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ية
ثّان

 ال
دة

َوح
ال

1٥ُحْسُن الظَّنِّال�ْسِتماُع

ْكرى الَّتي لَْن َتموَتالِقراَءُة 1٦الذِّ

ْعِريُّ 1٩َصْرَخُة لاِجٍئالنَّصُّ الشِّ

21اأحُرُف الَجرِّ واأحرف العطفالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء 2٧ُمراَجعةالاإِ

2٨كتابُة نصٍّ بخِط النّسخالَخطُّ

واســتبدالُها التَّعبيُر الّشــاذَِّة  الَكِلمــاِت  اكتشــاُف 
مناســبٍة بكلمــاٍت 

2٨

ى
أول �

 ال
دة

َوح
ال

ْيُخال�ْسِتماُع 2التِّلميُذ والشَّ

٣ نََدُم ِحصاٍن الِقراَءُة

ْعِريُّ ٧الُمَمرِّضُةالنَّصُّ الشِّ

أمُرالَقواِعُد اللَُّغويَُّة أفعاُل الماضي، والُمضاِرُع، والا ٩-11الا

ْملاُء 11التّاُء الَمْربوَطُة والهاُءالاإِ

14 كتابُة نصٍّ بخِط النّسخالَخطُّ

14اكتشاُف الَكِلماِت الّزائَدِة وَحْذفُهاالتَّعبيُر         

ُ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 الاْسِتماِع بِانِْتباٍه اإِلى نُصوِص الاْسِتماِع، َوالتَّفاُعِل َمَعها.

2 ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة.

٣ ِقراَءِة النُّصوِص ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.

ئيَسِة في النُّصوِص. أْفكاِر الرَّ 4 اْسِتْنتاِج الا

أنِْشَطِة الُمْخَتِلَفِة. ٥ التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص ِمْن ِخلاِل الا

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

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 الاإِ 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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الوحدة ال�أولى

 َنَدُم ِحصاٍن

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

 

ياِن؟ ْيُخ َوِتْلميُذُه َيَتمشَّ 1 اأْيَن كاَن الشَّ  

2 ِلماذا َخَلَع الَفّلاُح ِحذاَءُه؟  

٣ ماذا اأراَد التِّْلميُذ اأْن َيْفَعَل ِبِحذاِء الَفّلاِح؟  

ْيُخ تِْلميَذُه َعلى ما اأراَدُه، نَُعلُِّل ذلَِك. 4 لَْم ُيواِفِق الشَّ  

ْيُخ؟ ٥ ما الِفْكَرُة  الَّتي اْقَتَرَحها الشَّ  

٦ ما َراأُْي التِّلميِذ بِِفْكَرِة َشْيِخه؟  

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

ِة؟ ٨ ما الِعْبَرُة الُمْسَتفاَدُة من الِقصَّ  

ال�ْسِتماُع
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 َنَدُم ِحصاٍن

  َزَكريّا تاِمر/ بَِتَصرٍُّف

يَِّتنا  أْمُر َيَتَعلَُّق بُِحرِّ ًة اإِذا كاَن الا َر اأْمراً َعَلْينا اأْن نَْدُرَس َعواِقَبُه، خاصَّ َقْبَل اأْن نَُقرِّ

ُة هذا الِحصاِن الَّتي َسَنْقَرُؤها  نْساُن، َوِقصَّ أْكِل َوْحَدُه َيْحيا الاإِ َوَكراَمِتنا، َفَلْيَس بِالا

فيها ُدروٌس لَنا -َمْعَشَر الَبَشِر-، َوالنَّصُّ الَّذي َبْيَن اأْيدينا للاأديِب الّسوريِّ الُمعاِصِر 

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

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

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

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

واِحَدًة، َيَظلُّ َعْبداً طيَلَة َحياتِِه.

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

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

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

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

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

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

ْسَطْبِل: َبْيِت الَخيِل.  الاإِ

 ُمْحَتّداً: غاِضباً.

 َصهيلاً: َصْوَت الِحصاِن.

 صاِرمٍة: قاِطَعٍة.

  الِقراَءُة



٥

الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

1  َنْملاأ الَفراغاِت ِبالَكِلماِت الُمناِسَبِة:

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

 اإِنَّ الَّذي َيبيُع  َمّرًة َيَظلُّ َعْبداً طيَلَة َحياتِه.

.  َبْعَد اأيّاٍم اْشَتدَّ َشْوُق الِحصاِن اإِلى

. ْسَطْبِل   ُمْنُذ ذلَِك اليوِم اأْصَبَح الِحصاُن َيعوُد اإِلى الاإ

2  اأْيَن كاَن الِحصاُن َيعيُش َقْبَل اْنِتقاِلِه اإِلى الَمديَنِة؟

٣  ُنواِزُن َبْيَن َحياِة الِحصاِن َقْبَل الَعمِل ِعْنَد الّتاِجِر َوَبْعَدُه.

ولى، َوَقِبَلُه في الَمّرِة الّثاِنيِة. ُنعّلُل ذِلَك. 4  َرَفَض الِحصاُن َعْرَض الّتاِجِر في الَمّرِة الاأ

ْيُء الّثميُن اّلذي َخِسَرُه الِحصاُن ِعْنَدما َعِمَل ِعْنَد الّتاِجِر؟ ٥  ما الشَّ

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

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

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

يَِّتنا؟ ٣- لَْو كُنّا َمكاَن الِحصاِن، ماذا َسَنْفَعُل ُمْسَتقَبلاً لاْسِترداِد ُحرِّ
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 ثالِثًا- 

يَِّقِة، َيْحَزُن، َبطيٍء، َفقيٍر. ِتيِة: الضَّ ولى اأْضداَد الَكِلماِت الاآ 1- َنْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة الاأ

تيَة ِبمراِدفاِتها: 2- َنِصُل الَكلماِت الاآ

ساِخرةٌ 

ساِخطٌ 

صاِرَمٌة

   

لِّ  ِة َوالتََّحّدي، َوِعباراٍت َتُدلُّ َعلى الذُّ تي ِعباراٍت َتُدلُّ َعلى الُقوَّ ٣- َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الاآ

َوالُخضوِع، ُثمَّ َنَضُعها في الَجْدَوِل:

، اأفَعُل ما اأشاُء«. َحٍد/ قاَل الِحصاُن ِبُحْزٍن َوَخَجٍل: َساأُجرُّ َعَرَبتَك/ اأنا ُحرٌّ »َلْن اأكوَن خاِدمًا ِلاأ

ِة َوالتََّحّدي لِّ َوالُخضوِعِعباراُت الُقوَّ ِعباراُت الذُّ

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

؟ َسِد:  الِحماِر  ِة:  الَكْلِب: الاأ  الِقطَّ

غاِضبٌ 

ماِكَرٌة

هاِزئٌَة

َقِويٌَّة

)مهّمة بيتّية(
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ِمـْثــَل الـَمــلاِك َتـراَءْت فــي َثــنـايــاهـا            

ِمـْن ُغــْرَفٍة َتَتــهـادى فــي َبـشــاَشـِتهـا           

اإِذا الـَمـريـُض َتـــَرّجــاهــا لِـحــاَجــِتـــِه           

ــبـِح َتاأُْخــُذ في ِرْفٍق َحراَرَته          فـــي الـصُّ

َرحيَمُة الَقـْلــِب في َعْطٍف َوفــي اأَدٍب     

هـذي الُفـَتـيَّــُة لا تُـْحصـى َمـاآثِــُرهــــا           

ْلِم َمْرضاها بِما اتََّصَفْت     اآَسْت لَدى السِّ

َفْهـَي الَّتـي في الـِحمى ُجْنِديٌَّة َجَمَعْت     

اأنيس الطَّباع

 َيسبيَك:َياأِْسُرك بَِجمالِِه.

َبْيــضـاَء فـي َثْوبِــها َيْسبـيَك َمـْراآها

لِـُغـْرَفــٍة َتـْعَتــني َدْومــاً بِــَمــْرضـاهــا

ــيِه لا تُْبــطــي بِــَمْمشاها  حــالاً تُــَلبِّ

حــيــناً َوَتــاأُْخـُذهـا اأْيضـاً بَِمْمساها

َتـْرعــاُه َيـْومـاً َفُتـْسـلـيـِه َسـجـايــاهـــا

جـاَدْت بِراَحــِتها ِمـْن اأْجـِل َمْرضاها

َكما تُواسي بَِوْقِت الَحْرِب َجْرحاها

نُـْبـلاً َوَعـْطـفاً َولُـْطفاً فــي َحــناياها

 َتَرّجاها: َطَلَب اإِلَْيها.

 َتراَءْت: َظَهَرْت.

 َتَتهادى: َتْمشي بُِبْطٍء.

 َسجاياها: اأْخلاقُها.

 ماآثُِرها: اأخلاقُها 

         الَحَسَنُة.

 اآَسْت: داَوْت.

الُمَمرَِّضُة

اإضاَءٌة:

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

فاِت الَّتي َتَتَحلّى بِها. نسانِيِّ الَّذي َتقوُم بِِه الُممرِّضُة، والصِّ الاإ

ُف َعْنُهْم.  تُواسي:تَُخفِّ

ْعِريُّ   النَّصُّ الشِّ
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  نُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ 1 نََضُع اإِشاَرَة )  

َمٌة راِضَيٌة.             َضُة َعَمَلها َوِهَي ُمَتَبسِّ  اأ-  ُتَؤّدي الُمَمرِّ

َضُة َعْن َتْلِبَيِة ِنداِء الَمْرضى.             ب- َتَتكاَسُل الُمَمرِّ

َضِة َكثيَرٌة ِجّدًا.               ج-  َفضاِئُل الُمَمرِّ

نَّها َتقوُم ِبَعَمِلها ِبِصْدٍق َواإِخلاٍص.   د-  َنْحَتِرُم الُمَمّرضَة؛ ِلاأ

. ئيَسَة في النَّصِّ 2 نَسَتْنِتُج الِفْكَرَة الرَّ

ِل. أوَّ ٣ نَِصُف الُمَمرَِّضَة َكما َوَرَد في الَبْيِت الا

أْعماَل الّتي َتقوُم بِها الُمَمرَِّضُة في الَبْيتيِن الثّالِث َوالّرابِِع. ُح الا 4 نَُوضِّ

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

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

٧ نَْسَتْخِرُج ِمَن الَبْيِت الّرابِِع َكِلَمًة َوِضدَّها.

٨ بَِم َشبََّه الّشاِعُر الُمَمرَِّضَة في الَبْيِت الاأخيِر؟
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

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

اإِلى  َشْوقُُه  اْشَتدَّ  اأيّاٍم  َوَبْعَد  َعَرَبَتُه.  َيُجرُّ  َوراَح  الَمدينِة،  اإِلى  التّاِجِر  َمَع  الِحصاُن  ذَهَب     

الَبراري، َفقاَل لِلتّاِجِر: اأريُد الرُّجوَع اإِلى الَبراري َحْيُث ُولِْدُت، َفَضِحَك التَّاِجُر ِضْحَكًة َماِكرًة، 

َوَقاَل: لَْن اأْسَمَح لََك بِذلَِك.

َمِن الماضي، َوتَُسّمى نََة َجميَعها اأْفعاٌل َحَدَثْت في الزَّ  اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ
نُلاِحُظ

                     اأْفعالاً ماِضَيًة.

َمِن الماضي.َنْسَتْنِتُج:  - الِفْعُل الماضي ِفْعٌل َحَدَث في الزَّ

ِمْثل:  ُمتَِّصَلٌة،  َضماِئُر  الماضي  ِبالِفْعِل  َيتَِّصُل  َقْد   -
َذَهْبُت، َوَذَهْبنا.

ثانياً: الِفْعُل الُمضارُِع:

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

عاَدُة. ، َوالسَّ َوالُحبُّ

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

َنْسَتْنِتُج: 
َمِن الحاِضِر   - الِفْعُل الُمضارُِع فِْعٌل َيْحُدُث في الزَّ

  اأِو الُمْسَتْقَبِل.

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

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

- َقْد َيتَِّصُل ِبالِفْعِل الُمضارِِع َضمائُِر ُمتَِّصَلٌة.

اأولاً: الِفْعُل الماضي:

ال�أْفعاُل الماضي، َوالُمضارُِع، َوال�أْمُر
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  اأوَّل�ً- نَُحوُِّل ال�أْفعاَل الماِضَيَة اإِلى اأْفعاٍل ُمضارَِعٍة َكما في الِمثاِل:

الُمضارُِعالماضي

َيْدُرُسَتْدُرُساأْدُرُسنَْدُرُسَدَرَس

لَِعَب

اأَخَذ

َشدَّ

ساَرَع

التَّْدريباُت:

ثالثاً:  فِْعُل ال�أْمِر:

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

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

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

                    َيقوَم بِِفْعٍل ُمَعيٍَّن في الُمْسَتْقَبِل، َوتَُسّمى اأْفعاَل اأْمٍر.

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

- َقْد َيتَِّصُل ِبِفْعِل ال�أْمِر َضمائُِر ُمتَِّصَلٌة.
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ْملاُء: التّاُء الَمْربوَطُة َوالهاُء الاإِ

 : فِّ الّراِبِع اأنَّ َتَعلَّْمنا في الصَّ

كوِن، َوتُْقَراأ 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

كوِن، َوِعْنَد َتحريِكها بِالَْحَركاِت الثَّلاِث:  * اْلهاَء: ِهَي الَّتي تُْلَفُظ هاًء ِعْنَد الَْوْقِف َعَلْيها بِالسُّ
ِة، َوالَْكْسَرِة، َوتُْكَتُب هَكذا  )ه، ـه(. مَّ الَْفْتَحِة، َوالضَّ

أْسماَء الَمْختوَمَة بِالتّاِء الَمْربوَطِة، َوالَكِلماِت الَمْختوَمَة بِالهاِء فيما َياأْتي: نَْسَتْخِرُج الا اأوَّل�ً-

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

ُهدوَءُه، َواأِحبُّ في َعْبِد اللِّه َرجاَحَة َعْقِلِه.

 ثانيًا- َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونَُصنُِّف ال�أْفعاَل الماِضَيَة َوالُمضارَِعَة َوال�أْمَر َوْفَق الَجْدَوِل:

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

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

َعلى َوْجِهِه،  رورِ  َفَظَهَرْت َعلاماُت السُّ نّاَرُة؛  َفْجاأًة َتَحرََّكِت السِّ َوُهَو َياأَْمُل اأْن َيْظَفَر بَِسَمَكٍة َكبيَرٍة. 

لَِّة بِجانِِبَك.  ٍة، ثُمَّ َضْع ما َتْصطاُدُه في السَّ َمَكَة بُِقوَّ َفقاَل لَُه اأبوُه: يا ُعَمُر، اْسَحِب السَّ

فِْعُل ال�أْمِرالِفْعُل الُمضارُِعالِفْعُل الماضي
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آتَِيَة، َونَْمَلاأ الَفراَغ بِالَحْرِف الُمناِسِب ) ـة .ة .ـه. ە(. نَْقَراأ الِفْقَرَة الا ثانِيًا-

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

 ، ْن َيْبَحثوَن َعِن التََّميُِّز، َوفي الَوْقِت ذاتِـ  قاً ُطموحاِت الَكثيريَن ِممَّ نساُن، َوُمَحقِّ اإِلَْيـ  الاإِ

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

. اً َشِرساً اإِذا ما اأسيَء اْسِتْخداُمـ  َقْد َيكوُن َعُدوَّ

آتَِيَة، َونََضُع النُّْقَطَتْيِن َفْوَق التّاِء الَمْربوَطِة: نَْقَراأ الُجَمَل الا ثالثاً-

داِء الُعْمَره. َمه ِلاأ ه الُمَكرَّ 1- َذَهْبُت َمَع واِلَدتي اإِلى َمكَّ

ْكِل. ُل َتناُوُلها َقْبَل الاأ 2- الفاِكَهه َلذيَذه ، ُيَفضَّ

٣- َرِكَب ُحساٌم َجواَده، َواْنَطَلَق ِبُسْرَعه.

4- الَمْكَتَبه َمناَره ِلْلِعْلِم َوالَمْعِرَفه. 

َبِديَّه. ٥- الُقْدُس َزْهَره الَمداِئِن، وعاِصَمُتنا الاأ

ُبها: ْملائِيََّة الواِرَدَة فيها، ثُمَّ نَُصوِّ آتَِيَة، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج الاأْخطاَء الاإِ نَْقَراأ الِفْقَرَة الا رابعاً-

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

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

َوَجمالِها.

)مهّمة بيتّية(
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ورقة عمل

                               التاء المربوطة والهاء                                
 

الهدف : اأن يميَز الطالُب بين الهاء والتاء المربوطة والتاء المبسوطة.

اأقراأ النّصَّ ال�آتي، ثّم اأستخرُج الكلماِت الخاطئَة واأصوبها :     

ال�أمومة

الاأمومُة عاطفه نبيلٌة، اأودَعها اللُه في قلوِب الكائناِت الحيه جميعا، من اإنساٍن وحيوان وطير.
أليُف يرعى اأبناءة الّصغار، والحيواُن المفترُس  أمُّ تربي اأبناءها وتحافُظ عليهم، والحيواُن الا فالا

يرعى صغارة في حناٍن وعطف، فسبحاَن الّذي اأودَع الحناَن في قلوب الاأمهاة .

الصوابالخطاأ



14

: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

آتي َكِلماٌت زائَِدٌة، نَْكَتِشُفها، َونَْحِذفُها:  في النَّصِّ الا

التَّْعبيُر:

َقّرَرْت عائَِلُة اأماني الَمْدَرَسِة الاْحِتفاَل بَِتَخرُِّجها الَمْصَنِع في َمْطَعٍم َقريٍب َوَمْشهوٍر، هذا 

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

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

ُر الدُّخوَل الاْحِتفاَل خاِرَج الَمْنِزِل، فلا َتْنسى ما َحَصَل َمَع  النّباتاِت عائَِلُة اأماني ِعْنَدما تَُقرِّ

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

ِة. عيدِة الّضارَّ َبغاِت َوالنََّكهاِت السَّ َمليئاً بالصَّ



1٥

الوحدة الثّانية

ْكرى الَّتي َلْن َتموَت الذِّ

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

ِفينِة؟ 1 ماذا َحَدَث ِللسَّ  

فيَنِة؟ 2 َهْل َنجا اأَحٌد ِمن ُرّكاِب السَّ  

ُجُل الَعوَن َبْعَدما اْسَتفاَق؟ ْن َطَلَب الرَّ ٣ ِممَّ  

ُجُل َوَشِرَب؟ 4 ماذا اأَكَل الرَّ  

ُجُل؟ ٥ َماذا َحلَّ ِبالكوِخ اّلذي َبناُه الرَّ  

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

ُجِل؟ ٧ َكيَف ُعِثَر َعلى الرَّ  

٨ قاَل َتعالى: زب پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺرب                                              )  البقرة: 21٦(  

؟ َيِة َمَع ما جاَء في النَّصِّ      َكْيَف َيَتواَفُق َمْضموُن هِذِه الاآ

ُجِل؟ ٩ ما الِحْكَمةُ ِمّما َحَصَل َمَع هذا الرَّ  

ال�ْسِتماُع
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ْكرى الَّتي َلْن َتموَت الذِّ

 )فريق التّاأليف(

َبْيَن َيَدي النَّصِّ

األٍْف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثمانَِيٍة  ْعِب الِفَلْسطينيِّ عاَم  تَُعدُّ النَّْكَبُة الَّتي َحَدَثْت لِلشَّ

َواأْرَبعيَن اأمَّ الَْماآسي، َفَقْد َولََّدْت َكثيراً ِمَن الَمصائِِب ِمْن َتْهجيٍر، َوَهْدٍم لِْلُمُدِن 

ِمْن  ْغِم  الرُّ َوَعلى  َوَفْقٍر...،  َوَمَرٍض  َوجوٍع  َوَتْرويٍع،  َوَقْتٍل  َوالُْبيوِت،  َوالُْقرى 

ْرنا منها،  نَّها لَْن تُْنِسَينا ُمُدنَنا وقُرانا الَّتي ُهجِّ ُمروِر َعَشراِت الّسنيِن َعَلْيها؛ َفاإِ

أَمُل بِالَعْوَدِة اإِلَْيها، َوالنَّصُّ الَّذي َسَنْقَرُؤُه  ْوُق والا أياُم اْزداَد الشَّ َوكُلَّما َمرَِّت الا

َيْروي لَنا ِحكايَة لاِجٍئ.
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ني: َتْجِذُبني.  َتُشدُّ

ديِد.  الَفَزِع: الَخْوِف الشَّ

اأْجِلُس كُلَّ َصباٍح ُهنا َعلى باِب هذا الُمَخيَِّم، اأْسَتْرِجُع ِذْكَرياتي 

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

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

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

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

َوَوَضْعُت الِمْفتاَح في َجْيبي، َوَحَمْلُت ِذْكَرياتي، غاَدْرُت َصَفَد َرْغَماً 

ألَِم. َعنّي، َوَقْلبي َمليٌء بِالَفَزِع َوالَحْيَرِة َوالا

اأْسَتِطْع  لَْم  جيراني،  َواأْشلاَء  اأْصِدقائي،  ُجَثَث  َخْلِفَي  َتَرْكُت 

َيْعَتِصُر  ألَُم  َوالا الُوجوَه،  َيْغشى  َوالَخْوُف  َيْركُُض،  َفالُكلُّ  َدْفَنُهْم؛ 

الُقلوَب، َونَْحُن نَسيُر َعلى َعَجٍل.

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

اأْولادي في ُبْقَعٍة َسُتَسّمى ُمَخيََّم لاِجئيَن، لَْم اأكُْن اأْعَلُم اأنَّني َساأَخبُِّئ 

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

الُوعوَد َسَتكوُن َجْوفاَء، ُمَغلََّفًة بِالَكِذِب.

ُث  أْعداِء َيْجتاُح َوَطني، َولَِكنَّني كُْنُت اأَحدِّ كُْنُت اأرى َزْحَف الا

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

في ُمَخيَِّم لاِجئيَن، اأِقُف َعلى ناِصَيِة الُحلُِم َواأقاتُِل، َفاأنا َعلى ثَِقٍة بِاأنَّنا 

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

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

الَحنّوِن َعلى َروابينا الَخْضراِء.

 َيْغشى: ُيَغطّي.

اأِْس. ِم الرَّ  ناِصَيِة: ُمَقدَّ

 العاتَِيِة: َشديَدِة الُهبوِب.

  الِقراَءُة
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الَفْهُم َوالتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ 1 َنَضُع اإِشاَرَة )      

    اأ-  غاَدَر الكاتُِب َمديَنَتُه َصَفَد َمْسروراً.

   ب- لَْم َيُكِن الكاتُِب َيْعَلُم اأنَُّه َسَيعيُش في ُمَخيَِّم لاِجئيَن.

ْيتوِن َوالِعَنِب.    ج- َتْشَتِهُر َمديَنُة َصَفَد بِاأْشجاِر الزَّ

2 ِلماذا َلْم َيْسَتِطِع الكاِتُب َدْفَن ُجَثِث اأْهِلِه َوجيراِنِه؟  

ْكرياُت الَّتي َيْسَتْرِجُعها الكاِتُب َعلى باِب الُمَخيَِّم؟ ٣ ما الذِّ  

أْكَثَر ِمْن ِستّيَن َسَنًة، َعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟ 4 َخبَّاأ الكاتُِب ِمْفتاَح داِرِه لِا  

٥ َنِصُف حاَل الكاِتِب َوْقَت ُمغاَدَرِتِه َصَفَد.  

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

َر فيها الِفَلْسطيِنّيوَن ِمْن ِبلاِدِهْم؟ َنِة الَّتي ُهجِّ     1- ماذا ُيْطَلُق َعلى السَّ

؟ ْوِليِّ روا ِمْنها، َوْفَق القانوِن الدَّ     2- َكْيَف َسَيعوُد الَّلاِجئوَن اإِلى ُمُدِنِهْم َوُقراُهُم الَّتي ُهجِّ

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

غاُر َسَيْنَسْوَن((، بماذا نَُردُّ َعَلْيِه؟ : ))الِكباُر َسَيموتوَن، َوالصِّ          4- قاَل الُمْحَتلُّ

 ثالِثًا- 

حيَحَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن: جاَبَة الصَّ 1 نَْختاُر الاإِ

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

ألَُم َيْعَتِصُر الُقلوَب«. َتْعبيٌر َيُدلُّ َعلى: )الَمَرِض، الُحْزِن، الَغَضِب(.      ب- »الا
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هارون هاِشم َرشيد

اأنـــا لَــــْن اأعـيــَش ُمــَشـــرَّدا

ـَـــٌد َوَغــداً َســاأْز اأنــا لـــي غ

اأنــا لَــْن اأخـــــاَف ِمَن الَعوا

ـتــي أعــاصــيــِر الَـّ َومـِـــَن الا

اأنــا صـاِحُب الــَحقِّ الَكــبيـ

َســـــــاأعـيـُدُه .. َواأعـيـــــُدُه

نــيـا َغــــداً َســــاأَزلْــِزُل الــــدُّ

لـــي َمـــْوِعــٌد فــي َمــْوِطني

اأنــــا لـــْن اأَظــــــــلَّ ُمــقّيــدا

دا َحـــُف ثــائِــراً ُمـَتــــــــــَمـــرِّ

ِصـِف َوْهـَي َتْجتاُح الـَمدى

ـْـــــــَودا َتــــْرمــي َدمـــاراً اأس

ِر َوصـــانِــٌع ِمـــْنـــُه الــَغـــدا

َوَطـــنــاً َعــزيــزاً َســــــــــيِّـدا

َواأســيــُر َجـــــــْيشاً اأْوَحــدا

َهــْيـهاَت اأنْــسى الــَمـْوِعدا

  َصْرَخُة ل�ِجٍئ

 ُمــقّيــدا: ُمَكبَّلاً.

 الَمدى: المساَفَة الَبعيَدَة.

 َهْيهاَت: َبُعَد.

ْعِريُّ   النَّصُّ الشِّ

اإضاَءٌة:

هارون هاشم رشيد، شاِعٌر ِفَلسطيِنيٌّ ِمْن َمواليِد َمديَنِة َغزَّة، عاَم 1٩2٧م، َوُهَو ِمْن 

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

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

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

؟ ئيسُة في النَّصِّ 1  ما الِفْكَرُة الرَّ

ُدها. ِل ِعباَرٌة َتُدلُّ َعلى َرْفِض الّشاِعِر ِللُّجوِء، ُنَحدِّ وَّ 2  في الَبْيِت الاأ

اِعُر في الَبْيِت الّساِدِس؟ ٣  ما الَوَطُن الَّذي َيْقِصُدُه الشَّ

لُّ َعلى ذلَِك. ُد الَبْيَت الَّذي َيدُّ 4  التَّشريُد لَْم ُيْنِس الّشاِعَر َوَطَنُه، نَُحدِّ

٥  ُهناَك حاِفٌز ِللّشاِعِر َعلى التَّحّدي َوالُمقاَوَمِة َذَكَرُه في الَبْيِت الخاِمِس. فما ُهَو؟

ْبياُت زاِخَرةٌ ِبَكِلماِت التََّحّدي. َنْسَتْخِرُج َثلاثًا ِمْنها. ٦  الاأ

ُحها َكما َبَدْت في الَقصيَدِة. َد الّشاِعُر َطريَق الَعْوَدِة، ُنَوضِّ ٧  َحدَّ
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: اأولاً: اأْحُرُف الَجرِّ

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

     اأْجِلُس كُلَّ َصباٍح َعلى باِب الُمَخيَِّم، اأْسَتْرِجُع ِذْكَرياتي الَّتي لا تُفاِرقُني ُمْنُذ ِسنيَن، َتاأْتيني 

َعَتَبِة  اأماَم  واِقفاً  نَْفسي  َفاأِجُد  )َصَفَد(،  اأِحبُّ  الَّتي  الَمدينِة  اإِلى  الَيِد  ِمَن  َوَتاأُْخُذني  َيْوٍم،  كُلَّ 

داري، ُمْسَتْوِدَعاً كُلَّ ما فيها ِعْنَد اللِه َحتّى َعْوَدتي، لَْن َتطوَل ُغْرَبتي، هَكذا اأْخَبَرني اأْجدادي، 

َفَقْد َتَرْكُت كُلَّ ما اأِحبُّ داِخَل داري، َواأْغَلْقُت باَبها، َوَوَضْعُت الِمْفتاَح في الَجْيِب، َوَحَمْلُت 

ألَِم. ِذْكَرياتي، غاَدْرُت َصَفَد َرْغَماً َعنّي، َوَقْلبي َمليٌء بِالَفَزِع َوالَحْيَرِة َوالا

نََة )َعلى، ِمَن، اإِلى، في، َعن، بِـ( َجميَعها اأْحُرٌف، واأنَّها  نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

، َوُهناَك َفْرٌق  لا َتْظَهُر َمعانيها َوْحَدها، ولِكْن تَُغيَُّر َمعانَِيها ِمْن ِخلاِل الُجَمِل، َوتَُسّمى اأْحُرَف َجرٍّ

أْبَتِثيَِّة: اأ، ب، ت...(. َبْيَن اأْحُرِف الَجرِّ َوُحروِف الَمباني )الُحروِف الا

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

- َياأْتي َبْعَد َحْرِف الَجرِّ اْسٌم.

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

- َقْد َيتَِّصُل ِباأْحُرِف الَجرِّ َضمائُِر ُمتَِّصَلٌة.

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

1  َيْبَتِعُد الُمْؤِمُن  الَكِذِب.  

ُد  العاداِت الَحَسَنِة.                         2  اأَتَعوَّ  

٣  َوَجَدْت ِوداُد الِكتاَب  الَحقيَبِة.  

4  اْنَتَقَلْت اأْسماُء  ِجنيَن  ناُبُلَس.  

التَّْدريباُت:

اأْحُرُف الَجرِّ َواأْحُرُف الَعْطِف
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، َوال�أْسماَء الَّتي َبْعَدها:  َة ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْخِرُج اأْحُرَف الَجرِّ  ثانيًا- َنْقَراأ الِقصَّ

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

يافا، فاْسَتْوَقَفْتُه )البوَمُة( َواأْخَبَرْتُه اأنَّ في يافا ِغْرباناً، َيْعَتدوَن َعلى الاأْعشاِش، في َبساتيِن الُبْرتُقاِل، 

َوَيْقُتلوَن الَعصافيَر، ثُمَّ قالَْت: 

هاِب اإِلى ُهناَك. اأنَْصُحَك بَِعَدِم الذَّ

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

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

َشَجرِة الُبْرتُقاِل.                                                          )محمد قرانيا/ بَِتَصرُّف(

ثانياً: اأْحُرُف الَعْطِف:

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

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

ُق في ِجهاِزه، وهذا َيزوُر  ُل اإلى َتماثيَل، لا َتَتَكلُّم، هذا ُيَحدِّ لِْكْترونِّية، َفَنَتحوَّ اإلى ِزياَرِة الَمواِقِع الاإِ

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

َوْحَدها...

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

         اأْحُرَف الَعْطِف.

في َنْسَتْنِتُج:  َقْبَلها  َكِلَمٍة  َمَع  َكِلَمٍة  اإِْشراُك  ُهَو  الَعْطُف:   -

الُحْكِم ِبَوساَطِة َحْرٍف ِمْن اأْحُرِف الَعْطِف.

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

- اأْحُرُف الَعْطِف َتْرِبُط َبْيَن الَكِلماِت والُجَمِل.
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التَّْدريباُت:

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

اأ َوليٌد  َصّلى. 1 َتَوضَّ
2  َزَرَع َجّدي في َحْقِلنا َنْخلًا  ِعَنبًا  تينًا.

٣  َتناَوْل َطعاَمَك َكما ُتِحبُُّه حاّرًا  باِردًا.

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

       

       

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

َوَياأُْمُر  َواللَّْحُم،  الُخْبُز  ِسيَّما  لا  روِريََّة،  الضَّ أْشياَء  الا ُر  ُيَسعِّ كاَن  أنَْدلُِس  الا في  الحاِكَم  اإنَّ  قيَل 
غيَر اأِو الخاِدَم اإِلى الّسوِق  البائِعيَن بِاأْن َيَضعوا َعَلْيها اأْوراقاً بِِسْعِرها، ثُمَّ َيْبَعُث الُمْحَتِسُب الَولََد الصَّ
ًة اأخرى  عِر الرَّْسِميِّ اْسَتْدعاُه َوعاَقَبُه، َفاإِْن عاَد اإِلى ِفْعِلِه َمرَّ لاْخِتباِر البائِِع، ِفاإِْن باَعُه بِاأْكَثَر ِمَن السِّ
أَدِب/ َعلي الطَّْنطاوي( اأْغَلَق ُدكّانَُه.                                          )فُصوٌل ِمَن الثَّقاَفِة َوالا

اأْحُرُف الَعْطِفاأْحُرُف الَجرِّ
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                   ورقة عمل

 اأحرف الجّر واأحرف العطف                           
   

الهدف :اأن يميَز الطالُب بين اأحرِف الجرِّ واأحرِف العطِف  .

هيــا بنــا نقــراأ النـّـصَّ ال�آتــي، ثــم نســتخرج اأحــرَف الجــرِّ واأحــرَف العطــِف ونصنفهــا كمــا 

فــي الجــدول .

“ُيحكــى اأّن غانــدي كان يركــُض بســرعٍة ليلحــَق بالقطــاِر، الــذي كان قــد بــداأ بالتحــرك،    لكــّن 

ــة،  ــه الثّاني ــردَة حذائِ ــَع ف ــِن القطــاِر، فخل ــى مت ــوِده عل ــاَء صع ــه ســقطْت اأثن ــي حذائِ اإحــدى فردت

ــك  ــردَة حذائِ ــَت ف ــاؤه وســاألوه: »لمــاذا رمي ــاستغرَب اأصدق ــى، فـ أول ــاً مــن الفــردِة الا ورماهــا قريب

الاأخــرى؟« فـــقاَل غانــدي: »اأردُت للفقيــر الــذي يجــد الحــذاَء اأن يجــَد الفردتيــن كي يكــوَن قادراً 

علــى اســتخدامهما، فهــو لــن يســتفيَد اإن وجــد فــردًة واحــدًة، كمــا اأنّنــي لــن اأســتفيَد منهــا 

اأيضــاً!”

اأحرف العطفاأحرف الجر
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ْملاُء:  الاإِ

آتَِيَة، َونَْمَلاأ الَجْدَوَل بِما ُهَو َمْطلوٌب: نَْقَراأ الِفْقَرَة الا ً لا اأوَّ

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

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

لَُه اْبِتساَمًة داِفَئًة. 

َكِلماٌت َمْختوَمٌة 
بِالتّاِء الَمْفتوَحِة

َكِلماٌت َمْختوَمٌة 
بِالتّاِء الَمْربوَطِة

َكِلماٌت 
َمْختوَمٌة بِالهاِء

َكِلماٌت َتْبَداأ 
ْمِسيَِّة بِاللاِم الشَّ

َكِلماٌت َتْبَداأ 
بِاللاِم الَقَمِريَِّة

. 1- َكِلَمٌة َتْبَداأ ِباللاِم الَقَمِريَِّة:       

. ْمِسيَِّة:    2- َكِلَمٌة َتْبَداأ ِباللاِم الشَّ

. ٣- َكِلَمٌة َمْختوَمٌة ِبالّتاِء الَمْفتوَحِة: 

. 4- َكِلَمٌة َمختوَمٌة ِبالّتاِء الَمْربوَطِة:

. ٥- َكِلَمٌة َمختوَمٌة ِبالهاِء:        

ُم ِمثالاً َعلى كُلٍّ ِمّما َياأْتي في ُجْمَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا: نَُقدِّ ثانِياً
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: الَخطُّ

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ِة الّتي َتْحَتها ُخطوٌط َكِلماٍت ُمناِسَبًة ِمَن الُمْسَتطيِل:   نََضُع َمكاَن الَكِلماِت الّشاذَّ

َتخاُفَفاأٌْرقاَل َسُيَعلُِّق

َفكََّرْتالَجرِستَُخلُِّصُجْحِرها

َفاأٌْر

عاَش ِقطٌّ َكبيٌر في بيٍت واِسٍع، َوكانَْت َتعيُش َمْجموَعٌة ِمَن الِفْئراِن في الَبْيِت ذاتِِه، كاَن الَكْلُب 

. َسريعاً َوَقِويّاً َوُمخيفاً؛ لِذا كانَِت الِفْئراُن تُِحبُّ ِمْنُه، َفلا َتْسَتطيُع الُخروَج من الَقَمِر اإِلّا اإِذا ناَم الِقطٌّ

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

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

الِقطُّ

التَّْعبيُر:



القراءة

اأعزائي الطلبة، نقراأ النَّصَّ ال�آتَي ثم نُجيُب عن ال�أسئلة التي تليه:

نون، َواأنا لَْم اأَزْل اأْقَبُع في ُمَخيَِّم لاِجئيَن، اأِقُف َعلى ناِصَيِة الُحلُِم َواأقاتُِل، َفاأنا َعلى ثَِقٍة  أيّاُم، َوَتوالَِت السُّ َمرَِّت الا
ْيتوِن، َسَنعوُد؛ لَِنْرَفَع َعَلَم  بِاأنَّنا َسَنعوُد، َسَنعوُد َمَع النُّسوِر الُمحلَِّقِة، َسَنعوُد َمَع الّريِح العاتَِيِة، َسَنعوُد اإِلى الَكْرِم َوالزَّ

ِفَلْسطيَن، اإِلى جانِِب َزْهَرِة الَحنّوِن َعلى َروابينا الَخْضراِء.
حيحة: جابِة الصَّ اأ- نضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

1- ما عنواُن الّدرس الذي اأخذت منه هذه الفقرة؟
اأ- كي لا تغرق السفينة.     ب- اأحبُّ قريتي.     ج- الّذكرى الّتي لن تموت.      د- ندم حصان. 

أدبّي الذي اأخذت منه هذه الفقرة؟ 2- ما نوع النَّص الا
اأ- مقالة.                   ب- حكاية.          ج- رسالة.                       د- رواية. 

٣- »سنعود؛ لنرفع علم فلسطين »علام يدّل هذا التَّعبير«؟
اأ- الاأمل.                   ب- الغضب.         ج- الحزن.                      د- الفرح.

4-  ما معنى كلمة )العاتية(؟
اأ- الباردة.           ب- الهادئة.                 ج- القارسة.                  د- شديدة الهبوب.

٥- في اأّي عام حدثت النّكبة الّتي تُعدُّ اأمُّ الماآسي؟ 
اأ-1٩٦٧.           ب- 1٨4٧.                   ج- 1٩٨٨.                  د- 1٩4٨.

ب- نوّضُح جماَل التَّصويِر في عبارة: »اأقُف على ناصيِة الحُلم«. 
...................................................................................

ج- نوّظُف كلمَة )ناصية( في جملٍة مفيدة من اإنشائنا. 
...................................................................................

 : د- نستخرُج من النّصِّ
1- ضميراً متّصلاً: ........................ 2- فعلاً مضارعاً : ............................
٣- حرف جّر : ............................ 4- اأسلوب توكيد: ..........................

المحفوظات

نقراأ البيتين ال�آتيين ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:
مثَل الملاِك تراءْت في ثناياها   بيضاء في ثوبها يسبيك مراآها
من غرفٍة تتهادى في بشاشِتها   لغرفٍة تعتني دومـاً بمرضـاهـــا 

اأ- نذكُر معا اسَم الشاعِر لهذِه القصيدة ؟ ...............................................

اختبار نهاية الَوحدة



ب- نصُف الممرضَة كما وردْت في البيتين السابقين .........................................
ج- نبيُن جماَل التصويِر في البيِت الاأول.

د- نكتب ثلاثَة اأبياٍت نحفُظها من قصيدِة صرخِة لاجئ:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

القواعد

نمثل على ما ياأتي بجمل مفيدة:
فعل ماض :.....................................................................
فعل مضارع :....................................................................
فعل اأمر: .......................................................................
حرف جر: .....................................................................

ملاء  ال�إ

نضع الحرَف المناسب )ة،ه(؛ لنكمل الكلمات:
أبديـ ...... . اأ- القدُس زهر...... المدائن ، وعاصمتنا الا

ب- دخَل الحاسوُب حيا....... البشِر، حاملا معـ....... متعـ....... التَّقدم العلمّي.

الخّط

نكتب الجملة ال�آتية بخّط النسخ:
العلُم نوٌر ، والجهُل ظلاٌم .

.........................................
التّعبير

في النّّص ال�آتي كلمات زائدة، نكتشفها ثم نحذفها:
بالسيِر،  فوائده  القطاُر  بداأ  وقد  بقطار،  للحاِق  الرحلة  بسرعٍة  يجري  كان  غانـدي  اأن  ُيحكى 
خلَع  اأن  اإلا  منه  كاَن  فما  حذائِه،  حقيبِته  فردتي  اإحدى  قدمـه  من  سقطْت  القطاَر  صعوِده  وعنَد 
فتعجَب  القطار،  الطائرِة  سكة   على  الاأولى  الفردِة  بجواِر  رماها  وبسرعٍة  الثانيَة  الفردَة  ولبَس 
؟ الاأخرى  الاأولى  الحذاِء  فردَة  رميَت  لماذا  ؟  فعلت  ما  على  حملَك  ما  وساألوه:   اأصدقاؤه 
نتفاَع  فقال غاندي الحكيم :اأحببُت للفقيِر الذي يجُد الحذاَء اأن يجَد فردتين فيستطيع الاستمرار الاإ

بهما فلو وجَد فردًة واحدًة لن تفيده، ولن اأستفيَد اأنــا منها اأيضا.

مع اأطيب ال�أمنيات


