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ْملاُء ألِِفال�إِ ١٦ِمْن َمواِضِع َحْذِف ال�

 النِّتاجات: 

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

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

ال�ْسِتماِع بِانِْتباٍه اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع، َوالتَّفاُعِل َمَعها.- ١

ِقراَءِة النُّصوِص النَّْثريَِّة ِقراَءًة صاِمَتًة َسريَعًة واِعَيًة. - ٢

ْعِرَيِة.- ٣ ئيَسِة في النُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ أْفكاِر الرَّ اْسِتْنتاِج ال�

ْعِرَيِة ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.- ٤ ِقراَءِة النُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ

ْعِرَيِة.- 5 أْفكاِر الَفْرعيَِّة لِلنُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ اْسِتْنتاِج ال�

أنِْشَطِة الُمْخَتِلَفِة.- ٦ التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص ِمْن ِخلاِل ال�

َرِة.- ٧ ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمَن الَقصائِِد الُمَقرَّ

َتْوظيِف الَقواِعِد الَنْحويَِّة الَبسيَطِة الَّتي َتَعلَّموها في اأحاديِثِهْم َوِكتاباتِِهْم.- ٨

ْملائيَِّة بَِشكٍل َصحيٍح.- 9 َتْوظيِف الَقواِعِد ال�إِ

َصْقِل َمَلَكِتِهْم في التَّْعبيِر بِالتَّعاُمِل َمَع َكلماٍت وتراكيَب وجمٍل وعباراٍت ِضْمَن نصوٍص َقصيَرٍة.- ١٠

ِكتاَبِة َبْيِت ِشْعٍر اأْو ِعباَرٍة َوْفَق َخطَّي النَّْسِخ والرُّقَعِة.- ١١

َتَمثُِّل ِقَيٍم َواتِّجاهاٍت اإْيجابيٍَّة تُجاَه ديِنِهْم، َولَُغِتِهْم، َوَوَطِنِهْم، َوُمْجَتَمِعِهْم، َوبيَئِتِهْم...- ١٢
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الَوْحَدُة ال�أّولى: َسناِبُل الِحْكَمِة

                                          )الُمَؤلِّفون(

نيَن والَبَشريَُّة َتْحَظى بالُمفكِّريَن َوالنَّوابِِغ الَّذيَن نََقشوا  ُمْنُذ اآل�ِف السِّ

ِحْكَمَتُهْم َعلى الَحَجِر، اأو َخطُّوها َعلى ُجلوِد الَحَيوانَاِت، اأو َكَتبوها َعلى 

نيَن َوقَف  آلِة الكاتَِبِة، َوُمْنُذ اآل�ِف السِّ دوها َعلى ال� ، اأو نَضَّ َوَرِق الَبرديِّ

أمراِء  وال� َوالُملوِك  لاِطيِن  السَّ اإِزاَء  َوَجَلسوا  َيِعظوَن،  الَمنابِِر  َفْوَق  هُؤل�ِء 

ُيْلقوَن الِعظاِت والَوصايا،  أْديَِرِة والُقصوِر  اأْرِوَقِة ال� َيْنَصحوَن، َوَساروا في 

َوَجَلسوا َتْحَت ِقباِب الَمساِجِد َياأُمرون بالَمْعروِف، َوَيْنَهوَن َعِن الُمْنَكِر.

ُحَكماَء  ُيخالُِج  ما  نَْفُسُه  هَو  َقديماً  الُحَكماَء  َهُؤل�ِء  َخالََج  ما  اإنَّ 

نساِن َقديماً ِهَي نَْفُسَها الَّتي تُْعَرُض  الَيْوِم؛ فالَمْوُضوعاُت الَّتي ُعِرَضْت لِْلاإ

لَُه الَيْوَم، َوالتَّجاِرُب التي َمرَّ بِها اأْجَداُدنا هي نَْفُسها التَّجاِرُب الَّتي نَُمرُّ بِها 

َحالّياً، لَِكنَّ الفاِرَق َبْيَنَنا َوَبْيَنُهم اأنَّنا َتَمكَّنّا ِمَن ال�طِّلاِع َعلى تِْلَك الِحَكِم 

لُوَن َمْعِرَفَة ما َقالَُه سابِقوُهم. أوَّ نًَة، َبْيَنما لْم َيْسَتِطِع ال� والَخواِطِر ُمدوَّ

اإنَّ الُكُتَب الَّتي َتُضمُّ في ُبُطونِها  هذِه الِحَكَم اأْشَبُه ما َتُكوُن بالَبْحِر 

الَذي َيْخَتِزُن في اأْعماِقِه اأنْقى اللاآلِِئ َواألَمَعها، والغّواُص الماِهُر هو ذلَك 

قاً بلاَغَتها، ُمْسَتْلِهماً ما  َبريَقها، ُمَتَذوِّ ساً  الَّذي َيغوُص باِحثاً عْنها، ُمتلمِّ

فيها ِمْن ِخْبَرٍة َوَتْجِربٍة َغنيٍَّة. 

دوَن  ٍة  اأمَّ َعلى  َول�  اآَخَر،  دوَن  َشْعٍب  َعلى  ِحْكراً  لَْيسْت  والِحَكُم 

نََتَعرَُّف  الُمْشترَكِة،  الَحياتيَِّة  نسانيَِّة  ال�إ التَّجاِرِب  َبْل هي ُعصاَرُة  اأْخرى، 

أْخلاقيََّة، َوَرْغَم  ُعوِب َوَتقاليَدها َوَمَعاييَرها ال� أَمِم والشُّ ِمْن ِخلالِها َعاداِت ال�

باِق  ٍة َوكلِّ َشعٍب ُخصوِصّيًة  َوِسَمًة َحضاِريًَّة، َواأنَّ ِمْضماَر السِّ اأنَّ لِكلِّ اأمَّ

أَمِم ل� حدَّ لَُه، اإلّ� اأنَّ الِحَكَم َتَظلُّ تُراثاً اإِنْسانّياً ُمْشَتَركاً  ْبداِع َبْيَن ال� في ال�إِ

أْجياِل، َيْصلُُح لِكلِّ اإنساٍن في كُلِّ َزماٍن َوَمكاٍن. ُمَتواَرثاً َبْيَن ال�

الِقراَءُة

قوَها. دوها: نَسَّ نَضَّ

الَبــردي: نَبــاٌت اْســَتْخَدَم 
الُقــَدمـــــاُء اأْوراَقـــــــُه فــي 

الِكتاَبــِة.

اأْرِوقـــــة: ُمـْفـَرُدهـــا ِرواق، 
وهــو ُركــٌن فــي َمْســجٍد 
ــم.  ــزل قدي ــٍد اأو من اأْو َمْعب

خالََج: خالََط. 
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الَفناِء،  على  َتْسَتْعصي  َوَسنابُِل  َطريَقُهم،  للتّائِهيَن  تُِنيُر  َقناديُل  اإنَّها 

واأشجاٌر باِسقٌة َتِعزُّ َعلى ال�ْجِتَثاِث، َيِفيُء اإلِى ِظلِِّها الَمْكدودوَن ِمْن كُلِّ 

َحَدٍب َوَصْوٍب، َيْنُشدوَن الّراَحَة. 

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة: أْسئلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

ماِن؟   اأْيَن كاَن الُمفكِّروَن َوالنَّوابُغ َيَضعوَن ِحكَمُهم في َقديِم الزَّ

ا ياأتي:  نََضُع الِفعَل الَّذي كاَن َيقوُم بِِه الُمفكِّروَن اأماَم كلِّ َمكاٍن ممَّ

اأ- .................. َفْوَق الَمنابِر.

لاطين َوالملوِك. ب- .................. اإِزاَء السَّ

أْديَِرِة والُقصور ِ.  ج- .................. في  اأْرِوَقِة ال�

 ما القاِسُم الُمْشَتَرُك َبْيَن ُحَكماِء الْيوِم والُحَكماِء الُقَدماِء؟ 

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

  نْسَتْخِرُج ِمن النَّصِّ َثلاثًة ِمَن الُمَتضاّداِت.

 
 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة  

اْلِفْعُل الُمَجرَُّد َواْلِفْعُل الَمزيُد

نََة: أْفعاَل الُمَلوَّ آتيَة، ونُلاِحُظ ال� أمثَلَة ال� نَْقَراأ ال�
 نََقَش الُمَفكِّروَن ِحَكَمُهم على الَحَجِر.- ١
 َوَقَف هؤل�ِء الُمَفكِّروَن َفْوَق الَمنابِِر.- ٢
 اإِنَّ ما خالََج هؤل�ِء الُحَكماَء َقديماً هَو نَْفُسه ما ُيخالُِج ُحَكماَء الَيوِم.- ٣

عوِب.- ٤ أَمِم والشُّ  نََتَعرَُّف ِمْن ِخلاِل الِحَكِم عاداِت ال�

اْجِتثاث: اْقِتلاع.

َمكدود: ُمْتَعب.

ــن  ــْوب: م ــَدٍب َوَصـ َحـــ
الِجهـــاِت كلِّهــا.
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 اْسَتْعَصْت َسنابُِل الِحْكَمِة على الَفناِء.- 5

نََة َوَجْدنا اأنَّ ِمْنها ما هو ُمَجرٌَّد )ُحروفُُه َجميُعها اأْصليٌَّة، َوَتْخلو ِمِن الزِّيادِة(،  أفعاَل الُمَلوَّ  بُِملاَحَظِتنا ال�

ل والثَّاني )نََقَش، َوَقَف(، ِوِمْنها ما هَو َمزيٌد بَِحْرٍف )خالََج(، اأو بَِحْرفيِن  أوَّ َكما في الِمثالَْيِن ال�

أْمِثَلِة الثَّلاَثِة ال�أخيَرِة. )َتعرَّف(، اأو بَِثلاَثِة اأْحُرٍف )اْسَتْعَصْت( الوارِدة في ال�

ياَدِة، وهناَك ُمَجرٌَّد - ١ أْصِليَُّة ِمَن الزِّ الِفعُل الُمَجرَُّد: ما َخلْت اأْحُرفُُه ال�

ٌد ُرباعيٌّ ِمثُل: َوْسَوَس، وَزلَْزَل. ، ِمثُل: َدَرَس، وَرَسَم، وُمَجرَّ ثُلاثِيٌّ

مائُر الُمتَِّصَلُة، وتاُء التَّاأنيِث، َوالحروُف - ٢ اأْحُرُف الُمضاَرَعِة، والضَّ

ياَدِة. الَّتي َتْسِبُق الَكِلَمَة لَْيَسْت ِمْن اأحرِف الزِّ

أْصِليَِّة َحْرٌف اأْو َحْرفاِن اأْو َثلاَثٌة.- ٣ الِفْعُل الَمزيُد: ما زيَد َعلى اأْحُرِفِه ال�

ٌد اأقلُّ ِمْن َثلاثِة اأْحُرٍف. * ملحوظة: ل� ُيْوَجُد فعٌل ُمَجرَّ
ياَدِة تُْجَمُع في ِعباَرِة )َساألُْتمونيها(.- ٤ اأْحُرُف الزِّ

 َتْدرْيباٌت 
 َمهّمٌة بيتّيٌة:

ٍد َوَمزيٍد َوْفَق الَجْدَوِل: آتيَة اإِلى ُمَجرَّ أْفعاَل ال� نَُصنُِّف ال�

َرَجعوا، اْمَتَنَع، َتَزلَْزَل، َوَعَد، َدْحَرَج، انَْتَصَر، لَِعَبْت، اْسَتْنَتَج. 

ُد الِفْعُل الَمزيُدالِفْعُل الُمجرَّ
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َدَة اإِلى ماٍض، َوُمضارٍع، َواأْمٍر، َوْفَق الَجْدَوِل:  أْفعاَل الُمَجرَّ  نَُصنُِّف ال�

نَصَر، َحِسَب، َوْسَوَس، ُيَدْحرُج، الَعْب، نَْسعى، اْجِلْس، تَُزلِْزُل، َدنِْدْن. 

أْمِرالِفعُل الُمضاِرُعالِفْعُل الماضي  ِفْعُل ال�
 

  

  

ياَدِة فيما َياأْتي:  أْفعاَل الَمزيَدَة ِمْن اأْحُرِف الزِّ ُد ال�  نَُجرِّ

ُل                                    الَعموُد الثّاني أوَّ الَعموُد ال�

  جالََس                                  
  اْسَتَمَع                                  

َم                                             َقِدَم    َتَقدَّ
  َتصاَفَح                                  

َم                                        َفهَّ

الَخطُّ 

ْقعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ر، هـ(:  آتَي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ عِريَّ ال� نَْكتُب الَبْيَت الشِّ
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ُد َو الِفْعُل الَمزيُد الِفْعُل المجرَّ

أْهداُف: ـ اأْن ُيمّيَز الطّالُِب الِفعَل الُمجّرَد ِمَن الِفْعِل الَمزيِد. ال�

ياَدة، َوْفَق الَجْدَوِل. أْفعاَل الَمزيَدَة ِمْن اأْحُرِف الزِّ َد  الطّالُِب ال�     ـ اأْن ُيَجرِّ

أْفعاَل اإِلى ماٍض، َوُمضاِرٍع، َواأْمٍر، َوْفَق الَجْدَوِل.     ـ اأْن ُيَصنَِّف الطّالُِب ال�

آتيَة في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِِه.     أفعاَل الُمجّردَة ال� اأْن ُيَوظَِّف الطّالُِب نُوظُّف ال�

َد ِمَن الِفْعِل الَمزيِد، َوْفَق الَجْدَوِل: ُل: : نَُميُِّز الِفعَل الُمجرَّ أوَّ ؤاُل ال�      السُّ

  َكَتَبْت، َجَلْسنا، َتصاَفَح، َوسَوَس ، َتَكلََّم، شاَرَك.
الِفْعُل الَمزيُدالِفْعُل الُمَجرَُّد

ياَدة، َوْفَق الَجْدَوِل: أْفعاَل الَمزيَدَة ِمْن اأْحُرِف الزِّ ُد ال� ؤاُل الثّاني: نَُجرِّ السُّ
ُل أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

اْرَتَفَع

َتقاَسَم

انَْدَفَع

أْفعاَل اإِلى ماٍض، َوُمضاِرٍع، َواأْمٍر، َوْفَق الَجْدَوِل: ؤاُل الثّالُِث: نَُصنُِّف ال� السُّ

َدَرَس، َتَدْحَرَج، اْشَرب، َوْسَوَس، اأْقِبْل، نَدعو
أْمِرالِفْعُل الُمضاِرُعالِفْعُل الماضي ِفْعُل ال�

آتيَة في ُجَمٍل ِمْن اإِنشائِنا:     أفعاَل الُمجّردَة ال� ؤاُل الّرابٌِع: نُوظُّف ال� السُّ

نََطَق:

َبْعَثَر:

نَمشي:

ورقــــة عـمــــــــل )1(
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الَوْحَدُة الثّانيُة

ُحبُّ الَوَطِن

ال�ْسِتماُع

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )الَعْوَدُة اإِلى الُجذوِر(، َونُجيُب َعِن ال�

نَِصُف ال�أشجاَر ِعْنَد ُهبوِب العاِصَفِة.- ١

ماذا قالِت العاِصَفُة لِْلاأْشجاِر عْنَدما َراأْتها َتْنَحني؟- ٢

لِماذا لْم َتَتَمكَِّن العاِصَفُة ِمِن اْقِتلاِع ال�أشجاِر؟- ٣

ما الِحْكمُة الَّتي َتقولُها الُجذوُر؟- ٤

أْرِض. - 5 نَُعلُِّل سرَّ الِتصاِق الُجذوِر بِال�

روَس والِعبَر ِمَن النَّصِّ الَمْسموِع. - ٦ نَستْخِلُص الدُّ
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َواْخَتَزنْت ِذْكَرياتِنا ِكباراً، َواْرَتَسمْت ُصَوُر ُغيوِمها، َونُجوِمها، َوُسهولِها، 

َوِجبالِها، َوُطيورِها، َواأْشجارِها في ُسَويداِء قُلوبِنا، تُبارُِك ُحبَّنا لَها، َوَتعلَُّقنا بِها. 

ْسنا َهواَءها، َوَتدثَّْرنا بَِسمائِها، َوُذْقنا َحلاَوَة الطُّماأْنيَنِة في ِحماها. َكما َتَنفَّ

َفالَعربِيُّ  الُعصوِر،  اأْقدِم  ُمْنُذ  بِاأْوطانِهم  َوَغْيُرهم  أَدباُء  وال� عراُء  الشُّ َتغنّى 

ُل ِمْن َمكاٍن اإِلى اآخَر؛ َبحثاً عن الكَلاأِ والماء ِكاَن  الجاِهِليُّ الَّذي كاَن َيتنقَّ

َمِن، فاإِذا  ًة ِمَن الزَّ أماِكِن الَّتي اأْمضى فيها ُمدَّ َيشعُر بِحنيٍن َجاِرٍف اإلِى تِْلَك ال�

ما مرَّ بِها؛ َوَقَف بِاأْطلالِها َيَتذكَُّر اأيّاَمها الَخوالي.

َوقاَل الّشاعُر الَعّباِسيُّ اأبو تّماٍم: 

أْرِض َياأْلَُفه الَفتى ِل َمـْنـــــِزِلكْم َمْنزٍل ِفي ال� أوَّ َوَحــنـيُنـــه اأَبداً لِ�

ع َمكََّة ُمهاِجراً: "َواَللِّه اإنَِّك لََخْيُر  ٌد  َيقوُل َوهَو ُيودِّ َوهذا َرسولُنا ُمحمَّ

اأْرِض اللِّه، َواأَحبُّ اأْرِض اللِّه اإلى اللِّه، َولَْول� اأنّي اأْخِرْجُت ِمْنِك ما َخَرْجُت".                         

َحه(   )َرواُه اأْحَمُد َواْبُن َماَجه َوالتِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 َوما َيزاُل َقوُل الّشاعِر اأْحمَد َشوقي ماثِلاً في الّذاِكَرِة، َحيُث َيقوُل:

ناَزَعْتني اإلِْيِه في الُخْلِد نَْفسيَوَطني لْو ُشِغْلُت بالُخْلِد عْنُه

العواِطِف  واأْصحاِب  أَدباِء،  وال� عراِء  الشُّ َعلى  الَوطِن  حبُّ  َيْقَتِصُر  َول� 

ْحساُس  ال�إِ هذا  خامَرُهم  قْد  الَعْسكريّوَن  والقادُة  التّاريِخ  َفَجبابَِرُة  الجّياَشِة، 

هيُر َيقوُل َوُهو َعلى َسريِر  الرَّفيُع، َفهذا )ناُبْليوُن بونابرْت( القائُد الَفرنسيُّ الشَّ

الَمَرِض في َمْنفاُه في َجزيرِة هيلانَة: "ُخذوا َقلْبي لُِيْدَفَن في َفرنْسا"، بل اإنَّ 

، حتّى َوَصَل اإلِى درجِة اأْن َيرى َبْعُضهم اأنَّ  أْمَر لْم يقْف ِعْنَد هذا الحدِّ ال�

لِْلَموِت في الَوَطِن َطْعماً َيَخَتِلُف َعْن َطْعِمِه َبعيداً َعنُه.

َحبَُّتُه،  الَقْلِب:  ُسَويداُء 
َوُمْهَجُتُه، َوُعْمُقُه.

َتَدثَّْرنا: َتَغطّينا.

الَكَلاأ: الُعْشب.

اأْطلالها: َبقاياها. 

الجّياَشة: الَغزيَرة.      

َياأْلَُفُه: َيْعِرفُُه. 

ُحبُّ الَوَطِن

الِقراَءُة
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بعاِد اأِو ال�ْبِتعاِد َعْنُه، َفهَو  ْن كاَبَد َمواِجَع ال�إِ ْحساِس بِقيمِة الَوَطِن اأْكثُر ِممَّ َولَْيَس اأْقَدَر على ال�إِ

ُق مَرارَة الِحْرماِن، َولِذلَك َتجُد  َيعيُش على َهوامِش اأْوطاِن ال�آخريَن َيَتجرَُّع  َكاأَس الُغرَبِة، َوَيَتذوَّ

تاِت ُيعبِّروَن َعن ُمغالََبِتهم َحنيَنُهم  اإلِى  عراَء والُمفكِّريَن الِفَلْسطينّييَن في َمواقِع الشَّ أَدباَء والشُّ ال�

أَمُل في الَعْوَدِة اإلِْيها،  َمِن َواأِزقَِّة الّذاِكرِة، َيْحدوُهُم ال� وَطنِهم ِفَلْسطيَن، ُيَفتِّشوَن َعْنها في َدفاتِر الزَّ

مُن اأْم َقُصَر.  طاَل الزَّ

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

نْساِن بَِوطنِه.  نَْذكُُر َثلاثاً ِمْن ُصَوِر اْرتباِط ال�إِ

آتيَة اإِلى قائِليها:  أقواَل ال�  نَْنِسُب ال�

اأ- "َولَْول� اأنَّ اأْهَلِك اأْخَرجوني ِمْنِك ما َخَرْجُت".

ب- "ُخذوا َقلْبي لُِيْدَفَن في َفرنْسا". 

أْرِض َياأْلَُفه الَفتى       ِل َمـْنـــــِزِلكْم َمْنزٍل في ال� أوَّ َوَحــنـيُنـــه اأَبداً لِ� ج- 

ِل َوما َتُدلُّ َعليِه في العموِد الثّاني، فيما ياأْتي:  أوَّ  نَِصُل َبيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

ُل  أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

الطُّفولُة.َيْبذُل الغالَِي والنَّفيَس.

ْهماُل.ُخطواُتنا الُمتَعثَِّرُة. ال�إِ

التَّْفضيُل.اأحبُّ بِلاِد اللّه اإلى نَْفسي.

آَخريَن. الَعطاُء.َهواِمُش اأْوطاِن ال�
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 نُعلُِّل ما َياأتي: 

نْساِن بَِحياتِِه. اأ- َتْضحيُة ال�إِ

ياِر.  نْساِن الَعربيِّ َقديماً بِاأْطلاِل الدِّ ب- ُوقوُف ال�إِ

تاِت اإلى َوَطِنهم ِفَلْسطيَن.  ج- َحنيُن الِفَلْسطينّييَن في َمواِقِع الشَّ

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

 نَُمثُِّل ِمَن النَّصِّ َعلى ما ياأتي:

      اأ- َتضادٌّ في الَمعنى.          ب- اأسلوُب قسٍم.           ج- َتراُدٌف. 

حيحَة لِما ياأتي: جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ-  ُمْفرُد كلمة )اأِزقٌَّة(  هَو: 

٤- ُزَقيٌق.  ٣- ُزقاٌق.   ٢- َزقٌَّة.     . ١- ِزقٌّ

ب- ِضدُّ َكِلمِة )غاٍل( هو:

 ١- َقليٌل.        ٢- َرخيٌص.           ٣- َثميٌن.           ٤- باِهٌظ. 

ْعِريُُّ  النَّصُّ الشِّ
           

           

ُمْصَطفى صادق الّراِفعّي: )١٨٨٠-١9٣٧م(

اِفعّي اأديٌب ُمعاِصٌر، ُولَِد  في ِمْصَر، َيْنَحِدُر ِمْن اأصوٍل سوريٍَّة،  ُمْصَطفى صادق الرَّ

َمِم، َولِكنَُّه اْسَتمرَّ  َحِفَظ الُقراآَن على َيِد اأبيِه، اأصاَبُه َمَرٌض في اأُذنَْيِه انَْتهى بِِه  اإِلى  الصَّ

، وْحُي الَقَلِم، اإِْعجاُز الُقراآِن. في الِكتاَبِة والتَّاأليِف، ِمْن اأَهمِّ ُمَؤلَّفاتِِه: ديواُن الّرافعيِّ

نْساِن لَِوَطِنِه. ُث َعْن ُحبِّ ال�إِ والنَّصُّ الَّذي اأماَمنا َيَتَحدَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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 ِبلادي 
ُمْصَطفى صادق الّراِفعّي

َوَيْدعو لَها َفمي َقْلبي  ُدها  ُيَمجِّ بِلادي َهواها في لِساني َوفي َدمي

َول� في َحليِف الُحبِّ اإِْن لَْم ُيَتيَِّم  بِلاَدُه ُيِحبُّ  ل�  فيَمْن  َخْيَر  َول� 

ـــــِم َفــــــاآواُه  في  اأْكنـــاِفـــــــِه  َيَتـرنَـّ ُه ُعشَّ جاَء  اإِْن  الطَّيَر  اأنَّ  َتَر  األَْم 

َيْنَتمي اإِلَْيِهنَّ  اأْمسى  َواإِْن  ِفداًء،  أْوطاِن َمْن لَْم َيُكن لَها َولَْيَس ِمَن ال�

تُضيُء لَُهْم ُطّراً َوَكْم فيِهُم َعِمي ْمِس لَْم َتزْل َعلى اأنَّها لِلنّاِس َكالشَّ

بِاأْظلِم الحادثاِت  فُنوُن  تُِجْبُه  ها أْوطاَن اأو َيْنَس َحقَّ َوَمْن َيْظِلِم ال�

ِم  ُمَهدَّ َرْبٍع  َفوَق  لِيبكي  اأقاَم  ِدياَرُه اأَحبَّ  اإِْن  فيَمْن  َخْيَر  َول� 

بُِسلَِّم اإِلّ�  النّاُس  َيَترقَّى  َوَهْل  ِرجالُها اإلّ�  أْوطاَن  ال� َيْرَفُع  َوما 

َقْوِمِه ُيْسَتْغَن َعْنُه َوُيْذَمِم"  َعلى  "َوَمْن َيُك ذا َفْضٍل َفَيْبَخْل بِْفْضِلِه

  

                               

                              

 

 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

 َكْيَف ُيَتْرِجُم الّشاعُر ُحبَُّه لِِبلاِدِه لِساناً َوَدماً؟  

 ما الَحقيَقُة الَّتي َذَكَرها الّشاِعُر في الَبْيِت الثّاني؟ 

حيحَة لِما َياأْتي: جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

نْساِن  لَِوَطِنِه: اأ- اأْقصى َدَرجاِت ُحبِّ ال�إِ

١- ِفداُؤُه  لَِوَطِنِه.                      ٢- َتَغنّيِه بَِوَطِنِه.      

٣- ُبكاُؤه على َوَطِنِه.                   ٤-اإِقاَمُتُه في ِدياِرِه.

َحليِف: ُمَتعاِهد. 

اأْكنـــاِفـــــــِه: َجوانِِبِه

ـــــِم: َيَتَغنّى. َيَتـرنَـّ

ُطّراً: َجميعاً.

الحادثاِت: َمصائِِب 
ْهِر. الدَّ

َرْبٍع: َمكاٍن.
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ب- َجزاُء َمْن َيْظِلُم َوَطَنُه: 

ْجُن.  ١-الطَّْرُد ِمْنُه.                        ٢- السِّ

. ٣- التََّعرُُّض لُِظْلٍم اأْكَبَر.              ٤- التَّْغريُم الماليُّ

ْمِس َدليٌل َعلى:  ج- َتْشبيُه الّشاِعِر ال�أوطاَن بِالشَّ

يَِّة ال�أوطاِن.                     ٢- اتِّساِع ال�أوطاِن.   ١- اأَهمِّ

يَِّة  ال�أوطاِن. ٣- ِدْفِء ال�أوطاِن.                     ٤- ُحرِّ

 ما حقُّ الَوَطِن على اأْبنائِِه؟ 

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

نَْبَحُث َعِن اْسِم الّشاِعِر صاِحِب الَبْيِت ال�أخيِر في الَقصيَدِة الّسابَِقِة.

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

مائُِر الُمتَِّصَلُة ِبالِفْعِل الماضي الضَّ

نََة فيها: آتَيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

ُر َشَعَر بَِحنيٍن جاِرٍف اإِلى ِفَلْسطيَن. - ١ الِفَلْسطينيُّ الُمَهجَّ

اأنَْت َشَعْرَت بِالَحنيِن اإِلى الّرْمَلِة. - ٢

قاَل الُمْغَتِرُب: اأنا َشَعْرُت بِالَحنيِن اإِلى الُقْدِس. - ٣

اأنِْت َشَعْرِت بالَحنيِن اإِلى َصَفَد.- ٤

َد الُمَهّجروَن: نَْحُن َشَعْرنا بِالَحنيِن اإِلى الَمْجَدِل.- 5 َردَّ

ُهنَّ َشَعْرَن بِالَحنيِن اإِلى بيساَن.- ٦

ُهْم َشَعُروا بِالَحنيِن اإِلى حيفا.- ٧
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 َتْدرْيباٌت 

حيَحَة لِما َياأْتي: جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

ميُر الُمتَِّصُل بالِفْعِل:- ١ ُيَعدُّ الضَّ

اأ- ُجْزءاً ِمْنُه.     ب- َكِلَمًة ُمْخَتِلَفًة.     ج- َحْرفاً ُمْسَتِقّلاً.

الَحَرَكُة الُمناِسَبُة الّتي تُوَضُع َعلى الَحْرِف ال�أخيِر ِمَن الِفْعِل الماضي الُمتَِّصِل بِواِو الجماَعِة:- ٢

.              ج- الَكْسُر.                  د- الّسكوُن. مُّ اأ- الَفْتُح.      ب- الضَّ

الُجْمَلُة الّتي فيها ِفعٌل ُمتَِّصٌل بِتاِء الُمَتَكلِِّم:- ٣

            . ْرَس.                ب- هي َدَرَسْت بِِجدٍّ اأ- قالَْت فاِطَمُة: َقَراأُْت الدَّ

ج- الُمَعلَِّمُة اأْخَلَصْت في َعَمِلها.              د- ساَعَدْت ِهْنُد الُفَقراَء.

ُيْفَتُح الَحْرُف ال�أخيُر من الِفْعِل الماضي الُمتَِّصِل بـــِ :- ٤

اأ- نوِن النّْسَوِة.         ب- نا الُمَتَكلِّميَن.

ج- تاِء الُمَتَكلِِّم.          د- األِِف ال�ْثَنيِن. 

آتَِيِة، َمْع َضْبِط َحَرَكِة الَحْرِف ال�أخيِر فيِه: أْمِثَلِة ال�   نُْكِمُل الَفراَغ بِالِفْعِل )َكَتَب( َوْفَق ال�

        اأنا َكَتْبتُ       نَْحُن ---------       

اأنَْت ---------       اأنُْتما َكَتْبُتما         اأنُْتْم ---------

اأنِْت ---------       اأنُْتما ---------   اأنُْتنَّ ---------

ُهَو ---------        ُهما ---------         ُهْم َكَتبوا          

        ِهَي ---------        ُهما ---------         ُهنَّ --------- 
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مائُِر الُمتَِّصَلُة بِالِفْعِل الماضي الضَّ

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

مائِر الُمْنَفِصَلِة .      اأْن ُيَصرَِّف الطّالُِب الِفْعَل »َرَفَع »َمَع الضَّ

عرابيََّة.                                                                                                          َد الطّالُِب الِفْعَل الماضي، َوُيَبّيَن الَعلاَمَة ال�إ      اأْن ُيَحدِّ

حيَحِة:  حيَحِة، َواإِشاَرَة )×( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ؤاُل ال�أولُّ : نََضُع اإِشاَرَة )   السُّ

ميُر الُمتَِّصُل بِالِفْعِل ُجزءاً ِمْنُه. ١- )     ( ُيَعدُّ الضَّ

ُد َحَرَكَة الَحْرِف ال�أصليِّ ال�أخيِر فيِه. مائُِر الُمتَِّصَلُة بِالِفْعِل الماضي تَُحدِّ ٢- )     ( الضَّ

٣- )     ( الِفْعُل الماضي َمبنيٌّ دائماً .

كوِن اإِذا اتََّصَلْت بِِه األُِف ال�ْثَنْين. ٤- )     ( ُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى السُّ

ؤاُل الثّاني: نَُصّرُف الِفْعَل)َرَفَع( َمَع ضمائِِر المتكلّم، َونَْضِبُط َحَرَكَة الَحْرِف ال�أخيِر فْيِه .    السُّ

   ___________________________________________________      

َونَُبيَِّن َحَرَكَة  الُمتَِّصَلِة بَِضمائَِر،  الماِضَيَة  أْفعاَل  ال� ُد  َونَُحدِّ آتَِيَة،  ال� الُجَمَل  نَقَراأ  الثّالُِث :  ؤاُل  السُّ

الَْحْرِف ال�أخيِر فيها :

اأنَْتما ُزْرتُما الَحْديَقَة .   __________________________- ١

الطّالِباُت نََجْحَن في ال�ْمِتْحاِن . ____________________________- ٢

األَّْفُت ِرواَيًة َجْميَلًة . __________________________- ٣

َسَجْدنا لِلِه شاِكْريَن .   ____________________________  - ٤

أْصِدقاُء اْشَتَركوا في ِرْحَلٍة َجِبِليٍَّة.  ___________________________- 5 ال�

الحاِرساِن َوَقَفا اأماَم باِب الَقْصِر .  _______________________- ٦

ورقــــة عـمــــــــل )2(



1٦

ْملاُء    ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َحْذِف ال�ألِِف

نََة فيها: آتيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

قاَل َتعالى:﴿ی  ی          یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    ﴾.)البقرة: ١٦٣(- ١

َمكَُّة اأَحبُّ الِبلاِد اإِلى َرسوِل اللِّه )(، لِكنَّ اأْهَلها اأْخَرجوُه ِمْنها.- ٢

روَن َعْن َوَطِنِهْم اأْكَثُر النّاِس اإِْحساساً بِقيَمِتِه؛ لِذلَِك َيْسُكُن الَوَطُن في ثنايا قُلوبِهم.- ٣ هُؤل�ِء الُمَهجَّ

 ، أْمِثَلِة الّسابَِقِة َعلى التّْرتيِب )ی،  جب، اللِّه، لِكنَّ نََة في ال�  بُِملاَحَظِتنا الكِلَماِت الُمَلوَّ

تُْكَتُب، َوَقْد جاَءت هِذِه  تُْلَفُظ، لِكنَّها ل�  األٍِف  َقْد اْشَتَمَلْت َعلى  نَِجُدها  هُؤل�ِء، ذلَِك(؛ 

ألُِف َبْعَد اللاِم في َكِلَمِة )ی(، َوَبْعَد الميِم في َكِلَمِة ) جب(، َوَبْعد اللاِم في لَْفِظ  ال�

شارِة )هُؤل�ِء(، َوَبْعد  (، َوَبْعد الهاِء في اْسِم ال�إ الَجلالَِة )اللِّه(، َوفي َحْرِف ال�ْسِتْدراِك )لِكنَّ

شارِة )ذلَِك(. الّذاِل في اْسِم ال�إ

 

 َتْدرْيباٌت 

ُح َمْوِقَعها في الَكِلَمِة: آتَيِة؛ ثُمَّ نوضِّ أْمِثَلِة ال� ُد الَكِلماِت الّتي بِها األٌِف تُْلَفُظ َول� تُْكَتُب في ال�  نَُحدِّ

قاَل َتعالى: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ﴾. )طه:١-٢(- ١

َيقوُل حاِفُظ اإِْبراهيُم: - ٢

    هذي َيدي َعْن َبني ِمْصٍر تُصاِفُحُكْم          َفصاِفحوها تُصاِفْح نَْفَسها الَعَرُب

ٍة، ِمْنها: ألُِف ِكتابًة ل� نُْطقاً في َمواِضَع ِعدَّ تُْحَذُف ال�

، الرَّْحمُن.- ١ أْسماِء، ِمْثُل: لَْفُظ الَجلالَِة )اللُه(، اإِلٌه، اللُهمَّ َبْعُض ال�

شاَرة، ِمْثُل: هذا، هِذهِ، هذي، هذاِن، هَذْيِن، ذلَِك، هؤل�ِء، اأولِئَك.- ٢ َبْعُض اأْسماِء ال�إ

، لِكْن.- ٣ الحرفان: لِكنَّ
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١ -. كُلُّ َشيٍء في هذا الَكوِن َيُدلُّ َعلى َعَظَمِة اللِه عزَّ َوَجلَّ

قاِن َعلى الُفَقراِء َكثيراً.- ٢ اإنَّ هذيِن الّرُجَليِن ِمْن َذوي الّدْخِل الَمْحدوِد، لِكنَُّهما َيَتَصدَّ

 نَْملاأ الَفراَغ بَِكِلَمٍة ُمناِسَبٍة بِها األٌِف تُْنَطُق َول� تُْكَتُب فيما َياأْتي:

 .................. الَمْراأُة باّرٌة بِوالَِدْيها.- ١

 .................... ، انُْصْرنا َعلى اأْعدائِنا.                                 - ٢

ِمْن اأْسماِء اللِه الُحْسنى ................. .                                   - ٣

ًة ........... ُهِزَم َعلى اأْسواِر َعكّا.           - ٤ َغزا القائُِد الَفَرنْسيُّ )نابليون بونبرت( بِلاداً ِعدَّ

موِد َوالتََّحّدي. - 5  .................. ال�أْسرى ُهْم َمْدَرَسٌة في الصُّ

 نَُوظُِّف كُلَّ َكِلَمٍة َبيَن الَقوَسيِن في ُجملٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: 

، ذلَِك، هذاِن(          )اإِله، لِكنَّ
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الَوْحَدُة الثّالثة

ُخُلُق ال�ْعِتذارِ

ال�ْسِتماُع

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )ال�أخلاُق الَكريَمُة(، َونُجيُب َعِن ال�

ما النَّتيَجُة الُمترتّبُة على:- ١

أْخلاِق الَكريَمِة؟ ِك بال� اأ- التَّمسُّ

أْخلاِق الَكريَمِة َبْيَن النّاِس؟ ب- انِْعداِم ال�

. َفماذا ُيْقَصُد بِها؟- ٢ َوَرَدْت َكِلَمُة "الّداَرْين" في النَّصِّ

لاُم- اأْعَظَم الَبَشِر اأْخلاقاً؟- ٣ لِماذا كاَن الرُُّسُل -َعَلْيهم السَّ

٤ -. ُد َبْعَض الِقَيِم والَمباِدِئ النَّبيَلِة الَّتي َوَرَدْت في النَّصِّ نَُعدِّ

5 -. نَْذكُُر ِصفاٍت َحميَدًة اأْخرى لَْم َتِرْد في النَّصِّ

باِب؟- ٦ أْخلاِق على الشَّ ما اأَثُر التَّزيُِّن بَِمكاِرِم ال�

نَْقَتِرُح ُعْنواناً ُمناِسباً لِلنَّصِّ الَمْسموِع.- ٧
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ُخُلُق ال�ْعِتذارِ
)الُمَؤلِّفوَن(

نْساَن ُمعرٌَّض لِْلَخَطاأ،  ، اْعَلْم اأنَّ ال�إِ اأْوصى َحِكيٌم ابَنه قائِلاً: اأْي ُبَنيَّ
َغيَره؛  ُيْؤذي  َقْد  الَخَطاأ  وهذا  جاِهلاً،  اأْم  َكبيراً،عالِماً  اأْم  كاَن  َصغيراً 
النَّاِس؛ لِذا حثَّنا  َبيَن  ِة  الَمَودَّ اإِلى سوِء العاِقَبِة، وانِْفصاِم ُعرى  ي  ُيَؤدِّ ما 
َرنا ِمن اْرتِكاِب ما  واِب ِفي اأْقوالِنا َواأْفعالِنا، وَحذَّ ْسلاُم َعلى َتَحّري الصَّ ال�إِ
نْساَن َخطّاٌء بَِطْبِعِه؛ َفَقْد قاَل َرسولُنا  أنَّ ال�إِ يوِقُعنا ِفي َمواِطِن الَحَرِج. َولِ�
: "كُلُّ اْبِن اآدَم َخطّاٌء، وَخْيُر الَخطّائيَن التَّّوابوَن". َوُهَو الَّذي اأَمَر اأبا 
ْوداِء،  ِه قائِلاً: يا ْبَن السَّ َذرٍّ الِغفاِريَّ اأْن َيْعَتِذَر لِِبلاٍل ْبِن َرباٍح حيَن َعيََّرُه بِاأمِّ
ُه َعلى الثّرى طالِباً ِمْن بِلاٍل اأْن َيَطاأُه  َفما كاَن ِمْن اأبي َذرٍّ اإِلّ� اأْن َوَضَع َخدَّ

َر بِذلَِك َعْن َزلَِّتِه. بَِقَدِمِه؛ َعَسى اأْن ُيَكفِّ
َرُه، َبْل َعَلْيَك  َواأضاَف ال�أُب الَحكيُم: َعَلْيَك األَّ� َتَتمادى ِفي الَخَطاأ َفُتَبرِّ
اأْن َتْعَتِرَف بِِه، َوتُباِدَر في ال�ْعِتذاِر َعْنُه، َواْعَلْم اأنَّ ال�ْعِتذاَر ُخلٌُق نَِبيٌل، َوُسلوٌك 
ُيْكِسُبُه  َبْل  َشاأِْن صاِحِبِه،  ِمْن  ُيْنِقُص  ول�  الُعَظماُء،  بِِه  َيتَِّصُف   ، َحضاِريٌّ
َخِصيَِّة الَقِويَِّة، ل�  ليَمِة، َوالشَّ َمَحبََّة النّاِس َواْحِتراَمُهْم، َوُهَو َدليُل التََّربَِيِة السَّ

آَخريَن! َكما َيُظنُّ َبْعُض النّاِس اأنَّ ال�ْعِتذاَر َيْجَعلُُهْم ِصغاراً َفي اأْعُيِن ال�
ال�ْبُن: َوَكْيَف َيكوُن ال�عِتذاُر؟

ال�أُب: ُيْعِرُب الُمْخِطُئ َعْن نََدِمِه َعلى َخَطِئِه، َوَيْطلُُب اإِلى َمْن اأْخَطاأ 
ِه اأْن ُيساِمَحُه؛ َوبِذلَِك َتَبشُّ الُوجوُه، َوَتْصفو النُّفوُس، َوَتِليُن القلوُب،  بَِحقِّ

َوَيعوُد الَحقُّ اإِلى صاِحِبِه، َوُيْصِبُح ال�ْعِتذاُر َعِن الَخَطاأ ُسلوكاً َعْفويّاً.
ال�ْبُن: َهْب اأنَّ اإِنْساناً اأْخَطاأ في َحّقي، َوجاَءني ُمْعَتِذراً َفَكْيَف اأقابُِل اْعِتذاَرُه؟

، َوَتْصَفَح َعْنُه ُدوَن َصدٍّ َول�  ال�أُب: َعَلْيَك َيا ُبَنيَّ اأْن تُقابَِلُه بَِوْجٍه باشٍّ
ُصدوٍد؛ َحتّى ل� َيْنَطِبَق َعَلْيَك َقْوُل الّشاِعِر:

َوكُلُّ اْمرٍئ ل� َيْقَبُل الُعْذَر ُمْذنُِباإَِذا اْعَتَذَر الجانِي َمحا الُعْذُر َذنَْبُه        

ُعْرَوة،  ُمْفَرُدها  ُعرى: 

وهي الّرابَِطُة الَقِويّة.

العاِقبة: الخاتِمة.

عّيره: قبَّح ِفْعَلــــُه َونََسَبــُه 

اإلى العاِر.

الثّرى: التُّراب النَّدّي.

ُره: َتْذكُر اأْسباَبُه. تَُبرِّ

عفويّاً: تِْلقائّياً َطبيعّياً.

ُصدود: ُهْجران.

الِقراَءُة
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اللِّه،  رِضا  ُيْكِسُب  َوَقبولَُه  الَخَطاأ  َعِن  ال�ْعِتذاَر  اأنَّ   ، ُبَنيَّ يا  َولَْتْعَلْم 

أْحقاِد َبْيَن النّاِس، َوُيشيُع الَمَحبََّة َبْيَنُهْم. َوَيْقضي َعلى الُخصوماِت َوال�

ال�ْبُن: لََقْد َفِهْمُت رِسالَتَك يا اأبي، َفاْسَمْح لي بِالذَّهاِب اإِلى َصديقي 

أْعَتِذَر ِمْنُه َعْن َخَطاأ َبَدَر ِمنّي تُجاَهُه. َفقاَل ال�أُب: باَرَك اللُّه فيَك؛  اأْحَمَد؛ لِ�

ْمَت الُقْدَوَة الُمْثلى َوالنَّموَذَج الُمْحَتذى. أنََّك بِاْعِتذارَِك لَُه َتكوُن َقْد َقدَّ لِ�

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة:  أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

ْرِس؟ ُة لِلدَّ  ما الِفْكَرُة العامَّ

أْفعاِل. أْقواِل وال� واِب في ال� ْسلاُم َعلى َتحّري الصَّ  نُعلُِّل ما َياأْتي:  اأ- َحثَّ ال�إ

ب- اأَمَر الرَّسوُل  اأبا ذرٍّ بال�ْعِتذاِر لِبلاِل ْبِن َرباٍح.

 بَِم نَْسَتِدلُّ َعلى َشْخِصيَِّة َمْن ُيماِرُس ُسلوَك ال�ْعِتذاِر؟
 َكْيَف َيكوُن ال�ْعِتذاُر؟

ملالّي:  نَْشَرُح َقْوَل الّشاِعِر َربيِع السَّ

َوكُلُّ اْمرٍئ ل� َيْقَبُل الُعْذَر ُمْذنُِباإَِذا اْعَتَذَر الجانِي َمحا الُعْذُر َذنَْبُه

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

آتَيِة:  ُح  َمْعنى َكِلَمِة )اأْعُين(  في الُجَمِل ال�     - نوضِّ

١- في َقْرَيتنا اأْعُيُن ماٍء َعْذَبٌة.
ْمِس الّضاَرِة. ِة الشَّ ٢- َعَلْينا اأْن نَْحمَي اأُعيَننا ِمْن اأِشعَّ

. وِّ َر القائُِد ُجْنَده مْن اأعيِن الَعدُّ ٣- َحذَّ

ُمْفَرُدهـــا حقد،  أْحقـاُد:  ال�

وهَو اإِضمار الَعداوة.

الُمْحَتذى: الُمْقتدى به.

أمثـــل،  الـُمثلى: مــؤنّث ال�

أْحَسن. بمعنى ال�
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 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ِمَن الُحروِف

نَِة: أْسماِء الُمَلوَّ آتَِيَة، َونُلاِحُظ َحَرَكَة ال� أْمِثَلَة ال�  نَقَراأ ال�

َعلى الَمرِء األّ� َيَتمادى في الَخَطاأ. - ١

نَْقَبُل ال�ْعِتذاَر َعِن الَخَطاأ ِمَن الُمخِطئ.- ٢

الُقْدُس والَخليُل َمديَنتاِن ِفَلسطينيَّتاِن.- ٣

ُزْرُت النّاِصَرَة، َفِجنيَن، ثُمَّ ناُبْلَس.- ٤

ِل والثّاني )الَمْرِء، الَخَطاأ، الُمخطئ(؛  أوَّ نَِة في الِمثالْيِن ال� أْسماِء الُمَلوَّ  بُِملاَحَظِتنا َحَرَكَة اأواِخِر ال�

نَِجُدها َقِد انَْتهْت بَِكسَرٍة؛ لُِدخوِل اأَحِد حروِف الجرِّ علْيها. 

 ِوبِملاَحَظِتنا َحَرَكَة اآخِر كُلٍّ من ال�ْسميِن الُمَلْونَْيِن في الِمثاِل الثّالِِث )الُقْدُس، الَخليُل(؛ نَِجُد 

َل في َحَرَكِة اآخِرِه لُِدخوِل َحْرِف الَعْطِف )الواو( َعَلْيِه، وكذلَِك  أوَّ اأنَّ ال�ْسَم الثّانَِي َتِبَع ال�ْسَم ال�

أْسماَء: )النّاِصرَة، جنيَن، ناُبلَُس( ُمَتشابِهٌة في حركِة اآخِر كلٍّ ِمْنها؛ لُِدخوِل َحْرِف  نجُد اأنَّ ال�

الَعْطِف )الفاء( على )جنيَن( َفَجَعَلُه تابِعاً للاْسِم الَّذي َقْبَلُه )النّاِصرَة( في َحَرَكِة اآخرِه، َولُِدخوِل 

( على )ناُبْلَس(، َفَجَعَلُه تابِعاً للاْسِم الَّذي َقْبَلُه )ِجنيَن( في َحَرَكِة اآِخِرِه.    َحْرِف الَعْطِف )ثُمَّ

ِمَن الُحروِف:

اللام، - ١ الباء،  اإِلى، في، َعْن، َعلى،  ِمْثُل: )ِمْن،  الَجرِّ،   ُحروُف 

الكاف...(، َوَيكوُن ال�ْسُم الواِقُع َبْعدها مجروراً. 

الَكِلَمُة - ٢ َوَتْتَبُع  اأْو...(،   ، ثُمَّ الَفاء،  )الواو،  ِمْثُل:  الَعْطِف،  ُحروُف   

الواِقَعُة َبْعَدها ما َقْبَلها، ِمْثَل: جاَء الطََّلَبُة َوالُمَعلِّموَن. 
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 َتْدرْيباٌت 

أْسماِء الَّتي َتليها: آتَِيِة ُحروَف الَجرِّ، ثُمَّ نَُبيُِّن َحَرَكَة ال�  نَْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة ال�

أْفعاِل،   أْقواِل وال� واِب ِفي ال� ِك بالصَّ أْخلاِق الَكريَمِة، َكالتََّمسُّ ْسلاُم َعلى التََّزيُِّن بال�  َحثَّ ال�إِ

لَِل َوالَخَطاأ، َوها ُهو َرسوُل اللِّه  َياأُمُر اأبا َذرٍّ الِغفاِريَّ اأْن َيْعَتِذَر لِِبلاِل ْبِن َرباٍح  َرنَا ِمَن الزَّ َوَحذَّ

ُه َعلى التُّراِب طالِباً ِمْن بِلاٍل اأْن َيَطاأُه  ْوداِء، َفَوَضَع اأبو َذرٍّ َخدَّ ِه قائِلاً: َيا ْبَن السَّ حيَن َعيََّرُه بِاأمِّ

بَِقَدِمِه؛ َتكفيراً َعْن َزلَِّتِه.

َحَرَكُتُهال�ْسُم الَمجروُرَحْرُف الَجرِّ   

  

  

  

  

، اأو(. آتَِيِة بِاأَحِد اأْحُرِف الَعْطِف: )الواو، الفاء، ثُمَّ أْمِثَلِة ال�  َمهّمٌة بيتّيٌة: نَْمَلاأ الَفراَغ في ال�

أْحقاِد َبْيَن النَّاِس.- ١ َيْقضي ال�ْعِتذاُر َعلى الُخصوماِت ... ال�
َرَة.- ٢ زار الُحّجاُج َمكََّة ... الَمديَنَة الُمَنوَّ
ماُم ... الَماأْموُم.- ٣ َسَجَد ال�إِ

َترَغُب اأْختي في ِدراَسِة الطِّبِّ في الُقْدِس ... القاِهَرِة. - ٤

ْملاُء   ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َحْذِف الواِو

نََة فيهما: آتيْيِن، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ نَْقَراأ الِمثالَْيِن ال�

َسيُِّدنا داوُد  ِمْن ُرسِل اللِه اإِلى َبني اإْسرائيَل.- ١
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اإّن َعْمراً طالٌِب ُمْجَتِهٌد في ِدراَسِتِه.  - ٢

نََتيِن في الِمثالَْيِن الّسابَِقْيِن َعلى التّْرتيِب )داوُد، َعْمراً(؛ نَِجُد كُلَّ    بُِملاَحَظِتنا الكِلَمَتيِن الُمَلوَّ

واِحَدٍة ِمْنُهما َقْد ُحِذَف ِمْنها واٌو، فاْسُم الَعَلِم )داوُد( بِها واوان، اأول�ُهما َمْضموَمٌة )داووُد(، 

َوَقْد ُحِذَفْت ِمْنُه الواُو؛ َتْخفيفاً، اأّما اْسُم الَعَلِم )َعْمراً( َففيِه واٌو تُْكَتُب ول� تُْلَفُظ )َعْمرو(، َوَقْد 

َن بَِتنويِن الَفْتِح. األِْحَقت بِِه؛ لِلتَّمييِز َبيَنُه َوَبيَن اْسِم الَعَلِم )ُعَمر(، َوتُْحَذُف هِذِه الواُو؛ اإِذا نُوِّ

:       

ٍة، ِمْنها: تُْحَذُف الواُو في َمواِضَع ِعدَّ

أْسماِء، ِمْثُل: داوُد.- ١ َبْعُض ال�

الُفَقراَء - ٢ ُيساِعُد  َعْمراً  َراأْيُت  ِمْثُل:  النَّْصِب،  حالَِة  في  )َعْمرو(  الَعَلِم  اْسُم 

َوالُمْحتاجيَن.

 َتْدرْيباٌت 

آتيْيِن كُلَّ اْسٍم بِِه واٌو َمْحذوَفٌة:  نْسَتْخِرج ِمَن الِمثالْيِن ال�

قاَل َتعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾. )النمل:١5( - ١

قاَبْلُت ُعَمَر َوَعْمراً في الَمْدَرَسِة.- ٢

 نَْمَلاأ الَفراَغ بِاْسِم الَعَلِم )َعْمرو(، َمْع ُمراعاِة الَمْطلوِب َبيِن الَقوَسيِن فيما َياأْتي:

ِم(- ١ ٌن بَِتنويِن الضَّ )ُمَنوَّ اأْصَلَح ................... َبيَن الُمَتخاِصميَن.   

ٌن بَِتنويِن الَفْتِح(- ٢ )ُمَنوَّ ِقِه.   َشَكَر ُمديُر الَمْدَرَسِة الطّالَِب ...................  َعلى َتَفوِّ

ٌن بَِتنويِن الَكْسِر(- ٣ )ُمَنوَّ قيَن.   َسلَّْمُت َعلى ...................  في َحْفِل الُمَتَفوِّ
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الَوْحَدُة الّرابعُة:  ِمْن َل�آلِِئ الَعَربيَِّة

)الُمَؤلِّفون(

الَيوَم  عاٍم  كُلِّ  ِمْن  أّوِل  ال� َكانُوَن  َشْهِر  ِمْن  َعَشَر  الثّاِمَن  َيْوُم  ُيواِفُق 
أَمِم الُمتِّحَدِة  َصْتُه ُمَنظََّمُة ال� العالَِميَّ  لِلُّغِة الَعَربِيَِّة، َوُهَو الَيوُم الَّذي َخصَّ
الَيْوَم  لَِكْونِِه  الَعَربِيَِّة؛  بِاللَُّغِة  لِلاْحِتفاِل  )يونسكو(  َوالُعلوِم  َوالثّقاَفِة  لِلتَّربيِة 
ُة لِلاأَمِم الُمتَِّحَدِة َقراراً َيُنصُّ َعلى اإِْدخاِل  الَّذي اأْصَدَرْت فيِه الَجْمِعيَُّة العامَّ
ْسِميَِّة، لِغاياِت الَعَمِل الَّتي َيِتمُّ التَّداوُل بِها  اللَُّغِة الَعَربِيَِّة ِضْمَن اللُّغاِت الرَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة. ساِت ال� في ُمؤسَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة لِلاْحِتفاِل بِاللَُّغِة الَعَربِيَِّة اإِلى اأْسباٍب ِمْنها:  َيعوُد اْهِتماُم ال�
اأنَّها لَُغُة ِكتاٍب َسماِويٍّ ُيْؤِمُن بِِه ِمئاُت الَملاييِن ِمَن الَبَشِر في َشتّى بِقاِع 
أْرِض، َكما اأنَّ َعَدَد النّاِطقيَن بِها َيَتجاَوُز اأْربَعِمئٍة َوَخْمسيَن ِمْليوناً ِمَن  ال�
النَّاِس، َوهي لَُغٌة َتتَِّسُم بِثراِء ُمْفَرداتِها َواألفاِظها، اإِضاَفًة اإِلى اأنَّها َتْمَتِلُك 
تُْكَتُب  الَّذي  الَخطُّ  الَخواصِّ  َهِذِه  اأْظَهِر  َوِمْن  ُمَميََّزًة،  َجمالِيًَّة  َخواصَّ 
اآلِِئ ُيزيُِّن جيَدها، َوُيميُِّزها َعْن َغْيِرها ِمَن  بِِه، َحْيُث ُيشكُِّل ِعْقداً ِمَن اللَّ

اللُّغاِت. 

الُعصوِر  َعْبَر  ُر  َيَتَطوَّ َوَظلَّ  الَقديَمِة،  الُخطوِط  ِمَن  الَعَرَبيُّ  الَخطُّ  ُيَعدُّ 
أْزماِن، اإِلى اأِن اْزَدَهَر َواأْصَبَح ِعْلماً لَُه َقواِعُد َواأصوٌل ُيْمِكُن َتَعلُُّمها، َوُهَو  َوال�
َكذلَِك َفنٌّ لَُه لََمساتُُه الَجمالِيَُّة؛ بِما َتْنَفِرُد بِِه ُحروُف اللَُّغِة الَعَربِيَِّة الُمتَِّصَلُة 
َبْعُضها بَِبْعٍض؛ لِذا َتبارى َمَهَرُة الَخطِّ الَعَربِيِّ في اإِْبداِع لَْوحاٍت َجمالِيٍَّة 
َتناَفَس  َكما  َوالُقصوِر...،  َوالَكنائِِس،  الَمساِجِد،  ُجْدراُن  بِها  اْزَدانَْت 
َر طاقاتِِهم ِواإْبداعاتِِهم  َفنّانو الَخطِّ الَعَربِيِّ في َرْسِم الُقْراآِن الَكريِم الَّذي َفجَّ
؛ َوبِذلَك  الَفنِّيََّة؛ َفَنَسخوُه بِاأْبهى الُخطوِط َواأْجَمِلها؛ َفكاَن الرَّْسُم الُعْثمانِيُّ

. ُحِفَظ الُقْراآُن الَكريُم بِالَخطِّ الَعَربِيِّ

َعًة، ِمْن اأْشَهِرها َخطُّ النّْسِخ، الَّذي  لََقْد اأْبَدَع الَفنّانُوَن ُخطوطاً ُمَتَنوِّ

التَّداوُل بِها: اْسِتْخداُمها.

َثراُء: ِغنى.

جيَدها: ُعُنَقها.

الِقراَءُة
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ْقَعِة  َي بِهذا ال�ْسِم؛ لَِكْثَرِة اْسِتْعمالِِه في نَْسِخ الُكُتِب، َوَكذلَِك َخطُّ الرُّ ُسمِّ
داِريَِّة الَّتي كانَْت تُْكَتُب َعلى الرُّقاِع؛  ؤوِن ال�إِ الَّذي كاَن ُيْسَتْخَدُم في الشُّ
الَخطُّ  ُهناَك  الَخطَّْيِن  هَذْيِن  اإِلى  واإِضاَفًة  التَّْسِمَيُة،  هِذِه  كانَْت  لِذلَِك 

، َوَخطُّ الثُّلُِث. ، َوالفاِرِسيُّ ، َوالكوِفيُّ الّديوانِيُّ

ذلَِك  َوَيِتمُّ  ِمراٍن،  َوطوِل  ُدْرَبٍة  اإِلى  َتْحتاُج  َمْوِهَبٌة  الَخطِّ  َوَجماُل 
الَقَلِم  َوَمْسُك  لِلِكتاَبِة،  الُمناِسِب  الَمَكاِن  اْختياُر  ِمْنها:  اأموٍر،  بُِمراعاِة 
راِع،  وال�لِتزاُم َبَقواِعِد الِكتاَبِة  حيُح لِلذِّ بَطريَقٍة َصحيَحٍة، َوالَوْضُع  الصَّ

حيَحِة. الصَّ

َوُيْلَحُظ في اأيّاِمنا هِذِه ُعزوُف الَكِثيِر ِمْن َطَلَبِة الَمداِرِس َوالجاِمعاِت 
َعِن  تُْغني  تِْقنيٍَّة  َوسائَِل  لُِوجوِد  بِالَقَلِم؛  الِكتاَبِة  ُمماَرَسِة  َعْن  َوَغْيِرِهم 

أْمُر الَّذي اأدَّى اإِلى َرداَءِة الُخطوِط بَِشْكٍل عامٍّ. اْسِتْخداِمِه؛ ال�

 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

آتيِة: أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

أّوِل َيْوماً عالَِمّياً للَُّغِة الَعَربِيَِّة؟ َدِت )اليونْسكو( الثّاِمَن َعَشَر ِمْن كانوَن ال�  لِماذا َحدَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة بِاللَُّغِة الَعَربِيَِّة؟   راُت اْهِتماِم ُمَنظََّمِة ال�  ما ُمَبرِّ
ُح ذلَِك. . نَُوضِّ  الَخطُّ الَعَربِيُّ ِعْلٌم َوَفنٌّ

َزُة  لُِحروِف اللَُّغِة الَعَربِيَِّة في الِكتاَبِة؟ َمُة الُمَميِّ  ما السِّ

. ي َبْعضاً ِمْن اأنْواِع الَخطِّ الَعَربِيِّ  نَُسمِّ

َي َخطُّ النَّْسِخ بِهذا ال�ْسِم؟  لِماذا ُسمِّ

ْقَعِة؟  ِفْيَم كاَن ُيْسَتْخَدُم َخطُّ الرُّ

ُرْقَعـــٌة،  ُمْفــَرُدهــا  قـاُع:  الرُّ

َوهي الِقْطَعُة ِمْن الِجْلِد.

ُعزوف: اْبِتعاد.
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 َمهّمٌة بيتّيٌة: 

آتَِيَتْيِن بُِجْمَلَتْيِن ِمْن اإِنْشائِنا:  نُحاكي الِعباَرَتْيِن ال�

َة صاِحِبِه. ي ُحجَّ أنَّ الَخطَّ الَجميَل ُيَقوِّ َن ُخطوَطنا؛ لِ� اأ- َيْنَبغي اأْن نَُحسِّ

. ب- نََسَخ الُمْبِدعوَن الُقْراآَن الَكريَم بِاأْبهى الُخطوِط؛ َفكاَن الرَّْسُم الُعْثمانَيُّ

ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

حاِفُظ اإِْبراهيم:)١٨٧٢-١9٣٢م(

شاِعٌر ِمْصريٌّ َمْشهوٌر، لَُه اأْعماٌل ِشْعِريٌَّة َونَْثِريٌَّة ُمَتَنّوَعٌة، اتََّسَم ِشْعُرُه بِالَجزالَِة َوالتََّنّوِع، 

َب بِشاِعِر النِّيِل. نََظَم َهِذِه الَقصيَدَة عاَم ١9٠٣م َعلى لِساِن اللَُّغِة الَعَربِيَِّة. ولُقِّ

  اللَُّغُة الَعَربّيُة
حاِفظ اإِْبراهيم َوناَدْيُت َقْومي َفاْحَتَسْبُت َحياتي َرَجْعُت لَِنْفِسي َفاتََّهْمُت َحصاتي

َعِقْمُت َفَلْم اأْجَزْع لَِقْوِل ُعداتي باِب َولَْيَتني َرَمْوني بُِعْقٍم ِفي الشَّ

َوما ِضْقُت َعْن اآٍي بِِه َوِعظـاِت  َوِسْعُت ِكتاَب اللِّه لَْفَظــاً َوغايًة

َوَتْنِسْيِق اأْسمـــاٍء لُِمْخَتَرعـــاِت؟  َفَكْيَف اأضيُق الَيْوَم َعْن َوْصِف اآلٍَة

َفَهْل َساألوا الَغّواَص َعْن َصَدفاتي رُّ كاِمٌن اأنا الَبْحُر في اأْحَشائِِه الدُّ

اأساتي  واُء  الدَّ َعزَّ  َواإِْن  َوِمْنُكم  َفيا َوْيَحُكم اأْبَلى َوَتْبَلى َمحاِسني

لُغـــاِت بِِعزِّ  اأْقـــواٌم  َعزَّ  َوَكــْم  َوَمَنَعًة ِعّزاً  الَغْرِب  لِِرجاِل  اأرى 

َحصاتي: َراأْيي َوَعْقلي.

ُعداتي: اأْعدائي.

اآٍي: اآيات.

اآٍس،  ُمْفَرُدها  اأساتي: 
َوُهَو الطَّبيُب.

َمَنَعًة: ِحماَيًة.
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 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

أْبياِت الّسابَِقِة؟ ُة في ال�  ما الِفْكَرُة العامَّ

ِل؟ أوَّ  لِماذا ناَدِت اللَُّغُة الَعَربِيَُّة النّاِطقيَن بِها َكما جاَء في الَبيِت ال�

 بَِم اتُِّهَمِت اللَُّغُة الَعَربِيَُّة في الَبيِت الثّاني؟ 

 نَْشَرُح الَبيَتْيِن الثّالَِث َوالّرابَِع َشْرحاً وافياً.

 ماذا اأفاَدْت )َكم( في الَبيِت الّسابِِع؟

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

َحْرفا ال�ْسِتْفهاِم: )َهْل، اأ(

نََة فيها: آتَيَة، َوما ُيقابِلُها من اإجاباٍت، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ نَْقَراأ الُجَمَل ال�ْسِتْفهاِميََّة ال�

اإجابتهاالُجْمَلُة ال�ْسِتْفهاِميَُّة

ً ل�
أوَّ ا

ُه بِما َفَعَل في الَمْدَرَسِة؟ ُه بِما َفَعَلُه في الَمْدَرَسِة.١- َهْل اأْخَبَر نَبيٌل اأمَّ اأَجْل، اأْخَبَر نَبيٌل اأمَّ

لاِل؟ لاِل.٢- اأَيرَغُب نَبيٌل في َتَعلُّم ِصناَعِة السِّ نََعْم، َيْرَغُب نَبيٌل في َتَعلُّم ِصناَعِة السِّ

٣- َهْل َتَغيََّب نَبيٌل َعْن َمْدَرَسِتِه ِعْنَد َتَعلُِّمِه ِصناَعَة 

لاِل؟ السِّ

ل�، لَْم َيَتغيَّْب نَبيٌل َعْن َمْدَرَسِتِه.

ل�، لَْم َيْصَعْد نَبيٌل النَّْخَلَة لَِقْطِع الَجريَدِة.٤- اأنَبيٌل َصِعَد النَّْخَلَة لَِقْطِع الَجريَدِة؟ 

نيًا
ثا

َبلى، نَبيٌل فًتى نَبيٌه.١- األَْيَس نَبيٌل فًتى نَبيهاً؟

نََعْم، لَْم َيَنْم نَبيٌل في َمْزَرَعِة النَّخيِل.٢- األَْم َيَنْم نَبيٌل في َمْزَرَعِة النَّخيِل؟

ل�ً(؛ نَِجُد اأنَّ هذه الُجَمَل ُمْثَبَتٌة؛ اأي لَْم ياأِْت   بُِملاَحَظِتنا الُجَمَل ال�ْسِتْفهاِميََّة في الَمْجموَعِة )اأوَّ

َبْعَد َكِلَمة ال�ْسِتْفهامِ فيها نَْفٌي؛ لِذلِك ُيَسّمى اْسِتْفهاماً ُمْثَبتاً، ونُلاِحُظ اأن الَكِلماِت الُمَلّونََة 
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فيها اإِّما )َهْل(، اأو )اأ(، َوكُلٌّ ِمْنُهما َحْرُف اْسِتْفهاٍم، َونُلاِحُظ َكذلَِك اأنَّ الَجواَب َعْنها كاَن بـــ 

ْثباِت، َوفي َحالَِة النَّفي كاَن الَجواُب بــ )ل�(. )نََعْم، َواأَجْل( في حالَِة ال�إِ

 اأّما الُجَمُل ال�ْسِتْفهاِميَُّة في الَمْجموَعِة )ثانياً(، َفُنلاِحُظ اأنَّها َمْنفيٌَّة؛ اأي اأتى َبْعَد َحْرف ال�ْسِتْفهاِم 

فيها نَْفٌي؛ لِذلِك ُيَسّمى اْسِتْفهاماً َمْنِفّياً، َكما نُلاِحُظ اأنَّ َحْرَف ال�ْسِتْفهامِ فيها )اأ(، وكاَن 

ْثباِت بــ )بلى(، َوفي حالَِة النَّفي كاَن جواُبها بــ )نََعْم(. الَجواُب َعْنها في حالَِة ال�إِ

ُر كُلٌّ ِمْنُهما الُجْمَلَة؛ - ١ لِلاْسِتْفهاِم َحْرفاِن، ُهما: )َهْل ، اأ(، َوَيَتَصدَّ

لِلاْسِتْفهاِم َعن َمْضمونِها.

َيكوُن ال�ْسِتْفهاُم ُمْثَبتاً؛ اإِذا لَْم َياأِْت َبْعَد َحْرِف ال�ْسِتْفهامِ ما َيُدلُّ َعلى - ٢

ُل َعلى النَّْفِي. النَّفِي، َوَيكوُن َمْنِفيَّاً؛ اإِذا اأتى َبْعَده ما َيدُّ

اإِذا كانَْت ُجْمَلُة ال�ْسِتْفهاِم بِـ )َهْل ، اأ( ُمْثَبَتًة؛ كاَن َجواُبها بــ )نََعْم، - ٣

ْثباِت، و بــ )ل�( في حالَِة النَّْفِي. اأو اأَجْل( في َحالَِة ال�إِ

َرُة بِـَحْرِف ال�ْسِتْفهامِ )اأ( َمْنِفيًَّة؛ - ٤ اإِذا كانَْت ُجْمَلُة ال�ْسِتْفهامِ الُمَصدَّ

ْثباِت، و بــ )نََعْم( في حالَِة النَّْفِي. كاَن َجواُبها بــ )َبلى( في حالَِة ال�إِ

َمْلحوَظتاِن:
ل� َياأْتي نَْفٌي َبْعَد َحْرِف ال�ْسِتْفهامِ )َهْل(؛ لِذلَِك ِمَن الَخَطاأِ الَقوُل: َهْل ل� - ١

          َيْعَمُل الرَُّجُل؟

اأدواُت ال�ْسِتْفهاِم كُلُّها اأسماٌء، ِمْثُل: َمتى، اأْيَن، َكْيَف، ما، َمْن، َكْم، ماذا، - ٢
...، باْسِتْثناء )َهْل ، اأ(. لِماذا، اأيُّ
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 َتْدرْيباٌت  
حيَحَة فيما َياأْتي:  جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

َحْرُف ال�ْسِتْفهامِ ِمْن َبيِن اأَدواِت ال�ْسِتْفهاِم، ُهو:- ١

د- َكْيَف. ج- َهْل.   ب- َمتى.   اأ- اأْيَن.  

نُجيُب عن ال�ْسِتْفهامِ الَمْنِفيِّ بِالَهْمَزِة  في َحالِة النّفي بـــ:- ٢

د- نََعْم. ج- اأَجْل.   ب- ل�.   اأ- َبلى.  

َرْت بِْحرِف اْسِتْفهاٍم:- ٣ الُجْمَلُة الّتي َتَصدَّ

ب- اأْكَرُم النّاِس حاتٌِم.       يِف.         اأ- اأنَْت ُمْكِرمٌ لِلضَّ

ُر الُكَرماَء. د- َمْرَيُم تَُقدِّ ج- اأاأْكَرَم َمْحموٌد َضيَفُه؟       

ؤاِل الّسابِِق بــ:- ٤ ْثباِت َعْن السُّ جاَبُة بِال�إِ )اأَتْشَتِرُك في الَحْمَلِة التَّطّوعيَِّة؟( َتكوُن ال�إِ

ج- ل�.        د- اأَجْل. ب- نََعْم.   اأ- َبلى.  

ْثباِت، واأْخرى بِالنَّْفِي:  نُجيُب َعْن كُلِّ ُجْمَلٍة اْسِتْفهاِميٍَّة فيما َياأْتي، َمرًَّة بِال�إِ

َهْل تجّولَت في الُقدِس؟- ١

ْثباُت: ..................................................................  - النَّْفُي: ....................................................................... - ال�إِ

لاِل؟- ٢ اأتُِحبُّ اأْن َتَتَعلََّم ِصناَعَة السِّ

ْثباُت: ..................................................................  - النَّْفُي: ....................................................................... - ال�إِ

األَْيَس الرَُّجُل ُمساِفراً؟- ٣

ْثباُت: ..................................................................  - النَّْفُي: ....................................................................... - ال�إِ
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آتَيِة: جاباِت ال�  َمهّمٌة بيتّيٌة: نََضُع ُجْمَلًة اْسِتْفهاِميًَّة لُِكلِّ اإِجاَبٍة ِمَن ال�إِ

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

أْشراَر. ١- نََعْم، لَْم اأصاِحِب ال�

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

ِة. ٢- َبلى، ُيْمَنُع التَّْدخيُن في الَمراِفِق العامَّ

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

٣- اأَجْل، اأواِظُب َعلى ِقراءِة الُقراآِن الَكرْيِم.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

٤- نََعْم، لَْيَسِت الطَّريُق ُمَعبََّدًة.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

5- نََعْم، اأشارُِك في الرِّْحَلِة الَمْدَرِسيَِّة. 

الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ق، ة(:  آتَِيَة بِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بخطِّ الرُّ نَْكُتُب الِعباَرَة ال�
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ُل: نَْقَراأ النَّصَّ ال�آتي، َونُْجيُب عّما َيليِه ِمْن اأسِئَلٍة : أوَّ ؤاُل ال� السُّ

نساُن الَقواِرَب ِمْن اأخشاِب ال�أشجاِر الُمَتواِفَرِة لََديِه، وكانَْت ِصناَعُة الَقواِرِب حيَنذاَك ُبدائِّيًة،  َقديماً ، َصَنَع ال�إ
َفَقد كاَن ُيَسيُِّرها باسِتخداِم الِمْجداِف، وهذا َيعني اأنَّها َبطيَئُة الَحَرَكِة، ل� تُْسِعُف صاِحَبها في الُوصوِل اإِلى َهَدِفِه 
ياِح، َوَمَع  ُمروِر  نساُن فيما َبعُد، اإلى ِصناَعِة ال�أشِرَعِة الَّتي تُسيُِّر القاِرَب بُِسرَعِة الرِّ َل ال�إِ ْرَعِة الُمْمِكَنِة. ثُمَّ َتَوصَّ بِالسُّ
غيَرَة ؛ لُِتْصِبَح َمراِكَب ِشراِعيًَّة اأكَبَر َحْجماً ، َيْسَتطيُع اأْن َيْحِمَل َفوَقها البضائَِع  نساُن الَقواِرَب الصَّ َر ال�إِ َمِن ، َطوَّ الزَّ

الُمخَتِلَفَة ؛للتِّجاَرِة َبْيَن ُمْخَتلِف الُبْلداِن.

حيَحِة فيما َياأْتي : حيَحِة ،َواإِشاَرَة ) ×( اأماَم الِعباَرِة َغيِر الصَّ ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ نََضُع اإِشاَرَة )   -١

َرًة . )     ( كانَْت ِصناَعُة الَقواِرِب َقديماً ُمَتَطوِّ اأ - 

غيَرَة لِتصِبَح مراِكَب ِشراِعيًَّة . نساُن الَقواِرَب الصَّ َر ال�إِ )     ( َطوَّ ب - 

نساُن الَقواِرَب َقديماً ؟   ____________________________________________ ِممَّ َصَنَع ال�إ  -٢

نَْسَتْخِرُج ِمن النَّصِّ الّسابِِق :  -٣

ِفْعلاً ُمجرَّداً .................   ب- َحرَف َجرٍّ .................  ج- ِفعلاً َمزيداً  اأ - 
.................

ح- َضميراً ُمتَِّصلاً ..............  خ- َهمَزَة َقْطٍع ............... د- اسماً ُمعرَّفاً ِب ) ال(............

َرًة ...................  ر- ُمراِدَف تُساِعُد ................ ز- األِفاً َمحذوَفًة  ذ- ِضدَّ ُمَتطوِّ
..............

أْقواِس فيما َياأْتي:                حيَحَة  َبْيَن ال� جاَبَة الصَّ ؤاُل الثّاني:  نَْختاُر ال�إِ  السُّ

ُة، الَكسَرُة،  مَّ     اأ.الَحَرَكُة المناِسَبُة لّضْبِط الَحرِف ال�أخيِر ِمَن الِفعِل الماضي الُمتَِّصِل بِنوِن النِّسَوِة ) الَفْتَحُة، الضَّ
كوُن( السُّ

آتَِيِة ُمَجرٌَّد.                    ) اْسَتَمَع ، َدرََّس، َوسَوَس، َتقاَسَم( أفعاِل ال� ب.واِحٌد ِمَن ال�

ج. ِمْن اأْحُرِف الَعْطِف .                             ) َعلى ، اإنَّ ، الكاُف ، الفاُء (

كوُن( ُة، الَكسَرُة ، السُّ مَّ  د.  َعلاَمُة نَْصِب الِفْعَل الُمضاِرَع .              ) الَفْتَحُة، الضَّ

ذ. نُجيُب َعن ال�ْسِتْفهاِم الَمْنِفيِّ بِالَهْمَزِة بِـ :             ) نََعم، اأَجْل ، َبلى ، ل� (

ُد الَكِلماِت الَّتي بِها األٌِف تُْلَفُظ ول� تُْكَتُب: ؤاُل الثّالُث: نَُحدِّ السُّ

نساَن ِمْن طيٍن .     __________________ َخَلَق اللُه ال�إ

أَسِد .     __________________ ْبُل ِمْن ذاَك ال�  هذا الشِّ

                                                              

ورقــــة عـمــــــــل )3(
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اأوَّل�: ال�سِتماُع

ؤاُل ال�أوَّل: )علامتان(  السُّ

آتيِة : نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعنواِن ) َذكاء القاضي اإياس(، َونْجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

١- ماذا فعَل الرَُّجُل َقْبَل َسَفِرِه؟ ........................................... )نصف علامة(

٢- ماذا َحَدَث ِعْنَدما َطَلَب الرَُّجُل َوديَعَتُه ِمَن التّاِجِر؟ ................................)علامة(

ؤاُل الَّذي َوّجَهُه القاضي اإياُس لِلرَُّجِل َبعَدما َعَرَف بَِشكواه ؟ .............. )نصف علامة( ما السُّ

ثانِيًا: القراءُة

ؤال الثّاني :                                                                  )خمس علامات(       السُّ

آتَي ِمْن َدْرِس ) َسنابِل الِحْكَمِة(، ثمَّ نُجيُب عّما يليِه ِمْن اأسئلٍة :  ١- نَْقَراأ النَّصَّ ال�

ُمْنــُذ اآل�ِف الّســنيَن َوالَبَشــريَُّة َتحَظــى بِالُمفكّريــَن َوالنَّوابـِـِغ الَّذيــَن نََقشــوا ِحْكَمَتُهــْم َعلــى الَحَجــِر اأو َخطُّوهــا َعلــى 
آلــِة الكاتَِبــِة، َوُمْنــُذ اآل�ِف الّســنيَن َوَقــَف  دوهــا علــى ال� ُجلــوِد الَحَيوانَــاِت ، اأو َكتبوهــا علــى َوَرِق الَبــردّي، اأو نَضَّ

أمــراِء َيْنَصحــوَن .  ــلاِطيِن والملــوِك وال� هــُؤل�ِء َفــْوَق الَمنابـِـِر َيِعظــوَن ، َوَجَلســوا اإزاَء السَّ

ماِن ؟                                    )علامة( اأ- اأيَن كاَن الُمَفِكروَن َوالنَّوابُِغ َيَضعوَن ِحَكَمُهْم في َقديِم الزَّ

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

دوها( ؟ ........... .                                                  )علامة(   ب. ما ُمرادُف َكِلَمِة )نَضَّ
آتَي اإِلى قائِِلِه : )) َولول� اأنَّ اأهَلِك اأخَرجوني ِمْنِك ما َخَرْجُت (( ........          )علامة(  ٢ – نَْنسُب الَقْوَل ال�

كُّل الَخطُّ ِعقداً ِمَن الّلاآلِئ ُيَزيُّن جيَدها .                      )علامة(  آتَِيِة : ُيشَّ ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباَرِة ال� ٣ – نَُوضِّ

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

٤-لِماذا ُسّمَي َخطُّ النَّسِخ بِهذا ال�ْسِم ؟. ..................................................

ثانِيًا: ) القواعُد اللَُّغويَُّة(

آتَِيَة، ثمَّ نُجيُب َوْفَق الَمطلوِب:                             ) 5علامات ( ؤال الثّالِث : نَْقَراأ الُجَمَل ال� السُّ

١- ِفْعٌل ُمجرٌَّد ________  ،  ِفْعٌل َمزيٌد __________   . نَُمثُِّل لُِكلِّ ِفْعٍل بِِمثاٍل .     )علامة (

٢- اأنُتما ______ . نُْكِمُل الَفراَغ بِالِفْعِل )َكَتَب( َمْع َضبِط َحَرَكِة الَحْرِف ال�أخيِر فيِه .          )علامة(

٣- ُزْرُت النّاِصَرَة، َفِجنيَن، ثُمَّ ناُبلَس . _________   نَْسَتخِرُج حرفاً، َونَُبيُِّن نْوَعُه.       )علامة(

اختبار نهاية الوحدة



33

آتَِيِة، ُهَو:  ) اأْيَن، َمتى، َهْل، َكْيَف(:      ) علامة( ٤- َحْرُف ال�سِتفهاِم ِمْن َبيِن اأدواِت ال�سِتفهاِم ال�

5- اأنا ُمْهَتمٌّ بَِتْحسيِن َخطّي. ______________    ما نوُع الَكِلَمِة الَمخطوطِة؟            )علامة(

راِبعًا: الَمحفوظاُت 

اِبُع:                                                                        )ثلاث علامات(    ؤال الرَّ السُّ

آتَيْيِن ِمْن قّصيَدِة) اللُّغة العَربّية(، ثمَّ  نُجيُب عّما يليهما ِمْن اأْسِئَلٍة : عريّْيِن ال� ١- نَْقَراأ الَبيتيِن الشِّ

َرَجْعُت لَِنْفِسي َفاتََّهْمُت َحصاتي              َوناَدْيُت َقومي فاْحَتَسْبُت َحياتي  

باِب َولَيَتني              َعِقْمُت َفَلْم اأجَزْع لَِقْوِل ُعداتي   َرَمْوني بُِعْقٍم في الشَّ

اأ- بَِم اتُِّهَمِت اللَُّغُة الَعَربّيُة في الَبْيِت الثّاني ؟                                               )نصف علامة(
.................................................................................

ب. ما َمْعنى َكِلَمِة )َحصاتي(؟  .............. .........                             ) نصف علامة(

٢- نَْكُتُب َبْيَتْيِن ِشعِريَّْيِن نَْحَفُظُهما ِمْن قصيدِة ) بِلادي ( .                                   )علامتان(                                       

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

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

ْملاُء  خاِمسًا: ال�إِ

ؤاُل الخاِمُس :                                                                   )علامتان( السُّ

حيحَة فيما َياأْتي : جابَة الصَّ ١- نَْختاُر ال�إ

اأ- الَكِلَمُة الَّتي بِها األٌِف تُلَفُظ َول� تُْكَتُب ِهَي :       )القراآن ، طه (                               

 ب- تُحَذُف الواُو ِمْن اسِم الَعَلِم ) َعْمرو ( في حالِة : )النَّصِب، الرَّفِع (                                           


