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تــقــديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة 

عــداد لجيــل  عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال 

اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان ليتحقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقد 

تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعي 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل  ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

المخرجات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقون مــن تواصل  وال�إ

هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم العالي 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآذار / ٢٠١٨



مــقــدمــة

نساَن، وعلّمُه البياَن، والصلاُة والسلاُم على النبيِّ ال�أميِّ الذي علَّم العلماَء، وعلى جميِع اإخوانِِه من  الحمُد للِه الذي خلَق ال�إ

أنبياِء والمرسليَن، وبعُد، ال�

أّوُل من كتاِب اللغِة العربيِة للصفِّ الخامِس ال�أساسيِّ حلقًة جديدًة من حلقاِت تطويِر منهاِج اللغِة العربّيِة،  فقد جاء الجزُء ال�

. ياأخُذ بالحسباِن ما سبَقُه من الصفوِف، ويعتمُد البساطَة التي تؤّدي الغرَض، وترتقي بلغِة الطالِب في هذِه السنِّ

تكّوَن الكتاُب من عشرِة دروٍس، وكلُّ درٍس جاَء مكّوناً من مفاصَل اأساسّيٍة تتكّرُر في كلِّ درٍس ما عدا القصائَد الشعريَّة، فقد 

جاءت في خمسِة دروٍس.

ارتاأينا اأْن نبداأ بنصِّ استماٍع يؤخُذ من الدليِل، يسمُعُه الطالُب من الوسيلِة التعليميِة، اأو من المعلِّم؛ لننمَي عنَدُه مهارَة ال�ستماِع، 

ويراعي اآداَبها، ويفهُم المسموَع، وهناَك اأسئلٌة في الكتاِب يجيُب عنها الطالُب شفويّاً؛ لتنمَو عنَدُه ملكُة المشافهِة.

جاَء بعَد ذلك نصُّ القراءِة، وهَو النصُّ ال�أساُس، الذي تُبنى عليِه مهاراٌت اأخرى، راعينا اأْن يكوَن عدُد الكلماِت في حدوِد 

مئٍة وثمانيَن كلمًة، قْد تزيُد اأو تنقُص قليلاً، وراعينا مْن حيُث الشكُل اأْن تكوَن منّوعًة بيَن قّصٍة ومقالٍة وخاطرٍة، واأْن تكوَن من حيُث 

أبعاَد الدينّيَة والوطنّيَة وال�جتماعّيَة والعلمّيَة...، وتمزُج بيَن ال�أصالِة والمعاصرِة، وجاءت ال�أسئلُة  المضموُن منّوعًة كذلَك، تُراعي ال�

ضمَن ثلاثِة محاوَر: فهٍم واستيعاٍب، وتفكيٍر، ولغٍة.

وفي القصائِد راعينا اأْن تكوَن اأبياتُها قليلًة، واأْن تكوَن معانيها بسيطًة، وموسيقاها جميلًة، يفهُمها الطّالُب، ويحفُظ منها ستَة 

اأبياٍت، اأو عشرَة اأسطٍر شعريٍّة اإن كانْت من شعِر التفعيلِة، واأتبعناها باأسئلٍة، تتعلّق- في معظِمها- بالفهِم وال�ستيعاِب، مَع وجوِد اأسئلٍة 

قليلٍة فيها تفكيٌر اأو لغٌة.

أفعاِل، وبعِض حروِف الجرِّ والعطِف، وراعينا توظيَف نصِّ القراءِة في  وفي القواعِد اللغويِّة، تناولنا مباحَث، تتعلُّق بال�أسماِء، وال�

خدمِة ذلَك، وقْد راعينا اأْن ُيلاحَظ الطالُب، ثّم يتدّرَب، ثّم يستنتَج قواعَد نحويًّة بسيطًة بعيدًة عن التعقيِد تحَت عنواِن )القاعدُة 

الذهبّيُة(.

 ، ملاِء تناولنا قضايا اإملائيًة وردت في صفوٍف سابقٍة:) ال( التعريِف الداخلَة على الحروِف الشمسّيِة والقمريِّة، واألَف المدِّ وفي ال�إ

ملاِء في ذهِنِه عن طريِق الممارسِة. والتاَء المفتوحَة والمربوطَة، وكانت الغايُة من ذلَك تعزيَز مهاراتِِه السابقِة، وترسيَخ قواعِد ال�إ

وفي الخطِّ اعتمدنا خطَّ النسِخ هدفاً، وراأينا اأْن تتعّزَز قدراُت الطالِب في هذا الخطِّ من خلاِل نسِخ ِفقرٍة اأو اأكثَر من نصِّ القراءِة 

في دفتِر النسِخ، وكتابِة عبارٍة بخطِّ النسِخ، تُؤخُذ من نصِّ القراءِة، قْد نُجري عليها تعديلاً طفيفاً، ويكوُن فيها تركيٌز على عائلاِت 

الحروِف.

وفي التعبيِر هدفنا اإلى تطويِر ملكِة التعبيِر، وراأينا اأْن نتعامَل مَع الكلمِة، كاأْن نضَع فراغاٍت يعبُئها الطالُب من كلماٍت معطاٍة، اأو 

كلماٍت من اإنشائِِه، اأو كلماٍت سقطت  يجُدها في مستطيٍل، اأو يكتشُف كلماٍت ل� تنسجُم مَع السياِق، فيحذفُها اأو يستبدلُها...

، وعمُل البشِر ل� يخلو من الخطاأ، وبملاحظاِت المعلّميَن والمشرفيَن والمهتّميَن نتجاوُز ال�أخطاَء،  هذا الكتاُب ثمرُة جهٍد بشريٍّ

ونطّوُر الكتاَب. واللُه الهادي اإلى سواِء السبيِل.

المؤلفون
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الصفحةالموضوعالفرع

٣َيجوُد َعَليَّ بِشْيٍء َفاأْبَخُل بِِه!ال�ْسِتماُع

٤     َعَظَمُة الخالِِقالِقراَءُة

٧ِمْن اأْقساِم الَكلاِمالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ْمِسيَُّةال�إِ ٩اللاُم الَقَمِريَُّة َواللاُم الشَّ

١٠   َحْرفا )الجيم، والحاء(الَخطُّ

١١َمْلُء الَفراغاِت بِالَكِلماِت الُمناِسَبِةالتَّعبيُر         
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 ال
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١٢ِسرُّ الِغياِبال�ْسِتماُع

١٣َمْرحى لِْلاأْبطاِلالِقراَءُة

١٦اأناديُكْم الَمْحفوظاُت

١٨اْسُم الَعَلِمالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ْمِسيَُّةال�إِ ١٩اللاُم الَقَمِريَُّة َواللاُم الشَّ

٢٠   َحْرفا )التاء، والباء(الَخطُّ

٢١َمْلُء الَفراغاِت بِالَكِلماِت الُمناِسَبِةالتَّعبيُر

ِثة
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٢٢اأبائٌِع اأنَْت اأْم ُمْشَتٍر؟!ال�ْسِتماُع

فيَنُة الِقراَءُة ٢٣  َكْي ل� َتْغَرَق السَّ

٢٦ال�ْسُم الَمْعَنِويُّالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٢٧اْخِتباريٌّال�إِ

٢٨َحْرُف الياِءالَخطُّ

٢٩َمْلُء الَفراغاِت بِالَكِلماِت الُمناِسَبِةالتَّعبيُر
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ّراِب
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َوْح
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٣٠شابٌّ في ِقطاٍرال�ْسِتماُع

٣١اْسَتْيَقْظُت َواأنا َفراَشٌةالِقراَءُة

٣٥َعْهُد الطُّفولَِةالَمْحفوظاُت

مائُِر الُمْنَفِصَلُة الَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٣٦الضَّ

ْملاُء ٣٧التّاُء الَمْربوَطُة والتّاُء الَمْفتوَحُةال�إِ

ألُِفالَخطُّ ٣٩َحْرُف الَهْمَزِة، َوال�

٣٩َمْلُء الَفراغاِت بِالَكِلماِت الُمناِسَبِةالتَّعبيُر

سة
خاِم
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َوْح
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٤٠اأنُْتْم ُضيوفُناال�ْسِتماُع

٤١ اأِحبُّ َقْرَيتي الِقراَءُة

٤٤لَْسُت اأنْسى َقْرَيتيالَمْحفوظاُت

مائُِر الُمتَِّصَلُة الَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٤٥الضَّ

ْملاُء ٤٧التّاُء الَمْربوَطُة والتّاُء الَمْفتوَحُةال�إِ

٤٨َحْرُف الّلاِمالَخطُّ

٤٩اإِعاَدُة َكِلماٍت اإِلى النَّصِّالتَّعبيُر

سة
اِد

ّس
 ال

َدُة
َوْح

ال

الصفحةالموضوعالفرع

ْيُخال�ْسِتماُع ٥٠التِّلميُذ والشَّ

٥١ َنَدُم ِحصاٍن الِقراَءُة

٥٥الِفْعُل الماضيالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٥٦اْخِتباريٌّال�إِ

٥٦   َحْرفا )الّذال ، والّدال(الَخطُّ

٥٧اكتشاُف الَكِلماِت الناِقَصِة واإِعاَدتُهاالتَّعبيُر

عة
ّساِب

 ال
َدُة

َوْح
ال

َمكاُت الثَّلاُثال�ْسِتماُع ٥٨السَّ

ريَعُةالِقراَءُة ٥٩الَوْجَبُة السَّ

٦٣الُمَمرِّضُةالَمْحفوظاُت

٦٥الِفْعُل الُمضاِرُعالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٦٧التاُء الَمربوَطُة والهاُءال�إِ

٦٨   َحْرفا )الّصاد، والّضاد(الَخطُّ

٦٩اكتشاُف الَكِلماِت الّزائَدِة وَحْذفُهاالتَّعبيُر

نة
ثّاِم

 ال
َدُة

َوْح
ال

٧٠نََظَرْت اإِلْيِه َولَْم تُعاتِْبُهال�ْسِتماُع

٧١َجماُلنا َنْصَنُعُه ِباأْنُفِسناالِقراَءُة

أْمِرالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٧٥ِفْعُل ال�

ْملاُء ٧٧التّاُء الَمربوَطُة والهاُءال�إِ

٧٨َحْرفا ) الفاء، والقاف(الَخطُّ

٧٩اكتشاُف الَكِلماِت الّزائَدِة وَحْذفُهاالتَّعبيُر

رة
ش

عا
 ال

َدُة
َوْح

ال

٩٠ِحْكَمُة َجّدتيال�ْسِتماُع

َبَكُة الَعْنَكبوتِيَُّة الِقراَءُة ٩١َحياتُنا َوالشَّ

٩٤اأْحُرُف الَعْطِفالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٩٧ُمراَجعةال�إِ

٩٨َحْرُف النّوِنالَخطُّ

ِة واستبداُلها بكلماٍت مناسبٍةالتَّعبيُر ٩٩اكتشاُف الَكِلماِت الّشاذَّ

عة
ِس

لتّا
ُة ا

ْحَد
لَو

ا

٨٠ُحْسُن الظَّنِّال�ْسِتماُع

ْكرى الَّتي َلْن َتموَتالِقراَءُة ٨١الذِّ

٨٥َصْرَخُة ل�ِجٍئالَمْحفوظاُت

٨٧اأحُرُف الَجرِّالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٨٨اْخِتباريٌّال�إِ

٨٨َحْرفا )الّراء والّزاي(الَخطُّ

ِة واستبداُلها بكلماٍت مناسبٍةالتَّعبيُر ٨٩اكتشاُف الَكِلماِت الّشاذَّ
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ِل ِمْن هذا الِكتاِب اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى  ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطالِِب َبْعَد اإْنهاِء الُجْزِء ال�أوَّ
اأْن:

١ ُيَوظَِّف لَُغَتُه الَعَربيََّة الَفصيَحَة في التَّواُصِل َوال�تِّصاِل.

٢  َيْسَتِمَع بِانِْتباٍه اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع، َوَيَتفاَعَل َمَعها.
٣ َيْقَراأ النُّصوَص ِقراَءًة صاِمَتًة.

ئيَسَة في النُّصوِص. أْفكاَر الرَّ ٤ َيْسَتْنِتَج ال�

٥ َيْقَراأ النُّصوَص ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.

أْفكاَر الَفْرعيََّة لِلنُّصوِص َوالَقصائِِد. ٦ َيْسَتْنِتَج ال�

أنِْشَطِة الُمْخَتِلَفِة. ٧ َيَتفاَعَل َمَع النُّصوِص ِمْن ِخلاِل ال�

ْبداِعيََّة الُعليا الَّتي تُساِعُدُه في نَْقِد الَمْقروِء َوالَمْسموِع، ٨ َيْكَتِسَب َمهاراِت التَّْفكيِر ال�إِ

    َوَحلِّ الُمْشِكلاِت.

٩ َيْكَتِسَب َثْرَوًة لَُغِويًَّة ِمْن ِخلاِل التََّعرُِّف َعلى ُمْفرداٍت َوَتراكيَب َواأنْماٍط لَُغويٍَّة َجديدٍة.

َرِة. ١٠ َيْحَفَظ اأْبياتاً ِمَن الَقصائِِد الُمَقرَّ

١١ ُيَوظَِّف الَقواِعَد الَبسيَطَة الَّتي َتَعلََّمها.

ْملائيََّة، بَِشكٍل َصحيٍح. ١٢ ُيَوظَِّف الَقواِعَد ال�إِ

ْملاِء الَمْطلوَبِة. ١٣  َيْكُتَب  اإِْملاًء اْخِتباريّاً بِما َيْخِدُم َمْوضوعاِت ال�إِ

َر َمَلَكَتُه في التَّْعبيِر ِمْن ِخلاِل التَّعاُمِل َمَع َكلماٍت ِضْمَن نصوٍص َقصيَرٍة. ١٤ ُيَطوِّ

١٥ َيْكُتَب ُجْمَلًة اأْو ِعباَرًة ِمْن نُصوِص الِقراَءِة َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ.

١٦ َيَتَمثََّل ِقَيماً اإْيجابيًَّة تُجاَه ديِنِه، َولَُغِتِه، َوَوَطِنِه، َوُمْجَتَمِعِه، َوبيَئِتِه...

ُة   ال�أْهداُف العامَّ
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آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )َيجوُد َعَليَّ ِبَشْيٍء َفاأْبَخُل ِبِه!(، َونُجيُب َعِن ال�

١ ِبَم كاَن ُعَمُر بُن ُعَبْيٍد ُيْعَرُف؟  

ُجُل ِبجاِنِب حاِئِط الُبْستاِن؟ ٢ ِلماذا َجَلَس الرَّ  

ِة؟ ٣ ما الَحَيواُن الَمْذكوُر في الِقصَّ  

ُجِل؟ ٤ َكْم َرغيفًا كاَن َمَع الرَّ  

ُجِل؟ َب ُعَمُر ِمْن ِفْعِل الرَّ ٥ ِلماذا َتَعجَّ  

ُجِل، َفِبَم كاَفاأُه؟ ٦ اأْعِجَب ُعَمُر ِبِفْعِل الرَّ  

يثاِر، ُنَبيُِّنُهما. ِة َموِقفان َيُدّل�ِن َعلى ال�إ ٧ في الِقصَّ  

ال�ْسِتماُع

الَوْحَدُة ال�أولى



4

َعَظَمُة الخالِِق

نَِعُم اللِّه -ُسْبحانَُه- علينا ل� نَْسَتطيُع اإْحصاَءها، َوَقْبَل اأْن نُْخَلَق َهيَّاأ اللُه لَنا في 
أْرِض اأْسباَب الَعْيِش، ِمْن ماٍء، َوثِماٍر، َواأنْعاٍم، نَاأْكُُل ِمْن لُحوِمها َواألبانِها، َونَْصَنُع  ال�
َر لَنا  ِمْنها ثِياباً َتقينا الَحرَّ َوالَبْرَد، َوَخَلَق لَنا َدوابَّ نَْرَكُبها، َوَتْحِمُل  اأْثقالَنا، َوَسخَّ
الَبْحَر َوما فيِه ِمْن َفوائَِد َعظيَمٍة، َوواِجُبنا اأْن نَُعظَِّم الخالَِق الَعظْيَم الَّذي َخَلَقها، 

آياُت الَّتي َبْيَن اأْيدينا اأِخَذْت ِمْن سوَرِة النَّْحِل، َوِهَي سوَرٌة َمِكيٌَّة. َونَْشُكَرُه، َوال�

َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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بَِل َوالَبَقَر أنْعاَم: ال�إِ  ال�

اأَْن  َوالَمْعَز.  َوالضَّ

.  جائٌِر: ُمْبَتِعٌد َعِن الَحقِّ
  تُسيموَن: َتْرَعْوَن.

أنْعاَم    تُريحوَن: َتُرّدوَن ال�
  في الَمساِء  ِمَن الَمراعي.
 َتْسَرحوَن:تُْخِرجونَها في

باِح اإلى الَمراعي.   الصَّ

بيِل: َبياُن الطَّريِق   َقْصُد السَّ
الموِصِل اإِلى الِهداَيِة.

ُفَن.  الُفْلَك: السُّ
 َمواِخَر فيِه: َجاِريات.

  الِقراَءُة
اآياٌت ِمْن سوَرِة النَّْحِل

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ﴿ۆ   
ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ائ  

پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڇ   ڇ    ڇ     چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ  
ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ    ںں   ڱ   ڱ  
ھ   ھ   ھھ   ہ  ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓڭ   ۓ   ے   ے  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  
ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئ ﴾
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

: ِتَيِة ِبالرُّجوِع اإِلى النَّصِّ ْسِئَلِة ال�آ  اأوَّلً�- ُنجيُب َعِن ال�أ

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ١ َنَضُع اإِشاَرَة )   

بَِل َوالَبَقَر َوالَخْيَل َوالَحميَر.         أنْعاُم َتْشَمُل ال�إِ  اأ- ال�

لاِل. نْساِن اْخِتياُر َسبيِل الِهداَيِة َوُسُبِل الضَّ ب- بَِيِد ال�إِ

ُع َخْلِقِه.  ج- ِمْن َعلاماِت قُْدَرِة الخالِِق َتَنوُّ

ياُت َعَددًا ِمَن الَمْخلوقاِت، َنْسَتْخِرُجها، َوُنَصنُِّفها اإِلى: َحَيواناٍت، َوَنباتاٍت،     ٢ َذَكَرِت ال�آ  
َوَجماداٍت.

ياِت ِمْن )٥-٧(. ْنساِن َكما َوَرَدْت في ال�آ نعاِم ِللاإِ ُح َفواِئَد ال�أ ٣ ُنَوضِّ  

َيِة  َيَتْيِن )١١،١٠(، َوماِء الَبْحِر في ال�آ ماِء في ال�آ ِل ِمَن السَّ َيِة الماِء الُمَنزَّ ٤ ُنواِزُن َبْيَن اأَهمِّ  
َرْقِم )١٤(.

ياِت َثلاَثَة َتْعبيراٍت  َر اللُه - ُسْبحاَنُه - ِلْلاإِْنساِن َكثيرًا ِمَن الَمْخلوقاِت، َنْسَتْخِرُج ِمَن ال�آ ٥ َسخَّ  

     َتُدلُّ َعلى اأنَّ هِذِه الَمْخلوقاِت ُخِلَقْت ِلَمْنَفَعِتنا.

ُر َقْوَلُه َتعالى: »َوَيۡخلُُق َما َل َتۡعلَُموَن«. ٦ ُنَفسِّ  

ِتَيِة: ْسِئَلِة ال�آ ُر، َوُنجيُب َعِن ال�أ  ثاِنيًا-  ُنَفكِّ

ْرِض، َفَكْيَف َسَتكوُن َحياُتُه؟ ْنساَن َوحيدًا َعلى هِذِه ال�أ  ١- َلْو َخَلَق اللُه- ُسْبحاَنُه- ال�إِ

ْمِس، َوالَقَمِر، َوالنُّجوِم.  ٢- َنْسَتْنِتُج فاِئَدًة ِلُكلٍّ ِمَن: اللَّْيِل، َوالنَّهاِر، َوالشَّ

ليُل َعلى ذلَك ِمَن   َلُه َعلى ساِئِر الَمْخلوقاِت، ما الدَّ ْنساَن، َوَفضَّ َم اللُه -َتعالى- ال�إ  ٣-َكرَّ
ياِت؟ ال�آ
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 ثالِثًا- 

ْنُفِس( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشاِئنا. ُف ِعباَرَة )ِبِشقِّ ال�أ    ١- ُنَوظِّ

       

َيَتْيِن )١٢،٦(.    ٢- َنْسَتْخِرُج ِضدَّ )َتْسَرحوَن، َواللَّْيِل( ِمَن ال�آ

َيِة )١٤(. ُح الَمْقصوَد بـِ )ِحْلَيٍة( في ال�آ    ٣- ُنَوضِّ

ياِت؟     ٤- ما ُمراِدُف )َذَراأ( َكما َنْفَهُم ِمَن ال�آ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

ِمْن اأْقساِم الَكلاِم

ال�ْسُم:

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:    َنْقَراأ ال�آَيَتيِن ال�آتَِيَتيِن، َونُلاِحُظ ال�أْسماَء الُمَلوَّ

ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ﴿ڃ  
گ   گ    کک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾

نٌَة.  َفٌة بـِ ) ال( اأْو ُمَنوَّ نََة َجميَعها اأْسماٌء، َواأنَّها ُمَعرَّ نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ  

- ُكلُّ َكِلَمٍة َتْقَبُل ُدخوَل )ال( التَّْعريِف ِهَي اْسٌم.َنْسَتْنِتُج: 

، اأْو َفْتٍح، اأْو َكْسٍر( ِهَي  َنٍة َتْنويَن )َضمٍّ -ُكلُّ َكِلَمٍة ُمَنوَّ

 اْسٌم.

ـِ )ال( َوالتَّْنويُن ل� َيْجَتِمعاِن في َكِلَمٍة  - التَّْعريُف ب

 واِحَدٍة.
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التَّْدريباُت:
 

َنَة: ـِ )ال(، َوالُمَنوَّ َفَة ب ل�ً- َنْقَراأ ال�آَيَتيِن ال�آتَِيَتيِن، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُهما ال�أْسماَء الُمَعرَّ  اأوَّ

ۡمرِهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك 
َ
َرُٰتۢ بِأ ۡمَس َوٱۡلَقَمَرۖ َوٱنلُُّجوُم ُمَسخَّ َۡل َوٱنلََّهاَر َوٱلشَّ َر لَُكُم ٱلَّ  »وََسخَّ

يَٗة ّلَِقۡوٖم 
ٓ
ۥٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك َل ۡلَوٰنُُه

َ
ۡرِض ُمَۡتلًِفا أ

َ
 لَُكۡم ِف ٱۡل

َ
َيٰٖت ّلَِقۡوٖم  َيۡعقِلُوَن ١٢ َوَما َذَرأ

ٓ
َل

ُروَن ١٣.« كَّ يَذَّ
 

  ثانِياً- نَُصنُِّف ال�أْسماَء ال�آتَِيَة اإِلى َحَيواٍن، َوَنباٍت، َوَجماٍد: 

ِحْلَيٌة،  النَّخيُل،  أْعناُب،  ال� أنْعاُم،  ال� ْمُس،  الشَّ لَْحٌم،  الَبْحُر،  الَحميُر،  ْيتوُن،  الزَّ )الَخْيُل، 
أْرُض، الَقَمُر(. النُّجوُم، الُفْلُك، الِبغاُل، ال�

َجماٌدَنباٌتَحَيواٌن

َنْسَتْنِتُج: 
ال�ْســُم َقــْد َيكــوُن اْســَم اإِْنســاٍن، اأْو َحَيــواٍن، 

اأْو َنبــاٍت، اأْو َجمــاٍد، اأْو َغْيــَر ذلــَك.
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ْمِسيَُّة  اللاُم الَقَمِريَُّة َواللاُم الشَّ

أْحَمِر: نََة بِاللَّْوِن ال� آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ آياِت ال� نَْقَراأ ال� ل�ً- اأوَّ

ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ٺ  
چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     چڇ   چ  
ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  

ڳ  ڳ ﴾

نََة َجميَعها َتْبَداأ بـِ )ال(، َواأنَّ ل�َم )ال( التَّعريِف تُْلَفُظ  أْسماَء الُمَلوَّ نُلاِحُظ  اأنَّ ال�

أْسماِء )الَخْيِل،  لِْلُحروِف الّتي َتْلَحُقها، َففي ال� في َكِلماٍت، َول� تُْلَفُظ في َكِلماٍت اأْخرى َتَبعاً 

أّن الُحروَف الَّتي جاَءْت َبْعَدها )خ، ب، ح، اأ(  أْعناِب( لََفْظنا الّلاَم؛ لِ� َوالِبغاِل، َوالَحميِر، َوال�

يتوِن، َوالنَّخيِل، َوالثَّمراِت( َفَلْم نَْلُفِظ الّلاَم، َوَوَضْعنا  بيِل، َوالزَّ ُحروٌف َقَمِريٌَّة، اأّما في ال�أسماِء ) السَّ

ًة َعَلى الَحْرِف الَّذي َيليها، َوهِذِه الُحروُف ِهَي ) س، ز، ن، ث(، وهي ُحروٌف َشْمِسيٌَّة. َشدَّ

اإِضاَءٌة اإِملائِيٌَّة:
تُْكَتُب الّلاُم في )ال( التَّعريِف دائِماً، َسواٌء األُِفَظْت اأْم لَْم تُْلَفْظ.

أْسماِء الَّتي ل�ُمها َقَمِريٌَّة: أْسماِء الَّتي ل�ُمها َشْمِسيٌَّة، َوال� ُز َبْيَن ال� آتَِيَة، َونَُميِّ نَْقَراأ ال�أسماَء ال� ثانِياً-

، الَعَمُل، الَوَرُق، الّداُر، الَقْهَوُة، الطَّْيُر،  واِرُع، الَجوُّ ْوُت، الَمَطُر، التُّجاُر، الَغْيُث، الشَّ  )الصَّ
، الرَّصيُف(. الَكفُّ

ْملاُء:  ال�إِ
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 نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرَفْي )ج،ح(:

: الَخطُّ

 
أْسماِء الُمناِسَبِة الَّتي َتْبَداأ بـِ )ال( التَّعريِف:ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراغاِت بِال�

    

يماِن. يماُن بِالَقضاِء َو ِمْن اأْركاِن ال�إِ     ١- ال�إ

.     ٢- َتْشَتِهُر اأريحا بِِزراَعِة  َو 

.     ٣- ِمْن اأْخلاِق الِكراِم   َو 

    ٤- َتعيُش   في الِبحاِر.

 َنْنَسُخ ال�آَيَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن ِبَخطٍّ َجميٍل:

ُروَن ١٣ َوُهَو  كَّ يَٗة ّلَِقۡوٖم يَذَّ
ٓ
ۥٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك َل ۡلَوٰنُُه

َ
ۡرِض ُمَۡتلًِفا أ

َ
 لَُكۡم ِف ٱۡل

َ
»َوَما َذَرأ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ  ُكلُواْ ِمۡنُه َلۡٗما َطرِّيٗ
ۡ
َر ٱۡلَۡحَر ِلَأ ِي َسخَّ ٱلَّ

َوتََرى ٱۡلُفۡلَك َمَواِخَر فِيهِ َوِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ١٤« 

النَّْسُخ:



١١

 َنْمَلاأ الَفراغاِت في النَّصِّ ال�آتي ِبالَكِلماِت الُمناِسَبِة ِمَن الُمْسَتطيِل:

حراِء، فَشَعَر َشديٍد، ثُمَّ َراأى بِْئراً ِمْن َبعيٍد، َولَّما وَصَلها  انَْقَطَع  في الصَّ

، وِعْنَدما َخَرَج ِمَن  فيها َفَشِرَب َحتَّى اْرَتوى، َحِمَد اللَه الَّذي نَّجاُه ِمَن

، َواأْمَسَكُه  ًة ثانَِيًة، َوَمَلاأ  َوَجَد َكْلباً َيْلَهُث، اأْشَفَق َعَلْيِه، َفَنَزَل في الِبْئِر َمرَّ

 ، َم الرَُّجُل الماَء لِْلَكْلِب، فَشِرَب الَكْلُب َحتّى بِاأْسنانِِه، ثُمَّ  ِمَن الِبْئِر. َقدَّ

ثُمَّ نََظَر اإِلى الرَُّجِل نَْظَرَة  َوِعْرفاٍن.     

التَّْعبيُر:

الَهلاِك نََزَلاْرَتوىالِبْئِر

َرُجٌلَصِعَدُشْكٍرِحذاَءُهبَِعَطٍش
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الَوْحَدُة الثّانية

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعنواِن )ِسرُّ الِغياِب(، َونُجيُب َعِن ال�

ِة؟ ١ ما اْسُم الَبَطِل في الِقصَّ  

ْوَجِة؟ ٢ ِلماذا َدَخَل الَقَلُق اإِلى َقْلِب الزَّ  

َرُه َعِن الَبْيِت؟ َر الَبَطُل ِلَزْوَجِتِه َتاأخُّ ٣ َكْيَف َبرَّ  

٤ ما الَحَدُث الَّذي زاَد ِمْن َخْوِف َزْهَرَة ؟  

٥ َكْيَف اْسُتْشِهَد الَبَطُل؟  

٦ َنِصُف حاَل َزْهَرَة ِعْنَدما َوَصَلها َخَبُر اْسِتْشهاِد َزْوِجها.  

ال�ْسِتماُع
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َمْرحى لِْلاأْبطاِل

        )الُمَؤلِّفوَن(

ْوا بِالنَّْفِس َوالماِل؛ َولِذا  ٍة؛ َفُهُم الَّذْيَن َضحَّ لِْلاأْبطاِل َمكانٌَة َكبيَرٌة في كُلِّ اأمَّ

ٍة َتْفَخُر كُلَّما َكثَُر اأْبطالُها- َوالنّاُس َواإِن  َخَلَد ِذْكُرُهْم، َواْعَتزَّ النّاُس بِِهْم، َوكُلُّ اأمَّ

اْختلفوا في اأْشياَء َكثيَرٍة- َفُهْم َيتَِّفقوَن َجميعاً َعلى ال�ْعِتزاِز بِاأْبطالِِهْم؛ اإِْذ لَْول�ُهْم 

أَمُم. لَهانِت ال�

َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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َونَُسّمي  ِسَيَرُهم،  َونَْدُرُس  بِاأْمجاِدهم،  َونََتَغنّى  بِِهم،  نَْفَتِخُر 
َوالَمياديِن،  واِرِع  الشَّ َعلى  اأسماَءُهم  َونُْطِلُق  بِاأْسمائِِهم،  اأْول�َدنا 
َوالَمعالِِم الَحضاِريَِّة، نَُعطُِّر بِِذْكِرِهُم الَمجالَِس، َوَيَتَمنّى كُلٌّ ِمنّا اأْن 
َيكوَن ِمْثَلُهم، َفَقْد َزيَّنوا َصَفحاِت التَّاريِخ، َوَعلَّموا النّاَس اأنَّ ُشْرَب 
َكاأِْس الَحْنَظِل َمَع الِعزِّ األَذُّ بَِكثيٍر ِمْن َحياٍة َرغيَدٍة َمديَدٍة ُيصاِحُبها 

أْبطاُل. ِة تاريخاً َمجيداً...اإِنُّهُم ال� ، َفَصَنعوا لِْلاأمَّ ُذلٌّ
َمْن ِمنّا َيْنسى خالَِد بَن الَوليِد، َواأمَّ ُعماَرَة نَُسْيَبَة بِْنَت َكْعٍب 
يِن  أْزَوِر، َوطاِرَق بَن ِزياٍد، َوَصلاَح الدِّ أنْصاِريَّة، َوَخْولََة بِْنَت ال� ال�
َوَدل�َل  الَقّسام،  الّديِن  َوِعزَّ  الُمْختاَر،  َوُعَمَر  َوقُُطَز،   ، أيوبيَّ ال�
أقماِر الَّتي ل� َتغيُب،  الُمْغَربي، َوياِسَر َعَرفات، َوَغْيَرُهْم ِمْن هذِه ال�
َوالّتي تُضيُء الَعَتَمَة في لَيالينا الحالَِكِة؟ هُؤل�ِء َجميعاً احَتَضَنُهم 
َوَطُننا الَكبيُر َقديماً َوَحديثاً ِمْن ِفَلْسطيَن اإِلى ِمْصَر َوليْبيا، ُوصول�ً 

أنَْدلُِس. اإِلى ال�
ِتِهم، َوُهْم ُعْنواُن َمْجِدها، َوُهْم َخْيُر َمْن  أْبطاُل تاُج اأمَّ هُؤل�ِء ال�
جاَد، َوَخْيُر َمْن اأْعَطى؛ َحَملوا اأْرواَحُهم َعَلى راحاتِِهم، َواألَقْوا بِها 
في الَمخاِطِر، ما خاَرْت لَُهْم َعزيَمٌة، َوما َضُعفوا، َوما اْسَتكانوا، 

ِمْنُهْم َمْن َقَضى َشهيداً، َوِمْنُهم َمْن ماَت َعلى الَعْهِد َبَطلاً اأبّياً.
لِماآِرَب  َتُكْن  لَْم  موها  َقدَّ الّتي  َوالُبطول�ُت  التَّْضِحياُت  َوهِذِه 
في  كانَْت  َبْل  َعقاراً،  َول�  َثْرَوًة،  َوراَءُهم  َتَركوا  َفما  َشْخِصيٍَّة، 
َسبيِل ديِنِهم َوُشعوبِِهم َواأْوطانِِهم؛ لِذا اْسَتَحّقوا اأْن َيكونوا اأْبطال�ً، 
ُيَخلُِّدُهُم التّاريُخ، َواأْن َيَظلَّ ِذْكُرُهم ِمْسًكا َفّواحاً، َفَمْرَحى لَُهم، 

َواأفٍّ لِْلُجَبناِء!

  الِقراَءُة

 َرغيَدٍة: هانَِئٍة. 

 الَحْنَظِل:نَباٍت َشديِد الَمراَرِة.

 الحالَِكِة: َشديَدِة الظُّْلَمِة. 

 راحاتِِهم: ُمْفَرُدها راَحٌة،
 َوَتْعني باِطَن الَيِد.

 خاَرْت: َضُعَفْت.
 اسَتكانوا: َضُعفوا َوَذلّوا.

 َعقاراً: اأْرضاً اأو داراً.

 ِمْسَكاً: نَْوعاً ِمَن الُعطوِر.

 َمْرَحى: َتِحيًَّة.

 ِسَيَرُهم:تاريَخ حياتِِهم.

. لِّ  اأبّياً: راِفضاً للذُّ
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

: ِتَيِة ِبالرُّجوِع اإِلى النَّصِّ ْسِئَلِة ال�آ  اأوَّلً�- ُنجيُب َعِن ال�أ

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ١ َنَضُع اإِشاَرَة )      

موا َتْضِحياٍت ِمْن اأْجِل َغْيِرِهم. أْبطاُل ُهْم َمْن َقدَّ  اأ- ال�

أْبطاُل الَّذيَن ُذِكروا في النَّصِّ ل� يوَجُد َغْيُرهم َعْبَر التّاريِخ. ب- ال�

أْبطاِل. ج- نََتَمنّى َجميعاً اأْن نَكوَن ِمْثَل هؤل�ِء ال�

. ٢ ُنَسّمي َبَطَلْيِن ِفَلسطينيَّيِن َوَرَد ِذْكُرُهما في النَّصِّ  

ُد اأْبطاَلنا؟ ٣ َكْيَف ُنَمجِّ  

ْبطاِل. ولى َثلاَث َكِلماٍت َتُدلُّ َعلى َتْقديِرنا ِلْلاأ ٤ َنْسَتْنِتُج ِمَن الِفْقَرِة ال�أ  

ْوا اأْبطالً�؟ ٥ ِلماذا اْسَتَحقَّ َبْعُض الّناِس اأْن ُيَسمَّ  

ْبطاِل َوَرَدْت في الِفْقرِة الّثاِلَثِة. ٦ َنْذُكُر َثلاَث ِصفاٍت ِلْلاأ  

ِتَيِة: ْسِئَلِة ال�آ ُر، َوُنجيُب َعِن ال�أ  ثاِنيًا-  ُنَفكِّ

ْبطاِل، َفَكْيَف َسَتكوُن اأحواُلُها؟ ُة ِمَن ال�أ مَّ    ١- َلْو َخَلِت ال�أ

ْبطاَل؟    ٢- ِلماذا ل� َنْنسى هؤل�ِء ال�أ

ْنساُن َبَطلًا؟    ٣- ِبَراأِْيك، َمتى ُيَعدُّ ال�إِ

 ثالِثًا- 

ُف َكِلَمَة ) َماآِرب( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشاِئنا. ١- ُنَوظِّ

ولى َكِلَمًة ِضدَّ ) الِعزِّ(. ٢- َنْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة ال�أ

٣- َنْسَتْخِرُج  ِمَن النَّصِّ ُمراِدَف ) َضُعفوا، َقضى، جاَد(.
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اأناديُكْم

اأُشدُّ َعلى اأياديُكْم ..

أْرَض َتْحَت نِعالُِكْم اأبوُس ال�

َواأقُوُل: اأْفديُكْم

َواأْهديُكْم ِضيا َعْيني

َوِدْفَء الَقْلِب اأْعطيُكْم

َفَماأْساتي الَّتي اأْحيا

نَصيبي ِمْن ماآسيُكْم.

***

اأناديُكْم

اأُشدُّ َعلى اأياديُكم ..

اأنا ما ُهْنُت في َوَطني َول� َصغَّْرُت اأْكتافي

َوَقْفُت بَِوْجِه ُظّلامي

َيِتيماً، َعاِرياً، َحافي

َحَمْلُت َدمي َعلى َكّفي

َوما نَكَّْسُت اأْعلامي

َوُصْنُت الُعْشَب َفْوَق قُبوِر اأْسلافي

اأناديُكْم ... اأُشدُّ َعلى اأياديُكْم

 ُهْنُت: َذلَْلُت.

 نَكَّْسُت: َخَفْضُت.

 ُصْنُت: حاَفْظُت َعلى.

 اأْسلافي: اأْجدادي.

اإضاَءٌة:
، ُولَِد في َمديَنِة النّاِصَرة،  َتْوفيق َزّياد ) ١٩٢٩م- ١٩٩٤م(:شاِعٌر َوكاتٌِب ِفَلسطينيٌّ
ْعِريَِّة: اأُشدُّ َعلى اأياديُكم، اأْغِنياُت الثَّْوَرِة َوالَغَضِب، وفي الَقصيَدِة  ِمْن اأْعمالِِه الشِّ

. ْحَتلِّ الَّتي َبْيَن اأْيدينا َدعَوٌة اإلى الَوْحَدِة، َو َتَحّدي المُّ

َتوفيق َزيّاد

اأناديُكْم
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  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

أقواِس: حيَحَة ِمْن َبْيِن ال� جاَبَة الصَّ ١ نَْختاُر ال�إِ

)لُبنانِّي، سورّي، ِفَلسطينّي(. اأ- الّشاِعُر َتْوفيق َزيّاد شاِعٌر:          

، الَعَرَب(. عَب الِفلسطينيَّ )اأْعداَءه، الشَّ ب- ُينادي الّشاِعُر:                

)َقِويّاً ُمَتَحّدياً، َحزيناً َضعيفاً، خاِضعاً ُمْنَكِسراً(. ج- َيبدو الّشاِعُر في َقصيَدتِِه:      

أْبناِء َوَطِنِه؟ ٢ ما ال�أشياُء الَّتي ُيهديها الّشاِعُر لِ�  

٣ َيَتقاَسُم الّشاِعُر َماأْساَتُه َمَع اأْبناِء َشْعِبِه، َعْن اأيَِّة َماأْساٍة َيَتَحدَُّث؟  

. ٤ نَِصُف حاَل الّشاِعِر َوهَو َيِقُف اأماَم الُمْحَتلِّ  

ُح الَمقصوَد بَِقْوِل الّشاِعِر:»َوُصْنُت الُعْشَب َفْوَق قُبوِر اأْسلافي«. ٥ نَُوضِّ  

ُحُهما. ٦ في الَقصيَدِة ِفكَرتان َرئيَستان، نَُوضِّ  

ِل بَِمْدلولِها في الَعموِد الثّاني: أوَّ ٧ نَِصُل كُلَّ ِعباَرٍة في الَعموِد ال�  

                              

                                      

                                                                    

اأُشدُّ َعلى اأياديُكم. 

ِدْفُء الَقْلِب.

ما َصغَّْرُت اأكتافي. 

أْرَض َتْحَت نِعالُِكم. اأبوُس ال�

َحَمْلُت َدمي َعلى َكّفي.

    الُحبُّ َوالَحنان.

 التَّْضِحَيُة َوالِفداُء.

ْعُم َوالُمسانََدُة. الدَّ

ُل الَمْسؤولِّيِة. َتَحمُّ

 الِحْقُد َوالَكراِهَيُة.

 ال�ْحِتراُم َوالتَّْقديُر.
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

اْسُم الَعَلِم

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر.    َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ اأْسماَء ال�أْعلاِم الُمَلوَّ

أْزَوِر،  أنْصاِريََّة، َوَخْولََة بِْنَت ال�  َمْن ِمنّا َيْنسى خالَِد بَن الَوليِد، َواأمَّ ُعماَرَة نَُسْيَبَة بِْنَت َكْعٍب ال�
َوَدل�َل  الَقّسام،  الّديِن  َوِعزَّ  الُمختاَر،  َوُعَمر  َوقُُطَز،   ، أيوبيَّ ال� يِن  الدِّ َوَصلاَح  ِزياٍد،  بَن  َوطاِرَق 
أْقماِر الَّتي ل� َتغيُب، َوالَّتي تُضيُء الَعَتَمَة في لَيالينا  الُمْغَربي، َوياِسَر َعَرفات َوَغْيَرُهم ِمْن هذِه ال�
الحالَِكِة؟ هؤل�ِء َجميعاً احَتَضَنُهم َوَطُننا الَكبيُر َقديماً َوَحديثاً ِمْن ِفَلْسطيَن اإلى ِمْصَر َوليْبيا، ُوصول�ً 

أنَْدلُِس. اإِلى ال�

نََة ِهَي اأْسماُء اأْعلاٍم، َفِمْنها ما َيُدلُّ على اأْشخاٍص، ِمْثُل: نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

أنَْدلُِس.   خالَِد، َخْولََة، ياِسَر، وِمْنها َما َيُدلُّ َعلى َدْولٍَة اأْو َبَلٍد، ِمْثُل: ِفَلْسطيَن، ِمْصَر، ال�

 -ُكلُّ اْسِم َشْخٍص، اأْو َبَلٍد: َدْوَلٍة، اأو َقْرَيٍة، اأْوَنْسَتْنِتُج: 

  َمديَنٍة...،   ُهَو اْسُم َعَلٍم، َوُهَو ِمَن ال�أْسماِء.

ـِ )ال(، اأْو ُمَنوَّنًا، اأْو  - اْسُم الَعَلِم َقْد َيكوُن ُمَعرَّفًا ب

  َغْيَر ُمَنوٍَّن.

 اأوَّل�ً-  َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنها اأْسماَء ال�أْعلاِم. 

أْرُدنِّ َمْسروراً بِما راآُه في ِفَلْسطيَن، َفَقْد قاَم بِِزياَرٍة اإِلى اأقاِربِِه: َخديَجَة َوَعليٍّ  عاَد ِزياٌد اإِلى ال�

، َوَعكّا،  ْمَلِة، َواللُّدِّ أماِكِن الّتي َسِمَع َعْنها، َفَقْد اأَخَذُه اأقاِرُبُه اإِلى الرَّ َوَعبيَر، َوُهناَك زاَر اأْجَمَل ال�

َوَصلَّْوا في جاِمِع الَجّزاِر، َولَْم َيْتُرْك ِفَلْسطيَن اإل�ّ َبْعَد اأْن زاَر الُقْدَس، َوصلّى في الَمْسِجِد ال�أْقصى، 

َوفي َمْسِجِد ُعَمَر بِن الَخطّاِب. 

التَّْدريباُت:
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 ثانِيًا- َنْمَلاأ الَفراغاِت ِبما ُهَو َمْطلوٌب ِمْن َبْيِن ال�أْقواِس: 

ٌف ِبــ )ال(( ٌد ُهَو        )اْسُم َعَلٍم ُمَعرَّ ُل َوَلٍد ُرِزَق ِبِه َرسوُلنا ُمَحمَّ ١- اأوَّ

ر( ٢- اأْعَلَن اإِْنجازاِت َمْدَرَسِتِه ِلهذا العاِم.       )اْسُم َعَلٍم/ ُمَذكَّ

، َبَلِد الِمْليوِن َشهيٍد.   )اْسُم َعَلٍم / َدْوَلٌة( ٣- ساَفَرْت ُسعاُد اإِلى

ي الِقراَءِة.        )اْسُم َعَلٍم/ ُمَؤنَّث( ٤- فاَزْت في ُمساَبَقِة َتَحدِّ

ل�ً- اأوَّ
َفَة بـِ )ال(، َونَُصنُِّفها اإِلى اأْسماٍء َتْبَداأ  أْسماَء الُمَعرَّ آتَِيَة، َونَْسَتْخِرُج ال� نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

 بِلاٍم َقَمِريَّة، َواأْخرى َتْبَداأ بِلاٍم َشْمِسيٍَّة:

نَْفَتِخُر بِِهْم َونََتَغنّى بِاأْمجاِدِهم، َونَْدُرُس ِسَيَرُهم، َونَُسّمي اأْول�َدنا بِاأْسمائِِهم، َونُْطِلُق اأْسماَءُهم 

واِرِع َوالَمياديِن، َوالَمعالِِم الَحضاِريَِّة، نَُعطُِّر بِِذْكِرِهُم الَمجالَِس، َوَيَتَمنّى كُلٌّ ِمنّا اأْن  َعلى الشَّ

َيكوَن ِمْثَلُهم، َفَقْد َزيَّنوا َصَفحاِت التَّاريِخ، َوَعلَّموا النّاَس اأّن ُشْرَب َكاأِْس الَحْنَظِل َمَع الِعزِّ األَذُّ 

أْبطاُل. ِة تاريخاً َمجيداً...اإِنُّهُم ال� ، َفَصَنعوا لِْلاأمَّ بَِكثيٍر ِمْن َحياٍة َرغيَدٍة َمديَدٍة ُيصاِحُبها ُذلٌّ

ْمِسيَِّة. نَْكُتُب َخْمَسَة اأْسماٍء َتْبَداأ بِاللاِم الَقَمِريَِّة، َوَخْمسَة اأْسماٍء َتْبَداأ بِاللاِم الشَّ ثانِياً-

ْملاُء:  ال�إِ
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: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرَفْي )ت،ب(:

 َنْنَسُخ الِفْقَرَة ال�آتِيَة ِبَخطٍّ َجميٍل:

ِتِهم، َوُهْم ُعْنواُن َمْجِدها، َوُهم َخْيُر َمْن جاَد، َوَخْيُر َمْن اأْعَطى؛  أْبطاُل تاُج اأمَّ هُؤل�ِء ال�

َحَملوا اأْرواَحُهم َعَلى راحاتِِهم، َواألَقْوا بِها في الَمخاِطِر، ما خاَرْت لَُهْم َعزيَمٌة، َوما َضُعفوا، 

َوما اْسَتكانوا، ِمْنُهْم َمْن َقَضى َشهيداً، َوِمْنُهم َمْن ماَت َعلى الَعْهِد َبَطلاً اأبّياً.

النَّْسُخ:



٢١

 َنْمَلاأ الَفراغاِت في النَّصِّ ال�آتي ِبالَكِلماِت الُمناِسَبِة ِمَن الُمْسَتطيِل:

؛ لِذا  لُِكلٍّ ِمنّا  ُيِحبُّ ُمماَرَسَتها، َوِهواَيُة ِقراءُة الِقَصِص و

اأْوقاِت  الُمْمِتَعَة و في  الِقَصَص  فـ   الَمْدَرَسِة،  َمْكَتَبِة  اإِلى  َتْذَهُب  َفِهَي 

الَفراِغ، ثُمَّ تُعيُد َسْرَدها لَِزميلاتِها في الَمْدَرَسِة، و في ِسِجلِّ ُمَذكِّراتِها ما َتْقَرُؤه ِمْن 

ِقَصٍص.

َعْت َثقاَفَتها واإِلماَمها بِالَمْعلوماِت و  َوَقْد اأفاَدْت ُهدى ِمَن الِقراَءِة َكثيراً؛ َفَقْد َوسَّ

 ، َعِن العالَِم َوالنّاِس، اْقَتَرَحِت َعلى ُهدى اأْن تُشاِرَك في ُمساَبَقِة َتحّدي

اأْعِجَبْت ُهدى بِِفْكَرِة الُمَعلَِّمِة، َوَبَداأْت َتَتَعرَُّف اإِلى َكْيِفيَِّة ال�ْشِتراِك في الُمساَبَقِة َوُشروِطها. 

التَّْعبيُر:

 الُمَعلَِّمُة ِهواَيٌة ُهدى

الِقراَءِة

ُنالَمَجّلاِت   َتْقَرُؤهاتَُدوِّ

َتْسَتعيُر الَمعاِرِف
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الَوْحَدُة الثّالِثة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعنواِن )اأبائٌِع اأْنَت اأْم ُمْشَتٍر؟!(، ونُجيُب َعِن ال�

حاِبيُّ اّلذي اأْرَسَل اْبَنُه اإِلى الّسوِق؟ ١ َمِن الصَّ  

حاِبيُّ اْبَنُه اإِلى الّسوِق؟ ٢ ِلماذا اأْرَسَل الصَّ  

٣ ِبَكِم اْشَترى ال�ْبُن الَفَرَس؟  

حاِبيُّ في ِسْعِر الَفَرِس، َفاإِلى َكْم اأْوَصَلُه؟ ٤ زاَد الصَّ  

راِء؟ ٥ ما عادُة الُمْشَتريَن ِعْنَد الشِّ  

حاِبيُّ رسوَل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسلَّم؟ ٦ َعلاَم عاَهَد الصَّ  

حاِبيِّ َمَع الباِئِع؟ ٧ ماذا َنَتَعلَُّم ِمْن َمْوِقِف الصَّ  

ال�ْسِتماُع
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فيَنُة َكْي ل� َتْغَرَق السَّ

        )الُمَؤلِّفوَن(

اأْن نُحاِفَظ َعلى ُمْجَتَمعاتِنا ِمْن  َعلى كُلٍّ ِمنّا َمْسؤْولِيٌَّة، َوِمْن واِجبنا َجميعاً 

أنَّ الَفساَد اإِْن َسَكْتنا َعْنُه اأَضرَّ بِالَجميِع، َوالُمْجَتَمُع  اأْيدي العابِثيَن الُمْفسديَن؛ لِ�

فيَنِة اإِْن َعَبَث بِها عابٌِث َفَخَرَقها َغِرَقْت َفَهَلَك الَجميُع. ِمْثُل السَّ

َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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فيَنُة َقْد َيكوُن َعلى َمْتِنها الّصالُِح  فيَنَة، َوالسَّ الُمْجَتَمُع ُيْشِبُه السَّ

ِمْن  َخْرِقها  َعَلى  َيْعَمُل  الَّذي  الّصالِِح  َوَغْيُر  النَّجاَة،  لَها  ُيريُد  الَّذي 

َحْيُث َيْشُعُر، اأْو ل� َيْشُعُر؛ ما ُيَسبُِّب َغَرَقها، َوَغَرقُها ُيْهِلُك الَجميَع.

دوِق َوالتّاِجِر الّذي  ُهناَك َفْرٌق َكبيٌر َبْيَن َمْن َيْبني في ُمْجَتَمِعِه َوَمْن َيْهِدُم، َبْيَن التّاِجِر الصَّ

، َبْيَن الَمسؤوِل الّذي َيْختاُر لِْلَوظيَفِة اأهَل الَكفاَءِة، َوَمْن َيْختاُر  َيُغشُّ

لَها َغْيَر الُكْفِء، َبْيَن َمْن َيْغدو اإِلى َعَمِلِه ُمَبكِّراً، َوَيكوُن فيِه نَشيطاً، 

راً، َوَيَظلُّ فيِه ل�ِهياً، َبيَن َمْن َيرى الَفساَد َوَيِقُف في َوْجِهِه، َوَمْن  َوَمْن َيْذَهُب اإِلى َعَمِلِه ُمَتاأخِّ
الَحَسِن،  َوالُخلُِق  الَفضيَلِة  َعلى  اأْبناَءها  تَُربّي  الّتي  أمِّ  ال� بيَن  ُعُه،  َوُيَشجِّ الَفساِد  َعِن  َيْسُكُت 
أمانَِة وال�نِْتماِء، َوالَّذي  دِق َوال� ُب اأبناَءُه، َوُيَربّيِهم َعلى الصِّ َوالُمتشاِغَلِة َعْنُهم، َبْيَن ال�أِب الَّذي ُيَؤدِّ
َيْنَشِغُل َعْنُهم، َبْيَن الُجْنِديِّ الَيِقِظ َوهَو َيْحُرُس الُحدوَد، َوالّذي َيناُم َوُهَو ُمَكلٌَّف بِِحراَسِتها، َبْيَن 
واَء ِمْن َغْيِر َتْشخيٍص، َبْيَن  واَء، َوَمْن َيِصُف الدَّ ُص الَمَرَض َقْبَل اأْن َيِصَف الدَّ الطَّبيِب الّذي ُيَشخِّ

الُمَهنِدِس الَّذي ل� َيَتغاضى َعْن ُعيوِب الِبناِء، َوَمْن َيَتهاَوُن فيها...

فيَنَة  ْن َيْخِرقوَن السَّ َعلى كُلِّ َفْرٍد ِمنّا اأْن َيْساأَل نَْفَسُه: َهْل اأنا ِممَّ

ْن ُيحاِفظوَن َعَلْيها؛ لَِنعيَش َجميعاً في ُمْجَتَمٍع اآِمٍن؟ اأْم ِممَّ
فيَنِة تُْغِرقُها، َوالواِجُب َعلى كُلٍّ ِمنّا األ�ّ َيكوَن َسَبباً في َخْرِقها، واأْن ُيْصِلَح  الُخروقاُت في السَّ

الَخَلَل ما اسَتطاَع، َواأْن َيِقَف في َوْجِه َمْن ُيَخرُِّب؛ لَِنِصَل َجميعاً 
لَِقْولِِه َصلَّى اللُه َعَليِه َوَسلَّم: »َمَثُل القائِِم  أماِن، ِمْصداقاً  اإلى َبرِّ ال�
في ُحدوِد اللِّه َوالواِقِع فيها َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهموا َعلى َسفيَنٍة، َفاأصاَب 
اإِذا  اأْسَفِلها  في  الَّذيَن  َفكاَن  اأْسَفَلها،  َوَبْعُضُهْم  اأْعلاها،  َبْعُضُهْم 
اْسَتَقْوا ِمَن الماِء َمّروا َعلى َمْن َفْوَقُهْم، َفقالوا: لَْو اأنّا َخَرْقنا في نَصيِبنا 
ْن َيْتُركوُهْم َوما اأرادوا َهَلكوا َجميعاً،  َخْرقاً، َولَْم نُْؤِذ َمْن َفْوَقنا، َفاإِ

.) َواإِْن اأَخذوا َعلى اأْيديهْم نََجْوا َونََجْوا َجميعاً« )َرواُه الُبخاريُّ

  الِقراَءُة

 َمْتِنها: َظْهِرها.

 الُكْفُء: القاِدُر.

 َيَتغاضى: َيَتجاَهُل.

 اْسَتَهموا: اْقَتَرعوا َعلى
أماِكِن فيها.   ال�

اأْيديهْم:  َعلى  اأَخذوا   
َيْخِرقوا  اأْن  ِمْن  َمَنعوُهْم 

فيَنَة. السَّ

 القائِِم في ُحدوِد اللِه:

آِمِر بِالَمْعروِف َوالنّاِهي  ال�

 َعِن الُمْنَكِر.
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

ِتَيِة: ْسِئلِة ال�آ ، َوُنجيُب َعِن ال�أ ل�ً- َنعوُد اإِلى النَّصِّ  اأوَّ

ْتي: حيحَة ِمّما َياأ جاَبَة الصَّ ١ َنْختاُر ال�إِ

بيُب الّصاِلُح:   الطَّ

ُص الَمَرَض، َوَيِصُف الِعلاَج.        ب- َيِصُف الِعلاَج دوَن َتْشخيٍص. اأ- ُيَشخِّ

ج- ُيَجرُِّب الِعلاَج َحتّى َيْنَجَح.              د- َيْكَتفي بَِتْشخيِص الَمَرِض.

فيَنِة:  َكْثَرُة الُخروقاِت في السَّ

اأ- تُْصِلُحها.      ب- تُْغِرقُها.

ج- َتْهِدُمها.      د- تُْنجيها.

ِف الّصاِلِح اأْن َيكوَن:  ِمْن ِصفاِت الُمَوظَّ

اأ- ل�ِهياً.      ب- نَشيطاً.           ج- َكسول�ً.            د- َعبوساً.

٢ بَِم َشبََّه الكاتُِب الُمْجَتَمَع؟   

فيَنُة َتْحِمُل َعلى َمْتِنها ِصْنَفيِن ِمَن النّاِس، نَْذكُُرُهما. ٣  السَّ   

َدٌة، نَْذكُُر َثلاثاً ِمْنها. ٤ لِْلَفساِد ُصَوٌر ُمَتَعدِّ   

٥ كْيَف َيكوُن الَمْسؤوُل فاِسداً؟   

ريِف ِعْنَدما قالوا: »ولم نُْؤِذ َمْن     فيَنِة في الَحديِث الشَّ ٦  نُناِقُش َتْبريَر َمْن اأرادوا َخْرَق السَّ   

        َفْوَقنا«. 

٧  ما واِجُبنا تُجاَه ُمجَتَمِعنا َحتّى نَحِمَيُه ِمَن الَفساِد؟    

ُر، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:  ثانِيًا-  نَُفكِّ

أَمِم اإِذا َخَلْت ِمَن الُمْصِلحين؟     ١- ما َمصيُر ال�

    ٢- في ِفَلْسطيَن َهْيَئٌة لُِمكاَفَحِة الَفساِد، بَِراأْيُِكم، َمَتى نَْلَجاأ اإِلْيها؟
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 ثالِثًا- 

    ١- نَُوظُِّف ِعباَرَة )َبرِّ ال�أماِن( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.

آتِيِة: َيتهاوُن، َيْغدو، الَيِقظ؟     ٢- ما ُمراِدُف الَكِلماِت ال�

ٌة َكثيرٌة، نَْسَتْخِرُج َثلاثاً ِمْنها.     ٣- في الِفْقَرِة الثّانَِيِة َكِلماٌت ُمَتضادَّ

 

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

ال�ْسُم الَمْعَنِويُّ

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:   َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ ال�أْسماَء الُمَلوَّ

ُعُه، َبْيَن        ُهناَك َفْرٌق َبْيَن َمْن َيرى الَفساَد َوَيِقُف في َوْجِهِه َوَمْن َيْسُكُت َعِن الَفساِد َوُيَشجِّ

الّذي  ال�أِب  َبْيَن  َعْنُهم،  َوالُمتشاِغَلِة  الَحَسِن،  َوالُخُلِق  الَفضيَلِة  َعلى  اأْبناَءها  تَُربّي  الّتي  أمِّ  ال�

دِق َوال�أماَنِة َوال�ْنِتماِء، َوالَّذي َيْنَشِغُل َعْنُهم. ُب اأبناَءُه، َوُيَربّيِهم َعلى الصِّ ُيَؤدِّ

نََة ِهَي اأْسماٌء َتُدلُّ َعلى َمعاٍن )َغْيِر َمْحسوَسٍة(. نُلاِحُظ   اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

َنْسَتْنِتُج: 
 

 ، يٍّ  - ِمَن ال�أْسماِء ما َيُدلُّ َعلى َمْعًنى َغْيِر ِحسِّ

   ِمْثُل: الَفساِد، َوالَفضيَلِة، َوالُخُلِق...،

  َوهِذِه ال�أْسماُء َجميُعها َتْقَبُل )ال( التَّْعريِف اأو   

  التّْنويَن، َوتَُسّمى اأْسماَء َمعاٍن.
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  ثانِيًا- َنْمَلاأ الَفراغاِت ِبما ُيناِسُبها ِمْن اأْسماِء الَمعاني الّتي َبْيَن ال�أْقواِس:

) الَكراَمُة، الَفَشَل، الَقناَعُة، الَوْحَدُة(.

. ١ ال�لِتزاُم ِباأداِء الواِجباِت ُيَجنُِّبنا   

٢  َسبيُلنا اإِلى النَّْصِر.  

ْنساِنيَِّة. ٣  ِمْن اأْسمى َمعاني ال�إ  

عاَدِة. ماِت السَّ ٤  َوالرِّضا ِمْن ُمَقوِّ  

: ْملاُء ال�ْخِتبارِيُّ  ال�إ

 نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلينا الُمَعلُِّم.

 اأوَّل�ً- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنها اأْسماَء الَمعاني:

ًة لَِشْعٍب ُيعاني  الِفداُء، َوالتَّْضِحَيُة، َوالنِّضاُل، َوالِجهاُد، َوالِكفاُح اأَهمُّ َمعاني الَحياِة، خاصَّ

يَِّة، َواإِقاَمِة  َوْيلاِت ال�ْحِتلاِل ِمْن ِحصاٍر، َوَقْمٍع، َوُمضاَيَقٍة، َوَهْدٍم، َواْعِتقاٍل ِمْن اأْجِل نَْيِل الُحرِّ

موِد،  ْعُب الِفَلْسطينيُّ الَّذي َعبََّر َعْن اأْجَمِل ُصَوِر ال�نِْتماِء َوالصُّ ْولَِة َوَتْقريِر الَمصيِر، َهذا ُهَو الشَّ الدَّ

يماِن َوالِعْلِم َوُحبِّ الَوَطِن. َواأنَْجَب اأْبطال�ً َيَتسلّحوَن بِال�إ

التَّْدريباُت:
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 َنْنَسُخ الِفْقَرَتيِن ال�آتَِيَتيِن ِبَخطٍّ َجميٍل:

ْن ُيحاِفظوَن  فيَنَة اأْم اأنا ِممَّ ْن َيْخِرقوَن السَّ َعلى كُلِّ َفْرٍد ِمنّا اأْن َيْساأَل نَْفَسُه: َهْل اأنا ِممَّ

َعَلْيها؛ لَِنعيَش َجميعاً في ُمْجَتَمٍع اآِمٍن؟

فيَنِة تُْغِرقُها، َوالواِجُب َعلى كُلٍّ ِمنّا األ�ّ َيكوَن َسَبباً في َخْرِقها، واأْن  الُخروقاُت في السَّ

أماِن.  ُيْصِلَح الَخَلَل ما اسَتطاَع، َواأْن َيِقَف في َوْجِه َمْن ُيَخرُِّب؛ لَِنِصَل َجميعاً اإلى َبرِّ ال�

النَّْسُخ:

: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرِف )ي(:
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 َنْمَلاأ الَفراغاِت ال�آتيَة ِبالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمْن اإِْنشائِنا.

، َتِصُل اإِلى الَمْدَرَسِة،  تُْسِعُدني ُرْؤَيُة َوْجِه اأّمي حيَن َتْذَهُب اإِلى َعَمِلها كُلَّ 

، ثُمَّ تُِعدُّ َكاأْساً ِمَن الَّذي َتفوُح ِمْنُه رائَِحُة  َفَتْبَتِسُم في َوْجِه الطّالِباِت َو

َوَرَقًة  اأْخرى  لُِمَعلَِّمٍة  ُم  َوتَُقدِّ ال�ْمِتحاِن،  ُح  تَُصحِّ الّتي  لِلُمَعلَِّمِة  الطَّيِّبُة  النَّعناِع 

 ، ، بُِمناَسَبِة َيْوِم الَمْراأِة ذاَعِة َبْيضاَء؛ لَِتْكُتَب لِطالَِبٍة َكِلمًة َتْقَرُؤها في ال�إِ

َوَتْعَتني بَِنظاَفِة الَمْدَرَسِة، َوهذا ُهَو َعَملُها الَّذي َتْعَتزُّ بِِه.

 ، ، دوَن َكَلٍل اأْو  َوِعْنَدما َتعوُد اإِلى الَبْيِت تُْكِمُل َعَمَلها الَبيِتيَّ بـ 

، َواأقوُل لَها: َوْجُهِك يا ُيِشعُّ َدْوماً اأَملاً َوِضياًء. َفاأنُْظُر اإِلَْيها بُِكلِّ

التَّْعبيُر:
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الَوْحَدُة الّراِبعة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعنواِن )شابٌّ في قِطارٍ(، َونُجْيُب َعِن ال�

ْيُخ؟ ١ اأْيَن َجَلَس الّشابُّ َوواِلُدُه الشَّ  

؟ َب الّشابُّ ٢ ِممَّ َتَعجَّ  

؟ ْيُء اّلذي تساَءَل َعْنُه الّشابُّ ٣ ما الشَّ  

؟ ٤ ما َمْوِقُف ُرّكاِب الِقطاِر ِمْن َتساُؤل�ِت الّشابِّ  

ْيِخ؟ ِب الشَّ ُجُل َعلى ال�أ ٥ ماذا اْقَتَرَح الرَّ  

َبُه ِمْن ُكلِّ ما َراآُه؟ ُب َتساُؤل�ِت اْبِنِه َوتَعجُّ َر ال�أ ٦ َكيَف َبرَّ  

؟ ُف َبْعَدما َعَرْفنا َحقيَقَة اأْمِر الّشابِّ ٧ َلْو ُكّنا ِمْن ُرّكاِب الِقطاِر، َكْيَف َنَتَصرَّ  

ال�ْسِتماُع
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اْسَتْيَقْظُت َواأنا َفراَشٌة

)َيمام َخرَتش/بَِتَصرٍُّف(

بيِع،  الرَّ َفْصِل  في  الُحقوِل  في  َتطيُر  َوِهَي  بُِمشاَهَدتِها،  نَْسَتْمِتُع  الَّتي  الَفراشاُت 
َفراشاٍت  اأْصَبَحْت  َحتّى  اأْخرى  اإِلى  حالٍَة  ِمْن  َرْت  َتَطوَّ َزْهَرٍة   اإِلى  َزْهَرٍة  ِمْن  َوَتَنْتِقُل 
َتها ُمْنُذ كانَْت َبْيَضًة اإِلى اأْن اأْصَبَحْت َفراَشًة  َجميلاٍت، َوهِذِه َفراَشٌة َجميَلٌة َتْروي لَنا ِقصَّ

ِة الّسوِريَِّة الُمعاِصَرِة َيمام َخرَتش. بيِع، بَِقلِم القاصَّ نًّة بِاألْواِن الرَّ ُمَلوَّ

َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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َجَرِة، كاَن َمْنَظُرها َشهّياً، َوَطْعُمها لَذيذاً، َفَبَداأُْت اآكُُل بَنَهٍم  ُغْصِن الشَّ
َواأنا اأْحِفُر ال�أخاديَد في التُّّفاَحِة، َوَبْيَنما كُْنُت داِخَلها اأْسَتْمِتُع بِالطَّْعِم 
ِمَن  التُّّفاَحَة  َقَطَف  َقْد  ما  اأَحداً  َوَكاأنَّ   ، َقِويٌّ اْهِتزاٌز  فاَجاأني  اللَّذيِذ، 
َمْرعوباً،  اإليَّ  َيْنُظُر  بِِطْفٍل  َفاإِذا  َقْضَمٍة،  َصْوَت  َسِمْعُت  ثُمَّ  َجَرِة،  الشَّ

َوَيصيُح: اأّمي، دوَدٌة في التُّّفاَحِة، َوَرمى التُّّفاَحَة اأْرضاً. 
بَِصْخَرٍة  ارَتَطَمْت  حتّى  َمَعها،  َوَتدْحَرْجُت  التُّّفاَحُة،  َتَدْحرَجِت 

أْرِض، َفَخَرْجُت ِمْنها ُمْسِرَعًة. َصغيَرٍة َعلى ال�

َعْت  ، ثم َرَشْفُت َرْشَفًة ِمْن َقَطراِت النَّدى الّتي َتَجمَّ أْخَضِر النَّديِّ ْدُت َعلى الُعْشِب ال� َتَمدَّ

َتَتناَوُل الُعْشَب؛ َهْرَولُْت  أْبقاِر في الَحْقِل َوِهَي  َتْبَتِلَعني اإِْحدى ال� ِمْن اأْن  َعلى الُعْشِب، َوَخْوفاً 

ُمْسِرَعًة اإِلى َكْرَمِة ِعَنٍب َقريَبٍة، ويا لََفْرَحتي حيَن َوَجْدُت اأمامي ُعْنقوَد ِعَنٍب اأْحَمَر اللَّوِن، َفِصْرُت 

اأْدُخُل في َحبَِّة ِعَنٍب َواأْخُرُج ِمْن اأْخرى َحتّى اأنَْهَكنَي التََّعُب.

ِعْنَدها لََفْفُت َجَسدي بِِغطاٍء َحريريٍّ ناِعٍم، َوَغَفْوُت َتْحَت َوَرَقِة ِعَنٍب َكبيَرٍة، َبقيُت َعلى 

تِْلَك الحاِل اأيّاماً، َبْيَنما كاَن ِجْسمي َيْكَبُر وَيْكَبُر َتْحَت الِغطاِء، اإِلى اأْن حانَْت لَْحَظُة الُخروِج.

نًَة، َواأنا ُمَزيَّنٌة بُِبَقٍع َصْفراَء بَِلْوِن التُّفاَحِة،   ِعْنَدها َفَتْحُت الِغطاَء، َوَخَرْجُت َفراَشًة َجميَلًة ُملوَّ

َوَخْضراَء بَِلْوِن الُعْشِب، َوَحْمراَء بَِلْوِن الِعَنِب الَّذي اأَكْلُت، وِهَي كُلُّها األْواٌن َجميَلٌة.

بيِع كُلِّها. أطيَر، َفقالَْت لي اأّمي: اأنِْت َفراَشٌة َجميَلٌة بِاألْواِن الرَّ ٍة؛ لِ� َحرَّْكُت َجناَحيَّ بُِقوَّ

َوَضَعْتني اأّمي َعلى َسْطِح اإِْحدى الُوَريقاِت الَخْضراِء في َشَجَرِة تُّفاح ٍَكبيَرٍة، كُْنُت حيَنها 
َبْيَضًة َصغيَرًة ِجّداً.

ل�  َصغيَرٍة،  دوَدٍة  َشْكِل  َعلى  َيَرَقًة  كُْنُت  الَبْيَضِة،  ِمَن  انَْبَثْقُت  باِح  الصَّ اإِْشراَقِة َشْمِس  َوَمَع 
اأْخفيُكم اأنّني كُْنُت جائَِعًة ِجّداً، َفَبَداأُْت األَْتِهُم الَوَرَقَة الَخْضراَء الَّتي كُْنُت َعَلْيها، ثُمَّ اأْحَبْبُت اأْن 

ْفراِء الُمعلََّقِة َعلى اآكَُل َشْيئاً ُحْلواً، َفَمَشْيُت َعلى َمْهٍل حتّى َوَصْلُت اإِلى اإِْحدى التُّّفاحاِت الصَّ

قوُق.  ال�أخاديُد: الشُّ

 الَقْضُم: الَقْطُع.

 بَِنَهٍم: بَِرْغَبٍة َشديَدٍة.

  اْرَتَطَمْت: اْصَطَدَمْت.

  الِقراَءُة
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

: ِتَيِة ِبالرُّجوِع اإِلى النَّصِّ ْسِئَلِة ال�آ  اأوَّلً�- ُنجيُب َعِن ال�أ

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ١ َنَضُع اإِشاَرَة )      

اأ- َبَداأِت الَفراَشُة َحياَتها َوِهَي َبْيَضٌة َصغيَرٌة ِجّداً.

وَدَة دوَن اأْن َيْنَتِبَه. ب- َقَضَم الطِّْفُل التُّّفاَحَة، َواأَكَل الدُّ

ج- َخَرَجِت الَيَرَقُة ِمْن ِغطائِها الَحريريِّ َفراَشًة َصغيَرًة.

مُّ َبْيَضَتها؟ ٢  اأْيَن َوَضَعِت الَفراَشُة ال�أ  

ِت الَفراَشُة ِعْنَدما كاَنْت َيَرَقًة َعلى َشْكِل دوَدٍة َصغيَرٍة؟ ٣ َعلاَم َتَغذَّ  

٤ ِمْن اأْيَن اكَتَسَبِت الَفراَشُة األواَنها؟  

٥  َشَعَرِت الّدوَدُة باْهِتزاٍز َقِويٍّ في التُّّفاَحِة، ما َمْصَدُر هذا ال�ْهِتزاِز؟  

٦  ِلماذا َهْرَوَلِت الَفراَشُة ُمْسِرَعًة اإِلى َكْرَمِة ِعَنٍب َقريَبٍة؟   

. ٧ َنتتبَُّع َدْوَرَة حياِة الَفراَشِة كما َوَرَدْت في النَّصِّ  

ِتَيِة: ْسِئَلِة ال�آ ُر، َوُنجيُب َعِن ال�أ  ثاِنيًا-  ُنَفكِّ

  ١- َنِصُف َحياَة الَيَرَقِة َبْعَد اأْن اأْصَبَحْت َفراَشًة كاِمَلًة. 

  ٢- الَفراشاُت َمْظَهٌر َجميٌل ِمْن َمظاِهِر الّطبيَعِة، َكْيَف ُنحاِفُظ َعَلْيها؟
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 ثالِثًا- 

١- نَْسَتْبِدُل بَِكِلَمِة )انَْبَثْقُت( َكِلَمًة اأخرى لها الَمْعنى نَْفُسُه في ُجْمَلِة )انَْبَثْقُت ِمَن الَبْيَضِة(.

٢- نَقوُل: َوَرَقٌة: ُوَرْيَقٌة؛ اأْي )َوَرَقٌة َصغيَرٌة(.

ُنْكِمُل:

َشَجَرٌة:

َصْخَرٌة:  

َقْطَرٌة:    

آتَِييِن في ُجمَلتيِن ِمْن اإِنْشائِنا. ٣- نَُوظُِّف التَّْعبيريِن ال�

اأنَْهَكِنَي التََّعُب: 

َهْرَولُْت ُمْسِرَعًة:
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َكْم ِمْن ُعهـوٍد َعْذبٍة في ُعـْدَوِة الوادي النَّضـيـْر

كـانَـْت اأَرقَّ ِمـَن الزُّهـوِر وِمـْن اأغــاريـِد الــطُّيــوْر

روْر نـيا ِسوى َمَرِح السُّ اأيّــاَم لــْم نَـْعـِرْف ِمـَن الـدُّ

هــوْر أنـيــِق وَقـْطـِف تِيـجـاِن الـزُّ َوَتَتبُّـِع النَّـحـِل ال�

َوبِنـاِء اأْكــواِخ الـطُّفــولَـِة َتـْحـَت اأعـشاِش الطُّيوْر

يــاُح َفــلا نَـِضـجُّ ول� نَـثــوْر نَْبنـي َفَتـْهـِدُمـهـا الـرِّ

ـْراِب الَفراِش الُمْسَتطيْر ونَـَظلُّ نَْركُُض َخْلَف اأس

ل� نَْساأُم الــلَّْهَو الـَجـميــَل ولَـيَس ُيـْدِركُنا الُفـتــوْر

 ُعهوٍد: اأْوقاٍت. 

 ُعْدَوِة: جانِب.

 النّضيْر: الَجميل.

 الُمْسَتطيْر: الُمَتطايِر.  

  .  نَْساأُم: نََملُّ

  الُفتور: الَكَسل.

  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

ئيُس في الَقصيَدِة؟ ١ ما الَمْوضوُع الرَّ
فوَلِة في الَبْيِت الّثاني؟ ٢ ِبَم َشبََّه الّشاِعُر اأّياَم الطُّ

ْطفاُل َيقوموَن ِبها َكما َوَرَد في الَقصيَدِة. ْفعاَل اّلتي كاَن ال�أ ٣ َنْذُكُر ال�أ
ياُح اأكواَخُهم؟ ْطفاُل ِعْنَدما َتْهِدُم الرِّ ٤ َكيَف َيَتَصرَُّف ال�أ

ها، َنْسَتْخِرُجُهما.  ٥ في الَبْيِت الّساِدِس َوَرَدْت َكلمٌة َوِضدُّ
ْطفاِل ُتْهَدُم ِبُسهوَلٍة؟ ٦ ِبَراأِينا، ِلماذا كاَنْت اأْكواُخ ال�أ

َعْهُد الطُّفوَلِة
اأبو القاِسِم الّشابّي

اإضاَءٌة: 
َب بِشاِعِر الَخْضراِء،  اأبو القاِسِم الّشاِبّي )١٩٠٩- ١٩٣٤م( شاِعٌر تونُِسيٌّ ُمعاِصٌر، لُقِّ
أيّاِم الطُّفولَِة الَجميَلِة، َوما فيها  َوِهَي َبَلُدُه تونُُس، والنَّصُّ الَّذي َبْيَن اأْيدينا فيِه َتَذكٌُّر لِ�

ِمن لَْهٍو َوَمرٍح.
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

مائُِر الُمْنَفِصَلُة الضَّ

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر: مائَِر الُمْنَفِصَلَة الُمَلوَّ    َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الضَّ

نًَة، َواأنا ُمَزيَّنٌة بُِبَقٍع َصْفراَء بَِلْوِن التُّّفاَحِة،      ِعْنَدها َفَتْحُت الِغطاَء، َوَخَرْجُت َفراَشًة َجميَلًة ُمَلوَّ

َوَخْضراَء بَِلْوِن الُعْشِب، َوَحْمراَء بَِلْوِن الِعَنِب الَّذي اأَكْلُت، َوِهَي كُلُّها األواٌن َجميَلٌة.

بيِع كُلِّها. أطيَر، َفقالَْت لي اأّمي: اأنِْت َفراَشٌة َجميَلٌة بِاألواِن الرَّ ٍة؛ لِ� َحرَّْكُت َجناَحيَّ بُِقوَّ

نََة َضمائُِر ُمْنَفِصَلٌة، َوِهَي َثلاَثُة اأنْواٍع: َضميرا الُمَتَكلِِّم  نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

(، َوَضمائُِر الغائِِب )ُهَو، ِهَي،  ) اأنا، نَْحُن(، َوَضمائُِر الُمخاَطِب )اأنَْت، اأنِْت، اأنُْتما، اأنُْتْم، اأنُْتنَّ
أْسماِء. (، َوَهِذِه الّضمائُِر َجميُعها َتُسدُّ َمَسدَّ ال� ُهما، ُهْم، ُهنَّ

مائُِر الُمْنَفِصَلُة َجميُعها اأْسماءٌ، َوِهَيَنْسَتْنِتُج:  الضَّ

 لِْلُمَتَكلِِّم، اأْو لِْلُمخاَطِب، اأْو لِْلغائِِب.

مائَِر الُمْنَفِصَلَة، َونَُصنُِّفها اإِلى:  اأوَّل�ً- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنها الضَّ

َضمائِِر  ُمَتَكلٍِّم، َوغائٍِب، َوُمخاَطٍب.
 

ِوزاراٌت  فيها  َمديَنٌة َجميَلٌة،  َوِهَي  اللّه،  راَم  َمديَنِة  َوعائَِلتي في  اأنا  اأْسُكُن  ياَسميُن،  اْسمي 
ساٌت ُحكوِميٌَّة، اأنا اأْكَبُر اأَخواتي؛ لِذلَك َيقوُل لي والِدي دائِماً: اأنِْت َهِديَُّة اللِّه لي، ُهَو َفخوٌر  َوُمَؤسَّ
عاَدِة  بي، َفاأنا ُمطيَعٌة َوُمْجَتِهَدٌة، َواأْحَتِرُم َمْن ُهْم اأْكَبُر ِمنّي، َواأْعَتني بِاأّمي َواأبي؛ َفُهما َمْصَدُر السَّ

أْسَرتِنا؛ لِذلَك نَْحُن عائَِلٌة َسعيَدٌة. أَخواتي، َوَكثيراً ما َتقوُل لَنا اأّمي: اأنُْتنَّ َفْخٌر لِ� لي َولِ�

التَّدريبات:
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 ثانيًا- َنْسَتْبِدُل ِبال�أْسماِء الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط َضمائَِر ُمناِسبًة:

هاُت َمْصَدُر الَحناِن. مَّ هاُت َبْحُر الَعطاِء، َوال�أ مَّ ١ ال�أ

٢ فاِطَمُة َتْمَتِلُك َشْخِصيًَّة َقِويًَّة، َوفاِطَمُة ُمِحبٌَّة ِلْلَخْيِر.

٣  الَفتاتاِن ُمَتعاِوَنتاِن، َوالَفتاتاِن َصديَقتاِن .

ْسرى ُعْنواُن َكراَمِتها. ِة، َوال�أ مَّ ْسرى َنْبُض ال�أ ٤ ال�أ

نََة: ُل الَكِلماِت الُمَلوَّ آتَِيَة، َونََتاأمَّ ل�ً- نَْقَراأ الِفْقَرَة ال� اأوَّ

َوَضَعْتني اأّمي َعلى َسْطِح اإِْحدى الُوَرْيقاِت الَخْضراِء في َشَجَرِة تُّفاحٍ َكبيَرٍة، كُْنُت حيَنها 
َبْيَضًة َصغيَرًة جّداً.

باِح انَْبَثْقُت ِمَن الَبْيَضِة، كُْنُت َيَرَقًة على َشْكِل دوَدٍة َصغيَرٍة، ل�  وَمَع اإِْشراَقِة َشْمِس الصَّ

اأْخفيُكم اأنّني كُْنُت جائَِعًة ِجّداً.

أْحَمِر َقِد انَْتَهْت بِتاٍء َمْربوَطٍة، َواأنَّ هِذِه  نََة بِاللَّْوِن ال� نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

كوِن،  أْسماِء نَِجُد اأنَّ التّاَء تُْلَفُظ هاًء في حالَِة السُّ الَكِلماِت َجميَعها اأْسماٌء، َوِعْنَد نُْطِق هِذِه ال�
َوتاًء ِعْنَد َتحريِكها. 

َقِد  التّاَء  َواأنَّ هِذِه  َمْفتوَحٍة،  بِتاٍء  ُخِتَمْت  اأنَّها  َفُنلاِحُظ  أْزَرِق  ال� بِاللَّوِن  نَُة  الُمَلوَّ الَكِلماُت  اأّما 
نَّها تُْلَفُظ تاًء. َكًة َفاإِ أْفعاِل، َوِعْنَد النُّْطِق بِها َسواٌء اأكانَْت ساِكَنًة اأْم ُمَتَحرِّ أْسماِء َوال� اتََّصَلْت بِال�

ْملاُء:  ال�إِ

التّاُء الَمْربوَطُة والتّاُء الَمْفتوَحُة

اإِضاَءٌة اإِملائِيٌَّة:

كوِن، َوتاًء ِعْنَد َتحريِكها. أْسماِء، َوتُْنَطُق هاًء في حالَِة السُّ ٌة بِال� * التّاُء الَمْربوَطُة خاصَّ

أْفعاِل. أْسماِء َوال� كوِن َوالَحَرَكِة، َوَتتَِّصُل بِال� * التّاُء الَمفتوَحُة تُْنَطُق تاًء في حالََتي السُّ
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قُُدراٍت  َوَوَهَبُه  الطَّبيَعِة،  َتعيُش في  الّتي  ال�أخرى  الَحَيواناِت  َكَبِقيَِّة  ْنجاَب  السِّ اللَُّه  َخَلَق 

َيسَتطيُع بِها َتاأْميَن ِرْزِقِه بُِسهولٍَة.

ُنُه ِمْن َتَسلُِّق ال�أْشجاِر العالَِيِة  ْنجاِب كُلُّ الَمهاراِت َوالَخصائِِص الَجَسِديَِّة الّتي تَُمكِّ َولِلسِّ

َنْوَبَر َوَغْيَرها ِمَن الثِّماِر الّتي َتَتَميَُّز بِِقْشَرتِها اليابَِسِة.  لَِياأْكَُل الَجْوَز َوالُبْنُدَق َوالصَّ

                                                   )ِرْحَلٌة في عالَِم الَحَيواِن/ هارون َيحيى(

الَكِلماُت الَمْختوَمُة ِبالتّاِء الَمفتوَحِةالَكِلماُت الَمْختوَمُة ِبالتّاِء الَمْربوَطِة

ْكَل الُمناِسَب لِلتّاِء ) ـة، ت(؛ لُِنْكِمَل الَكِلماِت:  ثالِثاً-  نََضُع الشَّ

١- َتْحَتِرُم فاِطَمـ  ُمَعلِّماتِها.

ِحْفِظ  ُمساَبَقـ   في  الفائِزاِت  الطّالِبا  الُمديرُة  َمـ   َكرَّ  -٢
الُقراآِن الَكريِم.

يَّـ  َيْوماً. ٣- َسُتْشِرُق َشْمُس الُحرِّ

. ْخَر ٤- َبنى َعْبُد الَمِلِك بُن َمرواَن قُبََّة الصَّ

. ٥- َعَلْينا ُمقاَطَعـ  ُمْنَتجا الُمْحَتلِّ

  نَْسَتْخِرُج الَكِلماِت الُمْنَتِهَيَة بِالتّاِء الَمْربوَطِة، َوالَكِلماِت الُمْنَتِهَيَة بِالتّاِء الَمْفتوَحِة،

  َونََضُعها في الَجْدَوِل:
ثانِياً-
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: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرَفْي )ا، اأ(:

 َنْمَلاأ الَفراغاِت ال�آتيَة بالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمْن اإِْنشائِنا.
 ، ُم الُمساَعَدَة لِجاِرِه ! َفهذا ُيَقدِّ ما اأْجَمَل اأْن َتكوَن َعلاَقُة الجيراِن 

ُف  ، َفُيَخفِّ َوذاَك ُيساِعُد جاَرُه في بِناِء  َجديٍد، َوهذا َيزوُر جاَرُه ِعْنَدما

، َوهِذِه َتزوُر  ، َوهذا ُيشاِرُك جاَره في ُعْرِس ألََم، َوُيواسيِه بَِكِلماٍت َعْنُه ال�

. ، َوَتَتباَدل�ِن اأْطراَف جاَرَتها الَّتي َتَخرََّج في الجاِمَعِة، َفَتْفَرُح 

التَّْعبيُر:

آتَِيَة بَِخطٍّ َجميٍل:  نَْنَسُخ الِفْقَرَة ال�
َيَرَقًة على َشْكِل دوَدٍة َصغيَرٍة،  الَبْيَضِة، كُْنُت  ِمَن  انَْبَثْقُت  باِح  اإِْشراَقِة َشْمِس الصَّ َوَمَع 
ثُمَّ  َعَلْيها،  كُْنُت  التي  الَخْضراَء  الَوَرَقَة  األَتِهُم  َفَبَداأُْت  كُْنُت جائعًة جّداً،  اأنّني  اأْخفيُكم  ل� 
ْفراِء  اأْحَبْبُت اأْن اآكَُل شيئاً ُحْلواً، َفَمَشْيُت على َمْهٍل حتّى َوَصْلُت اإلى اإِْحدى التُّّفاحاِت الصَّ
َجَرِة، كاَن َمْنَظُرها َشهّياً، َوَطْعُمها لَذيذاً، َفَبَداأُْت اآكُُل بَنَهٍم َواأنا اأْحِفُر  الُمعلََّقِة على ُغْصِن الشَّ

ال�أخاديَد في التُّّفاَحِة.

النَّْسُخ:
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الَوْحَدُة الخاِمسة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنوان )اأْنُتْم ُضيوُفنا(، َونُجيُب َعِن ال�

ياِحيَِّة؟ ١ َكْيَف َذَهَبِت العاِئَلُة في ِرْحَلِتها السِّ  

٢ ِلماذا َلْم َيَتَنبَّْه اأْفراُد العاِئَلِة اإِلى ُمروِر الَوْقِت؟  

٣ ِلَم َضلَِّت العاِئَلُة َطريَقها؟  

٤ ما اّلذي َراأْتُه العاِئَلُة ِمْن َبعيٍد في َطريِق َعْوَدِتها؟  

باِح؟ يوُف َبْعَد ُشروِق َشْمِس الصَّ ٥ ِبَم فوِجَئ الضُّ  

٦ ماذا قاَل الَعجوُز ِلُضيوِفِه حيَن َساألوُه َعْن َصنيِعِه َمَعُهم؟  

عوَن الَعجوَزْيِن؟ يوُف َوُهْم ُيَودِّ َدها الضُّ ٧ ما الِعباَرُة اّلتي َردَّ  

ِة. ٨ َنْسَتْنِتُج الِقَيَم اّلتي َنَتَعلَُّمها ِمْن هِذِه الِقصَّ  

ال�ْسِتماُع
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اأِحبُّ َقْرَيتي

 )الُمَؤلِّفوَن(

نْساُن َدْوماً  اإِلى الَمكاِن الَّذي ُولَِد فيِه، َونََشاأ، َوَتَرْعَرَع، َسواٌء  َيِحنُّ ال�إِ

ُث َعِن الَحنيِن  اأكاَن َمديَنًة، اأْم َقْرَيًة، اأْم باِدَيًة، َوالنَّصُّ الَّذي َسَنْقَرُؤُه َيَتَحدَّ

نْساَن فيها، َوَتْجَعلُُه - َواإْن فاَرَقها-  اإِلى الَقْرَيِة، َوما فيها ِمْن اأْشياَء تَُحبُِّب ال�إِ

ل� َيْنساها اأَبداً.

َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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فيها   ، اإِلَيَّ اأَحبُّها  -بِالتَّاأْكيِد-  َولِكنَّها  الُقرى،  اأْجَمَل  لَْيَسْت  َقْرَيتي 
َل اأنْفاسي، َوفيها نََطْقُت اأولى َكِلماتي، َوفيها َخَطْوُت اأولى  ْسُت اأوَّ َتَنفَّ

َخَطواتي اإِلى الَمْدَرَسِة، َوفيها اأْهلي، َواأقاِربي، َواأْترابي، َواأْصِدقائي.
اأِحبُّ َبساَطَة اأْهِلها، َوَكَرَمُهم، َونَقاَء ُصدوِرِهم، َوُحْسَن ُمعاَمَلِتِهم، 

َوَتعاُونَُهم في اأْفراِحِهم واأْحزانِِهم، َوكاأنَّما ُهْم اأْسَرٌة َكبيَرٌة واِحَدٌة.
اأِحبُّ َصْيَفها َوِشتاَءها، اأِحبُّ َحرَّها َوَبْرَدها، اأِحبُّ فيها َطلََّة الَقَمِر، 
ْمِس، َوَوْهَج الظَّهيَرِة،  باِح، َواإِْشراَقَة الشَّ َجِر، َواأنْفاَس الصَّ َوَحفيَف الشَّ

َوَشْمَس ال�أصيِل...
َعواِدُم  َتْتُركُها  الّتي  ثاِت  الُمَلوِّ ِمَن  َيْخلو  الَعليَل  نَسيَمها  اأِحبُّ 

أْرواَح. أْبداَن وال� الُمَحرِّكاِت، َيُهبُّ َفُيْنِعُش ال�
اأِحــبُّ ُهدوَءهــا؛ َفــلا َصَخــَب ســّياراٍت، َول� َهديــَر ِقطــاراٍت، ول� 

اْزِدحــاَم اأْســواٍق، ول� َضجيــَج اآل�ٍت.
آباِء،  هداِء، َواأْجساِد ال� أْرِض الَمْجبولَِة بِِدماِء الشُّ اأِحبُّ فيها رائَِحَة ال�

وَعَرِق الفّلاحيَن.
اأِحبُّ َينابيَعها الُمَتَدفَِّقَة الّصاِفَيَة، وِهي َتْغِسُل َعَرَق العاِمِل، َوتُْطِفُئ 

أْرِض، َفُتْخِرُج اأْطَيَب الثِّماِر. َعَطَش الظّْماآِن، َوَتْروي َظَماأ ال�
َوِجبالِها  ُمروِجها  في  سائَِمٌة  وِهَي  َواأْبقاِرها  اأْغناِمها  َمْراأى  اأِحبُّ 
يَّة َوِهَي َتَتراَكُض َجْذلى بَِرشاَقٍة َوُحبوٍر. َوِشعابِها...، َواأِحبُّ َحَيواناتِها الَبرِّ

كُلَّما َضِجْرُت، َوانَْقَبَض َصْدري َرَجْعُت اإِلَْيها، اأناُم في ِحْضِنها 
الّداِفِئ، واأَتَذكَُّر اأيّاَم ُطفولَتي الَجميَلَة فيها، َواأَتساَءُل في ِسّري َوَجْهري: 
َمتى اأْسَتِقرُّ في َقْرَيتي ِمْن َجديٍد َبْعَدما األَْهْتني َحياُة الَمديَنِة، َوَشَغَلْتني 
نْيا، َفاأْصَبْحُت كالظَّْماآِن الّذي َيْشَرُب ِمْن ماِء الَبْحِر، َوكُلَّما َشِرَب    الدُّ

اْزداَد َعَطشاً؟

 َصَخٌب: َصْوٌت ُمْرَتِفٌع.

 سائَِمٌة: راِعَيٌة.

 اأْترابي: َمْن ُهْم في ِمْثِل 

          ِسنّي.

 ُحبوٌر: ُسروٌر.

 َجْذلى: َفِرَحٌة.

 انَْقَبَض: اأَحسَّ بِالّضيِق.

  الِقراَءُة

 ِشعابِها: ُمْفَرُدها ِشْعٌب،  
  َوهَي َطريٌق َبْيَن َجَبَلْيِن.
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

ِتَيِة: ْسِئلِة ال�آ ، َوُنجيُب َعِن ال�أ ل�ً- َنعوُد اإِلى النَّصِّ  اأوَّ

ِتَيِة ِبالَكِلَمِة الُمناِسَبِة. ١  َنْمَلاأ الَفراَغات في الُجَمِل ال�آ

.  اأ- نَسيُم الَقْرَيِة 

. ب- اأِحبُّ اأْرَضها الَمْجبولََة بِِدماِء 

. ج-  اأِحبُّ َمْراأى اأْغناِمها َواأْبقاِرها َوِهَي 

٢ َنْذُكُر َمظاِهَر الُهدوِء في الَقْرَيِة.

ُح اأْهِميََّة الَينابيِع في الَقْرَيِة. ٣ نَُوضِّ   

٤ َمتى َيعوُد الكاتُِب اإلى َقْرَيِتِه؟   

ْرِس. ئيَسَة في الدَّ ٥ نَْسَتْنِتُج الِفْكَرَة الرَّ   

ُر، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:  ثانِيًا-  نَُفكِّ

يٌَّة، نَْقَتِرُح وسائَِل لِِحماَيِتها.   ١- في َوَطِننا ِفَلْسطيَن َحَيواناٌت َبرِّ

  ٢- َحياُة الَمديَنِة َتْخَتِلُف َعْن َحياِة الَقْرَيِة، نُواِزُن َبْيَنُهما.

  ٣- َكْيَف نُحاِفَظ َعلى َجماِل َقْرَيِتنا؟

 ثالِثًا- 

، َجْهري.      ١- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ كُلٍّ ِمْن: اأْفراِحِهْم، ُهدوٍء، َحرٍّ

آتَِيُة: اأْبداٌن، اأْجساٌد، اأْرواٌح، اأْسواٌق، اأْفراٌح، اأْحزاٌن.       ٢- َوَرَد في النَّصِّ الُجموُع ال�

      نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلٍّ ِمْنها. 

( في النَّصِّ َعْشَر َمّراٍت، َعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟       ٣- َتَكرََّرْت َكِلَمُة )اأِحبُّ

     ٤- َوَرَدْت في الِفْقَرِة الخاِمَسِة َكِلماٌت دالٌّة على َصْوٍت، نَْسَتْخِرُجها.
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بيِع َيزوُرهـا اأنـا لَْسُت اأنْـسـى َقْرَيتـي َوَهـوى الـرَّ

َفَتـمـــوُج ِفــْيــِه ُحـقـولُـهــا َونَـخـيلُــها َوُطيـوُرهـا

َوَعلـى ِصيـاِح َدجـاِجـها الَوثّاِب َتْصحو دوُرها

َتْسـَتـقـبُل الَفـْجـَر الَجـميـَل َوقـْد اأَطــلَّ ُيـنيُرها

ـَِهيََّة حــيَن َرقَّ َهديـُرها َوَتـــرى الـَيــنابـْيَع الـّش

َوُهــَنــاَك اأْجـِنَحــُة النَّـسـائِـــِم َوالــَحـناُن ُيثيُرها

 َتـْطُفــو َعـلى الــَيْنـبــوِع َكْيـمـا َتْسَتـِحمَّ ُعـطوُرهـا

اإضاَءٌة:

َعبيُر  َدواويِنِه:  اأَهمِّ  ِمْن  ِمْصِريٌّ ُمعاِصٌر،  شاِعٌر  ١٩٨١م(   -١٩٢٩( الَعْنتيل  َفْوزي 
لَِمظاِهِر  ِذْكٌر  فيِه  اأْيدينا  َبْيَن  الَّذي  والنَّصُّ  الَكِلماِت،  اأْعماِق  في  ِرْحَلٌة  أْرِض،  ال�

الَجماِل في الَقرَيِة الَّتي َجَعَلِت الّشاِعَر َيَتَعلَُّق بِها َول� َيْنساها. 

  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

ُح َمظاِهَر الَجَماِل فيها. بيِع، ُنَوضِّ ١ َقْرَيُة الّشاعِر َجميلٌة في َفْصِل الرَّ
ْوِت، َوالّراِئَحِة.  ٢ َرَسَم الّشاِعُر ِلقْرَيِتِه صوَرًة ُمَتكاِمَلًة، َتْظَهُر فيها َعناِصُر الَحرَكِة، َوالصَّ

لفاِظ الّداّلِة َعلى ُكلِّ ُعْنُصٍر ِمّما َسَبق.  َنْبحُث في الّنصِّ عِن ال�أ

٣ الّشاِعُر ُمَتعلٌِّق ِبَقرَيِتِه، ُنَعيُِّن الِعباَرَة اّلتي َتُدلُّ َعلى ذِلَك.
. اِعَر ُيِحبُّ َقْرَيَتُه، َغيَر ما َوَرَد في النَّصِّ ٤ َنْذُكُر َسَببًا اآَخَر َيْجَعُل الشَّ

َلْسُت اأْنسى َقْرَيتي

َفْوزي الَعْنتيل

 َهـوى: هواُء. 

 َتـمـــوُج: َتَتَحرَُّك َكالَمْوِج. 

 الَوثّاِب: َكثيِر الَقْفِز. 

ـَِهيََّة: الَّلذيذَة.   الـّش

 . : َخفَّ  َرقَّ

 َهديـُرها: َصْوتُها 



45

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

مائُِر الُمتَِّصَلُة الضَّ

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:      َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الّضمائَِر الُمتَِّصَلَة الُمَلوَّ

َل اأنْفاسي، َوفيها  ْسُت اأوَّ ، فيها َتَنفَّ   َقْرَيتي لَْيَسْت اأْجَمَل الُقرى، َولِكنَّها -بالتَّاأْكيِد- اأَحبُّها اإِلَيَّ
نََطْقُت اأولى َكِلماتي، َوفيها َخَطْوُت اأولى َخَطواتي اإِلى الَمْدَرَسِة، اأِحبُّ َبساَطَة اأْهِلها، َوَكَرَمُهم، 

ونَقاَء ُصدوِرِهم. 

نََة َضمائُِر ُمتَِّصَلٌة، تُْكَتُب ُمتِّصَلًة بِما َقْبَلها، َوَتعوُد اإِلى  نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

ْسُت، )التّاُء(  ُمَتَكلٍِّم، اأْو ُمخاَطٍب، اأْو غائٍِب، ِمْثَل: َقْرَيتي، )الياُء( ال�أخيَرُة فيها َتْعني )اأنا(، َتَنفَّ
فيها َتْعني )اأنا(، َولِكنَّها، الهاُء فيها َتْعني )ِهَي(، وَكَرُمُهْم، )ُهْم( فيها َتْعني )ُهْم(.

ماِئُر الُمتَِّصَلُة َجميُعها اأْسماٌء، ُتْكَتُب َنْسَتْنِتُج:       الضَّ

َمتَِّصَلًة ِبما َقْبَلها، َوَتعوُد َعلى ُمَتَكلٍِّم، 

اأْو ُمخاَطٍب، اأْو غاِئٍب.

مائَِر الُمتَِّصَلَة، َونَْذكُُر ما ُيقابِلُها ِمْن َضمائَِر   آتَِيَة، َونَْسَتْخِرُج ِمْنها الضَّ  اأوَّل�ً- نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

         ُمْنَفِصَلٍة.

 اأِحبَّتي،

نَْفَتديها  َهوائِها،  ِعْطَر  ْسنا  َوَتَنفَّ ِصغاراً،  تُرابِها  َعلى  َحَبْونا  أْجداِد،  َوال� آباِء  ال� اأْرُض  ِفَلْسطيُن 
أْجياَل كُلَّها. ُث َعْنها ال� بِاأنُْفِسنا َواأْول�ِدنا َواأْموالِنا، َونَُحدِّ

َرها، َفاأنُْتْم نِْبراُس  باْسِمُكْم اأْعِلُن اأماَم العالَِم اأنَّنا َسَنْبقى صاِمديَن َعلى تُرابِها، َودونَُكم لَْن نَُحرِّ
هيداُت، َفُكْنُتم  هداُء والشَّ أمَّهاُت، َوالُمَعلِّموَن والُمَعلِّماُت، َوالشُّ آباُء َوال� يَِّة، َوِمْنُكْم َخَرَج ال� الُحرِّ

َخْيَر َمْن َضّحى، وكُنُتنَّ َخْيَر َمْن جاَد واأْعطى.

التَّْدريباُت:
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 ثانِيًا- نَُحوُِّل ال�أْسماَء الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اإِلى َضمائَر ُمتَِّصَلٍة:

 ثالِثًا-  نُْدِخُل )ال( التَّْعريِف، اأو التَّْنويَن؛ لُِنَميَِّز ال�أْسماَء ِمْن َغْيِرها:

ُيْعطي
خالِد

 اأْن
اْهِتمام

 قائِد

اسُتْشِهَدساَفَر
ِمْدَفاأة

آتَِيَة اإِلى َما َياأتي:)اْسُم َعَلٍم، اْسُم َحَيواٍن، اْسُم َجماٍد، اْسُم نَباٍت،  أْسماَء ال�  راِبعًا-  نَُصنُِّف ال�
.) َضمائُِر، اْسٌم َمْعَنِويٌّ

)ُكُتب، اْحِترام، اأنا، اأَنس، ُرّمان، طاوَِلة، ُخّفاش، اأْنت، َشجاَعة، ُمَهنَّد، فادي، َبَندوَرة، 
َقَلم، اأْفعى، َمْوز، ُهم، ُصمود، قِْرد(.

 

ميَر الُمتَِّصَل الُمناِسَب في الَفراغاِت:  خاِمسًا- َنَضُع الضَّ

١ الحاسوُب فيـ  َمْعلوماٌت َقيَِّمٌة.  

. هداُء اأْحياٌء ِعْنَد َربِّـ  ٢ الشُّ  

٣ اأّمي َواأبي اأِحبُّـ  َكثيرًا.  

ـُ  صاِئٌب. ٤ قاَلِت الُمَعلَِّمُة ِلَسْلمى: َراأي  

أمِّ اأْفكاُر الُمَعلِّماِتِكتاُب الطَّالِِب َهديَُّة ال�  اأْقلاُم التَّلاميِذ
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ل�ً- اأوَّ
ْرِس، َونَْسَتْخِرُج َثلاَث َكِلماٍت ُخِتمْت بِالتّاِء  نَعوُد اإِلى الِفْقَرِة ال�أخيَرِة ِمَن الدَّ

الَمْربوَطِة، َوثلاَث َكِلماٍت ُخِتَمت بِالتّاِء الَمْفتوَحِة.

ْكَل الُمناِسَب لِلتّاِء ) ت، ـة(؛ لُِنْكِمَل الَكِلماِت:ثانِياً- نََضُع الشَّ

ِه، ثُمَّ  ـَ  اأْن َتْدُخَل كُلَّ َمساٍء َبْيـ  سامي، َفَتَقَع َعلى َخدِّ َبعوض اْعتاَد 
، َفكََّر سامي في َطريَقـ  لِْلتََّخلُِّص  ، َوَتْهُرَب ُمْسِرَعـ َتْلَسَعُه لَْسَعـ  َشديَد
، َواأْن َيُرشَّ الَبْيـ  بُِمبيٍد  ، َفَراأى اأْن ُيْغِلَق النّاِفَذ ِمَن الَبعوَضـ  الُمْزِعَجـ 

. َحَشِريٍّ

ْملاُء:  ال�إِ

ُبها:ثالِثاً- الَكِلماُت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط كُِتَبْت بَِشْكٍل َغيِر َصحيٍح، نَُصوِّ

َسَقَطْة َقْطَرُة الماِء َعلى َزْهَرِت الَبَنْفَسِج الّذابِلِت، َفرَفَعْة َراأَْسها َفِرَحًة، واسَتْبَشَرْت بُِقدوِم 

ْهَرُة َحتّى اْرَتَوْت، َوَحَمَدِة  تاِء، َوَبْعَد َقليٍل َبَداأْت َحّباُة الَمَطِر بِالتّساقُِط، َفَشِرَبِت الزَّ َفْصِل الشِّ

اللَّه َعلى هِذِه النِّْعَمِت.
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آتَِيَة بَِخطٍّ َجميٍل:  نَْنَسُخ الِفْقَرَة ال�

اأيّاَم  واأَتَذكَُّر  الّداِفِئ،  اأناُم في ِحْضِنها  اإِلَْيها،  َرَجْعُت  وانَْقَبَض َصْدري  كُلَّما َضِجْرُت، 

ُطفولَتي الَجميَلَة فيها، َواأقوُل في ِسّري َوَجْهري: َمتى اأْسَتِقرُّ في َقْرَيتي ِمْن َجديٍد َبْعَدما األَْهْتني 

نْيا، َفاأْصَبْحُت َكالظَّْماآِن الّذي َيْشَرُب ِمْن ماِء الَبْحِر، َوكُلَّما َشِرَب  َحياُة الَمديَنِة، َوَشَغَلْتني الدُّ

اْزداَد َعَطَشاً؟

النَّْسُخ:

: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرِف )ل(:
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 الَكِلماُت الَّتي في الُمْسَتطيِل َسَقَطْت َخَطاأً ِمَن النَّصِّ ال�آتي، نَْكَتِشُف َمكانَها، َونُعيُدها اإِليِه:

التَّْعبيُر:

في َصباِح َيْوٍم َربيعيٍّ َجميٍل ِهْنُد ُمَبكَّرًة، َسِمَعْت َصوَت الَعصافيِر تُْطِلُق اأْعَذَب َقْبَل 

اأْن َيْنَقِشَع  َتماماً، َوَيُعمَّ النّوُر، َوَتْنَطِلُق باِحَثًة ِرْزِقها.

ْمُس َعلى ِقَمِم، ثُّم اأَخَذ نوُرها َيْمَتدُّ ُرَوْيداً ُرَوْيداً ِمَن الِقَمِم اإِلى، َوالُوْدياِن.  اأْشَرَقِت الشَّ

َبدا كُلُّ َشْيٍء باِسماً، وَبَداأِت الَحياُة َتِدبُّ في َجميِعها.

ِمْنُه  لَِيْصَنَع  للنَّْحِل؛  َواأْهَدْتُه  َرحيَقها،  َواأْطَلَقْت  أْزهاُر،  ال� َوَتَفتََّحِت  َقْطراُت،  لََمَعْت 

لَذيذاً.

ْمِس كُلَّ َصباٍح! ُت اأْوقاتاً َجميَلًة ِعْنَد ُشروِق الشَّ قالَْت ِهْنُد في نَْفِسها: َكْم ُيَفوِّ

أْرجاِء  النّائِموَن اْسَتْيَقَظْت ال�

  النَّدى 

فوِح َعَسلاً الِجباِلالسُّ

َعن الظّلاُمِ

ألْحاِن ال�
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الَوْحَدُة الّساِدسة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ْيُخ(، ونُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنوان )التِّلميُذ والشَّ

 

ياِن؟ ْيُخ َوِتْلميُذُه َيَتمشَّ ١ اأْيَن كاَن الشَّ  

٢ ِلماذا َخَلَع الَفّلاُح ِحذاَءُه؟  

٣ ماذا اأراَد التِّْلميُذ اأْن َيْفَعَل ِبِحذاِء الَفّلاِح؟  

ْيُخ تِْلميَذُه َعلى ما اأراَدُه، نَُعلُِّل ذلَِك. ٤ لَْم ُيواِفِق الشَّ  

ْيُخ؟ ٥ ما الِفْكَرُة  الَّتي اْقَتَرَحها الشَّ  

٦ ما َراأُْي التِّلميِذ بِِفْكَرِة َشْيِخه؟  

ْيُخ ِمْن َنصيَحِة َحكيٍم. ٧ َنْذُكُر الِخصاَل الثَّلاَث الَّتي َذَكَرها الشَّ  

ِة؟ ٨ ما الِعْبَرُة الُمْسَتفاَدُة من الِقصَّ  

ال�ْسِتماُع
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 َنَدُم ِحصاٍن

  َزَكريّا تاِمر/ بَِتَصرٍُّف

َيَتَعلَُّق  أْمُر  اإِذا كاَن ال� ًة  اأْن نَْدُرَس َعواِقَبُه، خاصَّ اأْمراً َعَلْينا  َر  اأْن نَُقرِّ َقْبَل 

ُة هذا الِحصاِن  نْساُن، َوِقصَّ أْكِل َوْحَدُه َيْحيا ال�إِ يَِّتنا َوَكراَمِتنا، َفَلْيَس بِال� بُِحرِّ

الَّتي َسَنْقَرُؤها فيها ُدروٌس لَنا َمْعَشَر الَبَشِر، َوالنَّصُّ الَّذي َبْيَن اأْيدينا للاأديِب 

الّسوريِّ الُمعاِصِر زكريا تامر ِمْن َمْجموَعِتِه الَقَصِصيَِّة )لِماذا َسَكَت النَّْهُر؟(.

َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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َذَهَب الِحصاُن َمَع التّاجِر اإِلى الَمديَنِة، َوراَح َيُجرُّ َعرَبَته. وَبْعَد اأيّاٍم اْشَتدَّ َشْوقُُه اإِلى الَبراري، 
َفقاَل لِْلتّاِجِر: اأريُد الرُّجوَع اإِلى الَبراري َحْيُث ُولِْدُت، َفَضِحَك التَّاِجُر ِضْحَكًة َماِكرًة، َوقاَل: لَْن 

اأْسمَح لََك بِذلَك.
اأجاَب الِحصاُن ُمْحَتّداً: اأنا ُحرٌّ؛ اأْفَعُل ما اأشاُء، نََظَر التّاِجُر اإِلى 
الِحصاِن َساِخراً، ثُمَّ قاَل: لََقْد اأْصَبحَت َعْبداً لي ُمْنُذ َقِبْلَت بَِوْضِع 

الطَّْوِق َحْوَل ُعُنِقَك، َواللِّجاِم في َفِمَك.
َوُيْرِسُل  َذليلاً،  ْسَطْبِل  ال�إِ اإِلى  َيعوُد  َوالِحصاُن  الَيْوِم  ُمْنُذ ذلَِك 
ًة  يََّتُه َمرَّ َصهيلاً َحزيناً؛ لُِيْسِمَع اإِْخَوَتُه في الَبراري: اإِنَّ الَّذي َيبيُع ُحرِّ

واِحَدًة، َيَظلُّ َعْبداً طيَلَة َحياتِِه.

في الَبراري الواِسَعِة كاَن ِحصاٌن َيْحَيا، َوَيْفَرُح اأْعَظَم الَفَرِح ِعْندما َيْركُُض َسريعاً َكالّريِح.
، َفاأْعِجَب بِِه، َوَطَلَب اإِلْيِه اأْن َيْعَمَل ِعنَدُه، َفَيُجرَّ َعَربَتُه، لِكنَّ الِحصاَن اأجاَب  َراآُه َيْوماً تاِجٌر َغنيٌّ

أَحٍد. َقاَل التّاِجُر: َساأْعطيَك اأْجَرَك َشعيراً  بَِلْهَجٍة صاِرَمٍة: لَْن اأكُوَن َخاِدماً لِ�
 َكثيراً، َتساَءَل الِحصاُن: َوَهْل اأْسَتطيُع اأْن اأْركَُض َمَع الّريِح في الَبراري الواِسَعِة؟

   اأجاَب التّاِجُر: َسْوَف تُْمضي َيْوَمَك في الَمديَنِة الَجميَلِة، َوَتاأْكُُل ِعْنَدما َتجوُع.
اإِلى َشعيِرَك، اأجوُع فاآكُُل ِمَن الُعْشِب،  َضِحَك الِحصاُن ساِخراً، َوقاَل: لَْسُت ُمْحتاجاً 

َواأْعَطُش َفاأْشَرُب ِمْن ماِء النَّهِر.
َغِضَب التَّاِجُر، َوعاَد اإِلى َمديَنتِه َساِخطاً. 

أْمطاُر في العاِم الُمْقِبِل، َولَْم َيْنُبِت الُعْشُب، َفجاَع الِحصاُن جوعاً َشديداً،  لَْم َتْسُقِط ال�
َوَعِلَم التّاِجُر بِذلَك، فقاَبَل الِحصاَن، َوقاَل لَُه: اإِذا َقِبْلَت َجرَّ َعَربتي، فَساأْعطيَك اأْجَرَك َشعيراً، 

آَن اأْن َتْختاَر: اإِّما اأْن َتْهِلَك جوعاً، َواإّما اأْن َتُجرَّ َعرَبتي. َعليَك ال�
قاَل الِحصاُن بُِحْزٍن َوَخَجٍل: َساأُجرُّ َعَربَتَك.

ْسَطْبِل: َبْيِت الَخيِل.  ال�إِ

 ُمْحَتّداً: غاِضباً.

 َصهيلاً: َصْوَت الِحصاِن.

 صاِرمٍة: قاِطَعٍة.

  الِقراَءُة



53

الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

: تيِة ِبالرُّجوِع اإِلى النَّصِّ ْسِئَلِة ال�آ ل�ً- ُنجيُب َعِن ال�أ  اأوَّ

١  َنْملاأ الَفراغاِت ِبالَكِلماِت الُمناِسَبِة:

 قاَل التّاِجُر لِْلِحصاِن: اإِّما اأْن َتْهِلَك جوعاً، َواإِّما اأْن  َعَرَبتي. 

.  َبْعَد اأيّاٍم اْشَتدَّ َشْوُق الِحصاِن اإِلى

 اإِنَّ الَّذي َيبيُع  َمّرًة َيَظلُّ َعْبداً طيَلَة َحياتِه.

. ْسَطْبِل   ُمْنُذ ذلَِك اليوِم اأْصَبَح الِحصاُن َيعوُد اإِلى ال�إ

٢ اأْيَن كاَن الِحصاُن َيعيُش َقْبَل اْنِتقاِلِه اإِلى الَمديَنِة؟
َمُه الّتاِجُر ِلْلِحصاِن؟ ٣ ما الَعْرُض الَّذي َقدَّ

٤ ُنواِزُن َبْيَن َحياِة الِحصاِن َقْبَل الَعمِل ِعْنَد الّتاِجِر َوَبْعَدُه.
ولى، َوَقِبَلُه في الَمّرِة الّثاِنيِة. ُنعّلُل ذِلَك. ٥ َرَفَض الِحصاُن َعْرَض الّتاِجِر في الَمّرِة ال�أ

ْيُء الّثميُن اّلذي َخِسَرُه الِحصاُن ِعْنَدما َعِمَل ِعْنَد الّتاِجِر؟ ٦ ما الشَّ

ُر، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:  ثانِيًا-  نَُفكِّ

١- َوَضَع التّاِجُر اأماَم الِحصاِن َخياَرْيِن: الَهلاَك جوَعاً، اأْو َجرَّ الَعَربِة. نَُفكُِّر في ُمساَعَدِة 
الِحصاِن في َخياراٍت اأْخرى، َتْحَفُظ لَُه َكراَمَتُه.

٢- َيقوُل الَمَثُل:»ل� اأَحَد ُيِحبُّ قُيوَدُه، َولَْو كانَْت ِمْن َذَهٍب«، َكْيَف َيَتواَفُق ذلَِك َمَع 
؟ ما جاَء في النَّصِّ

يَِّتنا؟ ٣- لَْو كُنّا َمكاَن الِحصاِن، ماذا َسَنْفَعُل ُمْسَتقَبلاً ل�ْسِترداِد ُحرِّ
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 ثالِثًا- 

يَِّقِة، َيْحَزُن، َبطيٍء، َفقيٍر. ِتيِة: الضَّ ولى اأْضاَد الَكِلماِت ال�آ ١- َنْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة ال�أ

تيَة ِبمراِدفاِتها: ٢- َنِصُل الَكلماِت ال�آ

ساِخرةٌ 

ساِخطٌ 

َشديَدٌة

   

، َوِعباراِت ُذلٍّ َوُخضوٍع، َوَنَضُعها  ٍة َوَتَحدٍّ ِتَيَة اإِلى: ِعباراِت ُقوَّ ٣- ُنَصنُِّف ِعباراِت الِحصاِن ال�آ
في الَجْدَوِل.

، اأفَعُل ما اأشاُء(. َحٍد/ قاَل الِحصاُن ِبُحْزٍن َوَخَجٍل: َساأُجرُّ َعَرَبتَك/ اأنا ُحرٌّ )َلْن اأكوَن خاِدمًا ِل�أ

ِة َوالتََّحّدي لِّ َوالُخضوِعِعباراُت الُقوَّ ِعباراُت الذُّ

٤- ُنَسّمي َصْوَت الِحصاِن َصهيلًا، َفماذا ُنَسّمي َصْوَت ُكلٍّ ِمَن:

؟ َسِد:  الِحماِر  ِة:  الَكْلِب: ال�أ  الِقطَّ

غاِضبٌ 

ماِكَرٌة

هاِزئٌَة

صاِرَمٌة
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

الِفْعُل الماضي

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:      َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ
   ذَهَب الِحصاُن َمَع التّاِجِر اإِلى الَمدينِة، َوراَح َيُجرُّ َعَرَبَتُه. َوَبْعَد اأيّاٍم اْشَتدَّ َشْوقُُه اإِلى الَبراري، 
َفقاَل لِلتّاِجِر: اأريُد الرُّجوَع اإِلى الَبراري َحْيُث ُولِْدُت، َفَضِحَك التَّاِجُر ِضْحَكًة َماِكرًة، َوَقاَل: لَْن 

اأْسَمَح لََك بِذلَِك.
َمِن الماضي، َوتَُسّمى نََة َجميَعها اأْفعاٌل َحَدَثْت في الزَّ  اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

                     اأْفعال�ً ماِضَيًة.نُلاِحُظ

َمِن الماضي.َنْسَتْنِتُج:  - الِفْعُل الماضي ِفْعٌل َحَدَث في الزَّ
- الِفْعُل الماضي ل� َيْقَبُل التَّعريَف بـِ )ال(، َول�  َيْقَبُل 

التَّنويَن.
- َقْد َيتَِّصُل ِبالِفْعِل الماضي َضماِئُر ُمتَِّصَلٌة.

 اأوَّل�ً- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج ال�أْفعاَل الماِضَيَة:

اأجاَب الِحصاُن ُمْحَتّداً: اأنا ُحرٌّ؛ اأْفَعُل ما اأشاُء، نََظَر التّاِجُر اإِلى الِحصاِن َساِخراً، ثُمَّ قاَل: لََقْد 

اأْصَبحَت َعْبداً لي ُمْنُذ َقِبْلَت بَِوْضِع الطَّْوِق َحْوَل ُعُنِقَك، َواللِّجاِم في َفِمَك.
 ثانِيًا- نُّكوُِّن َثلاَث ُجَمٍل فِْعِليٍَّة َتْبَداأ ُكلٌّ ِمْنها ِبِفْعٍل ماٍض.

ميِر الُمتَِّصِل الُمناِسِب َكما في الِمثاِل ال�آتي: ثالِثًا-  نُْكِمُل ِباإضاَفِة الضَّ

َدَرْسَنَدَرسواَدَرساَدَرْسُتمَدَرْسُتماَدَرْسِتَدَرْسَتَدَرْسناَدَرْسُتَدَرَس

َشِرَب

َسِمَع

َفِرَح

التَّْدريباُت:



56

: ْملاُء ال�ْخِتبارِيُّ  ال�إ

 نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلينا الُمَعلُِّم.

: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرَفْي )ذ، د(:

آتَِيَة بَِخطٍّ َجميٍل:  نَْنَسُخ الِفْقَرَة ال�

 اأجاَب الِحصاُن ُمْحَتّداً: اأنا ُحرٌّ؛ اأْفَعُل ما اأشاُء، نََظَر التّاِجُر اإِلى الِحصاِن ساِخراً، ثُمَّ قاَل: 
لََقْد اأْصَبحَت َعْبداً لي ُمْنُذ َقِبْلَت بَِوْضِع الطَّْوِق َحْوَل ُعُنِقَك، َواللِّجاِم في َفِمَك.

ْسَطْبِل َذليلاً، َوُيْرِسُل َصهيلاً َحزيناً؛ لُِيْسِمَع اإِْخَوَتُه  ُمْنُذ ذلَِك الَيْوِم َوالِحصاُن َيعوُد اإِلى ال�إِ
ًة واِحَدًة، َيَظلُّ َعْبداً ِطيَلَة َحياتِِه. يََّتُه َمرَّ في الَبراري: اإِنَّ الَّذي َيبيُع ُحرِّ

النَّْسُخ:
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 الَكِلماُت الَّتي في الُمْسَتطيِل َسَقَطْت َخَطاأً ِمَن النَّصِّ ال�آتي. نَْكَتِشُف َمكانَها، َونُعيُدها اإِلَْيِه:

التَّْعبيُر:

ِعْنَدما َخيََّم، َوَهَداأْت َحَرَكُة النّاِس َذَهَب؛ لَِيْسِرَق َبْيَت اأَحِد التُّّجاِر، اْقَتَرَب ِمْنُه بَِحَذٍر 
َحتّى َوَصَل حائَِط الَبْيِت، َسِمَع َزْوَجَة التّاِجِر َتقوُل لَِزْوِجها: اأنَْت َترى اأنَّ اْبَنَتنا الَوحيَدَة 
َجها لَِرُجٍل َيْخشى. قاَل اللِّصُّ  ، َوِهَي ذاُت ُخلٍُق َوَجماٍل، َواأرى اأْن نَُزوِّ اأْصَبَحْت في ِسنِّ

في نَْفِسِه: َساأْذَهُب اإلى، َفَقْد َيْختاُرني َزْوجاً لَها، َوَعَدَل َعِن.
َل الّداِخليَن، َواآِخَر، َوَمضى َعلى هذِه  ِعْنَد الَفْجِر َذَهَب اللّصُّ اإلى الَمْسِجِد، َفكاَن اأوَّ
ْوُج الُمناِسُب  الحاِل اأيّاماً َوالتّاِجُر ُيراِقُبُه، َولَْم َيَر ِمْنُه اإل�ّ َخْيراً، َفقاَل في نَْفِسِه: هذا ُهَو الزَّ

ل�ْبَنتي.
َلواِت، وَقْبَل اأْن  ، اأراَك تُواِظُب َعلى الصَّ اْقَتَرَب ِمْنُه، َوقاَل لَُه بِلَُطٍف: اأنَْت شابٌّ َتِقيٌّ
. َفقاَل لَُه:  ْثَنْيِن َوَيْوَم ِمْن كُلِّ ، َفاأنا اأصوُم َيْوَم ال�إ : َواأزيُدَك يا َعمُّ ُيْكِمَل َحديَثُه قاَل لَُه اللِّصُّ

واَج اْبَنِتِه. لِكنَّني لَْم اأْساألَْك َعْن َصْوِمَك، َوَشكَّ فيِه، َولَْم َيْعِرْض َعليِه الزَّ

ِرَقِة السَّ  اللَهالخاِرجيَنالظّلاُم

واِجالَخميِس   لِصٌِّمَنالَمْسِجِدالزَّ

اأْسبوٍع 
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الَوْحَدُة الّساِبعة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� َمكاُت الثَّلاُث(، َونُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )السَّ

َمكاِت ِلْلَمِلِك؟ َة السَّ ١  َمِن الَّذي َروى ِقصَّ  

َمكاُت الثَّلاُث؟ ٢  اأْيَن كاَنْت َتعيُش السَّ  

َمكاِت الثَّلاِث؟ ٣  َمِن الَّذي َمرَّ َعلى السَّ  

َمكاِت؟ ّياُد َبْعَدما َراأى السَّ ٤  ِلماذا اأْسَرَع الصَّ  

َمَكُة الحاِزَمُة؟ ٥  ماذا َفَعَلِت السَّ  

َقلُّ َحْزمًا؟ َمَكُة ال�أ ٦  َكْيَف َنَجِت السَّ  

ّياِد؟ َمكاِت َوَقَعْت في ِشباِك الصَّ ٧  اأيُّ السَّ  

ْرِس؟ ٨  ما الِحْكَمُة اّلتي َنَتَعلَُّمها ِمَن الدَّ  

ال�ْسِتماُع
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ريَعُة الَوْجَبُة السَّ

 )الُمَؤلِّفوَن(

َبْيَن َيَدي النَّصِّ

أْمُر بَِطعاِمنا  َتَعلََّق ال� اإِذا  ًة  ْرَعُة َقْد َتكوُن ضارَّ ْرَعِة، َوهِذِه السُّ َي َعْصُرنا َعْصَر السُّ ُسمِّ
ُم َوَجباٍت َسريَعًة، َوالنَّصُّ الَّذي َسَنْقَرُؤُه  َوَسلاَمِة اأْجساِمنا، َوَقْد َكثَُرِت الَمطاِعُم الَّتي تَُقدِّ
اإِلَْيها؛  نَْنَتِبَه  اأْن  َفَعَلْينا  ْدماِن َعلى هِذِه الَوَجباِت،  ُن َبْعَض التَّْحذيراِت في حاِل ال�إِ َيَتَضمَّ

ٍة َوعاِفَيٍة. لَِنعيَش في ِصحَّ
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 اللُّحوِم الُمعالََجِة:

 اللُّحوِم الَّتي اأضيَفْت اإِلَْيها 

َموادُّ اأْخرى.

الفيتامينــاِت: َموادَّ َضروِريٍَّة 
َوَتْنشــيِط  التَّغِذَيــِة،  ْتمــاِم  ل�إ

ــِة فــي الِجْســِم. الَحَيِويَّ

 يَتَخيَّروَن: َيْختاروَن.

 َتَقْهُقِر: َتراُجِع.

 الَهَلَكُة: الَهلاُك، َوُهَو        

الَموُت.

ها َيْوِمّياً في َجوٍّ  يََّة الّتي تُِعدُّ حِّ أْسَرُة، َوَتَتناَوُل َوْجَبَتها الصِّ َتْجَتِمُع ال�
عاَدُة. ، َوالسَّ ، ُيَغلُِّفُه الَمَرُح، َوالُحبُّ اأَسِريٍّ

هاَب اإِلى الَمطاِعِم اأِو الَمَحّلاِت  لوَن الذَّ َولِكنَّ َبْعَض النّاِس ُيَفضِّ
التِّجاِريَِّة؛ لِْلُحصوِل َعلى َوْجَبٍة َسريَعٍة، َفَيَتَخيَّروَن ما لَذَّ َوطاَب ِمَن 
أْغِذَيِة َوالَمْشروباِت، ِمْثِل: َرقائِِق الَبطاطا، َواللُّحوِم الُمعالَجِة َوالُمعلََّبِة  ال�

َوالمْقليَِّة، والَمْشروباِت الغاِزيِّة.
هِذِه الَوَجباُت َتكوُن- في الغالِِب- َمْقِلّيًة، َوتُضاُف اإِلْيها َصَبغاٌت 
الدُّهوِن  ِمَن  زائِدٍة  ّياٍت  َكمِّ َعلى  َوَتْحتوي  حاِفَظٌة،  َوَموادُّ  َونََكهاٌت 
ألْياِف َوالَمعاِدِن َوالفيتاميناِت الَّتي َيْحتاُجها  كَِّريّاِت، َوَتْفَتِقُر اإِلى ال� َوالسُّ

الِجْسُم لُِنُموٍّ َسليٍم.
الَوَجباِت  َعلى  التَّركيِز  َعَدِم  اإِلى  ُيؤّدي  َتناُولِها  في  َوال�ْسِتمراُر 
بِالـتَّاأْثيِر  َتْبَداأ  َونَْفِسيًَّة،  يًَّة  َمتاِعَب ِصحِّ ُيَسبُِّب  يَِّة، َوهذا  حِّ الصِّ الَبْيِتيَِّة 
غاِر،  أْطفاِل الصِّ ْلِبيِّ َعلى اأْجساِدنا بِالتَّْدريِج، َول� ِسيَّما اأْجساِد ال� السَّ
ُمَبكِّرٍة،  ِسنٍّ  في  أْمراُض  ال� َوتُهاِجُمُهُم  الَمناَعُة،  ِعْنَدُهُم  َفَتْضُعُف 
 ، ، َواأْمراِض الَقْلِب َوالَكِبِد، َواأْمراِض الَعموِد الِفْقريِّ كَِّريِّ َكَمَرِض السُّ
نَشاطاتِِه  ُمماَرسِة  قاِدٍر َعلى  َغْيَر  الَمْرُء  ُيْصِبُح  َوالَمفاِصِل...َوِعْنَدها 

الَحياتِيَِّة بِفاِعِليٍَّة.
اإِنَّ َمسؤولِيََّة التَّْوِعَيِة بَِمخاِطِر هِذِه الَوَجباِت َمسؤولِيٌَّة ُمْشَتَرَكٌة َبْيَن 
ْعلاِم،  ال�إِ َوَوسائِِل  الَعلاَقِة،  ذاِت  ساِت  َوالُمَؤسَّ َوالَمْدَرَسِة،  أْسَرِة،  ال�
رِّ َقْبَل ُوقوِعِه،  َوِمَن الَخيِر اأْن نَْقَرَع اأْجَراَس الَخَطِر الَّتي تُنبُِّه اإِلى الشَّ
َواأْن نَاأْكَُل َونَْشَرَب ما ُهَو اأنَْفُع، َولَيَس ما ُهَو اأْشهى، َفَقْد َيكوُن فيما 

ِة! حَّ نَْشَتهيِه الَهَلَكُة، َواأيُّ ُمْتَعٍة َسَنِجُدها في َحياتِنا َبْعَد تَقْهُقِر الصِّ

  الِقراَءُة
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

: تيِة ِبالرُّجوِع اإِلى النَّصِّ ْسِئَلِة ال�آ ل�ً- ُنجيُب َعِن ال�أ  اأوَّ

تيَة ِبالَكِلماِت الُمناِسَبِة: ١  َنْمَلاأ الَفراغاِت ال�آ

. ريعِة  ِة الّداِخَلِة في َتْصنيِع الَوَجباِت السَّ اأ - ِمَن الَموادِّ الّضارَّ

. ريَعُة َتكوُن في الغاِلِب  الَوَجباُت السَّ ب- 

. يًَّة َو ريَعِة ُيَسبُِّب َمتاِعَب ِصحِّ َتناُوُل الَوَجباِت السَّ جـ- 

. ريَعِة َمْسؤوِليَُّة التَّْوِعيُة ِبَمخاِطِر الَوَجباِت السَّ د- 

روِريَِّة ِلُنُموِّ الِجْسِم. ٢ َنْذُكُر َثلاَثًا ِمَن الَموادِّ الِغذاِئيَِّة الضَّ

يٍَّة؟ ريَعِة اإِلى ُمْشِكلاٍت ِصحِّ ٣ لِماذا ُيَؤّدي ال�ْسِتمراُر في َتناُوِل الَوَجباِت السَّ
ُكلِّ  َعلى  ِمثالً�  ُم  ُنقدِّ َوالَمْقِليَِّة(  َبِة  َوالُمَعلَّ الُمعاَلَجِة  )اللُّحوِم  ِعباَرُة  النَّصِّ  َوَرَد في   ٤

واِحَدٍة ِمْنها.

: ِتيَة َحْسَب َتَسْلُسِلها في النَّصِّ ٥ ُنَرتُِّب الِفَكَر ال�آ

ريَعِة .     اأ-   )    (  الَموادُّ الَّتي َتْدُخُل في َتْصنيِع الَوْجَبِة السَّ

ريَعِة َمْسؤوِلّيٌة ُمْشَتَرَكٌة.     ب- )    ( التَّْوِعَيُة ِبَمخاِطِر الَوْجَبِة السَّ

ُل َبْعُض الّناِس اْخِتياَر َوْجَبٍة َسريَعٍة.     جـ- )    ( ُيَفضِّ

ريَعِة. ْمراُض الّناِتَجُة َعِن ال�ْسِتمراِر في َتناُوِل الَوْجَبِة السَّ     د-  )    (  ال�أ

ُكَل َوَنْشَرَب ما ُهَو اأْنَفُع، َوَلْيَس ما ُهَو اأْشهى«. ِتَيَة: »َعَلْينا اأْن َناأْ ُح الِعباَرَة ال�آ ٦  ُنَوضِّ

ُر، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:  ثانِيًا-  نَُفكِّ

يَِّة الَبْيِتيَِّة. حِّ ْطفاَل َعلى َتناُوِل الَوَجباِت الصِّ ُع ال�أ ١- َنْقَتِرُح َطراِئَق ُتَشجِّ

ريَعِة َمسؤوِليًَّة ُمْشَتَرَكًة؟ ٢- َكْيَف َتكوُن َمْسؤوِليَُّة التَّوِعَيِة ِبَمخاِطِر الَوَجباِت السَّ

ِتَيَة »ِدْرَهُم ِوقاَيٍة َخْيٌر ِمْن ِقْنطاِر  ُنناِقُش الِحْكَمَة ال�آ ِللنَّصِّ  َفْهِمنا  ٣- َعلى َضْوِء 
ِعلاٍج«.
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 ثالِثًا- 

ْرِس: ١- نَْسَتْخِرُج ِمَن الدَّ

اأ- ُمراِدَف ُكلٍّ ِمْن:) ُيَغّطيِه( َو ) َتراُجِع(.

َرٍة(. ( َو ) ُمَتاأخِّ يجابيِّ ب- ِضدَّ ُكلٍّ ِمْن:) ال�إ

آتَِيِة في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا: ٢- نَُوظُِّف كُلَّ َتْركيٍب ِمَن التّراكيِب ال�

َتْفَتِقُر اإِلى: 

ل�ِسيَّما:   

ُيَؤّدي اإِلى: 
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ِمـْثــَل الـَمــلاِك َتـراَءْت ِفــي َثــنـايــاهـا            

ِمـْن ُغــْرَفٍة َتَتــهـاَدى ِفـي َبـشــاَشـِتهـا           

ــاهــا لِـحــاَجــِتـــِه            اإِذا الـَمـريـُض َتـــَرجَّ

ــبـِح َتاأُْخــُذ في ِرْفٍق َحراَرَته          فـــي الـصُّ

َرحيَمُة الَقـْلــِب في َعْطٍف َوفــي اأَدٍب     

هـذي الُفـَتـيَّــُة ل� تُـْحصـى َمـاآثِــُرهــــا           

ْلِم َمْرضاها بِما اتََّصَفْت     اآَسْت لَدى السِّ

َفْهـَي الَّتـي في الـِحمى ُجْنِديٌَّة َجَمَعْت     

        اأنيس الطَّباع

 َيسبيَك:َياأِْسُرك بَِجمالِِه.

َبْيــضـاَء فـي َثْوبِــها َيْسبـيَك َمـْراآها

لِـُغـْرَفــٍة َتـْعَتــني َدْومــاً بِــَمــْرضـاهــا

ــيِه ل� تُْبــطــي بِــَمْمشاها  حــال�ً تُــَلبِّ

حــيــناً َوَتــاأُْخـُذهـا اأْيضـاً بَِمْمساها

َتـْرعــاُه َيـْومـاً َفُتـْسـلـيـِه َسـجـايــاهـــا

جـاَدْت بِراَحــِتها ِمـْن اأْجـِل َمْرضاها

َكما تُواسي بَِوْقِت الَحْرِب َجْرحاها

نُـْبـلاً َوَعـْطـفاً َولُـْطفاً فــي َحــناياها

 َتَرّجاها: َطَلَب اإِلَْيها.

 َتراَءْت: َظَهَرْت.

 َتَتهادى: َتْمشي بُِبْطٍء.

 َسجاياها: اأْخلاقُها.

 ماآثُِرها: اأخلاقُها 

         الَحَسَنُة.

 اآَسْت: داَوْت.

الُمَمرَِّضُة

اإضاَءٌة:

ْوِر  الدَّ َعِن  َحديٌث  فيِه  اأْيدينا  بيَن  الَّذي  والنَّصُّ  ُمعاِصٌر،  تُونُِسيٌّ  الطَّباع:شاِعٌر  اأنيس 

فاِت الَّتي َتَتَحلّى بِها. نسانِيِّ الَّذي َتقوُم بِِه الُممرِّضُة، والصِّ ال�إ

ُف َعْنُهْم.  تُواسي:تَُخفِّ
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  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ١ نََضُع اإِشاَرَة )  

َمٌة راِضَيٌة.             َضُة َعَمَلها َوِهَي ُمَتَبسِّ  اأ-  ُتَؤّدي الُمَمرِّ

َضُة َعْن َتْلِبَيِة ِنداِء الَمْرضى.             ب- َتَتكاَسُل الُمَمرِّ

َضِة َكثيَرٌة ِجّدًا.               ج-  َفضاِئُل الُمَمرِّ

نَّها َتقوُم ِبَعَمِلها ِبِصْدٍق َواإِخلاٍص.   د-  َنْحَتِرُم الُمَمّرضَة؛ ِل�أ

. ئيَسَة في النَّصِّ ٢ نَسَتْنِتُج الِفْكَرَة الرَّ

ِل. أوَّ ٣ نَِصُف الُمَمرَِّضَة َكما َوَرَد في الَبْيِت ال�

أْعماَل الّتي َتقوُم بِها الُمَمرَِّضُة في الَبْيتيِن الثّالِث َوالّرابِِع. ُح ال� ٤ نَُوضِّ

لِم، َكما َيْظَهُر في الَبْيَتيِن الّسابِِع والثّاِمِن. ٥ نَُبيُِّن َدْوَر الُمَمرَِّضِة في حالََتي الَحْرِب َوالسِّ

َضُة بِراَحِتها ِمْن اأْجِل راَحِة َمرضاها، نَُعّيُن الَبْيَت الّذي َيْحِمُل هذا الَمْعنى. ٦ تَُضّحي الُمَمرِّ

٧ نَْسَتْخِرُج ِمَن الَبْيِت الّرابِِع َكِلَمًة َوِضدَّها.
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

الِفْعُل الُمضارُِع

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:    َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ
الَمَرُح،  ُيَغلُِّفُه   ، اأَسِريٍّ َجوٍّ  في  َيْوِمّياً  ها  تُِعدُّ الّتي  يََّة  حِّ الصِّ َوْجَبَتها  َوَتَتناَوُل  أْسرُة،  ال� َتْجَتِمُع 

عاَدُة. ، َوالسَّ َوالُحبُّ
اأِو الَمَحلاِّت التِّجاِريَِّة؛ لِْلُحصوِل َعلى  اإِلى الَمطاِعِم  َهاَب  لوَن الذَّ َولِكنَّ َبْعَض النّاِس ُيَفضِّ

أْغِذيِة َوالَمْشروباِت. َوْجَبٍة َسريَعٍة، فيَتَخّيروَن ما لَذَّ َوطاَب ِمَن ال�

َمِن الحاِضِر اأو الُمْسَتْقَبِل، نََة َجميَعها اأْفعاٌل، َتْحُدُث في الزَّ نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ
        َوتَُسّمى اأْفعال�ً ُمضاِرَعًة.

َنْسَتْنِتُج: 
َمِن الحاِضِر   - الِفْعُل الُمضارُِع فِْعٌل َيْحُدُث في الزَّ

  اأِو الُمْسَتْقَبِل.

- الِفْعُل الُمضارُِع َيْبَداأ ِباأَحِد ال�أْحُرِف ال�آتَِيِة: 

 )ن، اأ، ت، ي(، َوتُْجَمُع في َكِلَمِة )ناأتي(.

- َقْد َيتَِّصُل ِبالِفْعِل الُمضارِِع َضمائُِر ُمتَِّصَلٌة.

ـِ )ال(، َول� ُيَنوَُّن. - الِفْعُل الُمضارُِع ل� ُيَعرَُّف بـ

  اأوَّل�ً- نَُحوُِّل ال�أْفعاَل الماِضَيَة اإِلى اأْفعاٍل ُمضارَِعٍة َكما في الِمثاِل:

الُمضارُِعالماضي

َيْدُرُسَتْدُرُساأْدُرُسنَْدُرُسَدَرَس

لَِعَب

قاَم

اأَخَذ

َشدَّ

التَّْدريباُت:
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ثانِيًا- نُْكِمُل َكما في الِمثاِل:

َتْسَبحوَنَتْسبحاِنَتْسَبحيَنَتْسَبُح

َتْعَمُل

َتْقِفُز

َتْمَرُح

ثالِثًا- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج ال�أْفعاَل الماِضَيَة َوالُمضارَِعَة:

نِة،  بِيِع، َمِلِك فُصوِل السَّ ُر بِمْقَدِم الرَّ  ِفي اأصيِل َيْوٍم ِمْن اأيَّاِم َشْهِر اآذاَر، َهبَّ نَسيٌم َداِفٌئ ُيَبشِّ
تاِء. وُيْؤِذُن بانِْقضاِء َفْصِل الشِّ

ْمِس َوقِد اْسَتقَبَلِت الكائِناُت كُلُّها هذا الَْفْصَل الَْبهيَج َفْرحانًة ُمَتَهلِّلًة، َوَدبَّْت َحراَرُة الشَّ
أَرُض ِزيَنَتها، َواأنَْبَتْت ِمْن كُلِّ َزْوٍج َبِهيٍج.  َفاأنَْعَشِت النُُّفوَس، َواأَخَذِت اْل�

بيِع(                                                        )كاِمل كيلاني/اأْصِدقاُء الرَّ

راِبعًا- نَُكوُِّن َثلاَث ُجَمٍل، َتْبَداأ ُكلٌّ ِمْنها ِبِفْعٍل ُمضارٍِع.
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نََة: ُل الَكِلماِت الُمَلوَّ آتَِيَة، َونََتاأمَّ ل�ً- نَْقَراأ الِفْقَرَة ال� اأوَّ

َوالَمْدَرَسِة،  أْسَرِة،  ال� َبْيَن  ُمْشَتَرَكٌة  َمسؤولِيٌَّة  الَوَجباِت  هِذِه  بَِمخاِطِر  التَّْوِعَيِة  َمسؤولِيََّة  اإِنَّ 
ْعلاِم، َوِمَن الَخيِر اأْن نَْقرَع اأْجَراَس الَخَطِر الَّتي تُنبُِّه اإِلى  ساِت ذاِت الَعلاَقِة، َوَوسائِِل ال�إِ َوالُمَؤسَّ
رِّ َقْبَل ُوقوِعِه، َواأْن نَاأْكَُل َونَْشَرَب ما ُهَو اأنَْفُع، َولَيَس ما ُهَو اأْشهى، َفَقْد َيكوُن فيما نَْشَتهيِه  الشَّ

ّحِة؟! الَهَلَكُة، َواأيُّ ُمْتَعٍة َسَنِجُدها في َحياتِنا َبْعَد تَقْهُقِر الصِّ

الَمْدَرَسِة،  ُمْشَتَرَكٌة،  )َمْسؤولِيََّة،  أْحَمِر  ال� بِاللَّوِن  نََة  الُمَلوَّ الَكِلماِت  اأنَّ  نُلاِحُظ 

الَعلاَقِة، الَهَلَكُة، ُمْتَعٍة( َتْنَتهي بِتاٍء َمْربوَطٍة، َوهِذِه التّاُء تُْنَطُق تاًء ِعْنَد َتْحريِكها، َوتُْنَطُق هاًء ِعْنَد 
َتْسكيِنها؛ لِذا تُْكَتُب بُِنْقَطَتْين.

أْزَرِق )تَُنبُِّه، ُوقوِعِه، نَْشَتهيِه( َفَقْد ُخِتَمْت بَِحْرِف الهاِء، َفْهَي  نَُة بِاللَّْوِن ال� اأّما الَكِلماُت الُمَلوَّ
تُْلَفُظ هاًء ِعْنَد َتْسكيِنها َوِعْنَد َتحريِكها؛ لِذا تُْكَتُب بِدوِن نُْقَطَتْيِن.

ْملاُء:  ال�إِ

التّاُء الَمْربوَطُة َوالهاُء.

اإِضاَءٌة اإِملائِيٌَّة:

* التّاُء الَمْربوَطُة تُْنَطُق تاًء ِعْنَد َتْحريِكها َوهاًء ِعْنَد َتْسكيِنها، َوتُْكَتُب نُْقَطتاِن َفْوَقها.

* الهاُء تُْنَطُق هاًء ِعْنَد َتْحريِكها، اأْو َتْسكيِنها، َوتُْكَتُب بِلا نُْقَطَتْيِن، َوَتكوُن اأْصِليًَّة 

  ِمْثَل: )تَُنبُِّه(، اأْو َضميراً ُمتَِّصلاً ِمْثَل: )ُوقوِعِه(.

أْسماَء الَمْختوَمَة بِالتّاِء الَمْربوَطِة، َوالَكِلماِت الَمْختوَمَة بِالهاِء فيما َياأْتي: نَْسَتْخِرُج ال� ثانِيًا-

ٍد َوَعبِداللِّه، اأِحبُّ في اأساَمَة  قالَْت اأْسماُء: لي َخْمَسُة اإِْخَوٍة: اأساَمَة َوَحْمَزَة َوُعَبْيَدَة َوُمَحمَّ
ٍد ُهدوَءُه،  َذكاَءُه، َواأِحبُّ في َحْمَزَة َظراَفَتُه، َواأِحبُّ في ُعبيَدَة َشجاَعَتُه، َواأِحبُّ في ُمَحمَّ

َواأِحبُّ في َعْبِد اللِّه َرجاَحَة َعْقِلِه.
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آتَِيَة، َونَْمَلاأ الَفراَغ بِالَحْرِف الُمناِسِب ) ـة .ة .ـه. ە(. نَْقَراأ الِفْقَرَة ال� ثالثًا-

ِم الِعْلِميِّ الَّذي َوَصَل  َدَخَل الحاسوُب َحيا الَبَشِر، حاِملاً َمَعـ  ُمْتَعـ  التََّقدُّ

 ، ْن َيْبَحثوَن َعِن التََّميُِّز، َوفي الَوْقِت ذاتِـ  قاً ُطموحاِت الَكثيريَن ِممَّ نساُن، َوُمَحقِّ اإِلَْيـ  ال�إِ

نَـّ   يِن؛ َفُهَو اإِلى جانِِب َفوائِِد  الَّتي ل� تُْحصى، فاإِ اأْصَبَح الحاسوُب ِسلاحاً ذا َحدَّ

. اً َشِرساً اإِذا ما اأسيَء اْسِتْخداُمـ  َقْد َيكوُن َعُدوَّ

: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرَفْي )ص، ض(:
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آتَِيَة بَِخطٍّ َجميٍل:  نَْنَسُخ الِفْقَرَة ال�

يَّــِة،  حِّ َوال�ْســِتمراُر فــي َتناولِهــا ُيــؤّدي اإِلــى َعــدِم التَّركيــِز علــى الَوَجبــاِت الَبْيِتيَّــِة الصِّ

ــِج،  ــى اأْجســاِدنا بالتّدري ــلبيِّ َعل ــتَّاأثيِر السَّ ــَداأ بِالـ ــيًَّة، َتْب ــًة َونَْفِس يَّ ــَب ِصحِّ ــبُِّب َمتاع ــذا ُيَس َوه

أْمــراُض  غــاِر، َفَتْضُعــُف ِعنَدُهــم الَمناَعــُة، وتُهاِجُمُهــم ال� أْطفــاِل الصِّ ول� ســيَّما اأْجســاِد ال�

 ، ــكَّرّي، واأْمــراِض الَقلــِب َوالَكبــِد، َواأْمــراِض الَعمــوِد الِفْقــريِّ ــرٍة، َكَمــَرِض السُّ فــي ِســنٍّ ُمَبكِّ

 والَمفاِصــِل...، وِعنَدهــا ُيْصِبــُح الَمــْرُء َغيــَر قــاِدٍر علــى ُمماَرســِة نَشــاطاتِِه الَحياتّيــِة بِفاِعليَّــٍة.

النَّْسُخ:

آتي َكِلماٌت زائَِدٌة، نَْكَتِشُفها َونَْحِذفُها.  في النَّصِّ ال�

التَّْعبيُر:

َقّرَرْت عائَِلُة اأماني الَمْدَرَسِة ال�ْحِتفاَل بَِتَخرُِّجها الَمْصَنِع في َمْطَعٍم َقريٍب َوَمْشهوٍر، هذا 

ُم َوَيْبني  الَمْطَعُم ُيَقّدُم َمْلبوساٍت األَذَّ الَوَجباِت َواأْشهاها، َواأْكَثُر ما ُيَميُِّز هذا الَمْطَعَم اأنَُّه ُيَقدِّ

ريَعِة؛ لِذا َتْختاُرُه  َة في الَبْيِت؛ َفُهَو َيْبَتِعُد َعْن نِظاِم الَوَجباِت السَّ َوْجباٍت تُْشِبُه الَوَجباِت الُمَعدَّ

ُر الدُّخوَل ال�ْحِتفاَل خاِرَج الَمْنِزِل، فلا َتْنسى ما َحَصَل َمَع  النّباتاِت عائَِلُة اأماني ِعْنَدما تَُقرِّ

ِم، َفَقْد كاَن  اأماني ِعْنَدما َتناَولَْت ِمْفتاَح كيساً ِمْن َرقائِِق الَبطاطا الجاِهَزِة، َواأصيَبْت بالتََّسمُّ

ِة. عيدِة الّضارَّ َبغاِت َوالنََّكهاِت السَّ َمليئاً بالصَّ
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الَوْحَدُة الثّاِمنة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنوان )َنَظَرْت اإِلْيِه َوَلْم تُعاتِْبهُ(، َونُجيُب َعِن ال�

١  ماذا اْعتاَدْت اأمُّ عاِدٍل اأْن َتْفَعَل كُلَّ َصباٍح؟  

٢  ما الَمْنَظُر الَقبيُح الَّذي اأْزَعَج اأمَّ عاِدٍل؟  

ْرَفِة؟ ٣  َمِن الَّذي كاَن ُيِطلُّ ِمَن الشُّ  

ْفُل بال�ْرِتباِك؟ ٤  ِلَم َشَعَر الطِّ  

ْفَل َعلى ِفْعَلِتِه؟ ٥  ِلماذا َلْم ُتَوبِّْخ اأمُّ عاِدٍل الطِّ  

ْفِل، َكْيَف َنْعِرُف ذلَك؟ ٦  َقِبَلْت اأمُّ عاِدٍل اْعِتذاَر الطِّ  

ْفِل؟ ٧  َلْو ُكّنا َمكاَن اأمِّ عاِدٍل، ماذا َنْفَعُل َمَع الطِّ  

ال�ْسِتماُع



٧١

َجماُلنا َنْصَنُعُه ِباأْنُفِسنا

 )الُمَؤلِّفوَن(
َبْيَن َيَدي النَّصِّ

كلٌّ ِمنّا ُيِحبُّ اأْن َيْبُدَو َجميلاً، َونَْحُن لَنا َدْوٌر في ِصناَعِة الَجماِل، َفالَّذي 

َيْهَتمُّ بِِجْسِمِه َولِباِسِه َوَمكانِِه َيعيُش في اأْجواِء الَجماِل، َوهذا َيْنَعِكُس َعلى اأْفعالِِه 

الَقبيُح،  ِمْنُه  َفَيْصُدُر  الُقْبِح،  اأْجواِء  َيعيُش في  ُر في ذلَِك  ُيَقصِّ َوالَّذي  َواأْقوالِِه، 

َوالنَّصُّ الَّذي َسَنْقَرُؤُه َيَتَعلَُّق بِالَجماِل َوِصناَعِتِه في اأنُْفِسنا َوفيما َحْولَنا.
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 الُمَتناِغَمَة: الُمْنَسِجَمَة.

 َيَتناَزُع: َيْخَتِلُف.

كيَنَة    الطَُّماأْنيَنَة:السَّ
           َوالُهدوَء.

 َيْنَبِعُث: َيْصُدُر.

  ما ُيَحّقُقُه الَجماُل ِمْن َسـعاَدٍة ِفي النَّْفِس َمْسـاألٌَة ل� َيَتناَزُع ِفيها 
اْثنـاِن؛ َفالَجمـاُل نِْعَمـٌة َوُمْتَعـٌة، َيْنَبغـي اأْن نَْحـِرَص َعلـى ُوجـوِدِه فـي 
ـُه  ُم بِِه َيْحتاُج ِمَن الَمْرِء اأْن ُيَربَِّي َحواسَّ ُق الَجماِل َوالتََّنعُّ اأنُْفِسـنا، فَتَذوُّ
ْد َعْيَنَك النََّظَر  َعلـى ُمعاَيَشـِة الَجمـاِل، َوالنُّفـوِر ِمـْن كُلِّ َقبيـٍح؛ لِذا َعـوِّ

اإِلـى مـا ُهـَو َجميٌل.
َحديَقِة  َجماَل  ْل  َتاأمَّ َوُغْرَفِتَك،  َوِمْراآتَِك،  َسريِرَك،  بَِتْجميِل  اْبَداأْ 
َبَصِرَك  ِعناَن  اأْطِلْق  َبْيِتَك،  َمْدَخِل  في  ياَسميَنٍة  َبياَض  اأْو  َمْنِزلَِك، 
َونُجوِمها،  َشْمِسها،  َوُغروِب  َوُغيوِمها،  لَْونِها،  ماِء:  السَّ َجماِل  في 
َعَلْيِه  َتْحُصُل  َجماٌل  اأْيضاً-  َفِهَي-  َك  اأمِّ َبْسَمِة  اإِلى  انُْظْر  َوَقَمِرها، 
ْعَر،  الشِّ َجميٍل:  كُلَّ  َتْسَمُع  اأُذنََك  اْجَعْل  َوَكذلَِك  ِفعالَِك.  بَِجميِل 
ْن  َجِر...، ثُمَّ َتَيقَّ َوالموسيقا الهاِدئََة، َوَزْقَزَقَة الَعصافيِر، َوَحفيَف الشَّ
َث  َيَتَحدَّ َفَلْن  َجميٌل؛  ُهَو  ما  كُلِّ  َسماَع  لَِنْفِسَك  ْقَت  َحقَّ اإِذا  اأنََّك 

لِسانَُك اإِلّ� بِما ُهَو َجميٌل.
ألْواِن؛  كُْن َجميلاً ِفي َمْظَهِرَك: اْخَتِر الَملابَِس الُمَتناِغَمَة في ال�
َجميَلًة،  َتُكوَن  لَْن  األْوانِها،  في  ُمَتناِسَقًة  َتُكْن  لَْم  اإِْن  هوِر  الزُّ َفباَقُة 
نَّ  َفاإِ وائِِح؛  الرَّ اأْطَيُب  اإِلَّ�  ِمْنَك  َيْنَبِعُث  َفلا  َجَسِدَك،  بَِنظاَفِة  َواْعَتِن 
َونَظاَفُة  َشْعِرَك،  َتْصفيُف  اأناَقِتَك  َوِمْن َكماِل  الماُء،  الطّيِب  اأْطَيَب 

ِحذائَِك. 
روَر َوالطَُّماأْنيَنَة، َواإِذا  الَعْيُش في بيَئٍة َجميَلٍة ُيْدِخُل اإِلَى النَّْفِس السُّ
َوُحْسَن  الُخلُِق،  َوَجماَل  الَمْظَهِر،  َوَجماَل  أناَقَة،  ال� الَمْرُء  اْكَتَسَب 
اأْن  اأْحَسَن  َوما  آَخريَن،  ال� َوَمَحبََّة  بِالنَّْفِس،  الثَِّقَة  اْمَتَلَك  الَحديِث؛ 

ِقِه اأْيَنما َيُكوُن!  َيُكوَن الَمْرُء قُْدَوًة في ُصْنِع الَجماِل، وَتَذوُّ

  الِقراَءُة
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

ِتَيِة: ْسِئلِة ال�آ ، َوُنجيُب َعِن ال�أ  اأوَّل�ً- َنعوُد اإِلى النَّصِّ

ُمها ِفي الَعموِد الّثاِني: ِل، َوما ُيَتمِّ وَّ ١ َنِصُل َبْيَن الِعباَرِة ِفي الَعموِد ال�أ  

ُم ِبِه؟ ُق الَجماِل َوالتََّنعُّ ٢  اإِل�َم َيْحتاُج َتَذوُّ
ماِء. ُد َمظاِهَر َجماِل السَّ ٣  ُنَعدِّ

مِّ َجماٌل، َكْيَف َنْحُصُل َعَلْيها؟ ٤ َبْسَمُة ال�أ
٥  ُنَعلُِّل: َيْنَبغي اأْن َنْحِرَص َعلى ُوجوِد الَجماِل في اأْنُفِسنا َوفيما َحْوَلنا.

؟ ئيَسُة في النَّصِّ ٦  ما الِفْكَرُة الرَّ      

ُر، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:  ثانِيًا-  نَُفكِّ

، َكْيَف  ١- َقْد تُواِجُهنا َبْعُض الُمْشِكلاِت في َتْجميِل الِبيَئِة، ِمْثُل َعَدِم َتعاُوِن اأْهِل الَحيِّ
ُيْمِكُننا التََّغلُُّب على ذلَِك؟

٢- َكْيَف َيكوُن الَمْرُء قُْدَوًة في ُصْنِع الَجماِل؟

روَر، نَْقَتِرُح َطرائَِق لَِتْجميِل الِبيَئِة في  ٣- الَعْيُش في بيَئٍة َجميَلٍة ُيْدِخُل اإِلى النَّْفِس السُّ
َمْدَرَسِتنا.

الَعْيُش في بيَئٍة َجميَلٍة. 

اْخَتِر الَملابَِس 

اْجَعْل اأُذنََك.

 َتْسَمُع كُلَّ َجميٍل.

روَر.  ُيْدِخُل اإِلى النَّْفِس السُّ

 باَقٌة ِمَن الزُّهوِر 

ألواِن.  الُمَتناِغَمَة في ال�
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 ثالِثًا- 

حيَحَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن: جاَبَة الصَّ ١ نَْختاُر ال�إِ

راُء ُمتََّفٌق َعَلْيها، ُمْخَتَلٌف  راُء ل� َيَتناَزُع ِفيها اْثناِن(: )ال�آ اأ - الَمْعَنى الُمراُد ِمْن ِعباَرِة )ال�آ

   فيها، ُمَتباِعَدٌة(.

ٌة، َحسيٌس(.   : )اإِْحساٌس، حاسَّ ب- ُمْفَرُد َحواسَّ

ْن، َتَخيَّْل(. ْن: )اْعَلْم، َتَمعَّ جـ- ُمراِدُف َتَيقَّ

آتَِيَة بُِجْمَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا: ٢ نُحاكي الُجْمَلَة ال�

     ُكْن َجميلاً في َمْظَهِرَك.

آتَِيَتْيِن في ُجْمَلَتْيِن ِمْن اإِنْشائِنا. ٣ نَُوظُِّف الَكِلَمَتْيِن ال�

   

َماأْنيَنُة:   الطُّ

           

الثَِّقُة:    
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

 فِْعُل ال�أْمِر

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:    َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ

ْل َجماَل َحديَقِة َمْنِزلَِك، اأْو َبياَض ياَسميَنٍة ِفي  اْبَداأْ بَِتْجميِل َسريِرَك، َوِمْراآتَِك، َوُغْرَفِتَك، َتاأمَّ
ماِء: لَْونِها، َوُغيوِمها، َوُغروِب َشْمِسها، َونُجوِمها،  َمْدَخِل َبْيِتَك، اأْطِلْق ِعناَن َبَصِرَك في َجماِل السَّ
َك َفِهَي، اأْيضاً، َجماٌل َتْحُصُل َعَلْيِه بَِجميِل ِفعالَِك. َوَكذلَِك اْجَعْل  َوَقَمِرها، انُْظْر اإِلى َبْسَمِة اأمِّ
َجِر...، ثُمَّ  ْعَر، َوالموسيقا الهاِدئََة، َوَزْقَزَقَة الَعصافيِر، َوَحفيَف الشَّ اأُذنََك َتْسَمُع كُلَّ َجِميٍل: الشِّ
َث لِسانَُك اإِلّ� بِما ُهَو َجميٌل. ْقَت لَِنْفِسَك َسماَع  كُلِّ ما ُهَو َجميٌل؛ َفَلْن َيَتَحدَّ ْن اأنََّك اإِذا َحقَّ َتَيقَّ

نََة َجميَعها اأْفعاٌل، َيْطلُُب بِها الُمَتَكلُِّم ِمَن الُمخاَطِب اأْن نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

                    َيقوَم بِِفْعٍل ُمَعيٍَّن في الُمْسَتْقَبِل، َوتَُسّمى اأْفعاَل اأْمٍر.

- فِْعُل ال�أْمِر: فِْعٌل ُيْطَلُب ُحُدوثُُه في الُمْسَتْقَبِل.َنْسَتْنِتُج: 

ـِ )ال(، َول� ُيَنوَُّن. - فِْعُل ال�أْمِر ل� ُيَعرَُّف بـ

 اأوَّل�ً- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونَُميُِّز اأْفعاَل ال�أْمِر: 

أْدواَر َعلى  َتْرَغُب َمْدَرَسُة الَوفاِء الُمْخَتَلَطُة بِال�ْحِتفاِل بَِيْوِم ال�ْسِتْقلاِل، َوتُريُد الُمَعلَِّمُة اأْن تَُوزَِّع ال�

الطَّلَبِة، َفقالَْت: اأنَْت يا ِجهاُد، اْرُسْم َعَلَم ِفَلْسطيَن، َواْرَفْعُه عالِياً، َواأنِْت يا ُدعاُء، اْحَفظي َقصيَدَة 

ما ِفْقَرًة تُراثِيًَّة، َواأنُْتْم، يا  ذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة، َواأنُْتما يا ِهْنُد، َويا ُمعاُذ، َقدِّ )َسَنعوُد(، َواأنِْشديها في ال�إِ

ًة َعَربِيًَّة. دوا: عاَشْت ِفَلْسطيُن ُحرَّ اأْبنائي، ِقفوا في الطّابوِر بِِنظاٍم، َواْرَفعوا ُرؤوَسُكم عالِياً، َوَردِّ

التَّْدريباُت:
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- َقْد َيتَِّصُل ِبِفْعِل ال�أْمِر َضمائُِر ُمتَِّصَلٌة.َنْسَتْنِتُج: 

ميِر الُمتَِّصِل َكما في الِمثاِل ال�آتي:  ثانِيًا- نُْكِمُل ِباإِضاَفِة الضَّ

اْفَهمياْفَهْمَناْفَهموااْفَهمااْفَهْم

اْحُصْد

اأنِْجْز

اْرَحْم

 ثالِثًا-  نَُكوُِّن َثلاَث ُجَمٍل، َتْبَداأ ُكلٌّ ِمْنها ِبِفْعِل اأْمٍر ُمناِسٍب.

راِبعًا-  َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونَُميُِّز ال�أْفعاَل الماِضَيَة َوالُمضارَِعَة َوال�أْمَر:

َة،  أْسماِك؛ اأَعدَّ الُعدَّ َيعيُش حاِمٌد في َقْريٍة َصغيرٍة قُْرَب النَّْهِر، اأراَد َيْوماً اأْن ُيعلَِّم اْبَنُه ُعَمَر َصْيَد ال�

اأبيِه،  َتْعليماِت  ُمتَِّبعاً  النَّْهِر  في  األقاها  ثُمَّ  ِسنّارًة،  النَّْهِر، اأْخرَج ُعَمُر  اْبِنِه اإِلى  َمَع  َوَخرَج َصباحاً 

روِر  نّاَرُة؛ َفَظَهَرْت َعلاماُت السُّ َوجَلَس ُيراِقُبها َوُهَو َياأَْمُل اأْن َيْظَفَر بَِسَمَكٍة َكبيَرٍة. َفْجاأًة َتَحرََّكِت السِّ

لَِّة بِجانِِبَك.  ٍة، ثُمَّ َضْع ما َتْصطاُدُه في السَّ َمَكَة بُِقوَّ َعلى َوْجِهِه، َفقاَل لَُه اأبوُه: يا ُعَمُر، اْسَحِب السَّ
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أولى َوالثّانَِيِة   نَعوُد اإِلى َدْرِس )َجمالُنا نَْصَنُعُه بِاأنُْفِسنا(، َونَْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرَتيِن ال�
َثلاَث َكِلماٍت َمْختوَمٍة بِتاٍء َمربوَطٍة، َوَثلاَث َكِلماٍت َمْختوَمٍة بِالهاِء.

ل�ً- اأوَّ

آتَِيَة، َونََضُع النُّْقَطَتْيِن َفْوَق التّاِء الَمْربوَطِة: نَْقَراأ الُجَمَل ال� ثانِياً-

داِء الُعْمَره. َمه ِل�أ ه الُمَكرَّ ١- َذَهْبُت َمَع واِلَدتي اإِلى َمكَّ

ْكِل. ُل َتناُوُلها َقْبَل ال�أ ٢- الفاِكَهه َلذيَذه ، ُيَفضَّ

٣- َرِكَب ُحساٌم َجواَده، َواْنَطَلَق ِبُسْرَعه .

٤- الَمْكَتَبه َمناَره ِلْلِعْلِم َوالَمْعِرَفه. 

َبِديَّه. ٥- الُقْدُس َزْهَره الَمداِئِن، وعاِصَمُتنا ال�أ

ْملائِيََّة الّتي َتْحَتها ُخطوٌط: ُب ال�أْخطاَء ال�إِ آتَِيَة، َونَُصوِّ نَْقَراأ الِفْقَرَة ال� ثالثاً-

ُه في َحديَقِتها الَجميَلِت،  تي في الَقْرَيِه، َذاَت َيْوٍم، َخَرْجُة اأَتَنزَّ ِعْنَدما قُْمُت بِِزياَرِت َجدَّ

ُل الطَّبيَعَت الَخّلاَبَة الَّتي اأَخَذْتني بِِسْحِرها  ْيتوِن الَكبيَرِه، اأَتاأمَّ َوَجَلْسُت َتْحَت َشَجَرِت الزَّ

َوَجمالِها.

ْملاُء:  ال�إِ



٧٨

آتَِيَتْيِن بَِخطٍّ َجميٍل:  نَْنَسُخ الِفْقَرَتيِن ال�

ألْواِن؛ َفباَقُة الزُّهوِر اإِْن لَْم َتُكْن  كُْن َجميلاً ِفي َمْظَهِرَك: اْخَتِر الَملابَِس الُمَتناِغَمَة في ال�

ُمَتناِسَقًة في األْوانِها، لَْن َتُكوَن َجميَلًة، َواْعَتِن بَِنظاَفِة َجَسِدَك، َفلا َيْنَبِعُث ِمْنَك اإِلَّ� اأْطَيُب 

الرَّوائِِح؛ َفاإِنَّ اأْطَيَب الطّيِب الماُء، َوِمْن َكماِل اأناَقِتَك َتْصفيُف َشْعِرَك، َونَظاَفُة ِحذائَِك. 

أناَقَة،  روَر َوالطَُّماأْنيَنَة، َواإِذا اْكَتَسَب الَمْرُء ال� الَعْيُش في بيَئٍة َجميَلٍة ُيْدِخُل اإِلَى النَّْفِس السُّ

آَخريَن،  َوَجماَل الَمْظَهِر، َوَجماَل الُخلُِق، َوُحْسَن الَحديِث؛ اْمَتَلَك الثَِّقَة بِالنَّْفِس، َوَمَحبََّة ال�

ِقِه اأْيَنما َيُكوُن! َوما اأْحَسَن اأْن َيُكوَن الَمْرُء قُْدَوًة ِفي ُصْنِع الَجماِل، وَتَذوُّ

النَّْسُخ:

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرَفْي )ف، ق(:

: الَخطُّ
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آتي َكِلماٌت زائَِدٌة، نَْكَتِشُفها َونَْحِذفُها.  في النّصِّ ال�

التَّْعبيُر:

َسَتكوُن َسعيدًة  بِاأنَّها  ثَِقٍة  َعلى  الدَّجاَجِة في َحيٍّ َجديٍد، كانَْت  لِْلَعْيِش  َحنيُن  انَْتَقَلْت 

أْكَل لُِكلِّ النّاِس، َوَترى الجماَل اأْيَنما  َمَع جيرانِها ال�أشجاِر الُجُدِد، َفِهَي َفتاٌة تُِحبُّ الخيَر ال�

عاَد ُوِجَد؛ اإِْذ اإِنَّها َتْنُظُر الَوَرَق لُِكلِّ ما َحْولَها نَْظَرَة ُحبٍّ َوَتْقديٍر َوَسمٍك َوَجماٍل، َفحنيُن َترى 

ماَء َجماَل الّشاِرِع َوُهَو نَظيٌف، َوَتَرى َجماَل َبْسَمِة الحائِِط جيرانِها كُلَّ َصباٍح، َوَتْطَرُب  السَّ

ْمِس، َتْسَعُد ِعْنَد َسِرَقِة ُمساَعَدِة  ِعِهم ال�أكياَس لِلَِّعِب َقْبَل ُغروِب الشَّ أْطفاِل َوْقَت َتَجمُّ لَِفْرَحِة ال�

ها، وَبْسَمُتها تُنيُر  راِخ َطَلباِت اأمِّ ياضياِت، َوتُحاِوُل دائِماً َتْلِبَيَة الصُّ َصديقاتِها في َفْهِم َمْساألَِة الرِّ

تاَء َوْجَهها الَجميَل. الشِّ
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الَوْحَدُة التّاِسعة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� (، َونُجيُب َعِن ال� نِّ نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )ُحْسُن الظَّ

ِفينِة؟ ١ ماذا َحَدَث ِللسَّ  

فيَنِة؟ ٢ َهْل َنجا اأَحٌد ِمن ُرّكاِب السَّ  

ُجُل الَعوَن َبْعَدما اْسَتفاَق؟ ْن َطَلَب الرَّ ٣ ِممَّ  

ُجُل َوَشِرَب؟ ٤ ماذا اأَكَل الرَّ  

ُجُل؟ ٥ َماذا َحلَّ ِبالكوِخ اّلذي َبناُه الرَّ  

ُجِل َعلى ما َحلَّ ِبكوِخِه؟ ُة ِفْعِل الرَّ ٦ َكيَف كاَنْت َردَّ  

ُجِل؟ ٧ َكيَف ُعِثَر َعلى الرَّ  

٨ قاَل َتعالى:»َوَعسى اأْن َتْكَرهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلُكم«.   

؟ َيِة َمَع ما جاَء في النَّصِّ      َكْيَف َيَتواَفُق َمْضموُن هِذِه ال�آ

ُجِل؟ ٩ ما الِحْكَمةُ ِمّما َحَصَل َمَع هذا الرَّ  

ال�ْسِتماُع
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ْكرى الَّتي َلْن َتموَت الذِّ

 )الُمَؤلِّفوَن(

َبْيَن َيَدي النَّصِّ

األٍْف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثمانَِيٍة  ْعِب الِفَلْسطينيِّ عاَم  تَُعدُّ النَّْكَبُة الَّتي َحَدَثْت لِلشَّ
َواأْرَبعيَن اأمَّ الَْماآسي، َفَقْد َولََّدْت َكثيراً ِمَن الَمصائِِب ِمْن َتْهجيٍر، َوَهْدٍم لِْلُمُدِن 
ِمْن  ْغِم  الرُّ َوَعلى  َوَفْقٍر...،  َوَمَرٍض  َوجوٍع  َوَتْرويٍع،  َوَقْتٍل  َوالُْبيوِت،  َوالُْقرى 
ْرنا منها،  نَّها لَْن تُْنِسَينا ُمُدنَنا وقُرانا الَّتي ُهجِّ ُمروِر َعَشراِت الّسنيِن َعَلْيها؛ َفاإِ
أَمُل بِالَعْوَدِة اإِلَْيها، َوالنَّصُّ الَّذي َسَنْقَرُؤُه  ْوُق وال� أياُم اْزداَد الشَّ َوكُلَّما َمرَِّت ال�

َيْروي لَنا ِحكايَة ل�ِجٍئ.
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ني: َتْجِذُبني.  َتُشدُّ

ديُد.  الَفَزُع: الَخْوُف الشَّ

اأْجِلُس كُلَّ َصباٍح ُهنا َعلى باِب هذا الُمَخيَِّم، اأْسَتْرِجُع ِذْكَرياتي 

ني ِمْن َيدي، َوَتاأُْخُذني  الَّتي ل� تُفاِرقُني ُمْنُذ ِسنيَن، َتاأْتيني كُلَّ َيْوٍم َتُشدُّ

اإِلى ُهناَك، اإِلى َصَفَد، َفاأِجُد نَْفسي واِقَفاً اأماَم َعَتَبِة داري ُمْسَتْوِدعاً 

كُلَّ ما فيها ِعْنَد اللِه َحتّى َعْوَدتي، لَْن َتطوَل ُغْرَبتي، هكذا اأْخَبروني، 

َوَوَضْعُت  باَبها،  َواأْغَلْقُت  داري،  داِخَل  اأِحبُّ  ما  كُلَّ  َتَرْكُت  َفَقْد 

َعنّي،  َرْغَماً  ِذْكَرياتي، غاَدْرُت َصَفَد  َوَحَمْلُت  الِمْفتاَح في َجْيبي، 

ألَِم. َوَقْلبي َمليٌء بِالَفَزِع َوالَحْيَرِة َوال�

اأْسَتِطْع  لَْم  جيراني،  َواأْشلاَء  اأْصِدقائي،  ُجَثَث  َخْلِفَي  َتَرْكُت 

َيْعَتِصُر  ألَُم  َوال� الُوجوَه،  َيْغشى  َوالَخْوُف  َيْركُُض،  َفالُكلُّ  َدْفَنُهْم؛ 

الُقلوَب، َونَْحُن نَسيُر َعلى َعَجٍل.

َساأنِْجُب  َواأنَّني  َغْيِر داري،  َساأشيُخ في داٍر  اأنَّني  اأْعَلُم  اأكُْن  لَْم 

اأْول�دي في ُبْقَعٍة َسُتَسّمى ُمَخيََّم ل�ِجئيَن، لَْم اأكُْن اأْعَلُم اأنَّني َساأَخبُِّئ 

أْكثَر ِمْن ِستّيَن َسَنًة، لَْم اأكُْن اأْعَلُم بِاأنَّ  ِمْفتاَح داري َتْحَت ِوساَدتي لِ�

الُوعوَد َسَتكوُن َجْوفاَء، ُمَغلََّفًة بِالَكِذِب.

ُث  أْعداِء َيْجتاُح َوَطني، َولَِكنَّني كُْنُت اأَحدِّ كُْنُت اأرى َزْحَف ال�

نوَن، َواأنا لَْم اأَزْل اأْقَبُع  أيّاُم، َوَتوالَِت السُّ نَْفسي اأنَّني َساأعوُد. َمرَِّت ال�

في ُمَخيَِّم ل�ِجئيَن، اأِقُف َعلى ناِصَيِة الُحلُِم َواأقاتُِل، َفاأنا َعلى ثَِقٍة بِاأنَّنا 

َسَنعوُد، َسَنعوُد َمَع النُّسوِر الُمحلَِّقِة، َسَنعوُد َمَع الّريِح العاتَِيِة، َسَنعوُد 

ْيتوِن، َسَنعوُد؛ لَِنْرَفَع َعَلَم ِفَلْسطيَن، اإِلى جانِِب َزْهَرِة  اإِلى الَكْرِم َوالزَّ

الَحنّوِن َعلى َروابينا الَخْضراِء.

 َيْغشى: ُيَغطّي.

اأِْس. ِم الرَّ  ناِصَيِة: ُمَقدَّ

 العاتَِيِة: َشديَدِة الُهبوِب.

  الِقراَءُة
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

ِتَيِة: ْسِئلِة ال�آ ، َوُنجيُب َعِن ال�أ  اأوَّلً�- َنعوُد اإِلى النَّصِّ

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ١ َنَضُع اإِشاَرَة )      

    اأ-  غاَدَر الكاتُِب َمديَنَتُه َصَفَد َمْسروراً.

   ب- لَْم َيُكِن الكاتُِب َيْعَلُم اأنَُّه َسَيعيُش في ُمَخيَِّم ل�ِجئيَن.

ْيتوِن َوالِعَنِب.    ج- َتْشَتِهُر َمديَنُة َصَفَد بِاأْشجاِر الزَّ

٢ ِلماذا َلْم َيْسَتِطِع الكاِتُب َدْفَن ُجَثِث اأْهِلِه َوجيراِنِه؟  

ْكرياُت الَّتي َيْسَتْرِجُعها الكاِتُب َعلى باِب الُمَخيَِّم؟ ٣ ما الذِّ  

أْكَثَر ِمْن ِستّيَن َسَنًة، َعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟ ٤ َخبَّاأ الكاتُِب ِمْفتاَح داِرِه لِ�  

٥ َنِصُف حاَل الكاِتِب َوْقَت ُمغاَدَرِتِه َصَفَد.  

ِتَيِة: ْسِئَلِة ال�آ ُر، َوُنجيُب َعِن ال�أ  ثاِنيًا-  ُنَفكِّ

َر فيها الِفَلْسطيِنّيوَن ِمْن ِبلاِدِهْم؟ َنِة الَّتي ُهجِّ     ١- ماذا ُيْطَلُق َعلى السَّ

روا ِمْنها؟     ٢- َكْيَف َسَيعوُد الَّلاِجئوَن اإِلى ُمُدِنِهْم َوُقراُهُم الَّتي ُهجِّ

    ٣-  َلْو ُكّنا َمكاَن الكاِتِب، َهْل َنْتُرُك ُكلَّ ما ُنِحبُّ داِخَل ُبيوِتنا َوَنْرَحُل؟

غاُر َسَيْنَسْوَن((، بماذا نَُردُّ َعَلْيِه؟ : ))الِكباُر َسَيموتوَن، َوالصِّ          ٤- قاَل الُمْحَتلُّ
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 ثالِثًا- 

حيَحَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن: جاَبَة الصَّ ١ نَْختاُر ال�إِ

ِه، َزْوَجِتِه، ِذْكَرياِتِه(. ُث الكاِتُب َعْن: )اأمِّ ني ِمْن َيدي«. َيَتَحدَّ ْتيني ُكلَّ َيْوٍم َتُشدُّ اأ -»َتاأ

ألَُم َيْعَتِصُر الُقلوَب«. َتْعبيٌر َيُدلُّ َعلى: )الَمَرِض، الُحْزِن، الَغَضِب(.      ب- »ال�

: ٢  نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

ْمِن(. اأ- ِضدَّ َكِلَمِة )ال�أ

ب- ُمراِدَف َكِلَمِة )ُمْجَبرًا(.

ج- َجْمَع َكِلَمِة )الَقْلِب(.

ْرِس َخْمَس َمّراٍت، ما َدل�لَُة ذلَِك؟ ٣  َتَكرََّرْت َكِلَمُة )َسَنعوُد( في الِفْقَرِة ال�أخيَرِة ِمَن الدَّ
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هارون هاِشم َرشيد

اأنـــا لَــــْن اأعـيــَش ُمــَشـــرَّدا

ـَـــٌد َوَغــداً َســاأْز اأنــا لـــي غ

اأنــا لَــْن اأخـــــاَف ِمَن الَعوا

ـتــي أعــاصــيــِر الَـّ َومـِـــَن ال�

اأنــا صـاِحُب الــَحقِّ الَكــبيـ

َســـــــاأعـيـُدُه .. َواأعـيـــــُدُه

نــيـا َغــــًدا َســــاأَزلْــِزُل الــــدُّ

لـــي َمـــْوِعــٌد فــي َمــْوِطني

اأنــــا لـــْن اأَظــــــــلَّ ُمــقّيــدا

دا َحـــُف ثــائِــراً ُمـَتــــــــــَمـــرِّ

ِصـِف َوْهـَي َتْجتاُح الـَمدى

ـْـــــــَودا َتــــْرمــي َدمـــاراً اأس

ِر َوصـــانِــٌع ِمـــْنـــُه الــَغـــدا

َوَطـــنــاً َعــزيــزاً َســــــــــيِّـدا

َواأســيــُر َجـــــــْيشاً اأْوَحــدا

َهــْيـهاَت اأنْــسى الــَمـْوِعدا

  َصْرَخُة ل�ِجٍئ

 ُمــقّيــدا: ُمَكبَّلاً.

 الَمدى: المساَفَة الَبعيَدَة.

 َهْيهاَت: َبُعَد.

اإضاَءٌة:

هارون هاشم رشيد، شاِعٌر ِفَلسطيِنيٌّ ِمْن َمواليِد َمديَنِة َغزَّة، عاَم ١٩٢٧م، َوُهَو ِمْن 

ُة في  ِد َوالثَّْوَرِة. ِمْن َدواويِنِه: َعْوَدُة الُغَرباِء، َغزَّ ُشعراِء النَّْكَبِة، َوَيْمتاُز ِشْعُرُه بِروِح التََّمرُّ

َخطِّ النّاِر، ِفدائِّيون، والنَّصُّ الَّذي َبْيَن اأْيدينا فيِه اإْصراٌر ِمَن الّشاِعِر على الَعْوَدِة اإِلى 

َر ِمْنُه. َمْوِطِنِه الَّذي ُهجِّ
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  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

؟ ئيسُة في النَّصِّ ١ ما الِفْكَرُة الرَّ
ُدها. ِل ِعباَرٌة َتُدلُّ َعلى َرْفِض الّشاِعِر ِللُّجوِء، ُنَحدِّ وَّ ٢ في الَبْيِت ال�أ

اِعُر في الَبْيِت الّساِدِس؟ ٣ ما الَوَطُن الَّذي َيْقِصُدُه الشَّ
لُّ َعلى ذلَِك. ُد الَبْيَت الَّذي َيدُّ ٤ التَّشريُد لَْم ُيْنِس الّشاِعَر َوَطَنُه، نَُحدِّ

٥ ُهناَك حاِفٌز ِللّشاِعِر َعلى التَّحّدي َوالُمقاَوَمِة َذَكَرُه في الَبْيِت الخاِمِس. فما ُهَو؟
ْبياُت زاِخَرةٌ ِبَكِلماِت التََّحّدي. َنْسَتْخِرُج َثلاثًا ِمْنها. ٦ ال�أ

ُف َكِلمَة )َهْيهاَت( في ُجْمَلٍة ِمْن اإِْنشاِئنا. ٧ ُنَوظِّ
ُحها َكما َبَدْت في الَقصيَدِة. َد الّشاِعُر َطريَق الَعْوَدِة، ُنَوضِّ ٨  َحدَّ
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

اأْحُرُف الَجرِّ

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:     َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ

     اأْجِلُس كُلَّ َصباٍح ُهنا َعلى باِب هذا الُمَخيَِّم، اأْسَتْرِجُع ِذْكَرياتي الَّتي ل� تُفاِرقُني ُمْنُذ ِسنيَن، 

ني ِمْن َيدي، َوَتاأُْخُذني اإِلى ُهناَك، اإِلى َصَفَد، َفاأِجُد نَْفسي واِقَفاً اأماَم َعَتَبِة  َتاأْتيني كُلَّ َيْوٍم َتُشدُّ

داري ُمْسَتْوِدَعاً كُلَّ ما فيها ِعْنَد اللِه َحتّى َعْوَدتي، لَْن َتطوَل ُغْرَبتي، هَكذا اأْخَبروني، َفَقْد َتَرْكُت 

كُلَّ ما اأِحبُّ داِخَل داري، َواأْغَلْقُت باَبها، َوَوَضْعُت الِمْفتاَح في َجْيبي، َوَحَمْلُت ِذْكَرياتي، 

ألَِم. غاَدْرُت َصَفَد َرْغَماً َعنّي، َوَقْلبي َمليٌء بِالَفَزِع َوالَحْيَرِة َوال�

الُجَمِل،  ِخلاِل  ِمْن  َمعانيها  َتْظَهُر  اأْحُرٌف  َجميَعها  نََة  الُمَلوَّ الَكِلماِت  اأنَّ  نُلاِحُظ 

أْبَتِثيَِّة: اأ، ب،  ، َوُهناَك َفْرٌق َبْيَن اأْحُرِف الَجرِّ َوُحروِف الَمباني ) الُحروِف ال� َوتَُسّمى اأْحُرَف َجرٍّ
ت...(.

: ِمْن، اإِلى، في، َعْن، َعلى.َنْسَتْنِتُج:  - ِمْن اأْحُرِف الَجرِّ

- َياأْتي َبْعَد َحْرِف الَجرِّ اْسٌم.

- َتْظَهُر َمعاني اأْحُرِف الَجرِّ ِمْن ِخلاِل الُجَمِل.

ـِ )ال(، َول� تَُنوَُّن. - اأْحُرُف الَجرِّ ل� تَُعرَُّف بـ

- َقْد َيتَِّصُل ِباأْحُرِف الَجرِّ َضمائُِر ُمتَِّصَلٌة.

 اأول�ً- َنْمَلاأ الَفراغاِت ِبما ُيناِسُبها ِمْن اأْحُرِف الَجرِّ ) ِمْن، اإِلى، في، َعْن، َعلى(:

١  َيْبَتِعُد الُمْؤِمُن   الَكِذِب.  

٢ قاَل َتعالى:)) َوَتعاَونوا  الِبرِّ َوالتَّْقوى((.  

٣ َوَجَدْت ِوداُد الِكتاَب الَحقيَبِة.  

٤ اْنَتَقَل عاِدٌل ِجنيَن ناُبْلَس.  

التَّْدريباُت:
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، َوال�أْسماَء الَّتي َبْعَدها.  َة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج اأْحُرَف الَجرِّ  ثانيًا- َنْقَراأ الِقصَّ

الُبْرتُقاِل، في َمدينِة  َشَجَرِة  َبناُه َعلى ُغْصِن  الّذي  ِه،  اإِلى ُعشِّ وِريُّ عائِداً  الدُّ  كاَن الُعْصفوُر 

يافا، فاْسَتْوَقَفْتُه )البوَمُة( َواأْخَبَرْتُه اأنَّ في يافا ِغْرباناً، َيْعَتدوَن َعلى ال�أْعشاِش، في َبساتيِن الُبْرتُقاِل، 

َوَيْقُتلوَن الَعصافيَر، ثُمَّ قالَْت: 

هاِب اإِلى ُهناَك. اأنَْصُحَك بَِعَدِم الذَّ

 َفكََّر الُعْصفوُر الّدوِريُّ لََحظاٍت، ثُمَّ تاَبَع َطَيرانَُه بِاتّجاِه يافا، َوُهَو َيقوُل لِْلبوَمِة: 

اأفراُد ِسربي ُهناَك. لَْن اأَتَخلَّى َعْنُهم، َولَْن اأناَم َبعيداً َعِن الُعشِّ الّذي َبَنْيُتُه بَِنْفسي َعلى ُغْصِن 

َشَجرِة الُبْرتُقاِل.           
 )محمد قرانيا/ بَِتَصرُّف(

: ْملاُء ال�ْخِتبارِيُّ  ال�إ

 نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلينا الُمَعلُِّم.

: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرَفْي )ر، ز(:
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 َنْنَسُخ الِفْقَرتيِن ال�آتَِيتْيِن ِبَخطٍّ َجميٍل:

َيْركُُض،  َفالُكلُّ  َدْفَنُهْم؛  اأْسَتِطْع  لَْم  جيراني،  َواأْشلاَء  اأْصِدقائي،  ُجَثَث  َخْلفي  َتَرْكُت 

ألَُم َيْعَتِصُر الُقلوَب، َونَْحُن نَسيُر َعلى َعَجٍل. َوالَخْوُف َيْغشى الُوجوَه، َوال�

لَْم اأكُْن اأْعَلُم اأنَّني َساأشيُخ في داٍر َغْيِر داري، َواأنَّني َساأنِْجُب اأْول�دي في ُبْقَعٍة َسُتَسّمى 

أْكثَر ِمْن ِستّيَن َسَنًة،  ُمَخيََّم ل�ِجئيَن، لَْم اأكُْن اأْعَلُم اأنَّني َساأَخبُِّئ ِمْفتاَح داري َتْحَت ِوساَدتي لِ�

لَْم اأكُْن اأْعَلُم بِاأنَّ الُوعوَد َسَتكوُن َجْوفاَء، ُمَغلََّفًة بِالَكِذِب.

النَّْسُخ:

، َونََضُع َمكانَها َكِلماٍت ُمناِسَبًة ِمَن الُمْسَتطيِل: َة في النَّصِّ  نَْكَتِشُف الَكِلماِت الّشاذَّ

قاَل َتخاُفَفاأٌْرالِقطُّ

َفكََّرْتالَجرِستَُخلُِّصُجْحِرهاَسُيَعلُِّق

َفاأٌْر

عاَش ِقطٌّ َكبيٌر في بيٍت واِسٍع، َوكانَْت َتعيُش َمْجموَعٌة ِمَن الِفْئراِن في الَبْيِت ذاتِِه، كاَن الَكْلُب 
َسريعاً َوَقِويّاً َوُمخيفاً؛ لِذا كانَِت الِفْئراُن تُِحبُّ ِمْنُه، َفلا َتْسَتطيُع الُخروَج من الَقَمِر اإِلّ� اإِذا ناَم.

ُط نَْفَسها ِمْن َخَطِر الِقطِّ الَكبيِر،  أيّاِم اْجَتَمَعِت الِفْئراُن؛ لُِتَفكَِّر في َطريَقٍة تَُورِّ في َيْوٍم ِمَن ال�
، َوَقَف فيٌل َصغيٌر َوَذِكيٌّ َوناَم: اإِذا اْسَتَطْعنا َتْعليَق َجَرٍس في  اأَكَلْت َطويلاً َولَْم َتِصْل اإِلى َحلٍّ

نّنا َسَنْسَمُع َصْوَت الطّائَِرِة، َونَْهُرُب ِمْنُه. َرَقَبِة الِقطِّ َفاإ
؟ اأْعِجَب اأَسٌد َعجوٌز بِالِفْكَرِة، َفقاَل: ِفْكَرٌة َجميَلٌة، َولِكْن َمْن َسَياأكُُل الَجَرَس في َرَقَبِة الِقطِّ

التَّْعبيُر:
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الَوْحَدُة العاِشرة

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )ِحْكَمُة َجّدتي(، ونُجيُب َعِن ال�

ِتِهم؟ حفاُد َيْجَتِمعوَن َمَع َجدَّ ١  َمتى كاَن ال�أ  

؟ ٢ ماذا كاَنْت الَجّدُة ُتْشِعُل ِعْنَد اْنِقطاِع التَّياِر الَكهَرباِئيِّ  

ْحفاِدها. ِة اّلتي كاَنْت َتْحكيها ِل�أ ٣  َنِصُف ِحكاياِت الَجدَّ  

ُة َتْخِتُم ِقَصَصها؟ ٤ َكيَف كانَِت الَجدَّ  

تاُء ُمْمِتعاً بِالنِّسَبِة لِْلاأحفاِد، نَُعلُِّل ذلَِك. ٥  لَْم َيُعِد الشِّ  

أْحفاِدها؟ ُة لِ� ٦  ما الِحْكَمُة الّتي َتَرَكْتها الَجدَّ  

أَسِريِّة الَقديَمِة في َوقِتنا الحاِضِر، نُناِقُش ذلَِك. ٧  اْخَتَفْت اأجواُء ال�ْجِتماعاِت ال�  

ال�ْسِتماُع
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َبَكُة الَعْنَكبوتِيَُّة َحياتُنا َوالشَّ

 )الُمَؤلِّفوَن(

ْلِبيَُّة، َغْيَر اأنَّنا نَْسَتطيُع  ْيجابِيَُّة َوالسَّ َبَكِة الَعْنَكبوتِيَِّة في َحياتِنا اآثاُرُه ال�إِ كاَن لِ�نِْتشاِر الشَّ
نَْفِسِه،  بِالُمْسَتْخِدِم  َيَتَعلَُّق  أْمُر  َوال� ِمْن َمناحي َحياتِنا،  َبَكِة في َكثيٍر  فاَدَة ِمْن هِذِه الشَّ ال�إِ
ُث َعْن َحياتِنا َوهِذِه  َوماذا َيختاُر، َوَكْيَف َيَتعاَمُل َمَع اْخِتياِرِه، َوالنَّصُّ الَّذي َسَنْقَرُؤُه َيَتَحدَّ

َبَكِة.  الشَّ

َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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 َفلاٌة: َصْحراُء.

 َسَلَبْت: َسَرَقْت. 
ُك.  التََّعلُُّق: التََّمسُّ

ْكثاُر.  ْفراُط: ال�إِ  ال�إِ

ْهماُل.  التَّْفريُط: ال�إِ

َونَسينا  َحَدَث  َواإِْن  دونَها،  َحياَتنا  ُر  نََتصوَّ َول�  َكِظلِّنا،  تُصاِحُبنا 
اْصِطحاَب الِجهاِز الَخَلِويِّ الَّذي َيِصلُنا بِها، اأْحَسْسنا َكاأنّنا في َفلاٍة 

نَْتْرنِت(. َبَكُة الَعْنَكبوتِيَُّة )ال�إِ ُبُل، اإِنَّها الشَّ َوَقْد انَْقَطَعْت بِنا السُّ
َوالَبْيِت،  الّشاِرِع،  في  َمَعنا  اأْصَبَحْت  َبَكِة  الشَّ هِذِه  َوِخْدَمُة 
َمْت لَنا اأْرَوَع التَّْسهيلاِت  َوالَعَمِل، َوِعْنَدما نََتزاَوُر...، َوِهَي ِخْدَمٌة َقدَّ
في َحياتِنا، َوَجَعَلِت العالََم َبْيَن اأْيدينا، نُتابُِع اأْخباَرُه، ونَطَِّلُع فيِه َعلى 
الَجديِد في الِعْلِم َوالثَّقاَفِة، َونُتابُِع َمداِرَسنا َوَمعاِهَدنا َوجاِمعاتِنا َواأماِكَن 

َعَمِلنا، َونََتواَصُل َمَع اأْحبابِنا َواأْصِدقائِنا في كُلِّ اأنْحاِء الَمْعموَرِة...
َبَكَة َسَلَبْت ُعقوَل َكثيٍر ِمنّا، َوَوَصَل التََّعلُُّق بِها اإِلى  َولكنَّ هِذِه الشَّ
ْفراُط َدْوماً  ُر في الِقياِم بِواِجباتِنا، َوال�إِ ْدماِن، َوهذا َجَعَلنا نَُقصِّ َدَرَجِة ال�إِ
َبَكِة الَعْنَكبوتِيَِّة  ُيَؤّدي اإِلى التَّْفريِط، َففي الَعَمِل َيْنَشِغُل َكثيٌر ِمنّا بِالشَّ
ُح الَمواِقَع، واِحداً َبْعَد اآَخَر  َعِن الِقياِم بِواِجباتِه الَوظيفيَِّة، َوَيَظلُّ َيَتصفَّ
أْسَرِة كلٌّ ِمْنُهم ُمنَعِزٌل  بِلا َهَدٍف، َوفي الَبْيِت اأْصَبْحَت َتِجُد اأْفراَد ال�
ْعِب لَمُّ َشتاتِهم َعلى مائَِدِة َطعاٍم، َفاأْصَبحوا في  َعِن ال�آخِر، وِمَن الصَّ

الَبْيِت ُغَرباَء، َوَكاأنّما ُهْم في فُْنُدٍق، َفلا َيْعِرُف اأَحٌد اأَحداً.
َكبيٍر،  بَِشْكٍل  َتاأثََّرْت  الُمناَسباِت  في  َواللِّقاءاُت  ياراُت  الزِّ حتّى 
ُل  لِْكْترونِيَِّة، َفَنَتحوَّ نَْذَهُب لِِزياَرِة اأِحبَِّتنا، َفُنساِرُع اإِلى ِزياَرِة الَمواِقِع ال�إِ
ُق في ِجهاِزه، وهذا َيزوُر الَمواِقَع،  اإِلى َتماثيَل، ل� َتَتَكلَُّم، هذا ُيَحدِّ
ُر َوْحَدُه،  وهذه تُْرِسُل الرَّسائَِل، ثُمَّ َتْسَتْقِبلُها، وهذا َيْضَحُك، اأْو ُيَكشِّ

ُث نَْفَسها َوْحَدها... َوهِذِه تَُحدِّ
َبَكِة الَعْنَكبوتِيَِّة َهّماً َيُقضُّ  ما نَْخشاُه اأْن ُيْصِبَح سوُء اْسِتْخداِم الشَّ

ُر اأْعمالَنا. َمضاِجَعنا، َوُيَزلِْزُل َعلاقاتِنا ال�ْجِتماِعيََّة، وُيَدمِّ

ِقِهم.  لَمُّ َشتاتِِهم: َجْمُع َتَفرُّ

ٍن. ُق: َيْنُظُر بَِتَمعُّ  ُيَحدِّ

  الِقراَءُة
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

: ِتَيِة ِبالرُّجوِع اإِلى النَّصِّ ْسِئَلِة ال�آ  اأوَّلً�-  ُنجيُب َعِن ال�أ

ِتَيَة ِبالَكِلَمِة الُمناِسَبِة: ١ ُنْكِمُل الُجَمَل ال�آ     

. ْفراُط َدْومًا ُيَؤّدي اإِلى      اأ- َوال�إِ

.     ب- َواأْصَبحوا َتماثيَل   

. ُث َنْفَسها      جـ- وهِذِه ُتَحدِّ

َبَكُة الَعْنَكبوِتيَُّة َسَلَبْت  َكثيٍر ِمّنا.     د- الشَّ

َبَكُة الَعْنَكبوِتيَُّة؟ ٢  اأْيَن َتَتواَجُد الشَّ  

َبَكُة الَعْنَكبوِتيَُّة العاَلَم َبْيَن اأْيدينا؟ ٣  َكْيَف َجَعَلِت الشَّ  

ُح ذِلَك. َبَكِة الَعْنَكبوِتيَِّة َلُه اآثاٌر َسْلِبيٌَّة في الَعَمِل، ُنَوضِّ ٤ سوُء اْسِتْخداِم الشَّ  

ْسَرِة َكالُغَرباِء؟ َبَكُة الَعْنَكبوِتيَُّة اأْفراَد ال�أ ٥  َكْيَف َجَعَلِت الشَّ  

َبَكِة الَعْنَكبوتِيَِّة في ِزياراتِنا. ُح اأَثَر الشَّ ٦  نَُوضِّ       

ِتَيِة: ْسِئَلِة ال�آ ُر، َوُنجيُب َعِن ال�أ  ثاِنيًا-  ُنَفكِّ

َبَكِة الَعْنَكبوِتيَِّة، َكْيَف َسَتكوُن َحياُتنا؟  ١- َلْو َتَرْكنا اأْنُفَسنا َمْحكوميَن ِللشَّ

ياراِت الَقديَمِة ياراِت ال�ْجِتماعيَِّة َشْكٌل ُمْخَتِلٌف َعِن الماضي، ُنَميُِّز الُفروَق َبْيَن الزِّ  ٢-  للزِّ

     َوالَجديَدة.

ًة، ُنَبيُِّن َراأَينا في ذِلَك. َبَكِة الَعْنَكبوِتيَِّة َضروَرًة ُمِلحَّ  ٣- اأْصَبَح اْسِتْخداُم الشَّ

َبَكَة الَعْنَكبوِتيََّة؟ ْوِليَُّة الشَّ َيْت َشَبَكُة الَمْعلوماِت الدَّ  ٤- ِلماذا ُسمِّ
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 ثاِلثًا-

ُف ِعباَرَة )ُتصاِحُبنا َكِظلِّنا( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشاِئنا. ١ ُنَوظِّ

َمْت( . ٢ َنْسَتْخِرُج ِضدَّ ) َيْضَحُك، َقدَّ
٣ ما الَمْقصوُد ِبـُجْمَلِة )اأْصَبحوا َتماثيَل(؟

٤  ما َدل�َلُة ُجْمَلِة )َتُقضُّ َمضاِجَعنا(؟

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

اأْحُرُف الَعْطِف

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:    َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ

ياراُت َواللِّقاءاُت في الُمناَسباِت َتاأثََّرْت بَِشْكٍل َكبيٍر، نَْذَهُب لِِزياَرِة اأِحبَِّتنا، َفُنساِرُع  َحتّى الزِّ

ُق في ِجهاِزه، وهذا َيزوُر  ُل اإلى َتماثيَل، ل� َتَتَكلُّم، هذا ُيَحدِّ لِْكْترونِّية، َفَنَتحوَّ اإلى ِزياَرِة الَمواِقِع ال�إِ

ُث نَْفَسها  ُر َوْحَدُه، وهذه تَُحدِّ الَمواِقَع، وهذه تُْرِسُل الرَّسائَِل، ثم َتْسَتْقِبلُها، وهذا َيْضَحُك اأو ُيَكشِّ

َوْحَدها...

نََة َجميَعها اأْحُرٌف َتْربُِط َبْيَن الَكِلماِت َوالُجَمِل، َوتَُسّمى نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

         اأْحُرَف الَعْطِف.

.َنْسَتْنِتُج:  - ِمْن اأْحُرِف الَعْطِف: َو، اأْو، َفـ، ثُمَّ

- اأْحُرُف الَعْطِف َتْرِبُط َبْيَن الَكِلماِت والُجَمِل.

ـِ )ال(، َول� تَُنوَُّن. - اأْحُرُف الَعْطِف ل� تَُعرَُّف بـ
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التَّْدريباُت:

 اأوَّل�ً- َنْرِبُط َبْيَن الُجَمِل ال�آتَِيِة ِبَحْرِف الَعْطِف الُمناِسِب:

اأ َوليٌد  َصّلى. ١ َتَوضَّ
٢  َزَرَع َجّدي في َحْقِلنا َنْخلًا ِعَنبًا  تينًا.

٣  َتناَوْل َطعاَمَك َكما ُتِحبُُّه حاّرًا  باِردًا.
٤  َيْلَمُع الَبْرُق َيْنِزُل الَمَطُر.  

. فِّ ٥  َدَخَل ُصَهْيٌب ثاِئٌر ُغْرَفَة الصَّ

( في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا:     ثانِيًا- نَُوظُِّف كُلَّ َحْرٍف ِمْن اأْحُرِف الَعْطِف )َو، اأْو، َفـ، ثُمَّ

       

       

آتَِيَة، َونَْسَتْخِرُج اأْحُرَف الَجرِّ، َواأْحُرَف الَعْطِف، َونَُصنُِّفها:  ثالِثًا- نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

َوَياأُْمُر  َواللَّْحُم،  الُخْبُز  ِسيَّما  ل�  روِريََّة،  الضَّ أْشياَء  ال� ُر  ُيَسعِّ كاَن  أنَْدلُِس  ال� في  الحاِكَم  اإنَّ  قيَل 
غيَر اأِو الخاِدَم اإِلى الّسوِق  البائِعيَن بِاأْن َيَضعوا َعَلْيها اأْوراقاً بِِسْعِرها، ثُمَّ َيْبَعُث الُمْحَتِسُب الَولََد الصَّ
ًة اأخرى  عِر الرَّْسِميِّ اْسَتْدعاُه َوعاَقَبُه، َفاإِْن عاَد اإِلى ِفْعِلِه َمرَّ ل�ْخِتباِر البائِِع، ِفاإِْن باَعُه بِاأْكَثَر ِمَن السِّ

أَدِب/ َعلي الطَّْنطاوي( اأْغَلَق ُدكّانَُه.                                        )فُصوٌل ِمَن الثَّقاَفِة َوال�

اأْحُرُف الَعْطِفاأْحُرُف الَجرِّ
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 راِبعًا- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنْمَلاأ الَجْدَوَل ِبما ُهَو َمْطلوٌب ِمَن الِفْقَرِة َنْفِسها:

أِعّزاَء،  َه اإِلْيِهْم بَِصْوٍت خاِفٍت قائِلاً: اأْحفادي ال� أْرنَُب الَعجوُز اأْحفاَدُه الَخْمَسَة، َوَتَوجَّ َجَمَع ال�

هاَب اإِلى الُحقوِل لَِجْلِب الَجَزِر، َولِكْن انَْتِبهوا َفُهناَك اأْخطاٌر  لَِكْي نَْسَتِمرَّ في الَحياِة، َعَلْيُكُم الذَّ

أمُّ( أْرنَباِن )ال�أُب َوال� أرانِِب، َفَقْبَل َيْوَمْيِن َتَرَك ال� َبَب في فُْقداِن الَكثيِر ِمَن ال� َكثيَرٌة َقْد َتكوُن ِهَي السَّ
اْبَقْوا  َحياتُِكْم؛  َعلى  َوِحفاظاً  َيعودا.  لَْم  َولِكنَُّهما  الطَّعاِم،  لَِجْلِب  الُحقوِل؛  اإِلى  َوَذَهبا  الَمغاَرَة، 

َقريبيَن َبْعَضُكم ِمْن َبْعٍض.

 ِفْعُل اأْمٍرَضميٌر ُمتَِّصٌل بَِحْرِف َجرٍِّفْعٌل ماٍضاْسُم َحَيواٍن

 اْسُم نَباٍتاْسٌم ُمَعّرٌف بـِ )ال(َضميٌر ُمتَِّصٌل بِفْعٍلاْسٌم َمْعَنِويٌّ

َضميٌر ُمتَِّصٌل بِاْسٍمَضميٌر ُمْنَفِصٌلَحْرُف َعْطٍف ِفْعٌل ُمضاِرٌع

 خاِمسًا-  نُْعِطي ِمثال�ً َعلى َما َياأْتي ِبَكِلمٍة:

ٌن: اسُم َجماٍد:     اسٌم ُمَنوَّ

َضميٌر ُمْنَفِصٌل ِلْلُمَتَكلِِّم )َجْمٌع(:  اسُم َعَلٍم )ُمَؤنٍَّث(:

 ساِدسًا-  نُْعطي ِمثال�ً َعلى ما َياأْتي ِبُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة:

 - اْسُم َعَلٍم )َقْرَية(:

ر(:  - اْسُم َعَلٍم )ُمَذكَّ

 - َضميٌر ُمْنَفِصٌل ِلْلُمخاَطب:
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ْملاُء:  ال�إِ

. ١- َكِلَمٌة َتْبَداأ ِباللاِم الَقَمِريَِّة:       

. ْمِسيَِّة:    ٢- َكِلَمٌة َتْبَداأ ِباللاِم الشَّ

. ٣- َكِلَمٌة َمْختوَمٌة ِبالّتاِء الَمْفتوَحِة: 

. ٤- َكِلَمٌة َمختوَمٌة ِبالّتاِء الَمْربوَطِة:

. ٥- َكِلَمٌة َمختوَمٌة ِبالهاِء:        

ُم ِمثال�ً َعلى كُلٍّ ِمّما َياأْتي في ُجْمَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا: نَُقدِّ ثانِياً

آتَِيَة، َونَْمَلاأ الَجْدَوَل بِما ُهَو َمْطلوٌب: نَْقَراأ الِفْقَرَة ال� ً ل� اأوَّ

ه.  ُق دائِماً، َفُتْصِلُحُه اأمُّ َصديقي اأْحَمُد، َثْوُبُه نَظيٌف، لِكنَُّه َقديٌم، َيَتَمزَّ
لُْقمَة  َفِمِه  في  َيَضُع  َول�  َيلعُب،  َول�  َيْضَحُك،  ل�  َحزيَناً.  َوْحَدُه  َيِقُف  في الَمْدَرَسِة 
َطعاٍم، َوكُلَّما شاَهْدتُُه واِقَفاً بِجانِِب الَحديَقِة الَمْدَرسيَِّة َوحيَداً، اأْشُعُر بِالُحْزِن، َمَع اأنّي ِمثلُُه، ل� 

قاً..  اأمِلُك الطَّعاَم، َولكنَّ َثوبي لَْم َيُكْن ُمَمزَّ
ْمُت  ْغِم ِمْن اأنَّني ل� اأْمِلُك َشْيئاً، َفَقْد اْقَتَرْبُت ِمْنُه، َوَقدَّ هذا الَيوَم، َقرَّْرُت ُمساَعَدَته، َوَعلى الرَّ

لَُه اْبِتساَمًة داِفَئًة. 

َكِلماٌت َمْختوَمٌة 
بِالتّاِء الَمْفتوَحِة

َكِلماٌت َمْختوَمٌة 
بِالتّاِء الَمْربوَطِة

َكِلماٌت 
َمْختوَمٌة بِالهاِء

َكِلماٌت َتْبَداأ 
ْمِسيَِّة بِاللاِم الشَّ

َكِلماٌت َتْبَداأ 
بِاللاِم الَقَمِريَِّة
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النَّْسُخ:

 َنْنَسُخ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة ِبَخطٍّ َجميٍل:

ْدماِن، َوهذا َجَعَلنا  َبَكَة َسَلَبْت ُعقوَل َكثيٍر ِمنّا، َوَوَصَل التََّعلُُّق بِها اإِلى َدَرَجِة ال�إِ َولكنَّ هذه الشَّ

َبَكِة  ْفراُط َدْوًما ُيَؤّدي اإلى التَّْفريِط، َففي الَعَمِل َيْنَشِغُل َكثيٌر ِمنّا بِالشَّ ُر في الِقياِم بِواِجباتِنا، وال�إِ نَُقصِّ

ُح الَمواِقَع، واِحداً َبْعَد اآَخَر بِلا َهَدٍف، وفي  الَعْنَكبوتِيَِّة َعِن الِقياِم بِواِجباتِه الَوظيفيَِّة، َوَيَظلُّ َيَتصفَّ

ْعِب لَمُّ َشتاتِهم على  أْسَرِة كلٌّ ِمْنُهم ُمْنَعِزٌل َعِن ال�آخِر، وِمَن الصَّ الَبْيِت اأْصَبْحَت َتِجُد اأْفراَد ال�

مائَِدِة َطعاٍم، َفاأْصَبحوا في الَبْيِت ُغَرباَء، َوَكاأنَّما ُهْم في فُْنُدٍق، َفلا َيْعِرُف اأَحٌد اأَحداً.

: الَخطُّ

  َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ، َونُراعي ِكتاَبَة َحْرِف )ن(:
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، َونََضُع َمكانَها َكِلماٍت ُمناِسَبًة ِمَن الُمْسَتطيِل:  نَْكَتِشُف الَكِلماِت الّشاَذَة َعِن النَّصِّ

َل َهَدفاً في َقميِص الَفريِق  كانَِت الُمباراُة ُمضيَئًة َوَحماِسيًَّة، كُلُّ َفريٍق ُيحاِوُل اأْن ُيّسجِّ

عوَن لِِكلا الَفريقيِن َيناموَن، َوُيَصّفقوَن كُلَّما اْشَتّدِت الُمباراُة. آَخِر، َوالُمَشجِّ ال�

ُفها، وُيحاِوُل اأْن يحِمَل  ُر الطَّعاَم لَِزميِلِه، َفَيَتَلقَّ َتراَكَض الّلاِعبوَن بُِسْرَعٍة َوَمهاَرٍة، هذا ُيَمرِّ

ها َبعيداً؛ َكْي ُيراِفَق َخْصَمُه ِمَن ال�ْقِتراِب ِمْن َمْرماُه، َوحاِرُس الَمْرمى َيِقٌظ  َهَدفاً، َوذاَك َيُصدُّ

ُيراِقُب التِّْلفاَز بانِْتباٍه؛ َخْشَيَة اأْن تُفاِجَئُه َفلا ُيْمِسُكها.

َل  ُيَسجِّ اأْن  اْسَتطاَع  َسعيداً  لكنَّ  َطويَلًة،  ُمّدًة  الحاِل  هِذِه  َعلى  الُمصاَرَعُة  اسَتَمرَِّت 

واِجَب الَفْوِز في اللََّحظاِت ال�أخيَرِة.

التَّْعبيُر:

 الُمباراُة   الُكَرَة َمْرمى

  الُكَرَة

   َيْمَنَع   ُمثيَرًة َهَدَف

َل ُيَسجِّ َيْهِتفوَن
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