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لاء
إِال� ْم ُ
َ
الخ ُّط
التَّعبي ُر

نص ِ
بخط النّسخ
كتاب ُة ٍّ
ناس َب ِة ٢٧
مات ال ُم ِ
َراغات بِال َك ِل ِ
َم ْل ُء الف ِ
٢٦

ِ
توظيف
رين عَلى
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال ّط َل َب ِة َب ْعدَ الا ْن ِتها ِء ِم َن الوحد ِة ال ُمتمازج ِة ،والتَّفا ُع ِل َم َع ال� أ ْن ِش َط ِة� ،أ ْن َيكونوا قا ِد َ
الم ِ
(الاس ِتما ِع ،وال ُمحا َد َث ِة ،وال ِقرا َء ِة ،وال ِكتا َب ِة) ،في الاتصال والتواصل ِم ْن ِخ ِ
لال:
هارات ال� أ ْر َب ِع ْ
َ

الاس ِتما ِعَ ،وال َّتفا ُعلِ َم َعها.
الاس ِتما ِع بِانْ ِتبا ٍه �إِلى نُصو ِ
ص ْ
ْ 1
راء ًة ِ
صام َت ًة.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ص ِق َ
ِ 2ق َ
3
ص ِقراء ًة َج ْهر َّي ًة ُم َع ِّب َرةً.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ِق َ
ئيس ِة في ال ُّنصوصِ.
ْ 4اس ِت ْن ِ
تاج ال� أ ْفكا ِر ال َّر َ
ص ِم ْن ِخ ِ
لال ال�أنْ ِش َط ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِة.
 ٥ال َّتفا ُع ِل َم َع ال ُّنصو ِ
هارات ال َّت ْفكي ِر إِال� ْبدا ِع َّي ِة ال ُعليا الَّتي تُسا ِع ُد ُه ْم في نَ ْق ِد ال َم ْقرو ِء َوال َم ْسمو ِعَ ،و َح ِّل ال ُمشْ ِك ِ
ساب َم ِ
 ٦ا ْك ِت ِ
لات.
راكيب َو�أنْ ٍ
لال ال َّت َع ُّر ِف �إِلى ُم ْف ٍ
ساب َث ْر َو ٍة لُ َغ ِو َّي ٍة ِم ْن ِخ ِ
 ٧ا ْك ِت ِ
ماط لُ َغو َّي ٍة َجديد ٍة.
ردات َو َت َ
ِ ٨ح ْف ِظ َخ ْم َس ِة �أ ْب ٍ
يات� ،أ ْو ثَمانِ َي ِة �أ ْس ُط ٍر ِم ْن كُ ِّل َقصي َد ٍة ِم َن القَصائِ ِد ال ُم َق َّر َر ِة.
ظيف الق ِ
َ ٩ت ْو ِ
َواع ِد َالبسي َط ِة الَّتي َت َعلَّموها.
َ ١٠ت ْو ِ
حيح.
ظيف القَوا ِع ِد إِال� ْملائ َّي ِة بِشَ كلٍ َص ٍ
لال ال َّتعا ُملِ َم َع ك ٍ
َ ١١ت ْطوي ِر َم َل َك ِت ِه ْم في ال َّت ْعبي ِر ِم ْن ِخ ِ
صير ٍة.
َلمات ِض ْم َن نصو ٍ
ص َق َ
راء ِة َو ْف َق �أ ِ
صول َخ ِّط ال َّن ْس ِخ.
ِ ١٢كتا َب ِة ُج ْم َل ٍة �أ ْو ِعبا َر ٍة ِم ْن نُصو ِ
ص ال ِق َ
ٍ
ِّجاهات �إ ْيجاب َّي ٍة تُجا َه دي ِن ِه ْمَ ،ولُ َغ ِت ِه ْمَ ،و َو َط ِن ِه ْمَ ،و ُم ْج َت َم ِع ِه ْمَ ،وبي َئ ِت ِه ْم...
َ ١٣ت َمثُّ ِل ِق َي ٍم َوات

الوحدة ال�أولى
َم ْرحى لِ ْل�أب ِ
ْطال
الاس ِتما ُع
ْ
َص بِ ُع ِ
نوان ِ
(س ُّر ال ِغ ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ياب)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
 1ما ْاس ُم ال َب َط ِل في ال ِق َّص ِة؟
ِ ٢لماذا َدخَ َل ال َق َل ُق �ِإلى َق ْل ِب ال َّز ْو َج ِة؟
َ ٣ك ْي َف َب َّر َر ال َب َط ُل ِل َز ْو َج ِت ِه َت أ�خُّ َر ُه عَ ِن ال َب ْي ِت؟
الح َد ُث ا َّلذي زا َد ِم ْن خَ ْو ِف زَهْ َر َة؟
 ٤ما َ

َ ٥ك ْي َف ْاس ُتشْ ِه َد ال َب َط ُل؟
 ٦ن َِص ُف َ
حال زَهْ َر َة ِع ْن َدما َو َص َلها خَ َب ُر ْاس ِتشْ ها ِد َز ْوجِ ها.
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َم ْرحى لِ ْل�أب ِ
ْطال
ص
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

(ال ُم َؤلِّفونَ)

س َو ِ
لِ ْل� أ ْب ِ
المال؛ َولِذا
َبير ٌة في كُ ِّل �أ َّم ٍة؛ َف ُه ُم الَّذ ْي َن ُي َض ّحو َن بِال َّن ْف ِ
طال َمكا َن ٌة ك َ
اس َو�إ ِن اخْ تلفوا
اس بِ ِه ْمَ ،وكُ ُّل �أ َّم ٍة َت ْف َخ ُر بِ�أ ْبطالُهاَ -والنّ ُ
َخ َل َد ِذ ْك ُر ُه ْمَ ،وا ْع َت َّز النّ ُ
َثير ٍةَ -ف ُه ْم َي َّت ِفقو َن َجميعاً َعلى الا ْع ِتزا ِز بِ�أ ْبطالِ ِه ْم؛ �إِ ْذ لَ ْولا ُه ْم لَ ِ
هانت
ياء ك َ
في �أ ْش َ
ال� أ َم ُم.

3

ال ِقرا َء ُة
س ِس َي َر ُهمَ ،ون َُس ّمي
نَ ْف َت ِخ ُر بِ ِهمَ ،ونَ َت َغنّى بِ�أ ْمجا ِدهمَ ،ونَ ْد ُر ُ
سماء ُهم َعلى الشَّ وا ِر ِع َوال َميادينِ ،
�أ ْولا َدنا بِ�أ ْسمائِ ِهمَ ،ونُ ْط ِل ُق �أ َ
سَ ،و َي َت َمنّى كُ ٌّل ِمنّا
َوال َمعالِ ِم َ
الحضا ِر َّي ِة ،نُ َع ِّط ُر بِ ِذ ْك ِر ِه ُم ال َمجالِ َ
�أ ْن َيكو َن ِم ْث َل ُهمَ ،ف َق ْد َز َّينوا َصف ِ
اس �أ َّن
َحات ال َّت ِ
اريخَ ،و َعلَّموا النّ َ
الح ْن َظلِ:ن ٍ
الح ْن َظلِ َم َع ال ِع ِّز �ألَ ُّذ بِ َكثي ٍر ِم ْن َحيا ٍة َرغي َد ٍة َمدي َد ٍة
شُ ْر َب َك�أْ ِ
َبات شَ دي ِد ال َمرا َر ِة.
س َ
َ
ُي ِ
صاح ُبها ُذ ٌّلَ ،ف َص َنعوا لِ ْل� أ َّم ِة تاريخاً َمجيداً�...إِن ّ ُه ُم ال� أ ْبطا ُل.
َرغي َد ٍة :هانِ َئ ٍة.
َم ْن ِمنّا َي ْنسى خالِ َد َبن ال َولي ِدَ ،و�أ َّم ُعما َرةََ ،و َخ ْولَ َة بِ ْن َت ال� أ ْز َورِ،
يوبيَ ،وقُ ُط َزَ ،و ُع َم َر ال ُمخْ تا َر،
َوطارِقَ َبن زِيا ٍدَ ،و َص َ
لاح ال ِّدينِ ال� أ َّ
َو ُس ْلطان باشا ال� أ ْط َرشَ ،و ِع َّز ال ّدينِ الق َّسامَ ،و َهواري بو َم ْد َين،
َو ِ
السكاكينيَ ،و َغ ْي َر ُه ْم ِم ْن هذ ِه
ياس َر َع َرفاتَ ،و َم ّي زِيا َدةَ ،و َخليل َّ
ضيء ال َع َت َم َة في لَيالينا الحالِ َك ِة؟ الحالِ َك ِة :شَ دي َد ِة ال ُّظ ْل َم ِة.
ال�أقما ِر الَّتي لا َت ُ
غيبَ ،والّتي تُ ُ
طين
بير َقديماً َو َحديثاً ِم ْن ِف َل ْس َ
ه ُؤلا ِء َجميعاً اح َت َض َن ُهم َو َط ُننا ال َك ُ
�إِلى ِم ْص َر َولي ْبياُ ،وصولا ً �إِلى ال�أنْ َدلُسِ.
تاج �أ َّم ِت ِهمَ ،و ُه ْم ُع ْنوا ُن َم ْج ِ
ه ُؤلا ِء ال� أ
ن
م
ر
ي
خ
م
ه
و
ها،
د
ل
طا
ب
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
راح ٌة،
راحاتِ ِهمُ :م ْف َر ُدها َ
ِ
جا َدَ ،و َخ ْي ُر َم ْن �أ ْع َطى؛ َح َملوا �أ ْر َ
واح ُهم َع َلى راحات ِهمَ ،و�أل َق ْوا بِها َو َت ْعني ِ
باط َن َالي ِد.
في ال َم ِ
خاطرِ ،ما خا َر ْت لَ ُه ْم َعزي َم ٌةَ ،وما َض ُعفواَ ،وما ْاس َتكانوا،
َت.
خا َر ْتَ :ض ُعف ْ
ِم ْن ُه ْم َم ْن َق َضى شَ هيداًَ ،و ِ
مات َعلى ال َع ْه ِد َب َطلا ً �أب ّياً
.
ن
م
م
ه
ن
م
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
َ
اس َتكانواَ :ض ُعفوا َوذلوا.
يات َو ُالب
ُ
َوه ِذ ِه ال َّتضْ ِح ُ
طولات الّتي َقدَّموها لَ ْم َت ُك ْن لِم�آر َِب �أب ّياًِ :
رافضاً لل ُّذ ِّل.
راء ُهم َث ْر َوةًَ ،ولا َعقاراًَ ،ب ْل كان َْت في َسبيلِ
شَ خْ ِص َّي ٍةَ ،فما َت َركوا َو َ
َعقاراً� :أ ْرضاً �أو داراً.
رِسالَ ِت ِه ْمَ ،وشُ عوبِ ِهم َو�أ ْوطانِ ِهم؛ لِذا ْاس َت َح ّقوا �أ ْن َيكونوا �أ ْبطالاً،
اريخ ،و�أ ْن ي َظل ِذ ْكرهم ِمس ًكا َفواحاًَ ،فمرحى لَهمِ ،م ْس َكاً :نَ ْوعاً ِم َن ال ُعطورِ.
ّ
َْ َ ُ
ُي َخلِّ ُد ُه ُم التّ ُ َ َ َّ ُ ُ ْ
َم ْر َحىَ :ت ِح َّي ًة.
ف لِ ْل ُج َبنا ِء!
َو�أ ٍّ
:تاريخ حياتِ ِهم.
ِس َي َر ُهم َ
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئ َل ِة آ
َّص:
جوع إ�ِلى الن ِّ
أ� َّو ًلاُ -ن ُ
ال� ِت َي ِة ِبال ُّر ِ
حيح ِة:
حيح ِةَ ،و�ِإشا َر َة ( ) أ�ما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
 1ن ََض ُع �ِإشا َر َة ( ) أ�ما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
�أ -ال� أ ْبطا ُل ُه ْم َم ْن َقدَّموا تَضْ ِح ٍ
يات ِم ْن �أ ْجلِ َغ ْي ِر ِهم.
اريخ.
ص لا َ
يوج ُد َغ ْي ُرهم َع ْب َر التّ ِ
ب -ال� أ ْبطا ُل الَّ َ
ذين ُذ ِكروا في ال َّن ِّ
ج -نَ َت َمنّى َجميعاً �أ ْن نَكو َن ِم ْث َل هؤلا ِء ال� أ ْب ِ
طال.
 ٢ن َُس ّمي َب َط َل ْي ِن ِف َلسطين َّي ِين َو َر َد ِذ ْك ُرهُ ما في ال َّن ِّص.
َ ٣ك ْي َف ن َُم ِّج ُد أ� ْبطا َلنا؟
 ٤ن َْس َت ْن ِت ُج ِم َن ال ِف ْق َر ِة ال أ�ولى َث َ
مات ت َُد ُّل عَ لى َت ْقدي ِرنا ِل ْل أ� ْبطالِ .
لاث َك ِل ٍ
اس أ� ْن ُي َس َّم ْوا أ� ْب ً
طالا؟
ِ ٥لماذا ْاس َت َح َّق َب ْع ُض ال ّن ِ
 ٦ن َْذ ُك ُر َث َ
فات ِل ْل أ� ْبطالِ َو َرد َْت في ال ِف ْقر ِة الثّا ِل َث ِة.
لاث ِص ٍ
جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئ َل ِة آ
ال� ِت َي ِة:
ثا ِني ًاُ -ن َف ِّك ُرَ ،و ُن ُ
َ -1ل ْو خَ َل ِت ال أ� َّم ُة ِم َن ال أ� ْبطالِ َ ،ف َك ْي َف َس َت ُ
كون أ�حوا ُل ُها؟
ِ -2لماذا لا َن ْنسى هؤلا ِء ال أ� ْب َ
طال؟
ِ -3ب َر أْ�يِكَ ،متى ُي َع ُّد ال ِإ�ن ُ
ْسان َب َطل ًا؟
ثالِث ًا-
ُ -١ن َو ِّظ ُف َك ِل َم َة ( َم آ� ِرب) في ُج ْم َل ٍة ُم َ
فيد ٍة ِم ْن �ِإنْشا ِئنا.
 -٢ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم َن ال ِف ْق َر ِة ال أ�ولى َك ِل َم ًة ِض َّد ( ال ِع ِّز).
 -٣ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم َن ال َّن ِّص ُمرا ِد َف ( َض ُعفواَ ،قضى ،جادَ).
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ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ
�أنادي ُك ْم
�أشُ ُّد َعلى �أيادي ُك ْم..
ض َت ْح َت نِعالِ ُك ْم
بوس ال� أ ْر َ
�أ ُ
َو�أقُو ُل� :أ ْفدي ُك ْم
َو�أ ْهدي ُك ْم ِضيا َع ْيني
َو ِدفْ َء ال َق ْل ِب �أ ْعطي ُك ْم
َف َم�أْساتي الَّتي �أ ْحيا
نَصيبي ِم ْن م�آسي ُك ْم.
***
�أنادي ُك ْم
�أشُ ُّد َعلى �أيادي ُكم..
�أنا ما ُه ْن ُت في َو َطني َولا َص َّغ ْر ُت �أ ْكتافي
َو َق ْف ُت بِ َو ْج ِه ُظ ّلامي
َي ِتيماًَ ،عارِياًَ ،حافي
َح َم ْل ُت َدمي َعلى َك ّفي
َوما نَ َّك ْس ُت �أ ْعلامي
َو ُص ْن ُت ال ُعشْ َب َف ْوقَ قُبو ِر �أ ْسلافي
�أنادي ُك ْم� ...أشُ ُّد َعلى �أيادي ُك ْم

�أنادي ُك ْم
َتوفيق َزيّاد

ُه ْن ُتَ :ذلَ ْل ُت.
َن َّك ْس ُتَ :خفَضْ ُت.
ُص ْن ُت :حا َف ْظ ُت َعلى.
�أ ْسلافي� :أ ْجدادي.

إ�ضا َء ٌة:
ِ
سطينيُ ،ولِ َد في َمدي َن ِة النّ ِ
اص َرة،
َت ْوفيق َز ّياد ( 1929م-
1994م):شاع ٌر َوكاتِ ٌب ِف َل
ٌّ
يات الثَّ ْو َر ِة َوال َغ َض ِب ،وفي القَصي َد ِة
ِم ْن �أ ْعمالِ ِه الشِّ ْع ِر َّي ِة� :أشُ ُّد َعلى �أيادي ُكم� ،أ ْغ ِن ُ
الَّتي َب ْي َن �أ ْيدينا َدع َو ٌة �إلى ال َو ْح َد ِةَ ،و َت َحدّي ال ُّم ْح َت ِّل.
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جيب ع َِن ال� أ ْس ِئل ِة ال�آتِ َي ِة:
نُ ُ
حيح َة ِم ْن َب ْينِ ال�أقواسِ:
 1نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
�أ -الشّ ِاع ُر َت ْوفيق َزيّاد ِ
شاع ٌر:

٢
٣
٤
٥
٦
٧

سطيني).
(لُبنانِ ّي ،سور ّيِ ،ف َل
ّ

بُ -ينادي الشّ ِاع ُر:

لسطيني ،ال َع َر َب).
عب ال ِف
داءه ،الشَّ َ
(�أ ْع َ
َّ

جَ -يبدو الشّ ِاع ُر في َقصي َدتِ ِه:

( َق ِويّاً ُم َت َحدّياًَ ،حزيناً َضعيفاًِ ،
خاضعاً ُم ْن َك ِسراً).

شياء الَّتي ُيهديها الشّ ِاع ُر لِ� أ ْبنا ِء َو َط ِن ِه؟
ما ال� أ ُ
قاس ُم الشّ ِاع ُر َم�أْسا َت ُه َم َع �أ ْبنا ِء شَ ْع ِب ِهَ ،ع ْن �أ َّي ِة َم�أْسا ٍة َي َت َحد َُّث؟
َي َت َ
ف �أما َم ال ُم ْح َت ِّل.
ف حا َل الشّ ِاع ِر َوه َو َي ِق ُ
ن َِص ُ
ِ«:و ُص ْن ُت ال ُعشْ َب َف ْوقَ قُبو ِر �أ ْسلافي».
نُ َو ِّض ُح ال َمقصو َد بِ َق ْو ِل الشّ ِاعر َ
ئيستان ،نُ َو ِّض ُح ُهما.
كرتان َر َ
في القَصي َد ِة ِف َ
ن َِص ُل كُ َّل ِعبا َر ٍة في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِل بِ َم ْدلولِها في ال َعمو ِد الثّاني:
�أشُ ُّد َعلى �أيادي ُكم.

الحنان.
الح ُّب َو َ
ُ

ِدفْ ُء ال َق ْل ِب.

داء.
ال َّتضْ ِح َي ُة َوال ِف ُ

ما َص َّغ ْر ُت �أكتافي.

ال َّد ْع ُم َوال ُمسانَ َدةُ.

ض َت ْح َت نِعالِ ُكم.
بوس ال� أ ْر َ
�أ ُ

َت َح ُّم ُل ال َم ْسؤولِ ّي ِة.

َح َم ْل ُت َدمي َعلى َك ّفي.

ِ
الح ْق ُد َوال َكرا ِه َي ُة.
دير.
ْ
الاح ِترا ُم َوال َّت ْق ُ
7

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة:
�أ َّولاً :ال َك ِل َم ُة َو�أ ْقسا ُمها
نَ ْق َر�أ ال� آ َي َة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِال� أ ْل ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
وان ال� أ ْح َمرَِ ،وال� أ ْز َر ِقَ ،وال�أخْ َضرِ:
﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾
(النحل)١٠ :

لاح ُظ �أ ّن ال َك ِل ِ
نُ ِ
ماء،
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر َّ
ماء ،شَ ٌ
راب ،شَ َج ٌر) �أ ْس ٌ
(السما ِءً ،
َوال َك ِل َم َة ال ُم َل َّو َن َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْز َر ِق (�أنْ َز َل) ِف ْع ٌلَ ،وال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن ِة بِاللَّ ْو ِن ال�أخْ َض ِر ِ(م َن ،لَـ ،الواو ،في)
ف.
�أ ْح ُر ٌ

َن ْس َت ْن ِت ُج:
	-الكلمةِ :هي لَ ْف ٌظ َي ُد ُّل َعلى َم ْع ًنى ُم ْف َر ٍدِ ،مثْلْ :اج َت َهد َْت ِ
ِّراس ِة.
فاط َم ُة في الد َ
َ
الاس ُمُ :ه َو ما َد َّل َعلى َم ْع ًنى في نَ ْف ِس ِهَ ،غ ْي ِر ُم ْق َتر ٍِن َب َزمنٍ ِ ،مثْل :خالِ ٌد َخلوقٌ.
	ْ -
الس ْجنِ .
	-ال ِف ْع ُلُ :ه َو ما َد َّل َعلى َم ْع ًنى في نَ ْف ِس ِهُ ،م ْق َتر ٍِن َب َزمنٍ ِ ،مثْلَ :ك َت َب ْت لُ ْبنى رِسال ًة �إِلى �أبيها في ِّ
س
الاس ُمَ ،وال ِف ْع ُل ،مثل :في ال ُق ْد ِ
الح ْر ُ
	َ -
س لَ ُه َعلا َم ٌة َي َت َم َّي ُز بِها ،كَما ْ
فُ :ه َو ما َد َّل َعلى َم ْع ًنى في َغ ْي ِر ِهَ ،ولَ ْي َ
س �إِلّا �أنْت.
َم ْن في ال ُق ْد ٍ
(تميم البرغوثي)

سان� ،أ ْو َح َي ٍ
الاس ُم َق ْد َيكو ُن ْاس َم �إِنْ ٍ
وان� ،أ ْو ن ٍ
َبات� ،أ ْو َجما ٍد� ،أ ْو َغ ْي َر ذلِكَ ِ ،مثْل :خالِ ٌد �أ َس ٌد في الشَّ جا َع ِة.
	ْ -

ريبات:
الت َّْد ُ
َ -ن ْق َر�أ ال�آ َي َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِنَ ،و َن ْست َْخ ِر ُج ِم ْنهُ ما ال� أ ْسما َءَ ،وال� أ ْفعالَ َ ،وال� أ ْح ُر َف:

﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
			
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾
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(النحل)٩-٨ :

الاس ِم
ثانياً� :أ ْنوا ُع ْ
(ال َع َل ُمَ ،و َّ
الضمي ُر)
َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
َذ َه َب ْت ُهدى في ر ِْح َل ٍة �إِلى َمدي َن ِة يافا الَّتي ْاش ُت ِه َر ْت بِ َج ْو َد ِة ُب ْر ُتقالِها ،ثُ َّم زا َر ِت ال�أما ِك َن
التّ ِ
ياء القَدي َم َة فيهاَ .ط ِر َب ْت َو ِه َي َت ْس َم ُع �إِلى �أ ْص ِ
س تُعانِ ُق َص ْو َت
وات �أ ْجرا ِ
س ال َكنائِ ِ
اريخ َّي َةَ ،وال� أ ْح َ
ساج ِدَ ،و َق َض ْت َو ْقتاً ُم ْم ِتعاً َعلى ِ
ال� أ ِ
ذان في ال َم ِ
الجميلِ َ .وفي ال َمسا ِء عا َد ْت �إِلى َب ْي ِتها
شاط ِئها َ
َم ْسرو َرةً.
نُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
ماء �أ ْعلا ٍمَ ،ف ِم ْنها ما َي ُد ُّل َعلى �أ ْشخاصٍِ ،م ْثلُِ ( :هدى)،
مات ال ُم َل َّونَ َة �أ ْس ُ
الضمي ِر ( ِه َي).
َو ِم ْنها ما َي ُد ُّل َعلى َمدي َن ٍةِ ،م ْثلِ( :يافا)َ ،وكَذلِكَ َضمائِ ُرِ ،م ْث ُل َّ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

 كُ ُّل ْاس ِم شَ خْ صٍ� ،أ ْو َب َل ٍدَ :د ْولَ ٍة� ،أ ْو َق ْر َي ٍة� ،أ ْو َمدي َن ٍة،...الجزائِ ُر قُ ْط ٌر
ُه َو ْاس ُم َع َل ٍمَ ،و ُه َو ِم َن ال� أ ْسما ِءِ ،مثْلَ :
َع َربِ ٌّيَ ،و ُم َح َّم ٌد �إِما ُم ال�أنْ ِبيا ِءَ ،و َم ْن ِمنّا لا َي َت َذكَّ ُر َخ ْولَ َة
بِ ْن َت ال� أ ْز َورِ.
عاض بِ ِه؛ لِلدَّلالَ ِة َعلى ْاس ٍم � َآخ َر،
 َّالض ُ
ميرُ :ه َو ْاس ٌم ُي ْس َت ُ
ِمثْلِ :ه َي ُم َت َف ِّو َق ٌة.
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ريبات:
الت َّْد ُ
�أ َّولاًَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْست َْخ ِر ُج ِم ْنها ال� أ ْسما َء (ال َع َل َمَ ،و َّ
الضمي َر):
لاح
ن َْح ُن لا نَ ْنسى خالِ َد ْب َن ال َولي ِدَ ،و�أ َّم ُعما َرةََ ،و َخ ْولَ َة بِ ْن َت ال� أ ْز َورَِ ،وطارِقَ ْب َن زِيا ٍدَ ،و َص َ
ال ّدينِ ال�أيّوبِ َّيَ ،وقُ ُط َزَ ،و ُع َم َر ال ُمخْ تارَِ ،و ِع َّز ال ّدينِ الق َّسامَ ،و َدلا َل ال َم ْغ ِربِ ّيَ ،و ِ
ياس َر َع َرفاتَ ،فه ُؤلا ِء
تاج ال� أ َّم ِةَ ،و ُع ْنوا ُن ال َم ْج ِدَ ،و ُه ْم َخ ْي ُر َم ْن جا َدَ ،و َخ ْي ُر َم ْن �أ ْعطى.
َجميعاً ُ
راغات بِما ُي ِ
ِ
س:
ثانِي ًاَ -ن ْم َل� أ ال َف
ناس ُبها ِم ْن ال� أ ْسما ِء الّتي َب ْي َن ال� أ ْقوا ِ
سَ ،ن ْح ُنَ ،س َب ْسطية� ،أنا)
( ُه َو ،ال ُق ْد ُ
طين ال أ� َب ِد َّي ُة.
ِ
عاص َم ُة َد ْو َل ِة ِف َل ْس َ

١
ُ ٢م َح َّم ٌد ُمثاب ٌرَ ،و
٣
٤

ُم َت َف ِّو ٌق في ت َْحصي ِل ِه ِّ
راس ِّي.
الد ِ

َب ْل َد ٌة أ� َث ِر َّي ٌة َت َق ُع في ُمحا َف َظ ِة نا ُب ُل َس.
		
�ِإ ْن أ� ْش َر َق ُص ْب ُح

ن َْه ُج ُر ال َّن ْو َم َون َْصحو

(سليمان العيسى)

اس ُم َح َي ٍ
اس ُم
ثالِث ًا -نُ َصنِّ ُ
اس ُم َجما ٍدْ ،
وانْ ،
(اس ُم َع َل ٍمْ ،
ف ال� أ ْسما َء ال�آتِ َي َة إ�ِلى َما َي أ�تيْ :
َن ٍ
بات ،ضَ مائِ ُر):
( ُكتُب� ،أنا� ،أ َنسُ ،ر ّمان ،طا ِو َلةُ ،خ ّفاش� ،أ ْنتُ ،مهَ نَّد ،فاديَ ،ب َندو َرةَ ،ق َلم� ،أ ْفعىَ ،م ْوز،
هُمُ ،صمود ،قِ ْرد).
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لاء:
إِال� ْم ُ

ال ّلا ُم ال َق َم ِر َّي ُة َوال ّلا ُم َّ
الش ْم ِس َّي ُة

ف ال ّرا ِب ِع �أنَّ:
َت َع َّل ْمنا في الصَّ ِّ
* ال ّلا َم َّ
ف الَّذي َب ْعدَها ُمشَ دَّداً.
الح ْر ُ
الش ْم ِس َّي َةِ :ه َي ال ّلا ُم الَّتي تُ ْك َت ُب َولا تُ ْلف َُظَ ،و َيكو ُن َ
* ال ّلا َم القمريةِ :ه َي ال ّلا ُم الَّتي تُ ْك َت ُبَ ،وتُ ْلف َُظ.
فائِدَ ٌة إ�ِملائِ َّي ٌةُ :ت ْك َت ُب ال ّلا ُم في (ال) ال َّت ِ
واء �ألُ ِف َظ ْت �أ ْم لَ ْم ُت ْلف َْظ.
عريف دائِماًَ ،س ٌ
سماء ال�آتِ َي َةَ ،ونُ َم ِّي ُز َب ْي َن ال� أ ْسما ِء الَّتي لا ُمها شَ ْم ِس َّي ٌةَ ،وال� أ ْسما ِء الَّتي لا ُمها َق َم ِر َّي ٌة:
�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال� أ َ
الج ُّو ،ال َع َم ُل ،ال َو َرقُ ،الدّا ُر ،الق َْه َوةُ ،ال َّط ْي ُر،
َّ
(الص ْو ُت ،ال َم َط ُر ،ال ُّتجا ُر ،ال َغ ْي ُث ،الشَّ وا ِر ُعَ ،
صيف).
ال َك ُّ
ف ،ال َّر ُ
ال� أ ْسما ُء الَّتي لا ُمها َش ْم ِس َّي ٌة ال� أ ْسما ُء الَّتي لا ُمها َق َم ِر َّي ٌة
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ماء ُم ِ
ناس َب ٍة َت ْب َد�أ بـِ (ال) ال َّت ِ
ثانِياً -نَ ْم َل� أ الف ِ
عريف:
َراغات بِ�أ ْس َ
كان إِال� ِ
ِم ْن �أ ْر ِ
يمان.
.
َو
.
َو
في ال ِبحارِ.

 -1ال�إ يما ُن بِالقَضا ِء َو
َ -2تشْ َت ِه ُر �أريحا بِزِرا َع ِة
لاق ِ
ِ -3م ْن �أخْ ِ
الكرا ِم
عيش
َ -4ت ُ

(مه ّمة بيت ّية)
ثالِثاً -نَ ْك ُت ُب َخ ْم َس َة �أ ْسما ٍء َت ْب َد�أ بِال ّلا ِم ال َق َم ِر َّي ِةَ ،و َخ ْمس َة �أ ْسما ٍء َت ْب َد�أ بِال ّلا ِم الشَّ ْم ِس َّي ِة:
�أ ْسماءٌ َت ْبدَ �أ بِال ّلا ِم ال َق َم ِر َّي ِة:
�أ ْسماءٌ

َت ْبدَ �أ

بِال ّلا ِم

َّ
الش ْم ِس َّي ِة:

َ
الخ ُّط:
نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:
(النحل)٦ :

12

ورقة عمل
اللام القمرية واللام الشمسية

الطالب بين اللام القمري ِة واللام الشّ مسية.
الهدف�:أن يمي َز
ُ

ـص ال�آتــي ثــم نســتخرج ال�أســما َء التــي لا ُمهــا قمريــة وال�أســماء التــي
ه ّيــا بنــا نقــر أ� النّـ َّ
لا ُمهــا شمســية:
ٍ
ٍ
حيــوان �آخــر،
صــوت �أ ّي
حيــوان �أ ْن يقلــ َد
«كان �أحــ ُد الحكمــا ِء يســتطي ُع تعليــ َم �أ ّي
َ
ِ
ِ
الحيوانــات وبــد�أ بتعلي ِمهــم �أ
الحيوانــات ال�أخــرى.
صــوات
فجمــ َع عــددا مــن
َ
ّعلــب الــذي اســتطا َع تقليــ َد الد ِ
وحيــن
ّيــك �إلــى حظيــر ِة الدّواجــن،
وبعدهــا،
َ
ذهــب الث ُ
َ
صــوت الد ِ
ّجاجــات فالتهــ َم عــددا منهــا.
خرجــت �إليــه الد
ّيــك
قلّــ َد
ْ
ُ
َ
خرجــت
ثغــاء الماعــ ِز
وحيــن قلّــ َد
ئــب �إلــى حظيــر ِة الماشــي ِة،
ْ
َ
وذهــب ال ّذ ُ
َ
َ
ِ
ُ
صــوت الطّيــو ِر �إلــى
القــط الــذي تعلــ َم تقليــ َد
وذهــب
�إحدا ُهــن ،فالته َمهــا،
َ
العــش ،فالته َمهــا.
فراخــه مــن
خرجــت
وحيــن قلّــ َد صو َتــه
عــش �أحــ ِد الطّيــو ِر
ُ
ْ
َ
ِّ
ِّ
ـات �إلــى الحكيـ ِم تريـ ُد �أن تتعلـ َم تقليـ َد ال�أصـ ِ
ـوات لتقــو َم ب إ�يــذا ِء ال�آخريــن.
وحي َنهــا ذهبـ ْ
ـت الحيوانـ ُ
ــن يســتخدم
وحيــن علــ َم الحكيــ ُم برغب ِتهــم فــي ال�أذى
رفــض تعلي َمهــم وقــال� :إ ّن َم ْ
َ
َ
المعرف َة ل�إ يذا ِء ال�آخرين ف إ�ن ّه لا يستحقُها».
ال�أسماء التي لامها قمرية

ال�أسماء التي لامها شمسية

13

التَّ ْعبي ُر:
مات ال ُم ِ
ص ال�آتي بِال َك ِل ِ
ِ
ناس َب ِة ِم َن ال ُم ْستَطيل ،ثُ َّم َن َض ُع
َن ْم َل� أ ال َف
راغات في النَّ ِّ
ص:
ُع ْنوان ًا للنَّ ِّ
ال ِب ْئ ِر
ش
بِ َع َط ٍ

اله ِ
لاك
َ
ذاء ُه
ِح َ

ا ْر َتوى
شُ ْك ٍر

نَ َز َل
َص ِع َد

َر ُج ٌل

شَ دي ٍد ،ثُ َّم َر�أى بِئْراً ِم ْن َبعي ٍدَ ،ولَ ّما
انْ َق َط َع
الصحرا ِء ،فشَ َع َر
في َّ
ِ ،
وع ْندَما َخ َر َج
فيها َفشَ ر َِب َح َّتى ا ْر َتوىَ ،ح ِم َد الل َه الَّذي نَ ّجا ُه ِمن َ
وص َلها
َ
َ ،و�أ ْم َس َك ُه
ِم َن
َو َج َد َك ْلباً َي ْل َه ُث� ،أ ْش َف َق َع َل ْي ِهَ ،ف َن َز َل في ال ِب ْئ ِر َم َّر ًة ثانِ َي ًةَ ،و َم َل� أ

الماء لِ ْل َك ْل ِب ،فشَ ر َِب ال َك ْل ُب َحتّى
بِ�أ ْسنانِ ِه ،ثُ َّم
ِم َن ال ِب ْئرَِ .ق َّد َم ال َّر ُج ُل َ
َو ِع ْر ٍ
فان.
نَ َظ َر �إِلى ال َّر ُج ِل نَ ْظ َر َة
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 ،ثُ َّم

الوحدة الثّانية
�أ ِح ُّب َق ْر َيتي
الاس ِتما ُع
ْ

ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
َص بِ ُع ْنوان (�أ ْنت ُْم ضُ يو ُفنا)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
ياح َّي ِة؟
الس ِ
َ 1ك ْي َف َذهَ َب ِت العا ِئ َل ُة في ِر ْح َل ِتها ِّ
ِ ٢لماذا َل ْم َي َت َن َّب ْه أ� ْفرا ُد العا ِئ َل ِة �ِإلى ُمرو ِر ال َو ْق ِت؟
ِ ٣ل َم َض َّل ِت العا ِئ َل ُة َطري َقها؟
ريق عَ ْو َد ِتها؟
 ٤ما ا ّلذي َر أ� ْت ُه العا ِئ َل ُة ِم ْن َب ٍ
عيد في َط ِ
الض ُ
 ٥ب َِم فوجِ َئ ُّ
باح؟
يوف َب ْع َد ُشروقِ َش ْم ِس َّ
الص ِ

 ٦ماذا َ
حين َس أ�لو ُه عَ ْن َصني ِع ِه َم َع ُهم؟
قال ال َعجو ُز ِل ُضيو ِف ِه َ
الض ُ
يوف َوهُ ْم ُي َود َ
 ٧ما ال ِعبا َر ُة ا ّلتي َر َّددَها ُّ
ِّعون ال َعجو َز ْي ِن؟
هذ ِه ال ِق َّص ِة.
 ٨ن َْس َت ْن ِت ُج ال ِق َي َم ا ّلتي َن َت َع َّل ُمها ِم ْن ِ
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�أ ِح ُّب َق ْر َيتي
ص
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

(ال ُم َؤلِّفونَ)

َي ِح ُّن إِال� ْنسا ُن َد ْوماً �إِلى ال َم ِ
واء
كان الَّذي ُولِ َد في ِهَ ،ونَشَ �أَ ،و َت َر ْع َر َعَ ،س ٌ
الحنينِ
ص الَّذي َس َن ْق َر ُؤ ُه َي َت َحد َُّث َعنِ َ
�أكا َن َمدي َن ًة� ،أ ْم َق ْر َي ًة� ،أ ْم با ِد َي ًةَ ،وال َّن ُّ
ياء تُ َح ِّب ُب إِال�نْسا َن فيهاَ ،و َت ْج َعلُ ُه َ -و�إ ْن فا َر َقها-
�إِلى ال َق ْر َي ِةَ ،وما فيها ِم ْن �أ ْش َ
لا َي ْنساها �أ َبداً.
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ال ِقرا َء ُة

َق ْر َيتي لَ ْي َس ْت �أ ْج َم َل القُرىَ ،و ِ
لك َّنها -بِال َّت�أْكي ِد� -أ َح ُّبها �إِلَ َّي ،فيها
َت َنف َّْس ُت �أ َّو َل �أنْفاسيَ ،وفيها نَ َط ْق ُت �أولى َك ِلماتيَ ،وفيها َخ َط ْو ُت �أولى
ُخ ُطواتيَ ،وفيها �أ ْهليَ ،و�أقارِبيَ ،و�أتْرابيَ ،و�أ ْص ِدقائي.
َقاء ُصدو ِر ِهمَ ،و ُح ْس ُن ُمعا َم َل ِت ِهم،
ُت ْع ِج ُبني َبسا َط ُة �أ ْه ِلهاَ ،وك ََر ُم ُهمَ ،ون ُ
َبير ٌة ِ
عاونُ ُهم في �أ ْف ِ
واح َدةٌ.
َو َت ُ
راح ِهم و�أ ْحزانِ ِهمَ ،وك�أنَّما ُه ْم �أ ْس َر ٌة ك َ
فيف
تاءهاَ ،و َح َّرها َو َب ْر َدهاَ ،و َطلَّ َة ال َق َمرَِ ،و َح َ
�أعْشَ ُق َص ْيفَها َو ِش َ
س
فاس َّ
الص ِ
باحَ ،و�إ ِْشرا َق َة الشَّ ْمسَِ ،و َو ْه َج ال َّظ َ
هير ِةَ ،وشَ ْم َ
الشَّ َجرَِ ،و�أنْ َ
ال�أصيلِ...
ثيرني نَسي ُمها ال َعلي ُل الَّذي َيخْ لو ِم َن ال ُم َل ِّو ِ
ثات الّتي َت ْت ُركُها َعوا ِد ُم
ُي ُ
ال ُم َح ِّر ِ
واح.
ش ال� أ ْبدا َن وال� أ ْر َ
كاتَ ،ي ُه ُّب َف ُي ْن ِع ُ
ارات ،ولا ا ْز ِدحــا َم �أ ْسـ ٍ
ـب س ـ ّي ٍ
ـواق،
ُي ُ
ريحنــي ُهدوؤُهــا؛ َفــلا َص َخـ َ
جيــج � ٍ
آلات.
ولا َض َ
ض ال َم ْجبولَ ِة بِ ِدما ِء الشُّ هدا ِءَ ،و�أ ْجسا ِد ال�آبا ِء،
�أ ِح ُّب فيها رائِ َح َة ال� أ ْر ِ
احين.
و َع َر ِق الف ّل َ
الص ِاف َي َة ،و ِهي َتغ ِْس ُل َع َرقَ ِ
العاملَِ ،وتُ ْط ِف ُئ
�أ ْهوى َينابي َعها ال ُم َت َدفِّ َق َة ّ
ش الظّ ْم�آ ِنَ ،و َت ْروي َظ َم�أ ال� أ ْرضَِ ،ف ُتخْ ر ُِج �أ ْط َي َب الثِّمارِ.
َع َط َ
�أ ِح ُّب َم ْر�أى �أ ْغ ِ
نامها َو�أ ْبقارِها و ِه َي سائِ َم ٌة في ُم ِ
روجها َو ِجبالِها
َض َج ْذلى بِ َرشا َق ٍة َو ُحبورٍ.
َو ِشعابِهاَ ،...و�أ ِح ُّب َح َيواناتِها َالب ِّريّ َة َو ِه َي َت َتراك ُ
ض َص ْدري َر َج ْع ُت �إِلَ ْيها� ،أنا ُم في ِحضْ ِنها
كُلَّما َض ِج ْر ُتَ ،وانْق ََب َ
ساء ُل في ِس ّري َو َج ْهري:
الد ِّاف ِئ ،و�أ َت َذكَّ ُر �أيّا َم ُطفولَتي َ
الجمي َل َة فيهاَ ،و�أ َت َ
َمتى �أ ْس َت ِق ُّر في َق ْر َيتي ِم ْن َجدي ٍد َب ْعدَما �ألْ َه ْتني َحيا ُة ال َمدي َن ِةَ ،وشَ َغ َل ْتني
ال ُّدنْياَ ،ف�أ ْص َب ْح ُت كال َّظ ْم�آ ِن الّذي َيشْ َر ُب ِم ْن ما ِء َالب ْحرَِ ،وكُلَّما شَ ر َِب
ا ْزدا َد َع َطشاً؟

�أتْرابيَ :م ْن ُه ْم في ِم ْث ِل
ِسنّي.

َص َخ َبَ :ص ْوتاً ُم ْر َت ِفعاً.

سائِ َم ٌةِ :
راع َي ٌة.

ِشعابِهاُ :م ْف َر ُدها ِش ْع ٌب،
هي َطري ٌق َب ْي َن َج َب َل ْينِ .
َو َ
َج ْذلىَ :فر َِح ٌة.
ُحبو ٌرُ :سرو ٌر.
الضيقِ .
س بِ ّ
انْق ََب َ
ض� :أ َح َّ
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
١

٢
٣
٤
٥

جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئل ِة آ
ال� ِت َي ِة:
�أ َّولاًَ -نعودُ إ�ِلى الن ِّ
َّصَ ،و ُن ُ
الج َم ِل ال آ� ِت َي ِة ب َ
ن َْم َل أ� ال َف َ
ناس َب ِة.
الم ِ
راغات في ُ
ِالك ِل َم ِة ُ
.
�أ -نَسي ُم ال َق ْر َي ِة
.
ب� -أ ِح ُّب �أ ْر َضها ال َم ْجبولَ َة بِ ِدما ِء
ج� -أ ِح ُّب َم ْر�أى �أ ْغ ِ
.
نامها َو�أ ْبقارِها َو ِه َي
الهدو ِء في ال َق ْر َي ِة.
ن َْذ ُك ُر َمظا ِه َر ُ
نابيع في ال َق ْر َي ِة.
نُ َو ِّض ُح �أ ْه ِم َّي َة َالي ِ
َمتى َيعو ُد الكاتِ ُب �إلى َق ْر َي ِت ِه؟
ئيس َة في ال َّد ْرسِ.
ن َْس َت ْن ِت ُج ال ِف ْك َر َة ال َّر َ

جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِي ًا -نُ َف ِّك ُرَ ،ونُ ُ
وانات َب ِّر َّي ٌة ،نَ ْق َتر ُِح وسائِ َل لِ ِحما َي ِتها.
طين َح َي ٌ
 -1في َو َط ِننا ِف َل ْس َ
ف َع ْن َحيا ِة ال َق ْر َي ِة ،نُوا ِز ُن َب ْي َن ُهما.
َ -2حيا ُة ال َمدي َن ِة َتخْ َت ِل ُ
فن ِ
ُحاف ُظ َعلى َج ِ
مال َق ْر َي ِتنا؟
َ -٣ك ْي َ
مات َت ُد ُّل َعلى ُح ِّب الكاتِ ِب لِ ْل َق ْر َي ِة ،نَ ْذك ُُرها.
ص َك ِل ٌ
َ -٤و َر َد في ال َّن ِّ
ثالِث ًا( -مه ّمة بيت ّية)
ص ِض َّد كُ ٍّل ِم ْن� :أ ْف ِ
راح ِه ْمُ ،هدو ٍءَ ،ح ٍّرَ ،ج ْهري.
 -1ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
راح� ،أ ْحزانٌ.
واح� ،أ ْسواقٌ� ،أ ْف ٌ
الجمو ُع ال�آتِ َي ُة� :أ ْبدانٌ� ،أ ْجسا ٌد� ،أ ْر ٌ
ص ُ
َ -2و َر َد في ال َّن ِّ
نَ ْك ُت ُب ُم ْف َر َد كُ ٍّل ِم ْنها.
ص َعشْ َر َم ّر ٍ
اتَ ،علا َم َي ُد ُّل ذلِكَ ؟
َ -3ت َك َّر َر ْت َك ِل َم ُة (�أ ِح ُّب) في ال َّن ِّ
َ -4و َر َد ْت في ال ِف ْق َر ِة ِ
مات دال ّ ٌة على َص ْو ٍت ،ن َْس َتخْ ر ُِجها.
الخام َس ِة َك ِل ٌ
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ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ

ت �أ ْنسى َق ْر َيتي
َل ْس ُ

بيع َيزو ُرهـا
أ�نـا لَ ْس ُت �أنْـسـى َق ْر َيتـي َو َهـوى الـ َّر ِ
َف َت
ـمـــوج ِفــ ْيــ ِه ُحـقـولُـهــا َونَـخـيلُــها َو ُطيـو ُرهـا
ُ
يـاح َد ِ
جـاجـها ال َوثّ ِ
اب َت ْصحو دو ُرها
َو َعلـى ِص ِ
ـنيرها
َت ْسـ َتـقـب ُل الف ْ
َـج َـر َ
الجـميـ َل َوقـ ْد �أ َطــ َّل ُي ُ
ديـرها
الـيــنابـ ْي َع الـشّ َـ ِه َّي َة
َ
حــين َر َّق َه ُ
َو َتـــرى َ
ثيرها
َو ُهــ َنــا َك أ� ْجـ ِن َحــ ُة ال َّنـسـائِـــ ِم َو َ
الــحـنا ُن ُي ُ
الــي ْنـبــو ِع َك ْيـمـا َت ْس َت ِـح َّم ُعـطو ُرهـا
َتـ ْطفُــو َعـلى َ

َف ْوزي ال َع ْنتيل
هواء.
َهـوىُ :
َت
ـمـــوجَ :ت َت َح َّر ُك كَال َم ْو ِج.
ُ
ال َوثّ ِ
اب :كَثي ِر ال َق ْفزِ.
ف.
َرقََّ :خ َّ
ديـرهاَ :ص ْوتُها
َه ُ

إ�ضا َء ٌة:
َف ْوزي ال َع ْنتيل (1981 -1929م) ِ
شاع ٌر ِم ْص ِر ٌّي ُم ِ
بير
عاص ٌرِ ،م ْن �أ َه ِّم َدواوي ِن ِهَ :ع ُ
ال� أ ْرضَِ ،ور ِْح َل ٌة في �أ ْع ِ
ماق ال َك ِل ِ
ص الَّذي َب ْي َن �أ ْيدينا في ِه ِذ ْك ٌر لِ َمظا ِه ِر
مات ،وال َّن ُّ
الج ِ
مال في القَر َي ِة الَّتي َج َع َل ِت الشّ ِاع َر َي َت َعلَّ ُق بِها َولا َي ْنساها.
َ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئل ِة ال�آتِ َي ِة:
نُ ُ
الج َمالِ فيها.
بيعُ ،ن َو ِّض ُح َمظا ِه َر َ
َ 1ق ْر َي ُة الشّ اع ِر َجميل ٌة في َف ْص ِل ال َّر ِ
الص ْو ِتَ ،وال ّرا ِئ َح ِة.
َ ٢ر َس َم الشّ ِاع ُر ِلق ْر َي ِت ِه صو َر ًة ُم َتكا ِم َل ًة ،ت َْظ َه ُر فيها عَ ِ
الح َرك ِةَ ،و َّ
ناص ُر َ
لفاظ ّ
َن ْب ُ
الدا ّل ِة عَ لى ُك ِّل عُ ْن ُص ٍر ِم ّما َس َبق.
عن ال أ� ِ
حث في ال ّن ِّص ِ
 ٣الشّ ِاع ُر ُم َتع ِّل ٌق ِب َقر َي ِت ِهُ ،ن َع ِّي ُن ال ِعبا َر َة ا ّلتي ت َُد ُّل عَ لى ذ ِل َك.
 ٤ن َْذ ُك ُر َس َبب ًا �آخَ َر َي ْج َع ُل الشَّ ِاع َر ُي ِح ُّب َق ْر َي َتهَُ ،غي َر ما َو َر َد في ال َّن ِّص.
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة:
�أولاًَّ :
الضمائِ ُر ال ُم ْن َف ِص َل ُة
َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ َّ
الضمائِ َر ال ُم ْن َف ِص َل َة ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
اح ِة،
راء بِ َل ْو ِن ال ُّت ّف َ
ِع ْندَها َف َت ْح ُت ال ِغ َ
طاءَ ،و َخ َر ْج ُت َفراشَ ًة َجمي َل ًة ُم َل َّونَ ًةَ ،و�أنا ُم َزيّ َن ٌة بِ ُبق ٍَع َص ْف َ
راء بِ َل ْو ِن ال ِع َن ِب الَّذي �أ َك ْل ُتَ ،و ِه َي كُلُّها �ألوا ٌن َجمي َل ٌة.
راء بِ َل ْو ِن ال ُعشْ ِبَ ،و َح ْم َ
َو َخضْ َ
طيرَ ،فقالَ ْت لي �أ ّمي� :أنْ ِت َفراشَ ٌة َجمي َل ٌة بِ�أ ِ
بيع كُلِّها.
لوان ال َّر ِ
َح َّر ْك ُت َج َ
ناح َّي بِ ُق َّو ٍة؛ لِ� أ َ
نُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة َضمائِ ُر ُم ْنف ِ
َص َل ٌةَ ،و ِه َي ثَلا َث ُة �أنْوا ٍعَ :ضميرا ال ُم َت َكلِّ ِم
( �أنا ،ن َْح ُن)َ ،و َضمائِ ُر ال ُمخا َط ِب (�أنْ َت� ،أنْ ِت� ،أنْ ُتما� ،أنْ ُت ْم� ،أنْ ُت َّن)َ ،و َضمائِ ُر الغائِ ِب ( ُه َوِ ،ه َي،
الضمائِ ُر َجمي ُعها َت ُس ُّد َم َس َّد ال� أ ْسما ِء.
ُهماُ ،ه ْمُ ،ه َّن)َ ،و َه ِذ ِه ّ

َن ْس َت ْن ِت ُج:
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َّ
الضمائِ ُر ال ُم ْن َف ِص َل ُة َجمي ُعها �أ ْسماءٌَ ،و ِه َي
ب.
ب� ،أ ْو لِ ْلغائِ ِ
لِ ْل ُم َت َك ِّل ِم� ،أ ْو لِ ْل ُمخا َط ِ

التَّدريبات:
�أ َّولاًَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْست َْخ ِر ُج ِم ْنها َّ
الضمائِ َر ال ُم ْن َف ِص َل َةَ ،ونُ َصنِّ ُفها إ�ِلى ضَ مائِ ِر:
ب.
بَ ،و ُمخا َط ٍ
ُم َت َك ِّل ٍمَ ،وغائِ ٍ
ِزارات
ياسمي ُن ،أ� ْس ُك ُن أ�نا َوعائِ َلتي في َمدي َن ِة را َم اللّهَ ،و ِه َي َمدي َن ٌة َجمي َل ٌة ،فيها و ٌ
ْاسمي َ
سات ُح ِ
كوم َّي ٌة� ،أنا �أ ْك َب ُر �أ َخواتيَ ،و َيقو ُل لي والِدي دائِماً� :أنْ ِت َه ِد َّي ُة اللّ ِه ليُ ،ه َو َفخو ٌر
َو ُم َؤ َّس ٌ
السعا َد ِة
بيَ ،ف�أنا ُمطي َع ٌة َو ُم ْج َت ِه َدةٌَ ،و�أ ْح َت ِر ُم َم ْن ُه ْم �أ ْك َب ُر ِمنّيَ ،و�أ ْع َتني بِ�أ ّمي َو�أبي؛ َف ُهما َم ْص َد ُر َّ
لي َولِ� أ َخواتيَ ،وكَثيراً ما َتقو ُل لَنا �أ ّمي� :أنْ ُت َّن َفخْ ٌر لِ� أ ْس َرتِنا؛ لِذلكَ ن َْح ُن عائِ َل ٌة َسعي َدةٌ.

طوط ضَ مائِ َر ُم ِ
ثاني ًاَ -ن ْس َت ْب ِدلُ بِال� أ ْسما ِء الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
ناسب ًة:
الحنانِ .
هات َب ْح ُر ال َعطاءَِ ،وال أ� َّم ُ
 1ال أ� َّم ُ
هات َم ْص َد ُر َ
فاط َم ُة ُم ِح َّب ٌة ِل ْلخَ ْي ِر.
فاط َم ُة ت َْم َت ِل ُك َش ْخ ِص َّي ًة َق ِو َّي ًةَ ،و ِ
ِ ٢
 ٣ال َفتاتانِ ُم َتعا ِو َنتانِ َ ،وال َفتاتانِ َصدي َقتانِ .
 ٤ال أ� ْسرى َن ْب ُض ال أ� َّم ِةَ ،وال أ� ْسرى عُ ْن ُ
وان َكرا َم ِتها.
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ثانياًَّ :
الضمائِ ُر ال ُمت َِّص َل ُة
َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِنَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ّ
الضمائِ َر ال ُمت َِّص َل َة ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:

َ -١ق ْر َيتي لَ ْي َس ْت �أ ْج َم َل القُرىَ ،و ِ
لك َّنها -بال َّت�أْكي ِد� -أ َح ُّبها �إِلَ َّي ،فيها َت َنف َّْس ُت �أ َّو َل �أنْفاسيَ ،وفيها
نَ َط ْق ُت �أولى َك ِلماتيَ ،وفيها َخ َط ْو ُت �أولى َخ َطواتي �إِلى ال َم ْد َر َس ِة� ،أ ِح ُّب َبسا َط َة �أ ْه ِلهاَ ،وك ََر َم ُهم،
َقاء ُصدو ِر ِهم.
ون َ
الس ّج ِانَ ،و َس َّط ْر ِت َو َم ْن َم َع ِك ِم َن ال� أ ْسرى
 -2ال�أسير َة الغالِ َي َةَ ،ق ْد َت َنف َّْس ِت ُ
الح ِّر َّي َة َر ْغ َم �أنْ ِف َّ
ِ
َوال� أ ِ
الصمو ِدَ ،ف ُك ْن ُت ْم قا َد َة شُ عوبِ ُك ْم.
سيرات �أ ْر َو َع ُالب
الاح ِتلا َل ِّ
طولاتَ ،و َعلَّ ْم ُت ُم ْ
الص ْهيونِ َّي َم ْعنى ُّ
نُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة في ال ِف ْق َر ِة ال�أولى ( َق ْر َيتيَ ،ت َنف َّْس ُت� ،أنْفاسي ،نَ َط ْق ُت،
َك ِلماتيَ ،خ َط ْو ُتُ ،خ ُطواتي) ،كُ ِت َب ْت ُم َّت ِص َل ًة بِما َق ْب َلهاَ ،و َت ْعني (�أنا)َ ،و َتعو ُد �إِلى ال ُم َت َكلِّ ِم نِ ْف ِس ِه،
مات َضمائِ َر ُم َّت ِص َل ًة لِ ْل ُم َت َكلِّ ِم.
َوتُ َس ّمى ه ِذ ِه ال َك ِل ُ
مات ال ُم َل َّونَ ُة في ال ِف ْق َر ِة نَ ْف ِسها (�أ َح ُّبها ،فيها� ،أ ْه ِلها)َ ،ف َت ْعني ِه َي (القرية)،
	�أ ّما ال َك ِل ُ
َوتُ َس ّمى ِم ْث ُل ه ِذ ِه ال َك ِل ِ
مات َضمائِ َر ُم َّت ِص َل ًة لِ ْلغائِ ِب.
تان ال ُم َل َّون ِ
	�أ ّما ال َك ِل َم ِ
َتان في ال ِف ْق َر ِة نَ ْف ِسها (ك ََر َم ُه ْمُ ،صدو ِر ِه ْم)َ ،ف َت ْعني ُه ْم (�أ ْه َلها)،
بين.
َوتُ َس ّمى ِم ْث ُل ه ِذ ِه ال َك ِل ُ
مات َضمائِ َر ُم َّت ِص َل ًة لِ ْلغائِ َ
مات ال ُم َل َّونَ ُة في ال ِف ْق َر ِة الثّانِ َي ِة ( َت َنف َّْس ِتَ ،س َّط ْر ِتَ ،م َع ِك)َ ،ف ُك ِت َب ْت ُم َّت ِص َل ًة بِما
	�أ ّما ال َك ِل ُ
مات ال ُم َل َّو َن ُة ( َعلّ ْم ُت ْم ،كُ ْن ُت ْم ،شُ عوبِ ُك ْم)،
َق ْب َلهاَ ،و َت ْعني (�أنْ ِت)َ ،و َتعو ُد َعلى ال ُمخا َط ِبَ ،وال َك ِل ُ
كُ ِت َب ْت ُم َّت ِص َل ًة بِما َق ْب َلها �أ ْيضاًَ ،و َت ْعني (�أنْ ُت ْم)َ ،و َتعو ُد َعلى ال ُمخا َط ِب.

َن ْس َت ْن ِت ُج:
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َّ
ميعها أ� ْسما ٌءُ ،ت ْكت َُب َمت َِّص َل ًة ِبما
المت َِّص َل ُة َج ُ
الضما ِئ ُر ُ
َق ْب َلهاَ ،و َتعودُ َعلى ُمت ََك ِّل ٍم ،أ� ْو ُم َ
خاط ٍب ،أ� ْو غا ِئ ٍب،
َو َت ُد ُّل َعلى ُم ْف َر ٍدَ ،و ُم َثنًىَ ،و َج ْم ٍع.

ريبات:
الت َّْد ُ
�أ َّولاًَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن َض ُع َخ ّط ًا َت ْح َت َّ
الضمي ِر ال ُمت َِّص ِل:
�أ ِح َّبتي،
ض ال�آبا ِء َوال� أ ْجدا ِدَ ،ح َب ْونا َعلى تُرابِها ِصغاراًَ ،و َت َنف َّْسنا ِع ْط َر َهوائِها ،نَ ْف َتديها
ِف َل ْسطي ُن �أ ْر ُ
بِ�أنْف ُِسنا َو�أ ْولا ِدنا َو�أ ْموالِناَ ،ون َُحد ُِّث َع ْنها ال� أ ْجيا َل كُلَّها.
باس ِم ُك ْم �أ ْع ِل ُن �أما َم العالَ ِم �أنَّنا َس َن ْبقى ِ
راس
صام َ
ْ
دين َعلى تُرابِهاَ ،ودونَ ُكم لَ ْن ن َُح ِّر َرهاَ ،ف�أنْ ُت ْم نِ ْب ُ
هيداتَ ،ف ُك ْن ُتم
هداء والشَّ
ُ
هاتَ ،وال ُم َعلِّمو َن وال ُم َعلِّ ُ
باء َوال� أ َّم ُ
ُ
ماتَ ،والشُّ ُ
الح ِّر َّي ِةَ ،و ِم ْن ُك ْم َخ َر َج ال� آ ُ
َخ ْي َر َم ْن َض ّحى ،وكُن ُت َّن َخ ْي َر َم ْن جا َد و�أ ْعطى.
ثانِي ًا -نُ َح ِّولُ ال� أ ْسما َء الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط إ�ِلى ضَ مائ َر ُمت َِّص َل ٍة:
�أ ْقلا ُم ال َّتلامي ِذ

تاب ال َّطالِ ِب
ِك ُ

َهد َّي ُة ال� أ ِّم

�أ ْفكا ُر ال ُم َعلِّ ِ
مات

الضمي َر ال ُمت َِّص َل ال ُم ِ
ِ
ثالِث ًاَ -ن َض ُع َّ
راغات:
ناس َب في ال َف
1
لومات َق ِّي َم ٌة.
الحاسوب فيـ
َم ْع ٌ
ُ
 2الشُّ هدا ُء أ� ْحيا ٌء ِع ْن َد َر ِّبـ

.

َكثير ًا.

 3أ� ّمي َو أ�بي أ� ِح ُّبـ
الم َع ِّل َم ُة ِل َس ْلمىَ :ر أ�ي ُـ
 4قا َل ِت ُ

صا ِئ ٌب.
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ورقة عمل
الضمائر (المنفصلة ،المتصلة)

الضمائ ِر المنفصل ِة والمتصلة.
الهدف�:أن يمي َز
الطالب بين ّ
ُ
التدريب الاول:

ِ
المكان الخالي من الجم ِل ال�آتية:
المناسب في
أ�ض ُع الضمي َر
َ

..........-١رجا ُل الغ ِد.
 -٢استمعـ�.....إلى شرح معلمتنا.
الوطن.
حب
َ
..........-٣تُ ُ
حب مدرستـ............
� -٤أ ُّ
ِ
القلب.
..........-٥طاهر
ُ

التدريب الثاني:
�أمثّ ُل بجمل ٍة مفيد ٍة على ما ي�أتي:
ضمير منفصل للمخاطب المفرد المذكر.
................................................................
ضمير متصل للمتكلم الجمع
..................................................................
ضمير منفصل للغائب.
....................................................................
ضمير متصل للمخاطب الجمع المؤنث.
.............................................................
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لاء:
إِال� ْم ُ

توح ُة (ا ْل َم ْبسو َط ُة)
التّ ُاء ال َم ْربو َط ُة والتّ ُاء ال َم ْف َ

ف ال ّرا ِب ِع �أنَّ:
َت َع َّل ْمنا في الصَّ ِّ
الس ِ
كونُ ،ت ْلف ُ
* التّا َء ا ْل َم ْربو َط َةِ :ه َي التّ ُاء الَّتي ُت ْلف ُ
تاء َم َع
هاء سا ِك َن ًة ِع ْن َد الْ َو ْق ِف َع َل ْيها بِ ُّ
َظ ً
َظ ً
كات الث ِ
ا ْل َح َر ِ
الض َّم ِةَ ،والْ َك ْس َر ِةَ ،و ُت ْك َت ُب ه َكذا (ة ،ـة).
َّلاث :ا ْل َف ْت َح ِةَ ،و َّ

كات الث ِ
تاء َم َع الْ َح َر ِ
* التّا َء ا ْل َم ْبسو َط َةِ :ه َي التّ ُاء الَّتي تُ ْلف ُ
الض َّم ِة،
َّلاث :الْ َف ْت َح ِةَ ،و َّ
َظ ً
الس ِ
كونَ ،وتُ ْك َت ُب ه َكذا (ت).
َوالْ َك ْس َر ِةَ ،و َت ْبقى َعلى حالِها َ�إذا َو َق ْفنا َع َل ْيها بِ ُّ

�أولاً -ن ََض ُع الشَّ ْك َل ال ُم ِ
ناس َب لِلتّا ِء (ت ،ة)؛ لِ ُن ْك ِم َل ال َك ِل ِ
مات:
ا ْعتا َد
ساميَ ،ف َت َق َع َعلى َخ ِّد ِه ،ثُ َّم َت ْل َس َع ُه
�أ ْن َت ْد ُخ َل كُ َّل َمسا ٍء َب ْيـ
َبعوض َـ
عوضـ
شَ دي َد َ ،و َت ْه ُر َب ُم ْس ِر َعـ َ ،ف َّك َر سامي في َطريقَـ
لَ ْس َعـ
لِ ْل َّت َخلُّ ِ
ص ِم َن َالب َ
بِ ُمبي ٍد َحشَ ِر ٍّي.
ش َالب ْيـ
ال ُم ْز ِع َجـ َ ،ف َر�أى �أ ْن ُي ْغ ِل َق النّ ِاف َذ َ ،و�أ ْن َي ُر َّ
ثانياً -ن َْس َتخْ ر ُِج ال َك ِل ِ
حيح ،ثُ َّم ن َُص ِّو ُبها:
مات الَّتي كُ ِت َب ْت بِشَ ْكلٍ َغي ِر َص ٍ
َس َق َط ْة َق ْط َر ُة الما ِء َعلى َز ْه َر ِت َالب َن ْف َس ِج ال ّذابِ ِ
لتَ ،فر َف َع ْة َر�أْ َسها َفر َِح ًة ،واس َت ْبشَ َر ْت بِقُدو ِم
َف ْصلِ الشِّ تا ِءَ ،و َب ْع َد َقليلٍ َب َد�أ ْت َح ّبا ُة ال َم َط ِر بِالتّساقُ ِطَ ،فشَ ِر َب ِت ال َّز ْه َر ُة َحتّى ا ْر َت َو ْتَ ،و َح َم َد ِة
اللّ َه َعلى ه ِذ ِه ال ِّن ْع َم ِت.
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َ
الخ ُّط:
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
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التَّ ْعبي ُر:
ً
ف َمكانَهاَ ،ونُعيدُها �إِلي ِه:
ال َك ِل ُ
ص ال�آتي ،نَ ْك َت ِش ُ
مات الَّتي في ال ُم ْس َتطي ِل َس َق َط ْت َخ َط�أ ِم َن ال َّن ِّ
ْاس َت ْي َق َظ ْت

ال� أ ْرجا ِء

النّائِمو َن

فوح
الس ِ
ُّ

الج ِ
ِ
بال

الظّلا ُِم

ال َّندى

ال�ألْ ِ
حان

َع َسلا ً
َعن

وت ال َعصافي ِر ُت ْط ِل ُق �أ ْع َذ َب َق ْب َل �أ ْن
بيعي َجمي ٍل ِه ْن ُد ُم َبكّ َرةًَ ،س ِم َع ْت َص َ
في َص ِ
باح َي ْو ٍم َر ٍّ
َي ْنق َِش َع َتماماًَ ،و َي ُع َّم النّو ُرَ ،و َت ْن َط ِل ُق ِ
باح َث ًة ِر ْز ِقها.
س َعلى ِق َم ِم ،ثُ ّم �أ َخ َذ نو ُرها َي ْم َت ُّد ُر َو ْيداً ُر َو ْيداً ِم َن ال ِق َم ِم �إِلىَ ،وال ُو ْد ِ
يان.
�أ ْش َر َق ِت الشَّ ْم ُ
َبدا كُ ُّل شَ ْي ٍء ِ
الحيا ُة َت ِد ُّب في َجمي ِعها.
باسماً ،و َب َد�أ ِت َ
راتَ ،و َت َف َّت َح ِت ال� أ ْزها ُرَ ،و�أ ْط َلق َْت َرحيقَهاَ ،و�أ ْه َد ْت ُه لل َّن ْحلِ؛ لِ َي ْص َن َع ِم ْن ُه لَذيذاً.
لَ َم َع ْت َق ْط ُ
قالَ ْت ِه ْن ُد في نَ ْف ِسهاَ :ك ْم ُي َف ِّو ُت �أ ْوقاتاً َجمي َل ًة ِع ْن َد شُ ِ
باح!
روق الشَّ ْم ِ
س كُ َّل َص ٍ
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ورقة عمل (اللام الشمسية والقمرية)
سماء المع َّرفة بـ (ال التعريف) ،ونصنفها �إلى لا ٍم
 -١ن ََقر�أ الجم َل ال�آتي َة ،ث َّم نَستخرج ِمنها ال� أ َ
شمسي ٍة ولا ٍم قمريّ ٍة:
ِ
اريخ.
�أ -ال�أبطا ُل زي َّنوا
صفحات التّ ِ
السفينة.
ب -المجتم ُع ُيشب ُه ّ
ال ّلام الشمسية

ال ّلام القمرية

ِ
الكلمات:
المناسب للتّا ِء ( ت ،ة )؛ ل ُنكم َل
 -٢ن ََض ُع الشك َل
َ
فاحـَ ، ............ب ْيـ..............
َخول َـ.........
َ ،ك َت َبـ ، ..........تُ َ
_____________________
مع �أطيب ال�أمنيات

28

اختبار نهاية الوحدة
الفهم والاستيعاب
أ�ولاً -أ�قر أ� النص قراءة فاهمة ث ّم أ�جيب عن ال�أسئلة التي تليه 5( :علامات)
فخرج
ليس عندنا طعام ن�أكله،
يعيش في مك َة رج ٌل فقي ٌر
متزوج من امر�أ ٍة صالح ٍة قالت له َ
ٌ
َ
ُرو َ
ذات يو ٍم :يا زوجي َ
ِي �أن ّه كا َن ُ
ِ
ِ
عن عمل ٍ ،ولكن ُه لم يج ْد �أ َّي عمل ،وبعد �أن �أعيا ُه البحث ،توج َه �إلى بيت الله ِالحرا ِم ،وصلى هناك
الرج ُل �إلى السوق
ُ
يبحث ْ
ِ
أ
أ
وخرج �إلى ساحة ِالحر ِم وج َد كيساً ،التقط ُه وفتح ُه ،ف�إذا فيه
ء
الدعا
من
انتهى
ن
�
ُوما
ه
م
ه
ه
عن
ج
ر
يف
ن
�
ه
الل
يدعو
َركعتين و�أخ َذ
َ
َ
َّ ُ ّ
َ
ِ
بالمال ولكنها قالت ل ُه :لاب ّد �أن تر ّد َهذا الما َل �إلى صاحب ِه ف إ� َّن الحرم لا يجو ُز التقاط
ذهب الرج ُل �إلى زوجت ِه يف ّرحها
�أ َ
لف دينارٍَ .
ِ
الفقير ،وقال� :أنا وجدته،
فرح الرج ُل
ذهب �إلى الحر ِم ووج َد رجلا ً يناديَ :م ْن وجدَ كيس ًا فيه أ� َ
لف دينارٍ؟ َ
ُ
لقطته ،وبالفعل َ
ِ
ِ
ٍ
الفقير ،وقا َل له:
استغرب الرج ُل
الكيس فهو لك ،ومع ُه تسعة �آلاف �أخرى،
فنظر �إليه المنادي ثم قا َل له :خذ
ُ
فخ ْذ كيسكَ َ ،
َ
َ
ولماذا ،قا َل المنادي :لقد �أعطاني رج ٌل من بلا ِد الشا ِم عشر َة � ِ
اطرح منها �ألفاً في الحرم ،ثم نا ِد عليها،
آلاف دينارٍ ،وقال ليْ :
فادفع الما َل كلَّ ُه �إلي ِه ف إ�ن ّ ُه �أمين.
ف�إن ر ّدها �إليك َم ْن وجدها ِ
أ�ولاً-
ضع دائر ًة حولَ رم ِز ال�إ جاب ِة الصحيح ِة4( :علامات)
أ� -أ� ُ
 -١كم كا َن المبلغ الذي وجد ُه الرج ُل في داخلِ الكيس؟
ج -عشرة �آلاف دينار
ب -مئة دينار
�أ� -ألف درهم
 -٢ما معنى كلمة ر ّدها ؟
ج� -أجا َبها
ب� -أعا َدها
�أ� -أخ َذها
ذكر ض َّد كلمة (فقير):
� -3أ ُ
ج -حزين
ب -سعيد
غني
�أّ -
 -4ما نو ُع ال� أ ِ
«من وجدَ كيس ًا فيه أ�لف دينار؟»
سلوب في جملة ْ
ج� -أسلوب استفهام
ب� -أسلوب تعجب
�أ� -أسلوب نفي

د� -ألف دينار
د -وجدَها
د -مريض
د� -أسلوب نهي

ب -أ�قترح عنوان ًا مناسب ًا للنص.....................................

(علامة)

ثاني ًا -أ�قر�أ الفقر َة ال�آتي َة قراء ًة فاهم ًة ث ّم أ�جب عن ال�أسئلة التي تليها 8( :علامات)
رواح ُهم على راحاتِهم،
وخير من �أعطى ؛ حملوا �أ َ
هؤلا ِء ال�أبطالُ ُ
تاج �أ َّم ِت ِهم ،وهم عنوا ُن َمج ِدها ،وهم َخ ُير من جا َدُ ،
ِ
مات على العهدِ
و�ألقَوا بها في
المخاطرِ ،ما خا َرت لَ ُهم عزيمة ،وما َض ُعفوا ،وما استكانوا ،من ُهم من َق َضى شهيداً ،ومنهُ م من َ
بطلا ً أ�ب ّي ًا.
ضع دائر ًة حولَ رم ِز ال�إ جاب ِة الصّ حيح ِة4( :علامات)
أ� -أ� ُ
خذت منه هذه الفقرةُ؟
ص الذي �أ ْ
 -1ما عنوا ُن النّ ِ
حب قريتي
ب -عظمة الخالق
�أ -مرحى لل�أبطال
ج� -أ ُّ
 -2ما معنى كلمة أ�بي ًا؟
ب -ميتاً
�أ -شهيداً
ج -رافضاً لل ّذل

د -كي لا تغرق السفينة
د -ضعيفاً
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 -3ما مفر ُد كلم ِة ال�أبطال؟
ج -مبط ٌل
ب -باط ٌل
�أ -بطل ٌة
الضمير المتص ُل» الهاء « في كلمة « منهم «؟
� -4إلى من يعو ُد
ُ
ب -ال� أ ِ
ِ
الكاتب
ج-
بطال
�أ -الشهي ِد

د -بط ٌل
لاشيء م ّما ُذكر
د-
َ

ب� -أذكر صفتين لل�أبطال وردت في الفقرة؟ (علامة)
.............................................................................................
تاج أ� َّم ِتهِم» (علامة)
ج� -أوضّ ُح جما َل التصوي ِر في عبار ِة «هؤلا ِء ال�أبطالُ ُ
.............................................................................................
د� -أ
ستخرج من الفقرة كلمتين مترادفتين( :علامة)
ُ
.............................................................................................
ه� -أ
ص( :علامة )
ُ
ستخرج من النّ ّ
 -1ضميراً منفصلاً -2 .............................:اسماً...................................:
المحفوظات ( 9علامات)
أ�قر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم أ�جيب عن ال�أسئلة التي تليها:
هديرها
وترى الينابي َع الشّ ه َّية َ
حين ر َّق ُ
يثيرها
وهنا َك �أجنح ُة النسائ ِم والحنــا ُن ُ
تطفو على الينبو ِع َك ْيما تستح ُم عطو ُرها
َ -١م ْن ناظ ُم هذه القصيدة؟( ..........................................................علامة)
ستنتج الفكر َة الرئيس َة من القصيد ِة( .................................................علامة)
� -٢أ ُ
وضح جما َل التّصوي ِر في ِ
البيت السابق( .علامة)
� -٣أ ُ
.............................................................................................
� -٤أ
ستخرج من ال�أبيات ( :علامتان )
ُ
 ضميراً متصلاً..........................: فعلاً...............................:كتب مقطعاً �أحفظه من قصيدة ( أ�ناديكم ) ( 4علامات )
� -٥أ ُ
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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القواعد (  12علامة )
ضع دائر ًة حولَ رم ِز ال�إ جاب ِة الصحيح ِة ٤( :علامات)
السؤال ال�أول :أ� ُ
ِ
الكلمات ال�آتية
 -١ما الاس ُم في
تحرير
ب-
أ� َ -ك َت َب
ُ
ِ
الكلمات ال�آتية
 -٢ما اس ُم العل ِم في
�أ -فلسطين

ب� -أحمد

س
جَ -د َر َ

د -في

ج -كتاب

د�( -أ  +ب)

� -٣أحدد الضّ مير المنفصل:
�أ -هم

ب -ت

د ( -ب  +ج )

ج -ها

 -٤ما نوع كلمة (هي) من حيث �أقسام الكلام؟
د -لا شيء مما ذكر
ج -حرف
ب -فعل
�أ -اسم
السؤال الثاني :نكمل الفراغات ال�آتية بما هو مطلوب  6 ( :علامات )
 ..........................-١سبيلُنا �إلى النصر ( .اسم مع ّرف بالـ التعريف)
( ضمير متصل )
حياء عن َد ربـ. .....
-٢
الشهداء �أ ٌ
ُ
 .....................-٣هي �أول زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ( .اسم علم مؤنث )
ِ
الحنان ( .ضمير منفصل )
هات ...............مصد ُر
 -٤ال� أ ّم ُ
( اسم منون )
 -٥نسعى جميعاً للعيش في مجتمع ٍ. ...........
ش في الحجرِ( .حرف جر )
 -٦العل ُم  ..........الصغرِ ،كالنق ِ
السؤال الثالث :أ�مثّ ُل بجمل ٍة على ما ي أ�تي ( :علامتان )
منفصل للمتكلم الجمع..............................................................
 ضمي ٍرٍ
متصل ...............................................................................
 ضمي ٍرٍ
ال�إ ملاء6( :علامات )
الجمل ال�آتية ِ( :علامتان )
صحح ال�أخطا َء الواردة َفي
السؤال ال�أول :أ�
ِ
ُ
نعمت الرحمن........................................................................
قمر
ُ
ال ّ ُ
َس َق َط ْة قطر ُة الّما ِء على ال�أرضِ.............................................................
جيب بنعم ٍ أ� ْو لا على الجم ِل ال�آتي ِة:
السؤال الثاني :أ� ُ
هاء عن َد الحرك ِة.
( -1
التاء المربوط ُة تُنط ُق ً
) ُ
حذف �إذا ل ْم تُلفظ.
( -2
كتب اللا ُم في ( ال ) عندما نلفظها وتُ ُ
) تُ ُ

(علامتان )

انْ َت َه ِت ال� أ ْسئلة
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