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التَّعبي ُر

اكتشــاف ال َك ِل ِ
مــات الشّ ــا َّذ ِة واســتبدالُها ٢٨
ُ
ٍ
بكلمــات مناســب ٍة

النِّ
تاجات
ُ

ِ
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 ِ
داع َّي ِة ال ُعليا الَّتي ُت ِ
هارات ال َّت ْفكي ِر إِال� ْب ِ
ساع ُد ُه ْم في َن ْ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.
ظيف الق ِ
َ ١٠ت ْو ِ
حيح.
َواع ِ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
َندَ ُم ِح ٍ
صان
الاس ِتما ُع
ْ
ِّلميذ َّ
َص بِ ُع ْنوان (الت ُ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
والش ْيخُ ) ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
كان الشَّ ْيخُ َو ِت ْل ُ
 1أ� ْي َن َ
ميذ ُه َي َتمشَّ يانِ ؟
اح ِحذا َء ُه؟
ِ ٢لماذا خَ َل َع ال َف ّل ُ
 ٣ماذا أ�را َد ال ِّت ْل ُ
اح؟
ميذ أ� ْن َي ْف َع َل ب ِِحذا ِء ال َف ّل ِ

 ٤لَ ْم ُي ِ
وافقِ الشَّ ْي ُخ تِ ْلمي َذ ُه َعلى ما �أرا َد ُه ،نُ َعلِّ ُل ذلِكَ .
 ٥ما ال ِف ْك َر ُة الَّتي ا ْق َت َر َحها الشَّ ْي ُخ؟
 ٦ما َر�أْ ُي ال ِّتلمي ِذ بِ ِف ْك َر ِة شَ ْي ِخه؟

الخ َ
صال الث َ
كيم.
 ٧ن َْذ ُك ُر ِ
َّلاث ا َّلتي َذ َك َرها الشَّ ْيخُ ِم ْن ن َ
َصيح ِة َح ٍ
الم ْس َتفا َد ُة من ال ِق َّص ِة؟
 ٨ما ال ِع ْب َر ُة ُ
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َندَ ُم ِح ٍ
صان
َزكَريّا ِ
تامر /بِ َت َص ُّر ٍف

ص
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

س َع ِ
خاص ًة �إِذا كا َن ال� أ ْم ُر َي َت َعلَّ ُق بِ ُح ِّر َّي ِتنا
واق َب ُهَّ ،
َق ْب َل �أ ْن نُ َق ِّر َر �أ ْمراً َع َل ْينا �أ ْن نَ ْد ُر َ
س بِال� أ ْك ِل َو ْح َد ُه َي ْحيا إِال�نْسانَُ ،و ِق َّص ُة هذا ِ
الح ِ
صان الَّتي َس َن ْق َرؤُها
َوكَرا َم ِتناَ ،ف َل ْي َ
ديب ال ّسور ِّي ال ُم ِ
ص الَّذي َب ْي َن �أ ْيدينا لل� أ ِ
عاص ِر
روس لَنا َ -م ْعشَ َر َالبشَ رَِ ،-وال َّن ُّ
فيها ُد ٌ
زكريا تامر ِم ْن َم ْجمو َع ِت ِه الق ََص ِص َّي ِة (لِماذا َس َك َت ال َّن ْه ُر؟).
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ال ِقرا َء ُة

عاش ِحصا ٌن في �إ ِْحدى َالبراري ِ
ُض َسريعاً كَال ّر ِيح.
َ
الواس َع ِةَ ،وكا َن َي ْف َر ُح �أ ْع َظ َم الف ََر ِح ِع ْندما َي ْرك ُ
تاج ٌر َغنيَ ،ف�أ ْع ِج َب بِ ِهَ ،و َط َل َب �إِل ْي ِه �أ ْن َي ْع َم َل ِعن َد ُهَ ،ف َي ُج َّر َع َرب َت ُهِ ،
لك َّن ِ
جاب
الحصا َن �أ َ
َر�آ ُه َي ْوماً ِ ٌّ
بِ َل ْه َج ٍة صا ِر َم ٍة :لَ ْن �أكُو َن َخا ِدماً لِ� أ َح ٍدَ .قا َل التّ ِ
اج ُرَ :س�أ ْعطيكَ �أ ْج َر َك شَ عيراً صارِم ٍةِ :
قاط َع ٍة.
يح في َالبراري ِ
ساء َل ِ
الواس َع ِة؟
ُض َم َع ال ّر ِ
الحصانَُ :و َه ْل �أ ْس َتطي ُع �أ ْن �أ ْرك َ
كَثيراًَ ،ت َ
جاب التّ ِ
الجمي َل ِةَ ،و َت�أْكُ ُل ِع ْندَما َتجو ُع.
اج ُرَ :س ْو َ
ف تُ ْمضي َي ْو َمكَ في ال َمدي َن ِة َ
�أ َ
الحصا ُن ِ
َض ِحكَ ِ
ساخراًَ ،وقا َل :لَ ْس ُت ُم ْحتاجاً �إِلى شَ عي ِر َك� ،أجو ُع ف�آكُ ُل ِم َن ال ُعشْ ِب،
ش َف�أ ْش َر ُب ِم ْن ما ِء ال َّنهرِ.
َو�أ ْع َط ُ
اج ُرَ ،وعا َد �إِلى َمدي َنت ِه َس ِ
َغ ِض َب ال َّت ِ
اخطاً.
لَ ْم َت ْسق ُِط ال� أ ْمطا ُر في العا ِم ال ُم ْق ِبلَِ ،ولَ ْم َي ْن ُب ِت ال ُعشْ ُبَ ،فجا َع ِ
الحصا ُن جوعاً شَ ديداً،
اج ُر بِذلكَ  ،فقا َب َل ِ
َو َع ِل َم التّ ِ
فس�أ ْعطيكَ �أ ْج َر َك شَ عيراً،
الحصانََ ،وقا َل لَ ُه� :إِذا َق ِب ْل َت َج َّر َع َربتيَ ،
َعليكَ ال� آ َن �أ ْن َتخْ تا َر� :إِ ّما �أ ْن َت ْه ِلكَ جوعاًَ ،و�إ ّما �أ ْن َت ُج َّر َعر َبتي.
قا َل ِ
الحصا ُن بِ ُح ْز ٍن َو َخ َجلٍ َ :س�أ ُج ُّر َع َرب َتكَ .
َذ َه َب ِ
راح َي ُج ُّر َعر َب َته .و َب ْع َد �أيّا ٍم ْاش َت َّد شَ ْوقُ ُه �إِلى َالبراري،
الحصا ُن َم َع التّاج ِر �إِلى ال َمدي َن ِةَ ،و َ
اجرِ� :أري ُد ال ُّرجو َع �إِلى َالبراري َح ْي ُث ُولِ ْد ُتَ ،ف َض ِحكَ التّ ِ
َفقا َل لِلتّ ِ
اج ُر ِض ْح َك ًة ما ِكرةًَ ،وقا َل:
مح لَكَ بِذلكَ .
لَ ْن �أ ْس َ
جاب ِ
شاء ،نَ َظ َر التّ ِ
اج ُر �إِلى
ُم ْح َت ّداًِ :
�أ َ
الحصا ُن ُم ْح َت ّداً� :أنا ُح ٌّر؛ �أ ْف َع ُل ما �أ ُ
غاضباً.
صان َس ِ
ِ
الح ِ
حت َع ْبداً لي ُم ْن ُذ َق ِب ْل َت بِ َوضْ ِع
اخراً ،ثُ َّم قا َل :لَ َق ْد �أ ْص َب َ
ال َّط ْو ِق َح ْو َل ُع ُن ِقكَ َ ،واللِّجا ِم في َف ِمكَ .
ُم ْن ُذ ذلِكَ َالي ْو ِم َو ِ
الحصا ُن َيعو ُد �إِلى إِال� ْس َط ْبلِ َذليلاًَ ،و ُي ْر ِس ُل
الخيلِ.
إِال� ْس َط ْبلَِ :ب ْي ِت َ
َصهيلاًَ :ص ْو َت ِ
الح ِ
صان.
َصهيلا ً َحزيناً؛ لِ ُي ْس ِم َع �إِخْ َو َت ُه في َالبراري� :إِ َّن الَّذي َيبي ُع ُح ِّر َّي َت ُه َم َّر ًة
ِ
واح َدةًَ ،ي َظ ُّل َع ْبداً طي َل َة َحياتِ ِه.
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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 َّولاًُ -ن ُ
ال�تي ِة ِبال ُّر ِ
راغات ب َ
ناس َب ِة:
ِالك ِل ِ
 ١ن َْمل أ� ال َف ِ
الم ِ
مات ُ
اج ُر لِ ْل ِح ِ
قا َل التّ ِ
صان� :إِ ّما �أ ْن َت ْه ِلكَ جوعاًَ ،و�إِ ّما �أ ْن
َم ّر ًة َي َظ ُّل َع ْبداً طي َل َة َحياتِه.
�إِ َّن الَّذي َيبي ُع
َب ْع َد �أيّا ٍم ْاش َت َّد شَ ْو ُق ِ
الح ِ
.
صان �إِلى
ُم ْن ُذ ذلِكَ اليو ِم �أ ْص َب َح ِ
الحصا ُن َيعو ُد �إِلى ال�إ ْس َط ْبلِ
٢
3
4
5

َع َر َبتي.

.

الح ُ
أ� ْي َن َ
صان َي ُ
المدي َن ِة؟
كان ِ
عيش َق ْب َل ا ْن ِتقا ِل ِه �ِإلى َ
مل ِع ْن َد ال ّتاجِ ِر َو َب ْع َد ُه.
نُوا ِز ُن َب ْي َن َحيا ِة ِ
الحصانِ َق ْب َل ال َع ِ
الح ُ
الم ّر ِة الثّا ِني ِة .نُع ّل ُل ذ ِل َك.
َر َف َض ِ
الم ّر ِة ال أ�ولىَ ،و َق ِب َل ُه في َ
صان عَ ْر َض ال ّتاجِ ِر في َ
الح ُ
صان ِع ْن َدما عَ ِم َل ِع ْن َد ال ّتاجِ ِر؟
ّمين ا ّلذي خَ ِس َر ُه ِ
ما الشَّ ْي ُء الث ُ

جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِي ًا -نُ َف ِّك ُرَ ،ونُ ُ
اج ُر �أما َم ِ
الح ِ
َ -1و َض َع التّ ِ
الهلا َك جو َعاً� ،أ ْو َج َّر ال َع َرب ِة .نُ َف ِّك ُر في ُمسا َع َد ِة
صان َخيا َر ْينِ َ :
ِ
الح ِ
صان في َخ ٍ
يارات �أخْ رىَ ،ت ْحف ُ
َظ لَ ُه كَرا َم َت ُه.
ف َي َتوا َف ُق ذلِكَ َم َع
َ -2يقو ُل ال َم َث ُل« :لا �أ َح َد ُي ِح ُّب قُيو َد ُهَ ،ولَ ْو كان َْت ِم ْن َذ َه ٍب»َ ،ك ْي َ
ص؟
ما َ
جاء في ال َّن ِّ
 -3لَ ْو كُنّا َمكا َن ِ
الح ِ
لاس ِتردا ِد ُح ِّر َّي ِتنا؟
صان ،ماذا َس َن ْف َع ُل ُم ْس َت َقبلا ً ْ
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ثالِث ًا-
 -1ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم َن ال ِف ْق َر ِة ال أ�ولى أ� ْضدا َد َ
مات ال آ� ِتي ِةَّ :
الض ِّي َق ِةَ ،ي ْح َز ُنَ ،بطيءٍَ ،فقي ٍر.
الك ِل ِ
 -٢ن َِص ُل َ
لمات ال آ�تي َة بِمرا ِدفا ِتها:
الك ِ
ِ
ساخر ٌة

ِ
غاض ٌب

ِ
ساخ ٌط

ما ِك َر ٌة

صا ِر َم ٌة

ها ِزئَ ٌة
َق ِو َّي ٌة

بارات ت َُد ُّل عَ لى ُّ
الذ ِّل
بارات ت َُد ُّل عَ لى ال ُق َّو ِة َوال َّت َح ّديَ ،و ِع ٍ
 -3ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم َن ال َّن ِّص ال آ�تي ِع ٍ
(مهمة بيت ّية)
ضوعُ ،ث َّم ن ََض ُعها في َ
الج ْد َولِ ّ :
َوالخُ ِ
كون خا ِدم ًا ِل أ� َح ٍدَ /
صان ب ُِح ْزنٍ َوخَ َج ٍلَ :س أ� ُج ُّر عَ َر َب َ
الح ُ
« َل ْن أ� َ
تك /أ�نا ُح ٌّر ،أ�ف َع ُل ما أ�شا ُء».
قال ِ
الخضو ِع
بارات ال ُّذ ِّل َو ُ
ِع ُ

بارات ال ُق َّو ِة َوال َّت َحدّي
ِع ُ

الحصانِ َصهيل ًاَ ،فماذا ن َُس ّمي َص ْو َت ُك ٍّل ِم َن:
 -4ن َُس ّمي َص ْو َت ِ
ال ِق َّط ِة:
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َ
الك ْل ِب:

ال أ� َس ِد:

الحما ِر
ِ

؟

ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ

ال ُم َم ِّرضَ ُة

ِمـثْــ َل الـ َم ِ
ــضـاء فـي َث ْوبِــها َي ْسبـيكَ َمـ ْر�آها
ــلاك َت َ
ـراء ْت فــي ثَــنـايــاهـا َب ْي َ

�أنيس ال َّطباع
راء ْتَ :ظ َه َر ْت.
َت َ

ِم ْـن ُغــ ْر َف ٍة َت َتــهـادى فــي َبـشــاشَ ـ ِتهـا لِـ ُغـ ْر َفــ ٍة َتـ ْع َتــني َد ْومــاً بِــ َمــ ْرضـاهــا

َيسبيكَ َ :ي�أْ ِس ُرك بِ َجمالِ ِه.
َت َتهادىَ :ت ْمشي بِ ُب ْط ٍء.

ـحــاجــ ِتـــ ِه حــالا ً ُتــ َل ِّبــي ِه لا ُت ْبــطــي بِــ َم ْمشاها
ـــر ّجــاهــا لِ َ
ـريـض َت َ
�إِذا الـ َم ُ

َت َر ّجاهاَ :ط َل َب �إِلَ ْيها.

ــبـح َت�أْ ُخــ ُذ في ِر ْفقٍ َحرا َر َته حــيــناً َو َتــ�أْ ُخـ ُذهـا �أ ْيضـاً بِ َم ْمساها
فـــي ُّ
الـص ِ
َرحي َم ُة القَـ ْل ِ
ــب في َع ْط ٍف َوفــي �أ َد ٍب َتـ ْرعــا ُه َيـ ْومـاً َف ُت ْـسـلـيـ ِه َسـجـايــاهـــا
راحــ ِتها ِم ْـن �أ ْجـلِ َم ْرضاها
هـذي الفُـ َتـ َّيــ ُة لا تُ ْـحصـى َمـ�آثِ ُــرهــــا جـا َد ْت بِ َ
الح ْر ِب َج ْرحاها
الس ْل ِم َم ْرضاها بِما ات ََّصف َْت كَما تُواسي بِ َو ْق ِت َ
� َآس ْت لَدى ِّ
َف ْهـي الَّتـي في ِ
الـحمى ُج ْن ِد َّي ٌة َج َم َع ْت نُـ ْبـلا ً َو َعـ ْطـفاً َولُـ ْطفاً فــي َحــناياها
َ

َسجاياها� :أخْ لاقُها.
م�آثِ ُرها� :أخلاقُها
الح َس َن ُة.
َ
داو ْت.
� َآس ْتَ :

ف َع ْن ُه ْم.
تُواسي:تُ َخ ِّف ُ

إ�ضا َء ٌة:
�أنيس ال َّطباعِ :
شاع ٌر تُونِ ِس ٌّي ُم ِ
ديث َعنِ الد َّْو ِر
بين �أ ْيدينا في ِه َح ٌ
ص الَّذي َ
عاص ٌر ،وال َّن ُّ
والص ِ
فات الَّتي َت َت َحلّى بِها.
ال�إ نسانِ ِّي الَّذي َتقو ُم بِ ِه ال ُمم ِّرض ُةِّ ،
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جيب ع َِن ال� أ ْس ِئل ِة ال�آتِ َي ِة:
نُ ُ
حيح ِة:
حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
 1ن ََض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
راض َي ٌة.
الم َم ِّر َض ُة عَ َم َلها َو ِه َي ُم َت َب ِّس َم ٌة ِ
أ�ُ -ت َؤدّي ُ
الم ْرضى.
بَ -ت َت َ
الم َم ِّر َض ُة عَ ْن َت ْل ِب َي ِة ِندا ِء َ
كاس ُل ُ
الم َم ِّر َض ِة َكثي َر ٌة جِ ّد ًا.
جَ -فضا ِئ ُل ُ
خلاص.
د -ن َْح َت ِر ُم ُ
الم َم ّرض َة؛ ِل أ�نَّها تَقو ُم ِب َع َم ِلها ب ِِص ْدقٍ َو�ِإ ٍ

٢
٣
٤
٥
٦
٧

ص.
نَس َت ْن ِت ُج ال ِف ْك َر َة ال َّر َ
ئيس َة في ال َّن ِّ
ف ال ُم َم ِّر َض َة كَما َو َر َد في َالب ْي ِت ال� أ َّو ِل.
ن َِص ُ
نُ َو ِّض ُح ال� أ ْعما َل الّتي َتقو ُم بِها ال ُم َم ِّر َض ُة في َالب ْيتينِ الث ِ
ّالث َوال ّرابِ ِع.
السابِ ِع والث ِّامنِ .
ن َُب ِّي ُن َد ْو َر ال ُم َم ِّر َض ِة في حالَ َتي َ
السل ِم ،كَما َي ْظ َه ُر في َالب ْي َتينِ ّ
الح ْر ِب َو ِّ
راح ِة َمرضاها ،نُ َع ّي ُن َالب ْي َت الّذي َي ْح ِم ُل هذا ال َم ْعنى.
راح ِتها ِم ْن �أ ْجلِ َ
تُ َض ّحي ال ُم َم ِّر َض ُة بِ َ
ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن َالب ْي ِت ال ّرابِ ِع َك ِل َم ًة َو ِضدَّها.

 ٨بِ َم شَ َّب َه الشّ ِاع ُر ال ُم َم ِّر َض َة في َالب ْي ِت ال�أخيرِ؟
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة:
�أولاً :ال ِف ْع ُل الماضي:

ال� أ ْفعالُ الماضيَ ،وال ُمضارِعَُ ،وال� أ ْم ُر

َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
ذ َه َب ِ
الحصا ُن َم َع التّ ِ
راح َي ُج ُّر َع َر َب َت ُهَ .و َب ْع َد �أيّا ٍم ْاش َت َّد شَ ْوقُ ُه �إِلى
اج ِر �إِلى ال َمدين ِةَ ،و َ
اجرِ� :أري ُد ال ُّرجو َع �إِلى َالبراري َح ْي ُث ُولِ ْد ُتَ ،ف َض ِحكَ ال َّت ِ
َالبراريَ ،فقا َل لِلتّ ِ
اج ُر ِض ْح َك ًة َما ِكرةً،
َو َقا َل :لَ ْن �أ ْس َم َح لَكَ بِذلِكَ .
�أ َّن ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة َجمي َعها �أ ْفعا ٌل َح َدث َْت في ال َّز َمنِ الماضيَ ،وتُ َس ّمى
نُ ِ
لاح ُظ
�أ ْفعالا ً ِ
ماض َي ًة.

َن ْس َت ْن ِت ُج:

 ال ِف ْع ُل الماضي ِف ْع ٌل َح َد َث في ال َّز َم ِن الماضي. َق ْد َيت َِّص ُل ِبال ِف ْع ِل الماضي َضما ِئ ُر ُمت َِّص َل ٌةِ ،م ْثل:َذ َه ْب ُتَ ،و َذ َه ْبنا.

ثانياً :ال ِف ْع ُل ال ُمضارِعُ:
َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
الص ِّح َّي َة الّتي ُت ِعدُّها َي ْو ِم ّياً في َج ٍّو �أ َس ِر ٍّيُ ،ي َغلِّ ُف ُه ال َم َر ُح،
ناو ُل َو ْج َب َتها ِّ
َت ْج َت ِم ُع ال� أ ْسرةَُ ،و َت َت َ
السعا َدةُ.
َو ُ
الح ُّبَ ،و َّ
ِ
لاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
الحاض ِر �أو ال ُم ْس َت ْق َبلِ،
مات ال ُم َل َّونَ َة َجمي َعها �أ ْفعا ٌلَ ،ت ْحد ُُث في ال َّز َمنِ
نُ ِ
َو ُت َس ّمى �أ ْفعالا ً ُمضا ِر َع ًة.
		
ِ
 ال ِف ْع ُل ال ُمضارِ ُع فِ ْع ٌل َي ْحد ُالحاض ِر
ُث في ال َّز َم ِن
َن ْس َت ْن ِت ُج:
ْ
�أ ِو ال ُم ْس َتق َب ِل.
 ال ِف ْع ُل ال ُمضارِ ُع َي ْبدَ �أ ِب�أ َح ِد ال� أ ْح ُر ِف ال�آتِ َي ِة:
(ن ،أ� ،ت ،ي)َ ،وتُ ْج َم ُع في َك ِل َم ِة (ن أ�تي).
 َق ْد َيت َِّص ُل بِال ِف ْع ِل ال ُمضارِ ِع ضَ مائِ ُر ُمت َِّص َل ٌة.9

ثالثاً :فِ ْع ُل ال� أ ْم ِر:
َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
ْ
ياسمي َن ٍة ِفي
ياض َ
ا ْب َد�أ بِ َت ْجميلِ َسري ِر َكَ ،و ِم ْر�آتِكَ َ ،و ُغ ْر َف ِتكَ َ ،ت�أ َّم ْل َجما َل َحدي َق ِة َم ْنزِلِكَ � ،أ ْو َب َ
روب شَ ْم ِسهاَ ،ون ِ
السما ِء :لَ ْونِهاَ ،و ُغ ِ
َم ْد َخلِ َب ْي ِتكَ � ،أ ْط ِل ْق ِعنا َن َب َص ِر َك في َج ِ
يومهاَ ،و ُغ ِ
ُجومها،
مال َّ
َو َق َمرِها ،انْ ُظ ْر �إِلى َب ْس َم ِة �أ ِّمكَ َف ِه َي� ،أ ْيضاًَ ،جما ٌل َت ْح ُص ُل َع َل ْي ِه بِ َجميلِ ِفعالِكَ َ .وكَذلِكَ ْاج َع ْل
فيف الشَّ َجرِ ،...ثُ َّم
�أ ُذنَكَ َت ْس َم ُع كُ َّل َج ِميلٍ  :الشِّ ْع َرَ ،والموسيقا الها ِدئَ َةَ ،و َز ْق َز َق َة ال َعصافيرَِ ،و َح َ
َت َيق َّْن �أنَّكَ �إِذا َح َّق ْق َت لِ َن ْف ِسكَ َسما َع كُ ِّل ما ُه َو َجمي ٌل؛ َف َل ْن َي َت َحد ََّث لِسانُكَ �إِلّا بِما ُه َو َجمي ٌل.
نُ ِ
لاح ُظ

�أ َّن ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة َجمي َعها �أ ْفعا ٌلَ ،ي ْطلُ ُب بِها ال ُم َت َكلِّ ُم ِم َن ال ُمخا َط ِب �أ ْن
َيقو َم بِ ِف ْعلٍ ُم َع َّينٍ في ال ُم ْس َت ْق َبلَِ ،وتُ َس ّمى �أ ْفعا َل �أ ْمرٍ.
ِ
الحاض ِر� ،أ ِو
 فِ ْع ُل ال� أ ْم ِر :فِ ْع ٌل ُي ْط َل ُب ُحدُوثُ ُه فيال ُم ْس َت ْق َب ِل.
َ -ق ْد َيت َِّص ُل ِب ِف ْع ِل ال� أ ْم ِر ضَ مائِ ُر ُمت َِّص َل ٌة.

َن ْس َت ْن ِت ُج:
ريبات:
الت َّْد ُ

ِ
عال ُمضارِ َع ٍة كَما في ال ِم ِ
الماض َي َة إ�ِلى �أ ْف ٍ
�أ َّولاً -نُ َح ِّولُ ال� أ ْفعالَ
ثال:
الماضي
س
َد َر َ
لَ ِع َب
�أ َخ َذ
شَ َّد
سا َر َع
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س
نَ ْد ُر ُ

س
�أ ْد ُر ُ

ال ُمضارِ ُع

س
َت ْد ُر ُ

س
َي ْد ُر ُ

ِ
ف ال� أ ْفعالَ
الج ْد َو ِل:
ثاني ًاَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ َصنِّ ُ
الماض َي َة َوال ُمضارِ َع َة َوال� أ ْم َر َو ْف َق َ
عيش ِ
حام ٌد في َق ْري ٍة َصغير ٍة قُ ْر َب ال َّن ْهرِ� ،أرا َد َي ْوماً �أ ْن ُيعلِّ َم ا ْب َن ُه ُع َم َر َص ْي َد ال� أ ْس ِ
ماك؛� أ َع َّد ال ُع َّدةَ،
َي ُ
س ُي ِ
رج ُع َم ُر ِسنّارةً ،ثُ َّم �ألقاها في ال َّن ْه ِر ُم َّت ِبعاً َت ْع ِ
راق ُبها
رج َصباحاً َم َع ا ْب ِن ِه� إِلى ال َّن ْهرِ� ،أخْ َ
َو َخ َ
ليمات �أبي ِهَ ،وج َل َ
ْ
السرو ِر َعلى َو ْج ِه ِه،
السنّا َرةُ؛ َف َظ َه َر ْت َع ُ
َبير ٍةَ .ف ْج�أ ًة َت َح َّرك َِت ِّ
لامات ُّ
َو ُه َو َي�أ َم ُل� أ ْن َي ْظف ََر بِ َس َم َك ٍة ك َ
السلَّ ِة بِجانِ ِبكَ .
الس َم َك َة بِ ُق َّو ٍة ،ثُ َّم َض ْع ما َت ْصطا ُد ُه في َّ
َفقا َل لَ ُه �أبو ُه :يا ُع َم ُرْ ،اس َح ِب َّ
فِ ْع ُل ال� أ ْم ِر
ال ِف ْع ُل ال ُمضارِ ُع
ال ِف ْع ُل الماضي

لاء:
إِال� ْم ُ

الم ْربو َط ُة َوالها ُء
التّا ُء َ

ف ال ّرا ِب ِع �أنَّ:
َت َع َّل ْمنا في الصَّ ِّ
الس ِ
تاء َم َع
هاء سا ِك َن ًة ِع ْن َد الْ َو ْق ِف َع َل ْيها بِ ُّ
كونَ ،وتُ ْق َر�أ ً
* التّا َء ا ْل َم ْربو َط َةِ :ه َي التّ ُاء الَّتي تُ ْلف َُظ ً
كات الث ِ
الْ َح َر ِ
الض َّم ِةَ ،والْ َك ْس َر ِةَ ،وتُ ْك َت ُب ه َكذا (ة ،ـة).
َّلاث :الْ َف ْت َح ِةَ ،و َّ
كونَ ،و ِع ْن َد َت ِ
الس ِ
كات الث ِ
حريكها بِالْ َح َر ِ
َّلاث:
هاء ِع ْن َد الْ َو ْق ِف َع َل ْيها بِ ُّ
* ا ْلها َءِ :ه َي الَّتي ُت ْلف َُظ ً
الض َّم ِةَ ،والْ َك ْس َر ِةَ ،و ُت ْك َت ُب ه َكذا (ه ،ـه).
الْ َف ْت َح ِةَ ،و َّ
ماء ال َمخْ تو َم َة بِالتّا ِء ال َم ْربو َط ِةَ ،وال َك ِل ِ
مات ال َمخْ تو َم َة بِالها ِء فيما َي�أْتي:
�أ َّولاً -ن َْس َتخْ ر ُِج ال� أ ْس َ
ماء :لي َخ ْم َس ُة �إِخْ َو ٍة� :أسا َم َة َو َح ْم َز َة َو ُع َب ْي َد َة َو ُم َح َّم ٍد َو َعب ِداللّ ِه� ،أ ِح ُّب في
قالَ ْت �أ ْس ُ
كاء ُهَ ،و�أ ِح ُّب في َح ْم َز َة َظرا َف َت ُهَ ،و�أ ِح ُّب في ُعبي َد َة شَ جا َع َت ُهَ ،و�أ ِح ُّب في ُم َح َّم ٍد
�أسا َم َة َذ َ
جاح َة َع ْق ِل ِه.
دوء ُهَ ،و�أ ِح ُّب في َع ْب ِد اللّ ِه َر َ
ُه َ
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الح ْر ِف ال ُم ِ
ناس ِب ( ـة .ة .ـه .ە).
ثانِي ًا -نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِ َ
َالبشَ رِِ ،
ال َّت َق ُّد ِم ال ِع ْل ِم ِّي الَّذي َو َص َل
ُم ْت َعـ
حاملا ً َم َعـ
الحاسوب َحيا
َد َخ َل
ُ
ِ
،
ثيرين ِم َّم ْن َي ْب َحثو َن َعنِ ال َّت َم ُّيزَِ ،وفي ال َو ْق ِت ذاتِـ
إِال�نسانَُ ،و ُم َح ِّققاً ُط
�إِلَ ْيـ
موحات ال َك َ
الَّتي لا تُ ْحصى ،ف إِ�نَّـ
الحاسوب ِسلاحاً ذا َحدَّينِ ؛ َف ُه َو �إِلى جانِ ِب َفوائِ ِد
�أ ْص َب َح
ُ
.
سيء ْاس ِتخْ دا ُمـ
َق ْد َيكو ُن َع ُد َّواً شَ رِساً �إِذا ما �أ َ
الج َم َل ال�آتِ َي َةَ ،ون ََض ُع ال ُّن ْق َط َت ْينِ َف ْوقَ التّا ِء ال َم ْربو َط ِة:
ثالثاً -نَ ْق َر�أ ُ
الم َك َّر َمه ِل أ�دا ِء ال ُع ْم َره.
َ -1ذهَ ْب ُت َم َع وا ِل َدتي �ِإلى َم َّكه ُ
الفاك َهه َل َ
ذيذه ُ ،ي َف َّض ُل تَنا ُو ُلها َق ْب َل ال أ� ْك ِل.
ِ -2
َ -3ر ِك َب ُحسا ٌم َجوادَهَ ،وان َْط َل َق ب ُِس ْرعَ ه.
الم ْع ِر َفه.
الم ْك َت َبه َمنا َره ِل ْل ِع ْل ِم َو َ
َ -4
وعاص َم ُتنا ال أ� َب ِد َّيه.
المدا ِئ ِنِ ،
 -5ال ُق ْد ُس زَهْ َره َ
طاء إِال� ْملائِ َّي َة الوا ِر َد َة فيها ،ثُ َّم ن َُص ِّو ُبها:
رابعاً -نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم ن َْس َتخْ ر ُِج ال�أخْ َ

(مهمة بيت ّية)
ّ
الجمي َل ِت،
ِع ْندَما قُ ْم ُت بِزِيا َر ِت َجدَّتي في ال َق ْر َي ِهَ ،ذ َ
ات َي ْو ٍمَ ،خ َر ْج ُة �أ َت َن َّز ُه في َحدي َق ِتها َ

َو َج َل ْس ُت َت ْح َت شَ َج َر ِت ال َّز ْي ِ
الخ ّلا َب َة الَّتي �أ َخ َذتْني بِ ِس ْحرِها
بير ِه� ،أ َت�أ َّم ُل ال َّطبي َع َت َ
تون ال َك َ

َو َجمالِها.
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ورقة عمل
التاء المربوطة والهاء

الطالب بين الهاء والتاء المربوطة والتاء المبسوطة.
الهدف � :أن يمي َز
ُ
ِ
الكلمات الخاطئ َة و أ�صوبها :
ستخرج
ص ال�آتي ،ث ّم أ�
ُ
أ�قر أ� النّ َّ
ال�أمومة

الكائنات الحيه جميعا ،من �إ ٍ
ِ
ال�أموم ُة عاطفه نبيل ٌة� ،أود َعها الل ُه في ِ
نسان وحيوان وطير.
قلوب
ُ
المفترس
الصغار ،والحيوا ُن
فال� أ ُّم تربي �أبناءها
ليف يرعى �أبناءة ّ
وتحافظ عليهم ،والحيوا ُن ال� أ ُ
ُ
يرعى صغارة في ٍ
حنان وعطف ،فسبحا َن ال ّذي �أود َع الحنا َن في قلوب ال�أمهاة .
الخط أ�

الصواب
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َ
الخ ُّط:
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:

التَّ ْعبي ُر:
مات زائِ َدةٌ ،نَ ْك َت ِشفُهاَ ،ون َْح ِذفُها:
ص ال�آتي َك ِل ٌ
في ال َّن ِّ
الاح ِتفا َل بِ َت َخ ُّر ِجها ال َم ْص َن ِع في َم ْط َع ٍم َق ٍ
ريب َو َمشْ هورٍ ،هذا
َق ّر َر ْت عائِ َل ُة �أماني ال َم ْد َر َس ِة ْ
بوسات �ألَ َّذ ال َو َج ِ
ال َم ْط َع ُم ُي َق ّد ُم َم ْل ٍ
بات َو�أ ْشهاهاَ ،و�أ ْك َث ُر ما ُي َم ِّي ُز هذا ال َم ْط َع َم �أنَّ ُه ُي َق ِّد ُم َو َي ْبني
بات ال ُم َع َّد َة في َالب ْي ِت؛ َف ُه َو َي ْب َت ِع ُد َع ْن نِظا ِم ال َو َج ِ
بات تُشْ ِب ُه ال َو َج ِ
َو ْج ٍ
السري َع ِة؛ لِذا َتخْ تا ُر ُه
بات َّ
النّ ِ
الاح ِتفا َل خار َِج ال َم ْنز ِِل ،فلا َت ْنسى ما َح َص َل َم َع
باتات عائِ َل ُة �أماني ِع ْندَما تُ َق ِّر ُر الدُّخو َل ْ
صيب ْت بال َّت َس ُّم ِمَ ،ف َق ْد كا َن
ناولَ ْت ِم ْف َ
�أماني ِع ْندَما َت َ
تاح كيساً ِم ْن َرقائِقِ َالبطاطا الجا ِه َز ِةَ ،و�أ َ
غات َوال َّن َك ِ
بالص َب ِ
الضا َّر ِة.
السعيد ِة ّ
َمليئاً َّ
هات َّ
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الوحدة الثّانية
موت
ال ِّذ ْكرى الَّتي َل ْن َت َ
الاس ِتما ُع
ْ
َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
وان ُ
(ح ْس ُن ال َّظ ِّن)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
لس ِفين ِة؟
 1ماذا َح َد َث ِل َّ
السفي َن ِة؟
 ٢هَ ْل نَجا أ� َح ٌد ِمن ُر ّك ِ
اب َّ
ون َب ْع َدما ْاس َت َ
ِ ٣م َّم ْن َط َل َب ال َّر ُج ُل ال َع َ
فاق؟
٤
٥
٦
٧

ماذا أ� َك َل ال َّر ُج ُل َو َش ِر َب؟
ِالكوخ ا ّلذي َبنا ُه ال َّر ُج ُل؟
َماذا َح َّل ب ِ
َك َ
ِكوخ ِه؟
يف كان َْت َر َّد ُة ِف ْع ِل ال َّر ُج ِل عَ لى ما َح َّل ب ِ
َك َ
يف عُ ِث َر عَ لى ال َّر ُج ِل؟

َ ٨
قال تَعالى:
َك ْي َف َي َتوا َف ُق َم ْض ُ
هذ ِه ال آ� َي ِة َم َع ما جا َء في ال َّن ِّص؟
مون ِ

ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﱪ

( البقرة)٢١٦ :

الح ْك َمة ُ ِم ّما َح َص َل َم َع هذا ال َّر ُج ِل؟
 ٩ما ِ
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موت
ال ِّذ ْكرى الَّتي َل ْن َت َ
ص
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

(فريق التّ�أليف)

ِ
طيني عا َم �ألْ ٍف َوتِ ْس ِع ِم َئ ٍة َوثَمانِ َي ٍة
تُ َع ُّد ال َّن ْك َب ُة الَّتي َح َدث َْت للشَّ ْع ِب ال ِف َل ْس ِّ
عين �أ َّم الْ َم�آسيَ ،ف َق ْد َولَّد َْت كَثيراً ِم َن ال َمصائِ ِب ِم ْن َت ْهجيرٍَ ،و َه ْد ٍم لِ ْل ُمد ُِن
َو�أ ْر َب َ
َوالْقُرى َوالْ ُب ِ
ض َو َف ْقرٍَ ،...و َعلى ال ُّر ْغ ِم ِم ْن
ويعَ ،وجو ٍع َو َم َر ٍ
يوتَ ،و َقتْلٍ َو َت ْر ٍ
ُمرو ِر َعشَ ِ
رات ال ّسنينِ َع َل ْيها؛ َف إِ�نَّها لَ ْن تُ ْن ِس َينا ُم ُدنَنا وقُرانا الَّتي ُه ِّج ْرنا منها،
ص الَّذي َس َن ْق َر ُؤ ُه
َوكُلَّما َم َّر ِت ال�أيا ُم ا ْزدا َد الشَّ ْو ُق وال� أ َم ُل بِال َع ْو َد ِة �إِلَ ْيهاَ ،وال َّن ُّ
َي ْروي لَنا ِحكاي َة ِ
لاج ٍئ.
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ال ِقرا َء ُة
باح ُهنا َعلى ِ
باب هذا ال ُم َخ َّي ِم� ،أ ْس َت ْر ِج ُع ِذ ْك َرياتي
س كُ َّل َص ٍ
�أ ْج ِل ُ
نينَ ،ت�أْتيني كُ َّل َي ْو ٍم تَشُ دُّني ِم ْن َيديَ ،و َت�أْ ُخ ُذني
الَّتي لا ُتفا ِرقُني ُم ْن ُذ ِس َ
�إِلى ُهنا َك� ،إِلى َص َفدََ ،ف�أ ِج ُد نَ ْفسي ِ
واق َفاً �أما َم َع َت َب ِة داري ُم ْس َت ْو ِدعاً
كُ َّل ما فيها ِع ْن َد الل ِه َحتّى َع ْو َدتي ،لَ ْن َتطو َل ُغ ْر َبتي ،هكذا �أخْ َب َرني
�أ ْجداديَ ،ف َق ْد َت َر ْك ُت كُ َّل ما �أ ِح ُّب ِ
داخ َل داريَ ،و�أ ْغ َل ْق ُت با َبها،
تاح في َج ْيبيَ ،و َح َم ْل ُت ِذ ْك َرياتي ،غا َد ْر ُت َص َف َد َر ْغ َماً
َو َو َض ْع ُت ال ِم ْف َ
الح ْي َر ِة َوال�ألَ ِم.
ليء بِال َف َز ِع َو َ
َعنّيَ ،و َق ْلبي َم ٌ
لاء جيراني ،لَ ْم �أ ْس َت ِط ْع
َت َر ْك ُت َخ ْل ِف َي ُج َث َث �أ ْص ِدقائيَ ،و�أ ْش َ
ف َيغْشى ال ُوجو َهَ ،وال�ألَ ُم َي ْع َت ِص ُر
ُضَ ،و َ
الخ ْو ُ
َد ْف َن ُه ْم؛ َفال ُك ُّل َي ْرك ُ
َسير َعلى َع َجلٍ .
ُلوبَ ،ون َْح ُن ن ُ
الق َ
شيخ في دا ٍر َغ ْي ِر داريَ ،و�أنَّني َس�أنْ ِج ُب
لَ ْم �أك ُْن �أ ْع َل ُم �أنَّني َس�أ ُ
�أ ْولادي في ُب ْق َع ٍة َس ُت َس ّمى ُم َخ َّي َم ِ
ئين ،لَ ْم �أك ُْن �أ ْع َل ُم �أنَّني َس�أ َخ ِّب ُئ
لاج َ
ين َس َن ًة ،لَ ْم �أك ُْن �أ ْع َل ُم بِ�أ َّن
ِم ْف َ
تاح داري َت ْح َت وِسا َدتي لِ� أ ْك َثر ِم ْن ِستّ َ
فاءُ ،م َغلَّ َف ًة بِال َك ِذ ِب.
ال ُوعو َد َس َتكو ُن َج ْو َ
تاح َو َطنيَ ،ولَ ِك َّنني كُ ْن ُت �أ َحد ُِّث
ف ال� أ ْعدا ِء َي ْج ُ
كُ ْن ُت �أرى َز ْح َ
السنونََ ،و�أنا لَ ْم �أ َز ْل �أ ْق َب ُع
نَ ْفسي �أنَّني َس�أعو ُدَ .م َّر ِت ال�أيّا ُمَ ،و َتوالَ ِت ُّ
ف َعلى ِ
في ُم َخ َّي ِم ِ
الحلُ ِم َو�أقاتِ ُلَ ،ف�أنا َعلى ثِ َق ٍة بِ�أنَّنا
ناص َي ِة ُ
ئين� ،أ ِق ُ
لاج َ
يح العاتِ َي ِةَ ،س َنعو ُد
َس َنعو ُدَ ،س َنعو ُد َم َع ال ُّنسو ِر ال ُمحلِّ َق ِةَ ،س َنعو ُد َم َع ال ّر ِ
�إِلى ال َك ْر ِم َوال َّز ْي ِ
طين� ،إِلى جانِ ِب َز ْه َر ِة
تونَ ،س َنعو ُد؛ لِ َن ْر َف َع َع َل َم ِف َل ْس َ
الحنّ ِ
الخضْ را ِء.
ون َعلى َروابينا َ
َ

تَشُ دُّنيَ :ت ْج ِذ ُبني.

الخ ْو ِف الشَّ دي ِد.
ال َف َز ِعَ :
َيغْشىُ :ي َغطّي.

ِ
ناص َي ِةُ :م َق َّد ِم ال َّر�أْسِ.
العاتِ َي ِة :شَ دي َد ِة ال ُه ِ
بوب.
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئل ِة آ
ال� ِت َي ِة:
أ� َّو ًلاَ -نعودُ إ�ِلى الن ِّ
َّصَ ،و ُن ُ
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 -غا َد َر الكاتِ ُب َمدي َن َت ُه َص َف َد َم ْسروراً.
عيش في ُم َخ َّي ِم ِ
ئين.
لاج َ
ب -لَ ْم َي ُكنِ الكاتِ ُب َي ْع َل ُم �أنَّ ُه َس َي ُ
جَ -تشْ َت ِه ُر َمدي َن ُة َص َف َد بِ�أ ْشجا ِر ال َّز ْي ِ
تون َوال ِع َن ِب.
ِ ٢لماذا َل ْم َي ْس َتطِ ِع الكا ِت ُب َد ْف َن ُجث َِث أ�هْ ِل ِه َوجيرا ِن ِه؟
 ٣ما ِّ
المخَ َّي ِم؟
الذ ْك ُ
ريات ا َّلتي َي ْس َت ْرجِ ُعها الكا ِت ُب عَ لى ِ
باب ُ
ين َس َن ًةَ ،علا َم َي ُد ُّل ذلِكَ ؟
َ ٤خ َّب�أ الكاتِ ُب ِم ْف َ
تاح دا ِر ِه لِ� أ ْك َث َر ِم ْن ِستّ َ
 ٥ن َِص ُف َ
حال الكا ِت ِب َو ْق َت ُمغا َد َر ِت ِه َص َف َد.

جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئ َل ِة آ
ال� ِت َي ِة:
ثا ِني ًاُ -ن َف ِّك ُرَ ،و ُن ُ
الس َن ِة ا َّلتي هُ ِّج َر فيها ال ِف َل ْسطي ِن ّي َ
ون ِم ْن بِلا ِد ِه ْم؟
 -١ماذا ُي ْط َل ُق عَ لى َّ
َ -٢ك ْي َف َس َيعو ُد ا َّللاجِ َ
ئون �ِإلى ُم ُد ِن ِه ْم َو ُقراهُ ُم ا َّلتي هُ ِّجروا ِم ْنهاَ ،و ْف َق القانونِ َّ
الد ْو ِل ِّي؟
َ -٣ل ْو ُك ّنا َم َ
داخ َل ُبيو ِتنا َو َن ْر َح ُل؟
كان الكا ِت ِب ،هَ ْل َن ْت ُر ُك ُك َّل ما ن ُِح ُّب ِ
 -٤قا َل ال ُم ْح َت ُّلِ (( :
الصغا ُر َس َي ْن َس ْو َن)) ،بماذا ن َُر ُّد َع َل ْي ِه؟
الكبا ُر َس َيموتونََ ،و ِّ

ثالِث ًا-
حيح َة ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
 1نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
أ� َ «-ت أ�ْتيني ُك َّل َي ْو ٍم تَشُ ُّدني ِم ْن َيدي»َ .ي َت َح َّد ُث الكا ِت ُب عَ ْن ( :أ� ِّم ِهَ ،ز ْو َج ِت ِهِ ،ذ ْك َريا ِت ِه).
«
الح ْز ِن ،ال َغ َض ِب).
ُلوب»َ .ت ْعبي ٌر َي ُد ُّل َعلى( :ال َم َرضُِ ،
ب -ال�ألَ ُم َي ْع َت ِص ُر الق َ
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ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ

َص ْر َخ ُة ِ
لاج ٍئ

عـيــش ُمــشَ ـــ َّردا
�أنـــا لَ ْ
ــــن �أ َ

لـــن �أ َظــــــــ َّل ُمــق ّيــدا
�أنــــا ْ
ـــف ثــائِــراً ُمـ َتــــــــــ َمـــ ِّردا
َح ُ

ـــن ال�أعــاصــيــ ِر الَّــتــي
َومـِ َ
�أنــا ِ
الــح ِّق ال َكــبيـ
صـاح ُب َ

َتــــ ْرمــي َدمـــاراً �أس ْــــــــ َودا
ِر َوصـــانِــ ٌع ِمـــ ْنـــ ُه الــ َغـــدا

َســـــــ�أعـيـ ُد ُه َ ..و�أعـيـــــ ُد ُه
َســــ�أ َز ْلــ ِز ُل الــــدُّنــيـا َغــــداً

َو َطـــنــاً َعــزيــزاً َســــــــــ ِّيـدا

�أنــا لـــي غ َــــ ٌد َو َغــداً َســ�أ ْز
ــن �أ
خـــــاف ِم َن ال َعوا
َ
�أنــا لَ ْ

لـــي َمـــ ْو ِعــ ٌد فــي َمــ ْو ِطني

ِص ِ
تاح الـ َمدى
ـف َو ْه َـي َت ْج ُ

ســيــر َجـــــــ ْيشاً �أ ْو َحــدا
َو�أ ُ
ـهات �أنْــسى الــ َمـ ْو ِعدا
َهــ ْي َ

هارون ِ
هاشم َرشيد
ُمــق ّيــداُ :م َك َّبلاً.
ال َمدى :المسا َف َة َالبعي َدةَ.

هاتَ :ب ُعدَ.
َه ْي َ

إ�ضا َء ٌة:
هارون هاشم رشيدِ ،
شاع ٌر ِف َلسطي ِن ٌّي ِم ْن َموالي ِد َمدي َن ِة َغ َّزة ،عا َم 1927مَ ،و ُه َو ِم ْن
روح ال َّت َم ُّر ِد َوالثَّ ْو َر ِةِ .م ْن َدواوي ِن ِهَ :ع ْو َد ُة ال ُغ َربا ِءَ ،غ َّز ُة في
شُ عرا ِء ال َّن ْك َب ِةَ ،و َي ْمتا ُز ِش ْع ُر ُه بِ ِ
ص الَّذي َب ْي َن �أ ْيدينا في ِه �إ ْصرا ٌر ِم َن الشّ ِاع ِر على ال َع ْو َد ِة �إِلى
َخ ِّط النّارِِ ،فدائِ ّيون ،وال َّن ُّ
َم ْو ِط ِن ِه الَّذي ُه ِّج َر ِم ْن ُه.
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جيب ع َِن ال� أ ْس ِئل ِة ال�آتِ َي ِة:
نُ ُ
 1ما ال ِف ْك َر ُة ال َّرئيس ُة في ال َّن ِّص؟
 ٢في ال َب ْي ِت ال أ� َّولِ ِعبا َر ٌة ت َُد ُّل عَ لى َر ْف ِض الشّ ِاع ِر ِل ُّلجوءِ ،ن َُح ِّددُها.
السا ِد ِس؟
 ٣ما ال َو َط ُن ا َّلذي َي ْق ِص ُد ُه الشَّ ِاع ُر في ال َب ْي ِت ّ
س الشّ ِاع َر َو َط َن ُه ،ن َُح ِّد ُد َالب ْي َت الَّذي َي ُّد ُّل َعلى ذلِكَ .
 ٤ال َّتشري ُد لَ ْم ُي ْن ِ
 ٥هُ َ
ناك حا ِف ٌز ِللشّ ِاع ِر عَ لى ال َّت ّ
المقا َو َم ِة َذ َك َر ُه في ال َب ْي ِت الخا ِم ِس .فما هُ َو؟
حدي َو ُ
مات ال َّت َح ّدي .ن َْس َت ْخ ِر ُج َثلاث ًا ِم ْنها.
 ٦ال أ� ْب ُ
زاخ َرة ٌ ب َِك ِل ِ
يات ِ
ريق ال َع ْو َد ِةُ ،ن َو ِّض ُحها َكما َب َد ْت في ال َق َ
صيد ِة.
َ ٧ح َّد َد الشّ ِاع ُر َط َ
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الج ِّر َو�أ ْح ُر ُف ال َع ْط ِ
ف
�أ ْح ُر ُف َ
الج ِّر:
�أولاً� :أ ْح ُر ُف َ
َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
باح عَلى ِ
نينَ ،ت�أْتيني
س كُ َّل َص ٍ
باب ال ُم َخ َّي ِم� ،أ ْس َت ْر ِج ُع ِذ ْك َرياتي الَّتي لا تُفا ِرقُني ُم ْن ُذ ِس َ
�أ ْج ِل ُ
(ص َفدَ)َ ،ف�أ ِج ُد نَ ْفسي ِ
واقفاً �أما َم َع َت َب ِة
كُ َّل َي ْو ٍمَ ،و َت�أْ ُخ ُذني ِم َن َالي ِد إ�ِلى ال َمدين ِة الَّتي �أ ِح ُّب َ
داريُ ،م ْس َت ْو ِد َعاً كُ َّل ما فيها ِع ْن َد الل ِه َحتّى َع ْو َدتي ،لَ ْن َتطو َل ُغ ْر َبتي ،ه َكذا �أخْ َب َرني �أ ْجدادي،
َف َق ْد َت َر ْك ُت كُ َّل ما �أ ِح ُّب ِ
الج ْي ِبَ ،و َح َم ْل ُت
تاح في َ
داخ َل داريَ ،و�أ ْغ َل ْق ُت با َبهاَ ،و َو َض ْع ُت ال ِم ْف َ
الح ْي َر ِة َوال�ألَ ِم.
ليء بِال َف َز ِع َو َ
ِذ ْك َرياتي ،غا َد ْر ُت َص َف َد َر ْغ َماً َعنّيَ ،و َق ْلبي َم ٌ
نُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
ف ،و�أنَّها
مات ال ُم َل َّونَ َة ( َعلىِ ،م َن� ،إِلى ،فيَ ،عن ،بِـ) َجمي َعها �أ ْح ُر ٌ
لا َت ْظ َه ُر َمعانيها َو ْحدَهاِ ،
ولك ْن ُت َغ َّي ُر َمعانِ َيها ِم ْن ِخ ِ
ف َج ٍّرَ ،و ُهنا َك َف ْر ٌق
الج َملَِ ،و ُت َس ّمى �أ ْح ُر َ
لال ُ
(الح ِ
الج ِّر َو ُح ِ
روف ال� أ ْب َت ِث َّي ِة� :أ ،ب ،ت.)...
روف ال َمباني ُ
َب ْي َن �أ ْح ُر ِف َ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

ريبات:
الت َّْد ُ

 ِم ْن �أ ْح ُر ِالج ِّرِ :م ْن ،إ�ِلى ،في ،ع َْن ،عَلى.
ف َ
 َي أ�ْتي َب ْعدَ َح ْر ِاس ٌم.
ف َ
الج ِّر ْ
الج ِّر لا تُ َع َّر ُف بـ ِـ (ال)َ ،ولا تُ َن َّونُ .
 �أ ْح ُر ُف َ َق ْد َيت َِّص ُل ِب�أ ْح ُر ِالج ِّر ضَ مائِ ُر ُمت َِّص َل ٌة.
ف َ

ناس ُبها ِم ْن �أ ْح ُر ِ
راغات بِما ُي ِ
ِ
الج ِّر ( ِم ْن ،إ�ِلى ،في ،عَن ،عَلى):
أ�ولاًَ -ن ْم َل� أ ال َف
ف َ
َ
الك ِذ ِب.
الم ْؤ ِم ُن
َ 1ي ْب َت ِع ُد ُ
			
الح َس َن ِة.
 ٢أ� َت َع َّو ُد
ِ
العادات َ
الحقي َب ِة.
تاب
َ ٣و َج َد ْت ِودا ُد ِ
الك َ
َ
نا ُب ُل َس.
نين
 ٤ا ْن َت َق َل ْت أ� ْسما ُء
جِ َ
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الج ِّرَ ،وال� أ ْسما َء الَّتي َب ْعدَ ها:
ثاني ًاَ -ن ْق َر�أ ال ِقصَّ َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْست َْخ ِر ُج �أ ْح ُر َف َ
كا َن ال ُع ْصفو ُر الدُّو ِر ُّي عائِداً �إِلى ُعشِّ ِه ،الّذي َبنا ُه َعلى ُغ ْصنِ شَ َج َر ِة ُالب ْرتُ ِ
قال ،في َمدين ِة
فاس َت ْو َق َف ْت ُه (البو َم ُة) َو�أخْ َب َر ْت ُه �أ َّن في يافا ِغ ْرباناًَ ،ي ْع َتدو َن َعلى ال� أ ْعشاشِ ،في َبساتينِ ُالب ْرتُ ِ
قال،
يافاْ ،
صافير ،ثُ َّم قالَ ْت:
َو َي ْق ُتلو َن ال َع َ
�أنْ َص ُحكَ بِ َع َد ِم ال َّذ ِ
هاب �إِلى ُهنا َك.
َف َّك َر ال ُع ْصفو ُر الدّو ِر ُّي لَ َح ٍ
ظات ،ثُ َّم تا َب َع َط َيرانَ ُه بِاتّجا ِه يافاَ ،و ُه َو َيقو ُل لِ ْلبو َم ِة:
ش الّذي َب َن ْي ُت ُه بِ َن ْفسي َعلى ُغ ْصنِ
�أفرا ُد ِسربي ُهنا َك .لَ ْن �أ َت َخلَّى َع ْن ُهمَ ،ولَ ْن �أنا َم َبعيداً َعنِ ال ُع ِّ
شَ َجر ِة ُالب ْرتُ ِ
(محمد قرانيا /بِ َت َص ُّرف)
قال.
ثانياً� :أ ْح ُر ُف ال َع ْط ِ
ف:
َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:

ناس ِ
بات َت�أثَّ َر ْت بِشَ ْكلٍ كَبيرٍ ،نَ ْذ َه ُب لِزِيا َر ِة �أ ِح َّب ِتناَ ،ف ُنسا ِر ُع
يارات َواللِّ ُ
َحتّى ال ِّز ُ
قاءات في ال ُم َ
�إلى زِيا َر ِة ال َم ِ
واق ِع إِال�لِ ْك ْترونِ ّيةَ ،ف َن َتح َّو ُل �إلى َتماثي َل ،لا َت َت َكلّ ُم ،هذا ُي َح ِّد ُق في ِجهازِه ،وهذا َيزو ُر
ال َم ِ
واق َع ،وهذه تُ ْر ِس ُل ال َّرسائِ َلُ ،ث َّم َت ْس َت ْق ِبلُها ،وهذا َيضْ َحكُ �أو ُي َكشِّ ُر َو ْح َد ُه ،وهذه تُ َحد ُِّث نَ ْف َسها
َو ْحدَها...
نُ ِ
لاح ُظ

		

َن ْس َت ْن ِت ُج:
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ف َت ْربِ ُط َب ْي َن ال َك ِل ِ
�أ َّن ال َك ِل ِ
الج َملِ َ ،وتُ َس ّمى
مات ال ُم َل َّونَ َة َجمي َعها �أ ْح ُر ٌ
مات َو ُ
ف ال َع ْط ِف.
�أ ْح ُر َ
فُ :ه َو إ� ِْشراكُ َك ِل َم ٍة َم َع َك ِل َم ٍة َق ْب َلها في
 ال َع ْط ُف ِم ْن �أ ْح ُر ِ
الح ْك ِم ِب َوسا َط ِة َح ْر ٍ
ف ال َع ْط ِ
ف.
ُ
 ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال َع ْط ِ
فَ :و� ،أ ْوَ ،فـ ،ثُ َّم.
ف َت ْر ب ُِط َب ْي َن ال َك ِل ِ
 �أ ْح ُر ُف ال َع ْط ِوالج َم ِل.
مات ُ

ريبات:
الت َّْد ُ
الج َم ِل ال�آتِ َي ِة ب َِح ْر ِ
ف ال ُم ِ
ف ال َع ْط ِ
ب:
ناس ِ
�أ َّولاًَ -ن ْر ب ُِط َب ْي َن ُ
َ 1ت َو َّض أ� َو ٌ
َص ّلى.
ليد
تين ًا.
ِع َنب ًا
َ ٢ز َرعَ َج ّدي في َح ْق ِلنا ن َْخل ًا
با ِرد ًا.
 ٣تَنا َو ْل َطعا َم َك َكما ت ُِح ُّب ُه حا ّر ًا
ف كُ َّل َح ْر ٍف ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال َع ْط ِف َ(و� ،أ ْوَ ،فـ ،ثُ َّم) في ُج َملٍ ِم ْن �إِنْشائِنا:
ثانِي ًا -نُ َو ِّظ ُ

ف ال َع ْط ِفَ ،ون َُص ِّنفُها:
الج ِّرَ ،و�أ ْح ُر َ
ثالِث ًا -نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ون َْس َتخْ ر ُِج �أ ْح ُر َ
ف َ
الخ ْب ُز َواللَّ ْح ُمَ ،و َي�أْ ُم ُر
قي َل �إ َّن الحا ِك َم في ال�أنْ َدلُ ِ
الضرو ِر َّي َة ،لا ِس َّيما ُ
ياء َّ
س كا َن ُي َس ِّع ُر ال� أ ْش َ
الس ِ
وق
عين بِ�أ ْن َي َضعوا َع َل ْيها �أ ْوراقاً بِ ِس ْعرِها ،ثُ َّم َي ْب َع ُث ال ُم ْح َت ِس ُب ال َولَ َد َّ
البائِ َ
غير �أ ِو الخا ِد َم �إِلى ّ
الص َ
السع ِر ال َّر ْس ِم ِّي ْاس َت ْدعا ُه َوعا َق َب ُهَ ،ف إِ� ْن عا َد �إِلى ِف ْع ِل ِه َم َّر ًة �أخرى
لاخْ ِتبا ِر البائِ ِعِ ،ف إِ� ْن با َع ُه بِ�أ ْك َث َر ِم َن ِّ
(فُصو ٌل ِم َن الثَّقا َف ِة َوال� أ َد ِبَ /علي ال َّط ْنطاوي)
�أ ْغ َل َق ُدكّانَ ُه.
الج ِّر
�أ ْح ُر ُ
ف َ

ف ال َع ْط ِف
�أ ْح ُر ُ
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ورقة عمل
أ�حرف الج ّر و أ�حرف العطف
حرف الج ِّر و�أ ِ
الطالب بين �أ ِ
ِ
العطف .
حرف
الهدف �:أن يمي َز
ُ

ـرف العطـ ِ
ـرف الجـ ِّر و أ�حـ َ
ـص ال�آتــي ،ثــم نســتخرج أ�حـ َ
ـف ونصنفهــا كمــا
هيــا بنــا نقــر أ� النّـ َّ
فــي الجــدول .
ـض بســرع ٍة ليلحـ َق بالقطــارِ ،الــذي كان قــد بــد أ� بالتحــرك ،لكـ ّن
“ ُيحكــى �أ ّن غانــدي كان يركـ ُ
ـاء صعــو ِده علــى متــنِ القطــارِ ،فخل ـ َع فــرد َة حذائِــه الثّانيــة،
�إحــدى فردتــي حذائِــه سـ ْ
ـقطت �أثنـ َ
ـت فــرد َة حذائِــك
ورماهــا قريب ـاً مــن الفــرد ِة ال�أولــى ،فــ
ـاستغرب �أصدقــاؤه وس ـ�ألوه« :لمــاذا رميـ َ
َ
ـذاء �أن يجـ َد الفردتيــن كي يكــو َن قادراً
ال�أخــرى؟» فـــقا َل غانــدي�« :أ ُ
ردت للفقيــر الــذي يجــد الحـ َ
علــى اس��تخدامهما ،فه��و ل��ن يس��تفي َد �إن وجــد فــرد ًة واحــدةً ،كمــا �أن ّنــي لــن �أســتفي َد منهــا

�أيضـ�اً!”

أ�حرف الجر
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أ�حرف العطف

لاء:
إِال� ْم ُ
لوب:
�أ َّولا ً نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونَ ْم َل� أ َ
الج ْد َو َل بِما ُه َو َم ْط ٌ
َظيفِ ،
لك َّن ُه َقدي ٌمَ ،ي َت َم َّز ُق دائِماًَ ،ف ُت ْص ِل ُح ُه �أ ُّمه.
َصديقي �أ ْح َمدَُ ،ث ْو ُب ُه ن ٌ
لعبَ ،ولا َي َض ُع في َف ِم ِه لُ ْقم َة َطعا ٍمَ ،وكُلَّما
في ال َم ْد َر َس ِة َي ِق ُ
ف َو ْح َد ُه َحزي َناً .لا َيضْ َحكُ َ ،ولا َي ُ
شا َه ْد ُت ُه ِ
الح ْز ِنَ ،م َع �أن ّي ِمثلُ ُه ،لا �أم ِلكُ ال َّطعا َم،
الحدي َق ِة ال َم ْد َرس َّي ِة َوحيداً� ،أ ْش ُع ُر بِ ُ
واق َفاً بِجانِ ِب َ
َولك َّن ثَوبي لَ ْم َي ُك ْن ُم َم َّزقاً..
هذا َاليو َمَ ،ق َّر ْر ُت ُمسا َع َد َتهَ ،و َعلى ال َّر ْغ ِم ِم ْن �أنَّني لا �أ ْم ِلكُ شَ ْيئاًَ ،ف َق ْد ا ْق َت َر ْب ُت ِم ْن ُهَ ،و َق َّد ْم ُت
لَ ُه ا ْب ِتسا َم ًة ِ
داف َئ ًة.
مات َمخْ تو َم ٌة
مات َمخْ تو َم ٌة َك ِل ٌ
َك ِل ٌ
توح ِة بِالتّا ِء ال َم ْربو َط ِة
بِالتّا ِء ال َم ْف َ

مات
َك ِل ٌ
َمخْ تو َم ٌة بِالها ِء

مات َت ْب َد أ�
َك ِل ٌ
بِاللا ِم الشَّ ْم ِس َّي ِة

مات َت ْب َد أ�
َك ِل ٌ
بِاللا ِم ال َق َم ِر َّي ِة

ثانِياً نُ َق ِّد ُم ِمثالا ً َعلى كُ ٍّل ِم ّما َي�أْتي في ُج ْم َل ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
َ -1ك ِل َم ٌة َت ْب َد أ� بِاللا ِم ال َق َم ِر َّي ِة:
َ -2ك ِل َم ٌة َت ْب َد أ� بِاللا ِم الشَّ ْم ِس َّي ِة:
توح ِة:
الم ْف َ
َ -3ك ِل َم ٌة َم ْختو َم ٌة بِال ّتا ِء َ
الم ْر َ
بوط ِة:
َ -4ك ِل َم ٌة َمختو َم ٌة بِال ّتا ِء َ
َ -5ك ِل َم ٌة َمختو َم ٌة بِالهاءِ:

.
.
.
.
.
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َ
الخ ُّط:
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:

التَّ ْعبي ُر:

مات ُم ِ
طوط َك ِل ٍ
ن ََض ُع َمكا َن ال َك ِل ِ
مات الشّ ا َّذ ِة الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
ناس َب ًة ِم َن ال ُم ْس َتطيلِ:
َس ُي َعلِّ ُق

قا َل

َف�أْ ٌر

خاف
َت ُ

َف�أْ ٌر

ُج ْحرِها

ص
تُ َخلِّ ُ

س
الجر ِ
َ

َف َّك َر ْت

ال ِق ُّط

بيت ِ
عيش َم ْجمو َع ٌة ِم َن ال ِفئ ِ
عاش ِق ٌّط كَبي ٌر في ٍ
ْران في َالب ْي ِت ذاتِ ِه ،كا َن ال َك ْل ُب
َ
واس ٍعَ ،وكان َْت َت ُ
روج من ال َق َم ِر �إِلّا �إِذا نا َم ال ِق ٌّط.
َسريعاً َو َق ِويّاً َو ُمخيفاً؛ لِذا كان َِت ال ِفئْرا ُن تُ ِح ُّب ِم ْن ُهَ ،فلا َت ْس َتطي ُع ُ
الخ َ
في َي ْو ٍم ِم َن ال�أيّا ِمْ ،اج َت َم َع ِت ال ِفئْرانُ؛ لِ ُت َف ِّك َر في َطري َق ٍة تُ َو ِّر ُط نَ ْف َسها ِم ْن َخ َط ِر ال ِق ِّط ال َكبيرِ،
س في
ف في ٌل َصغي ٌر َو َذ ِك ٌّي َونا َم� :إِذا ْاس َت َط ْعنا َت ْعلي َق َج َر ٍ
�أ َك َل ْت َطويلاًَ ،ولَ ْم َت ِص ْل �إِلى َح ٍّلَ ،و َق َ
َر َق َب ِة ال ِق ِّط َف إ�ن ّنا َس َن ْس َم ُع َص ْو َت الطّائِ َر ِةَ ،ون َْه ُر ُب ِم ْن ُه.
�أ ْع ِج َب �أ َس ٌد َعجو ٌز بِال ِف ْك َر ِةَ ،فقا َلِ :ف ْك َر ٌة َجمي َل ٌةَ ،و ِ
س في َر َق َب ِة ال ِق ِّط؟
لك ْن َم ْن َس َي�أكُ ُل َ
الج َر َ
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اختبار نهاية ال َوحدة

القراءة
جيب عن ال�أسئلة التي تليه:
أ�عزائي الطلبة ،نقر أ� النَّ َّ
تي ثم نُ ُ
ص ال�آ َ

ف َعلى ِ
السنونَ ،و�أنا لَ ْم �أ َز ْل �أ ْق َب ُع في ُم َخ َّي ِم ِ
الحلُ ِم َو�أقاتِ ُلَ ،ف�أنا َعلى ثِ َق ٍة
ناص َي ِة ُ
ئين� ،أ ِق ُ
لاج َ
َم َّر ِت ال�أيّا ُمَ ،و َتوالَ ِت ُّ
يح العاتِ َي ِةَ ،س َنعو ُد �إِلى ال َك ْر ِم َوال َّز ْي ِ
تونَ ،س َنعو ُد؛ لِ َن ْر َف َع َع َل َم
بِ�أنَّنا َس َنعو ُدَ ،س َنعو ُد َم َع ال ُّنسو ِر ال ُمحلِّ َق ِةَ ،س َنعو ُد َم َع ال ّر ِ
الحنّ ِ
الخضْ را ِء.
ون َعلى َروابينا َ
طين� ،إِلى جانِ ِب َز ْه َر ِة َ
ِف َل ْس َ

ال�جاب ِة الصَّ حيحة:
نضع دائر ًة حولَ رم ِز إ
أ�ُ -
 -1ما عنوا ُن الدّرس الذي �أخذت منه هذه الفقرة؟
حب قريتي .ج -ال ّذكرى الّتي لن تموت .د -ندم حصان.
�أ -كي لا تغرق السفينة .ب� -أ ُّ
دبي الذي �أخذت منه هذه الفقرة؟
 -2ما نوع ال َّنص ال� أ ّ
د -رواية.
ج -رسالة.
ب -حكاية.
�أ -مقالة.
« -3سنعود؛ لنرفع علم فلسطين «علام يد ّل هذا ال َّتعبير»؟
د -الفرح.
ج -الحزن.
ب -الغضب.
�أ -ال�أمل.
 -4ما معنى كلمة (العاتية)؟
د -شديدة الهبوب.
ج -القارسة.
ب -الهادئة.
�أ -الباردة.
 -5في �أ ّي عام حدثت النّكبة الّتي ُتع ُّد �أ ُّم الم�آسي؟
د.1948 -
ج.1988 -
ب.1847 -
�أ.1967-

بّ -
قف على ناصي ِة الح ُلم».
نوض ُح جمالَ التَّصوي ِر في عبارة « :أ� ُ
...................................................................................
ف كلم َة (ناصية) في جمل ٍة مفيدة من إ�نشائنا.
ج -نو ّظ ُ
...................................................................................
ص:
د-
ُ
نستخرج من النّ ِّ
 -1ضميراً متّصلاً -2 ........................ :فعلا ً مضارعاً ............................ :
 -3حرف ج ّر � -4 ............................ :أسلوب توكيد.......................... :

المحفوظات

نقر أ� البيتين ال�آتيين ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:
ِ
تراءت في ثناياها بيضاء في ثوبها يسبيك مر�آها
الملاك
مث َل
ْ
من غرف ٍة تتهادى في بشاش ِتها لغرف ٍة تعتني دومـاً بمرضـاهـــا
نذكر معا اس َم الشاع ِر لهذ ِه القصيدة ؟ ...............................................
�أُ -

وردت في البيتين السابقين .........................................
نصف الممرض َة كما
ب-
ْ
ُ
ج -نبي ُن جما َل التصوي ِر في ِ
البيت ال�أول.
د -نكتب ثلاث َة �أ ٍ
بيات نحف ُظها من قصيد ِة صرخ ِة لاجئ:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

القواعد

نمثل على ما ي أ�تي بجمل مفيدة:
فعل ماض .....................................................................:
فعل مضارع ....................................................................:
فعل �أمر....................................................................... :
حرف جر..................................................................... :
ال�ملاء
إ
َ
الحرف المناسب (ة،ه)؛ لنكمل الكلمات:
نضع
القدس زهر ......المدائن  ،وعاصمتنا ال�أبديـ . ......
�أ-
ُ
العلمي.
الحاسوب حيا .......البشرِ ،حاملا معـ .......متعـ .......ال َّتقدم
ب -دخ َل
ُ
ّ
ّ
الخط
ّ
بخط النسخ:
نكتب الجملة ال�آتية
العل ُم نو ٌر  ،والجه ُل ظلا ٌم .
.........................................
التّعبير
ص ال�آتي كلمات زائدة ،نكتشفها ثم نحذفها:
في النّ ّ
ِ
للحاق بقطار ،وقد بد�أ القطا ُر فوائده بالسيرِ،
ُيحكى �أن غانـدي كان يجري بسرع ٍة الرحلة
سقطت من قدمـه �إحدى فردتي حقيب ِته حذائِه ،فما كا َن منه �إلا �أن خل َع
وعن َد صعو ِده القطا َر
ْ
فتعجب
ولبس الفرد َة الثاني َة وبسرع ٍة رماها بجوا ِر الفرد ِة ال�أولى على سكة الطائر ِة القطار،
َ
َ
ِ
أ
أ
أ
رميت فرد َة الحذاء ال�ولى ال�خرى ؟
�أصدقاؤه وس�لوه :ما حملكَ على ما فعلت ؟ لماذا
َ
الحذاء �أن يج َد فردتين فيستطيع الاستمرار ال�إ نتفا َع
حببت للفقي ِر الذي يج ُد
فقال غاندي الحكيم �:أ ُ
َ
بهما فلو وج َد فرد ًة واحد ًة لن تفيده ،ولن �أستفي َد �أنــا منها �أيضا.
مع أ�طيب ال�أمنيات

