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٣َحديُث َضيِف اإِْبراهيَم الِقراَءُة

ْعِريُّ ْيِفالنَّصُّ الشِّ ٤اأْهلاً بالضَّ
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ْعِريُّ ١٣الَجليُلالنَّصُّ الشِّ

١٤ الُمَثنّىالَقواِعُد اللَُّغويَُّة
١٦حرفا )اأ، ل(الَخطُّ
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ثال
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َدُة

َوْح
حراِءال�ْسِتماُعال ١٧في الصَّ

نْساَنالِقراَءُة ْحساُن َيْصَنُع الاإِ ١٨الاإِ

٢٠الُجموُعالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء عة٢٢ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَقْطِعال�إِ
ّراب

 ال
َدُة

َوْح
وتِيُّالِقراَءُةال ُث الصَّ ٢٥التَّلوُّ

أْصليَُّةالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٢٧َعلاماُت اإِْعراِب الِفْعِل الُمضارِِع الا
٣٠حرف )ع(الَخطُّ

٣١ِكتاَبُة لاِفتاٍتالتَّعبيُر

 النِّتاجات: 

ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة  َبْعَد ال�ْنِتهاِء ِمَن الَوحدة المتمازجة، والتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن 

َعلى توظيِف الَمهاراِت )ال�ْسِتماِع، والِقراَءِة، والِكتاَبِة(، في ال�تصال والتواصل ِمْن ِخلاِل:

الاْسِتماِع بِانِْتباٍه اإِلى نُصوِص الاْسِتماِع، َوالتَّفاُعِل َمَعها. - ١

ْعِرَيِة.- ٢ ئيَسِة والفرعية في النُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ أْفكاِر الرَّ اْسِتْنتاِج الا

ْعِرَيِة ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.- ٣ ِقراَءِة النُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ

أنِْشَطِة الُمْخَتِلَفِة.- ٤ التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص ِمْن ِخلاِل الا

اْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِويٍَّة ِمْن ِخلاِل التََّعرُِّف اإلى ُمْفرداٍت َوَتراكيَب َواأنْماٍط لَُغويٍَّة َجديدٍة.- ٥

ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمن قصيدة )اأهلاً بالّضيف(.- ٦

ْملائيَِّة الَبسيَطِة الَّتي َتَعلَّموها في اأحاديِثِهْم َوِكتاباتِِهْم.- ٧ َتْوظيِف الَقواِعِد الَنْحويَِّة والاإِ

ْملاِء الَمْطلوَبِة.- ٨ ِكتاَبِة اإِْملاٍء اْخِتباريٍّ بِما َيْخِدُم َمْوضوعاِت الاإِ

َصْقِل َمَلَكِتِهْم في التَّْعبيِر بِالتَّعاُمِل َمَع َكلماٍت وتراكيَب وجمٍل وعباراٍت ِضْمَن نصوٍص َقصيَرٍة.- 9

ِكتاَبِة َبْيِت ِشْعٍر اأْو ِعباَرٍة َوْفَق َخطَّي النَّْسِخ والرُّقَعِة.- ١٠

َتَمثُِّل ِقَيٍم َواتِّجاهاٍت اإْيجابيٍَّة تُجاَه ديِنِهْم، َولَُغِتِهْم، َوَوَطِنِهْم، َوُمْجَتَمِعِهْم، َوبيَئِتِهْم...- ١١
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ال�ْسِتماُع

آتَِيِة: أْسِئَلِة الا   نَْسَتِمُع اإلى نصٍّ بُِعنواِن )اأكَرُم ِمْن َحاتٍِم(، َونُجْيُب َعِن الا

َه اإِلى حاتٍم؟ - ١ ؤاُل الَّذي ُوجِّ ما السُّ

ما َعدُد ُرؤوِس الَغَنِم الَّتي َيمتِلُكها الُغلاُم؟- ٢

نذكُُر اْسَم القبيلِة الَّتي نُِسَب اإِلَْيها الُغلاُم.- ٣

ما الطَّعاُم الَّذي اْسَتطاَبه حاتٌِم ِعنَد الُغلاِم؟ - ٤

ْضَتُه؟ قاَل:.......- ٥ آتَيَة: قيَل: يا حاتُِم، َفما الَّذي عوَّ نُْكِمُل الِعباَرَة الا

الَوْحَدُة ال�أولى
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتيِة:  أْسئلِة الا   نُجيُب عِن الا

ُه اللُّه -َتعالى- لِعباِدِه الُمتَّقيَن؟   ما الجزاُء الّذي اأعدَّ

 َمْن ُضيوُف َسيِِّدنا اإِْبراهيَم ؟

اآيات: ُمفَرُدها اآيٌة، وهي 

العلامُة.

الموِقنين: ُمْفَرُدها موقن، 

َوهَو العالِم الُمتاأكُِّد.

ُمْنَكرون: َغيُر َمْعروفيَن.

راَغ: َرَجع اإِلى اأهلِه.

اأوَجـــَس ِمْنُهــم خيفـــــًة: 

اأحّس بالَخْوِف.

َصرَّة: َصْيَحة.

َصكَّْت: لََطَمْت.

َعقيٌم: لم تلْد َقّط.

َخْطُبُكم: شاأنُُكم.

َمة: ُمعلََّمة.  ُمسوَّ

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  

ۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ  

ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   

ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  

خت   حت        جت   يب   ىب   مب   خب       حب   جب   يئ  

ٱ  ٻ   حج  مج  جح    يث   ىت    يت  جثمث  ىث     مت  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  
ٹ   ٹ    ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ

لاُم( َحديُث َضْيِف اإِْبراهيَم )َعَلْيِه السَّ

قاَل َتَعالى:
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َم لَُهم؟  اأْكرَم َسيُِّدنا اإِْبراهيُم  ُضيوَفُه. َفماذا قدَّ

آياُت؟ َثْت َعْنُهم الا  ما الُعقوبُة الَّتي حلَّْت بِالقْوِم الُمْجِرميَن الَّذيَن َتحدَّ

آَيَتْيِن:   ُح َمعنى َكِلمِة )حّق( في الا  نَُوضِّ

اأ- قاَل َتعالى: ﴿  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾                        )الذاريات: ١٩(

ب- قاَل َتعالى: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ﴾         )الذاريات: ٢٣(

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

آياِت.  آياِت ُمفَرٌد دلَّ على َجْمٍع، نُْثبُت ذلَك ِمَن الا َكلمُة )َضيٍف( الواردُة في الا

ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ  

شمُس الّديِن الِبديوي 

ٌد بُن عليٍّ بُن اأْحمَد المعروُف بِالِبديوي، ُولَِد بِمْصَر، َعِمَل ُمتْرِجماً مَن  ُمحمَّ

اللُّغاِت الاأخرى اإِلى الَعربيِة، واأشعاُره َوَرَدت في ِكتاِب الُمْسَتْطَرِف لِلاأْبشيهي، وِمنها 

أبياُت التي بيَن اأيدينا. الا

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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ْيِف اأْهلاً بالضَّ
شْمُس الّدين الِبديوي

ِقراَك، َواأْرَمْتـــُه لََديـــَك الَمســـــالُِكاإِذا الَمْرُء وافى َمْنِزلاً ِمْنَك قاِصداً    

ُمَتهلّلاً َوْجِهِه  في  باِسماً  َوَيوٌم ُمبـــاَرُكَفُكْن  ـْلاً  اأهـــ َوقُْل َمْرَحبــــاً 

الِقرى ِمَن  َتْسَتطيُع  ما  لَُه  َعـجولاً،  َولا َتْبخــْل  بَِما ُهَو َهـالُِكوَقّدْم 

ٌم ُمتقدِّ لٌِف  سـا َبيٌت  قيَل  َومالُكَفقْد  َوَعْمٌرو  َزْيــٌد  َتداَولَُه 

َفَكْيَف بَِمْن ياأتِي بِِه َوْهَو ضاِحُكَبشاَشُة َوجِه الَمْرِء َخيٌر ِمَن الِقرى

قاِصداً: طالِباً.

اأْرَمْتُه: َساَقْتُه

ِقراَك: طعاُم َضْيِفَك.

ُمتهلِّلاً: َفِرحاً.

َتداَولَُه: َتناَقَله.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

أبْياُت؟ َثْت َعْنها الا ُة التي تحدَّ  ما الِفكرُة العامَّ

أْبياُت. ْيِف الَّتي اأشاَرْت اإِلْيها الا ُح  اآداَب اْسِتقباِل الضَّ  نُوضِّ

 ماذا َقَصَد الّشاِعُر بِقْولِه:" َتداولَه َزيٌد َوَعْمٌرو َومالُِك"؟ 

ألفاَظ التي تُْسَتْخَدُم عْنَد اْسِتقباِل الّضْيِف.   أْبياِت الا  نَْستْخِرُج ِمَن الا

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ِمْن َعلاماِت ال�ْسِم )ُمراَجَعٌة(

ِمْن َعلاماِت الاْسِم:

ْوَجُة ، الّشاِعَرُة ، الّدَوُل(.- ١  اْقِترانُُه بـــ )ال( التَّْعريِف، ِمْثُل: )الَوَطُن ، الزَّ

َقبولُُه التَّْنويَن بِاأنْواِعِه الثَّلاَثِة، ِمْثُل: كتاٌب، كتاباً، كتاٍب.- ٢

ُدخوُل َحرِف الَجرِّ َعليِه، ِمْثُل: َسلَّْمُت َعَلى الُمَعلِِّم.- ٣
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َمْلحوَظتاِن:

ُن، ِمْثُل: اأْعطى الرَُّجُل الَفقيَر َصَدَقًة.  - الاِسُم الُمَعّرُف بِـ )ال( لا ُيَنوَّ

أْسماِء الَمْبِنيَِّة لا َتْظَهُر َعَليها الَعلاماُت الّسابَِقُة، ِمْنها:      - توَجُد طائَِفٌة ِمَن الا

شاَرِة، واأْسماُء الاْسِتْفهاِم. مائُِر )الُمتَِّصَلُة، َوالُمْنَفِصَلُة(، واأْسماُء الاإِ     الضَّ

 َتْدرْيباٌت 

أْسماَء َكما ُهَو َمْطلوٌب اأْدناُه: آتَيَة، َونَْستْخِرُج الا آياِت الا  نَْقَراأ الا

قاَل َتعالى: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ   

ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ       گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

ڱڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ﴾                    )الذاريات: ١٥-٢٠(

فَة بـ )ال(. أْسماَء الُمعرَّ  الا

، َوَتْنويَن َفتٍح، وَتْنويَن َكْسٍر(. نََة )َتْنويَن َضمٍّ أْسماَء الُمَنوَّ  الا

مائَر المْنَفِصَلَة.    الضَّ

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

آتِي: نَِة في الَجْدَوِل الا َزَة لِلاأْسماِء الُمَلوَّ ُد الَعلاماِت الُمَميِّ نَُحدِّ

ْقم َعلاماُت ال�ْسِمال�أْمِثَلُةالرَّ

يَِّة سوَرُة الّذارياِت.١ وِر الَمكِّ ِمَن السُّ

ْهلاِك َقوِم لوٍط.2 اأْرِسَل َضْيُف َسيِِّدنا اإِْبراهيَم لِاإِ

الَجنَُّة َجزاُء الُمتَّقيَن.3

يِف " ُهَو َشْمُس الّديِن الِبديوي.4 قائُِل نَصِّ " اأْهلاً بِالضَّ

َبشاَشُة َوجِه الَمْرِء َخيٌر ِمَن الِقرى.5
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ورقــــة عـمــــــــل )١(

َعلاماُت ال�ســــِم  
أْهداُف: اأْن َيسَتْخِرَج الطّالُِب ِمَن النَّصِّ ما ُطِلُب مْنُه. الا

           اأْن ُيكِمَل الطّالُِب الفراَغ باسٍم ُمناِسٍب.

           اأْن ُيبّيَن الطّالُِب َعلاَمَة  الاسِم الَمْخطوِط.

اأوَّل�ً: َنقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، ثُمَّ نُجيُب عّما َيليِه ِمْن اأْسِئَلٍة:

اأِس، حاِفَيَة الَْقَدميِن، َحْيُث كاَن  واِرَع َمْكشوَفُة الرَّ َنِة كانِت الطِّْفَلُة ليلى َتجوُب الشَّ في لَْيَلِة راأِس السَّ  

البْرُد َشديًدا والثَّلُج َيتساَقُط.

وكانِت الطِّفلُة َتْحِمُل في ثوبِها َعَدداً من ُعَلِب الْكبريِت لَِتبيَعها، َومضى النَّهاُر كُلُُّه ولم َتِبْع ُعْلَبًة   

ديَدْيِن، واأَخَذ الثلُج الاْبَيُض َيَتساَقُط  واِحدًة. ولم ُيْحِسْن اإلَْيها اأَحٌد بِماٍل، َفاأصَبحْت تُعاني الْجوَع َوالَبْرَد الشَّ

أْصَفِر الطَّويِل، َفَتَورََّم خّداها الَجميلاِن. على َشْعِرها الا

نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّّص الّسابِِق:

١- اسَم َعَلٍم: _____________________

فاً بــِ) الـ (: ___________________ ٢- اْسماً ُمعرَّ

ناً ____________ ٣- اْسماً ُمَنوَّ

٤- اْسماً َمْجروراً: ______________________

٥- َضميراً ُمْنَفِصلاً: ____________________           

ثانِيًا: َنَضُع اْسمًا ُمناِسبًا في الَفراِغ َحْسَب ما ُهَو مطلوب َبْيَن الَقوسيِن:

اأ- َكرََّمِت الُمديَرُة الطّالِباِت ____________ فُْزن في مسابقِة تحّدي القراءِة. )اْسماً َمْوصولاً(

ب- ____________  َتَقُع َمدينة يافا؟            )اسَم اْسِتٍفهام(

فاً بـِ ال( َمٌد __________             )اْسماً ُمعرَّ ج- َقَطَف ُمحَّ

ِل.          )اسَم اإِشاَرٍة( أوَّ د-  ____________ الَطالُب الحاِصُل على الَمرَكِز الا

آتيِة: ثالثاً: نُبيِّن َعلاَمَة كّل اسٍم َتْحَتُه خّط في الُجَمِل الا

اأ- قاَل َتعالى : »اإِنَّما الُمؤِمنوَن اإخَوٌة« .      ________________________

ب- َوْجُه الَْفتاِة َجميٌل َكالَقَمِر.     ________________________

ج- َقَراأ الطّالُِب ِقَصَصاً ُمفيَدًة .______________________
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َهْمَزُة الَوْصِل َوَهْمَزُة الَقْطِع 

نََة: آتَيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ آياِت الا نَْقَراأ الا

قاَل َتعالى: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  

مب   خب       حب   جب   يئ   ىئ   مئ    حئ   جئ   یی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ  

ىب  يب  جت  حت       خت  مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  جح ﴾ 

أْزَرِق )الُمْكَرميَن، اْمَراأتُُه، الَحكيُم، الَعليُم(؛ نَِجُدها  نََة بِاللَّْوِن الا  بُِملاَحَظِتنا الكلماِت الُمَلوَّ

ِل الَكلاِم، َوَتْخَتفي نُْطقاً، َوَتْبقى ِكتاَبًة اإذا جاَءْت  َقْد َبَداأْت بَِهْمَزٍة َتْظَهُر نُْطقاً َوِكتاَبًة في اأوَّ

في َثنايا الَكلاِم.

أْحَمِر )اأتاَك، اإِْبراهيم، اأْهِلِه، اإِنَُّه( َفَقْد َبَداأْت بَِهْمَزٍة َتْظَهُر نُْطقاً  نََة بِاللَّْوِن الا  اأّما الَكِلماُت الُمَلوَّ

ألِِف - اإذا  ألِف - اإِذا كانَْت َمْفتوَحًة - في َكِلَمَتي )اأتاَك، اأْهِله(، َونَراها َتْحَت الا وِكتاَبًة َفْوَق الا

كانَْت َمْكسوَرًة - في َكِلَمَتي )اإِْبراهيم، اإِنَُّه(، وهِذِه الَهْمَزُة لا َتْخَتفي نُْطقاً اإذا جاَءْت في 

ى َهْمَزَة َقْطٍع. ثنايا الَكلاِم؛ لِذلَِك تَُسمَّ
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ى - ١ اأْو َهْمَزَة َقْطٍع، ولا تَُسمَّ ِل الَكِلَمِة َقْد َتُكوُن َهْمَزَة َوْصٍل،  اأوَّ الَهْمَزُة في 

األِفاً.

ِل الَكلاِم، َوَتْسُقُط في َدَرِجِه، َوتُرَسُم - ٢ َهْمَزُة الَوْصِل: هي الّتي ُيْنَطُق بِها في اأوَّ

ألِِف ) ا (. َعلى َشْكِل الا

ِل الَكلاِم وفي َدَرِجِه، َوتُرَسُم َفْوَق - ٣  َهْمَزُة الَقْطِع: هي الّتي ُيْنَطُق بِها في اأوَّ

ألِِف اإِْن كانَْت َمْفتوحًة، اأو َمْضموَمًة هَكذا ) اأ ، اأ (، ِمْثُل: اأْكَرَم ، اأِخَذ  الا

اإِْشراف،  ِمْثُل:   ،) اإِ   ( هَكذا  َمْكسورًة  كانَْت  اإِذا  ألِِف  الا َوَتْحَت   ،  ...

اإِلى....

وتّي َبيَن َهْمَزتي الَوْصِل َوالَقْطِع؛ نََضُع َحْرفاً َقْبَلها، ِمْثُل : الواِو اأو - ٤ لِلتَّمييِز الصَّ

الفاِء ؛ َفاإِْن اْخَتَفِت الهْمَزُة كانَْت َهْمَزَة َوْصٍل، ِمْثَل: َوانَْكَسَر، فالاْسم ...، 

ْكرام ... واإِْن َظَهَرْت كانَْت َهْمَزَة َقْطٍع، ِمْثَل: َواأْعَمَل ، فاإ

 َتْدرْيباٌت 

لِها ِمْن ِخلاِل الَجْدَوِل اأْدناُه: آتيَة بَِحَسِب نَْوِع الَهْمَزة في اأوَّ  نَُصنُِّف الَكِلماِت الا

)اللّيُل،، اإِلا، الَْعْب، اأْسَمُع، اْبَنة(

َهْمَزُة الَقْطِعَهْمَزُة الَوْصِل
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ْملاُء   ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَوْصِل 

نََة فيها: آتيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ نَْقَراأ الِفْقَرَة الا

َة اْسَم الَبَطِل ُعَمَر الُمْختاِر  َولَْيَس ِمْن َقبيِل الُمصاَدَفِة اأَبداً، اأْن اأْطَلَقِت الَجماهيُر في َمديَنِة َغزَّ
َتْقديِر الُمجاهديَن،  ِفلْسطيَن َعلى  اْثناِن في  َيْخَتِلُف  َتْخليداً لُِبطولِتِه، َولا  اأْكَبِر َشواِرعها؛  َعلى 
َولَيَس اأَدلُّ َعلى ذلَِك ما َفَعَلُه التّلميُذ اْبُن الَعْشِر َسَنواٍت الّذي خاَطَبْتُه َحميَُّتُه الَوَطنيَُّة الاأصيَلُة: 

اُْكُتْب اْسَم الَبَطِل بالطَّْبشوَرِة، َولا تُباِل.

أْسماء  نََة )اْسَم، اْثناِن، اْبُن(؛ نَِجُدها َقْد َبَداأْت بَِهْمَزٍة َوْصٍل؛ َفهي ِمْن الا  بُِملاَحَظِتنا الكلماِت الُمَلوَّ
الَعَشَرِة الّتي َتكوُن َهْمَزتُها َهْمَزَة َوْصٍل دائِماً، اأّما الَكِلماُت )الُمْختارِ، الُمجاهديَن، الَوَطنيَُّة( َفهي 
اأْسماءٌ ُمْقَتِرنٌَة بـ )ال( التّعريف، َوَقْد جاَءْت الَهْمَزُة فيها َهْمَزَة َوْصٍل، بِِخلاِف سائِر الُحروِف في 

. اللَُّغِة الَعربيَِّة، كما نُلاِحُظ اأنَّ الِفْعَل )اْكُتْب( َهْمَزتُُه َهْمَزُة َوْصٍل؛ َفُهَو ِفْعُل اأْمٍر ثُلاثيٌّ

ِمن َمواِضع َهْمَزِة الَوْصِل:

أْسماُء الَعَشَرُة، َوِمْنها: اْسم، َواْبن، َواْبَنة، َواثِناِن، َواْثَنتاِن، َواْمرؤ، َواْمَراأة.- ١  الا

َوالِجهاد، - ٢ الُقْدس،  ِمْثُل:  الاْسِم،  بِِبداَيِة  َتْقَتِرُن  الّتي  التَّْعريِف  )ال(  َهْمَزُة   

والّرُجل، والِعْلم.

، ِمْثُل: اْدُرْس، واْعَمْل، واْسَمْع، واْصَنْع.- ٣  اأْمُر الِفْعِل الثُّلاثيِّ

معين بسيسو

 َتْدرْيباٌت 

 نَْسَتْخِرُج الَكِلماِت الّتي فيها َهْمَزُة َوْصٍل فيما َياأْتي، َمِع التّعليِل:

نََّك َمْجِزيٌّ بِِه، - ١ َجاَء ِجْبريُل )( اإِلى َرسوِل اللِه )(، َفقاَل: "اْعَمْل ما ِشْئَت َفاإِ
َواْعَلْم اأنَّ َشَرَف الُمْؤِمِن قياُمُه بِاللّيِل".

َهداِء.- ٢ َمِت الَحْفَل اْمَراأٌة َفصيَحُة اللِّساِن، َوَقْد َحَضَرُه اثناِن َوعْشروَن ِمْن اأْبناِء الشُّ َقدَّ
٣ -. اْمرؤ الَقْيِس شاِعٌر جاِهليٌّ
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الِقراَءُة

أْصِل، ِفَلْسِطيِنيَُّة الَمْنَشاأ، َعَربِيَُّة اللَُّغِة والعاداِت والتَّقالِيِد،  َكْنَعانِيَُّة الا
الَحياُة،  وَمْعناُه  )اآبِْل(،  الَكْنعانِيُّ  اْسُمها  ُمَترابٍِط،  اْجِتَماِعيٍّ  نَِسْيٍج  َذاُت 

اإِنَّها َمِدْيَنُة النَّاِصَرِة!

يًَّة،  واأَهمِّ ِمساَحًة  الِفَلْسِطْيِنيَِّة  الُمُدِن  اأْكَبِر  ِمْن  النَّاِصَرُة  تَُعدُّ   
ًة ِفي نُُفوِس  َواأْجَمَلها َطْقساً، َواأْعَمَقها تاِريخاً؛ َما َجَعَل لَها َمكانًة َخاصَّ
الَمَحبَِّة،  َوشائُِج  َتْربُِطُهْم  الَِّذيَن  والَمسيِحيِّيَن  الُمْسِلميَن،  الِفَلْسِطيِنّييَن: 

والَوْحَدِة، والتَّوافُِق. 

ِت النَّاِصَرُة َمَكانََتها التَّاِريِخيََّة ِمْن َكْونِها الَمديَنَة الَّتي اأقاَم بِها  اْسَتَمدَّ
يَِّدُة َمْرَيُم الَعْذراُء بِميلاِدِه؛  َرِت السَّ يُِّد الَمسيُح عيسى ، وفيها ُبشِّ السَّ
يٌَّة  لِذا كانَْت َكنيَسُة الِبشارِة ِمْن اأَهمِّ َمعالِِمها التّاريخيَِّة. َولَها َمكانٌَة، َواأَهمِّ
اإِْذ يوَجُد بِها َعدٌد ِمَن الَمساِجِد، ِمْن اأْشهِرها الجاِمُع  ِعْنَد الُمْسِلميَن؛ 
أْبَيُض الَّذي ُشيَِّد ِفي َعْهِد والي َعكّا اأْحَمَد َباشا الَْجّزاِر، َوفيها  اأْضِرَحُة  الا

َهداِء َوالّصالحيَن. الشُّ

بَِعروِس  ُب  َوتَُلقَّ أْسَفِل(،  )الا أْدنَى  الا الَجليِل  َقْلِب  في  الَمديَنُة  َتَقُع 
أْعلى  الَجليِل، َوِهَي نُْقَطُة الِتقاِء َسْهِل َمْرِج اْبِن عاِمٍر بِِمْنَطَقِة الَجليِل الا
الَجَبِليَِّة، َتْبُعُد َعْن َمديَنِة الُْقْدِس َحوالَي مئِة كيلو ِمْتٍر، تُحيُط بِها ِجنيُن، 
َوَطَبِريّا، َوبيساُن، َوَعكّا، َوَحْيفا؛ لِذا اأْصَبَحْت -َبْعَد اأْحداِث النَّْكَبِة عاَم 

١9٤٨م- َمْرَكزاً َثقاِفّياً َواإِداريّاً  لِْلِفَلْسطيِنّييَن.

َيْعَتِمُد اْقِتصاُد النّاِصَرِة َعلى ِزراَعِة الاأْشجاِر الُمْثِمَرِة َوالَخْضراواِت في 
ناعاِت  هوِل َوُسفوِح الِجباِل الُمحيَطِة بِها، اإِضاَفًة اإِلى الصِّ أْوِدَيِة َوالسُّ ُبطوِن الا
باَغِة، والِحداَدِة، َوالِخياَطِة،  باَغِة والصِّ التَّْقليِديَِّة، ِمْثِل: الَهدايا التَّْذكاِريَِّة، َوالدِّ

ْيِت، والطَّحيَنِة. َوِصناَعِة الّصابوِن، واإِنْتاِج الزَّ

)الُمؤلِّفون(

مفردهــا  َوَشــائِج: 
الصلــة. وهــي  َوشــيَجة، 

معالمها: اآثارها

ُشيَِّد: ُبِنَي.

َســْفح،  مفردهــا  ُســفوح: 

ــِل َواأْســَفلُُه. وهــو اأْصــُل الَجَب

َمديَنٌة ِمْن ِبلادي فَِلْسطيَن )النّاِصَرة(الَوْحَدُة الثّانيُة:
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ياَحُة َعلى َراأِْس الَْعواِمِل الَّتي َجَعَلْت َحَرَكَة التِّجاَرِة رائِجًة  َتاأْتي السِّ

في الَمِديَنِة؛ َفِهَي َمْرَكُز َجْذٍب ِسياِحيٍّ َمْرموٍق، َيْسَتْقِبُل َعَدداً َكبيراً ِمَن 

أْغراٍض ِديِنيٍَّة َوَتْرفيِهيٍَّة. ائِِحيَن الّذيَن َيْقِصدونَها لِا السَّ

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة:   أْسئلِة الا   نُجيُب عِن اْلا

فاُت الَّتي َتَميََّزْت بِها َمديَنُة النّاِصَرِة؟  ما الصِّ

 نَْذكُُر الاْسَم الَكْنعانيَّ الَقديَم لَِمديَنِة النّاِصَرِة.

 ِممَّ اْكَتَسَبِت النَّاِصَرُة َمكانََتها التَّاريخيََّة؟

 نَِصُف الَمْوِقَع الُجْغرافيَّ لَِمديَنِة النّاِصَرِة.

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأتي:  نَُوضِّ

اأ- النّاِصَرُة َعروُس الَجليِل.

أْوِدَيِة.  ب- تُْزَرُع الَخْضراواُت في ُبطوِن الا

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

نَُفرُِّق في الَمْعَنى َبْيَن الكلمتيِن الُملَّونَتْيِن فيما َياأْتي:

أْبَيُض في َعْهِد والي َعكّا اأْحَمد باشا الَجّزار.  اأ- ُشيِّد الجاِمُع الا

فاِع الُمْشَتَرِك َعْن َمديَنِتِهْم. ب- َبْيَن الُمْسِلميَن َوالَمسيِحّييَن في النّاِصَرِة َعْهُد الدِّ

رائَِجة: ُمَتداَولَة.

َمْرموق: ذو َمكانٍَة عالَيٍة.
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ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ

الَجليُل

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َوُهَو  القاِهَرِة عاَم ١9٧٧م،  ُولَِد في  ِفَلْسطيِنيٌّ ُمعاِصٌر،  الَبْرغوثي شاِعٌر  َتميُم 

َرجاِت  أديَبِة َرْضوى عاشور، َوالّشاِعِر ُمريِد الَبْرغوثّي، حاِصٌل َعلى الدَّ اْبُن النّاِقَدِة، َوالا

أْولى، والثّانيِة، والثّالِثِة في الُعلوِم الّسياسّيِة، َعِمَل اأْستاذاً في هذا الَمجاِل  الجاِمعيَِّة الا

في َعَدٍد ِمَن الجاِمعاِت.    

بَِمْنِطَقِة  فيها  َيَتَغنّى  "الَجليُل"،  بُِعْنواِن  لَُه  َقصيَدٍة  ِمْن  ُمْقَتَطَفٌة  اأماَمنا  الَّتي  أْبياُت  والا

الَجليِل في َشماِل ِفَلْسطيَن.         

الَجليُل
 َتميُم الَبْرغوثّي

َوَمْن هــاَجروا ِمْنها َوَمْن لَْم ُيهاِجِرَسلاٌم َعلى َزْيِن الُقرى والـَحـواِضِر 

َفَنْطَرُب لِاْسِم الَمْرِج: َمْرِج اْبِن عاِمِرَيُمرُّ بِنا اْسُم الَمْرِج: َمْرِج اْبِن عاِمٍر

َتضيُق بِها َذْرعاً ِجماُل الُمســـــــاِفِرونَْحَســــــُبُه اأْرضـــــــاً َبعيداً َمنالُها

فائِِرَولَْو ِطْفَلٌة ِمْن ِعْنِدنا َمسَّ َشْعَرهـــــــا نَســـــيٌم لََمسَّ الَمْرَج ِظلُّ الضَّ

بِنـــــاِظِرَونَْسَمُع َعْن ُبْعٍد َفطوبى لِســــاِمٍع َولَْيَس  َمْحروٍم  الُبْعِد  َعلى 

َعلى الُبْعِد َمْحــــــــروٍم َولَْيَس بِزائِِرَونَْنُظُر َعْن ُبْعٍد َفطوبى لِنـــــــــاِظٍر

َجْمُع  الَحواِضُر: 
حاِضَرة، َوهي الُمُدُن.

نَْحَسـُبُه: نَُظنُُّه.

لم  َذْرعاً:  بِها  َتضيُق 
َتَتَحّمْل َمشاقَُّه.

فائَُر: َجْمُع َضفيَرة،  الضَّ
َوِهَي الَجديَلُة،.

طوبى: َهنيئاً.
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

أْبياُت؟ ُة الَّتي َتَتَحْدُث َعْنها الا  ما الِفْكَرُة العامَّ

َه الّشاِعُر َتحيََّتُه الَّتي اسَتَهلَّ بِها الَقصيَدَة؟   لَِمْن َوجَّ

 بِماذا َوَصَف الّشاِعُر قُرى الَجليِل َوُمُدنَه؟ 

آتيَة في ُجمٍل ِمْن اإِنْشائِنا:  نُوظُِّف الُمْفَرداِت والتَّراكيَب الا

       )َسلاٌم َعلى، طوبى، َبعيُد الَمناِل(.

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الُمَثنّى
نََة: أْسماَء الُمَلوَّ آتَيَة، َونُلاِحُظ الا أْمِثَلَة الا نَْقَراأ الا

ياِن َطراُبْلَس.- ١ في الَوَطِن الَعَربيِّ َمديَنتاِن تَُسمَّ

٢ -. ْعَبيِن اللّيبيِّ َوالِفَلْسطينيِّ َتْربُِط َعلاَقٌة َوثيَقٌة َبيَن الشَّ

َة.- ٣ َجَلَس الَفّلاحاِن َتْحَت َشَجَرِة الُجّميِز في َغزَّ
ْعَبيِن، الَفّلاحاِن( اأْسماًء َتُدلُّ َعلى اْثَنيِن  نََة؛ نَِجُدها: )َمديَنتاِن، الشَّ  بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

ْعُب، الَفّلاُح(، َوَقْد زيَد َعلى اآِخِر كُلٍّ ِمْنها  اأْو اْثَنَتيِن، َواأنَّ ُمْفَرَدها َعلى التَّْرتيِب )َمديَنٌة، الشَّ

األٌِف َونوٌن، اأْو ياٌء َونوٌن.  

الُمَثنّى: كُلُّ اْسٍم َيُدلُّ َعلى اْثَنيِن اأو اْثَنَتيِن.- ١

تُزاُد األٌِف َونوٌن، اأْو ياٌء َونوٌن َعلى اآِخِر ُمْفَرِدِه.- ٢

نوُن الُمَثنّى َتكوُن َمْكسوَرًة، ِمْثُل: الكاتِباِن ، َحقيَبَتيِن ، َرُجلاِن.- ٣

تُْقَلُب التّاُء الَمْربوَطُة تاًء َمْفتوَحًة ِعْنَد َتْثِنَيِة الاِسِم الُمْفَرِد الُمَؤنَِّث، ِمْثُل: - ٤
َشَجَرةٌ  - َشَجَرتاِن.
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 َتْدرْيباٌت 

ِل فيِه:   أوَّ  نَْمَلاأ الَفراغاِت في الَجْدَوِل الاآتي، َوْفَق الِمثاِل الا

َتْثِنَيُتُه بِــ )ياٌء َونوٌن(َتْثِنَيُتُه بِــ )األٌِف َونوٌن(الُمْفَرُد

الُمْسِلَميِنالُمْسِلماِنالُمْسِلم

الُمَعلَِّمتاِن

َمْجِلَسيِن

الَمْراأة

ُمْجَتِهَديِن

آتَيِة، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم: ُل الاِسَم الُمَثنّى اإِلى ُمْفَرٍد في الُجَمِل الا  نَُحوِّ

هذاِن الُمزاِرعاِن َخبيراِن في ِزراَعِة الَوْرِد.- ١

َتْسَهُر الُمَمرَِّضتاِن َعلى راَحِة الَمْرضى.- ٢

ِة التَّْكريِم.- ٣ َراأيُت الُمَتسابَِقَتْيِن َعلى ِمَنصَّ
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الَخطُّ 

ْقعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )اأ، ل(:  آتَي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بِخطِّ الرُّ نَْكتُب الَبْيَت الّشْعريَّ اْلا

)ابن الّرومي(

 التَّْعبيُر

آتَِيِة:  نَْكُتُب ِفْقَرًة نَُعرُِّف فيها َعْن َقْرَيِتنا اأْو َمدْيَنِتنا َمْسِقِط َراأِْس اآبائِنا َواأْجداِدنا، ُمْسَتعينيَن بِالَعناِصِر الا

كّاِن(. )الاْسِم، َوالَمْوِقِع، َوما َتْشَتِهُر بِِه، َوَعَدِد السُّ

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

، بِما لا  نَْتْرنِت، َونَْكُتُب َمْوضوعاً َعِن النّاِصَرِة اإبّاَن الَعْهَدْيِن الَمْملوكيِّ والُعْثمانِيِّ نَْبَحُث في الاإ

َيزيُد َعْن َخمَسَة َعَشَر َسْطراً.
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الَوْحَدُة الثّالثة

ْنساَن ْحساُن َيْصَنُع ال�إِ ال�إِ

ال�ْسِتماُع

أْسِئَلِة الَّتي َتليِه: حراِء(، َونُجيُب َعِن الا  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )في الصَّ

آَخَر َعلى َوْجِهِه؟- ١ ديَقْيِن َصدْيَقُه الا لِماذا َضَرَب اأَحُد الصَّ

ديُق الَّذي ُضِرَب على َوْجِهِه اإِساَءَة َصديِقِه؟- ٢ َكْيَف قابَل الصَّ

دْيُق في الواَحِة المْوَت، َفَكْيَف نَجا ِمْنُه؟- ٣ واَجه هذا الصَّ

ْخِر، نَْذكُرُهما.- ٤ ْمِل، والاأْخرى على الصَّ ديُق ِعباَرَتيِن اإِْحداُهما على الرَّ َكَتَب هذا الصَّ

ْخِر؟- ٥ لِماذا اْختاَر اأْن َيْكُتَب الِعباَرَة الاأولى على الرَّمِل، َبْيَنما اْختاَر اأْن َيْكُتَب الاأْخرى على الصَّ

ِة؟- ٦ ماذا نََتعلَُّم ِمْن َهِذِه الِقصَّ
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ْنساَن ْحساُن َيْصَنُع ال�إِ ال�إِ

النَّْجَدَة، النَّْجَدَة!

يحاُت ِمْن ُمْستْنقٍع َقريٍب ِمْن اإِْحدى قُرى اإْسُكتَلْندا،  انَْطلقْت تِْلَك الصَّ
وَت.  َفَسِمَعها فّلاٌح َفقيٌر، َوانَْطَلَق نَْحَو َمْنِطَقِة الُمْستنَقِع؛ ُمجيباً ذلَك الصَّ

َوُهناَك كانِت المفاَجاأُة...! لَقْد َوَجَد فًتى َيغوُص في طيٍن اأْسَوَد 

كاَن الرَُّد َسِريعاً، َحْيُث بادَر الرَّجُل الثَّريُّ قائِلاً: لََقْد اأنَْقْذَت اْبني بالاأمِس، 
َم  أقدِّ ْمَت بِذلك نَموَذجاً نَبيلاً في ُصْنِع الَخير، اْستحقَّ اأْن اأكوَن اأماَمك؛ لِا وقدَّ
َرَفَض  الفلَّاَح  لكنَّ  أنيِق،  الا الرُّجِل  ردُّ  كاَن  هَكذا  ذلَك.  لِقاَء  ُمكافاأًة  لََك 
الُمكافاأَة الَّتي ُعِرَضْت َعَلْيِه، وَبْينما كاَن الرُّجُل َيجوُل بَِنَظِرِه في اأنْحاِء الَمْسكِن 
الُمَتواِضِع، َوَقَعْت َعْيناه على َصبيٍّ َصغيٍر كاَن َيْقِفُز في اأْرجاِء الكوِخ، حيَنها 
قاَل: َحْيُث اإنََّك َرَفْضَت الُمكافاأَة، َفهّلا وافقَت على اأْن اأساِعَد ابَنَك كما 
ساَعْدَت َولَدي! َساألَُه الفّلاُح: َوَكْيَف َيكوُن ذلَك؟ اأجاَب الرَّجُل: َتسمُح لي 
باْصطحاِب ابِنَك َمعي، َوَساأْحِرُص على اأْن َيَتلّقى اأْرقى َتْعليٍم في الِبلاِد.اْفترَّ 
فُم الفّلاِح الَفقيِر َعِن اْبِتساَمٍة َعريضٍة، َوَقِبَل الَعْرَض. الَتَزَم النَّبيُل الثَّريُّ بِوْعدِه 
بيِّ في الَمدارِِس والجاِمعاِت اإِلى اأْن َتَخرََّج في كُلِّيِة  طيلَة َسنواِت ِدراَسِة الصَّ

الطِّبِّ بَِمدينِة لَْنَدن.  

كانِت الِمْنَحُة التَّعليميَُّة الَّتي تلّقاها ابُن الفّلاِح ِمَن الرَّجِل داِفعاً لَُه؛ 

افـتـــرَّ: ابتـســــم، وبــــدت 
اأســنانه.

َكثيٍف، َوَقْد شاَرَف على الَهلاِك، َفهالَه ما َراآُه، َغير اأنَُّه  َتمكََّن  
َبْعَد ُجهٍد َجهيٍد ِمِن انِْتشالِِه. 

في الَيْوِم التّالي، َسِمَع الفّلاُح َصوَت َطَرقاٍت على باِب كوِخِه، 
أناَقِة،  وِعنَدما َفَتَح الباَب َوَجَد اأماَمُه َرُجلاً َتْظَهُر َعَليِه اأماراُت الثَّراِء والا
َحْيُث كانْت في انِْتظارِه َمْرَكَبٌة َفْخَمٌة اأقلَّْتُه اإِلى الكوِخ. َتساَءل الفّلاُح 

الِمْسكيُن في َحْيرٍة: ما الَّذي َيْجَعُل َشْخَصاً ِمْثَل هذا َياأْتي اإلّي؟! 

هالَه: اأْفَزَعُه.

شاَرف: قاَرب.

اأمارات: َعلامات. 

اأقلَّته: نََقلْته. 

الِقراَءُة
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َم بَِدْوِرِه َهديًَّة َثمينًة لِلعالَِم بِاأْسِره: لََقِد اْكَتَشَف )الَبْنَسلين(، وكاَن  لِيقدِّ
ذلَك عام ١9٢٨م. 

ــَداأْت  بــيُّ ُهــَو )األِْكَســْندر فليمنــج( الَّــذي بِفْضلــِه َب اأَجــْل، كاَن الصَّ
، َحْيــُث اأْمَكــَن ِعــلاَج َعديــٍد ِمــَن  َصفحــٌة َجديــَدٌة فــي عالَــِم الطِّــبِّ

أْمــراِض الُمْعِدَيــِة.  أْوبَِئــِة والا الا

اأْوبَِئـــة: ُمفرُدهـــا َوبـــاء، 
َســـريُع  َمـــَرٌض  َوُهـــَو 

الَعـــْدوى.

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة: أْسئلِة الا  نُجيُب َعِن الا

يحاُت الّتي انَْطَلقْت مَن الُمْسَتنَقِع؟   ما الصَّ
 ماذا َفَعَل الفّلاُح ِعْنَدما َسِمَع تِْلَك الّصْيحاِت؟ 

 ما الُمفاجاأُة الّتي كانَْت بانِْتظاِر الفّلاِح؟ 
 لِماذا جاَء الرَّجُل الثَّريُّ اإِلى الكوِخ؟ 

ِل، َوَدلالَِتها في الَعموِد الثّاني، فيما َياأْتي:  أوَّ  نَِصُل َبيَن الِعباَرِة في الَعموِد الا

ُل  أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد الا
الُمعاَملُة  بالِمْثِل.النَّْجَدَة، النَّْجَدَة!

ُب  والاْستغراُب.َساأْحِرُص َعلى اأْن َيتلّقى اأْرقى َتعليٍم. التَّعجُّ

الاْسِتغاثُة.اأقلَّته َمْرَكَبٌة َفْخَمٌة.

أْفضِل.ما الذَّي َجعَل َشْخصاً ِمثَل هذا َياأتي اإِلّي؟ الاْسِتعداُد لَِتْقديِم الا

الثَّراُء.اأساِعُد ابَنَك كما ساَعْدَت َولَدي.

آتَِيين:   َمهّمٌة بيتّيٌة: نُبيُِّن َراأَْينا في الَمْوِقَفين الا

اأ- انِْطلاُق الفّلاِح نَْحَو َمْنِطَقِة الُمْستْنَقِع. 

ب- قُدوُم الرَُّجِل الثَّريِّ اإِلى كوِخ الفّلاِح الَفقيِر.
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 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الُجموُع

نََة فيِه: أْسماَء الُمَلوَّ آتَي، َونُلاِحُظ الا نَْقَراأ النَّصَّ الا

أْعَمَق تاريخاً؛  أْجَمَل َطْقساً، َوالا تَُعدُّ النّاِصَرُة ِمْن اأْكَبِر الُمُدِن الِفَلْسطينيَِّة ِمساَحًة َواأهّميًَّة، َوالا

َوشائُج  َتْربُِطُهْم  الّذيَن  َوالَمسيحّييَن  الُمْسِلميَن،  اأْهِلها:  نُفوِس  في  ًة  َمكانًَة خاصَّ لَها  َجَعَل  ما 

أْرِض؛  ها الّسائِحوَن ِمْن كُلِّ بِقاِع الا الَمَحبَِّة، َوالَوْحَدِة، َوالَتوافُِق، َوهي َمرَكُز َجْذٍب سياحيٍّ َيؤمُّ

لِوجوِد ُمَقدَّساٍت َمسيحيٍَّة َواإٍْسلاميٍَّة بِها.

نََة )الّسائِحوَن، الُمْسِلميَن، الَمسيحّييَن( نَِجُدها اأْسماًء ُمَذكََّرًة َتُدلُّ   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

(، َوَقْد ِزيَد َعلى اآِخِر  َعلى الَجْمِع، َواأنَّ ُمْفَرَدها َعلى التَّْرتيِب )الّسائُِح ، الُمْسِلُم ، الَمسيحيُّ

كُلٍّ ِمنها واٌو َونوٌن، اأْو ياٌء َونوٌن، َكما نُلاِحُظ اأنَّ َترتيَب اأْحُرِف ُمْفَرِدها َسِلَم ِمَن التّغييِر ِعْنَد 

َي َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً. الَجْمِع؛ لِذلَِك ُسمِّ

َسة(، َوَقْد   اأّما َكِلَمُة )ُمَقدَّساٍت(؛ َفَنِجُد اأنَّها اْسٌم ُمؤنٌَّث َيُدلُّ َعلى الَجْمِع، واأنَّ ُمْفَرَدها )ُمَقدَّ

ي  ِزيَد َعلى اآِخِرِه األٌِف َوتاٌء، َمَع َبقاِء َترتيِب اأْحُرِفِه سالِماً ِمَن التَّْغييِر ِعْنَد الَجْمِع؛ لِذلَِك ُسمِّ

َجْمَع ُمَؤنٍَّث سالِماً.

 َوِعْنَد ُملاَحَظة الَكِلماِت )الُمُدن، َوشائج، بِقاع(؛ نَِجُدها اأْسماًء َتُدلُّ َعلى الَجْمِع، َواأنَّ ُمْفَرَدها 

َعٍة، َولكنَّنا نُلاِحُظ اأنَّ  َعلى التَّْرتيِب )الَمديَنة، َوشيَجة، ُبْقَعة(، َوَقْد ُجِمَعْت على صيٍغ ُمَتَنوِّ

َي كُلٌّ ِمنها َجْمَع َتْكسيٍر. َترتيَب اأْحُرِف ُمْفَرِدها لَْم َيْسَلْم ِمَن التّغييِر ِعْنَد الَجْمِع؛ لِذلَِك ُسمِّ
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َجْمُع الُْمذكَِّر الّسالُم:   - ١
ْفِع، 	  ما كاَن لَُه ُمْفَرٌد ِمْن لَْفِظِه، َوزيَد َعلى ُمْفَرِدِه واٌو َونوٌن في حالَِة الرَّ

َوياٌء َونوٌن في حالََتِي النَّْصِب، َوالَجرِّ.
تُزاُد واٌو َونوٌن اأْو ياٌء َونوٌن َعلى ُمْفَرِدِه.	 
َتْبقى صوَرُة اأْحُرِف ُمْفَرِدِه سالَِمًة مَن التَّغيُِّر ِعْنَد الَجمِع. 	 
نوُن َجْمِع الُْمذكَِّر الّسالِم َتكوُن َمفتوَحًة، ِمْثُل: العالِموَن، الّصانِعيَن.	 

َجْمُع الُْمَؤنَِّث الّسالُم:- ٢
ما دلَّ على َثلاٍث اأْو اأْكَثَر من ِجْنِس الُْمؤنَِّث اأو ِصفِته.	 
تُزاُد األٌِف َوتاٌء على ُمْفَرِدِه.	 
َتْبقى صوَرُة اأْحُرِف ُمفَرِدِه سالَِمًة من التَّغيِر ِعْنَد الَجْمِع.	 
الّسالِِم، 	  الُمؤنَِّث  َجْمِع  ِعْنَد  الُمْفَرِد  الاْسِم  ِمَن  الَمْربوَطُة  التّاُء  تُْحَذُف 

ِمْثُل: الُمرابَِطُة، الُمرابِطاُت.
َجْمُع التَّكسيِر:- ٣

ما دلَّ َعلى َثلاثٍة اأْو اأكثَر، َوَيَتَغيَُّر َتْرتْيُب اأْحُرِف ُمْفَرِدِه عْنَد الجمِع.	 

 َتْدرْيباٌت 

أْسماَء الُمْفَرَدَة في الَجْدَوِل الاآتي:  نَْجَمُع الا

الُْمْفَرُد
َجْمُع الُْمَذكَِّر الّسالُِم

الُْمْفَرُد
َجْمُع الُْمؤنَِّث 

الّسالُِم
َجْمُع التَّْكسيِرالُْمْفَرُد

زياَدُة ياٍء َونوٍنزياَدُة واٍو ونوٍن

ٌد يَِّدُةُمَحمَّ الَشهيدُ السَّ

الاأسيُراللَُّغُةَكريٌم

العاِصَمُةَمساَفٌةنَشيٌط
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أْسماَء الّتي َبيَن الَقوَسيِن َوْفَق الَجْدوِل الاآتي:  َمهّمٌة بيتّيٌة:نَُصنُِّف الا

ْنُبلاُت، َمساِجُد، اأْوقاٌت، َمْسؤوليَن، َجنّاٌت، الُمْجَتِهدوَن( )السُّ

َجْمُع التَّْكسيِرَجْمُع الُْمؤنَِّث الّسالُِمَجْمُع الُْمذكَِّر الّسالُِم

ْملاُء   ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَقْطِع

نََة فيها: آتيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة الا نَْقَراأ الا

 انَْطَلَقت َصيحاٌت ِمْن ُمْسَتْنَقٍع بِالُقرِب من اإْحدى قُرى اإْسُكْتَلْندا.- ١

 اأَمَر الَخليَفُة لِْلَفقيِر بِِصَلٍة.- ٢

أْمِس.- ٣  لََقْد اأنَْقْذَت اْبني بِالا

 َفَهّلا واَفْقَت َعلى اأْن اأساعَد اْبَنَك!- ٤

نْقاِذ اْبني.- ٥  لِساُن حاِل الرَُّجل الثَّريِّ َيقوُل: اأنا َمديٌن لََك بِاإ

، اأنَْقذ، اأساعَد، اإِلى، اأْن، اأنا(؛  أْمِثَلِة الّسابَِقِة )اإْسُكْتَلْندا، اأَقلَّ نََة في الا  بُِملاَحَظِتنا الكلماِت الُمَلوَّ

ِلها؛ نَِجُد َكِلَمَة )اإْسُكْتَلْندا( اْسماً؛ لِذلَِك جاَءِت الَهْمَزُة  نَِجُدها َقْد َبَداأْت بَِهْمَزِة َقْطٍع، َوِعْنَد َتاأمُّ

في َجميِع الَكِلماِت الّسابَِقِة َهْمَزَة َقْطٍع، اأّما َكِلَمُة )اأَمَر( َفَنِجُدها ِفْعلاً ماضياً ثُلاثّياً، َوَكِلَمُة 

ُرباعّياً، واأّما َكِلَمُة )اأساعَد( َفهي ِفْعٌل ُمضارٌِع، كما نُلاِحُظ اأنَّ  )اأنَْقذ( نَِجُدها ِفْعلاً ماضياً 

َكِلَمتي )اإِلى، اأْن( َحْرفاِن، اأّما َكِلَمُة )اأنا( َفهي َضميٌر؛ لِذلَِك جاَءْت َهْمَزتُُه َهْمَزَة َقْطٍع.
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:      

ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَقْطِع:

أْسماءُ الَعْشَرةُ.- ١ أْسماء، ِمْثُل: اأْحَمد ، اأمٌّ ، اإِْبراهيم ، اأَمل ..، وُيْسَتثنى ِمْن ذلَِك الا ُمْعَظُم الا

، اأيّاَن.- ٢ ، اأيَن، اأيُّ ْرِط، ِمْثُل: اأنَْت، اأنُتنَّ َجميُع الّضمائِِر، واأْسماِء الاْسِتفهامِ، والشَّ

، ِمْثُل: اأَخَذ، اأَكَل، اأِسَف. - ٣ الِفْعُل الثُّلاثيُّ

ماضي الِفْعِل الرُّباعيِّ َواأْمُرُه، ِمْثُل: اأْكَرَم اأْكِرْم، اأْبَصَر اأْبِصْر، اأْشَرَف اأْشِرْف.- ٤

الِفْعُل الُمضاِرُع، ِمْثُل: اأْدُرُس، اأَتَعلَُّم، اأْجَتِمُع، اأْسَتْعِلُم.- ٥

، اإلّا، اأْم، اأما ...، وُيْسَتثنى ِمْن ذلَِك َهْمَزُة )ال( - ٦ َجميُع الُحروِف، ِمْثُل: اإِنَّ

التَّْعريِف ِعْنَد اْقِترانِها بالاْسِم.

 َتْدرْيباٌت 

آتَيِة:  أْمِثَلِة الا  نُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة كُلِّ َهْمَزِة َقْطٍع في الا

اأيَن اأبوَك َواأمَُّك يا اإِْسماعيُل؟- ١

اأِحبُّ ِقراَءَة الِقَصِص الُمَتْرَجَمِة.- ٢

اأطالُِب بَِتْحريِر الاأْسرى، َواأْدعو لَُهْم بِالَفَرِج، َواأَتَمنّى اأْن َيْنَتِصروا.- ٣
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ورقــــة عـمــــــــل )2(

ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَوْصِل و َهْمَزِة الَقِطِع 

حيحِة. حيَحِة، َواإِشاَرَة )×( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ الاأهداف: اأْن َيَضَع الطّالُِب اإِشاَرَة ) 

    اأْن يسَتخِرَج  الطّالُِب الَكِلماِت الَّتي فيها همزُة وْصٍل مع التَّعليل.

    اأْن يْكُتَب الطّالُِب َثلاَث ُجَمٍل ِمن اإنشائِه فيها كلماٌت تحتوي على َهمزة قِطٍع.

حيحِة:  حيَحِة، َواإِشاَرَة )×( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ اأول�ً: نَضُع اإِشاَرَة )

)         (  َهمزُة الاأسماِء الَعَشَرِة هي َهمَزُة َقْطٍع.- ١

)         ( َهمَزُة الَوصِل َتاأتي في بدايِة الَكِلَمِة.- ٢

)         ( الِفْعُل )اجِلْس( ِفْعُل اأمٍر لِفعٍل ُرباعّي.- ٣

)         ( لِلَهمَزِة نوٌع واِحٌد َفَقْط .- ٤

ثانيًا: َنْسَتخِرُج الَكِلماِت الَّتي فيها َهْمزُة َوصٍل فيما ياأتي َمِع التَّعليِل: 

الِْعْلُم نوٌر .    ______________________________- ١

عراِء في الَعْصِر الجاِهلّي ____________- ٢ ُيَعدُّ امرُؤ القيس اأوَل َطَبقاِت الشُّ

اثناِن لا َيشَبعاِن : طالُِب ِعْلٍم َوطالُِب ماٍل . ____________________- ٣

اْدُرْس َتْنَجْح ._____________________- ٤

ُهَو ِمْن اأريحا ، واسُمُه اأيَهُم . ___________________________- ٥

ثالثًا : َنْكُتُب َثلاَث ُجَمٍل ِمْن اإْنشائِْنا فيها كلماٌت تحتوي على َهمزة َقطٍع.

١ -.....................................................................

٢ -.....................................................................

٣ -.....................................................................
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)الُمؤلِّفون(

البيِئيِّ في  النّاِدي  َعِن  ُمَمثَّلاً  الَمْدَرِسيَِّة  ذاَعِة  الاإِ َة  ِمَنصَّ َعْمٌرو  اْعَتَلى 

َوَقد  بِِثَقٍة،  )الَمْيكروفون(  بِالِمْجهارِ  َفاأْمَسَك  َكِلَمَتُه،  لُِيْلِقَي  الَمْدَرَسِة؛ 

اْرَتَسَمِت اْبِتساَمٌة َعلى ُمَحّياُه، َوانَْطَلَق َصْوتُُه قائِلاً: لََقد َشِهَد عالَُمنا  ِفي 

ِم  ُمْذِهلاً، َوَمَع هذا التََّقدُّ راً َحضارِيّاً  الَقْرِن الُمْنَصِرِم َتَقدُّماً ِصناِعّياً، َوَتَطوُّ

ِث  ، َوالتََّلوُّ ِث المائِيِّ َدِة: َكالتََّلوُّ ُث البيِئيُّ بُِصَورِِه، َواأْشكالِِه الُمَتَعدِّ َظَهَر التََّلوُّ

. ْوتِيِّ ِث الصَّ ِث التُّْرَبِة، َوالتََّلوُّ ، َوَتَلوُّ الَهوائِيِّ

لِِزياَدِة  ِفيِه؛  َمْرغوٍب  َغْيِر  َصْوٍت  كُلُّ  بِاأنَُّه  وتيُّ  الصَّ ُث  التَّلوُّ َوُيَعرَُّف 

تِِه، َوُخروِجِه َعِن الَماأْلوِف، َوَعِن الاأْصواِت الطَّبيِعيَِّة الَّتي اْعتاَد  تِِه َوِشدَّ ِحدَّ

َدٍة ِمْن اأْشَهِرها )الّديِسْبل( الَّذي  نْساُن َسماَعها، َوُيقاُس بَِمقاييَس ُمَتَعدِّ الاإِ

ْوِت. ِة الصَّ ُيَعرَُّف بِاأنَُّه الِوْحَدُة الُمْسَتْخَدَمُة لِِقياِس ِشدَّ

ْوتِيِّ َيْوماً َبْعَد َيْوٍم بِاْزِدياِد َمصاِدِرِه، َوِمْنها  ِث الصَّ َتْزداُد ُمْشِكَلُة التََّلوُّ

َوَوسائُِل  ْوِت،  الصَّ َوُمَكبِّراُت  الثَّقيَلُة،  آلاُت  َوالا ناِعيَُّة،  الصِّ الُمْنَشاآُت 

تُْصِدُرُه  لِما  َوالِقطاراِت؛  َوالطّائِراِت،  َوالحاِفلاِت،  َكالَمْرَكباِت،  النَّْقِل، 

آذاَن، اإِضاَفًة اإِلى اأْصواِت الَمداِفِع  ِمْن اأْصواٍت َوموسيقا صاِخَبٍة َتُصكُّ الا

واريِخ في الُحروِب الَّتي تُثيُر الَهَلَع َوالَفَزَع َبْيَن النّاِس. َوالصَّ

َدٌة، فقْد ُيَؤّدي التََّعرُُّض لَُه   ْوتِيِّ اآثاٌر َسْلِبيٌَّة، َواأْضراٌر ُمَتَعدِّ ِث الصَّ لِلتََّلوُّ

ْمِع الُجْزئِيِّ َوالُكلِّيِّ  صاَبِة بِاأْمراٍض ِمْن اأْبَرِزها فُْقداُن السَّ بِاْسِتْمراٍر اإِلى الاإِ

كَِّر فيِه،  ِم، َوِزياَدُة نِْسَبِة السُّ الُمَؤقَِّت َوالّدائِِم، َوَكذلَِك اْرتِفاُع َضْغِط الدَّ

عوَر  ؛ ما ُيَسبُِّب الشُّ َوالتَّاأثيُر َعلى النَّوِم، َواإِْحداُث  َتَهيٍُّج في الِجهاِز الَعَصِبيِّ

بِالَقَلِق َوالتََّوتُِّر...

َولِلتَّْخفيِف ِمْن اآثاِر َهذِه الظَّاِهَرِة؛ لا ُبدَّ ِمْن نَْشِر الَوْعِي بَمخاِطِرها، 

ّياراِت  السَّ َكاأْبواِق  الُمْزِعَجِة  الاأْصواِت  اْسِتْخداِم  َوَتَجنُِّب  ِمْنها،  والَحدِّ 

الِقراَءُة

ُمَحّياُه: َوْجُهُه.

ُمْذِهلاً: ُمْدِهشاً.

آذاَن: تُْؤذيها. َتُصكُّ الا

وتِيُّ التَّلوُُّث الصَّ الَوْحَدُة الّرابعة:
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الُمُدِن  نْشاِء  بِاإِ الُحكوماُت  َوَتقوُم  ْفَو،  الصَّ َوتَُعكُِّر  الُهدوَء،  تُْفِسُد  الَّتي 

َعِن  َبعيداً  الثَّقيَلِة  الُمواَصلاِت  َوسائِِل  َوُطُرِق  َوالَمطاراِت،  ناِعيَِّة،  الصِّ

َكِنيَِّة. الَمناِطِق السَّ

يَِّة، اإِْذ ُيساِعُد  أَهمِّ ْوتِّي اأْمٌر في غاَيِة الا ِث الصَّ اإِنَّ الَحدَّ ِمْن ظاِهَرِة التََّلوُّ

لوِك  َعلى التَّْركيِز، َوَيْبَعُث راَحًة في النَّْفِس، َوَيْعِكُس صوَرًة اإِيجابِيًَّة َعِن السُّ

 . الُمْجَتَمعيِّ

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتَِيِة: أْسئلِة الا  نُجيُب عِن الا

 َكْيَف َبدا َعْمٌرو َوُهَو ُيْلقي َكِلَمَتُه؟ 

؟ ناِعيِّ َوالَحضاِريِّ ِر الصِّ ْلِبيَُّة الُمَتَرتَِّبُة َعلى التََّطوُّ آثاُر السَّ  ما الا

. ِث البيِئيِّ  نَْذكُُر اأْبَرَز اأنْواِع التََّلوُّ

. ْوتِيَّ َث الصَّ  نَُعرُِّف التََّلوُّ

. ْوتِيِّ ِث الصَّ ُح َمصاِدَر التََّلوُّ  نَُوضِّ

نْساِن. ْوتِيِّ َعلى الاإِ ِث الصَّ  نَْذكُُر َثلاَثًة ِمْن اآثاِر التََّلوُّ

آتَِيِة:   َمهّمٌة بيتّيٌة: نَُبيُِّن َراأَْينا في الَمواِقِف الا

باِح الباِكِر. ْوِت في الصَّ ٌل َيْسَتْخِدُم ُمَكبَِّر الصَّ بائٌِع ُمَتَجوِّ اأ- 

ب-  سائٌِق َيْسَتْخِدُم بوَق َسّياَرتِِه قُْرَب الَمْشفى.

عاَدِة في َحْفِل ِزفاِف اْبِنِه. ج-  اأٌب َيْرفُُض اإِْطلاَق الرَّصاِص؛ َتْعبيراً َعِن السَّ

َرٍة ِمَن اللَّْيِل. واِرِع َحتّى ساَعٍة ُمَتاأخِّ أْفراِح في الشَّ د-  اإِقاَمُة َحَفلاِت الا

هـ- اأمٌّ َتْطلُُب ِمَن اْبَنِتها َخْفَض َصْوِت الِمْذياِع.

َشباٌب َيْصُرخوَن َوَيْهِتفوَن لَْيلاً ِخلاَل ُمشاَهَدتِِهْم ُمباَرياِت كَُرِة الَقَدِم. و- 
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آتَِيِة: ُح َمْعنى َكِلَمِة )الَحّد( في الُجَمِل الا  نَُوضِّ

ْوتِيِّ اأْمٌر لا َمَفرَّ ِمْنُه. ِث الصَّ اأ- اإِنَّ الَحدَّ ِمْن ظاِهَرِة التََّلوُّ

ب- اتََّفَق الَفّلاحاِن َعلى اإِنْشاِء ِسياٍج؛ لَِيكوَن َحّداً َبْيَن اأْرِضِهما.

ْيِف قاِطٌع. ج- َحدُّ السَّ

حيَحِة، فيما َياأتي: جاَبِة الصَّ  نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرمِز الاإِ

ماً ِصناِعّياً". الَمْقصوُد بـَكِلَمِة )الُمْنَصِرم(: اأ- " لََقْد َشِهَد عالَُمنا ِفي الَقْرِن الُمْنَصِرِم َتَقدُّ

١- الحالي.          ٢- الُمْنَتهي.         ٣- الّلاِحِق.           ٤- الَقديِم.

ْوتِيُّ ُهَو كُلُّ َصْوٍت َغْيِر َمْرغوٍب فيِه"، ُمراِدُف التَّْركيِب )َمْرغوٍب فيِه(: ُث الصَّ ب- "التََّلوُّ

١- ُمْرَتِفٌع.         ٢- َمْكروٌه.           ٣- َمْحبوٌب.            ٤- ُمْزِعٌج.

ذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة؛ لُِيْلِقَي َكِلَمَتُه"، َعلاَقُة الُجْمَلِة الثّانَِيِة بِالاأولى: َة الاإِ ج- "اْعَتلى َعْمٌرو ِمَنصَّ

١- َتاأْكيٌد.         ٢- َتَضاٌد.            ٣- َتراُدٌف.             ٤- َتْعليٌل.

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

َعلاماُت اإِْعراِب الِفْعِل الُمضارِِع ال�أْصليَُّة

نَِة:    آتَِيَة، َونُلاِحُظ علاماِت اأواِخِر الَكِلماِت الُمَلوَّ أمثلَة الا نقراأ الا

وتّي ؛ لُِتَعلَِّقها في الَمْدِرَسِة.- ١  َتْكُتُب الطّالِبُة لاِفَتًة َحْوَل التََّلّوِث الصَّ

 األَْتِزُم باأْن اأْخِفَض َصْوَت التِّْلفاِز؛ كي اأْحَتِرَم جيرانَنا.- ٢

رورِة.- ٣  اأيُّها الّسائُِق، لا َتْسَتْخِدْم بوَق َسّياَرتَِك اإلّا ِعْنَد الضَّ

ْوضاِء.- ٤  لُِنشاِرْك َجميعاً في َحْمَلِة ُمكاَفَحِة الضَّ
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ْوضاِء اإِلّا في الَعْصِر الَحديِث.- ٥  لَْم َتْظَهْر ُمْشِكَلُة الضَّ

 َيْنَتِسُب عاِدٌل اإِلى َجْمعيٍِّة بيئيٍَّة.- ٦

أْفعاَل الُمضاِرعَة: )َتْكُتُب، األَْتِزُم، َيْنَتِسُب( اأْفعاٌل  نََة؛ نَِجُد اأنَّ الا   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

ُة، َكما اأنَّ )تَُعلَِّق، اأْخِفَض، اأْحَتِرَم( َمْنصوَبٌة، َوَعلاَمُة  مَّ ُمضاِرعٌة َمْرفوَعٌة، َوَعلاَمُة َرْفُعها الضَّ

أْفعاُل الُمضاِرعُة: )َتْسَتْخِدْم، نُشاِرْك، َتْظَهْر( َفهَي َمْجزوَمٌة، َوَعلاَمُة  ا الا نَْصِبها الَفْتَحُة، اأمَّ

كوُن. َجْزِمها السُّ

* الِفْعُل الُمضارُِع: ُهَو الِفْعُل الَّذي َيْحُدُث في الزََّمِن الحاِضِر، اأِو الُمْسَتْقَبِل.

نَْصِبها  َوَعلاَمُة  ُة(،  مَّ )الضَّ هَي  الُمضاِرعِة  أْفعاِل  الا لَِرْفِع  أْصليَُّة  الا الَعلاَمُة   *

كوُن(. أْصليَُّة )السُّ أْصليَُّة )الَفْتَحُة(، َؤَعلاَمُة َجْزِمها الا الا

* َمْلحوَظٌة: توَجُد اأْفعاٌل ُمضارَِعٌة تُْعَرُب بَِحَركاٍت )َفْرعيٍَّة(، َسَنَتَعرَُّف اإِلَيها لاِحقاً.

 َتْدرْيباٌت 

أْفعاَل الُمضاِرَعَة، َونَُصنُِّفها َوْفَق الَجْدوِل اأْدناُه: آتَيَة، َونَْسَتْخِرُج ِمْنها الا  نَْقَراأ الِفْقَرَة الا

ِث البيئيِّ بِهذا الَحْجِم َكما الَيوَم، وهِذِه الُمْعِضَلُة َتَتفاَقُم  لَْم تُواِجْه ِفَلْسطيُن ُمْشِكلَة التَّلوُّ

َيوماً َبْعَد َيوٍم؛ بِِفْعِل ُمماَرساِت الِاحِتلاِل، وُمماَرساِت ِفئٍة ِمْن اأبناء َشْعِبنا؛ لِذا َيِجُب َعَلينا اأْن 

نَْنُشَر  اأْن  َكذلَِك  وَعَلينا  اإْعلامّياً،  َجرائَِمُه  َونَْكِشَف   ، الُمْحَتلِّ ُمماَرساِت  اأماَم  َمنيعاً  َسّداً  نَِقَف 

، َولُيْسِهْم كُلٌّ ِمنَّا ِفي الُمحاَفَظِة على بِيَئِتِه  الَوْعَي البيئيَّ بِيَن ُمْخَتَلِف ِفئاِت ُمْجَتَمِعنا الِفَلْسطينيِّ

أْرِض الُمباَرَكِة بَِسلاٍم. الُمحيَطِة؛ اإِذا اأَرْدنا اأْن نَعيَش َعلى هِذِه الا

ْعرابيَُّةالِفْعُل الُمضاِرُع أْصليَُّةحالَُتُه الاإِ َعلاَمُة اإِْعرابِِه الا

كوُنَمجزوٌمتُواِجْه السُّ
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ِل، َوما ُيناِسُبها في الَعُموِد الثّاني، فيما َياأْتي: أوَّ   َمهّمٌة بيتّيٌة:نَِصُل بِيَن الِعباَرِة في الَعُموِد الا

ُل  أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد الا

كوُن.حالاُت اإِْعراِب الِفْعِل الُمضاِرِع، هَي: ُة، َوالَفْتَحُة، السُّ مَّ الضَّ

في  الُمضاِرَعُة،  أْفعاُل  َوالا أْسماُء،  الا َتْشَتِرُك 
أْصلَيَتيِن: عراِب الا علاَمَتي الاإ

ِفْعٌل ُمضاِرٌع َمْجزوٌم.

أْفعاِل الُمضاِرَعِة.َكَلَمُة )تُْزِعْج( في ِعباَرِة "لا تُْزِعْج جيرانََك" الا

أْصليَُّة لِلِفْعِل الُمضاِرع، هَي: ُة، َوالَفْتَحُة.الَعلاماُت الا مَّ الضَّ

ٌة بِـَجزِم كوُن َعلاَمٌة اأْصليٌَّة خاصَّ الّرْفُع، والنَّْصُب، والَجْزُم.السُّ
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الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرِف )ع(:  آتَِيَة بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ نَْكُتُب الِعباَرَة الا



3١

 التَّْعبيُر

ْوتِيِّ في الَمْدَرَسِة َوُمحيِطها. ِث الصَّ  نَْكُتُب اأْرَبَع لاِفتاٍت َحوَل الَحدِّ ِمْن ظاِهَرِة التََّلوُّ
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ورقــــة عـمــــــــل )3(

آتَِي، َوُيجيَب عّما َيليِه ِمْن اأسِئَلٍة. أْهداُف: اأْن َيْقَراأ الطّالُِب النَّصَّ الا الا
            اأْن َيْمَلاأ الطّالَِب الَفراَغ بِما ُيناِسُبُه.

أْقواِس. حيَحَة بيَن الا جابَة الصَّ             اأْن َيختاَر الطّالُب الاإ
            اأْن َيمّيَز الطَّالُِب َبيَن َهْمَزِة الَوْصِل َوَهْمَزِة الَقْطِع.

ؤاُل ال�أوَُّل: ١- َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُْجيُب عّما َيليِه ِمْن اأسِئَلٍة: السُّ
ُد  ُيَهدِّ َفْقُدُه  اأو  َفَنْقُصُه  َعيِشِه،  في  نساُن  الاإِ َعَليها  َيْعَتِمُد  الَّتي  الطَّبيِعيَِّة  الَمواِرِد  اأَهمِّ  ِمْن  الماُء 
َحْوَل  َوازِدهاِرها  الَحضاراِت  لاْرتِباِط وجوِد  َسَبٌب كاٍف  َوهذا  الَهلاِك،  اإِلى  َوُيَسلُِّمها  الَحياَة، 
أنهاِر َوالُعيوِن، َفَلولا ِدْجَلُة َوالُفراُت ما كانَْت َحضاَرُة َبْيَن النَّهريِن، َولَولا النّيُل لَكانَْت ِمْصُر  الا
أمَر نَْفَسُه َعِن الُعيوِن المائِيَِّة  أرُدنِّ ِمَن الاأغواِر َمكاناً فيِه َحياٌة، َوقُِل الا َصحراَء قاِحَلًة، َوَجَعَل نَْهُر الا

لَْتها اإِلى واحاٍت َغنّاَء . حراِء الَّتي َحوَّ َرِة في َقْلِب الصَّ الُمَتَفجِّ
أنهاِر. ................................  اأ- نَْذكُُر اسَم َحضارَتْيِن اْرَتَبَط وجوُدُهما بِوجوِد الا

ب- اأيَن َيَقُع نَهر النّيِل ؟ .......................................................
ج- لِماذا ُيَعدُّ الماُء ِمْن اأَهمِّ الَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة ؟ ......................................

آتَِيِة: ُح الَفرَق في الَمعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الُجَمِل الا د- نَُوضِّ
حراَء اإِلى واحاٍت َغنّاَء.  .......................... ُل ُعيوَن الماِء الصَّ ١- تَُحوِّ
٢- ُعيوُن الَجيِش َمْبثوَثٌة في ُصفوِف الاأعداِء. ................................

٣- َتساَقَطْت ُدموُع الَفَرِح ِمْن ُعيوِن اأمَّهاِت الاأسرى لَحَظَة اْحِتضانِِهْم. ........

2- َنْسَتْخِرُج ِمْن النَّصِّ الّساِبِق:
اأ- ِجْمَع ُمَؤنٍَّث سالِم ............... ب- َجمَع َتكسيٍر  ................

ت- اسماً َموصولاً ...........
اأ-  َحرَف َعطٍف ............  ج- َهمَزَة َوصٍل .............  ح- َهمَزَة َقْطٍع ..........

ُمضاِرعاً  فعلاً  ذ-   .............. ُمثنى  َعلى  ُل  َتدُّ َكِلَمًة  د-    .............. َمجروراً  اسماً  خ- 
...................
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ِظُف َكِلَمَة )َمْورِد( في ُجمَلٍة ِمْن اإِنشائِنا. 3- نُوَّ

ؤال الثّاني: َنْمَلاأ الَفراَغ ِبما ُيناِسُبُه:  السُّ
وتِّي.............................................   ِث الصَّ اأ- ُيْقَصُد بِالتَّلوُّ

ْعِريِّ )الَجليل(...................... ُة لِلنَّصِّ الشِّ ب- الِفْكَرُة العامَّ
ُه اللُه -َتعالى-- لِِعباِدِه الُمتَّقيَن  ........................... ج- الَجزاُء الَّذي اأعدَّ

د- الاسُم الَكْنعانِيُّ الَقديُم لَِمديَنِة النّاِصَرِة ُهَو ...............
يحاُت الَّتي انَْطَلَقْت ِمَن الُمْسَتْنَقِع، كانت لِـ ................................ هـ- الصَّ

يِف(.................. يِف في َقصيَدِة )اأهلاً بِالضَّ ألْفاِظ الّدالَِة َعلى اْسِتقباِل الضَّ و- ِمَن الا

حيَحَة َبْيَن ال�أْقواِس فيما َياأْتي: جاَبَة الصَّ ؤاُل الثّالُِث: َنْختاُر ال�إِ السُّ

ُة،  مَّ اأ- الَحَرَكُة المناِسَبُة لّضْبِط الِفْعِل في ُجمَلَة )لَْم ُيشاِرك خالٌِد في الّسباِق(.  )الَفْتَحُة، الضَّ
كوُن( الَكْسَرُة، السُّ

آتَِيِة اسٌم.                    )في، َكثيٌر، َيْصَنُع، ارَفْع( ب- واِحَدٌة ِمَن الَكِلماِت الا
كوُن، الياُء( َمُة، الَكْسَرُة، السُّ ج- َعلاَمُة جّر الُمثنى في ُجْمَلِة )َسلَّْمُت َعلى الُمَهنِدَسْيِن(.   )الضَّ
الُمَثنى،  الّسالُم،  الُمَؤنَِّث  َجمُع  الّسالُم،  الُمَذكَِّر  )َجمُع  َوتاٌء.   األٌِف  ُمْفَرِدِه  ُيزاد على  ما   د- 

الُمْفَرُد(
آتَِيَة اإلى َهْمَزِة َوْصٍل َوَهْمَزِة َقْطٍع : ؤاُل الّرابُِع: نُْصنُّف الَكِلماِت الا السُّ

ُف، اأْن، اأْعَمُل، اأشجاٌر، اثنان، اإِسهام( )الصَّ
َهْمَزُة الَقْطِع َهْمَزُة الَوْصلِ 
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اختبار نهاية الوحدة
اأّول�ً: ال�ستماع

الّسؤاُل ال�أّوُل: )3 علامات(

آتيِة:  نستمُع اإلى نصٍّ بُعنواِن )الجبل الاأخَضر( ونُجيُب عِن الاأسئلِة الا

١- اأيَن يقُع الجبُل الاأخَضُر ؟ .............................................

٢- علّل: خصوبة اأراضي الجبِل الاأخضِر.  ...................................

٣- ما وجُه الشبِه بيَن الجبِل الاأخضِر وشماِل فلسطيَن ؟  .......................

ثانيًا: القراءُة
الّسؤاُل الثّاني: )4 علامات(

آتَي، ثمَّ نجيُب عّما يليِه من اأسئلٍة:  ١- نقراأ النَّصَّ الا

في اليوِم الّتالي، َسِمَع الفّلاُح صوَت َطَرقاٍت على باِب كوِخِه، وعندما َفَتَح الباَب َوَجَد 

أناقِة، حيُث كانْت في انتظارِه َمرَكبٌة فخمٌة اأقلَّتُه اإلى  اأماَمُه َرُجلاً َتْظَهُر َعليِه اأماراُت الثَّراِء والا

الكوِخ . َتساَءل الفّلاُح الِمسكيُن في َحْيرٍة : ما الّذي يجَعُل شخصاً ِمثَل هذا ياأتي اإلّي ؟!

)علامة( اأ.ما العلاماُت الّتي َظَهرْت على الرَّجِل الّذي َطَرَق باَب الكوِخ ؟    

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

)علامة(   ب. ما مرادُف َكِلَمَة )نََقَلْتُه( ؟ .............      

َم لَُهم ؟ ..........   )نصف علامة(  لاُم( ُضيوَفُه. فماذا قدَّ ٢- اأكرَم سّيُدنا اإبراهيُم )عليِه السَّ

)علامة(  آتيِة : النّاصَرُة َعروُس الَجليِل.    ٣- نُوّضُح جماَل التَّصويِر في العبارِة الا

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

وتيَّ . .......................................    )نصف علامة( َث الصَّ ٤- نُعّرُف التَّلوُّ
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ثالثًا: القواعُد اللَُّغويَُّة

الّسؤاُل الثّالُث: نقراأ الجمَل ال�آتَيَة، ثمَّ نُجيُب َوْفَق الَمطلوِب: 

؟      )علامة( ١- َسلَّمُت على الُمَعلِّم .   ________________ما علاَمُة الاسِم الذي تحتُه خطٌّ

٢- هذاِن الُمزاِرعاِن خبيراِن في زراَعِة الُوروِد . 

    نُحّوُل الاسَم المثنى اإلى مفرٍد، ونُغّيُر ما يلزم .                                        )علامة(

فراُج عن الاأسرى . _________________  نستْخرُج الجمَع، مبّينا نْوَعُه.       )علامة( ٣- تمَّ الاإ

كوُن، الكسَرُة (   )علامة( ُة، الفتَحُة ، السُّ مَّ ٣- ما العلامة الاأصلّيُة لرفِع الفعِل المضارِع: ) الضَّ

ِة التَّكريِم . ______________ نستخرُج المثنّى.             )علامة( ٤- راأيُت الُمتسابِقتيِن على ِمَنصَّ

رابعًا: المحفوظاُت

الّسؤاُل الّرابُع: )ثلاث علامات(   

ْيِف(، ثمَّ نُجيُب عّما يليهما من اأْسِئَلٍة : آتَيْيِن من قصيدة) اأهلاً بِالضَّ عريّْيِن الا ١- نقراأ البيتيِن الشِّ

اإذا المرُء وافى َمنِزلاً ِمنَك قاِصداً        ِقراَك، َواأرَمتُه لَديَك الَمسالُِك

َفكّن باِسماً في َوْجِهِه ُمَتهلّلاً            ّوقُْل مرحباً اأهلاً ويوٌم مبارُك

يِف الّتي اأشاَر اإليها البيِت الثّاني .                                      )علامة( اأ- نُوّضُح اآداَب استقباِل الضَّ

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

ب. ما معنى كلمة ) اأْرَمْتُه(؟  ...................          )علامة(

٢- نكتُب َبْيَتْيِن ِشعِريَّْيِن مْن قصيدِة ) الجليل ( .                                      )علامة(

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

..........................              ...............................
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ملاُء خامسًا: ال�إ

الّسؤال الخامُس:)علامتان( 

حيحَة فيما َياأْتي : جابَة الصَّ ١- نختاُر الاإ

  اأ- هَو ِمْن ِفَلْسطيَن، َو............... اأحمُد.       ) اسُمُه، اإسُمُه (                               

 ب- همزُة الاأسماء العشرِة هَي : )َهْمزُة َوْصٍل، هْمَزُة َقْطٍع (                                           

سادسًا: الخّط

الّسؤال الّسادُس: )علامة(

ْقَعِة: آتَِي بِخّط النَّسِخ، ثمَّ بخّط الرُّ نكُتُب البيَت الّشعريَّ الا

سابعًا: التّعبير

الّسؤال الّسابُع: )علامتان(

آتية: نَكتُب فقرًة نُعّرُف فيها َعْن َقرَيِتنا اأو مدينِتنا مسقِط راأِس اآبائنا واأجداِدنا مستعينين بالعناِصِر الا

كّاِن(  )الاسِم، والموِقِع، وما تشَتِهُر بِه، وعدِد السُّ

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

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

انتهت ال�أسئلة 


