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1٥اأنُْتْم ُضيوفُناال�ْسِتماُع

1٦ اأِحبُّ َقْرَيتيالِقراَءُة

ْعِريُّ 1٩لسُت اأنسى قريتي النَّصُّ الشِّ

مائُِر الُمْنَفِصَلةالَقواِعُد اللَُّغويَُّة مائُِر الُمتَِّصَلُة والضَّ 20الضَّ

ْملاُء 2٥التّاُء الَمْربوَطُة والتّاُء الَمْفتوَحُة )الَْمْبسوَطُة(ال�إِ

2٦    كتابُة نصٍّ بخِط النّسخالَخطُّ

2٧َمْلُء الَفراغاِت بِالَكِلماِت الُمناِسَبِةالتَّعبيُر

ى
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2ِسرُّ الِغياِبال�ْسِتماُع

٣َمْرحى لِْلاأْبطاِل   الِقراَءُة

ْعِريُّ ٦اأناديُكْم النَّصُّ الشِّ

الَكِلَمُة َواأْقساُمهاالَقواِعُد اللَُّغويَُّة
ميُر( اأنْواُع ال�ْسِم )الَعَلُم َوالضَّ

٨-٩

ْملاُء ْمِسيَُّةال�إِ 11اللاُم الَقَمِريَُّة َواللاُم الشَّ

12  كتابُة نصٍّ بخِط النّسخالَخطُّ

14َمْلُء الَفراغاِت بِالَكِلماِت الُمناِسَبِةالتَّعبيُر         

ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاِء ِمَن الوحدِة الُمتمازجِة، والتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف 

الَمهاراِت ال�أْرَبِع )ال�ْسِتماِع، والُمحاَدَثِة، والِقراَءِة، والِكتاَبِة(، في ال�تصال والتواصل ِمْن ِخلاِل:

1 ال�ْسِتماِع بِانِْتباٍه اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع، َوالتَّفاُعِل َمَعها.

2 ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة.

٣ ِقراَءِة النُّصوِص ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.

ئيَسِة في النُّصوِص. أْفكاِر الرَّ 4 اْسِتْنتاِج ال�

أنِْشَطِة الُمْخَتِلَفِة. ٥ التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص ِمْن ِخلاِل ال�

ْبداِعيَِّة الُعليا الَّتي تُساِعُدُهْم في نَْقِد الَمْقروِء َوالَمْسموِع، َوَحلِّ الُمْشِكلاِت. ٦ اْكِتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر ال�إِ

٧ اْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِويٍَّة ِمْن ِخلاِل التََّعرُِّف اإِلى ُمْفرداٍت َوَتراكيَب َواأنْماٍط لَُغويٍَّة َجديدٍة.

َرِة. ِحْفِظ َخْمَسِة اأْبياٍت، اأْو َثمانَِيِة اأْسُطٍر ِمْن كُلِّ َقصيَدٍة ِمَن الَقصائِِد الُمَقرَّ ٨

َتْوظيِف الَقواِعِد الَبسيَطِة الَّتي َتَعلَّموها. ٩

ْملائيَِّة بَِشكٍل َصحيٍح. َتْوظيِف الَقواِعِد ال�إِ 10

َتْطويِر َمَلَكِتِهْم في التَّْعبيِر ِمْن ِخلاِل التَّعاُمِل َمَع َكلماٍت ِضْمَن نصوٍص َقصيَرٍة. 11

ِكتاَبِة ُجْمَلٍة اأْو ِعباَرٍة ِمْن نُصوِص الِقراَءِة َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ. 12

َتَمثُِّل ِقَيٍم َواتِّجاهاٍت اإْيجابيٍَّة تُجاَه ديِنِهْم، َولَُغِتِهْم، َوَوَطِنِهْم، َوُمْجَتَمِعِهْم، َوبيَئِتِهْم... 1٣

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

ِة؟ 1 ما اْسُم الَبَطِل في الِقصَّ  

ْوَجِة؟ 2 ِلماذا َدَخَل الَقَلُق اإِلى َقْلِب الزَّ  

َرُه َعِن الَبْيِت؟ َر الَبَطُل ِلَزْوَجِتِه َتاأخُّ ٣ َكْيَف َبرَّ  

4 ما الَحَدُث الَّذي زاَد ِمْن َخْوِف َزْهَرَة؟  

٥ َكْيَف اْسُتْشِهَد الَبَطُل؟  

٦ َنِصُف حاَل َزْهَرَة ِعْنَدما َوَصَلها َخَبُر اْسِتْشهاِد َزْوِجها.  

ال�ْسِتماُع

الوحدة ال�أولى

َمْرحى لِْلاأْبطاِل
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َمْرحى لِْلاأْبطاِل
        )الُمَؤلِّفوَن(

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

ٍة َتْفَخُر بِاأْبطالُها- َوالنّاُس َواإِن اْختلفوا  َخَلَد ِذْكُرُهْم، َواْعَتزَّ النّاُس بِِهْم، َوكُلُّ اأمَّ

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

أَمُم. ال�

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

أْبطاُل. ِة تاريخاً َمجيداً...اإِنُّهُم ال� ، َفَصَنعوا لِْلاأمَّ ُيصاِحُبها ُذلٌّ
أْزَوِر،  َمْن ِمنّا َيْنسى خالَِد بَن الَوليِد، َواأمَّ ُعماَرَة، َوَخْولََة بِْنَت ال�
، َوقُُطَز، َوُعَمَر الُمْختاَر،  أيوبيَّ يِن ال� َوطاِرَق بَن ِزياٍد، َوَصلاَح الدِّ
بوَمْدَين،  َوَهواري  الَقّسام،  الّديِن  َوِعزَّ  أْطَرش،  ال� باشا  َوُسْلطان 
كاكيني، َوَغْيَرُهْم ِمْن هذِه  َوياِسَر َعَرفات، َوَمّي ِزياَدة، َوَخليل السَّ
لَيالينا الحالَِكِة؟  الَعَتَمَة في  َوالّتي تُضيُء  َتغيُب،  الَّتي ل�  أقماِر  ال�
هُؤل�ِء َجميعاً احَتَضَنُهم َوَطُننا الَكبيُر َقديماً َوَحديثاً ِمْن ِفَلْسطيَن 

أنَْدلُِس. اإِلى ِمْصَر َوليْبيا، ُوصول�ً 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 
َشْخِصيٍَّة، َفما َتَركوا َوراَءُهم َثْرَوًة، َول� َعقاراً، َبْل كانَْت في َسبيِل 
اأْبطال�ً،  َيكونوا  اأْن  اْسَتَحّقوا  لِذا  َواأْوطانِِهم؛  َوُشعوبِِهم  ِرسالَِتِهْم، 
ُ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 1 َ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�

. 2 ُنَسّمي َبَطَلْيِن ِفَلسطينيَّيِن َوَرَد ِذْكُرُهما في النَّصِّ  

ُد اأْبطاَلنا؟ ٣ َكْيَف ُنَمجِّ  

ْبطاِل. ولى َثلاَث َكِلماٍت َتُدلُّ َعلى َتْقديِرنا ِلْلاأ 4 َ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    1- َلْو َخَلِت ال�أ

ْبطاَل؟    2- ِلماذا ل� َنْنسى هؤل�ِء ال�أ

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

 ثالِثًا- 

ُف َكِلَمَة ) َماآِرب( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشاِئنا. 1- ُنَوظِّ

ولى َكِلَمًة ِضدَّ ) الِعزِّ(. 2- َ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 ) 1٩2٩م- 1٩٩4م(: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
ْعِريُّ   النَّصُّ الشِّ
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  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

أقواِس: حيَحَة ِمْن َبْيِن ال� جاَبَة الصَّ 1 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؟ 2 ما ال�أشياُء الَّتي ُيهديها الّشاِعُر لِ�  

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

. 4 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.



8

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

ل�ً: الَكِلَمُة َواأْقساُمها اأوَّ

أْخَضِر:  أْزَرِق، َوال� أْحَمِر، َوال� ألْواِن ال� نََة بِال� آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ آَيَة ال� نَْقَراأ ال�

﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴾ 
)النحل: 10(

اأْسماٌء،  ماِء، ماًء، َشراٌب، َشَجٌر(  أْحَمِر )السَّ بِاللَّْوِن ال� نََة  نُلاِحُظ اأّن الَكِلماِت الُمَلوَّ  

أْخَضِر )ِمَن، لَـ، الواو، في(  نَِة بِاللَّْوِن ال� أْزَرِق )اأنَْزَل( ِفْعٌل، َوالَكِلماِت الُمَلوَّ نََة بِاللَّْوِن ال� َوالَكِلَمَة الُمَلوَّ

اأْحُرٌف. 

التَّْدريباُت:
 

 - َنْقَراأ ال�آَيَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُهما ال�أْسماَء، َوال�أْفعاَل، َوال�أْحُرَف:

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ﴿ٺ  

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾       )النحل: ٨-٩(

َنْسَتْنِتُج: 

راَسِة. -  الكلمة: ِهَي لَْفٌظ َيُدلُّ َعلى َمْعًنى ُمْفَرٍد، ِمْثل: اْجَتَهَدْت فاِطَمُة في الدِّ

ال�ْسُم: ُهَو ما َدلَّ َعلى َمْعًنى في نَْفِسِه، َغْيِر ُمْقَتِرٍن َبَزمٍن، ِمْثل: خالٌِد َخلوٌق. - 

ْجِن. -  الِفْعُل: ُهَو ما َدلَّ َعلى َمْعًنى في نَْفِسِه، ُمْقَتِرٍن َبَزمٍن، ِمْثل: َكَتَبْت لُْبنى رِسالًة اإِلى اأبيها في السِّ

الَحْرُف: ُهَو ما َدلَّ َعلى َمْعًنى في َغْيِرِه، َولَْيَس لَُه َعلاَمٌة َيَتَميَُّز بِها، َكما ال�ْسُم، َوالِفْعُل، مثل: في الُقْدِس - 
َمْن في الُقْدٍس اإِلّ� اأنْت.

)تميم البرغوثي( 

جاَعِة.-  ال�ْسُم َقْد َيكوُن اْسَم اإِنْساٍن، اأْو َحَيواٍن، اأْو نَباٍت، اأْو َجماٍد، اأْو َغْيَر ذلَِك، ِمْثل: خالٌِد اأَسٌد في الشَّ
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ثانياً: اأْنواُع ال�ْسِم

ميُر( )الَعَلُم، َوالضَّ

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

أماِكَن  َذَهَبْت ُهدى في ِرْحَلٍة اإِلى َمديَنِة يافا الَّتي اْشُتِهَرْت بَِجْوَدِة ُبْرتُقالِها، ثُمَّ زاَرِت ال�  

أْحياَء الَقديَمَة فيها. َطِرَبْت َوِهَي َتْسَمُع اإِلى اأْصواِت اأْجراِس الَكنائِِس تُعانُِق َصْوَت  التّاريِخيََّة، َوال�

أذاِن في الَمساِجِد، َوَقَضْت َوْقتاً ُمْمِتعاً َعلى شاِطِئها الَجميِل. َوفي الَمساِء عاَدْت اإِلى َبْيِتها  ال�

َمْسروَرًة.  

نََة اأْسماُء اأْعلامٍ، َفِمْنها ما َيُدلُّ َعلى اأْشخاٍص، ِمْثِل: )ُهدى(،  نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

ميِر )ِهَي(. َوِمْنها ما َيُدلُّ َعلى َمديَنٍة، ِمْثِل: )يافا(، َوَكذلَِك َضمائُِر، ِمْثُل الضَّ

َنْسَتْنِتُج: 
 

- كُلُّ اْسِم َشْخٍص، اأْو َبَلٍد: َدْولٍَة، اأْو َقْرَيٍة، اأْو َمديَنٍة...، 

قُْطٌر  الَجزائُِر  ِمْثل:  أْسماِء،  ال� ِمَن  َوُهَو  َعَلٍم،  اْسُم  ُهَو 

أنِْبياِء، َوَمْن ِمنّا ل� َيَتَذكَُّر َخْولََة  ٌد اإِماُم ال� ، َوُمَحمَّ َعَربِيٌّ

أْزَوِر.  بِْنَت ال�

ل�لَِة َعلى اْسٍم اآَخَر،  ميُر: ُهَو اْسٌم ُيْسَتعاُض بِِه؛ لِلدَّ - الضَّ

َقٌة. ِمْثل: ِهَي ُمَتَفوِّ
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  ثانِيًا- َنْمَلاأ الَفراغاِت ِبما ُيناِسُبها ِمْن ال�أْسماِء الّتي َبْيَن ال�أْقواِس:

)ُهَو، الُقْدُس، َنْحُن، َسَبْسطية، اأنا(

َبِديَُّة. 1  عاِصَمُة َدْوَلِة ِفَلْسطيَن ال�أ  

. راِسيِّ ٌق في َتْحصيِلِه الدِّ ٌد ُمثابٌر، َو ُمَتَفوِّ 2 ُمَحمَّ  

٣  َبْلَدٌة اأَثِريٌَّة َتَقُع في ُمحاَفَظِة ناُبُلَس.  

َنْهُجُر النَّْوَم َوَنْصحو                 )سليمان العيسى( 4  اإِْن اأْشَرَق ُصْبُح     

ميَر(:  اأوَّل�ً- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنها ال�أْسماَء )الَعَلَم، َوالضَّ

أْزَوِر، َوطاِرَق ْبَن ِزياٍد، َوَصلاَح  نَْحُن ل� نَْنسى خالَِد ْبَن الَوليِد، َواأمَّ ُعماَرَة، َوَخْولََة بِْنَت ال�

، َوقُُطَز، َوُعَمَر الُمْختاِر، َوِعزَّ الّديِن الَقّسام، َوَدل�َل الَمْغِربِّي، َوياِسَر َعَرفات، َفهُؤل�ِء  أيّوبِيَّ الّديِن ال�

ِة، َوُعْنواُن الَمْجِد، َوُهْم َخْيُر َمْن جاَد، َوَخْيُر َمْن اأْعطى. أمَّ َجميعاً تاُج ال�

التَّْدريباُت:

 ثالِثًا-  نَُصنُِّف ال�أْسماَء ال�آتَِيَة اإِلى َما َياأتي: )اْسُم َعَلٍم، اْسُم َحَيواٍن، اْسُم َجماٍد، اْسُم 
َنباٍت، َضمائُِر(:

)ُكُتب، اأنا، اأَنس، ُرّمان، طاوَِلة، ُخّفاش، اأْنت، ُمَهنَّد، فادي، َبَندوَرة، َقَلم، اأْفعى، َمْوز، 
ُهم، ُصمود، قِْرد(.
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ْمِسيَُّة  الّلاُم الَقَمِريَُّة َوالّلاُم الشَّ

 : فِّ الّراِبِع اأنَّ َتَعلَّْمنا في الصَّ

داً. ْمِسيََّة: ِهَي الّلاُم الَّتي تُْكَتُب َول� تُْلَفُظ، َوَيكوُن الَحْرُف الَّذي َبْعَدها ُمَشدَّ * الّلاَم الشَّ

* الّلاَم القمرية: ِهَي الّلاُم الَّتي تُْكَتُب، َوتُْلَفُظ.

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

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

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

ال�أْسماُء الَّتي ل�ُمها َقَمِريٌَّةال�أْسماُء الَّتي ل�ُمها َشْمِسيٌَّة

ْملاُء:  ال�إِ
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 نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

: الَخطُّ

نَْمَلاأ الَفراغاِت بِاأْسماَء ُمناِسَبٍة َتْبَداأ بـِ )ال( التَّعريِف:ثانِياً-

يماِن. يماُن بِالَقضاِء َو ِمْن اأْركاِن ال�إِ     1- ال�إ

.     2- َتْشَتِهُر اأريحا بِِزراَعِة  َو 

.     ٣- ِمْن اأْخلاِق الِكراِم   َو 

    4- َتعيُش   في الِبحاِر.

)النحل: ٦(

ْمِسيَِّة: نَْكُتُب َخْمَسَة اأْسماٍء َتْبَداأ بِالّلاِم الَقَمِريَِّة، َوَخْمسَة اأْسماٍء َتْبَداأ بِالّلاِم الشَّ ثالِثاً-

اأْسماءٌ َتْبَداأ ِبالّلاِم الَقَمِريَِّة: 

ْمِسيَِّة:  الشَّ ِبالّلاِم  َتْبَداأ  اأْسماءٌ 

)مهّمة بيتّية(
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ورقة عمل

                            اللام القمرية واللام الشمسية                   

الهدف:اأن يميَز الطالُب بين اللام القمريِة واللام الّشمسية.

ــة وال�أســماء التــي  ــصَّ ال�آتــي ثــم نســتخرج ال�أســماَء التــي ل�ُمهــا قمري ــا نقــراأ النّ ــا بن هّي

ل�ُمهــا شمســية:

اآخــر، حيــواٍن  اأّي  صــوَت  يقلــَد  اأْن  حيــواٍن  اأّي  تعليــَم  يســتطيُع  الحكمــاِء  اأحــُد   »كان 

ال�أخــرى. الحيوانــاِت  اأصــواَت  بتعليِمهــم  وبــداأ  الحيوانــاِت  مــن  عــددا   فجمــَع 

وحيــَن الّدواجــن،  حظيــرِة  اإلــى  الّديــِك  تقليــَد  اســتطاَع  الــذي  الثّعلــُب  ذهــَب   وبعدهــا، 
منهــا. عــددا  فالتهــَم  الّدجاجــاُت  اإليــه  خرجــْت  الّديــِك  صــوَت   قلّــَد 

خرجــْت  الماعــِز  ثغــاَء  قلّــَد  وحيــَن  الماشــيِة،  حظيــرِة  اإلــى  الّذئــُب  وذهــَب 

اإلــى  الطّيــوِر  صــوِت  تقليــَد  تعلــَم  الــذي  القــُط  وذهــَب  فالتهَمهــا،  اإحداُهــن، 

فالتهَمهــا.  ، العــشِّ مــن  فراُخــه  خرجــْت  صوَتــه  قلّــَد  وحيــَن  الطّيــوِر  اأحــِد   عــشِّ 

يــذاِء ال�آخريــن.  وحيَنهــا ذهبــْت الحيوانــاُت اإلــى الحكيــِم تريــُد اأن تتعلــَم تقليــَد ال�أصــواِت لتقــوَم باإ

يســتخدم َمــْن  اإّن  وقــال:  تعليَمهــم  رفــَض  ال�أذى  فــي  برغبِتهــم  الحكيــُم  علــَم   وحيــَن 

نّه ل� يستحُقها.« يذاِء ال�آخرين فاإ المعرفَة ل�إ

ال�أسماء التي ل�مها شمسيةال�أسماء التي ل�مها قمرية
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َنَضُع  ثُمَّ  الُمْسَتطيل،  ِمَن  الُمناِسَبِة  ِبالَكِلماِت  ال�آتي  النَّصِّ  في  الَفراغاِت  َنْمَلاأ   
: ُعْنوانًا للنَّصِّ

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

، وِعْنَدما َخَرَج  وَصَلها  فيها َفَشِرَب َحتَّى اْرَتوى، َحِمَد اللَه الَّذي نَّجاُه ِمنَ 

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

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

نََظَر اإِلى الرَُّجِل نَْظَرَة  َوِعْرفاٍن. 

الَهلاِك نََزَلاْرَتوىالِبْئِر

َرُجٌلَصِعَدُشْكٍرِحذاَءُهبَِعَطٍش

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

ياِحيَِّة؟ 1 َكْيَف َذَهَبِت العاِئَلُة في ِرْحَلِتها السِّ  

2 ِلماذا َلْم َيَتَنبَّْه اأْفراُد العاِئَلِة اإِلى ُمروِر الَوْقِت؟  

٣ ِلَم َضلَِّت العاِئَلُة َطريَقها؟  

4 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

الوحدة الثّانية

اأِحبُّ َقْرَيتي
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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

ُخُطواتي، َوفيها اأْهلي، َواأقاِربي، َواأْترابي، َواأْصِدقائي.
تُْعِجُبني َبساَطُة اأْهِلها، َوَكَرُمُهم، َونَقاُء ُصدوِرِهم، َوُحْسُن ُمعاَمَلِتِهم، 

َوَتعاُونُُهم في اأْفراِحِهم واأْحزانِِهم، َوكاأنَّما ُهْم اأْسَرٌة َكبيَرٌة واِحَدٌة.
َوَحفيَف  الَقَمِر،  َوَطلََّة  َوَبْرَدها،  َوَحرَّها  َوِشتاَءها،  َصْيَفها  اأْعَشُق 
ْمِس، َوَوْهَج الظَّهيَرِة، َوَشْمَس  باِح، َواإِْشراَقَة الشَّ َجِر، َواأنْفاَس الصَّ الشَّ

ال�أصيِل...
ثاِت الّتي َتْتُركُها َعواِدُم  ُيثيُرني نَسيُمها الَعليُل الَّذي َيْخلو ِمَن الُمَلوِّ

أْرواَح. أْبداَن وال� الُمَحرِّكاِت، َيُهبُّ َفُيْنِعُش ال�
ــواٍق،  ــلا َصَخــَب ســّياراٍت، ول� اْزِدحــاَم اأْس ُيريُحنــي ُهدوُؤهــا؛ َف

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

وَعَرِق الفّلاحيَن.
اأْهوى َ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؟

 َصَخَب: َصْوتاً ُمْرَتِفعاً.

 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. 1  َنْمَلاأ الَفراَغات في الُجَمِل ال�آ

.  اأ- نَسيُم الَقْرَيِة 

. ب- اأِحبُّ اأْرَضها الَمْجبولََة بِِدماِء 

. ج-  اأِحبُّ َمْراأى اأْغناِمها َواأْبقاِرها َوِهَي 

2 َنْذُكُر َمظاِهَر الُهدوِء في الَقْرَيِة.

ُح اأْهِميََّة الَينابيِع في الَقْرَيِة. ٣ نَُوضِّ   

4 َ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.   1- في َوَطِننا ِفَلْسطيَن َحَيواناٌت َبرِّ

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

  ٣- َكْيَف نُحاِفُظ َعلى َجماِل َقْرَيِتنا؟

  4- َوَرَد في النَّصِّ َكِلماٌت َتُدلُّ َعلى ُحبِّ الكاتِِب لِْلَقْرَيِة، نَْذكُُرها.

 ثالِثًا- 

، َجْهري.      1- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ كُلٍّ ِمْن: اأْفراِحِهْم، ُهدوٍء، َحرٍّ

آتَِيُة: اأْبداٌن، اأْجساٌد، اأْرواٌح، اأْسواٌق، اأْفراٌح، اأْحزاٌن.       2- َوَرَد في النَّصِّ الُجموُع ال�

      نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلٍّ ِمْنها. 

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

     4- َوَرَدْت في الِفْقَرِة الخاِمَسِة َكِلماٌت دالٌّة على َصْوٍت، نَْسَتْخِرُجها.

)مهّمة بيتّية(
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َيزوُرهـا بيِع  الـرَّ َوَهـوى  َقْرَيتـي  اأنْـسـى  لَْسُت  اأنـا 

َوُطيـوُرهـا َونَـخـيلُــها  ُحـقـولُـهــا  ِفــْيــِه  َفَتـمـــوُج 

َتْصحو دوُرها الَوثّاِب  َدجـاِجـها  ِصيـاِح  َوَعلـى 

ُيـنيُرها اأَطــلَّ  َوقـْد  الَجـميـَل  الَفـْجـَر  َتْسـَتـقـبُل 

َهديـُرها َرقَّ  حــيَن  ـَِهيََّة  الـّش الـَيــنابـْيَع  َوَتـــرى 

ُيثيُرها َوالــَحـناُن  النَّـسـائِـــِم  اأْجـِنَحــُة  َوُهــَنــاَك 

 َتـْطُفــو َعـلى الــَيْنـبــوِع َكْيـمـا َتْسَتـِحمَّ ُعـطوُرهـا

اإضاَءٌة:

َعبيُر  َدواويِنِه:  اأَهمِّ  ِمْن  ِمْصِريٌّ ُمعاِصٌر،  شاِعٌر  1٩٨1م(   -1٩2٩( الَعْنتيل  َفْوزي 
لَِمظاِهِر  ِذْكٌر  فيِه  اأْيدينا  َبْيَن  الَّذي  والنَّصُّ  الَكِلماِت،  اأْعماِق  َوِرْحَلٌة في  أْرِض،  ال�

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

  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

ُح َمظاِهَر الَجَماِل فيها. بيِع، ُنَوضِّ 1 َقْرَيُة الّشاعِر َجميلٌة في َفْصِل الرَّ

ْوِت، َوالّراِئَحِة.  2 َ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 4 َنْذُكُر َسَببًا اآَخَر َيْجَعُل الشَّ

َلْسُت اأْنسى َقْرَيتي

َفْوزي الَعْنتيل

 َهـوى: هواُء. 

 َتـمـــوُج: َتَتَحرَُّك َكالَمْوِج. 

 الَوثّاِب: َكثيِر الَقْفِز. 

 . : َخفَّ  َرقَّ

 َهديـُرها: َصْوتُها 

ْعِريُّ   النَّصُّ الشِّ
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

مائُِر الُمْنَفِصَلُة اأول�ً: 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.
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 ثانيًا- َنْسَتْبِدُل ِبال�أْسماِء الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط َضمائَِر ُمناِسبًة:

هاُت َمْصَدُر الَحناِن. مَّ هاُت َبْحُر الَعطاِء، َوال�أ مَّ 1 ال�أ

2 فاِطَمُة َتْمَتِلُك َشْخِصيًَّة َقِويًَّة، َوفاِطَمُة ُمِحبٌَّة ِلْلَخْيِر.

٣ الَفتاتاِن ُمَتعاِوَنتاِن، َوالَفتاتاِن َصديَقتاِن.

ْسرى ُعْنواُن َكراَمِتها. ِة، َوال�أ مَّ ْسرى َنْبُض ال�أ 4 ال�أ

التَّدريبات:

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

ُمَتَكلٍِّم، َوغائٍِب، َوُمخاَطٍب.
 

ِوزاراٌت  فيها  َمديَنٌة َجميَلٌة،  َوِهَي  اللّه،  راَم  َمديَنِة  َوعائَِلتي في  اأنا  اأْسُكُن  ياَسميُن،  اْسمي 
ساٌت ُحكوِميٌَّة، اأنا اأْكَبُر اأَخواتي، َوَيقوُل 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�
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مائُِر الُمتَِّصَلُة ثانياً: الضَّ

َنَة ِباللَّْوِن ال�أْحَمِر:    َنْقَراأ الِفْقَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن، َونُلاِحُظ الّضمائَِر الُمتَِّصَلَة الُمَلوَّ

َل اأنْفاسي، َوفيها  ْسُت اأوَّ ، فيها َتَنفَّ 1- َقْرَيتي لَْيَسْت اأْجَمَل الُقرى، َولِكنَّها -بالتَّاأْكيِد- اأَحبُّها اإِلَيَّ
نََطْقُت اأولى َكِلماتي، َوفيها َخَطْوُت اأولى َخَطواتي اإِلى الَمْدَرَسِة، اأِحبُّ َبساَطَة اأْهِلها، َوَكَرَمُهم، 

ونَقاَء ُصدوِرِهم.

ال�أْسرى  َوَمْن َمَعِك ِمَن  ّجاِن، َوَسطَّْرِت  اأنِْف السَّ َرْغَم  يََّة  الُحرِّ ْسِت  َتَنفَّ َقْد  الغالَِيَة،  2- ال�أسيرَة 
موِد، َفُكْنُتْم قاَدَة ُشعوبُِكْم. ْهيونِيَّ َمْعنى الصُّ َوال�أسيراِت اأْرَوَع الُبطول�ِت، َوَعلَّْمُتُم ال�ْحِتلاَل الصِّ

ْسُت، اأنْفاسي، نََطْقُت،  نََة في الِفْقَرِة ال�أولى )َقْرَيتي، َتَنفَّ نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

َكِلماتي، َخَطْوُت، ُخُطواتي(، كُِتَبْت ُمتَِّصَلًة بِما َقْبَلها، َوَتْعني )اأنا(، َوَتعوُد اإِلى الُمَتَكلِِّم نِْفِسِه، 
َوتَُسّمى هِذِه الَكِلماُت َضمائَِر ُمتَِّصَلًة لِْلُمَتَكلِِّم.

)القرية(،  ِهَي  َفَتْعني  اأْهِلها(،  فيها،  )اأَحبُّها،  نَْفِسها  الِفْقَرِة  في  نَُة  الُمَلوَّ الَكِلماُت  اأّما   
َوتَُسّمى ِمْثُل هِذِه الَكِلماِت َضمائَِر ُمتَِّصَلًة لِْلغائِِب.

)اأْهَلها(،  ُهْم  َفَتْعني  ُصدوِرِهْم(،  )َكَرَمُهْم،  نَْفِسها  الِفْقَرِة  في  نَتاِن  الُمَلوَّ الَكِلَمتاِن  اأّما   
َوتَُسّمى ِمْثُل هِذِه الَكِلماُت َضمائَِر ُمتَِّصَلًة لِْلغائِبيَن.

ْسِت، َسطَّْرِت، َمَعِك(، َفُكِتَبْت ُمتَِّصَلًة بِما  نَُة في الِفْقَرِة الثّانَِيِة )َتَنفَّ اأّما الَكِلماُت الُمَلوَّ  
نَُة )َعلّْمُتْم، كُْنُتْم، ُشعوبُِكْم(،  الُمَلوَّ َوالَكِلماُت  َوَتعوُد َعلى الُمخاَطِب،  َوَتْعني )اأنِْت(،  َقْبَلها، 

كُِتَبْت ُمتَِّصَلًة بِما َقْبَلها اأْيضاً، َوَتْعني )اأنُْتْم(، َوَتعوُد َعلى الُمخاَطِب.

ماِئُر الُمتَِّصَلُة َجميُعها اأْسماٌء، ُتْكَتُب َمتَِّصَلًة ِبما َنْسَتْنِتُج:  الضَّ

َقْبَلها، َوَتعوُد َعلى ُمَتَكلٍِّم، اأْو ُمخاَطٍب،اأْو غاِئٍب، 

َوَتُدلُّ َعلى ُمْفَرٍد، َوُمَثًنى، َوَجْمٍع.



23

ميِر الُمتَِّصِل:  اأوَّل�ً- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َوَنَضُع َخّطًا َتْحَت الضَّ

 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:

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

 

ميَر الُمتَِّصَل الُمناِسَب في الَفراغاِت:  ثالِثًا- َنَضُع الضَّ

1 الحاسوُب فيـ  َمْعلوماٌت َقيَِّمٌة.  

. هداُء اأْحياٌء ِعْنَد َربِّـ  2 الشُّ  

٣ اأّمي َواأبي اأِحبُّـ  َكثيرًا.  

ـُ  صاِئٌب. 4 قاَلِت الُمَعلَِّمُة ِلَسْلمى: َراأي  

أمِّ اأْفكاُر الُمَعلِّماِتِكتاُب الطَّالِِب َهديَُّة ال�  اأْقلاُم التَّلاميِذ
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ورقة عمل

 الضمائر )المنفصلة، المتصلة(           

الهدف:اأن يميَز الطالُب بين الّضمائِر المنفصلِة والمتصلة.

التدريب ال�ول:

اأضُع الضميَر المناسَب في المكاِن الخالي من الجمِل ال�آتية:  

1-..........رجاُل الغِد. 
2- استمعـ.....اإلى شرح معلمتنا.

٣-..........تُحُب الوطَن. 
4- اأحبُّ مدرستـ............ 

٥-..........طاهُر القلِب. 

التدريب الثاني:

اأمثُّل بجملٍة مفيدٍة على ما ياأتي:           

ضمير منفصل للمخاطب المفرد المذكر. 

................................................................

ضمير متصل للمتكلم الجمع

..................................................................

ضمير منفصل للغائب. 

....................................................................

ضمير متصل للمخاطب الجمع المؤنث.

.............................................................



2٥

ْكَل الُمناِسَب لِلتّاِء )ت، ة(؛ لُِنْكِمَل الَكِلماِت:اأول�ً- نََضُع الشَّ

ِه، ثُمَّ َتْلَسَعُه  ـَ اأْن َتْدُخَل كُلَّ َمساٍء َبْيـ سامي، َفَتَقَع َعلى َخدِّ اْعتاَد َبعوض

، َفكََّر سامي في َطريَقـ لِْلتََّخلُِّص ِمَن الَبعوَضـ ، َوَتْهُرَب ُمْسِرَعـ لَْسَعـ َشديَد

. ، َواأْن َيُرشَّ الَبْيـ بُِمبيٍد َحَشِريٍّ ، َفَراأى اأْن ُيْغِلَق النّاِفَذ  الُمْزِعَجـ

ُبها:ثانياً- نَْسَتْخِرُج الَكِلماِت الَّتي كُِتَبْت بَِشْكٍل َغيِر َصحيٍح، ثُمَّ 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.

 : فِّ الّراِبِع اأنَّ َتَعلَّْمنا في الصَّ

كوِن، تُْلَفُظ تاًء َمَع  * التّاَء اْلَمْربوَطَة: ِهَي التّاُء الَّتي تُْلَفُظ هاًء ساِكَنًة ِعْنَد الَْوْقِف َعَلْيها بِالسُّ

ِة، َوالَْكْسَرِة، َوتُْكَتُب هَكذا )ة، ـة(. مَّ الَْحَركاِت الثَّلاِث: الَْفْتَحِة، َوالضَّ

ِة،  مَّ َوالضَّ الَْفْتَحِة،  الثَّلاِث:  الَْحَركاِت  َمَع  تاًء  تُْلَفُظ  الَّتي  التّاُء  ِهَي  اْلَمْبسوَطَة:  التّاَء   *

كوِن، َوتُْكَتُب هَكذا )ت(. َوالَْكْسَرِة، َوَتْبقى َعلى حالِها اإَذا َوَقْفنا َعَلْيها بِالسُّ

ْملاُء: التّاُء الَمْربوَطُة والتّاُء الَمْفتوَحُة )اْلَمْبسوَطُة( ال�إِ
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: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:
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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.

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

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

أْرجاِء  النّائِموَن اْسَتْيَقَظْت ال�

  النَّدى 

 َعَسلاً

فوِح َعنالِجباِلالسُّ الظّلاُمِ

ألْحاِن ال�
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ورقة عمل )اللام الشمسية والقمرية(

اإلى ل�ٍم  التعريف(، ونصنفها  بـ )ال  ال�أسماَء المعرَّفة  ِمنها  آتيَة، ثمَّ نَستخرج  ال� نَقَراأ الجمَل   -1

شمسيٍة ول�ٍم قمريٍّة:

أبطاُل زينَّوا صفحاِت التّاريِخ.  اأ- ال�

ب- المجتمُع ُيشبُه الّسفينة.

الّلام القمريةالّلام الشمسية

2- نََضُع الشكَل المناسَب للتّاِء ) ت، ة (؛ لُنكمَل الكلماِت:

ـَ.........       ،  َكَتَبـ..........    ، تُفاَحـ............   ، َبْيـ.............. َخول

_____________________

أمنيات مع اأطيب ال�
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الفهم وال�ستيعاب

اأول�ً- اأقراأ النص قراءة فاهمة ثّم اأجيب عن ال�أسئلة التي تليه: )٥ علامات(

ُرِوَي اأنّه كاَن يعيُش في مكَة رجٌل فقيٌر متزوٌج من امراأٍة صالحٍة قالت له ذاَت يوٍم: يا زوجي ليَس عندنا طعام ناأكله، فخرَج 
الرجُل اإلى السوِق يبحُث عْن عملٍ ، ولكنُه لم يجْد اأيَّ عمل، وبعد اأن اأعياُه البحث، توجَه اإلى بيِت اللهِ الحراِم، وصلى هناك 
َركعتين واأخَذ يدعو اللَه اأن يفّرَج عنُه هّمهُ وما اأن انتهى مَن الدعاِء وخرَج اإلى ساحةِ الحرِم وجَد كيساً، التقطُه وفتحُه، فاإذا فيه 
األَف ديناٍر. ذهَب الرجُل اإلى زوجتِه يفّرحها بالماِل ولكنها قالت لُه: ل�بّد اأن ترّدَ هذا الماَل اإلى صاحبِه فاإنَّ الحرم ل� يجوُز التقاط 
لقطته، وبالفعل ذهَب اإلى الحرِم ووجَد رجلاً ينادي: َمْن وجَد كيسًا فيِه األَف دينارٍ؟ فرَح الرجُل الفقيُر، وقال: اأنا وجدته، 
فخْذ كيسَك، فنظَر اإليِه المنادي ثم قاَل له: خِذ الكيَس فهو لك، ومعُه تسعة اآل�ٍف اأخرى، استغرَب الرجُل الفقيُر، وقاَل له: 
ولماذا، قاَل المنادي: لقد اأعطاني رجٌل من بلاِد الشاِم عشرَة اآل�ِف ديناٍر، وقال لي: اطرْح منها األفاً في الحرم، ثم ناِد عليها، 

نُّه اأمين. فاإن رّدها اإليك َمْن وجدها فادفِع الماَل كلَُّه اإليِه فاإ

اأول�ً- 

جابِة الصحيحِة: )4علامات( اأ- اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ
1- كم كاَن المبلغ الذي وجدُه الرجُل في داخِل الكيس؟

اأ- األف درهم          ب- مئة دينار             ج- عشرة اآل�ف دينار              د- األف دينار 
2-  ما معنى كلمة رّدها ؟

اأ- اأخَذها               ب- اأعاَدها              ج- اأجاَبها                         د- وجَدها
٣- اأذكُر ضدَّ كلمة )فقير(: 

اأ- غنّي                  ب- سعيد              ج- حزين                          د- مريض
4- ما نوُع ال�أسلوِب في جملة »مْن وجَد كيسًا فيه األف دينار؟«

اأ- اأسلوب نفي        ب- اأسلوب تعجب        ج- اأسلوب استفهام                د- اأسلوب نهي

ب- اأقترح عنوانًا مناسبًا للنص.....................................                          )علامة(

ثانيًا- اأقراأ الفقرَة ال�آتيَة قراءًة فاهمًة ثّم اأجب عن ال�أسئلة التي تليها: )8 علامات( 

ِتِهم، وهم عنواُن َمجِدها، وهم َخيُر من جاَد، وخيُر من اأعطى ؛ حملوا اأرواَحُهم على راحاتِهم،  هؤل�ِء ال�أبطاُل تاُج اأمَّ  
واألَقوا بها في المخاِطِر، ما خاَرت لَُهم عزيمة، وما َضُعفوا، وما استكانوا، منُهم من َقَضى شهيداً، ومنُهم من ماَت على العهِد 

بطلاً اأبّيًا. 

جابِة الّصحيحِة: )4علامات( اأ- اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

1- ما عنواُن النِّص الذي اأخذْت منه هذه الفقرُة؟

اأ- مرحى للاأبطال         ب- عظمة الخالق       ج- اأحبُّ قريتي              د- كي ل� تغرق السفينة 

2- ما معنى كلمة اأبيًا؟ 

اأ- شهيداً                  ب- ميتاً                 ج- رافضاً للّذل               د- ضعيفاً 

اختبار نهاية الوحدة
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 ٣-  ما مفرُد كلمِة ال�أبطال؟

اأ- بطلٌة                   ب- باطٌل                ج- مبطٌل                    د- بطٌل

4- اإلى من يعوُد الضميُر المتصُل« الهاء » في كلمة » منهم  »؟

أبطاِل                  ج- الكاتِب                  د- ل�شيَء مّما ُذكر اأ- الشهيِد             ب- ال�

ب- اأذكر صفتين للاأبطال وردت في الفقرة؟ )علامة(

.............................................................................................

ج- اأوّضُح جماَل التصويِر في عبارِة »هؤل�ِء ال�أبطاُل تاُج اأمَِّتِهم« )علامة(

.............................................................................................

د- اأستخرُج من الفقرة كلمتين مترادفتين: )علامة(

.............................................................................................

ه- اأستخرُج من النّّص: )علامة (

1- ضميراً منفصلاً:............................. 2- اسماً:...................................

المحفوظات )9 علامات(

اأقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثّم اأجيب عن ال�أسئلة التي تليها: 

وترى الينابيَع الّشهيَّة حيَن رقَّ هديُرها 
وهناَك اأجنحُة النسائِم والحنــاُن يثيُرها 
تطفو على الينبوِع َكْيما تستحُم عطوُرها  

1- َمْن ناظُم هذه القصيدة؟..........................................................  )علامة(

2- اأستنتُج الفكرَة الرئيسَة من القصيدِة................................................. )علامة(

٣- اأوضُح جماَل التّصويِر في البيِت السابق. )علامة(

.............................................................................................

أبيات: ) علامتان ( 4- اأستخرُج من ال�

- ضميراً متصلاً:..........................

- فعلاً:...............................

٥- اأكتُب مقطعاً اأحفظه من قصيدة ) اأناديكم  ( )4 علامات (

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
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القواعد ) 12 علامة (

جابِة الصحيحِة: )4 علامات( السؤال ال�أول: اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

آتية 1- ما ال�سُم في الكلماِت ال�

اأ - َكَتَب         ب- تحريُر                      ج- َدَرَس                     د- في

آتية 2- ما اسُم العلِم في الكلماِت ال�

اأ- فلسطين        ب-  اأحمد                    ج- كتاب                     د- )اأ + ب(

٣- اأحدد الّضمير المنفصل: 

اأ- هم             ب- ت                       ج- ها                         د- ) ب + ج (

4- ما نوع كلمة )هي( من حيث اأقسام الكلام؟

اأ- اسم           ب-  فعل                      ج- حرف                    د- ل� شيء مما ذكر

السؤال الثاني: نكمل الفراغات ال�آتية بما هو مطلوب :     ) 6 علامات (

1-.......................... سبيلُنا اإلى النصر.  ) اسم معّرف بالـ التعريف(

2- الشهداُء اأحياٌء عنَد ربـ..... .                ) ضمير متصل (

٣-..................... هي اأول زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ) اسم علم مؤنث ( 

أّمهاُت............... مصدُر الحناِن.     ) ضمير منفصل ( 4- ال�

٥- نسعى جميعاً للعيش في مجتمع ٍ........... .       ) اسم منون (

٦- العلُم .......... الصغِر، كالنقِش في الحجِر.  )حرف جر (

السؤال الثالث: اأمثُّل بجملٍة على ما ياأتي: ) علامتان (

- ضميٍر منفصٍل للمتكلم الجمع..............................................................
- ضميٍر متصٍل  ...............................................................................

ملاء: )6علامات ( ال�إ

السؤال ال�أول: اأصحُح ال�أخطاَء الواردة َفي الجمِل ال�آتية ِ:     )علامتان (
الّقمُر نعمُت الرحمن........................................................................

َسَقَطْة قطرُة الّماِء على ال�أرِض.............................................................

السؤال الثاني:  اأجيُب بنعمٍ  اأْو  ل� على الجمِل ال�آتيِة:     )علامتان (

1- )          (  التاُء المربوطُة تُنطُق هاًء عنَد الحركِة.
2- )          ( تُكتُب اللاُم في ) ال ( عندما نلفظها وتُحذُف اإذا لْم تُلفظ.

أْسئلة انَْتَهِت ال�


