………………………………………

مب بداأت اجلملة ف ي املثال الّثالث؟ حّدد نوعها من حيث الإن�ساُء واخلب.. 3
…………………………………………………………………………………………………
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عّمن ت�ساءل ال�ّساعر ف ي املثال الّرابع؟ حتت اأّي نوٍع من نوعي اجلملة )الإن�سائّية واخلبّية( يندرج ال�ستفهام؟. 4
…………………………………………………………………………………………………

ف ي املثال اخلام�ص مّتن، حّدد الأداة الّدالة عليه، واذكر اأجاءت جملة الّتمني خبّيًة اأم اإن�سائّية؟ . 5
…………………………………………………………………………………………………

ال�صتنتاج
تاأتي اجلملة الإن�ضائّية ف ي اأ�ضلوب الّطلب وهو: 

الّنداء.  5. الّتمني. ال�ستفهام.  4.  الأمر.  2. الّنهي.  3.   .1

وقد ترد اجلملة الإن�ضائّية ف ي اأ�ضلوب غري طلبي مثل: املدح، الّذّم، الق�سم، التعّجب.

تدّرب
اكتب جماًل على كّل نوع من اأنواع الّطلب:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

بارك الل�ه ف يك 
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الّتقومي اخلتامّي
عزيزي التّلميذ: امالأ اجلدول باملطلوب: . 1

اميا راقداً ف ي روابي مي�شلون اأِفْق جلت فرن�شا وما ف ي الّدار ه�شّ

اإىل العدّو الّذي ترمي به البيدليت العيون �شالح الّدين ناظرةٌ

االأح���زانال تقل ذلّت الّرجولة يا خالد اإىل  وا�شت�شلم���ت 

�ضيغة الإن�ضاءاجلملة الإن�ضائّيةاجلملة اخلربّية

حّول اخلرب اإىل اإن�ضاء والإن�ضاء اإىل خرب مع اإجراء الّتعديل املنا�ضب: . 2
ال�ّسهداء حا�سرون بيننا. ■

………………………………………………………………………………………………

ليت الّظلم يذهب اإىل غري رجعة. ■
………………………………………………………………………………………………

اأح�شنت االإجابة 

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق

اخلال�صة
عزيزي الّتلميذ تعّلمنا ف ي هذا الّدر�ص: 

مفهوم اخلب والإن�ساء.  ■

اأنواع جملة الإن�ساء.  ■
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف ي ق�س���يدة )لنا اجلولن( لل�ّس���اعر ال�س���وري عبد الرحمن حيدر )1940( الذي �س���ارك بقلمه 
و�سعره ف ي املنا�سبات القومّية والوطنّية، من دواوينه: )القالئد - اأغنيات احلياة....(.
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لنا اجلولن 

الن�ّس:

على اجَل���والِن واحت�شَن الرّتاَبااأَذْبُت احلرَف من وجٍد فذابا 11
ف���داًء واغتلى غ�شب���ًا و�شابااأَذْبُت احلرَف وْهَج دٍم جتّلى 21

خذي قلمي، خذي �ِشعري �َرابااأغالي���َة الف���داِء ُخذي كتابي 31
بب���اِب املجِد اأمت�ش���ُق احلراباوهاتي من ُطموِحك وانثيني 41

وبح���ٌر ميالأُ الّدني���ا ا�شِطخاباهن���ا اجل���والُن اإع�ش���اٌر وناٌر 51
ِغ�شابالنا اجل���والُن نزرُع���ه �شحايا 61 اأُ�ْش���داً  ه  اأر�شَ ومن���الأُ 

َوقوٌر �َش���ّب �شفُحَك ثّم �شابااأي���ا جبَل ال�ّشموِخ واأنَت �شيٌخ 71
ُمَهابامتّر ب���ك احل���وادُث والّليايل 81 �شيخ���ًا  دوَنها  وتبق���ى 

عل���ى االآفاق يلته���ُب التهابااأج���والَن العروبِة ُم���ّد ِعطفًا 91
ُت�َشّب دم���ًا، وتخت�ُر احل�شابااأِذْب �ش���َداأَ ال�ّشنني بوهِج ناٍر 101

الّدر�س الّرابع

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة الّن�ّص ال�ّسعرّي قراءة جهرّيًة �سليمًة مع تنغيم اجلمل بح�سب معانيها.. 1
حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص، وا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة.. 2
ور الأدبّية وتذّوقها.. 3 �سرح الأبيات �سرحًا جّيدًا وحتليل بع�ص ال�سّ
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املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة
من واجبك الآن �ضديقي فهم الن�ّص وا�ضتيعاب ما ف يه، لذا اقراأ الّن�ّص قراءًة واعيًة، ثّم اأجْب عن الأ�ضئلة الآتية: 

مَب تعّلُل حّب ال�ّساعر اجلولن؟ ……………………………………………………………………… ■
ماذا ميّثل اجلولن  لل�ّساعر؟ ………………………………………………………………………… ■
ماذا طلب ال�ّساعر من اجلولن العربّي ف ي البيت الأخري …………………………………………………  ■

حيحة مّما ياأتي: اخرت الإجابة ال�ضّ

 الفكرة العاّمة للّن�ّص هي

مود. ت. متجيد �سهداء اجلولن.ب. حّب ال�ّساعر اجلولَن.اأ. اجلولن ملحمة ال�سّ

بوركت جهودك الطيبة

الفكر الّرئي�صة 
لنق���راأ مع���اً هذه الفكر، ثّم لنقراأ الّن�ّص قراءة جهرّية واعية ولنتدار�ص معاين الأبيات ونحاول حتديد مواطن الفكر 

ف ي الأبيات: 
اجلولن اأر�ص مواجهة ون�سال.    )…………(. ■
�سمود جبل ال�ّسيخ رغم املحن والّنكبات التي مّرت به.  )…………(. ■
تغّني ال�ّساعر بالّت�سحية والّنقمة على الأعداء.  )…………(. ■
حزن ال�ّساعر على ما حّل باجلولن.  )…………(. ■
دعوة اأهل اجلولن اإىل تاأجيج نار الّثورة.  )…………(. ■

اأح�شنت

َوجد: حّب. امت�ضق: ا�ستّل ورفع. �ضاب: ان�سّب. الِعطف: اجلانب. �ضحايا: �سهداء.



123

الفهم وال�صتيعاب
لندخل معاً اإىل اأبيات الق�ضيدة ن�ضتهدي باأفكارها وننهل من معانيها: 

ما مو�سوع الأبيات ال�ّسابقة؟ ……………………………………………………………………… . 1
ف ي البيت ال�ّساد�ص حقيقة، حّددها، ثّم بنّي ماذا ترّتب على الإميان بها؟. 2

 ………………………………………………………………………………………………  

تاأّمل البيت العا�سر، ثّم اأجب: . 3
اأ. مَب عّب ال�ّساعر عن �سنوات الحتالل؟ ب.  ما احل�سابات املطلوب اخت�سارها؟

 ………………………………………………………………………………………………  

ح كيف تّلت حقيقة الفداء اأمام �سراب الكلمات؟. 4 من فهمك املقطع الأّول، و�سّ
 ………………………………………………………………………………………………  

املوازنة بني بيت ابن خفاجة:. 5

ٌر ف ي العواقب وق���وٌر على ظهر الفالة كاأّنه طواَل الليايل ُمْفكِّ
وقول عبد الرحمن حيدر:

وقوٌر �َشبَّ �شفحك ثّم �شابااأيا جبَل ال�ّشموخ واأنت �شيٌخ
الّت�ضابه: كال ال�ّساعرين ي�سف اجلبل بالوقار.

الختالف: لتحديد الختالف حاوْل عزيزي الّتلميذ الإجابة عّما ياأتي: 
ُف ابن خفاجة للجبل و�سٌف ح�ّسي )يعتمد احلوا�ّص(، اأم جمرٌد يعتمد الّذهن؟ ■ هل و�سْ
مب نعت عبد الّرحمن حيدر جبل ال�ّسيخ؟ ■
هل تعّر�ص ال�ّساعر ابن خفاجة لعمر اجلبل كما فعل عبد الّرحمن حيدر؟ مب يوحي لك ذلك.  ■

الخت�����������الفالّت�ضابهال�ّضاع�����ر

عبد الّرحمن حيدر

ابن خفاجة

بنّي موقف اأهلنا ف ي اجلولن من ممار�ض���ات �ضيا�ض���ة الّتهويد �ض���ّدهم، وما الإجراءات التي اّتخذتها �ضورية للّت�ضدي 
ل�ضيا�ضة الّتهويد ف ي اجلولن؟  
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املعنى الّلفظّي والّدليّل
ما معنى كّل من الرّتاكيب الآتية بح�سب �سياقها ف ي الّن�ص: . 1

اأ. احت�سن الرّتابا. ب. �سّب �سفحك ثّم �سابا.  ت. متّر بك احلوادث والّليايل.
…………………………………………………………………………………………………

ما الّتغيري اّلذي ي�سيب املعنى باإدخال )ال ( الّتعريف على كلمة )ترابًا( ف يما ياأتي: )احت�سن ترابًا(.. 2
 …………………………………………………………………………………………………

ما الفرق ف ي املعنى بني ِعطف وَعطف؟. 3
 …………………………………………………………………………………………………

الّتدريبات القرائّية
اقراأ الّن�ّص مراعيًا اأ�سلوب الإن�ساء. ■
احفظ من الّن�ّص املقاطع الّثالثة الأوىل، واألقها على م�سامع اأ�سرتك. ■

الّتذّوق
اقراأ العبارات الآتية، ثّم امالأ اجلدول:  ■

اأ. هنا اجلولن اإع�سار ونار وبحر. ب. منالأ اأر�سه اأ�سدًا غ�سابا. ت. اأيا جبل ال�ّسموخ واأنت �سيخ.

الغر�ص من الّت�ضبيهامل�ضّبه بهامل�ضّبه

حّدد �سعوَرين عاطف َيني برزا ف ي الّن�ّص. ■
 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

�سّم حرف الّروّي ف ي الأبيات، ثم بنّي اأهو مقّيٌد اأم مطلٌق؟ ■
 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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 حرف الّروّي: هواحلرف الأخري الذي تبنى عليه الق�سيدة، وهوف ي ق�سيدتنا حرف الباء، واملقّيد منه هو ال�ّساكن 
واملطلق هو املتحّرك.

حّدد من الّن�ّص ال�ّسابق جملَتني، الأوىل اإن�سائّية والّثانية خبّية. ■
…………………………………………………………………………………………………

الّتقومي اخلتامّي
خاطب ال�ّضاعر اجلولن قائاًل: اأذْب �ضداأ ال�ّضنني، هات املا�ضي وامل�ضارع من الفعل ال�ّضابق:. 1

…………………………………………………………………………………………………

هات مفرد: حوادث - حراب - �سحايا …………………………………………………………………. 2
هات جمع: تراب - اإع�سار - اأر�ص ……………………………………………………………………. 3
عّلل ما ياأتي:. 4

نت /: …………………………………………………………………… ■ حذف الألف من الفعل / �سُ
الهمزة الأولّية  ف ي /اغتلى/: ………………………………………………………………………… ■

اأعرب: اأجولَن العروبِة مدَّ عطفًا.. 5
………………………………………………………………………………………… اأج���ولَن: 
………………………………………………………………………………………… العروب���ِة: 
……………………………………………………………………………………………… : مدَّ
 …………………………………………………………………………………………… عطفًا: 

اخلال�صة
بعد النتهاء من الّدر�ص املمتع عليَّ اأّوًل اأن اأ�سكرك على تفاعلك املّميز وَبذِلَك جهدًا. والآن دعنا نتذّكر معًا ما قد 

اأخذناه، فنحن تعّلمنا: 
الق�ضيدة من ال�ّضعر الوطنّي، لل�ّضاعر: »عبد الّرحمن حيدر«

غر�سها العتزاز باجلولن وبطولت اأهله.  ■

يناجي ال�ّساعر ف يها اجلولن.  ■

األفاظه �سهلٌة وا�سحة منا�سبة للمعنى.  ■

حاولنا اأن ن�ستوعب الّن�ّص ونحّلله.   ■

حاولنا تذّوق الن�ّص جمالّيًا.  ■
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املنادى

تاأّمل وتذّكر

حيحة:  اخرت الإجابة ال�ضّ
اأ. املنادى هو: )ا�سم، فعل، حرف(.

ب. اأدوات الّنداء هي: )حروف، اأفعال، اأ�سماء(.

الّدر�س اخلام�س

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف املنادى.. 1
حتديد اأدوات الّنداء وَبيان اأنواع ال�سم املنادى.. 2
ا�س���تنتاج حالت ن�س���ب وبناء ال�س���م املنادى ونداء ال�س���م املعّرف ب� )ال ( ف ي حالتي الّتذكري . 3

والّتاأنيث.
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املهّمة 1
الأمثلة

حيحة: اقراأْ �ضديقي الأمثلة الآتية بعد اأن جتل�ص جلو�ص الأبطال، ثّم اخرت الإجابة ال�ضّ

اأ. اأبنَت ال�ّسموخِ اعتّزي.
ب. اأيا مقاتُل ا�ستب�سْل.

ت. يا منا�سلُة، اإّن الواجَب ينتظُرك. 
ث. َهّيا رجاَل املقاومِة، لقد قّلدمت الّتارِيَخ اأو�سمًة.

َمْن نادى املتكّلم ف ي الأمثلة ال�ّسابقة؟ ماذا ن�سّميه؟ ………………………………………………………. 1
اذكر الأداة التي ا�سُتهّلت بها كلُّ جملة …………………………………………………………………. 2
ماذا ن�سّمي هذه الأدوات؟ ……………………………………………………………………………. 3

ال�صتنتاج
املنادى: ا�سٌم يذكر بعد اأداٍة من اأدوات الّنداء لتنبيهه اأوا�ستدعائه.

من اأدوات الّنداء: الهمزة، يا، اأيا، هّيا، اأي.

تدّرب 
اأجب �ضديقي عن ال�ّضوؤال الآتي: 

املنادىاأداة الّنداءحّدد املنادى واأداة الّنداء ف ي كلٍّ من اجلمل الآتية:

، اإنَّ حبَّ الوطِن عاطفٌة �سامية. اأ. اأي بنيَّ
ب. اأغثن الوطَن يا مع�سَر الّن�ساء. 

ت. اأيا قا�سيًا، ليكِن العدُل مبتغاك.
ث. هّيا طالبًا وّقر معّلميك.  

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

�شكراً الإجاباتك يا بطل
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املهّمة 2
الأمثلة

والآن: اقراأ اجلمل الآتية، ثّم اأجْب:

اأ. يا عنوان الكبياء.
ب. يا رافعًا رايًة تناقلتها الأجيال.

ت. يا جنودًا كونوا ح�سنًا ح�سينًا للوطن.

دّل عل���ى املن���ادى ف ي كلٍّ من الأمثل���ة ال�ّس���ابقة. ………………………………………………………… . 1
اإلم اأُ�س���يف املنادى ف ي املث���ال الأّول؟ …………………………………………………………………. 2
اأجاء املنادى ف ي املثال الّثاين ا�س���مًا م�س���تّقًا عاماًل عمل فعله اأم جامدًا؟ ……………………………………. 3
هل ي�س���به املنادى ف ي املثال الّثاين �س���بيهًا بقولك: يا رافَع الّرايِة؟ …………………………………………. 4
من املنادى ف ي املثال الّثالث؟ اأق�سد منادى بعينه، اأم ا�سمًا نكرة غري مق�سودة؟ ……… ………………………. 5
اأجاء املنادى من�س���وبًا ف ي احلالت ال�ّس���ابقة اأم غري من�سوب؟ ……………………………………………. 6

ال�صتنتاج
ياأتي املنادى: م�سافًا، اأو�سبيهًا بامل�ساف، اأونكرًة غرَي مق�سودٍة وهومن�سوب ف ي هذه احلالت الّثالث.

تدّرب
الآن �ضديقي الّتلميذ، حّدد نوع املنادى ف ي كلٍّ من اجلمل الآتية، ثّم اأعربه: 

عاِب. …………………………………………………………………… ■ يا طالَب العلِم، ل تاأبْه بال�سّ
اأيا مباركًا �سعُيك ل حتْد عن اخلري. ………………………………………………………………… ■
 هّيا �سائقًا، احرتْم حقوق امل�ساِة. …………………………………………………………………… ■
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املهّمة 3
الأمثلة

والآن: اقراأ بنّي الّتلميذ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب: 

اأ. يا يو�سُف ما زالت �سهادُتك قدوًة لنا.
ب. يا �سهيُد، اإنَّ ماآثرك رائعٌة.

دّل على املنادى ف ي كّل من اجلملَتني ال�ّسابقَتني، ثّم بنّي نوعه اأمعرفًة اأم نكرة؟. 1
…………………………………………………………………………………………………

ما نوع املنادى املعرفة ف ي املثال الأّول؟ اأهوا�سم علم اأم غري علم؟ ……………………………………………. 2
املنادى )�سهيد( ف ي اجلملة الّثانية نكرة. اأهي نكرٌة مق�سودة بنداء �سهيٍد بعينه اأم عاّمة غرُي مق�سودة؟. 3

 …………………………………………………………………………………………………

ما حركة اآخر املنادى ف ي كّل من اجلملَتني؟ اأهومبنّي اأم معرب؟ ما عالمة بنائه؟. 4
…………………………………………………………………………………………………

ال�صتنتاج
ّم ف ي حمّل ن�سب على الّنداء. ياأتي املنادى: علمًا مفردًا، اأونكرة مق�سودة، ويكون مبنّيًا على ال�سّ

تدّرب
والآن اقراأ البيتني الآتيني، ثّم امالأ حقول اجلدول باملطلوب: 

قال نزار قّباين:  ■

���ْل جفَنيك يا حرمونا�شحبي الّذيَل يا قنيطرة املجِد وَكحِّ
قال ب�سارة اخلوري خماطبًا فل�سطني: ■

قد ر�شعناه من املهِد كالنانحُن يا اأخت على العهد الّذي



برنامج التعـلم الذاتي، اللغــة العربية، ال�صــف التا�صـع الأ�صــا�صــي، الفــ�صــل الأول130

اإعرابهنوعهاملنادىاأداة الّنداء

املهّمة 4
الأمثلة

الآن اقراأ بنيَّ العزيز اجلمل الآتية، ثّم اأجْب: 

امُد، اإيّن واإّياك على الإباء متعاهدان. اأ. اأيُّها ال�سّ
ب. يا اأّيتها ال�ّسجرُة، ا�سمخي براأ�سِك وباأغ�سانك اإىل الأعلى.

حّدد املنادى ف ي اجلملتني ال�ّسابقتني. اأهومعرفة اأم نكرة؟ …………………………………………………. 1
ما نوع املعرف���ة؟ ……………………………………………………………………………………. 2
اأجاء الّنداء مبا�س���رًا باأداة الّنداء اأم غري مبا�سر؟ ………………………………………………………. 3
امد - ال�ّسجرة( ف ي اجلملتني ال�ّسابقتني؟ . 4 لنا اإىل نداء ال�سم املعّرف ب  )ال (: )ال�سّ كيف تو�سّ

…………………………………………………………………………………………………

ّم حمّله الّن�سب؟. 5 هل جاء املنادى )اأيُّها - اأّيُتها( من�سوبُا اأومبنّيًا على ال�سّ
…………………………………………………………………………………………………

ّم املنادى الّنكرة املق�سودة؟. 6 اأي�سبه كّل من )اأيُّ - اأّيُة( ف ي بنائه على ال�سّ
…………………………………………………………………………………………………

والآن م�ضتف يداً من الأ�ضئلة ال�ّضابقة كيف تنادي ال�ضم املعّرف باأل مذّكراً وموؤّنثاً. 

اأح�شنت االإجابة
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ال�صتنتاج
لنداء ال�سم املعّرف ب  )ال (: ناأتي ب  )اأّيها( بعد حرف الّنداء اإذا كان املنادى مذّكرًا وب  )اأّيتها( اإذا كان املنادى موؤّنثًا.. 1
ّم ف ي حمّل ن�سب على الّنداء.. 2 تعرب اأّيها واأّيتها منادى نكرة مق�سودة مبنّي على ال�سّ
ويعرب ال�سم بعد )اأّيها - اأّيتها( بدًل اإذا كان جامدًا و�سفًة اإذا كان م�ستّقًا. . 3

تدّرب
الآن بنّي العزيز اأثق بقدرتك على جعل كلٍّ من الكلمات الآتية ا�ضماً منادى ف ي جملة مف يدة:

)املجُد - الفتاُة - الّرجُلُ - املدينُة(.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

الّتقومي اخلتامّي
عزيزي الّتلميذ: امالأ حقول اجلدول باملطلوب: . 1

اأيا حممودًا طبُعه، ■
اأغاليُة اإّن جهادك �سرف. ■

فر رجع ندائه خور ال�شّ يا اآبهًا بامل���وت ل�شت باآبهوعلى ال�شّ

واالأذن تع�شق قبل العني اأحيانا يا قوم اأذين لبع�ض احلّي عا�شقٌة

نوعهاملنادى املبنّينوعهاملنادى املن�ضوبحرف الّنداء
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هات خم�ص جمل ف ي كّل منها نوع من اأنواع املنادى: . 2
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

اأعرب ماو�ضع حتته خّط ف يما ياأتي: . 3
يا اأّيها ال�ّسيُف املجّرُد ف ي الفال ……  ■
يا دامَي العيَننِي والكّفني اإّن الّليَل زائل ……  ■

اأّيه���ا: ………………………………………………………………………………………… ي���ا 
………………………………………………………………………………………… ال�ّس���يُف: 
يا دام���َي: ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… العين���نِي: 

اأح�شنت مع متّنياتي بالّتوف يق

اخلال�صة
عزيزي الّتلميذ اأ�ضبحت قادراً اليوم على: 

تعريف املنادى.  ■

حتديد اأدوات الّنداء.  ■

َبيان اأنواع ال�سم املنادى.  ■

ا�ستنتاج حالت ن�سب وبناء ال�سم املنادى.  ■
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اإليا�ص قن�س���ل �ساعٌر �س���ورّي )1914 - 1981(م هاجر اإىل البازيل، ثّم اإىل الأرجنتني، ولكّنه حمل الوطن ف ي قلبه وروحه 
ة حّبه و�سوقه للوطن.  وف ي هذا الّن�ّص يحكي لنا ق�سّ
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ما اأكرمك اأّيها الوطن!

والآن عزيزي الّتلميذ حاول قراءة الّن�ّص الآتي بتمّعن وتفّهم:

- 1 -

ِف ما َيختِلُج ف ي فوؤاِد العائِد اإىل  ِتها عاجزٌة عْن و�سْ اهي ولكنَّ اللَّغة بُرمَّ باإمكاِن الكلماِت اأْن توؤّلَف عبارًة مَن اجلماِل الزَّ
مِن؛ لأنَّها اأعظُم منُه، ول ي�س���تطيُع الَبياُن، واإْن بلَغ ُذروَة الإبداِع،  وطِنِه مْن عواطَف متالأُ ُهَنِيَهًة ل تدُخُل ف ي ح�س���اِب الزَّ

هِر، واإْن حّدَد األواّنُه. اأْن يحّدَد عبرَي الزَّ
ْت َعلّي، واأنا بعيٌد مل اأقّدْم ف يها للوطِن غرَي احلننِي يتج�ّسُد ق�سائَد ومقالِت، قيمُتها الوحيدُة اأنَّها �سادقُة  ثالثوَن �سنًة مرَّ

عوِر، واأْجُرها قياُمها باإ�سهاِمها ف ي تركيِز الّنَف�ِص العربّي ف ي العامّلِ اجلديِد. ال�سُّ

- 2 -

فاإْن �ساأَل �سائٌل: وما كاَنْت َمثوَبة الوطِن، وقد ُعْدُت اإليِه، بعد هذه القب�سِة مَن الأعواِم؟ اأجْبُت:  
اإّن الوطَن اأهدى اإيّل عّزًة قومّيًة �َسَرْت ف ي خَماِبئ روحي واأنا اأَطاأُ اأر�َص �سوريَة، فاإذا بي وكاأيّن اأت�سّرُف بدنيا طريفٍة.

���َع الِقَمِم، فَتَوّزَعْت اأ�س���ّعُتُه بنَي ال�ّسرق والغرِب، واأناَر النُّفو�َص بعلٍم  اإّن الوطَن اأهدى اإيّل تراثًا خالدًا اأفَرَد لُه الّتاريُخ اأن�سَ
. ها باأَدٍب هو�ِسَمُة �سَرِف العاملنْيَ ينفُع ول ُيوؤذي، وَرفَع ِح�سَّ

���وؤُدِد، اأثَبَتْت للورى اأنَّ امَلغاويَر الذيَن اختاروا الثَّواء ف ي   اإنَّ الوطن اأهدى اإىلَّ مي�س���لوَن، وهي عالمٌة مميَّزٌة ف ي �ِس���ِجلَّ ال�سُّ
ِة مبا اأداروا مْن معارَك َكاَنْت لرايِة احلقَّ  تلَك اُلبقعِة يجري ف ي ِعروقهم َدُم الأبطاِل الُقدامى الذين بّي�سوا وْجَه الإن�سانيَّ

ن�سرًا.
اإنَّ الوط���َن اأه���دى اإيلَّ حقَّ العتزاِز بجي�ٍص مل تعرْف �س���يوُفُه الندحاَر، ولْن تعِرَف ن�س���ورُه كيف تفُر����صُ اأجنَحَتها ف ي كلَّ 
�س���ماٍء، وهوالأمُل الذي تّهُزُه العروبُة حمايًة ل�س���يادتها، وتوطيدًا ل�س���تقالِلها، ودعمًا ملبادّئ تعوُد على العامل ُطماأنينة 

و�سالمًا. 
اإّن الوطَن اأهدى اإيّل َعَلمًا يخُفُق ف ي ُحّلِة العّز، اأَُنّقُل عيَنّي بنَي األواِنه، فاأ�س���عُر اأّن الف�س���اَء،على رْحِبه، اأ�س���يق من اأن َي�َسَع 

كبيائي، وهْل تالُم كبياٌء ترتكُز على دنيا من بطولٍت؟ ! 

الّدر�س ال�ّصاد�س

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
الّتعريف بالكاتب وحتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص.. 1
ا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة وتذّوق الّن�ّص جمالّيًا.. 2
حّل جمموعة من الّتطبيقات الّلغوّية.. 3
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- 3 -

فما اأكرَمك اأّيها الوطُن العزيزُ ! 
ْت عنها قوى امل�س���تعمرْيَن  ٍة، وقد بَدْت لب�س���ري جباُل���َك التي ارتدَّ اإّن كن���وَز الأر����صِ كلَّها ل ت�س���اوي ما خاَم���َرين من ِهزَّ
هيِد  ���َع �س���ماَء جهاِدِه القومّي بنجوِم ال�ست�سهاِد. ويبقى َدُم ال�سَّ ُمنك�س���رٌة، لأنَّ وراَءها جباًل من اإرادٍة ل تلنُي، و�س���عبًا ر�سَّ
ِة الوطِن، وبذل الغايل  ِة باأنَّ عليهم واجبًا هو واجُب عّدِم التَّفريِط بُقد�سيَّ ًة خالدًة، هما تذكرٌي دائٌم لأبناء الأمَّ وعذاُبُه قوَّ

ف ي�ِص لالحِتفاِظ بحّرّيتِه. والنَّ
هُر ف ي وجهي من متاعَب، واأن�َسْتني  ني اإىل �سدِرها، م�سَحْت ما اأقاَم الدَّ اإنَّ الّدموَع التي �سكَبْتها اأّمي، وهي ت�سمُّ
َر ف يها  ا اخُت�سِ ما كاَبْدُت من كوارَث، ومْل تكْن تلَك الُدموُع حتناَن اأمَّ واحدٍة اإىل ابِنها القادم ِمَن املُغرَتِب، واإمنَّ

هاِت اللَّواتي يرُقْبَ عودَة الأبناء. حتناُن جميِع الأمَّ
ما اأكرَمَك اأّيها الوطُن العزيزُ !

َعَم التي مل اأكْن اأحُلُم بها بعَد ثالثنَي عامًا، مل ّتِن ف يها مْن ثَمراِت ن�ساطي اإل ما عهْدَت مْن  متنُحني هذه النَّ
، كاأينَّ  عواطَف وم�س���اعَر، واأنَت تخّبُئ يل ما ف يَك مْن �س���وؤُدٍد. ول اأكاُد اأِطُل عليَك حتَّى اأرى اأجماَدك بنَي يديَّ

�سَرْفُت عمري دفاعًا عنَك، وق�سْيُت �سبابي جماهدًا لمنا�ساًل.
فما اأعظَمَك يا وطني ! وما اأكرَمَك !.

املفردات اجلديدة 

واجبك الآن فهُم الّن�ّص وا�ضتيعاب ما ف يه، لذا اقراأ الّن�ّص قراءًة واعية، ثّم اأجْب عن الأ�ضئلة الآتية: 
ما الذي قدّمه ال�ّساعر لوطنه وهو ف ي الغربة؟ ■
كيف نظر ال�ّساعر اإىل وطنه؟ وما اّلذي قّدمه الوطن له؟ ■

الفكرة العاّمة

اإذاً الفكرة العاّمة للّن�ّص هي:

ت. معنى الوطن.ب. َكَرُم الوطن وعطاوؤه العظيم. اأ. جمال الوطن.

الّزاهي: امل�سرق. ُهنيهة: قلياًل من الّزمن. ال�ّضوؤدد: املجد وال�ّسرف. الندحار: الهزمية.   
. للورى: الّنا�ُص. الثَّواء: الإقامة. ُحّلِة: ثوٌب جديٌد.  َيختِلُج: ي�سَغْل. َمثوَبة: اجلزاء اخلرّيُ

خاَمَرين: اأ�سمْرُت.
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الفكر الّرئي�صة
الآن �ضاأ�ض���اعدك عزي���زي الّتلمي���ذ عل���ى معرف���ة فك���رة كّل مقطع على ح���ده، وعليك الع���ودة اإىل الّن����صّ والإجابة عن 

الأ�ضئلة الآتية: 
هل ت�ستطيع الّلغة الّتعبري عّما يختلج به قلب ال�ّساعر من م�ساعر؟   ■
كيف ت�ّسد احلنني اإىل الوطن ف ي غربة ال�ّساعر؟   ■

اإذًا فكرة املقطع الأّول هي: 
ماذا اأهدى الوطن اإىل ال�ّساعر؟   ■
هل هدايا الوطن عظيمٌة ف ي راأي ال�ّساعر؟   ■

اإذًا فكرة املقطع الّثاين هي:  
ما القّوُة اخلالدة التي اأ�سار اإليها ال�ّساعر؟   ■
هل اخت�سرت دموع اأّم ال�ّساعر حنان كّل الأمهات؟   ■

اإذًا فكرة املقطع الّثالث هي:  

الفهم وال�صتيعاب
لنقراأ معاً الّن�ّص، ثّم نعمل على حّل اأ�ضئلة الفهم وال�ضتيعاب: 

ما الأثر البارز الذي تركته ق�ضائد ال�ّضاعر ومقالته طول غيابه عن الوطن؟. 1
…………………………………………………………………………………………………

اأهدى الوطن لل�ّضاعر تراثاً خالداً، فماذا احتوى هذا الرّتاث؟. 2
 …………………………………………………………………………………………………

ما الذي اأثبته �ضهداء مي�ضلون للّنا�ص؟ . 3
…………………………………………………………………………………………………

لدموع الأّم اأثر ف ي نف�ص الأديب، اذكره.. 4
…………………………………………………………………………………………………

من فهمك الّن�ص مّيز ال�ّضبب من النتيجة ف يما ياأتي: . 5
هو الأّول اّلذي تّهزه العروبة حماية ل�سيادتها وتوطيدًا ل�ستقاللها، ودعمًا ملبادئ تعود على العامل طماأنينة و�سالمًا. 

ال�ّسبب: …………………………………… الّنتيجة: ……………………………………… 
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ا�ضرح كاّل من العبارات الآتية: . 6
اإّن الوطن اأهدى اإيّل عّزة قومّية �سرت ف ي خمابئ روحي واأنا اأطاأ اأر�ص �سورية.  ■

………………………………………………………………………………………………

اأنّقل عينّي بني األوان علم يخفق ف ي ُحّلة العّز. ■
………………………………………………………………………………………………

ّن عليهم واجبًا . 7 ّمِة باأ بناِء الأ هيد وعذابُه قّوًة خالدًة، وتذكريًا دائمًا لأ املوازنة بني قول اإليا�ص قن�ضل: )ويبقى دُم ال�سّ
هو واجُب عدِم الّتفريط بقد�سّية الوطن، وبذل الغايل والّنف ي�ص لالحتفاظ بحريته(.

وقول ال�ّضاعر القروّي:

ٍة ال ترى ف ي غريكْم �َشَنداواأنتْم يا �شباَب الُعْرِب يا �شنداً الأمَّ
ال ُتْهَدَرنَّ دماُء االأبرياء �شدىنا�شدتكم بدماِء االأبرياِء اأال

الّت�ضابه: كال ال�ّساعرين يوؤّكد ت�سحيات ال�ّسهداء والعمل على حماية ما اأجنزوه للوطن. ■
الختالف: لتحديد الختالف بينهما حاول عزيزي الّتلميذ الإجابة عّما ياأتي:  ■

Ԁ هل ميّثل ال�ّسباب ال�ّسند الوحيد لالأّمة ف ي راأي القروّي؟
Ԁ ماذا ميّثل دم ال�ّسهيد عند اإليا�ص قن�سل؟
Ԁ هل اقت�سرت ال�ّسهادة عند اإليا�ص قن�سل على ال�ّسباب، كما هي عند القروّي؟

الت�ضابهالخت�����������الفال�ّضاعر

اإليا�ص قن�سل

القروّي

عّب ال�ّساعر عن حّبه لوطنه فكيف تعّب عن حّبك وطنك؟. 8
 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

  … ………………………………………………………………………………………………
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املعنى الّلفظّي والّدليّل
بنّي معنى الكلمات التي حتتها خط:. 1

■ .)………………( َترُقُب الأّمهات عودَة الأبناءِ 
■ .)………………( تطّوَر امِلرَقُب عَب الأزمانِ 

اعتَليُت امل�َرَقَب بهدِف الطالع )………………(. ■
يرقُب الفلكيُّ حركَة الّنجم )………………(. ■

هات �ضّد الكلمتني اللتني حتتهما خّط:. 2
تخّبُئ يل ما ف يَك من �ُسوؤُدد )………………(. ■
َيجري ف ي عروِقهم دُم الأبطاِل الُقدامى )………………(. ■

الّتدريبات القرائّية
اقراأ الّن�ّص مبزًا م�ساعر الفتخار.

التذّوق
�ضّم اأربعة م�ضاعر برزت ف ي الّن�ّص وحّدد موطنها. ■

…………………………………………………………………………………………………

ل اإىل تعريف املقالة:  ■ م�ضتف يداً مّما �ضبق عزيزي الّتلميذ، اأجْب عن الأ�ضئلة الآتية لتتو�ضّ

Ԁ ……………………………………………………… هل ميّثل الّن�ّص ال�ّسابق نوعًا اأدبّيًا نرثّيًا اأو�سعرّيًا؟
Ԁ ………………………………………… )هذه املقالة متّثل قطعًة نرثّية: )طويلة، متو�ّسطة الّطول، ق�سرية
Ԁ …………………………… هل عاجلت املقالة مو�سعًا معينًا؟ وهل ن�ستطيع اأن نن�سب املقالة تبعًا ملو�سوعها؟
Ԁ …………………………………………… هل التزمت املقالة خّطة تبداأ مبقدمة، ثّم عر�ص، ثّم خامتة؟

اإذاً: ع���ّرف املقال���ة: ……………………………………………………………………………………

�شكراً حل�شن انتباهك.
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الّتقومي اخلتامّي
: اأّن احلقل املعجمي ميّثل األفاظاً تنتمي اإىل جماٍل معنّي، فلو تاأّملنا الكلمات الآتية:  اعلم بنيَّ

)الّدمع، الأمل، احل�سرة، الوجع( لعرفنا اأّن ما يجمعها هواحلزن  فنقول: هذه الكلمات تنتمي اإىل احلقل املعجمّي)احلزن(.
والآن ما الذي يجمُع بني الألفاظ الآتية:)الرّتاث - الّتاريخ - اجلي�ص - العلم( …………………………………

اأح�شنت االإجابة

اعلْم عزيزي الّتلميذ اأّن من �ضمات الألفاظ: ال�ّسهولة، الو�سوح، الإيحاء، اجلزالة، القّوة، العذوبة والّرقة.
اخرت من الّن�ّص بع�ص الأمثلة على ذلك: ……………………………………………………………… ■
حّدد نوع الياء امللّونة: يوؤذي )…………(، العاملي�ن )…………(، اإل�ّي)…………(. ■

اخلال�صة
بعد النتهاء من الّدر�ص املمتع عليَّ اأّوًل اأن اأ�سكرك على تفاعلك املمّيز.

والآن دعنا نتذّكر معًا ما قد اأخذناه، فنحن قمنا ب : 
تعّرف مقالة الأديب اإليا�ص قن�سل وغر�سها )اإبراز حّبه و�سوقه للوطن(.   ■

قراءة الن�ّص وحتليل عنا�سره.  ■

تذّوق جمال الّلغة ف ي املقالة.  ■
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كتابة مو�صوع انطالقًا من روؤو�س الأقالم

املهّمة 1
الأمثلة

عزيزي الّتلميذ: اقراأ روؤو�ص الأقالم الآتية:
جالُء امل�ستعمر الفرن�سّي عن �سورية عام 1946م. ■
اجلالُء ثمرُة ت�سحياِت اأبناء الأّمة. ■
اإعادُة اجلالء لالأّمِة اأملها ف ي م�ستقبٍل م�سرٍق. ■
منُح اجلالء اأبناء الأّمِة القّوَة والّت�سميم على بلوِغ طموحاِتهم واأمانيهم. ■
اجلالُء اإطاللُة فجٍر بعّد ليِل الحتالل. ■
الّتاأكيُد على اإحياء ذكرى اجلالء ف ي كّل عام. ■

�ضّنف روؤو�ص الأقالم ال�ّضابقة وفق اجلدول الآتي لتنا�ضب كتابة مو�ضوع تعبري عن اجلالء: 

اخلامتةالعر�صاملقّدمة

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حتديد مراحل كتابة املو�سوع انطالقًا من روؤو�ص الأقالم.. 1
ذكر اأهّم الّروابط بني اجلمل. . 2
كتابة مو�سوع انطالقًا من روؤو�ص الأقالم.. 3

الّدر�س ال�ّصابع
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تعلَّم
مراحُل كتابِة مو�ضوٍع انطالقاً من روؤو�ِص الأقالم: 

قراءُة روؤو�ِص الأقالِم قراءًة متاأنّيًة من اأجِل فهِمها بدّقة.. 1
ت�سنيُفها اإىل مقّدمٍة وعر�ٍص وخامتة. . 2
حتليُل فكِر العر�ِص الّرئي�سِة اإىل فكٍر فرعّية. . 3
الّتعبرُي عن الفكِر الفرعّيِة بجمٍل اأوعباراٍت. . 4
دعُم الفكِر الفرعّيِة بالأدّلِة والباهني.. 5
ربُط اجلمِل والعباراِت با�ستعمال اأدواِت الّربِط املنا�سبة.. 6
ح�سُن النتقاِل بنَي عنا�سِر املو�سوِع )مقّدمة - عر�ص - خامتة(.. 7

تدّرب

عّب عن الفكرَتني الفرعيَتني الّثانية والّثالثة ف ي ثالث عبارات لكّل منهما:  ■
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

۳ ۲



    ۱
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اخرت الّدليل )ال�ّساهد( املنا�سب للفكرتني: ■

َغَل���َب الواث���ُب اأم مل َيغلِب �رُف الوثبِة اأن تر�شي العال
عّلمتُم الّنا�َض ف ي الّثوراِت ما اجلوُد؟جْدُتْ ف�شالَت على الّثوراِت اأنف�ُشكم

طّبق
اكت���ْب مو�ض���وعاً يتن���اول الفكرة العاّم���ة الآتية: )ارتقاُء الوط���ِن يكوُن بالعلِم والعمل( م�ض���تف يداً م���ن روؤو�ِص الأقالم 

الآتية: 
ال�ستفادُة من العلوِم وتطبيقاِتها من اأجِل النهو�ِص والّتقّدم. ■
رقّي الأوطانِ  م�سوؤوليُة اأبناِء الوطِن جميعًا. ■
اإتقاُن العمِل والإخال�ُص ف يه خرُي �سبيٍل اإىل نه�سِة الوطن. ■
نا له. ■ الّتفاين ف ي خدمِة الوطِن تعبرٌي راِق عن حبَّ

تّذّكر:
قبل البدء باملو�سوع اأّن الّروابط بني اجلمل تنق�سم اإىل: 

حروف: مثل حروف العطف واجلّر وال�س���تئناف والق�س���م والأحرف امل�س���درّية وامل�س���ّبهة بالفعل وال�ستدراك   ■

والّت�سبيه والّرابطة لل�ّسرط.
اأ�ضماء: املو�سولة وال�ّسرط.  ■

اأفعال: الّناق�سة وجواب ال�ّسرط.  ■
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املو�ضوع: 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف�ي ق�س���يدة )الّنهر العا�سق( لل�ّساعرة العراقّية نازك املالئكة )1923 - 2007(م وهي من رّواد 
ال�ّسعر احلديث. ولها عّدة دواوين، من دواوينها ال�ّسعرية: �سظايا ورماد و�سجرة القمر ومنها اأخذ هذا الن�ّص.
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الّنهر العا�صق

الن�ّس:
 - 1 -  

ُه يعدو اإلينا اأين مَن�شي؟ اإنَّ
راك�شًا عرْبَ حقوِل القْمِح ال َيلوي ُخطاُه

با�شطًا ف ي ملعِة الفجِر ذراَعْيِه اإلينا
يِح، ن�شواَن، يداُه طافراً كالرَّ

�شوَف تلقانا، وتطوي ُرعَبنا اأنَّى َم�َشْينا

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة الن�ّص قراءة جهرّية �سعرّية معّبة مراعيًا املّد والوقوف على الّتاء.. 1
ا�ستنتاج الفكرة العاّمة والفكر الّرئي�سة.. 2
حتليل الّن�ّص وفهم معاين مقاطعه وتذّوقه جمالّيًا... 3

الّدر�س الأّول

Gypsy in moda :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/32052409@N02/4424882198/ :امل�صدر
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 - 2 - 

اإنَّه يعدو ويعدو
وهويجتاُز بال �شوٍت ُقَرانا

ماوؤُُه الُبنيُّ يجتاُح وال َيْلويه �َشدُّ
بانا ه يتبُعنا لهفاَن اأْن َيْطوي �شِ اإنَّ

ف ي ذراَعْيِه، َوي�شقينا احلنانا
 - 3 - 

مل َيَزْل يتبُعنا ُمْبت�شمًا ب�شمَة حبٍّ
طبتاِن قدماُه الرَّ

تركْت اآثاَرها احلمراَء ف ي كّل مكاِن
اإنَّه قد عاَث ف ي �رٍق وغرِب

ف ي حنان
 - 4 - 

اأين نعدو، وهوقْد لفَّ يَديِه
حوَل اأكتاِف املدينْة؟

ه يعَمُل ف ي بطٍء وَحْزٍم و�شكينْه اإنَّ
�شاكبًا من �شَفَتْيِه

ُقَباًل طينّيًة غّطْت َمراعينا احلزينْة
 - 5 - 

ا قد عرفناُه قدميا ذلَك العا�شُق، اإنَّ
اإنَّه ال ينتهي من زحِفِه نحوُربانا
وله نحُن بَنْينا، وله �ِشْدنا ُقَرانا
اإنه زائُرنا املاألوُف ما زاَل كرميا

كلَّ عام ينزُل الوادي، وياأتي للِقانا
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املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة املنا�ضبة للن�ّص: 

ب. خوف ال�ّساعرة من الف ي�سان.اأ. و�سف ال�ّساعرة الف ي�سان

الفكر الّرئي�صة 
رّتب الفكر الّرئي�ضة بح�ضب ورودها ف ي الّن�ّص: 

اجتاز الّنهر احلقول بال �سوٍت. ■
لون الّنهر بعد الف ي�سان. ■
الف ي�سان زائر اأِلفُه الّنا�ص. ■
و�سف �سرعة الف ي�سان. ■
الف ي�سان يجتاح املدينة. ■

الفهم وال�صتيعاب
- اأّوًل -

الآن اأمامك الأ�ضئلة الآتية اأريدك اأن جتيب عنها بعد فهمك الّن�ّص: 
مب مالأ الّنهر القرى؟ ………………………………………………………………………………. 1
ما راأي ال�ّساعرة بالّنهر؟ ……………………………………………………………………………. 2
مَل و�سفت ال�ّساعرة الّنهر بالعا�سق؟ …………………………………………………………………. 3
لف ي�سان الّنهر مراحل، تتّبع هذه املراحل كما وردت ف ي الّن�ّص.. 4

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

�سف حال الّنهر عندما فا�ص ماوؤه على: ال�ّسهول، القرى، املدن.. 5
 ………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

طافراً: واثبًا. با�ضطاً ذراَعيه: فاحتًا ذراَعيه. حزم: قّوة.
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- ثانياً -
ملاذا جمعت ال�ّساعرة بني احلنان والهالك ف ي املقطع الّثاين، وبني احلّب واخلراب ف ي املقطع الّثالث؟ . 1

   

من خالل فهمك الّن�ّص، عّلل ما ياأتي: . 2
اجتياز الّنهر احلقول بال �سوٍت   ■
الّلون البنّي ملاء الّنهر   ■
و�سف عمل الّنهر بالبطء واحلزم وال�ّسكينة   ■

كيف ُحّلت م�سكلة ف ي�سانات الأنهار؟  . 3

املعنى الّلفظّي والّدليّل
ا�ستعن مبعجٍم لغوّي، واذكر مرادف الكلمات الآتية: اأ. يغدو ………  ب. لهفان ………  ت. عاث ……… . 1
بنّي معنى )يلوي( ف ي قول ال�ّساعرة: اأ. ل يلوي خطاه ……… ب. ل يلويه �سّد ………. 2
كتبت ال�ّس���اعرة الّن�ّص ف ي ف ي�سان دجلة، ما الفرق بني الف ي�سان والّطوفان؟ …………………………………. 3

 …………………………………………………………………………………………………

الّتدريبات القرائّية
���بط مراعيًا: )املّد بالألف ، الإ�سباع بالك�سر ، الوقف على . 1 اقراأ املقطَعني الّرابع واخلام�ص قراءة جهرّية �س���حيحة ال�سّ

الّتاء املربوطة( ف ي قواف ي الأ�سطر ال�ّسعرية.
احفظ املقطَعني الأّول والّثاين، ثّم األقهما اأمام رفقائك.. 2

الّتدريبات الّلغوّية
فة امل�سّبهة ف ي الّن�ّص للرتكيز على �سفات الّنهر، وما اأحدثه ف ي الأر�ص ب�سبب . 1 اأكرثت ال�ّساعرة من ا�سم الفاعل وال�سّ

الف ي�سان، هات من الّن�ّص ثالثة اأ�سماء فاعلني، وثالث �سفات م�سّبهة با�سم الفاعل. 
…………………………………………………………………………………………………

اأدخل اأداة ن�سب، ثّم اأداة جزم على كّل من الفعَلني: )مي�سي - ي�سيد( واأجر الّتغيري الاّلزم.. 2
…………………………………………………………………………………………………
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التذّوق
بداأت ال�ّضاعرة ق�ضيدتها بال�ّضوؤال، ما الّدللة ال�ّضعورّية اّلتي حملها مطلع الق�ضيدة؟. 1

 

 

 

حيح من اخلطاأ ف يما ياأتي، ثّم �ضّوب اخلطاأ اإن وجد: . 2 مّيز ال�ضّ
اأ. الّنهر كالّريح طافرًا، �سورة بالغّية، نوعها ت�سبيه تاّم. )……( 

ب. ف ي قول ال�ّساعرة: )با�سطًا ذراعيه، ن�سوان( ت�سيم للّنهر ف ي كلمة )ن�سوان( )……( 
ت. كّل عام ياأتي للقانا: كناية عن ا�ستمرار الف ي�سان. )……( 

ث. العالقة بني )بنينا و�سدنا( عالقة ت�ساد. )……( 
من �ضمات �ضعر الّتفعيلة )التنّوع ف ي القواف ي - تفاوت طول الأ�ضطر ال�ّضعرّية( دّل على ذلك من الّن�ّص.. 3

 

 

 

 

 

ما ال�ّضعور اّلذي حملته ال�ّضاعرة للّنهر؟  . 4
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الّتقومي اخلتامّي
دعنا نراجع معلوماتنا لنتاأّكد من فهمنا الّن�ّص من خالل الإجابة عّما ياأتي: 

قائل���ة الأبي���ات: …………………………………………………………………………………. 1
مرادف الكلمات: يغدو ………………… لهفان ………………… عاث ………………… . 2
نوع ال�ّضعر: ………………، غر�ضه: ………………… . 3
ا�ضتخرج من املقطع الأّول جملة خربّية واأخرى اإن�ضائّية ………………………………………………. 4
ا�ضرح املقطع الأّول كتابًة. …………………………………………………………………………. 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

تذّكر
الق�سيدة من ال�ّسعر الو�سف ّي، غر�سه و�سف الف ي�سان.  ■

ور الأدبّية كثريًا لأّن مو�سوعها الو�سف. ا�ستخدمت الكاتبة ال�سّ  ■

حّددنا الفكر ودر�سنا معاين الأبيات.  ■

تذوقنا الّن�ّص جمالّيًا.  ■

اأح�شنت مع متّنياتي بالّتوف يق

اخلال�صة
بعد اأن در�سنا الق�سيدة هل ت�ستطيع اأن حتّدد نوع ال�ّسعر وغر�سه ول�سّيما وهي تتحّدث عن و�سف الف ي�سان واآثاره؟



151

اأ�صلوب ال�صتفهام

تاأّمل وتذّكر
عزيزي الّتلميذ: اإذا اأرْدَت ال�ّضوؤال عن الّزمان اأواملكان اأوعن احلال اأوعن اأمٍر ما، فما الأدوات اّلتي ت�ضتعملها؟

عد اإىل املعجم املدر�سّي وابحث عن معنى ال�ستفهام: ودّون الّتعريف ف ي دفرتك.. 1
تاأّمل هذه اخلارطة املفاهيمّية الآتية: . 2

الأمثلة
عزيزي الّتلميذ: اقراأ الّن�ّص الآتي، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه: 

هل راأيت ف ي�سانًا؟ اأيحدُث الف ي�سان ف ي الأنهار كّلها؟ اأم ف ي بع�سها؟ ماذا يعني الف ي�سان؟ ومتى تف ي�ص الأنهار؟ كيَف 
ُحّلت م�سكلة الف ي�سانات؟ ومن اأّول من بنى ال�ّسدود لدرء الف ي�سانات؟

اأ�س���ئلة تراود الّذهن عند قراءة ق�سيدة ال�ّس���اعرة: نازك املالئكة )الّنهر العا�سق( فالف ي�سان مياه زائدة على م�ستوى 
الّنهر يطغى على الأرا�سي اّلتي عادة ما تكون جاّفة.

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف اأ�سلوب ال�ستفهام.. 1
ت�سنيف اأدوات ال�ستفهام وا�ستنتاج دللة كّل اأداة ا�ستفهام.. 2
ا�ستخدام اأدوات ال�ستفهام ا�ستخدامًا �سحيحًا.. 3
اإعراب كّل اأداة ا�ستفهام بح�سب موقعها ف ي اجلملة.. 4

الّدر�س الّثاين
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يح���دث الف ي�س���ان عندما يرتفع املاء ف ي نهٍر فوق م�س���تواه الع���ادّي متزامنًا مع هطول املطر ال�ّس���ديد اأوذوبان الّثلوج، 
ف يف ي�ص املاء على �س���ّفتيه اإىل الأرا�س���ي املجاورة جارفًا مع���ه الرّتبة، ومتلفًا بع�ص املمتلكات، وُتبنى ال�ّس���دود عادة على 
بع�ص الأنهار كي حتجز املياه عند ارتفاعها، واإّن اأّول �سّد ف ي الّتاريخ هو�سّد ماأرب اّلذي بناه امللك �سباأ الأكب عبد �سم�ص 

عام 3500 ق. م ف ي اليمن.
هل راأيت ف ي�سانًا؟ ■
اأيحدث الف ي�سان ف ي الأنهار كّلها؟ ■
ماذا يعني الف ي�سان؟ ■

ال�ضوؤال الأّول: ما اأداة ال�ستفهام ف ي كّل مثال من الأمثلة ال�ّسابقة؟
ال�ضوؤال الّثاين: عمَّ ا�ستفهم بكّل منها؟ اأهواأمٌر معلوٌم بالّن�سبة لل�ّسائل اأم جمهول عنده؟

ال�صتنتاج
تذّكر يا عزيزي الّتلميذ اأّن ال�ضتفهام: هواأ�سلوب ف ي الّلغة لطلب العلم ب�سيء مل يكن معلومًا من قبل اأولال�ستف�سار عنه.

تدّرب
�ضع اأداة ا�ضتفهام منا�ضبة ف ي الفراغ.

اجلّو �سحو؟ . 1  ……………… 

يظن الكافر اأّنه لن يحا�سب؟. 2  ……………… 

وف؟. 3 ت�سنع بال�سّ  ……………… 
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الأمثلة
عزيزي الّتلميذ: تاأّمل اجلدول الآتي، ثّم اأجب:

اجلملُة ال�ضتفهامّي��ةاملثال
اأداُة 

ال�ضتفهام
نوُع اجلملة

جواُب اجلملة 
ال�ضتفهامّية 

اأ
هل راأيَت ف ي�سانًا؟

هل اجلّو �سحّو؟
هل

فعلّيٌة مثبتة
ا�سمّيٌة مثبتة

نعم، ل
نعم، ل

ب
دوُد على الأنهاِر كلَّها؟ اأُتبنى ال�سُّ

اأاأبوك حا�سٌر؟
اأ

فعلّيٌة مثبتة
ا�سمّيٌة مثبتة

نعم، ل
نعم، ل

فعلّية منف ّيةاأاأمل يح�سِر التَّلميذ؟ ت
نعم، مل يح�سِر

التَّلميُذ

ا�سمّية اأاألي�ست الأنهاُر م�سدَر اخلري؟ ث
منف ّية

بلى، الأنهاُر
م�سدُر اخلرِي

ها؟ج ف ي بع�سهافعلّيةاأاأيحدُث الف ي�ساُن ف ي كّل الأنهار اأم ف ي بع�سِ

ق�ُص اليوَم اأم دافٌئ؟ح بارد/دافئا�سمّيةاأاأبارٌد الطَّ

اخرت الإجابة ال�ضحيحة مّما يلي: 
اجلمل ف ي اجلدول هي: )خبّية،  ا�ستفهامّية، و�سف ّية(.. 1
ي�ستفهم بالهمزة عن م�سمون اجلملة: )املثبتة، املنف ّية، املثبتة واملنف ّية(.. 2
تدخل على همزة ال�ستفهام اأداة هي: )اأّم املعادلة، فاء ال�ّسببّية، ل الّناهية(.. 3

ال�صتنتاج
تذّكر يا �ضديقي اأّن )هل، والهمزة( حرفا ا�ضتفهام.

ي�ستفهم ب  )هل( عن اجلمل ال�سمّية والفعلّية املثبتة فقط. ويجاب عنها ب  )نعم( اأو)ل(. ■
ي�ستفهم ب الهمزة عن:  ■

Ԁ .)اجلمل ال�سمّية والفعلّية املثب تة، ويجاب عنها ب  )نعم( اأو)ل
Ԁ .اجلمل ال�سمّية والفعلّية املنف ّية، ويجاب عنها ب  )ب لى( لإب طال الّنف ي وب  )نعم( لإثب اته
Ԁ .)املفرد للّتعيني ب ا�ستخدام )اأم( املعادلة، ويجوز حذف الهمزة وب قاء )اأم
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ا�ضتخرج اأدوات ال�ضتفهام من الأمثلة الآتية: 
من اأّول من بنى ال�ّسدود؟ …………………………………………………………………………. 1
كيف حّلت م�س���كلة الف ي�سانات؟ ……………………………………………………………………. 2
3 .………………………………………………………………………… الف ي�س���ان؟  م���اذا يعن���ي 
4 .…………………………………………………………………………… حفظ���ت؟  ���ًا  ن�سّ ك���م 
اأين حدث الف ي�س���ان؟ ……………………………………………………………………………. 5
اأّي تلميٍذ فاز بامل�سابقة؟ …………………………………………………………………………… . 6
متى يحدث الف ي�سان؟ …………………………………………………………………………… . 7

عزيزي الّتلميذ �س���اأطرح عليك �س���وؤاًل: اإذا كانت )هل، اأ( اأحرف ا�س���تفهام فماذا ن�سّمي بقّية الأدوات؟ ……………
……………………………………………………………………………………………………

ال�صتنتاج
تذّكر اأّن اأ�ضماء ال�ضتفهام هي: 

َمن، َمن ذا: للعاقل. ما، ماذا: لغري العاقل. اأين، اأّنى: للمكان. متى، اأّيان: للّزمان. كيف: للحال.
كم: لل�ّسوؤال عن العدد. اأّي: جلميع املعاين ال�ّسابقة.

تدّرب
اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم ا�ضتخرج منها اأ�ضماء ال�ضتفهام، واذكر دللة كّل منها.

كيف حّلت م�سكلة الف ي�سانات؟ ■من اأّول من بنى هذه ال�ّسدود؟ ■
ًا حفظت؟ ■ماذا يعني الف ي�سان؟ ■ كم ن�سّ
اأّي تلميٍذ فاز بامل�سابقة؟. ■اأين حدث الف ي�سان؟ ■
اأيَّ وقت فا�ص نهر الفرات؟ ■متى يحدث الف ي�سان؟ ■

افتح دفرتك و�ضّجل دللة كّل ا�ضم من اأ�ضماء ال�ضتفهام الآتية: 
)من - م���ن ذا( …………………………………………………………………………………. 1

2 .…………………………………………………………………………………… )ما - ماذا( 

3 .…………………………………………………………………………………… اأنّى(  )اأين - 
)مت���ى - اأّي���ان( …………………………………………………………………………………. 4
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5 .……………………………………………………………………………………… )كي���ف( 

6 .………………………………………………………………………………………… )ك���م( 

الّتقومي اخلتامّي
اأ�ضلوب ال�ضتفهام هو: ……………………………………………………………………………… . 1
اأدوات ال�ضتفهام هي: . 2

1. ………………… 2. ………………… حرفان وهما ■
1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… اأ�سماء وهي ■

 ………………… .6 ………………… .5 ………………… .4
�ضع اأداة ا�ضتفهام منا�ضبة ف ي الفراغ.. 3

قال ال�ّساعر: وما كنت اأدري قبل عّزة …… البكا؟ ■
 ……………………   �ساعة �ستزورين؟ ■

 ……………………   �سنة عا�ص الّنبي نوح؟ ■

 ……………………   تعي�ص الّزواحف؟ ■

هات جملتني تت�ضّمنان ا�ضتفهاماً تكون دللة الأوىل على العاقل والّثانية على العدد.. 4
■ ………………………………………………………………………………………………

■  ………………………………………………………………………………………………

اأعرب ال�ّضطر الأّول من البيت الآتي:. 5

اأم كالنا واق���ٌف والّدهُر َيجرياأ اأنا ال�ّشائُر ف ي الّدرِب اأم الّدرُب َي�شري؟
 …………………………………………………………………………………………… اأن���ا:  اأ 
ال�ّس���ائُر:…………………………………………………………………………………………
ال���ّدرِب:……………………………………………………………………………………… ف ���ي 
اأم:…………………………………………………………………………………………… 
ال���ّدرُب:………………………………………………………………………………………… 
ي�س���رُي:………………………………………………………………………………………… 

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق 
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اأّرح���ب ب���ك عزي���زي التّلميذ ف ي ن�ص لأحمد مدحت اإ�س���الم كات���ب ن�ص )اأجناوؤه���ا اأبناوؤها( ولد عام )1924( م�س���رّي 
اجلن�سّية، دكتوراه ف ي الكيمياء التطبيقّية، اأ�ستاذ ف ي كلية العلوم ف ي جامعة الأزهر.
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تلّوث البيئة
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص. ا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة.. 1
ح ف يها خمّطط املقال.. 2 ر�سم خريطة معرف ّية تو�سّ
تعريف البيئة والّتلّوث وذكر اأنواع الّتلّوث واآثاره.. 3
تنف يذ بع�ص الّتطبيقات الّلغوّية.. 4

الّدر�س الّثالث

 Bert van Dijk :ت�صوير
 https://www.flickr.com/photos/zilpho/3861793315 :امل�صدر
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الّن�س:
اأجناوؤُها اأبناوؤُها

- 1 - 

ة هوالّتواُزن الّدقيُق القائم بنَي عنا�س���رها املُختِلف���ة، واإذا ما َطراأ اأيُّ تغيرٍي من نوِع ماف ي  ز البيئة الطبيعيِّ اأه���مُّ ما مُييِّ
ة بعَد مّدة اآثار هذا التغيري، وِمن اأمثلِة ذلك َتديُد الّطبيعِة الأ�س���جاَر  اإحدى هذه البيئاِت فقد تتالفى الّظروُف الطبيعيَّ
(، واإنَّ اأّي  ى )الّتوازن البيئيُّ نة للبيئة ُي�سمَّ بعَد حرائَق تق�س���ي على م�ساحاٍت من الغاباِت، هذا الّتواُزُن بني العنا�سر املكوِّ
ة،  حة الإن�سانّية والكائنات احليِّ تغيري لعنا�سِر البيئة غري مرغوب ف يِه ناجٌت عن اأن�ِسَطِة الإن�سان، والتي ت�سّبب �سررًا لل�سّ

ُيعدُّ تلّوثًا بيئيًا.
- 2 - 

اُت القوى( وحمّطاُت تنقيِة  �ُص الّنا�ِص ف ي املُُدِن الكبى اأ�سرارًا كثريًة، وقد تعُجُز ال�ّسوارُع املُزَدِحَمُة، و)حمطَّ اأنتَج تكدُّ
م  ان، كذلك اأدى التقدُّ م الهائل ِمن ال�ُس���كَّ ���رِف ال�س���حّي وغرُيها عن تلبية احتياجاِت هذا الت�س���خُّ املياه، وحمّطات ال�سّ
ال�سناعيُّ اإىل  اإحداث �سغٍط هائٍل على كثري من املوارد الطبيعّية، فلم تعد البيئة قادرًة على تديد مواردها، وا�ستهالِك 
ات  خاُن املت�ساعُد من عوادم ال�سيَّارات ومداخن امل�سانع وحمطَّ الّنفايات الّناتة عن ن�س���اطات الإن�س���ان املُختلفة، فالدُّ
�س���ا�ص اأّدت اإىل تلّوث الهواء، حيُث تبقى هذه الأدخنة  القوى اإ�س���افًة اإىل بع�ص ال�ّس���وائب اأواأبِخرة الفلزاِت الّثقيلِة  كالرَّ
خايّن(، واإنَّ اآثاَرها اخلطريَة ل تظهُر على الإن�س���ان مبا�س���رًة،  ���باب الدُّ ام، وهذا ما ن�س���مّيه )ال�ضّ ة اأيَّ معّلقة ف ي اجلوِّ ِعدَّ
ه���ا توؤدي على امل���دى البعيد اإىل اخَلَبل والُعتاه وا�س���طراب النتباه والّذاكرة والُهال�ص والأوه���ام، ومنها ما يوؤّدي اإىل  لِكنَّ

التَّخلُِّف العقلّي والكاآبة، ومنها ما ُيوؤّثر ف ي اجلهاِز التنّف�سّي.
 - 3 - 

ام املاطرة مبا ن�س���مّيه )الأمطار احلام�ض���ّية(، وهي ظاهرٌة َلَفَتِت الأنظاَر اإليها بعد  اإنَّ التلّوُث الهوائّي يت�س���بَّب ف ي الأيَّ
اأن اأحلقِت الأ�س���راَر الكثريَة بالرّثوة الّزراعّيِة واحليوانّيِة وال�ّسمكّيِة وفَق دورة الطبيعِة وال�سل�سة الِغذائّية،وبح�سِب حركِة 
الهواء ينتقل التلّوُث من مكاٍن اإىل اآخَر، ومن بيئٍة جغراف ّيٍة اإىل اأخرى، اإذ تذوُب العوائُق ف ي ُبخاِر املاء  املحموِل ف ي الهواء 
لتعوَد ثانية اإىل الرّتبِة، فاإذا اأ�سْفنا اإىل ذلك اإلقاء الف�سالِت مبا ف يها الف�سالُت الآدمّية، واملُخّلفاُت ال�سناعّيُة ونواتها 
الكيميائّيُة ذاُت ال�س���ّمية العاليِة ف ي املجاري املائّيِة، لأدرْكنا حجم املاأ�س���اِة التي تعي�ُس���ها البيئُة ب�س���بِب �ض���نيِع الإن�ض���ان 

مه وازدياد وعيه وعلمه. وجهِلِه مب�سارِّ فعله على الّرغم من تقدُّ
 - 4 - 

والأمُر الآخُر الذي زاَد املاأ�س���اَة وطاأًة وعبئًا فادحًا ا�س���تخداُم الإن�ض���اِن املفرُط املواّد الكيميائّيَة ف ي كّل امليادين، وتعّد 
املبي���داُت احل�س���رّيُة امل�س���تخَدمة ف ي ُمكافح���ِة الآفاِت الّزراعّيِة، م���ن اأخطِر هذِه امل���واَد واأكرِثها انت�س���ارًا، حيُث متت�ّص 
الّنبات���اُت ه���ذِه املواّد وتختزُنها ف ي اأن�س���جِتها، ثّم تنتقُل بعَد ذل���َك اإىل احَلَيوانات التي تتغّذى عليه���ا، وتظهُر ف ي األباِنها 
رِر ملْن يتناوُلها، كال�سطراباِت ف ي وظيفِة املعَدِة والَكبِد وبع�ِص مظاهِر اخلموِل والتبلُّد،  وحلوِمها، وت�سّبُب كثريًا من ال�سّ
ِة، اأ�سْف اإىل ذلَك اأنَّها ت�سّبُب قتَل الكثرِي من الّطيوِر  واأحيانًا توؤّدي اإىل تدمرِي العنا�سر الوراثّيِة ف ي اخلاليا وت�سويِه الأجنَّ

والأ�سماِك عن طريق �سل�سلِة الغذاء.
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�ِص اجل�س���ِم لالأ�س���ّعِة اإىل تاأينِي  حمتوياِت اجل�س���م،  ول يقُل التلّوُث بالأ�ض���ّعِة خطورًة عن غريِه، اإذ ترجُع خطورُة تعرُّ
حيُث تتفاعُل الأ�س���ّعة املوؤّينُة مع مكّوناِت اخللّيِة احلّيِة، الأمُر الذي يوؤّدي اإىل ا�س���طراب ن�ساطها الطبيعّي، وترتاكْم هذه 
الأ�س���ّعُة ف ي ج�س���م الإن�س���اِن حُمدثًة خلاًل كبريًا تتزايُد خطورُتُه كّلما قُربْت امل�سافُة بنَي اجل�س���م وم�سدِر الإ�سعاع، وكّلما 

طالْت مّدُة التعّر�ص له.
تني اجل�س���دّيِة والنف�س���ّية، فاإّنها توؤّثر ف ي عمل الغدد الّدرقّية، مّما يت�س���ّبب  رة على ال�س���حَّ بِة واملدمِّ اأّما عن اآثارها املخرِّ
بالوه���ن و�س���عف النتباه، وعدم الرّتكيز، وكرثة الّنوم اإذا قلَّ اإفراز هرمون الثريوك�س���ني، ويت�س���ّبُب بالع�س���بّية والتهيُّج 
���ف اإىل ذل���ك تخريَبها اجللَد وجهاَز  وا�س���طرابات الّنوم وعملّية ال�س���تقالب الغذائ���يِّ اإذا زاد اإفراُز هذا الهرمون، اأ�سِ

التنّف�ص وغريه.
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���ة ف ���ي املدن الكبى، حيُث ميتّد اإىل تلويِث امل�س���اعر  ���جيجّي* اأحد اأنواع التلّوث اخَلطرِة وبخا�سّ  ويع���ّد التل���ّوث ال�ضّ
ِوتعطي���ل التفك���رِي والإدراِك واحلوا�ّص، الأمر اّلذي يوؤّدي اإىل الإرهاِق وا�س���طراباِت الّن���وم واإىل حالٍة من التوتر، فتزداُد 
ن�س���بة الكولي�س���رتول ف ي الّدم، وي�سطرب عمل الغدد ال�سمِّ فترتك اآثارًا نف�سّيًة وع�سبّيًة خطرية، اأب�سطها �سرعة التهّيج 
جيجّي على م�ساجينهم حّتى ل يقدروا على  هاينة التلوُّث ال�سّ وا�سطراُب الإدراِك واحلوا�ّص. وقد ا�ستخدم الّنازّيون وال�سّ

ب لديهم النهياَر النف�سّي والع�سبّي وهذا اأحد اأ�ساليب غ�سل املّخ. الّنوم، ف ي�سبِّ
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اإنَّ عالقة الإن�س���ان بالبيئة عالقة �س���لوكّية، ول بدَّ من العرتاف باأنَّ ال�س���لوك ال�ّسائع لالإن�س���ان مع الّطبيعة يحمل ف ي 
اته جهاًل لذاته من جهة، وملكاِنه ف ي الطبيعة من جهة ثانية، اأوالعرتاف بالّتناق�ص بني وعي الإن�سان مب�سكالت البيئِة  طيَّ

و�سلوكه الفعلّي حللِّها وبذا ي�سحُّ ف يها املثل القائل: اأجناوؤُها اأبناوؤُها*. 

املفردات اجلديدة

اأجناوؤها اأبناوؤها: َمَثٌل معناه: اإّن اّلذين َجنوا على هذه الّدار بالهدم هم اّلذين عّمروها بالبناء.   
اُت القوى: حمطات ت�سنيع وتوليدالّطاقة. تاأينِي: انق�سام املفرط: الّزائد عن احلّد. حمطَّ
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الفكرة العاّمة
حيحة مّما ياأتي:  اخرت الإجابة ال�ضّ

الفكرة العاّمة للّن�ّص

ت. الّتوازن البيئّي واأهمّيته.ب. اأنواع الّتلّوث البيئّي واآثاره.اأ. تلّوث البيئة.

الفكر الّرئي�صة
رّتب الفكر الّرئي�ضة ح�ضب ت�ضل�ضلها ف ي الّن�ّص: 

جيجّي اأخطر اأنواع الّتلّوث.)………( ■ الّتلّوث ال�سّ
الّتلّوث الهوائّي وطرق انتقاله. )………( ■
املواد الكيميائّية وخطورة ا�ستخدامها.)………( ■
العالقة بني ازدياد عدد ال�ّسكان وتلّوث البيئة.)………( ■
تعريف الّتوازن البيئّي.)………( ■
عالقة الإن�سان بالبيئة.)………( ■
خطر الأ�سّعة على �سّحة الإن�سان.)………( ■

الفهم وال�صتيعاب
- اأّوًل -

ورد ف ���ي املقط���ع الأّول ثالثة مفاهي���م: )البيئة - الّتوازن البيئّي - الّتلّوث البيئّي( ا�س���تخرج تعري���ف كّل منها، ثّم بنّي . 1
العالقة بينها.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ناعّي؟ . 2 ما العالقة بني الّتلّوث البيئّي والّتقّدم ال�سّ
 ………………………………………………………………………………………………

ّحة الّنف�سّية وفق ما جاء ف ي الّن�ّص؟. 3 جيجّي اإىل تدمري ال�سّ كيف يوؤّدي الّتلّوث ال�سّ
………………………………………………………………………………………………
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- ثانياً -
ف ي راأيك: هل الأرياف مبناأى عن الّتلّوث؟ وملاذا؟. 1

………………………………………………………………………………………………

هناك اأنواع اأخرى للتلّوث غري ما ورد ف ي الّن�ّص، اذكر نوَعني منها. . 2
………………………………………………………………………………………………

قّدم اإر�سادات للحفاظ على البيئة من الّتلّوث على م�ستوى مدينتك، اأوبلدتك.. 3
………………………………………………………………………………………………

الّتدريبات القرائّية
ح معنى كّل من الرّتاكيب الآتية بح�ضب �ضياقها ف ي الّن�ّص:  و�ضّ

التكّد�ص ف ي املدن:…………………………………………………………………………………  ■
زاد املاأ�ساة وطاأًة:…………………………………………………………………………………  ■
عالقة �سلوكّية:……………………………………………………………………………………  ■

اقراأ الكلمات الآتية منتبهاً ل�ضبط بنيتها: الُعتاه - الف�سالت - النُّفايات - الهال�ص.

الّتدريبات الّلغوّية
رر - توازن - الّت�سّخم - الإن�سانّية - الوعي - ال�ّسّمّية.. 1 �ضّنف امل�ضادر الآتية وفق اجلدول: ال�سّ

امل�ض���در

�ضناعّيقيا�ضّي�ضماعّي

حّدد حرف الّزيادة ف ي كّل من الفعلني الواردين ف ي اجلملتني الآتيتني، واملعنى الذي اأ�ضافه كّل منهما: . 2
اأ. اأنتج الإن�سان اأ�سرارًا كثرية ف ي املدن   
ب. ترتاكم هذه الأ�سّعة ف ي ج�سم الإن�سان   
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الّتذّوق
جاء ف ي الّن�ّص: )تعجز ال�ّضوارع املزدحمة وحمّطات القوى عن تلبية احتياجات هذا الّت�ضّخم الهائل من ال�ّضكان(: 

ح ذلك  . 1 اأف ي العبارة ال�ّسابقة ت�سيم اأم ت�سخي�ص؟ و�سّ
مب تعّلل قّلة الّت�سبيه ف ي الّن�ّص؟  . 2

الّن�صاط التطبيقّي
عّلل كتابة تنوين الّن�ضب على �ضورته ف ي كلَمتي: . 1

خلاًل:   
اآثارًا:   

اأعرب ما ياأتي: الّتلّوث البيئّي اأحُد اأنواع الّتلّوث اخلطرية.. 2
الّتلّوُث:  
البيئّي:  

اأحُد:   
اأنواِع:   

الّتلّوث:  
اخَلطريِة:  
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اأ�صلوب الّتعّجب

تاأّمل وتذّكر

اأ�ضاليب الإن�ضاء

غري الّطلبّيالّطلبّي

الّتمني:
ال�ستفهام: 

الأمر: 
الّنهي: 
الّنداء: 

)ليتك تتفّوق(

)هل راأيت ف ي�سانًا(

)نّظم وقتك(

)ل توؤّجل عمل اليوم اإىل الغد(

)يا طالب العلم اجتهد(

الق�سم:
الّتعّجب:

املدح:
الّذّم:

)وال�ّسماء والّطارق(

)ما اأجمل ال�ّسماء !(

)األ حّبذا �سحبة املكتب(
)بئ�ص التلميذ الك�سول(

تذّكر �ضديقي الّتلميذ اأّن: 
ال�ضتفهام: اأ�سلوٌب ف ي الّلغة لطلب العلم ب�سيء مل يكن معلومًا من قبل اأولال�ستف�سار عنه. واأدواته حرفان: )الهمزة وهل( 

واأ�سماء: )َمْن، َمن ذا، ما، ماذا، اأين، اأّنى، متى، اأّيان، كيف، كم، اأي(.
ة: )�سارة زوج  اأن�س���اأ املن�س���ئوَن اأ�س���لوب الّتعّجب، لي�س���ّوروا اإعجابهم باأمر خارق يفوق حدود الأمور املاألوفة، كما ف ي ق�سّ
�س���ّيدنا اإبراهيم اخلليل عليه ال�ّس���الم( فقد اأجنبت بعد الّت�س���عني، لذلك جاء الّتعّجب ا�ستعظامًا وتقديرًا فقيل: )اأعِجْب 

باأّم جاوزت ت�سعينا !( وقيل: )ما األطَف الأقدارَ !(.

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف الّتعّجب وا�ستنتاج نوَعي اأ�سلوب الّتعّجب )القيا�سّي وال�ّسماعّي(.. 1
حتليل اأ�سلوب الّتعّجب القيا�سّي.. 2
الّتعّجب من الفعل مبا�سرة )مع ذكر ال�ّسروط(.. 3
الّتعّجب بالّطريقة غري املبا�سرة.. 4

الّدر�س الّرابع
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حيحة:  عزيزي التلميذ: اقراأ ال�سوؤال الآتي بدّقة م�ستعينًا مبا �سبق وكّلي ثقة باأّنك �ستجيب الإجابة ال�سّ
�ضع دائرة حول اأ�ضلوب الّتعّجب مّما ياأتي: 

اأاأنت الذي جاء لزيارتي اأم�ص اأم غريك؟يا �سديقي على احلياة اأعّني.

رّبنا اغفر لنا.ما اأقبح اأن يعاقب البيء  !

اأعذب مباء الفرات  !هل املطالعة مف يدة؟

الأمثلة
اقراأ يا �ضغريي العزيز بتاأّن وتركيز - واأنت اأهل لذلك - جمموعَتي الأمثلة )اأ( و)ب(، ثّم نّفذ الأن�ضطة: 

)ب()اأ(

ما اأظلم الإن�سان لنف�سه ! )ما اأظلمه !(
اأفظع ب�سلوك ي�سّدد به اخلناق على نف�سه

 هلل دّر الإن�سان ! �سبحان اهلل !
 يا جلهل الإن�سان مبا يعمل !

ما الأمر الذي ا�ستعظم ف ي مثايل القائمة )اأ( فاأثار الّتعّجب؟ ………………………………………………. 1
حّدد ف ي املثالني )اأ( اأداة الّتعّجب - فعل الّتعّجب، ثّم اذكر وزنه - املتعجب منه.. 2

…………………………………………………………………………………………………

ما الأمر الذي اأثار الّتعّجب ف ي اأمثلة القائمة )ب(؟. 3
…………………………………………………………………………………………………

دوق؟. 4 ديق ال�سّ اأجاءت اأمثلة )ب( على منٍط واحٍد، اأم تعّددت اأ�ساليبها؟ ماذا ت�ستنتج اأّيها ال�سّ
…………………………………………………………………………………………………
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ما راأيك يا بني اأن تقراأ ال�ستنتاج من خارطة املفاهيم الآتية:. 5

تدّرب
تاأّمل هذه الأمثلة وا�ضتاأن�ص بها ف ي حّلك ال�ّضوؤال الذي ياأتي بعدها: 

ما اأجمل ال�ّسماء ! )قيا�سّي( ■
هلل دّرك تلميذاً ! )�سماعّي( ■

يا للّروعة ! )�سماعّي( ■
اأكرم بالعلم ! )قيا�سّي( ■
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ال�ضوؤال: دّل على اأ�ضلوب الّتعّجب ف ي الأمثلة الآتية، ثّم حّدد نوعه: 
قال ال�ّساعر ال�ّسريف الّر�سّي:. 1

اأمّرِك ف ي قلب���ي واأحالكِ !اأنِت الّنعي���ُم لقلبي والعذاُب له فما 
………………………………………………………………………………………………

وقال ال�ّساعر حممود غنيم:. 2

اأهِوْن مبا ف ي �شبيل احلّب األقاهُ !ال ت�شبّن���ي حمّبًا ي�شتكي و�شبًا
………………………………………………………………………………………………

يا للجمال !. 3
………………………………………………………………………………………………

الأمثلة
عزيزي الّتلميذ: لنقراأ معاً:

اأ. ما اأجمل البيئة الّنظيفة !
ب. ما اأخطر رمي الّنفايات ف ي الأنهار !

اخرت الإجابة ال�ضحيحة ف يما ياأتي:
اأ. جاء الفعالن )اأخطر - اأجمل(:

لالإخبار عن الّزمن املا�سي. ■
 لإن�ساء الّتعّجب. ■

ب. نوع كّل من الفعَلني )خطر - جمل(:
)ثالثّي - فوق الّثالثّي(. ■

)ناق�ص - تام(. ■

)مبنّي للمعلوم - مبنّي للمجهول(. ■

)مثبت - منف ّي(. ■

)جامد - مت�سّرف(. ■

)قابل للّتفاوت - غري قابل للّتفاوت(. ■

فة امل�سّبهه من كّل منها: )على وزن اأفعل - موؤّنثه فعالء(. ت. تاأتي ال�سّ
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ال�صتنتاج
لنتذّكر ما تعّلمناه ف ي ال�ّسنوات ال�ّسابقة:

الفعل نوعان )من حيث اجلمود والّت�ضرف(

مت�ضّرفجامد

لي�ص - ع�سى - كرب. بئ�ص - ِنْعم -  مثل: 
�ساء  - َهْب - طفق.

ما ل يالزم �سورة واحدة، وياأتي منه املا�سي امل�سارع والأمر: 
كتب، يكتب، اكتب.

الأمثلة
اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم امالأ اجلدول باملطلوب كما هومبنّي ف ي املثال: 

ما اأجمل اأن حتافظ على البيئة الّنظيفة !ما اأجمل املحافظة على البيئة الّنظيفة ! 

ما اأ�سواأ اأن تكون الأنهار مرمى الّنفايات !ما اأ�سواأ كون الأنهار مرمى الّنفايات !

اأداة الّتعّجب
فعل الّتعّجب 

امل�ضاعد 
نوع امل�ضدراملتعّجب منه

الفعل 
املتعّجب منه

�ضبب عدم الّتعّجب منه 
مبا�ضرة

فعل فوق الّثالثّيحافظ�سريحاملحافظةاأجملما

فعل فوق الّثالثّيحافظموؤّولاأن نحافظاأجملما

اأجب ب  )نعم( اأو)ل(
الأفعال )ولد، فني، مات( غري قابلة للّتفاوت، اأميكن الّتعّجب منها؟ ……………………………………… ■
الفع���ل )لي�ص( فعل ناق�ص جامد، اأميكن الّتعّجب منه؟ ………………………………………………… ■

�ضع )هداك اهلل( خّطاً حتت الفعل اجلامد مّما ياأتي: 
بئ�ص - كتب - حرى - طفق - در�ص - كرب - ِنعم - �سرب.
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ال�صتنتاج
فلنقراأ معاً: 

يغتني القيا�ضّيتني مع م�ضدر:  ■ ي�ضاغ فعل الّتعّجب بطريقة غري مبا�ضرة بذكر فعل م�ضاعد على وزن اإحدى ال�ضّ
اأ. �ضريح اأوموؤّول اإذا كان الفعل: 

Ԁ  :ما اأ�سّد ازدحام ال�ّسارع !فوق الّثالثّي
اأ�سدد بازدحام ال�ّسارع !

ما اأ�سّد اأن يزدحم ال�ّسارع !
اأ�سدد باأن يزدحم ال�ّسارع !

Ԁ :)فة منه على وزن )اأفعل موؤّنثه فعالء اأو ال�سّ

Ԁ  :اأو ناق�سًا

ما اأ�سّد خ�سرة الّزرع !
اأ�سدد بخ�سرة الّزرع !

ما اأ�سعب كون الّدواء ُمّراً !
اأ�سعب بكون الّدواء مّراً !

ما اأ�سّد اأن يخ�سّر الّزرع !
اأ�سدد باأن يخ�سّر الّزرع !

ما اأ�سعب اأن يكون الّدواء ُمّراً !
اأ�سعب باأن يكون الّدواء مّراً !

ريح اإذا كان الفعل:  ب. موؤّول دون ال�ضّ

Ԁ  :مبنّيًا للمجهول
Ԁ  :منف ّيًا

ما اأقبح اأن يعاقب البيء
انع ! ما اأ�سّر األ ي�سّدق ال�سّ

اأقبح باأن يعاقب البيء !
انع ! اأ�سرر باأّل ي�سّدق ال�سّ

ل ُيتعّجب من الفعل اجلامد مطلقاً من مثل: لي�ص - ع�سى - حرى - اخلولق - كرب - اأن�ساأ - طفق.   ■
ول م�ن الفع�ل غي�ر القاب�ل للّتف�اوت م�ن مث��ل: مات، عا�ص، فني، غرق.  

تدّرب 
تعّج���ب م���ن الأفعال الآتية وبنّي ال�ّض���بب ف يم���ا يجوز الّتعّجب منه وما ل يجوز وما يجب اأن يكون امل�ض���در ف يه موؤّوًل 

اأو�ضريحاً اأوموؤّوًل و�ضريحاً معاً كما ف ي الأمثلة: 

احمّرت الوردة
■  ما اأجمل احمرار الوردة !

■  ما اأجمل اأن حتمّر الوردة !

ل يجوز الّتعّجب منه 
مبا�سرة لأّنه فعل غري ثالثّي

م�سدر �سريح 
اأوموؤّول

ُي�سام رم�سان
■  ما اأعظم اأن ُي�سام رم�سان !

■  اأعظم باأن ُي�سام رم�سان !

ل يجوز لأّنه فعل مبنّي 
م�سدر موؤّول فقط.للمجهول
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عدا املهر
■  ما اأعدى املهر !

■  اأعد باملهر !

يجوز الّتعّجب منه 
ل�ستيفائه ال�ّسروط ال�ّسبعة

و�سع البحر

�سار املاء جليدًا

�سلع الّراأ�ص

بات اخلف ري �ساهرًا

ل يرّد الفائَت احلزُن

هّبت الّريح

الّتقومي اخلتامّي
وّظف اأ�ضلوب الّتعّجب ف ي كتابة فقرة عن حّب الوطن وواجب اأبنائه نحوه، م�ضتوف ياً اأنواع الّتعّجب.. 1

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

تعّجب باإحدى �ضيغ الّتعّجب مّما ياأتي: . 2
اإهمال الّتلميذ درو�سه. ■
رعاية الأطفال. ■

اخ�سرار الع�سب. ■
بيا�ص الّثلج. ■

تغريد الع�ساف ري. ■
مناق�سة اجلهالء. ■

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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حّول اجلمل الّتعّجبية الآتية اإىل جمل غري تعّجبّية: . 3
ما اأعجب اأن تغامر ف ي احلياة ! ■
ما اأقبح اأن ُيهان �سيُفك ! ■
اأجمل برفقة الّدرا�سة ! ■

ما اأ�سّر اأّل ت�ستثمر وقتك ! ■
ما اأنفع اأن ت�سرف الأموال ف ي عمل اخلري ! ■
اأجدْر باأن يعاقب امل�سيء ! ■

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

عنّي املتعّجب منه ف ي كّل مّما ياأتي: . 4
با ! ■ اأقبْح بالرّثثرة ! ■ما اأطيب الرُّ

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

اخلال�صة
والآن هّيا بنا معاً نتاأّكد من فهمنا الّدر�ص: 

ما اأ�سلوب الّتعّجب؟  ■

اذكر �سيغَتي الّتعّجب؟  ■

ما �سروط الفعل املتعّجب منه؟  ■

اإذا مل تنطبق ال�ّسروط على الفعل، كيف نتعّجب منه؟  ■
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ليلة مطرية
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءة الّن�ّص ال�ّسعرّي قراءة جهرّيًة �سليمًة مع تنغيم اجلمل بح�سب معانيها.. 1
حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص، وا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة.. 2
�سرح الأبيات �سرحًا جّيدًا بلغٍة �سليمٍة واأ�سلوٍب ح�سن.. 3
ور الأدبّية وتذّوقها.. 4 حتليل بع�ص ال�سّ

الّدر�س اخلام�س

اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف ي ق�سيدة )ليلة مطرية( لل�ّساعر الأندل�سّي عبد اجلبار بن حمدي�ص )1055 - 1133(، تزّود ف ي 
مدينة �سرقو�سة )�سقلّية(، بثقافة العرو�ص والّنحو والّتاريخ، هاجر اإىل م�سر، ثّم اته اإىل الأندل�ص جمذوبًا ب�سحرها، 

له ديوان مطبوع.

Jeremy Howard :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/69185928@N00/2146658685/ :امل�صدر
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الن�ّس: 

اأيُّ ُدرٍّ لن���حوٍر ل����وَجَم���ْد؟َنَث اجل���وُّ عل��ى االأر�ِض َب��َرْد 11
�ُحُب الَّت�ي 21 اأجنَز الب��ارُق منه�ا م��ا َوَع��ْدلوؤل��وؤٌ اأ�ش��داُفُه ال�شُّ
ف�����وَق اأر�ٍض َتَتلق����اُه ِبَخ���ْدذّوبْت���ُه م���ن �ش���ماٍءٍ اأْدُم����ٌع 31
كثع�����ابني ِعج����اٍل َتّط�����ِرُدَفَج���ّرْت من��ُه �ش��يوٌل حولَن���ا 41

ب�ش��راٍم كلَّم���ا �ش��بَّ َخَم��ْدوك���اأنَّ الب���رَق ف يه��ا ح���اذٌف 51
كُح�ش��اٍم كّلم���ا �ُش��لَّ ُغِم��ْدت���ارًة يخف���و ويخف��ى ت���ارًة 61

��رى 71 ْب��ِت ظم��اآِن الثَّ ائ���ُد عن��ه، فَزَه���ْدوعلي�ِل النَّ َج الرَّ ع���رَّ
��ُب علي��ه ُحَل���اًل 81 ْقِم ف���يهنَّ ُج��ُدْدَخَل��َع اخِل�شْ لب���ديِع ال����رَّ
ّي م��ن َو كاَف��ٍة 91 َفَتَح الب��رُق به��ا الّلي��َل و�شَ��ْدو�َش��قاُه ال���رِّ

وتغّن�ى �ش���اجُع الّطي��ر َغ���ِرْدفتثّنى الغ�ش�ُن �شُ�ْكراً بالّن�دى 101

املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة املنا�ضبة للّن�ّص:

ت. و�سف الّطبيعة بعد ليلة مطرية.ب. و�سف الّليل.اأ. و�سف املطر.

رام: احلطب. خمد: �سكن. يخفو: خفا البق: ملع وظهر. تّطِرْد: تتابع. احلاذف: الّرامي. ال�ضّ
الّرقم: الّنق�ص. الّرائد: من ير�سله القوم لينظر مكانًا ينزلون ف يه، يب�سُر لهم الكالأ وم�ساقط املياه.  

زَهْد: اأعر�ص عنه وتركه. ال�ّضاجُع: الّطري الذي يرّدد �سوتُه.
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الفكر الّرئي�صة
ان�ضب الفكر الآتية اإىل املقطع املنا�ضب لكّل منها: 

1 .…………………………………………………… املقط���ع  هطول املطر وفرح الأر�ص وازدهارها. 
2 .…………………………………………………… املقط���ع  د.  و�سف �سقوط الَبَ
3 .…………………………………………………… املقط���ع  و�سف البق ف ي ظهوره واختفائه. 

الفهم وال�صتيعاب
- اأّوًل -

ماذا نرث اجلوُّ على الأر�ص؟ وما الذي ذّوبه؟ ……………………………………………………………. 1
كيَف اأ�سبَح وجه الأر�ِص بعد املطر؟ ……………………………………………………………………. 2
كم ا�ستغرق هطل املطر؟ وما املفردات اّلتي اأ�سارت اإىل ذلك؟ ………………………………………………. 3
ذكر ال�ّساعر احلوادث البيئّية مرّتبة اذكرها، ثّم عّلل الرّتتيب الذي جاءت ف يه. ………………………………. 4

…………………………………………………………………………………………………

- ثانياً -
جاء العنوان مرتبطًا مب�سمون الن�ّص. هات عنوانًا اآخر يحّقق ذلك ………………………………………. 1
ور الأدبّية:. 2 �سنلجاأ اإىل طريقة جديدة ف ي مناق�سة ال�سّ

ورة اأداة للتعبري عن الفكرة، ف ي �سوء ذلك اأكمل ما ياأتي ف ي جدول مماثل: جعل ال�ّساعر ال�سّ

ورةالفكرة ال�ضّ

اف ية لوؤلوؤ اأ�سدافه ال�ّسحبت�ساقط حّبات البد الّنقية ال�سّ

تدّفق ال�ّسيول بعد ت�ساقط املطر

اإبراق ال�ّسماء مّرة بعد مّرة

كح�سام كّلما �ُسلَّ ُغِمد
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املعنى الّلفظّي والّدليّل
لنطفر الآن اإىل تعّلم جديد: هل تذّكرت معنى كلمة )نطفر(: نذهب - ننتقل - نقفر.

وليكن تعّلمنا ف ي جمرى املعنى الّلفظي والّدليّل: 
ح العالقة املعنوّية بني كّل لفظَتني مّما يلي: )الّدّر، الّنحور(، )الّلوؤلوؤ، الأ�سداف(. . 1 و�ضّ
ا�ضرح معنى كلمة )اأجنز( ف ي اجلملَتني الآتيَتني؟ . 2

اأجنز الّرجل الوعد الذي قطعه على نف�سه …………………………………………………………… ■
اأجنز الّرجل عمله ف ي امل�ساء ………………………………………………………………………  ■

الّتدريبات الّلغوّية
هل ميكنك ذكر جمع كلمَتي: )ماء - نهر(، ثّم جمع جمعها وفق اجلدول الآتي: . 1

نهرماءدمعاملفرد

اأدمعاجلمع

دموعجمع اجلمع

رّتب الكلمات وفق جميئها ف ي معجم ياأخذ باأوائل الكلمات: تتلّقاه، ثعابني، الّرائد، تثّنى.. 2
اأذّك���رك: علي���ك رّد الكلمات اإىل املا�س���ي املجّرد وكذلك رّد الألف اإىل اأ�س���لها لتتمّكن من الرّتتي���ب اأبجدّيًا الأّول، ثّم 

الّثاين... لأّن املعجم ياأخذ باأوائل الكلمات.
مثال: كتاب، درا�سة، حمفظة، دحرجة: املا�ضي املجرد: كتب، در�ص، حفظ، دحرج.

طّبق الآن على الكلمات ال�ّضابقة: 
)تتلّقاه، ثعابني، الّرائ���د، تثّنى( ……………………………………………………………………… 

فة املوؤّنثة من كلمَتي: )عجال، ظماآن( ………………………………………………………… . 3 هات ال�ضّ
ا�ضتخرج من املقطع الأّول ما ياأتي: . 4

ا�سم ا�س���تفهام وحّدد دللته. ………………………………………………………………………  ■
ا�سم مكان ومفعوًل به �سمريًا. ………………………………………………………………………  ■

الّتدريبات القرائّية
ْقم(.. 1 الفظ الكلمات الآتية منتبهًا ل�سبط بنيتها بال�ّسكل: )ُحَلال - تّطِرد - الرَّ
احفظ املقَطعني الأّول والّثاين.. 2
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التذّوق
ما املح�ّضن البديعي بني: )برد، جمد( ……… وبني: )يخفو، يخفى( ……………… . 1
هل ميكنك اأن ت�ضتخرج كلمات تدّل على الّلون واحلركة من الأبيات ف ي الق�ضيدة.. 2

الّلون: لوؤلوؤ لونه اأبي�ص، الّرقم. تعّلم: 
نرث، ِعجال، �سّب. احلركة: 

الّل���ون: ………………………………………………………………………………… طّبق:  
 ……………………………………………………………………………… احلرك���ة:   
………………………………………………………………………………………  

الّن�صاط اخلتامّي
والآن: لنلع���ب بع���د ه���ذا اجلهد الّرائع لعبتنا لعبة احلروف. اأريدك اأن ت�ض���تخرج جمعاً جديداً لكلمة )لوؤلوؤ( بعد حّل 

الكلمات املتقاطعة.
كلمة ال�سّر )جمع لوؤلوؤة(. كلمة مكوّنة من اأربعة اأحرف. 

نوع من اجلواهر اأبي�ص الّلون.. 1
كلمة مبعنى املكان املرتفع من الأر�ص.. 2
ا�سم مدينة �سورية عريقة.. 3
كلمة مبعنى �سحيح وت�سلح ا�سم علم.. 4

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق 

وؤلوؤل

األ�صا

ئاألل

مامت
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الكتابة العلمّية

تعّرف

ورة، ثّم اأجب:  عزيزي الّتلميذ: اأوًل: تاأّمل معي هذه ال�ضّ
���ورة؟ ……………………………………………………………………………. 1 ماذا ترى ف ���ي ال�سّ

الّدر�س ال�ّصاد�س

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف الأ�سلوب العلمّي.. 1
تعداد خ�سائ�ص الأ�سلوب العلمّي. . 2
كتابة مقالة م�ستخدمًا الأ�سلوب العلمّي.. 3

Nubrig :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/nubrig/4151552484 :امل�صدر
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اكتب ثالث جمل تعّب عن راأيك ف ي تلّوث البيئة.. 2
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

والآن: اقراأ الفقرة الآتية قراءة �ضامتة: 
ناعّية اإىل اإحداث �سغط هائل على كثري من املوارد الّطبيعية، فلم تعد  ناعّي الذي �سحب الّثورة ال�سّ اأّدى التقّدم ال�سّ

البيئة قادرة على تديد مواردها، وا�ستهالك الّنفايات الّناتة من ن�ساطات الإن�سان املختلفة.
اأ. ما الفكر املت�س���ّمنة ف ي الفقرة ال�ّس���ابقة؟ ………………………………………………………………
���حها …………………………………………………… ب. هل تناولت الفقرة ال�ّس���ابقة حقيقة علمّية؟ و�سّ
ت. اأخاطب الكاتب ف ي الفقرة ال�ّس���ابقة العق���ل اأم العاطفة؟ …………………………………………………

وقبل اأن نبداأ هّيا بنا لتعّرف اأ�ضاليب الكالم.
اأدبّي تعلّم يا بني اأنّ للكالم اأ�سلوبني: 

علمّي   

تعّلم الأ�ضلوب العلمّي: اأ�سلوب ف ي الّتعبري يخاطب العقل والفكر، وي�سرح احلقائق العلمّية.

تدّرب
اإليك الآن هذه الفقرة اأي�ضاً، اقراأها جّيداً، ثّم اأجب: 

���ة ف ���ي املدن الكبى حي���ث ميتّد اإىل تلويث امل�س���اعر،  ���جيجّي اأح���د اأنواع التلّوث اخلطرية، وخا�سّ يع���ّد الّتل���ّوث ال�ضّ
وتعطي���ل الّتفكري والإدارك واحلوا�ّص، الأمر اّلذي يوؤّدي اإىل الإرهاق وا�س���طرابات الّن���وم، واإىل حالة من التوّتر، فتزداد 
ن�س���بة الكولي�سرتول ف ي الّدم، وي�سطرب عمل الغدد ال�س���ّم فترتك اآثارًا نف�سّية وع�سبّية خطرة، اأب�سطها �سرعة التهّيج 

وا�سطراب الإدراك واحلوا�ص.
عبارة )تعطيل الفكر - تلويث امل�س���اعر( اأهي ت�س���خي�ص اأم ت�س���يم؟ ……………………………………… . 1
ا�س���تخدم الكاتب م�س���طلحات علمّية، اذكرها ………………………………………………………… . 2
هل امل�س���طلحات دقيقة اأم غام�س���ة؟ …………………………………………………………………. 3
الألفاظ وا�سحة اأم حتتاج اإىل معجم ل�سرحها؟ ………………………………………………………… . 4
هل مل�ست للكاتب راأيًا اأوتدخاًل ف ي عر�ص املو�سوع؟ ……………………………………………………… . 5
ا�س���تخدم الكاتب بع����ص اأدوات الّربط الت���ي احتاجها للتف�س���ري اأوالبهان. حّدده���ا …………………………. 6

………………………………………………………………………………………………
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قائمة الّتطبيق
ة العلوم.  اكتب فقرة من ثالثة اأ�ضطر عن جتربة علمّية ُنّفذت ف ي ح�ضّ

 
 
  
 
 
 

اكتب مقالة ف ي خم�ضة ع�ضر �ضطراً موّظفاً الأ�ضلوب العلمّي ف ي مو�ضوع واحد مّما يلي مراعياً عنا�ضر املقالة. 
ال�ّسجرة واأثرها ف ي الّتوازن البيئّي: . 1

Justin Brown :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/justininsd/9425641350 :امل�صدر
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اإليك الآن هذين الّتدريَبني امل�ساعَدين ف ي كتابة مقالة عن ال�ّسجرة:
اأّوًل: ■

Ԁ .خمّطط املو�ضوع: تعريف ال�ّضجرة

Ԁ .دور ال�ضّجرة ف ي التّوازن البيئيّ.            تنقية اجلّو من غاز الكربون
       احلفاظ على بع�ص احليوانات التي تتغّذى على الأ�سجار.

Ԁ .نتائج قطع الأ�ضجار

ثانياً: ■
امالأ الفراغات الآتية بالكلمة املنا�ضبة: )رئة - تنقية - الأوك�ضجني - تعطي( 

ال�ّسجرة ………………… املدينة. فهي تاأخذ غاز الكربون  و ………………… غاز …………………، 
مّما ي�ساعد على ………………… اجلّو.
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تدوير الّنفايات ق�ضّية ع�ضرّية لها نتائجها الإيجابّية على البيئة.. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

John Lambert Pearson :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/orphanjones/427193721 :امل�صدر

ال�رشح: ال�سورة حلاويات خم�س�سة لإعادة تدوير الورق. 
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خيال الظّل

اأّرح���ب ب���ك عزي���زي التّلميذ ف�ي مقالة )خي���ال الظّل( لالأديب العراقي مرثي العاين )1940(، اهتّم بامل�س���رح و الّن�س���اط 
خرة - اأغنية على احلجر(. امل�سرحّي واأّلف فرقة )احلدباء( للّتمثيل امل�سرحّي، من م�سرحياته )ال�سّ

الّدر�س الأّول

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
حتديد الفكرة العاّمة والفكر الّرئي�سة ف ي الن�ّص. . 1
ذكر فوائد امل�سرح.. 2
 تعريف خيال الظّل.. 3
الوقوف عند دللت بع�ص الألفاظ.. 4
تذّوق الّن�ّص جمالّيًا.. 5

Sterling Ely :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/sterlingely/63934591 :امل�صدر
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 - 1 - 

اِت املتنّوعِة التي  خ�سيَّ ي�س���هم امَل�ْس���رُح ف ي تعزيِز اجلانِب الأخالقّي لدى املَُتلقّي؛ فهوُيثرُي عواطَف �س���تَّى من خالِل ال�سَّ
ي نزَعَة اإثارِة الأ�سئلِة الّنقدّيِة حوَل  بيلِة، وُيذكي ف ي املَُتلقَّ ها على خ�سبتِه، ف ُيَحّفُز على الإتياِن بالأفعاِل الإن�سانّيِة النَّ يعر�سُ
حيِح والأداء املُتَقِن والإلقاِء املُ�سرَت�ِسِل، ويقّدُم  ُه يعمل على تنمّيِة اأ�ساليِب النُّطق ال�سَّ ما ي�ساهُدُه، وبالإ�سافِة اإىل ذلك فاإنَّ

معلوماٍت غنّيًة عن جوانَب ثقاف ّيٍة خمتلفٍة من حياِة اأَمٍ كثريٍة.
عوُب قدميًا امل�سرَح، ومن اأنواِعِه التي لَقْت رواجًا م�سرُح خياِل الّظّل. عَرَفِت ال�سُّ

 - 2 - 

جون  فون واملُتفرَّ اِت، يكون باإلقاء خيالٍت على �س���تاٍر ي�س���اهُدها املُتفّرجوَن، ف يجُد ف يها املثقَّ خياُل الّظّل نوٌع من التَّمثيليَّ
�ِص احلقيقّي  ف يه. وقْد ُوجَدْت ف ي م�سَر خمطوطاُت ابِن دانياَل املو�سّلّي املوؤ�سَّ ت�س���لّيًة، كما يجُد ف يها الُب�َسطاُء و�س���يلًة للرتَّ
ن اأَتوا بعَدُه حيُث ل  مل�س���رِح خياِل الّظّل الذي مل ي�س���ِبْقُه اأحٌد ف ي هذا املجاِل، وهواإبداٌع متفّرٌد �س���اَر على هْديِه كثريوَن مِمَّ
ٌة ترِجُع اإىل قبِل تاريِخ ابِن دانياَل املو�س���ّلّي ف ي اأّي بلٍد اآخَر؛ لذلَك فاإنَّها الأوىل مْن نوِعها ف ي العامِل  توجُد اأ�س���كاٌل متثيليَّ

اأجمَع.

 - 3 - 

ينق�ِض���ُم خي���اُل الّظ���ّل اإىل ثالث���ِة اأن���واٍع؛ عرائ�ُص متّثُل اأ�سخا�س���ًا وَحَيوان���اٍت، حتّرُكها الأيدي مْن اأعل���ى بحيُث ل ُيرى 
ُك لها يكوُن خُمتف يًا من الأ�س���فِل، وخياُل الّظّل حيُث تظهُر ف يه  ���خ�ص املُحرَّ املحّرُك، وعرائ�ُص تظهُر للُمتفّرِج، بيّنما ال�سَّ

كاُتُهم من وراء �ستاٍر. اأ�سباُح العرائ�ِص وحترُّ
عًا للرتف يِه. اِت خيال الّظّل َمو�سِ وف ي الّتَعار�ِص بنَي احلقيقِة واخلياِل �ساَرْت هذه الأنواُع من متثيليَّ

وهناَك )الأراجوُز( الذي يختلُف عْن خياِل الّظّل، فهومتثاٌل �سغرٌي ِلّرجٍل اأوَحَيواِن يحّرُكُه �سخ�ٌص خِفيٌّ وهوالذي ُيلِقي 
ا  احلواَر على م�سرٍح �سغرٍي، وتختلُف عرائ�ُص املاْرُيونيت عِن الأراجوِز، فاملاْرُيونيت تتحّرُك بخيوٍط اأواأ�سالٍك من اأعلى اأمَّ
ا نهايَة  الأراجوُز فهي التي يحّرُكها �سخ�ٌص تختِفي يداُه حتَت املالب�ِص، وُعِرَف الأراجوُز منُذ الِقَدِم ف ي اليوناِن، ثمَّ ف ي اأوربَّ

اد�َص ع�َسَر، واأقَبَل عليِه اجلمهوُر، واأ�ساَر اإليِه �سك�سبري واآخروَن ف ي اأعمالهم الأدبّية. القرِن ال�سَّ

 - 4 - 

���ُف املقّدَمُة  ���َح ف يها طريقَة الإخراِج، اإذ ت�سِ اٍت وقْد كتَبها �س���عرًا ونرثًا، واأو�سَ كت���َب اب���ُن دانياَل املو�س���ّلّي ثالّث متثيليَّ
الإدارَة والّتمثيَل الأمر اّلذي يوؤّكد عبقرّيتُه وموهبَتُه، فهوف�ساًل عْن كوِنِه الكاتَب فاإّنُه كذلَك املخرُج ومديُر امل�سرِح، وهي 

ُم(. اأموٌر مل ي�سبْقُه اإليها اأحٌد. اأما متثيلّياُتُه الّثالُث التي األَّّفها فهي: )طيُف اخلياِل، عجيٌب وغريٌب، املُتيَّ
مُة، واملو�سوُع  ُة املتقدَّ يَّ وُح الفنَّ اِت الّثالِث املذكورِة اأعاله الرُّ ِة الُف�سحى، وتتجّلى ف ي التَّمثيليَّ اِتِه بالعربيَّ وكتَب معظَم متثيليَّ
���اِت )بابات(، وهي )طيُف  املتما�س���ُك، وخرُي ما نراُه ف ي ابِن دانياَل و�س���ُفُه الأطّب���اَء ورجاُل احِلَرِف، واأوىل هذِه التمثيليَّ
اهِر  ���لطاِن الظَّ ِة ف ي زَمِن ال�سُّ اخلياِل( وتعطي �س���ورًة رائعًة عن احلياِة ال�ّسيا�س���ّيِة ف ي م�س���َر ف�س���اًل عن احلياِة الثَّقاف يَّ
���ُح لنا �س���َورًا كثريًة ِل�ُسوِق يدخُلها املمّثلوَن واحدًا بعَد الآخِر،  ُة الثَّانيُة هي )عجيٌب وغريٌب(، وهي تو�سّ بيَب�ص. والّتمثيليَّ
ُة الثَّالثُة هي  ا. والّتمثيليَّ اِت التي ا�س���ُتِهَرْت وُعِرَفْت ف ي اأوربَّ ���وَن ب�س���ائعهم على م�س���رٍح عظيٍم، وهي اأكرُث الّتمثيليَّ ويعر�سُ
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تنْيِ  ِم تختلُف عن الّتمثيليَّ ُة املُتيَّ ف�ِص. ومتثيليَّ ويِح عن النَّ )املُتيَُّم(، وقِد ا�س���تَملْت على اأ�س���ياَء ممتعٍة بق�س���ِد التَّ�س���ليِة والرتَّ
ال�ّس���ابقتنْيِ اختالفًا وا�س���حًا، واإِن اتَّفقْت مَعُهما ف ي الأ�سلوِب، فف يها نقراأ �س���يئًا عِن احُلبَّ وحّيِل املُحّبنَي، لكّنه غرُي الذي 
َد منه اإىل جانِب التَّمثيِل والغناء اللَّهُو وامَلَرُح؛ فهو�سعٌر  َة. بْل هو�سعٌر ُق�سِ ِ عزَّ جنُدُه عند قي�ٍص وليلى، وجميٍل وُبثينَة، وُكثريَّ
َع مل�سرٍح خا�ّص، وهوبذلَك �سبَق الآخريَن بقروٍن للم�سرِح الغنائّي ف�ساًل عن رياَدتِه مل�سرِح خياِل  غنائٌي متثيلّي هزيّل ُو�سِ

. لَّ الظَّ

املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة
حيحة مّما ياأتي: اخرت الإجابة ال�ضّ

 الفكرة العاّمة للّن�ص

ت. فّن الغناء تاريخه واأنواعه.ب. فّن الّتمثيل تاريخه واأنواعه.اأ. الفن امل�سرحّي تاريخه واأنواعه.

الفكر الّرئي�صة 
رّتب الفكر الّرئي�ضة بح�ضب ت�ضل�ضلها ف ي الّن�ّص:

ب. اأهمّية امل�سرح.اأ. تعريف خيال الّظل.

ث. اأنواع خيال الّظّل.ت. متثيلّيّات ابن دانيال.

الفهم وال�صتيعاب
- اأّوًل -

اذكر ثالث فوائد يقّدمها امل�س���رح للمتلّق���ي. ……………………………………………………………. 1
 ………………………………………………………………………………………………

ع���ّرف خيال الّظ���ل واذك���ر موؤ�ّس�س���ه. …………………………………………………………………. 2
………………………………………………………………………………………………

عّدد اأنواع خي���ال الّظ���ّل. ……………………………………………………………………………. 3

الرّتف يه: الّت�سلية. الأراجوز: متثال �سغري لرجل اأوَحَيوان يحّركه �سخ�ص خف ّي.
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………………………………………………………………………………………………

م���ا الّتمثيلّيات الت���ي كتبها ابن دانيال؟ وباأّي لغ���ٍة؟ ……………………………………………………… . 4
ما وظيفة امل�سرح ف ي عهد ابن دانيال؟ ………………………………………………………………… . 5

- ثانياً -
م���ا الفرق بني خي���ال الّظ���ّل والأراج���وز؟ ………………………………………………………………. 1

………………………………………………………………………………………………

مَب تختلف ق�س�ص املحّبني الواردة ف ي متثيلية )املتّيم( عن ق�س�ص قي�ٍص وليلى؟ ………………………………. 2
………………………………………………………………………………………………

هات دلياًل من الّن�ّص على: . 3
و�س���ول فّن خيال الّظّل اإىل اأوروب���ا: …………………………………………………………………  ■
اهتمام خيال الّظّل بق�سايا املجتمع: …………………………………………………………………  ■
عبقرّية ابن دانيال املو�س���ّلّي: ……………………………………………………………………… ■

املعنى الّلفظّي والّدليّل
بنّي معنى كلمة )ظّل( ف ي كّل من اجلمل الآتية: . 1

عا�ص ف ي ظّل اأبيه ………………………………………………………………………………… ■
ي�س���رتيح امل�سافُر ف ي ظّل الّنخلة. …………………………………………………………………… ■
كان اب���ن دانيال ف ي متثيلّياته خفيف الّظّل …………………………………………………………… ■

�ضع مكان الكلمة اّلتي حتتها خّط ف يما ياأتي، كلمًة توؤّدي معناها: . 2
تظهر اأ�سباح العرائ�ص وحتّركاتها من وراء �ستار.……………………………………………………… ■
يجد الب�سطاء ف ي م�سرح خيال الظّل و�سيلًة للرتف يه..………………………………………………………  ■
الّتمثيلّية الّثالثة لبن دانيال هي املتّيم..……………………………………………………………… ■

الّتدريبات القرائّية
وت مبا ينا�سب اأ�سلوب اخلب.. 1 اقراأ املقطع الأّول قراءة جهرّية ملّونًا نبة ال�سّ
اقراأ املقطع الّثاين قراءة جهرّية مراعيًا الوقف. . 2
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الّتدريبات الّلغوّية
اأكمل كّل فراغ مّما ياأتي: . 1

)اأ�سالك(:   ■  …………… مفرد: )متثيلّيات(: 
)م�سرح(:    ■  …………… جمع: )طيف(: 
)اّتفقت(:    ■  …………… م�سدر: )ي�سهم(: 

رّت���ب الكلمات الآتية: )مالب�ص - عرائ�ص - ال�سيا�س���ّية - الّتمثيل( بح�س���ب ت�سل�س���ل ورودها ف ي معج���م ياأخذ باأواخر . 2
الكلم���ات.…………………………………………………………………………………………

التذّوق 
�سننتقل اأنا واأنت الآن اإىل التذّوق الأدبّي للّن�ّص، لنّطلع على بع�ص نواحيه اجلمالّية.

تعلّمت يا بنيّ ف ي بداية العام اأنّ الكالم:  

         اإن�سائّي   خبّي
والآن اأجب عن الأ�ضئلة الآتية:

مّيز اخلرب من الإن�ضاء ف يما ياأتي: . 1
�سبق ابن دانيال الآخرين ف ي امل�سرح الغنائّي. ■
هل اأحببَت خيال الّظّل؟ ■
وهوبذلك �سبق الآخرين بُقرون. ■

ور ف ي الّن�ّص ال�ّضابق؟. 2 براأيك مَل قّلت ال�ضّ

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق

اخلال�صة
بعد النتهاء من الّدر�ص اأ�ضبحنا قادرين على: 

تعريف خيال الظّل وتتّبع م�سريته عب الع�سور.  ■

ذكر فوائد امل�سرح.  ■

■  حتديد الفكرة العاّمة والفكر الّرئي�سة للن�ّص. 

الوقوف عند دللت بع�ص الألفاظ.  ■

تذّوق الّن�ّص جمالّيًا.  ■ 

تنف يذ بع�ص الّتطبيقات الّلغوّية.  ■
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اأ�صلوب املدح والّذّم

تاأّمل وتذّكر
عزيزي الّتلميذ: لنتذّكر معًا بع�ص املعلومات اّلتي تعّلمناها �سابقًا ونريد اأن نراجعها معًا.

تعّلمت ف ي درو�ص �ضابقة بع�ص الأ�ضاليب مثل:

اليوم �سن�سيف اأ�سلوَبني جديَدين لهذه الأ�ساليب وهما اأ�سلوبا املدح والّذّم.

الأمثلة
عزيزي الّتلميذ: اقراأ الّن�ّص الآتي، ثّم اأجب: 

َو�سّلِت الأّمةُّ العربّيُة ف ي عهِد الّدولة العبا�سّيِة اإىل قّمِة َعّظَمتها وازدهاِرها احل�سارّي، وما من موؤّرٍخ ُمن�سٍف اإل وقال: 
، وحّبذا �سّناُع الإبداِع ف ي كّل زماٍن ومكاٍن، فقد  ِنْعَم دولُة العّبا�س���ّيني الّدولُة احل�س���ارّية، وِنْعَم اإبداعًا اإبداُعها الإن�س���اينُّ
بلَغِت احل�سارُة العربّيُة ف ي ذلَك العهِد اأْوَج احل�سارِة الإن�سانّيِة، لأّنها عِملْت على مزج ثقافاِت الأِم الأُخرى مع ثقافِتها 
خرى، وِنْعَم ما اأنتَجه العرُب الّثقافُة الإن�سانّيُة،  واأعاَدْت اإنتاَجها من جديٍد ب�سبغٍة اإن�سانّيٍة اأ�سهَمْت ف ي تقّدم ال�ّسعوِب الأُ
وِبئ�َص �س���نيُع الأّمِة الهيمنُة والعن�س���رّيُة، ول حّبذا عّظمُة اأّمٍة تقُوم ح�س���ارُتها على قّوِة احلرِب والعدواِن؛ لأّن احل�سارَة 

ر�سالُة كرامِة الإن�ساِن ومعنى وجوِده احُلّر.

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف اأ�سلوب املدح والّذّم.. 1
حتديد اأركانه.. 2
حتديد اأنواع الفاعل ف ي اأ�سلوب املدح والّذم.. 3
اإعراب اأ�سلوب املدح والّذّم.. 4

الّدر�س الّثاين



  



برنامج التعـلم الذاتي، اللغــة العربية، ال�صــف التا�صـع الأ�صــا�صــي، الفــ�صــل الأول188

1 .……………………………………………………………………… . اقرتح عنوانًا منا�س���بًا للّن����صّ
���فات املمدوح بها واملذموم به���ا. ………………………………………………………. 2 حاول حتديد ال�سّ

تاأّمل معي يا بنّي املثاَلني الآتَيني، وحاول الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: 

اأ. نعَم الّدولة دولُة العّبا�سيني احل�سارّية. 
ب. بئ�َص �سنيُع الأّمِة الهيمنُة والعن�سرّيُة.

هل الّدولة احل�ضارية �ضفة ت�ضتحّق املدح؟ نعم اإّنها �سفة ت�ستحّق املدح.. 1
ه���ل الهيمن���ة �ض���فٌة ت�ض���تحّق الّذّم؟ قب���ل ذلك افتح املعج���م لتعرف معنى كلم���ة )الهيمنة( نعم.. معناها ال�ّس���يطرة . 2

وال�ستحواذ.اإذاً هي �سفة ت�ستحّق الّذّم.. األي�ص كذلك؟
اأ�ضر اإىل اجلملة التي امتدحت الّدولة احل�ضارّية واجلملة التي ذّمت الهيمنة.. 3

اإذاً اجلملة التي امتدحت الّدولة احل�س���ارّية: )نعَم الّدولُة دولُة العبا�س���يني احل�س���ارّية( واجلملة التي ذّمت الهيمنة: 
)بئ�ص �سنيع الأّمة الهيمنة والعن�سرّية(

حاول بنّي حتديد اأركان اجلملة الآتية: ))ِنعَم اخللُق احِللُم((. 4
 نعم، اإّنها كما ياأتي

ِنعَم     اخُللُق       احِللُم
املخ�سو�ص باملدح الفاعل  فعل املدح   

ال�صتنتاج
اإذاً من خالل ما �سبق تو�سّلنا اإىل اأن اأ�سلوب املدح والّذّم: اأ�سلوب ُيَخ�صُّ ف يه ا�سم مبدح �سفة ف يه اأوذّمها.

تدّرب
طّبق ما ا�ضتنتجته ف ي حتديد فعلَي املدح والّذّم وذكر ال�ضم الذي ُخ�صَّ باملدح اأوالّذّم ف يما ياأتي: 

ِنعَم الّراأُي امل�سورُة.. 1
قال ال�ّساعر:. 2

بئ�َض الّرف يُق رف ي���ٌق غرُي ماأموِنال ت�شَح���َنَّ رف يقًا ل�ش���َت تاأمنُه
ت باملدح: امل�سورُة. فة التي ُخ�سّ اإذاً: فعل املدح ف ي اجلملة الأوىل: ِنْعَم، وال�سّ

ت بالّذّم: رف يٌق غري ماأمون. فة التي ُخ�سّ  وفعل الّذّم ف ي اجلملة الّثانية: بئ�ص، وال�سّ
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ُعد اإىل املثاَلني ال�ّسابَقني، وفّكر جيدًا، ثّم اأجب: 
اأين فاعل كّل منهما؟ اأح�سنت: فاعل بئ�ص: )الّرف يُق( وفاعل نعَم: )الّراأُي(. 1
 اأميكن اأن ُي�َضّرف كّل من هَذين الفعلنَي؟ اأح�سنت: ل ميكن ت�سريفهما، اإذًا هما فعالن جامدان.. 2

ال�صتنتاج
اأركان اأ�ضلوب املدح والّذّم: فعل جامد للمدح )ِنْعَم( اأوفعل جامد للّذّم )ِبْئ�َص(، ويتبع كاًل منهما فاعل وخم�سو�ص باملدح، 

اأوخم�سو�ص بالّذّم.

تدّرب
اأ. حّدد اأركان اأ�ضلوب املدح اأوالّذّم من الأمثلة الآتية وفق اجلدول: 

ِبئ�َص العمُل الك�سُل.. 3
ِنعَم الأخالُق العمُل.. 4
ديق الكتاُب.. 5 ِنعَم ال�سّ
ِبئ�َص اخُللُق الكذُب.. 6

املخ�ضو�ص باملدح اأوالّذّمالفاعلنوعهالفعل

الك�سُلالعمُلذمبئ�ص

ب. ا�ضتعمل )ِنعَم( لتخ�صَّ بها الّثقافة باملدح، و)بئ�َص( لتخ�صَّ العدوان بالّذّم.
 فّكر قلياًل وحاول الإجابة.
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الأمثلة
تاأّمل معي هذه الأمثلة واقراأها جيداً: 

اأ. ِنعَم دولة احل�سارة الّدولة العبا�سّية. 
نيُع الهيمنُة. ب. ِبئ�َص ال�سّ

ت. ِنعَم تاريخًا تاريُخ الإبداٍع الإن�سايّن.

الفاع���ل ف ���ي كّل من املثالني الأّول والّثاين ا�ض���م ظاه���ر؟ اأهونكرة اأم معرفة؟ ما نوعه���ا؟ نعم: الفاعل ف ي اجلملتني . 1
الأوىل والّثانية ا�س���م ظاهر، وهومعرفة ف ي كال اجلملتني، ولكّنه ف ي الأوىل )م�ساٌف اإىل معرفة( وف ي الّثانية )معّرٌف 

باأل(.
اأجاَء الفاعُل ف ي املثال الّثالث ا�ضماً ظاهراً اأم �ضمرياً م�ضترتاً؟ نعم مل نلحظ الفاعل ف ي اجلملة، لأّنه �سمري م�سترت.. 2
ما الذي مّيز الفاعل، وف�ّض���ره ف ي اجلملة ال�ّض���ابقة؟ اأجاء من�ض���وباً اأم مرفوعاً؟ نعم الذي مّيزه كلمة )تاريخًا( وهي . 3

ا�سم نكرة، وهوا�سم من�سوب.

ال�صتنتاج
اإذاً يا بنّي ! ومن خالل املناق�سة ن�ستنتج ما يلي عن فاعل ِنعَم وِبئ�َص: 

يجب ف ي فاعل كّل من )ِنعَم( و)ِبئ�َص( اأن يكون: 
ا�سمًا ظاهرًا معّرفًا باأل اأوم�سافًا اإىل ا�سم معّرف باأل.. 1
�سمريًا م�سترتًا وجوبًا ممّيزًا ب  )ا�سم نكرة( من�سوب.. 2

و�ضاأعطيك معلومة اإ�ضاف ّية: ياأتي اأي�سًا فاعل )نعم وبئ�ص( �سمريًا م�سترتًا ممّيزًا مبا، وهي نكرة مو�سوفة مبعنى �سيء 
مبنّية على ال�ّسكون ف ي حمل ن�سب متييز، مثال ذلك: ))نعم ما اأنتجه العرب الّثقافُة الإن�سانّيُة((.
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تدّرب
امالأ حقول اجلدول مبا ينا�ضبه من الأمثلة الآتية: 

ِنعَم رف يق املرِء الكتاب.. 1
ِبئ�َص م�سلكًا الّنقُد الهّدام.. 2
قال الإمام علي بن اأبي طالب: نعَم املُعنُي على املروءِة املاُل.. 3
قال جرير:. 4

وذلٌّة ق���دميٌ  فقر  وبئ�َض اخلليطاِن املذلُّة والفقُريخالطهم 
قال اإبراهيم اليازجّي:. 5

وال �روٌر به عي�ض النَّزيل حالبئ�َض الّدياُر دياٌر ال ثباَت بها

نوعهاملخ�ضو�ص باملدح اأوالّذّمنوعهالفاعلالفعل اجلامد

الأمثلة
والآن عزيزي الّتلميذ تاأّمل معي هذه الأمثل:

اأ. حّبذا �سناعة الإبداِع الإن�ساينِّ ف ي كّل زمان ومكان.
ب. ل حّبذا عظمُة اأّمٍة تقوُم على قّوِة احلرِب والعدوان.

حاول يا بنّي حتديد املثال الذي يحمل معنى املدح، واملثال الذي يحمل معنى الّذّم. اأح�ضنت، اإذاً: املثال الأّول يحمل . 1
معنى املدح واملثال الّثاين يحمل معنى الّذّم.

ما الفعل الذي ا�ضُتعمل مبعنى فعل املدح )نعم(؟ والفعل الذي ا�ضُتعمل مبعنى فعل الّذّم )بئ�ص(؟ اإذاً الذي ا�سُتعمل . 2
مبعنى فعل املدح )نعم( هو)حّبذا( والفعل الذي ا�سُتعمل مبعنى فعل الّذّم )بئ�ص( هو)ل حّبذا(. 
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ه���ل يف ي���د معنى املدح اأوالّذّم اإذا جاء ب�ض���يغة امل�ض���ارع والأم���ر؟ بالّتاأكيد ل، فهما ياأتيان ب�س���يغة واحدة فقط، هي . 3
)املا�سي(.

ما ال�ض���م املخ�ض���و�ص باملدح اأوالّذّم ف ي املثالني ال�ّض���ابقني؟ اأح�ض���نت، ال�سم املخ�س���و�ص باملدح: )�سناعُة( وال�سم . 4
املخ�سو�ص بالّذّم: )عظمُة(.

اأج���اء كّل منهم���ا معرفة اأم نك���رة؟ اأهومرفوع اأم جمرور؟ ما اإعرابه؟ نعم. هوا�س���م معرفة، مرفوع، واإعرابه: مبتداأ . 5
ّمة الّظاهرة على اآخره. موؤّخر مرفوع وعالمة رفعه ال�سّ

ال�صتنتاج
ومن خالل ما �ضبق تعال معي لرتى ما و�ضلنا اإليه من ا�ضتنتاج: 

)حّبذا(: فعل جامد لإن�ساء املدح، اأّما اإذا �سبق ب  )ل الّناف ية( ف ي�سري لإن�ساء الّذّم.. 1

( هوا�سم اإ�سارة )ذا( وهودائمًا مفرد مذّكر.. 2 فاعل )حبَّ
يعرب ال�سم املخ�سو�ص باملدح اأوالّذّم مبتداأ موؤخرًا. وخبه اجلملة التي قبله.. 3

تدّرب
ا�ستعمل)حّبذا( ف ي ثالث جمل متدح ف يها كاًل من: )الّتعاون - الّثقافة - احل�سارة(.. 1

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ا�ستعمل )ل حّبذا( ف ي ثالث جمل تذّم ف يها كاّل من: )الأنانّية، العزلة، الّتناحر(.. 2
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………
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الّتقومي اخلتامّي
اقراأ كاًل مّما ياأتي، ثّم امالأ اجلدول باملطلوب: . 1

قال الواأواء الّدم�سقّي:  ■

والنرّياِن �شياُء ال�ّشم�ِض والقمُرنعم احُلليُّ عليِك الّدلُّ واخلفُر
قال عبيد اهلل بن قي�ص الرقّيات يتاأ�ّسى لت�سّتت قومه:  ■

مل تف���ّرق اأموَره���ا االأهواُءحّبذا العي�ُض حنَي قومي جميٌع
قال ال�ّساعر �سعد بن مالك يهجو:  ■

والّلق���احبئ����ضَ اخلالئ���ُف بعدن���ا ي�شك���ر  اأبن���اُء 

نوعهاملخ�ضو�صنوعه الفاعلالفعل اأ�ضلوب الّذم اأ�ضلوب املدح 

امالأ الفراغات الآتية بفعل مدٍح اأوذمٍّ منا�ضب للمعنى: . 2
ما يتحّلى به العامُل الإتقاُن. ■  ………………

ما يّت�سف به الإن�ساُن اجل�سع. ■  ………………

الّتلميذ املتفّوُق. ■  ………………

هدُر الوقت. ■  ………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف�ي ق�س���يدة )الّنا�ص والّزمان( للمتنبي )915 - 965(م اأحد �س���عراء الع�س���ر العبا�س���ّي، ا�سمه 
اأحمد بن احل�سني الكندّي، ويكّنى باأبي الطّيب وهو من ال�ّسعراء الذين تاأّثروا ف ي �سعرهم بالفل�سفة و املنطق و احلكمة.



195

الّنا�س والّزمان

الن�س:

ِحَب الّنا�ُض قبَلنا ذا الّزمانا 11 َوعَناُهم ِم���ن �َشاأِنه ما عنانا�شَ
���ٍة ُكّلُه���م من���  21 ُهم اأَحياناَوَتَولّ���وا ِبُغ�شّ ّ بع�شَ ن ����رَ  ���ُه واإِ
ني���َع لَيالي� 31 ���ا ُت�ِشُن ال�شّ  ���ِه َولِك���ن ُتك���ّدُر االإح�شان���اُرمبَّ
َرّكَب امل���رُء يف القناِة �ِشناناُكّلم���ا اأنب���َت الّزم���اُن قن���اًة 41

َنَتع���ادى ف ي���ِه َواأَن َنَتفان���ىَوُم���راُد النُّفو�ِض اأ�شَغُر ِمن اأن 51
كاحِل���اٍت وال ُيالق���ي الَهواناّغ���رَي اأّن الفتى ُيالقي املنايا 61
يٍّ 71 جعان���اولَ���َواأنَّ احلي���اَة تبقى حِلَ ال�شُّ ّلن���ا  اأ�شَ لََعَدْدن���ا 
فِم���ّن الَعجز اأن َتك���ون َجباناَواإذا مل َيُك���ن ِمَن املَوِت ُبدٌّ 81

املفردات اجلديدة

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة الّن�ّص ال�ّسعرّي قراءة جهرّيًة �سليمًة مع تنغيم اجلمل بح�سب معانيها.. 1
حتديد الفكرة العاّمة للّن�ّص، وا�ستخال�ص الفكر الّرئي�سة.. 2
�سرح الأبيات �سرحًا جّيدًا بلغٍة �سليمٍة واأ�سلوٍب ح�سن.. 3
ور الأدبّية وتذّوقها.. 4 حتليل بع�ص ال�سّ

الّدر�س الّثالث

نان: ن�سل الّرمح. كاحلاٍت: عاب�سات. نيع: الفعل والعمل. القناة: عود الّرمح. ال�ضِّ ال�ضّ
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الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة املنا�ضبة مّما ياأتي:

ت. عالقة ال�ّساعر مع الّزمان.ب. عالقة ال�ّساعر مع الّنا�ص.اأ. تربة ال�ّساعر مع الّنا�ص والّزمان.

الفكر الّرئي�صة 
رّتب الفكر الّرئي�ضة بح�ضب ت�ضل�ضلها ف ي الأبيات:

ب. الّزمان ل ي�سفو لأحد.اأ. دعوة ال�ّساعر اإىل املحّبة وال�ّسالم.

ث. راأي ال�ّساعر ف ي عالقة الّنا�ص بالّزمن.ت. ل بّد للموت من اأن يطال اجلميع.

الفهم وال�صتيعاب
- اأّوًل -

حتت اأّي غر�ص من اأغرا�ص ال�ّسعر العربّي يندرج الّن�ّص: )املديح، الّرثاء، احلكمة(.. 1
كيف راأى ال�ّس���اعر عالقة الّنا�ص بالّزمن ف ي البيتني الأّول والّثاين؟ ………………………………………… . 2
���ح املق�س���ود بهما …………………………. 3 لّليايل فعالن متناق�س���ان وردا ف ي البيت الّثالث، اذكرهما، ثّم و�سّ
اإلَم يدعوال�ّس���اعر ف ���ي البيت اخلام����ص؟ ……………………………………………………………… . 4

- ثانياً -
ف ���ي املقطع الّث���اين حقيق���ة وراأي، حّددهم���ا …………………………………………………………… . 1
حيحة لكّل مّما ياأتي: معاين الأبيات تنا�سب الإن�سان ف ي: . 2 اخرت الإجابة ال�سّ

اأ. زمانها ب. زماننا ت. كّل زمان ث. زمان احلروب.
قال البحرتّي:. 3

الأغَمَد �شيَفُه الَبَطُل املُحامي )املدافع(ول���و اأَِم���َن اجَلباُن م���َن املنايا
اأين تد معنى هذا البيت من الّن�ّص؟ اإذًا البيت الذي يوافق املعنى هو: البيت ال�ّسابع. ■
مَب يّتفق البيتان؟ ومَب يختلفان؟ ■
كال ال�ّساعرين يّتفقان ف ي اأّن اجلبان اإذا �سلم من املوت فن�سال ال�ّسجاع �سيكون عبثًا؟ براأيك ف يَم اختلف ال�ّساعران؟ ■
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الختالفال�ّضاعر

البحرتّي

املتنّبي

اخرت مّما ياأتي ال�ّسمات الّنف�سّية لل�ّساعر ف ي الّن�ّص: . 4
اأ. ال�ّسجاعة  ب. الّت�ساوؤم ت. الّطبع الّر�سّي ث. الّزهد.

بنّي اأثر احلكمة ف ي حياة ال�ّساعر؟. 5
ا�ستخل�ص من املقطع الّثاين حكمًا ت�ستف يُد منها ف ي حياتك اليومّية.. 6
ا�سرح املقطع الأّول باأ�سلوب جميل.. 7

البيت الأّول:  
الّثاين:  
الّثالث:  
الّرابع:  

املعنى الّلفظّي والّدليّل
هات من الّن�ّص: . 1

)القتدار( …………  ■ �سّد كّل من:  )�سفا( ………… 
)هدف( …………  ■ )ت�سارع( …………  مرادف كّل من:  

اذكر معنى كلمة )عنى( ف ي كّل من اجلمل الآتية: . 2
اأ. عنى بقوله كذا.  

ب. عنى اهلل به.  
ت. عنى الأمر فالنًا.  

هات من الّن�ّص: . 3
اأ. األفاظًا تدّل على احلزن  

ب. تراكيب تدّل على الإرادة  
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الّتدريبات القرائّية
اقراأ الأبيات قراءة جهرّية مراعيًا ما ياأتي: )الّتعبري املنا�سب لأ�سلوب ال�ّسرط - نطق الأحرف املهمو�سة(.. 1
احفظ ثمانية اأبيات من الّن�ّص.. 2

الّتدريبات الّلغوّية
ا�ضتخرج من الّن�ّص: )جموع الّتك�سري: ……………… �سفة م�سّبهة با�سم الفاعل ………………(.. 1
ِحَب - تبقى(؟. 2 ما م�ضدر كّل مّما ياأتي: )يالقي، توّلوا - �سَ
ما جمع كّل من: )قناة ……………… �سنان ……………… جبان ………………(؟. 3

التذّوق
ما راأيك الآن اأن نتذّوق الّنواحي اجلمالّية ف ي الن�ّص؟

حيحة، ثّم عّلل: . 1 اخرت الإجابة ال�ضّ
تكمن مواطن اجلمال ف ي البيت الأّول ف ي: 

اأ. الّت�سريع. ب. الّت�سوير. ت. تكرار حرف الّنون. ث. كّل ما �سبق.
نعم. هوكّل ما �ضبق، ولعلك لحظت باأّن الّت�ضريع هو: الّتوافق ف ي نهاية ال�ّسطر الأّول مع نهاية ال�ّسطر الّثاين من 

البيت الأّول ف ي الوزن والقاف ية وعالمة الإعراب.. ل تن�َص ذلك يا بني.
ة - اأنبَت، احلياة - ال�ّسجعان.. 2 من الألفاظ التي تك�ضف عن اإح�ضا�ص ال�ّضاعر بالأمل كلمة: غ�سّ
الأبيات التي تك�ضف عن اعتداد املتنّبي بنف�ضه: الأّول - الّثاين - ال�ّسابع - الّثامن.. 3
مب �ضّبه ال�ّضاعر الّزمان ف ي كّل من البيتني الأّول والّرابع؟ ………………………………………………. 4

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق 
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تدريباٌت على ما �صبق

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التّلميذ: لنتذكّر معاً ما ياأتي: در�ضنا هذا العام العديد من املن�ضوبات ، منها: 

 
املفعول به  املفعول لأجله  املفعول ف يه  املفعول املطلق  احلال  املنادى  التمييز

ترى ما الذي يجمع بني هذه امل�ضطلحات؟ اأح�ضنت، هذه امل�ضطلحات جميعها من�ضوبة.
عزيزي الّتلميذ: هذا ن�ّص در�س���ته �س���ابقًا، هل تذّكرته؟ اأح�سنت، اإّنه ق�سيدة املتنّبي: )الّنا�ص والّزمان( اّلتي ا�ستمتعنا 

بدرا�ستها، الآن يا بنّي اقراأ الّن�ّص قراءة �سامتة، ثّم اأجْب:

وعناهم من �شاأنه ما )َعنانا(�شحب الّنا�ض قبلنا ذا الّزمانا 11
���ة كّله���م من� 21 �ُه واإن ����ّر بع�شهم اأحياناوتولّ���وا بُغ�شّ
ني���َع ليالي� 31  ���ِه ولكن تك���ّدُر االإح�شانارمّب���ا ُت�ِشُن ال�شّ
الّزماُن قناًة( 41 رّك���َب املرُء ف ي القناِة �شناناكّلما )اأنب���َت 

نتع���ادى ف ي���ه واأن نتفانىوم���راُد الّنفو�ِض اأ�شغُر من اأن 51
كاحل���اٍت وال ُيالقي الهواناغري اأنَّ الفتى )يالقي املنايا( 61
ال�ّشجعاناولَ���َو نَّ احلي���اَة تبقى حليٍّ 71 اأ�شّلن���ا  لعَدْدن���ا 
81 ) فم���ن العجِز اأن متوَت جباناواإذا )مل يكن من املوِت بدٌّ

الّدر�س الّرابع

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
اإجراء تطبيقاٍت عاّمة على املن�سوبات.. 1
اإجراء تطبيقاٍت عاّمة على اأ�ساليب: ال�ستفهام والّتعّجب واملدح والّذّم.. 2
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ال�ّضوؤال الأّول:
ا�ضتخرج من البيت:

اأ. الأّول ما ورد من املفعول به واأعربه: فّكر جيدًا يا بنّي و�ستجد ما تبحث عنه، نعم اإّنه: )ذا( وكما تالحظ هومبنّي، 
واإعرابه كالآتي: )ذا( ا�سم اإ�سارة مبنّي على ال�ّسكون ف ي حمّل ن�سب مفعول به للفعل )�سحب(.

���مري املت�س���ل )الهاء( و)نا( وهما  ورّك���ز جي���دًا الآن ف ي الفعل )عناهم وعنانا( اأين املفعول به؟ اأح�ض���نت، اإّنه ال�سّ
مبنّيان ف ي حمل ن�سب مفعول به.

حيانًا( واإعرابه: مفعول ف يه ظرف زمان  ب. الّث���اين مفع���وًل ف يه، واأعرب���ه: هّيا اقراأ البيت، ثّم اأجب، نعم اإّنه كلمة )اأ
من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الّظاهرة على اآخره. 

ت. ال�ّس���اد�ص حاًل مفردة: هّيا اقراأ البيت ال�ّس���اد�ص، ثّم فّكر جيدًا قبل الإجابة. اإّنها كلمُة )كاحلاٍت( هّيا حّولها اإىل 
حال جملة: نعم اأح�سنت، �ست�سبح بهذا ال�ّسكل: )وهنَّ كاحلاٌت(.

ال�ّضوؤال الّثاين:
در�ضت يا بنّي اأنواع اخلرب، هّيا تذّكرها معي: اأ. خب مفرد.  ب. خب جملة )ا�سمّية اأوفعلّية(. 
الآن حاول اأن متالأ الفراغ الأّول بخب مفرد والّثاين بخب جملة ا�سمّية والّثالث بخب جملة فعلّية: 

   . اأ. املنا�سلون ………، ب. الفاكهة …………، ت. العامالُت ……… بجدٍّ
اإذاً الإجابة: 

اأ. املنا�سلون �سامدون. ب. الفاكهة طعُمها لذيٌذ. ت. العامالُت يعملن بجّد.

تذّكر
 املفعول به ا�سٌم من�سوٌب يدّل على من وقع عليه الفعل.. 1
ياأتي املفعول به معربًا اأومبنّيًا ف ي حمّل ن�سب اإذا كان: . 2

ت. ا�سمًا مو�سوًل. ب. ا�سم اإ�سارة.اأ. �سمريًا مّت�ساًل اأومنف�ساًل.
املفعول ف يه: ا�سم يدّل على زمان اأومكان حدوث الفعل.. 3
ياأتي احلال ا�سمًا مفردًا اأوجملة فعلّية اأوا�سمّية.. 4

تدّرب
كّون جملتني ف ي كّل منهما مفعوٌل به بحيث يكون ف ي الأوىل: ا�سمًا معربًا وف ي الّثانية ا�سمًا مبّينًا.. 1
دّل على املفعول ف يه ف ي البيت الآتي، ثّم اأعربه:. 2

وبين���ي وب���ني العاملني خراُبوليت الذي بيني وبينك عامر
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اأعرب ما حتته خّط ف ي اجلملة الآتية: عاد اجلنوُد من املعركِة منت�سرين.. 3
…………………………………………………………………………………………………

ال�ّضوؤال الّثالث: 
اأ. اجعل كاًل من امل�سادر الآتية مفعوًل مطلقًا ف ي جملة مف يدة: )هوان، اإح�سان، عجز(

■ ………………………………………………………………………………………… ه���وان: 
اإح�س���ان:……………………………………………………………………………………… ■
■  ………………………………………………………………………………………… عج���ز: 

ب. �سع ف ي الفراغ مّما ياأتي مفعوًل مطلقًا منا�سبًا ول تن�ص اأّنه من لفظ الفعل.
الأبطاُل يقاتلون …………  م�سّرفًا.

تذّكر
املفعول املطلق: ا�سم من�سوب يوؤخذ من لفظ الفعل.

اأنواعه

ت. مبنّي للعدد.ب. مبنّي للّنوع.اأ. موؤّكد للفعل.

وينوب عنه

ث. ا�سم الإ�سارة.ت. ما دّل على عدده.ب. �سفته.اأ. لفظتا: )كّل وبع�ص(.

تّدرب
ال�ّضوؤال الّرابع:

املطل���وب هن���ا توكي���د معنى الفعل ف ي اجلمل���ة الآتية: )كّلما اأنبت الّزماُن قناًة(. مبفع���ول مطلق مّرة، وبنائب مفعول 
مطلق مّرة اأخرى. 

اأ. كّلما اأنبت الّزماُن قناًة …………، ب. كّلما اأنبت الّزماُن قناًة ………… الإنبات.
ال�ّضوؤال اخلام�ص: 

ا�ضتخرج اأدوات ال�ّضرط الواردة ف ي الّن�ّص، ثمَّ اذكر نوع كّل منها وعملها ودللتها.
 
 
 
 



برنامج التعـلم الذاتي، اللغــة العربية، ال�صــف التا�صـع الأ�صــا�صــي، الفــ�صــل الأول202

تذّكر
هّيا بنا يا بنّي نتذّكر معاً اأدوات ال�ّضرط: 

اأدوات ال�ّضرط 
اجلازمة

دللتها
اأدوات ال�ّضرط غري 

اجلازمة
دللتها

ظرف ملا ي�ستقبل من الّزماناإذاحرفاناإن، اإذما

ظرفان يدّلن على الّزمان كّلما، ملّاللعاقلَمْن
املا�سي �سرطًا وجوابًا

حرف امتناع لوجودلوللغري العاقلما، مهما

حرف امتناع لمتناعلوللّظرف ّية الّزمانّيةمتى، اأّيان

للظرف ّية املكانّيةاأينما، اأّّنى،حيثما

للحالكيفما

جلميع الّدللتاأيَّ

تّدرب
ا�ضتخرج اأدوات ال�ّضرط مّما ياأتي واذكر دللة كّل منها: 

1. من يقاتل ف ي �سبيل اهلل ينت�سْر  …………… 
2. كيفما تعاملني اأعامْلك ……………………

3. اأينما ت�سر ف ي قطرنا تد زرعًا  ……………  

4. م���ا تزرع من خري ت���ْده ……………………… 
5. اإن تت�س���ّدق يج���زَك اهلل خريًا …………………
6. ل���ول املاء لنته���ت احلي���اة …………………… 

ال�ّضوؤال ال�ّضاد�ص:
حيحة.  مَل اقرتن جواب ال�ّضرط بالفاء ف ي البيت الّثامن؟ فّكر قلياًل يا بنّي واخرت الإجابة ال�ضّ

لأّن جواب ال�ّسرط جملة: )ا�سمّية - فعلها طلبّي - فعلها جامد(.

تذّكر
يقرتن جواب ال�ّضرط بالفاء وجوباً اإذا كان: 

اأ. جملة فعلّية: فعلها: )طلبّي - جامد، م�سبوق مبا - م�سبوق بلن - م�سبوق بقد - م�سبوق بالّت�سويف )ال�ّسني، �سوف(.
ب. جملة ا�ضمّية: وقد ُجمعت احلالت ف ي البيت ال�ّسعري الآتي:

وبجام���د طلبّي���ة  ومبا وبلن وبق���د وبالّت�شويفا�شمّي���ة 
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تّدرب
عّلل اقرتان جواب ال�ّضرط بالفاء ف يما ياأتي: 

1. من ا�ستعّد لالمتحان ف�سيكتب جّيدًا  
2. اإذا كنت عاّقًا فقد يعاقبك اهلل  

3. اإن تدر�ص ف�سوف تنجح   
4. اإن كنت قوّيًا فاهلل اأقوى   

ال�ّضوؤال ال�ّضابع: 
حّدد الّتمييز ف ي كلٍّ من اجلملتني الآتيتني واذكر نوعه:
اأ. ا�سرتيُت �سف يحًة زيتًا. ب. فاحِت احلديقُة عطرًا.

وهو متييز)………(.  )………( الّتمييز ف ي اجلملة الأوىل:  

وهو متييز)………(.  )………( وف ي اجلملة الّثانية:  

تذّكر
التمييز نوعان: 

اأ. متييز املفرد: هوما ف�ّس���ر ممّيزًا مفردًا مبهمًا ُيعرب بح�س���ب موقعه من اجلملة، كالعدد اأوالوزن اأوالكيل اأوامل�ساحة 
اأواملقيا�ص.

ب. متييز اجلملة: هوما ف�ّسر الإبهام الذي ت�سّمنته اجلملة.
حّدد الّتمييز ف يما ياأتي واذكر نوعه: 

اأ. ا�سرتيت �ساعًا قمحًا ……………………… ب.ازداد قلبي �سوقًا ……………………… 
ال�ّضوؤال الّثامن: 

اقراأ ما ياأتي، ثّم امالأ اجلدول باملطلوب: 
قال زكي قن�سل خماطبًا اجلولن:  ■

�ش���وٌق لوجهِك ما اأطفئه يّتقِدجوالُن يا بنَت عّم ال�ّشم�ِض يحملني
يا حماَة الّدياِر هنيئًا للوطِن بكم. ■
قال اأبوفرا�ص احلمداين وهوف ي الأ�سر:  ■

الّراكب���ان هل لكما ه���ا  اأيُّ ف ي حمِل جنًوى يخفُّ حممُلهايا 
قال ال�ّساعر احلطيئة:  ■

بحقَِّك ال تْرمُه تا الليلَة الّلحمافقال: هّيا رّباه �شيٌف وال ِقّرًى
تّقدْم يا طالُب ف ي حقول العلِم واملعرفة. ■
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يا وا�سعًا طموُحه، وبعيدًا مطمُعه فوق العرثات. ■
ي، اأحبَّ وطنَك حّبَك اأباَك واأّمك. ■ اأي بنَّ

اإعرابهنوع املنادىاملنادىالأداة

تذكّر
تعال نتذكّر يا بنّي اأدوات النداء واأنواع املنادى:

اأدوات النداء

 

اأي  هّيا   الهمزة  يا  اأيا       
اأنواع املنادى

املنادى امل�ساف ال�سبيه بامل�ساف نكرة مق�سودة نكرة غري مق�سودة مفرد علم
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ال�ضوؤال الّتا�ضع: 
�ضع �ضوؤاًل منا�ضباً لكّل من الإجابات الآتية: 

  ………………………………………………………………………… ؟ نعم اأحبُّ الريا�سّيات.. 1

 ……………………………………………………………………………… ؟ و�س���لُت �سباحًا.. 2

 …………………………………………………………………………… ؟ منزيل �سرق املدينة.. 3

 ……………………………………………………………………………… ؟ جئ���ُت م�س���رعًا.. 4

تذّكر
اأدوات ال�ضتفهام هي: )الهمزة وهل( و)اأ�سماء تف يد معنى ال�ستفهام مثل: متى - اأين - كيف …(.

ال�ضوؤال العا�ضر: 
يغتني القيا�ضّيتني: تعّجب من كّل مّما ياأتي بال�ضّ

)رّكب املرُء �سنانًا ………………………… تكون جبانًا: ……………………………(.

تذّكر
ما اأفعله ! ■ لأ�ضلوب التّعجّب �ضيغتان:   

اأفعل به !      
يغتني: 1. ما اأفعله ! )ما اأكرمه !(. 2. اأفعل به ! )اأكرم به(.   ■ ي�ضاغ الّتعجب من الفعل مبا�ضرة باإحدى ال�ضّ

اإذا كان :
ثالثّياً موؤلفاً من ثالثة اأحرف )نفع(: ما اأنفع العلم !. 1
تاّماً غري ناق�ص )عظم(: ما اأعظم اأبطال فل�سطني !. 2
مثبتاً غري منف ّي: ما اأنقى ماء الّنيل !. 3
مت�ضّرفاً غري جامد: ما اأجمل قريتي �سفد !. 4
مبنّياً للمعلوم غري مبنّي للمجهول: ما اأقبح الك�سل !. 5
قاباًل للّتفاوت: ما اأعدل القا�سي !   ما اأنقى املاء !. 6

)الفع���الن: )ع���دل(، )جم���ل( قاب���الن للّتفاوت مبعنى اأّنهما يختلفان بح�س���ب ما يت�س���ل بهما، فالع���دل لي�ص ف ي 
الأ�سخا�ص بدرجة واحدة، واجلمال لي�ص ف ي الأ�سخا�ص بدرجة واحدة، بخالف الفعلني )فني( )مات( مثاًل فاإّنهما 
���فة منه لي�س���ت على وزن )اأفعل موؤنثها فع���الء( اأي ل يدّل على لون  غ���ري قابلني للتفاوت ولي�ص لهما درجات(.ال�سّ

اأوعيب اأوِحلية. 
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تّدرب
هّيا بنا حلّل ال�ّضوؤال:

)م�ضدر �ضريح()م�ضدر موؤّول(

ما اأجمل اأن يرّكب املرُء �سناناً !  ■

اأجمْل باأن يرّكب املرُء �سناناً !  ■

ما اأجمل تركيب املرِء �سناناً !
اأجمْل برتكيب املرء �سناناً !

ما اأ�سعَب اأن تكون جباناً !  ■

اأ�سعْب باأن تكون جباناً !  ■

ما اأ�سعَب كونك جباناً !
اأ�سعْب بكونك جباناً !

ال�ّضوؤال احلادي ع�ضر: 
جعان( خم�ضو�ضاً باملدح م�ضتخدماً مّرة )نعم( ومّرة )حّبذا(. اجعل كاًل من )الّزمان وال�سّ

تذّكر
اأركان اأ�ض���لوب امل���دح: فع���ل جامد للمدح )نع���م( اأوفعل جامد للّذّم )بئ����ص(، ويتبع كاًل منهما فاعل وخم�س���و�ص باملدح، 

اأوخم�سو�ص بالّذّم.
)حّبذا(: فعل جامد لإن�ساء املدح، اأّما اإذا �سبق ب )ل الّناف ية( ف ي�سري لإن�ساء الذم )ل حّبذا(.

هّيا بنا حلّل ال�ّضوؤال: 

حّبذا الّزماُناأ. ِنعَم زمانًا الّزمان الذي اأ�سعر ف يه باحلرّية.

حّبذا ال�ّسجعان.ب. ِنعَم الّرجال ال�ّسجعان.

ال�ضوؤال الّثاين ع�ضر: 
هات ثالث جمل من تاأليفك م�ستوف يًا ف يها اأنواع الفاعل للفعل )بئ�ص(.

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

تذّكر
يجب ف ي فاعل )بئ�ص( اأن يكون: 

ا�سمًا ظاهرًا: معرفًا باأل اأوم�سافًا اإىل ا�سم معّرف باأل.. 1
�سمريًا م�سترتًا وجوبًا ممّيزًا ب  )ا�سم نكرة( من�سوب.. 2
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تدرب
هيا بنا حلّل ال�ّضوؤال: 

بئ�َص اخللُق اخليانُة ………………………………………………………………………………. 1
بئ�َص خلُق املرِء اخليانُة ……………………………………………………………………………. 2
بئ�ص خلقًا اخليانُة. ………………………………………………………………………………. 3

الّتقومي اخلتامّي
عزيزي الّتلميذ اأعرب ما حتته خط اإعراب مفردات وما بني قو�ضني اإعراب جمل ف ي الن�ّص: �ساأعرب لك كلمة واأكمل 

اأنت البقّية..
الّزمانا: �سبقت با�سم اإ�سارة، وهي معّرفة باأل. 

اإذاً هي: بدل من ا�ضم الإ�ضارة )ذا( من�ضوب وعالمة ن�ضبه الفتحة الّظاهرة على اآخره، والألف لالإطالق.
وتوّلوا: انتبه.. حّدد زمن الفعل، وانظر مللحقاته. 

……………………………………………………………………………………………………
لياليِه: هنا تقدمي وتاأخري.. عد اإىل اجلملة وانتبه.

……………………………………………………………………………………………………
�سغُر: اإعراب الكلمة بداية البيت يدّلك على اإعراب هذه الكلمة. اأ

……………………………………………………………………………………………………
نتعادى: مَب �سبق هذا الفعل؟

……………………………………………………………………………………………………
جعانا: حّدد اأركان اجلملة الفعلّية الآتية )لعددنا ال�ّسجعانا(، ثّم اأعرب الكلمة. ال�سّ

……………………………………………………………………………………………………
جبانا: مب �سبقت هذه الكلمة؟

……………………………………………………………………………………………………
)عنانا(: مب �سبقت هذه اجلملة؟ ما اإعرابها؟

……………………………………………………………………………………………………
نبَت الّزماُن قناًة(: مب �سبقت هذه اجلملة؟ )اأ

……………………………………………………………………………………………………
)يالقي املنايا(: �سبقت هذه اجلملة ب  اأّن الفتى.. اأعرب اأّن والفتى.. �ست�سل لإعراب هذه اجلملة. 

……………………………………………………………………………………………………
(: مب �سبقت هذه اجلملة؟ )مل يكن من احلياِة بدٌّ

……………………………………………………………………………………………………
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اأّرحب بك عزيزي التّلميذ ف ي مقالة للكاتب ال�سورّي عبد الّرحمن جبقجي )1931 - 2003(م، الذي اأ�س�ص ف ي مدينة حلب 
دار الرّتاث املو�سيقي عام 1970، واأّلف ما يزيد عن �ستني كتابًا ف ي املو�سيقا.



209

الــقــــدود

عزيزي الّتلميذ: اقراأ الّن�ّص الآتي، ثّم اأجب: 

الن�ّس:
 - 1 - 

)الق����دوّد( اأغنياٌت �س���عبّيٌة تناقلْتها الأجي���ال، ُبنيت على )َقّد( اأْي قدِر اأغنيٍة �س���ائعة. و)القّد( يعن���ي القامَة اأوالَقواَم، 
وامِلْقدار. وهوعنّد اأرباِب املو�س���يقا ما ُينّظم كالمًا ف�س���يحًا على )قّد( وزِن اأغنيٍة قدميٍة �س���عبّية اأودينّية �س���ائعة، بحيُث 
ُيحافُظ ف يها على الّلحِن ف ي ثوٍب لفظّي جديد، وُي�س���تفاُد من ذيوِعها، لأّن الطبيعَة الغزلّيَة ف ي القدوِد تعُل القّد �س���احلًا 

لالإن�ساِد ف ي املنا�سباِت الدينّيِة، ومنا�سباِت الفرح.

 - 2 - 

ف ي اأواخِر القرِن الّثامَن ع�س���ّر جاءِت الُقدوُد �س���رورًة فنّيًة اأدبّيًة، فقْد طراأ على بع�ِص الأغاين ال�ّسعبّيِة تعديالٌت منها 
ما لُه �س���لٌة بالكالم، ومنها ما له �س���لٌة باّللحن، فقد ا�س���ُتبدّلت ف ���ي بع�ِص الأحاينِي كلماُت الأغني���ِة كّلها، اأومطلُعها.وقد 
جرى هذا التبديُل والّتعديُل حتَت تاأثرِي التطّوِر الّتاريخّي والأدبّي للمجتمِع ال�ّس���ورّي، وهكذا مّتْت حماولُة بع�ِص ال�س���عراِء 
املتعّط�س���ني ل�سماِع املو�س���يقا والغناء اإنقاذ تلَك الأغاين القدمية، فقاُموا باإبداِع �سياغاِت جديدِة على )قّد( كلماِت ذاِت 
م�سادَر اأ�سا�سّيِة منها املو�ّسحاُت الّدينّيُة والأندل�سّية، والأغاين ال�سعبّيُة املتداولة، ب�سياغٍة اأدبّيٍة راقيٍة ومعاٍن جديدٍة مع 
املحافظِة على جمالّيِة الّلحِن الأ�سلّي. وا�ستطاَع هذا الّلوُن من الغناِء بف�سِل ما امتاَز به ر�ساقٍة وخّفٍة اأن ميتّد عب الأّيام، 

واأن حتيا مقطوعاُتُه عند حياَة الّنا�ص، لأّنها كاَنْت ف ي الأ�سل �سادرًة عنهم.

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
قراءة الن�ّص قراءة جهرّية معّبة. . 1
ا�ستنباط الفكر )العاّمة والّرئي�سة واجلزئّية(.. 2
الوقوف عند معاين الألفاظ ودللتها.. 3
التذّوق اجلمايّل لبع�ص الأ�ساليب الّلغوّية التي �ستمّر بنا ف ي الن�ّص.. 4

الّدر�س اخلام�س
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 وميك���ُن اأن نف���ّرق بنَي نوَعني من الق���دود: اأّولهم���ا: القّد عاّمٌة، ويكوْن بحل���وِل حلِن اأغنيٍة �س���عبّيٍة قدميٍة متوارثة عن 
الأجداد، ل ُيعّرف كاتُبها اأوملحنُّها الأ�سلّي ف ي ن�ّص جديٍد ل يختلُف عن الأّوِل ف ي �سروِطه. ثانيهما: القّد املو�ّسح، ويقوُم 
على حلول مو�ّس���ح ف ي ن�ّص جديٍد ُيبنى على نظاِم املو�ّس���ح من حيُث ال�ّس���كل الفنّي، وف ي كليهما تظهُر النكهُة املحلّيُة التي 
ترتك���ُز على اخل�سو�س���ّية ف ي تناوِل الّنغمِة، اإذ اأّن اأداَءُه يكوُن ف ي جزاأين: ارت���اِل واأغنيِة حمّركة، والرتاُل يكوُن بعّدِة 

اأبياٍت بالف�سحى عادًة، وقد يرتّنُ املغّني ف ي اأثناِئها
ونهايتها بكلمٍة مثل: )يا ليل( اأوغرِيها، ثّم تاأتي اأغنيُة القّد املحّركة.

 - 4 - 

اأقدُم وثيقٍة تاريخّيٍة لفّن الُقدوِد هي ديواُن ال�ّس���اعِر احلم�س���ّي ال�ّس���يخ اأمني اجلندي املتوْفى عام )1841(م، اّلذي قاَل 
عنُه املوؤّرُخ جرجى زيدان: ال�ّس���يُخ اأمنُي اجلندي هو�س���اعُر القرِن الّثامَن ع�س���َر دوَن منازع، وقال عنه اأ�ستاُذُه ال�ّسيُخ عمُر 
الياف ���ي: اذه���ْب فاأنَت اأ�س���عُر اأهِل الغرام. لقد كاَن ال�ّس���اعُر اأمنُي اجلندي ُمطّورًا للمو�ّس���حاِت وجمّددًا لها وزنًا و�س���كاًل 
وم�سمونًا، و�سّماها القدود، وهي تتمّيُز باأ�سلوٍب خا�ّص بال�ّساعِر مل ُيعَرف لدى �ساعٍر اآخر م�سرقّي اأومغربّي. اإّنها الأ�سُل 
والينبوُع ا�س���تمّد منه �سعراُء القدوِد املعا�س���رون، واأخذه عنهم املغّنون واملطربون. وحنَي انتقَل ال�ّساعُر اإىل دم�سَق اأخذْت 
ق���دوُدُه منها رّقَة طبيعتها وثراَء �س���وف ّيتها، وقد َعَرفْت مدينُة حلَب بحكم مركِزها ال�سيا�س���ّي والدينّي والتجارّي والفّنّي 

خالَل العهوِد املتعاقبِة كيف تغّني وت�سوُن قدود اجلندّي اّلذي �سكنها فاأ�ساف اإىل تراثها الكثري.
ومن اأ�سهِر قدوِد اجلندّي ما غّناُه املطرُب العراقّي )ناظم الغزايل(:

ليّتها ع���رّيْت مب���ا هوعاُرعرّيتن���ي بال�ّشيِب وهووقاُر
فالّلي���ايل ُتزينه���ا االأقم���اُراإْن تكْن �شابِت الّذوائُب مّني

وقد غّنى املطرُب ال�ّسورّي )�سباح فخري( الكثرَي من قدوِد اجلندّي مثل: 

رُب َوَهى مّني وح َناأى عّنييا �ش���اِح ال�شّ و�شقي���ُق ال���رُّ
وكذلك: 

�شّتُتوا �شملي وهجري عّودوكيا غزايل كيَف عّني اأبعدوك؟
- 5 -

وهكذا جنُد اأّن القدوَد باأحلاِنها ولغِتها فّن من فنوِن ال�ّسعب، عّب ف يه عّما ف ي نف�ِسه اأحا�سي�َص وم�ساعر، وترجَم ماف ي 
قلبِه من اأفكاٍر وعواطَف وخواطر، فجاَء ذلَك كّلُه �س���ادقًا عذبًا خالدًا ل متحوه الأّيام، لأّن ما ي�س���دُر عن القلِب يقُع ف ي 

القلِب بال م�سّقٍة اأوعناء.
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املفردات اجلديدة

الفكرة العاّمة

الفكرة العاّمة املنا�ضبة للّن�ّص

ت.الرّتاث والأغاين ال�ّسعبّية.ب.القدود ن�ساأتها واأنواعها.اأ. اأهمّية املو�سيقا.

الفكر الّرئي�صة 
رّتب الفكر الّرئي�ضة ح�ضب ت�ضل�ضلها ف ي الّن�ّص:

ج. اأ�سهر كّتاب القدودث. القّد فّن �سعبّي خالدت. تعريف القّدب. اأنواع القدوداأ. ن�ساأة القدود

 املعنى الّلفظّي والّدليّل
والآن هّيا معاً لنتفّح�ص معاين الألفاظ ودللتها: 

اذكر معنى الكلمة امللّونة ف ي كّل من الرّتاكيب الآتية؟ . 1

باأ

ارتَل براأيهقدُّ الّثوب

ارتَل امل�سافةقد ح�سر �ساحبي

ارتَل الكالمغّنى الفّناُن قّدًا

اإذاً: قّد ف ي اجلملة الأوىل: �سّق، وف ي الّثانية: حرف حتقيق، وف ي الّثالثة: اأغنية �سعبّية. وارتل ف ي اجلملة الأوىل: 
ا�ستبّد وانفرد، وف ي الّثانية: م�سى على رجليه، وف ي الّثالثة: تكّلم دون تهيئة وا�ستعداد.

ا�ستعن باملعجم ف ي ذكر مرادفَ ني لكّل من: )وهى - ناأى( ………………………………………………. 2
………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

رف ي بحيث حتّول ال�ّسعور العاطف ّي من احلزن . 3 �سع مكان الكلمة امللّونة ف ي البيت الآتي كلمات متاثلها ف ي الوزن ال�سّ

القّد: اأغنية �سعبّية �سائعة. َمطلعها: بدايتها.
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اإىل الفرح:

اأبعدوك؟ عّودوكيا غزايل كيَف عّن���ي  وهجري  �شمل���ي  �شّتُتوا 
اإذاً ن�ضتطيع اأن ن�ضتبدل الكلمات كما ياأتي: 

جّمعوا �شمل���ي وو�شلي عّودوكيا غ���زايل كيف مّن���ي قّربوك؟

 الّتدريبات القرائّية 
وت لإظهار: . 1 اقراأ املقطع الّرابع مراعياً تلوين نربة ال�ضّ

اأ�سلوب الّتقرير ف ي الّنرث. ■
م�ساعر الأ�سى ف ي الأبيات ال�ّسعرّية. ■

اقراأ املقطع الّثاين قراءة جهرّية مراعياً الوقف. . 2

الّتدريبات الّلغوّية
هات مفرد كّل من اجلموع الآتية:  )الّذوائب، الأحايني، خواطر، الأغاين، املغّنون(.. 1

اإذاً مفردها:)الّذوؤابة، …………، خاطر، الأغنية، …………(.
اذكر م�ضدر كّل من الأفعال الآتية: ا�ستفاد، �سّماها، يرتّن، �سّتتوا، اأبعدوك.. 2

اإذاً امل�سادر هي: ا�ستفادة، ت�سمية، …………… ت�ستيت، …………… 
لة، جُمّددًا، ِرّقة( نعم، اإّن وزنها: )علة، ُمَفّعاًل، ……………(. . 3 زن كاًل من الكلمات الآتية: )�سِ
رّتب الكلمات الآتية بح�ضب ورودها ف ي معجم ياأخذ باأواخر الكلمات: )ذيوعها، عناء، الّذوائب، املغّنون(.. 4

تذّكر: ف ي الرّتتيب ناأخذ اجلذر الّثالثي لكّل كلمة: )ذيع - عني - ذاأب - غني(. 
ثّم تذّكر: طريقة البحث: باب احلرف الأخري، وف�سل احلرف الأّول، مع مراعاة ت�سل�سل بقية الأحرف. اإذًا: 

الرّتتيب: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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التذّوق
تاأّمل معي هذا البيت لل�ّضاعر اأمني اجلندي:

هوعاُرعرّيتني بال�ّشيِب وهو وقاُر مب���ا  عرّيت  ليَتها 
ما م�سدر الإيقاع املو�سيقي ف ي البيت ال�ّسابق؟ ………………………………………………………. 1

اإذاً: تكرار حرف الّراء والعني، وت�سابه لفظ عرّيت وعار.
مقالة )القدود( مو�سوعّية، هات دليَلني يثبتان ذلك ……………………………………………………. 2

………………………………………………………………………………………………

اأح�شنت مع متنياتي بالتوف يق 

اخلال�صة
 بعد النتهاء من الّدر�ص نوجز ما در�ضناه هاهنا:

تعريف القدود، وحتديد اأنواعها.  ■

حّددنا الفكرة العاّمة والفكر الّرئي�سة ف ي الّن�ّص.  ■

األفاظ الكاتب �سهلة واأ�سلوبه �سائق.  ■

وقفنا عند دللت بع�ص الألفاظ.  ■



برنامج التعـلم الذاتي، اللغــة العربية، ال�صــف التا�صـع الأ�صــا�صــي، الفــ�صــل الأول214

الأ�صلوب الأدبّي

تعّرف

ورة، ثّم اأجب:  تاأّمل معي هذه ال�ضّ

ورة؟  . 1 ماذا ترى ف ي ال�سّ
  

عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 
تعريف الأ�سلوب الأدبّي.. 1
حتديد خ�سائ�ص الأ�سلوب الأدبّي.. 2
حتويل ن�ّص من الأ�سلوب العلمّي اإىل الأ�سلوب الأدبّي.. 3
كتابة فقرة باأ�سلوب اأدبّي.. 4

الّدر�س ال�ّصاد�س

Robert Martinez :ت�صوير
 https://www.flickr.com/photos/primus2112/5719969503/ :امل�صدر



215

اكتب ثالث جمل تعّب ف يها عن اإعجابك بالّطبيعة.. 2
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

والآن: اقراأ ما ياأتي، ثّم اأجب: 
خرجُت اأ�سهُد الّطبيعة كيف ت�سبُح كاملع�سوق اجلميِل ل يقّدُم لعا�سِقه اإل اأ�سباب حّبه ! ! لحْت يّل الأزهاُر كاأّنها األفاُظ 

حّب رقيقٌة مغ�ّساٌة با�ستعاراٍت وجمازاٍت، وكّل زهرٍة كابت�سامٍة حتّتها اأ�سراٌر من معاين القلِب املعّقدة.
ف ���ي الّربي���ع تظهُر األواُن الأر�ِص على الأر�ص، وتظهُر األواُن الّنف�ِص على الّنف�ص، وي�س���نُع املاُء �س���نعُه ف ي الّطبيعِة فتخرُج 

تهاويُل الّنبات، وي�سنُع الّدُم �سنعُه ف يخرُج تهاويّل الأحالم، ويرجُع كلُّ حّي يغّني، لأّن احلبَّ يريُد اأْن يرفَع �سوتُه.
اأ. ما فكرة كّل من الفقرتني ال�ّسابقتني؟  

 
ب. عر�ص الكاتب فكرة، وبنّي موقفه منها، مّثل لذلك من الن�ّص.  

 
ت. اأخاطب الكاتب بهذا الأ�سلوب العقل اأم العاطفة؟  

 

تذّكر يا بني: 
اأدبّي اأنّ للكالم اأ�سلوبني:   

علمّي     
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تدّرب 
اأعد قراءة الّن�ّص ال�ّضابق، ثّم اأجب: 

مب �سّبه الكاتب الّطبيعة والأزهار والّزهرة ف ي الفقرة الأوىل؟. 1
………………………………………………………………………………………………

اأعتمد الكاتب العقل اأم اخليال؟ ا�ستخرج ما يثبت ذلك.. 2
 ………………………………………………………………………………………………

برزت ذات الكاتب ف ي الفقرة الأوىل، هات دلياًل على ذلك.. 3
………………………………………………………………………………………………

ا�ستبعد الإجابة الغلط مّما ياأتي: عر�ص الكاتب فكرته ف ي الفقرة الّثانية: . 4
اأ. مبو�سوعّية. ب. باعتماد العاطفة والعقل.  ت. باملزج بني العقل واخليال، ث. من وجهة نظر ذاتّية.

اخرت مّما ياأتي ال�ّسمات املنا�سبة لألفاظ الفقرتني: )موحية - رقيقة - قوّية - �سهلة(. . 5

ا�ستخدم الكاتب بع�ص اأداوت الّربط اّلتي احتاجها ف ي كّل من الفقرتني، اذكر بع�سها.. 6
 ………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

تعّلم من خ�سائ�ص الأ�سلوب الأدبّي: 
اعتماد اخليال والّت�سوير.  ■

بروز ذات الكاتب و�سخ�سّيته.  ■

اختيار الألفاظ الّرقيقة املوحية بامل�ساعر.  ■

ا�ستعمال اأدوات الّربط املنا�سبة للو�سف وال�ّسرد.  ■
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حّول الّن�ّص الآتي من الأ�ضلوب العلمّي اإىل الأ�ضلوب الأدبّي: 
يقوُل اأحُد الكّتاب ف ي و�سف ت�سّكل املطر، واحلديِث عن فوائِده: )وتتبّخُر املياُه من البحر والأنهار والبحريات، وت�سعُد 
ف ي اجلوِّ لت�سّكّل غيومًا. فاإذا برَدْت طبقاُت اجلّو العليا اأّثّرْت ف ي تلك الغيوم، وحّوّلْتها اإىل قطراٍت من املاء، تت�ساقُط نحّو 
الأر�ص م�س���ّكلًة املطر. تعوُد املياُه ثانيًة اإىل الأر�ص، لتجري جداول واأنهارًا، فرتوي زرعنا، وتنمي ِغرا�س���نا. تت�ساقُط على 

احلقول فتجعُلها خ�سراء، وعلى املدن فتغ�سُلها، وعلى الغاباِت فتزيُدها مناًء ون�سارة(.
……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………
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طّبق
اكتب فقرة ت�ضف ف يها واحداً مّما ياأتي، مراعياً خ�ضائ�ص الأ�ضلوب الأدبّي: 

�سجرة ف ي ف�سل اخلريف ■
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

phphoto2010 :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/50362297@N07/4623160224/ :امل�صدر
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عامل الّنظافة ■
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

 …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

 …………………………………………………

…………………………………………………

 …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

مدر�ستك ■
 ……………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

  … …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ت�صوير: ر�صوان حن�س عذاب
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 فريق الـعـمل الـفـني: 
] تنفيذ [ مـجـموعة من اخلرباء املخت�صني يف اللغة العربية واللغة الإنكليزية والريا�صيات والهند�صة والر�صم اليدوي 
 والت�صوير ال�صوئي واخلـط العربي والر�صم الرقمي والت�صميم الكرافيكي والإخراج الطباعي و اإدارة امل�صاريع الفنية 

 ] اإنتاج [ مركز بابل، �رشكة معروف لالإنتاج الفني، دم�صق، اجلمهورية العربية ال�صورية
www.babel.productions ] املوقع الإلكرتوين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمي: 
] اإعداد وحت�صري [ مـجـموعة من املـخـتـ�صني التـربويني من وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية ال�صورية ووكالة الأمـم املـتـحدة لالإغـاثة وت�صغـيل 

الالجئني الفل�صطـيـنيني يف ال�رشق الأدنى الونروا  ومنـظـمـة الأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�صـف



هذه الكـتب ُمـخ�صـ�صـة لتـقـّدم جمانًا لالأطفال وهي لي�صـت للبيع.

ُت�صاعد على التعـّلم الّذاتّي ولكّنها ل ُتغـني عن الكتاب املدر�صّي.


