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 النّتاجاُت: 

ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاِء ِمَن الوحدةِ  المتمازجِة، والتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن 

َعلى توظيِف الَمهاراِت ال�أْرَبِع )ال�ْسِتماِع، والِقراَءِة، والِكتاَبِة(، في ال�تّصاِل والتّواصِل ِمْن ِخلاِل:

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

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة واِعَيًة. - ٢

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.- ٣

ئيَسِة والَفْرعيَِّة فيها.- ٤ اْسِتنتاِج الِفَكِر الرَّ

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

َرِة.- ٦ ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمَن الَقصائِِد الُمَقرَّ

ْملائيَِّة الَبسيَطِة الَّتي َتَعلََّمها.- ٧ َتوظيِف الَقواِعِد الَنْحويَِّة وال�إِ

ْملاِء الَمْطلوَبِة.- ٨ ِكتاَبِة اإِْملاٍء اْخِتباريٍّ بِما َيْخِدُم َمْوضوعاِت ال�إِ

َصْقِل َمَلَكِتِه في التَّْعبيِر بِالتَّعاُمِل َمَع َكلماٍت وتراكيَب وجمٍل وعباراٍت ِضْمَن نصوٍص َقصيَرٍة.- ٩

ِكتاَبِة بيِت ِشعٍر اأْو ُجْمَلٍة اأْو ِعباَرٍة َوْفَق َقواِعِد َخطَِّي النَّْسِخ والرُّقَعِة.- ١٠

ِتِهم، َوُمْجَتَمِعِهم، َوبيَئِتِهم...- ١١ َتَمثُِّل ِقَيٍم واتجاهات اإْيجابيٍَّة تُجاَه ديِنِهم، َولَُغِتهِم، َوَوَطِنِهم، َواأمَّ
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الَوْحَدُة ال�أولى

النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في فَِلْسطيَن
ال�ْسِتماُع

      

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� (، َونُجيُب َعِن ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )الطِّبُّ الَعَربِيُّ

ما اأساُس ِعْلِم الَعقاقيِر الُمَتعاَرِف َعَلْيِه الَيْوَم؟- ١

لَِمْن َيعوُد الَفْضُل في َتْعميِق َمْعِرَفِة الَخصائِِص الِعلاِجيَِّة للنَّباتاِت؟- ٢

؟- ٣ ما الَمْقصوُد بِالطِّبِّ الَعَربِيِّ

بَِم َتَميََّز الطِّبُّ الَعَربِيُّ َعِن الطِّبِّ الَغْربِيِّ َقديماً؟- ٤

أِطّباُء الَعَرُب َعلى َتْحقيِقها؟ - ٥ ما الَمْسؤولِيَُّة الَّتي َعِمَل ال�

َفِر والتَّْرحاِل اإِلى بِلاٍد اأْخرى؟- ٦ أِطّباُء الَعَرُب بِالسَّ لِماذا قاَم ال�
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النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في فَِلْسطيَن 

)فريق التّاأليف(                                                   
الِقراَءُة

  َحبا اللُّه ِفَلْسطيَن َمْوِقعاً ُجْغرافّياً ُمَتَميِّزاً؛ َجَعَلها ُمْلَتقى الُمَؤثِّراِت 

َعْت َتضاريُسها ِمْن ِجباٍل، َوُسهوٍل،  َتَنوَّ ْحراِويَِّة، َحْيُث  الَبْحِريَِّة والصَّ

عاً في الُمناِخ والتُّْرَبِة؛ كُلُّ هِذِه الَعواِمِل  واأْوِدَيٍة، واأْغواٍر، َكما َوَهَبها َتَنوُّ

فيها  الَّتي  والنَّباتاِت  الزُّروِع  ِمَن  َشتّى  بِاألواٍن  َتْزهو  ِفَلْسطيَن  َجَعَلْت 

الَجماُل والفائَِدُة، َوِمْنها النَّباتاُت الِعْطِريَُّة.

هوِل، والِوْدياِن،  حارى، والسُّ يَُّة الِعْطِريَُّة في الصَّ    َتْنَتِشُر النَّباتاُت الَبرِّ

نْساِن، َولَها رائَِحٌة  ِل ال�إِ والِجباِل، َوِهَي النَّباتاُت الّتي َتْنُبُت دوَن َتَدخُّ

ها ِمْن َقريٍب اأْو َبعيٍد. نْساُن اإِذا ما اْشَتمَّ ِعْطِريٌَّة َزِكيٌَّة، َيْنَتِعُش ال�إِ

نْساِن، تُْسَتْخَرُج  يٌَّة َكبيَرٌة؛ َفِهَي َدواٌء َوِغذاٌء لِلاإِ     َولَِهِذِه النَّباتاِت اأَهمِّ

ِفَلْسطيَن  النَّباتاِت في  اأْشَهِر هِذِه  َوِمْن  الِعْطِريَُّة،  الزُّيوُت والرَّوائُِح  ِمْنها 

ْعَتُر، والميَرميَُّة، والّشيُح، واإْكليُل الَجَبِل، والبابونِج، والِجْعَدُة...،  الزَّ

اأْشَهَر  اأنَّ  َبْيَد  يَُّة.  والطِّبِّ الِغذائِيَُّة  اْسِتْخداماتُُه  النَّباتاِت  هِذِه  ِمْن  َولُِكلٍّ 

ْعَتِر الَّذي اأْطَلَق  تِْلَك النَّباتاِت، واأْكَثَرها اْسِتْعمال�ً في ِفَلْسطيَن نَباُت الزَّ

أْخَضَر(، َفلا َيكاُد َبْيٌت َيْخلو ِمْنُه.  َعَلْيِه َبْعُض النّاِس )َذَهَب ِفَلْسطيَن ال�

أَبِديِّ لِْلاأْرِض  ، َوِعْشِقِه ال� ْعَتُر بِِغذاِء الِفَلْسطيِنيِّ التَّْقليِديِّ اْرَتَبَط الزَّ

َعلاقٌة  َوِهَي  َوَخْيراتِِه،  ْيتوِن  الزَّ بَِزْيِت  الغالِِب-  -في  َمْقروناً  والَوَطِن، 

اأْبَرَزها اأَدباُء ِفَلْسطيَن، َفِمْنُهْم َمْن قاَل:

ْعَترْ      َولِكنّي اأِحبَُّك َمْوِطني اأْكَثْر  ْيتوَن والزَّ ْيَت والزَّ اأِحبُّ الزَّ

، َوُهَو ُيَمثُِّل  ْعَتُر اإَِذْن َرْمٌز حاِضٌر في الثَّقاَفِة والتّاريِخ الِفَلْسطيِنيِّ فالزَّ

َتْزهو: َتْفَخُر.

َشتّى: َجْمـــــُع َشتيت، 
بَِمْعنى ُمْخَتِلف.

َزِكيَّة:ذات رائَِحٍة َعِطَرٍة.
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أْرِض َيْوَم اأْن كاَن هذا النَّباُت  حالََة ُصموٍد َوِعْشٍق َوَتواُصٍل َمَع ال�

اأِو  أْكِل،  ال� أْغراِض  لِ� الَبراري والِجباِل، َسواًء  ِمَن  النّاُس  َيْجَمُعُه  يّاً،  َبرِّ

التِّجاَرِة، َقْبَل اأْن َيْبَداأ الِفَلْسطيِنّيون بِِزراَعِتِه في َمزاِرِعِهْم في تِْسعيِنّياِت 

ِمْن  َمكََّنْت  َحديَثٍة؛  بَِوسائَِل  ِزراَعِتِه  في  ِع  التََّوسُّ ثُمَّ  الماضي،  الَقْرِن 

نْتاِج، َوَعَدِد الَقْطفاِت ِمْن َثلاٍث اإِلى َخْمِس َمّراٍت  يَِّة ال�إِ ُمضاَعَفِة َكمِّ

في العاِم.

ْعِبيَِّة،  الشُّ الّديكّي، وال�لِتهاباِت  عاِل  السُّ ْعَتُر في ِعلاِج  الزَّ ُيساِعُد 

ْبِو، َوَيْعَمُل َعلى َتْقِوَيِة الِجهاِز الَمناِعيِّ والَعَضلاِت، َوَعَضَلِة الَقْلِب،  والرَّ

ٌط لَها، َوُيعالُِج الِتهاباِت  َمِويَِّة، َوُمَنشِّ ْوَرِة الدَّ ٌر لِلدَّ َوُهَو ُمَسكٌِّن لِْلاآل�ِم، َوُمَطهِّ

الَمسالِِك الَبْولِيَِّة، والَمثانَِة، والِتهاباِت الَحْلِق والَحْنَجَرِة، َوُيساِعُد َعلى 

َوَيْمَنُع  لِْلِفْطِريّاِت والطَُّفْيِلّياِت،  َوُهَو طاِرٌد  الَمِعَدِة،  ِمَن  الغازاِت  َطْرِد 

َوُيْنَصُح  ْرقاِء،  الزَّ بِالِمياِه  َواإِصاَبَتها  الَعْيِن،  َوَجفاَف  راييِن،  الشَّ َتَصلَُّب 

أنَّه ُمَقوٍّ لِلّذاِكَرِة.  بِاإِْعطائِِه لِلطََّلَبِة؛ لِ�

ْعَتُر َمَع الماِء، َوُيْشَرُب كالّشاِي، َوَيَتناَوُل الَمريُض كاأساً  ُيْغلى الزَّ

ِة اأيّاٍم، َولَُه  ْعَتِر في الَيْوِم الواِحِد، َولِِعدَّ واِحَدًة اإِلى َثلاِث كُؤوٍس ِمَن الزَّ

ْعِبيَِّة: اإِنَّها  َفوائُِد َيقوُل فيها الَعطّاروَن والُمْهَتّموَن بِالطِّبِّ والَوْصفاِت الشَّ

َصْيَدلِيٌَّة ُمَتكاِمَلٌة.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

ِع النَّباتاِت في ِفَلْسطيَن.  نَْذكُُر الَعواِمَل الطَّبيِعيََّة الَّتي ساَعَدْت َعلى َتَنوُّ

 ما الَمْقصوُد بِالنَّباتاِت الِعْطِريَِّة؟ 
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ُد اأْبَرَز النَّباتاِت الِعْطِريَِّة الَّتي َتْنمو في ِفَلْسطيَن.  نَُعدِّ

ْعَتِر. ُح دل�لََة ال�ْسِم الَّذي اأْطِلَق َعلى نَباِت الزَّ  نَُوضِّ

ْعَتِر؟   َكْيَف َعِمَل الِفَلْسطيِنّيوَن َعلى ِزياَدِة اإِنْتاِج الزَّ

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

نََتْيِن فيما َياأْتي:  ُح الَفْرَق في َمْعنى الَكِلَمَتْيِن الُمَلوَّ نَُوضِّ
اأ- َحبا اللُّه ِفَلْسطيَن َمْوِقعاً ُجْغراِفّياً ُمَتَميِّزاً.

َرٍة. ب- َحبا الطِّْفُل في ِسنٍّ ُمَبكِّ

ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، ُولَِد في َقْرَيِة َسَمَخ  اأْحَمُد ُحَسْين ُمْفِلح )١٩٤٠ - ٢٠١٤م( شاِعٌر ِفَلْسطيِنيٌّ

َرْت اأْسَرتُُه َبْعَد نَْكَبِة ١٩٤٨م اإِلى سوِريََّة، َدَرَس الُحقوَق واللَُّغَة  ِة َطَبِريَّـَة، ُهجِّ َعلى ِضفَّ

اإِلى  بِالَحنيِن  ِشْعُرُه  َوَتَميََّز  ُمَبكَِّرٍة،  ِسنٍّ  في  ْعَر  الشِّ نََظَم  ِدَمْشَق،  جاِمَعِة  في  الَعَربِيََّة 

ْعِريَِّة: َقناديُل َطَبِريََّة، َوَحبيَبتي بيسان. ِفَلْسطيَن، َوِمْن اأْبَرِز اأْعمالِِه الشِّ

بيساُن 

يّاِن ِمْسٌك  َوَعْنَدُم؟اأما زاَل في َعْيَنْيِك َصْيٌف واأنُْجُم َوفي َسْهِلِك الرَّ

َزنابٌِق َتْيِن  فَّ الضِّ َبْيَن  زاَل  تَُهْدِهُد َشْوَق الَغْوِر، والَغْوُر َيْنِسُم؟اأما 

واأْرُسُمُخذيني، لََقْد اأْشَعْلُت كُلَّ َمراِكبي اأضيُع  ْفلى  الدِّ غاَبِة  اإِلى 

اأَخيُِّمواأنُْقُش اأْشعاري َعلى َخْصِر تيَنٍة ْيَزفوِن  الزَّ ِظلاِل  َوَتْحَت 

َتْغَتفي الَبساتيِن  اأنْفاُس  بَِنْفِسَي َحّسوُن الَجليِل الُمَنْمَنُمبَِنْفِسَي 

ني ُردَّ ريَعِة  الشَّ نَْهَر  يا  اإِلى َصْدِرها الحاني اأُشمُّ واألْثُُمَحنانَْيَك 

َعْنَدُم: نَباٌت ُيْصَبُغ بِِه.

تَُهْدِهُد: تُداِعُب، 
ٍة. َوتَُحرَُّك بِِخفَّ

الدِّْفلى: َشَجرٌ اأْخَضرُ َحَسُن 
أْوِدَيِة. الَمْنَظِر َيكوُن في ال�

الزَّْيَزفوِن: َشَجرٌ َحَرجيٌّ لَُه 
َزْهرٌ اأْبَيُض، ذو رائَِحةٍ َعِطَرةٍ.

الُمَنْمَنمُ: الُمزَْخرَُف. الُمرَقَُّش.

َحنانَْيَك: َرْحَمًة لََك.



٦

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

؟ ْعِريِّ ُة لِلنَّصِّ الشِّ  ما الِفْكَرُة العامَّ

 ما الَّذي َطَلَبُه الّشاِعُر ِمْن بيساَن في الَبْيِت الثّالِِث؟

ريَعِة( في الَبْيِت الّساِدِس؟  ما الَمْقصوُد بِـ )نَْهِر الشَّ

أْبياِت؟   ما العاِطَفُة الُمَسْيِطَرُة َعلى الّشاِعِر في ال�

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الِفْعُل الُمضارُِع

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

أولى الَمْجموَعُة ال�

ٌد والَِدْيِه، َوَيْسَتِمُع اإِلى نَصائِِحهما.- ١ ُيطيُع ُمَحمَّ

ياَضِة.- ٢  َتْسَتْثِمُر اأَمُل اأْوقاَت الَفراِغ في ُمماَرَسِة الرِّ

 اأَتعاَوُن َمَع ُزملائي في الُمحاَفَظِة َعلى نَظاَفِة الَمْدَرَسِة.- ٣

أْرَض بِِفلاَحِتها، َوال�ْعِتناِء بِها.- ٤ ُر ال�  نَُعمِّ

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة

َعَلْينا اأْن نَتَِّحَد في ُمواَجَهِة الِمَحِن. - ١
َر َعْن َتْقديِم الَعْوِن لِْلُمحتاجيَن. - ٢ لَْن اأتاخَّ

َق النَّجاَح.   - ٣ اأيُّها الطّالُب، نَظِّْم َوْقَتَك؛ َكْي تَُحقِّ

الَمْجموَعُة الثّالَِثُة

لَْم اأْهِمْل في اأداِء واِجباتي. - ١
تي.- ٢ ْمُس، َولّما نَْرِجْع ِمْن ِزياَرِة َجدَّ غاَبِت الشَّ
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ْق كُلُّ ثريٍّ ِمْن مالِِه َعلى الُفَقراِء.      - ١ لَِيَتَصدَّ

ْد في ُمساَعَدِة جيرانَِك. - ٢ ل� َتَتَردَّ

أْمِثَلِة َجميِعها، نَِجُدها اأْفعال�ً مضاِرَعًة، َوِعْنَد التَّدقيِق في  نََة في ال�  بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

ُر( نَِجُدها َمْرفوَعًة، َوَعلاَمُة  اأْفعاِل الَمْجموَعِة ال�أولى )ُيطيُع، َيْسَتِمُع، َتْسَتْثِمُر، اأَتعاَوُن، نَُعمِّ

أنَّها لَْم تُْسَبُق باأيٍّ ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب، اأِو الَجْزِم.  ُة؛ لِ� مَّ َرفِعها الضَّ

َق(؛ نَِجُدها َمْنصوَبًة، َوَعلاَمُة نَْصِبها  َر، تَُحقِّ  َوبِالنََّظِر اإِلى اأْفعاِل الَمْجموَعِة الثانَِيِة )نَتَِّحَد، اأتاأخَّ

آتَِيِة: )اأْن، لَْن، َكْي( . الَفْتَحُة، َوَقْد ُسِبَقْت بَِحْرٍف ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب ال�

ْد(؛ نَِجُد اأنَّها َمْجزوَمًة، َوَعلاَمُة َجْزِمها  ْق، َتَتَردَّ  اأّما اأْفعاُل الَمْجموَعِة الثّالَِثِة )اأْهِمْل، نَْرِجْع، َيَتَصدَّ

أْمِر، ل� النّاِهَية(. آتَِيِة: )لَْم، لَّما، ل�ُم ال� كوُن، َوَقْد ُسِبَقْت بَِحْرٍف ِمْن اأْحُرِف الَجْزِم ال� السُّ

 - ُيرفُع الِفْعُل الُمضاِرُع، اإِذا لَْم ُيْسَبْق بَِحْرٍف ناِصٍب، اأْو جاِزٍم، َوَعلاَمُة َرْفِعِه 

ُة. مَّ الضَّ

آتَِيِة: ) اأْن، لَْن،  - ُينصُب الِفْعُل الُمضاِرُع، اإِذا ُسِبَق بِاأَحِد اأْحُرِف النَّْصِب ال�

َكْي(، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة. 

آتَِيِة: )لَْم، لَّما، ل�ُم  - ُيْجَزُم الِفْعُل الُمضاِرُع، اإِذا ُسِبَق بِاأَحِد اأْحُرِف الَجْزِم ال�

كوُن.  أْمِر، ل� النّاِهَية(، َوَعلاَمُة َجْزِمِه السُّ ال�

 َنْسَتْنِتُج:

 َتْدرْيباٌت 

َبِب:  أْفعاَل الُمضاِرَعَة، َوَعلاَمَة اإِْعرابِها فيما َياأْتي، َمَع َبياِن السَّ ُد ال�  نَُحدِّ

قاَل َتعالى:﴿  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ﴾.                      )الَكْهف: ٧٢(- ١

عاِل. - ٢ ْعَتُر في ِعلاِج السُّ ُيساِعُد الزَّ

َتْنَتِشُر النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في ُربوِع ِفَلْسطيَن. - ٣



8

قاَل َتعالى:﴿ ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی﴾.)الكهف:١٠٩( - ١

لَِتْكُتْب َدْرَسَك يا َسعيُد.     - ٢

َبُبَعلاَمُة اإِْعرابِِهالِفْعُل الُمضاِرُع السَّ

  

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

أْفعاَل الُمضاِرَعَة، َونَُصنُِّفها: َمْرفوعًة، َوَمْنصوَبًة، َوَمْجزوَمًة:  آتَِيَة، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج ِمْنها ال� نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

ْعَتُر َرْمزاً حاِضراً في الثَّقاَفِة والتّاريِخ الِفَلْسطيِنيِّ َفَحْسُب، َبْل هو اْسِتمراٌر ُيَمثُِّل  لَْم َيُكِن الزَّ

يّاً، َيْجَمُعُه النّاُس ِمَن الَبراري  أْرِض، ُمْنُذ اأْن كاَن هذا النَّباُت َبرِّ حالََة ُصموٍد َوِعْشٍق َوَتواُصٍل َمَع ال�

أْكِل، اأِو للتِّجاَرِة، وَقْبَل اأْن َيْبداأ الِفَلْسطيِنّيوَن بِِزراَعِتِه في َمزاِرِعِهْم في  أْغراِض ال� والِجباِل، َسواًء لِ�

عوَن في ِزراَعِتِه بَِوسائَِل َحديَثٍة؛ َمكََّنِت الُمزاِرَع ِمْن اأْن  تِْسعيِنّياِت الَقْرِن الماضي، اأَخذوا َيَتوسَّ

نْتاِج، َيْقِطُف ِمْنُه ما لَْم َيْقِطْفُه َقْبَل َذلَِك. َيَة ال�إِ ُيضاِعَف َكمِّ
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الِفْعُل الُمضارُِع

ِنَفُه. ال�أْهداُف: اأْن َيْسَتْخِرَج الطّالُب الِفْعَل الُمضاِرَع، َوُيصَّ

ؤاُل ال�أوَُّل: َنْسَتْخِرُج ال�أفعاَل الُمضارَِعَة ِمَن الُجَمِل ال�آتَِيِة، َونَصنُِّفها َحسَب الَجْدَوِل:  السُّ

الِفْعُل الُمضاِرُع الَمْجزوُمالِفْعُل الُمضاِرُع الَمْنصوُبالِفعُل الُمضاِرُع الَمرفوُعالُجْملُة

لْن ُيغاِدَر الِفَلْسطيِنيَّ اأْرَضُه. 

 َكْيَف َتْسَتْقِبُل َضيَفَك؟

اأريُد اأْن اأذهَب اإِلى الَمْسِجِد.

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

ارِع(.  اأ- الَحَرَكُة الُمناِسَبُة لّضْبِط الِفْعِل في ُجمَلِة )ل� َتلَعْب في الشَّ

ُة، الَكْسَرُة، الّسكوُن( مَّ  )الَفْتَحُة، الضَّ

ب- الِفْعُل الُمضاِرُع )َيضيع( في َقْولِنا: "لْن َيضيَع الَحقُّ": 

     )َمْرفوٌع، َمْنصوٌب، َمْجزوٌم، َمْجروٌر(

َمُك في الماِء.  ج- الِفْعُل الُمناِسُب لَِملِء الَفراِغ في ِعباِرة :........السَّ

    )َيعيَش، َيعيِش، َيعيُش، َيِعْش(

ليِم لِلِفْعِل الَّذي َيليِه. ؤاُل الثّالُِث: َنْملاأ الَفراَغ ِبَحْرِف النّْصِب الُمناِسِب َمَع الضْبِط السَّ السُّ

قيَن. ١- ............ نَْنَتِصر ما ُدْمنا ُمَتفرِّ

فطاَر مَع عائَِلتي. ٢- اأِحبُّ .......... اأَتناَول ال�إِ

ْمِس.  ُة الشَّ ٣- اْفَتْح نَواِفَذ الَمْنِزِل ....... َتْدُخَل اأِشعَّ

ورقــــة عـمــــــــل )١(



١0

     

الَوْحَدُة الثّانية :حاِدٌث َعلى الطَّريِق

                                                                )فريق التّاأليف(
الِقراَءُة

ُرَوْيداً،  ُرَوْيداً  َيْقَتِرُب  َبعيٍد،  ِمْن  قاِدٌم  ْسعاِف  ال�إِ َسّياَرِة  َصْوُت 

ْوُت، حْيُث انَْطَلَق اأْحَمُد َورامي  َوبِالُقْرِب ِمْن َمْدَخِل الَبْلَدِة َتَوقََّف الصَّ

أْمِر، َوما اإِْن َوَصلا اإِلى الَمكاِن الَّذي َتَتَوقَُّف فيِه َسّياَرُة  لِ�ْسِتطلاِع ال�

َحْوَل  َيَتَجْمَهروَن  الَبْلَدِة  اأْهِل  ِمْن  َمْجموَعًة  شاَهدا  َحتّى  ْسعاِف،  ال�إِ

أْرِض، فيما َتسوُد حالٌة ِمَن  َسّياَرٍة ُمَتَوقَِّفٍة، واأماَمها َشيٌء ُمْلًقى َعلى ال�

ّياَرِة، َوَيُدُه َعلى  الَهْرِج والَمْرِج. َوَبْيَنما كاَن ُهناَك شابٌّ -َيْبدو اأنَُّه الّسائُِق- َيْجِلُس َغْيَر َبعيٍد ِمَن السَّ

ْسعاِف ُيحاِولوَن اإِْبعاَد النّاِس، فيما كاَن اأْحَمُد َورامي َيْقَتِرباِن  َجبيِنِه ُمطاأِطَئ الّراأِس، كاَن ِرجاُل ال�إِ

: اآه...اآه...َوكانَِت الُمفاجاأُة...اإِنَُّه  ِمَن الَمْشَهِد َشْيئاً َفَشْيئاً، َوَتناهى اإِلى َمساِمِعِهما َصوُت َصِبيٍّ

َصديُقُهما اأْيَمُن...!! َحْيُث كاَن في َطريِقِه اإِلَْيِهما؛ لَِيْصَنعوا َمعاً طائَِرًة َوَرِقيًَّة. 

ْسعاِف اأْيَمَن، وانَْطَلَقْت بِِه اإِلى َمْشفى في الَمديَنِة، َبْيَنما َذَهَب اأْحَمُد َورامي  َحَمَلْت َسّياَرُة ال�إِ

ّياَرِة بِِه  ْبلاِغ والدْيِه بِما َحَدَث. َوفي الَمْشفى، َتَبيََّن اأنَّ ساَقُه َقْد كُِسَرْت؛ نَتيَجَة اْصِطداِم السَّ لِ�إِ

ِعْنَد ُعبوِرِه الّشاِرَع، َبعيداً َعْن َخطِّ الُمشاِة.

َر، َولََطَف".  َوفي الَمْشفى، اْقَتَرَب والُِد اأْيَمَن ِمَن الّسائِِق قائِلاً: ل� َتْقَلْق، الَحْمُد للِّه، "َقدَّ

أْيَمَن.  فاَء العاِجَل لِ� - الّسائُِق: ُشكراً يا َعّمي، واأَتَمنّى الشِّ

ألِْسَنِة في الَمْدَرَسِة، َفَقْد قاَل  َوِفي الَيْوِم التّالي، كاَن الحاِدُث الَمْوضوَع الذي َيدوُر َعلى ال�

أْمِس َيِجُب اأْن َيكوَن َدْرساً َيَتَعلَُّم ِمْنُه الَجميُع. الُمَعلُِّم باِسٌم قائِلاً: اإِنَّ ما َحَدَث بِال�

، َوهذا ما  أْمَر لَْن َيَتَوقََّف ِعْنَد هذا الَحدِّ فيما قاَل الُمَعلُِّم َوليٌد: َيِجُب اأْن نَِجَد َحّلاً؛ اإِذ اإِنَّ ال�

اأكََّدُه ُمديُر الَمْدَرَسِة بَِقْولِِه: هذا َصحيٌح، َوِمَن الواِجِب اأْن َيقوَم َوْفٌد ِمَن الَمْدَرَسِة بِِزياَرِة اأْيَمَن؛ 

لَِتْوِعَيِة  ُمحاَضراٍت؛  لَِتْقديِم  َة؛  الُمْخَتصَّ الِجهاِت  اأخاِطُب  َسْوَف  بَِدْوري  واأنا  َعَلْيِه،  لِلاْطِمْئناِن 

ْيِر.  الطََّلَبِة واأْولِياِء اأموِرِهْم َوالّسائِقيَن بَِضروَرِة ال�لِتزاِم بَِقوانيِن السَّ

ُرَوْيداً: َمْهلاً.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

ْوُت الَّذي كاَن قاِدماً ِمْن َبعيٍد؟  ما الصَّ

 نَِصُف الَمْشَهَد الَّذي شاَهَدُه اأْحَمُد َورامي. 

 ما الَّذي كاَن اأْيَمُن َوصديقاُه َيْنووَن ُصْنَعُه؟ 

 َكْيَف َتَعرََّضْت ساُق اأْيَمَن لِْلَكْسِر؟

ْرشاِديَِّة.  َمْت في الُمحاَضَرِة ال�إِ  نَْذكُُر النَّصائَِح الَّتي قُدِّ

نَِة:  ُح الَفْرَق في الَكِلماِت الُمَلوَّ  َمهّمٌة بيتّيٌة:  نَُوضِّ

نْساِن.  ْيِر َيْحَفُظ َحياَة ال�إِ اأ- ال�لِتزاُم بَِقوانيِن السَّ

ب- الطّالُِب النَّبيُه َيْحَفُظ الَقصيَدَة. 

ديُق الَجميَل لَِصديِقِه.  ج- َيْحَفُظ الصَّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

فِْعُل ال�أْمِر

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

أْتِقياِء. - ١  اْحِرْص َعلى ُمجالََسِة ال�

ياَضِة. - ٢  واِظْب َعلى ُمماَرَسِة الرِّ

 اْسَتِمْع اإِلى نَصيَحِة الوالَِدْيِن. - ٣

دائِماً،  َمْبِنيٌَّة  َوهَي  اأْمر،  اأْفعاَل  نَِجُدها  َجميِعها،  أْمِثَلِة  ال� في  نََة  الُمَلوَّ الَكِلماِت  بُِملاَحَظِتنا   

ُمْخَتِلَفٍة،  بِاأْعماٍل  الِقياُم  فيها  ُطِلَب  اأْمٍر  اأْفعاُل  ِهَي  اْسَتِمْع(  واِظْب،  )اْحِرْص،  أْفعاُل  فال�

كوِن. َوجاَءْت َمْبِنّيًة َعلى السُّ
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أْمِر َمْبِنيٌّ دائِماً.  - ِفْعُل ال�

آِخِر.  كوِن اإِذا كاَن َصحيَح ال� أْمِر َعلى السُّ - ُيْبنى ِفْعُل ال�

 َنْسَتْنِتُج:

 َتْدرْيباٌت 

آتَِيِة:  أْمِر في الُجَمِل ال�  نَُعيُِّن اأْفعاَل ال�

قاَل َتعالى:﴿ڇ  ڇ  ڇ  ﴾        )الّشعراء: ٢١٤(    - ١

اأْحِسْن اإِلى جيرانَِك.- ٢

اْعِزْم اأْمَرَك، ثمَّ توكَّْل َعلى اللِّه.- ٣

اأْقِبْل َعلى اللِّه بَِتْوَبٍة صاِدَقٍة. - ٤

آتَيَة اإِلى اأْفعاِل اأْمٍر، ثُمَّ نوظُِّفها في ُجَمٍل ُمفيَدٍة: أْفعاَل ال� ُل ال�  نَُحوِّ

)َقَراأ، َرَسَم، ُيساِعُد، اأنَظُِّف(

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

أْمِر لِلتَّْعبيِر َعّما َياأْتي: نَْكُتُب ِفْقَرًة باْسِتْخداِم اأْفعاِل ال�

ْبِر َعلى ما اأصاَبُه.  أْمِر بِالَمْعروِف، َوالصَّ لاِة، َوالُمحاَفَظِة َعَلْيها، َوال� قاَمِة الصَّ اأراَد اأٌب اأْن َياأُْمَر اْبَنُه بِاإِ

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

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

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



١3 

ْملاُء   ال�إِ

علامتا التَّْرقيِم: الفاِصَلة، والنُّْقَطة

ٍة، ِمْنها:  الفاِصَلُة، َوَرْمُزها )،( تاأتي في َمواِضَع ِعدَّ

اأ- َبْيَن الُجَمِل الَقصيَرِة الُمتَِّصَلِة الَمْعنى الَّتي تَُشكُِّل في َمْجموِعها َمْعًنى تاّماً، ِمْثَل: َياأْتي 

ألَْفُة، َوَتليُن لَُه  أْفِئَدُة، َوَتْزداُد َبْيَن النّاِس ال� َرَمضاُن، َفَتْنَشِرُح لَُه النُّفوُس، َوتَُسرُّ بَِطْلَعِتِه ال�

الُقلوُب، َوُيَهنُِّئ َبْعُضُهْم َبْعضاً.

ب- َبْعَد الُمنادى، ِمْثَل: يا باِغَي الَخْيِر، اأْقِبْل.

   َوِمثل: يا فاِطَمُة، َجزاِك اللُّه َخْيراً َعلى ُمساَعَدِة الُفَقراِء.

ْيِء َواأْقساِمِه، ِمْثَل: الُجْمَلُة ِقْسماِن: اْسِميٌَّة، َوِفْعِليٌَّة. ج- َبْيَن اأنْواِع الشَّ

 الُنْقَطُة، َوَرْمُزها ).(، َوتوَضُع في نِهاَيِة الُجْمَلِة اأْو الِفْقَرِة الّتي َتمَّ َمْعناها، ِمْثُل:

أَبِديَُّة.     - الُقْدُس َمديَنٌة َعريَقٌة، َوِهَي َبّواَبُة الّسماِء، َوعاِصَمُة ِفَلْسطيَن ال�

فائِدٌة:

   الغاَيُة ِمْن َوْضِع الفاِصَلِة اأْن َيْسُكَت ِعْنَدها الُمَتَكلُِّم َسْكَتًة َخفيَفًة؛

   َفَيتَِّضَح الَكلاُم.

آتَِيِة:  أْمِثَلِة ال�  نَُبيُِّن َسَبَب َوْضِع الفاِصلِة )،( والنُّْقَطِة ).( في ال�

الَكِلَمُة َثلاَثُة اأْقساٍم: اْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف.- ١

يا اأْول�دي، اْجَتِهدوا في َمياديِن الَخْيِر. - ٢

عوِب، وال�لِتزاُم بِها َدليٌل َعلى الُمواَطَنِة الُمْثلى.- ٣ ِم الشُّ يماِن، َوِهَي ُعْنواُن َتَقدُّ النَّظافُة ِمَن ال�إِ
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الِقراَءُة

أّخاَذُة الَودوُد  ، ِهَي تِْلَك الَمديَنُة ال� ْسلاِميِّ   اإِْحدى ُدَرِر التّاريِخ ال�إِ

َزِة، َوَمديَنُة الَجماِل الخالِِد  ْكَرياِت التّاريِخيَِّة، والَمعالِِم الُمَتَميِّ الَغِنيَُّة بِالذِّ

ِسْحٍر  ِمْن  َتْمِلُكُه  بِما  الّراقي،  َفنَُّهم  الَفنّانيَن  ِمَن  َعَدداً  األَْهَم  الَّذي 

أْبَيِض الَّتي  خاصٍّ َصَنَعْتُه اأِزقَُّتها الُمْلَتِوَيُة، َوَمَمّراتُها َوِقباُبها ذاُت اللَّْوِن ال�

َس تِْلَك الَمديَنَة َبعيداً  َتْحَتِضُن َمْسِجَد ُعْقَبَة ْبِن ناِفٍع، القائِِد الَّذي اأسَّ

أْعداِء، َوُمْنَطَلقاً لُِجيوِشِه الفاتَِحِة  َعِن الُعْمراِن؛ لَِتكوَن اآِمَنًة ِمْن ُهجوِم ال�

أْسواُر بِِقلاِعها؛ لُِتْعطَي هذِه  ، َوَحْوَل اأْحيائِها َتحوُم ال� ْفريِقيِّ ماِل ال�إِ للشَّ

َمِن الحاِضِر.  الَمديَنَة صوَرًة ِمْن خاِرِج الزَّ

اإِنَّها َمديَنُة الَقْيَرواِن التّونِِسيَُّة الَّتي اأْطِلَق َعَلْيها )رابَِعُة الثَّلاِث( َبْعَد َمكََّة 

َرِة، والُقْدِس، في َدل�لٍَة واِضَحٍة َعلى َمكانَِتها  الُمَكرََّمِة، والَمديَنِة الُمَنوَّ

الّديِنيَِّة، َوهَي َتَقُع على ُبْعِد ِمَئٍة َوِستّيَن كيلو ِمْتراً َجنوَب العاِصَمِة تونَِس. 

ُة، والَمْكَتباُت الُمْلَحَقُة بِالَجواِمِع  اأنِْشَئْت في الَقْيَرواِن الَمْكَتباُت العامَّ

والَمدارِس، َوكانَْت هذِه الَمْكَتباُت َمْفتوَحًة اأماَم الّدارِسيَن، َتُضمُّ نَفائَِس 

أميُر  الُكُتِب، َوِمْن اأْشَهِر هذِه الَمْكَتباِت )َبْيُت الِحْكَمِة( الَّذي اأنْشاأُه ال�

هاروُن  َسُه  اأسَّ الَّذي  الِحْكَمِة  لَِبْيِت  ُمحاكاًة  ؛  أْغَلبيُّ ال� الثّاني  اإِْبراهيُم 

الطِّبِّ  لَِمْدَرَسِة  نَواًة  الَمْكَتَبُة  هذِه  كانَْت  َحْيُث  َبْغداَد،  في  الرَّشيد 

الَقْيَروانِيَِّة. َكما كاَن لَها َدْوٌر َعظيٌم في اإِْثراِء الَحَرَكِة الِعْلِميَِّة في بِلاِد 

ِعْلِمّياً  َمْعَهداً  ذلَِك-  اإِلى  ضاَفِة  -بِال�إِ كانَْت  اإِْذ  َطويٍل؛  لَِزَمٍن  الَمْغِرِب 

، والتَّْرجَمِة ِمَن اللُّغاِت الّلاتيِنيَِّة، َوَمركزاً لَِنْسِخ  ْرِس والَبْحِث الِعْلِميِّ لِلدَّ

َهُر َعلى  ُتُهُم السَّ ْشراَف َعَلْيها َحَفَظٌة َمَهمَّ الُمَصنَّفاِت، َوكاَن َيَتولّى ال�إِ

األَْهَم: اأْوحى اإِلى.

َتحوُم: تُحيُط.

الَنفائَِس: الَقيَِّمَة.

اإِْثراِء: َتْطويِر.

الَوْحَدُة الثّالثة: َمديَنُة الَقْيَرواِن راِبَعُة الثَّلاِث
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ِحراَسِة ما َتْحَتويِه ِمْن كُُتٍب، َوَتْزويُد َطَلَبِة الِعْلِم الَّذيَن َيْرتادونَها بِما 

ُيْعَرُف  كاَن  ناِظٌر  الَحَفَظَة  هؤل�ِء  َوَيْراأُس  الُكُتِب،  هِذِه  ِمْن  َيْلَزُمُهْم 

بِصاِحِب َبْيِت الِحْكَمِة. 

فيها  َيَتعانَُق  َمديَنٍة  َِسْحَر  الَعتيَقِة،  الَمديَنِة  ِسْحَر  الَقْيَرواُن  َتْمَتِلُك 

الَوَرُع والتُّراُث، َففي اأْسواِقها َيْكَتِشُف الّزائُِر اأْكَثَر ِمْن َكْنٍز، َفهذا ُدكّاٌن 

أْحِذَيِة  َيْعِرُض الَمْرقوَم بِاألْوانِِه الَعديَدِة، َوذاَك ُدكّاٌن َيْخَتصُّ بِِصناَعِة ال�

بِِصناَعِة  َيْخَتصُّ  ُدكّاٌن  جانِِبِه  واإلى  َزِة،  الُمَطرَّ روِج  والسُّ التَّْقليِديَِّة، 

اأْعمالَُهم،  ُيباِشروَن  الِحْرِفّيوَن  َوُهناَك  النُّحاِسيَِّة،  أَدواِت  وال� الَخَزِف 

واأْشكالِها،  بِاألْوانِها،  الَمْشهوَرة  الَقْيَروانِيَِّة  رابِيِّ  الزَّ ِصناَعة  َوُخصوصاً 

َحَلِويّاتِها  ِق  َتَذوُّ دوَن  الَقْيَرواِن  ِزياَرُة  ُيْمِكُن  َول�  ِصناَعِتها،  َوَجْوَدِة 

هيَرِة، واأْشَهُرها )الَمْقروُض( الَمْحُشوُّ بِالتَّْمِر، اأِو اللَّْوِز.                     الشَّ

ُيْذَكُر اْسُم بانيها القائِِد الَعَربِيِّ ُعْقَبَة  تُْذَكُر َمديَنُة الَقْيَرواِن  ِعْنَدما 

ابِن ناِفٍع، َوَقْولَُتُه الَمْشهوَرُة الَّتي قالَها ِعْنَدما َبَلَغ في فُتوحاتِِه الُمحيَط 

بِاأْعلى َصْوتِِه:"اللُّهمَّ  َوَيْصُرُخ  ماِء،  السَّ اإِلى  َيَدُه  َيْرَفُع  َوُهَو   ، أْطَلِسيَّ ال�

اللِّه  بِلاِد  لََمَضْيُت في  الَبْحُر  َولَْول� هذا  الَمْجهوَد،  َبَلْغُت  اأنّي  اْشَهْد 

اأقاتُِل َمْن َكَفَر بَِك؛ َحتّى ل� ُيْعَبَد اأَحٌد دونََك".  

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

ْيِن، نَْذكُُرُهما.   لَِعَبْت َمديَنُة الَقْيَرواِن َبْعَد اإِنْشائِها َدْوَرْيِن ُمِهمَّ
ناعاُت التُّراثِيَُّة الَّتي اْشُتِهَرْت بِها َمديَنُة الَقْيَرواِن؟   ما الصِّ

 َمِن القائُِد الَّذي َبنى َمديَنَة الَقْيَرواِن؟ 

الَوَرِع: التَّْقوى.

َز، اأو  الَمْرقـــوَم: الُمَطــــرَّ
الَمكتوَب.

ْربَِيُة،  : ُمْفَرُدها الزُّ رابِيِّ الزَّ
َوِهَي الُبُسِط.

الَمـْقـروُض: نَــــْوٌع ِمـــــَن 
الَحَلِويّاِت.
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 َمهّمٌة بيتّيٌة:

نَِة:  ُح الَفْرَق في معنى الَكِلماِت الُمَلوَّ   نَُوضِّ
اأ- َيْراأُس الَحَفَظَة ناِظٌر ُيَسّمى صاِحَب َبْيِت الِحْكَمِة. 

 الُمْؤِمُن ناِظٌر اإِلى ِرضا اللِّه. ب- 

 َهَبَطِت الطّائَِرُة وال�أُب ناِظٌر اإِلَْيها؛ لِ�ْسِتْقباِل َولَِدِه. ج- 

  الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

 )الفاِعُل(

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

الَمْجموَعُة ال�أولى                      

تُْعطي الَقْيَرواُن صوَرًة تاريِخيًَّة.       - ١

أَدباُء َعلاَقَة الِفَلْسطيِنيِّ باأْرِضِه.   - ٢ اأْبَرَز ال�

ُة في الَقْيَرواِن.    - ٣ انَتَشَرِت الَمْكَتباُت العامَّ

ّياً َعْن َفوائِِد النَّباتاِت.  - ٤ اأْجرِت العالِمـتاِن َبْحثاً ِطبِّ

َقَصَد الّداِرسوَن ِمَن الَمْغِرِب الَعَربِيِّ َمديَنَة الَقْيَرواِن. - ٥

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة

اِهَيِة. ألْواِن الزَّ بوا ُرسوماتِِهْم بِال� أْطفاُل َخضَّ ١- شاَرْكُت في الُمساَبَقِة الثَّقاِفيَِّة.  ٢- ال�
دا: يا بيساُن، اإِنّا ُمَتيَّماِن. ٣- ُطْفنا بِالَبْيِت الَعتيِق.             ٤-الّشاِعراِن َردَّ

نََة في ِكْلتا الَمْجموَعَتْيِن، نَِجُد اأنَّها َوَرَدْت في ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة. َففي   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

الَمْجموَعِة ال�أولى، نُلاِحُظ اأنَّها جاَءْت َعلى صوَرِة اْسٍم ظاِهٍر قاَم بِالِفْعِل الَّذي َسَبَقُه؛ لِذا 

آتَِي: َمِن الَّذي اأْعطى صوَرًة تاريِخيًَّة؟ َوَمْن اأْبَرَز  َي )الفاِعَل(، َولِلتَّاأكُِّد ِمْن ذلَِك، نَْساأُل ال� ُسمِّ

ّياً؟ َوَمِن  َعلاَقَة الِفَلْسطيِنيِّ بِاأْرِضِه؟ َوما الَّذي انَْتَشَر في الَقْيَرواِن؟ َوَمِن الَّذي اأْجرى َبْحثاً ِطبِّ

أَدباُء، الَمْكَتباُت،  الَّذي َقَصَد َمديَنَة الَقْيَرواِن؟ َفاإِنَّ الَجواَب َسَيكوُن َعلى الَتْرتيِب )الَقْيَرواُن، ال�
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َة ِهَي َعلاَمُة  مَّ العالِمتاِن، الّداِرسوَن(، َوبِالتّالي، َفاإِنَّ كُّلاً ِمْنها فاِعٌل َمْرفوٌع. َونُلاِحُظ اأنَّ الضَّ

أنَّها ُمْفَرٌد، َوَجْمُع َتْكسيٍر، َوَجْمُع ُمَؤنٍَث سالٌِم َعلى  أَدباُء، والَمْكَتباُت(؛ لِ� ِرْفِع )الَقْيَرواُن، وال�

ْفِع في )الّداِرسوَن(  أنَُّه ُمَثنّى، َوعلاَمُة الرَّ ألُِف؛ لِ� ْفِع في)عالِمتاِن( َفِهَي ال� التَّْرتيِب، اأّما َعلاَمُة الرَّ

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. الواُو؛ لِ�

أْمِثَلَة في الَمْجموَعِة الثّانَِيِة، نَِجُد اأنَّ الفاِعَل في كُلِّ ُجْمَلٍة جاَء َعلى صوَرِة َضميٍر  ْلنا ال�  َواإِذا تاأمَّ

َكُة، َوواُو الَجماَعِة، َونا الفاِعليَن، واألُِف  ْفِع الُمَتَحرِّ ُمتَِّصٍل بِالِفْعِل، َوِهَي َعلى التَّْرتيِب )تاُء الرَّ

ال�ْثَنْيِن(، َوِهَي َمْبِنيٌَّة، في َمَحلِّ َرْفِع فاِعٍل. 

١- الفاِعُل: اْسٌم َمْرفوٌع َيُدلُّ َعلى َمْن قاَم بِالِفْعِل، َوُهو اأحُد ُرْكَنِي الُجْمَلِة الِفْعِليَِّة.

٢- ِمْن ُصَوِر الفاِعِل: 

اأ- ال�ْسُم الظّاِهُر: )الُمْفَرُد، َوالُمَثنّى، َوَجْمُع الَتْكسيِر، َوَجْمُع الُمَؤنَِّث السالُِم، 

َوَجْمُع الُمَذكَِّر السالُِم(. 

َكُة، َو)نا( الفاِعليَن، َواألُِف ال�ْثَنْيِن،  ْفِع الُمَتَحرِّ ميُر الُمتَِّصُل: )تاُء الرَّ ب- الضَّ

َوواُو الَجماَعِة(. 

َجْمَع  اأْو  َتْكسيٍر،  َجْمَع  اأْو  ُمْفَرداً،  اإِذا كاَن  ُة(؛  مَّ )الضَّ الفاِعِل:  َرْفِع  َعلاَمُة   -٣

ألُِف( اإِذا كاَن ُمَثنّى، و)الواُو( اإِذا كاَن َجْمَع ُمَذكٍَّر سالماً. ُمَؤنٍَّث سالِماً، َو)ال�

نَُّه َيكوُن َمْبِنّياً، في َمَحلِّ َرْفٍع. ٤- اإِذا جاَء الفاِعُل َضميراً، َفاإِ

 َنْسَتْنِتُج:

  

 َتْدرْيباٌت 

ُد صوَرَتُه فيما َياأْتي:   نَْسَتْخِرُج الفاِعَل، َونَُحدِّ

قاَل َتعالى:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ﴾.        )المؤمنون:١(- ١

قاَل َتعالى:﴿ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی﴾.            )الكهف:٦١(- ٢
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َم الُمَخيَُّم                          )سميح القاسم(- ٣ موا َتَقدَّ موا َتَقدَّ َتَقدَّ

َزَعموا َسَلْوتَُك لَْيَتُهْم        نََسبوا اإِلَيَّ الُمْمِكنا            )اإيِلّيا اأبو ماضي(  - ٤

 نَُوظُِّف كُلَّ اْسٍم ظاِهٍر ِمّما َياأْتي في ُجْمَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا، بَِحْيُث َيكوُن فاِعلاً: 

)الُعّماُل، الُمزاِرعوَن، فاِطَمُة، الُمَهْنِدَستاِن، الُمَعلِّماُت(

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

ِل، بِصوَرِة الفاِعِل في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي:  أوَّ نَِصُل الُجْمَلَة في الَعموِد ال�

 

صوَرُة الفاِعِلالُجْمَلُة 

َضميٌر ُمتَِّصٌل )األُِف ال�ْثَنْيِن(١- قال تعالى:﴿ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ ﴾.  )البقرة: ٣٢( 

َضميرٌ ُمتَِّصٌل )تاءُ الرَّْفِع الُمَتَحرَِّكُة(٢- قال تعالى:﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴾.    )الذّاريات: ٣٦( 

َضميٌر ُمتَِّصٌل )نا الفاِعليَن(٣- اْشَتَرْكُت في َحْمَلٍة لِْلُمحاَفَظِة َعلى البيَئِة الُمحيَطِة بِالَمْدَرَسِة. 

َضميٌر ُمتَِّصٌل )واُو الَجماَعِة(٤- اأْبَدَع الّلاِعباِن في الُمباراِة؛ فاأعادا لِْلَفريِق َحماَسَتُه. 

ْملاُء   ال�إِ

ُب  علاَمتا التَّْرقيِم: ال�ْسِتْفهاُم، َوالتََّعجُّ

 َعلاَمُة ال�ْستْفهاِم، َوَرْمُزها )؟( توَضُع في نِهاَيِة الُجْمَلِة ال�ْسِتْفهاميَِّة، ِمثُل: 

اأ- اأْيَن َتَقُع َمديَنُة الَقْيَرواِن؟ 

أنَْدلَُس؟  ب- َمتى َفَتَح الُمْسِلموَن ال�
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ج- ما اأْشَهُر الُمُدِن التّونِِسيَِّة؟

د- َهْل ُزْرَت َمديَنَة يافا؟

ْهَشَة والَعَجَب، ِمْثُل:  ِب، َوَرْمُزها )!(، توَضُع في نِهاَيِة الُجَمِل الَّتي تُثيُر الدَّ  َعلاَمُة التََّعجُّ

نْيا اإذا اجَتَمعا!  اأ- ما اأْحَسَن الّديَن والدُّ

ب- يا لََرْوَعِة ِجباِل ِفَلْسطيَن واأْوِدَيِتها! 

ج- اأْكِرْم بِالَعَرِب! 

د- ُسْبحاَن اللِّه! َوما شاَء اللُّه!

 نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُمناِسَبَة َبْيَن الَقْوَسْيِن فيما َياأْتي: 

َكْم كيلو ِمْتراً َتْبُعُد بيساُن َعْن َطَبِريََّة )  ( - ١

ما اأْرَوَع َوْحدَة الَمْقِدسّييَن َوِرباَطُهْم في الَمْسِجِد ال�أْقصى )  ( - ٢

َهْل تُشاِرُك في اأنِْشَطِة لَْجَنِة اللَُّغِة الَعَربِيَِّة )  ( - ٣

اأْجِمْل بَِتعاُوِن الجيراِن في نَظاَفِة َحيِِّهْم ) ( - ٤

َكْيَف َتْسَتْقِبُل َضْيَفَك )  ( - ٥

 التَّعبيُر 

َبْيَن  َعَربِيٌّ  َبْيٌت  َيِقُف  في مدينة يافا 

ُغْرَبَتُه،  َيْشكو  شاِهَقٍة  َدخيَلٍة  بِناياٍت 

نََتَخيُل َحدْيَثُه، َفماذا َيقوُل؟
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                                   علاماُت التَّْرقيِم

الُِب َعلامَة التَّرقيِم الُمناِسَبَة. ال�أْهداُف: اأْن َيَضَع الطَّ

ؤاُل ال�أوَُّل: َنْمَلاأ الَفراَغ ِبما ُيناِسُبُه:  السُّ

اأ- ِمْن َمواِضِع الفاِصَلِة: .............................................  

ب- تُْوَضُع الُنْقطُة في نِهاَيِة..........................................

ِب........................................... ج- َرْمُز َعلاَمِة التََّعجُّ

د- تُوَضُع َعلاَمُة ال�ْسِتْفهاِم في.......................................

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

اأ- اأْيَن َتَقُع َمديَنُة الّبْتراءِ )   ( َعلاَمُة التَّْرقيِم الُمناِسَبة:          ) ،     .     ؟        !    (   

ب- علامة التّرقيم التي توَضُع بعد المنادى: )الُنْقَطُة، الفاِصَلُة، َعلاَمُة التََّعُجِب، َعلاَمُة ال�ستفهاِم(

ِب هو:           )   ؛      ؟       !        ،  ( ج- َرْمُز َعلاَمِة التََّعجُّ

ؤاُل الثّالُِث: َنَضُع َعلامَة التَّْرقيِم الُمناِسَبة بيَن الَقْوَسْيِن فيما َياأْتي: السُّ

 اأ- اأْيَن ِكتاُبَك يا فْيَصُل )   ( هْل َحَلْلَت الواِجَب فيِه )   (

 ب- َهْل ُزْرَت َمديَنَة يافا )   (

أْمِر )  (  ج- اأنْواُع الِفْعِل َثلاَثٌة: الِفْعُل الماضي )  ( الِفْعُل الُمضاِرُع )  ( ِفْعُل ال�

              د- الُمَعلُِّم ُيْخِلُص في اأداِء ِرسالَِتِه )  ( 

 هـ- ما اأْجَمَل الطَّاوَس )   (

ورقــــة عـمــــــــل )2(



2١ 

     

الَوْحَدُة الّرابعة

الَبخيُل
ال�ْسِتماُع

   

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�   نَْسَتِمُع اإلى نصٍّ بُِعنواِن )َمْن اأنا؟(، ونجيُب َعِن ال�

؟- ١ ُث َعْنُه النَّصُّ أديُب الَّذي َيَتَحدَّ اأْيَن ُولَِد ال�

ْخُص. - ٢ يوِخ الَّذيَن َتَتْلَمَذ َعلى اأْيديِهْم هذا الشَّ نَْذكُُر َبْعَض ال�أساتَِذِة اأِو الشُّ

٣ - . ديُد لِْلِقراَءِة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن النَّصِّ ْخِص ُحبُُّه الشَّ ُعِرَف َعْن هذا الشَّ

فاُت الَخْلِقيَُّة والُخلُِقيَُّة الَّتي اتََّصَف بِها؟ - ٤ ما الصِّ

ْخُص في َعْهِد الَماأْموِن؟ - ٥ ما الَوظيَفُة الَّتي َتَولّ�ها هذا الشَّ
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 الَبخيُل 

                                                                                                             
الِقراَءُة

عاَش َرُجٌل َبخيٌل في َقْرَيٍة نائَِيٍة، كاَن َمْعروفاً َبْيَن اأْهِل َقْرَيِتِه بِهِذِه 

ِة  ْغِم ِمْن اأنَُّه َوِرَث َعْن اأبيِه َثْرَوًة هائَِلًة، َوَقْد َبَلَغ ِمْن ِشدَّ َفِة، َعلى الرَّ الصِّ

، َيِقُف  أْمٍر َضروِريٍّ ُبْخِلِه، اأنَُّه كاَن اإِذا اأراَد اأْن َيْذَهَب اإِلى الَمديَنِة لِ�

َعلى الّشاِرِع الُمَؤّدي اإِلَْيها َوْقتاً َطويلاً، لََعلَّ اأَحَد َمعاِرِفِه اأْو اأْصِدقائِِه 

َمَعُه،  َفياأُخُذُه  ِة،  الخاصَّ بَِمْرِكَبِتِه  َيُمرُّ  اإِلَْيها  هاَب  الذَّ َيْقِصدوَن  ْن  ِممَّ

واِج؛  َوُيريُحُه ِمْن َدْفِع اأْجَرِة الطَّريِق، َبْل لََقْد ُعِرَف َعْنُه اأنَُّه َعَزَف َعِن الزَّ

َحتّى ل� َيْضطرَّ لَِدْفِع َتكاليِفِه.

كاَن دائَِم التَّْفكيِر في الِحْرِص َعلى اأْموالِِه الَّتي َيْحَتِفُظ بِها في َمكاٍن ما 

في َبْيِتِه، بَِحْيُث اإِنَُّه لَْم َيُكْن ُيخالُِط اأْهَل َقْرَيِتِه اإِلّ� ناِدراً؛ َخْوفاً ِمْن اأْن َتْنَزلَِق 

ِة  أْمواِل. َولِِشدَّ ِمْنُه َكِلَمٌة، اأْو َتْبُدَر ِمْنُه اإِشاَرٌة َقْد َتْكِشُف َعْن َمكاِن هذِه ال�

بِها ُوصوَل  ياأَمُن  اإِلى َطريَقٍة  َتْفكيُرُه  قاَدُه  ِرَقِة،  السَّ ِمَن  َعَلْيها  َوَخْوِفِه  َقَلِقِه 

أْرِض الَّتي َيْمِلُكها، َوهَكذا َفَعَل.  َر اأْن َيْدِفَنها في ال� النّاِس اإِلَْيها... لََقْد َقرَّ

اأْصَبَح َيعوُد اإِلى الَمْوِضِع الَّذي َدَفَن فيِه مالَُه كُلَّ َيْوٍم؛ لُِيْلقَي نَْظَرًة 

َعَلْيِه، َوُيحصَيُه ِقْطَعًة ِقْطَعًة. َوذاَت َيْوٍم، راآُه اأَحُد ال�أْشخاِص ُهناَك، 

َوفي  َشيئاً،  أْرِض  ال� باِطِن  في  ُيْخفي  الرَُّجَل  اأنَّ  َفَعَرَف  ُيراِقُبُه،  َواأَخَذ 

بُِهدوٍء،  أْرِض  ال� في  َوَحَفَر  نَْفِسِه،  الَمكاِن  اإِلى  َذَهَب  التّالَِيِة،  اللَّيَلِة 

واأْخَرَج الماَل، َول�َذ بِالِفراِر.

والياأِس...  الُحْزِن  في  َفَغِرَق  الفاِدَحَة،  َخساَرَتُه  الرَُّجُل  اكَتَشَف 

ُه، َوَيْصُرُخ. ، َوَيتاأوَّ راَح َيئنُّ

نائَِيٍة: َبعيَدٍة.

ل�َذ بِالِفراِر: َهَرَب.

الفاِدَحُة: الَكبيَرُة.

ُع. ُه: َيَتَوجَّ َيتاأوَّ
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راآُه اأَحُد جيرانِِه، َفساألَُه عّما َحَدَث لَُه، َفقاَل: لََقْد َجنى َعليَّ ُحْمقي 

ِجناَيًة َذَهَبْت بِمالي. َفساألَُه جاُرُه: َوَكْيَف؟ فاأْخَبَرُه بِما َفَعَل، َوقاَل لَُه 

الُحْفَرِة،  الِحجاَرِة في  َبْعَض  اْدِفْن   ، الَحدِّ اإِلى هذا  َتْحَزْن  ساِخراً: ل� 

َوَتخيَّْل اأنَّها اأْموالَُك، َوَسَتْكَتِشُف اأنَّ اأْموالََك تِلَك تُْشِبُه هذِه الِحجاَرَة.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتيِة:  أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

 بَِم ُعِرَف الرَُّجُل َبْيَن اأْبناِء َقْرَيِتِه؟

هاَب اإِلى الَمديَنِة؟  ماذا كاَن الرَُّجُل َيْفَعُل ِعْنَدما ُيريُد الذَّ

 ما الطَّريَقُة الَّتي قاَدُه َتْفكيُرُه اإِلَْيها؛ لُِيحاِفَظ َعلى اأْموالِِه؟ 

ِل، َوَدل�لَِتها في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي:  أوَّ  نَِصُل َبْيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

َدل�لَُتها الِعباَرُة    

واِج؛ َحتّى ل� َيضطرَّ لَِدْفِع َتكاليِفِه. ْخِرَيُة.َعَزَف َعِن الزَّ السُّ

الُبْخُل.لَْم َيُكْن ُيخالُِط اأْهَل َقْرَيِتِه.

الَخْوُف.ُيْحصيِه ِقْطَعًة ِقْطَعًة.

الِحْرُص الّشديُد. اْدِفْن َبْعَض الِحجاَرِة في الُحْفَرِة، َوَتخيَّْل اأنَّها اأْموالََك.  

  

  

نِة، فيما َياأْتي:   َمهّمٌة بيتّيٌة: نُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الملوَّ

واِج؛ حتّى ل� َيْضطرَّ لَِدْفِع َتكاليِفِه.  اأ-  ١-  َعَزَف الرَُّجُل َعِن الزَّ

         ٢- َعَزَف الموسيِقيُّ لَْحناً َعْذباً.

ديِد. ب- ١- َوكاَن الرَُّجُل َمْعروفاً َبْيَن اأْهِل َقْرَيِتِه بِالُبْخِل الشَّ

          ٢- َصَنَع الرَُّجُل َمْعروفاً َمَع جيرانِِه. 
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ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، ُولَِد عاَم ١٩٤٤م في َمديَنِة الّلاِذِقيَِّة، حاِصٌل َعلى  د َوليد شاِعٌر سوِريٌّ ُمَحمَّ

أْبياُت الَّتي َبْيَن اأْيدينا ِمْن ديواِن  ْكتوراِه في الطِّبِّ ِمْن جاِمَعِة ِدَمْشَق، وال� َشهاِدِة الدُّ

َة ِطْفَلٍة َفَقدْت ِدْرَهَمها. الّشاِعِر )اأْشواُق الُغَرباِء(، َوفيها َيُقصُّ َعَلْينا ِقصَّ

 

َطبيَعٌة َبَشِريٌَّة

د َوليد  ُمَحمَّ

ِطْفَلـــًة  َيْومــــاً  اأْبَصــَر  َرْقراَقــَتــــْيـْنُمْحِسٌن  َهَمتـــا  َدْمَعتــاهــا 

اآَهَتْيْن  َجَلَسـْت َتْبكــــي بَِقْلٍب موَجـــٍع حيـــنـــــاً  آَهـــَة  ال� تُْرِســـُل 

َعْيْنقاَل: ما الَخْطُب؟ اأجيبي ِطْفَلتي كُـــــلُّ  ِفــــداٌء  َفِلَعْيَنْيـــِك 

َوُدموُع الَعْيـــِن َتْسقــي الَوْجَنَتْيـْنفاأجــاَبْت فــــي نَحـــيـٍب ُمْحــِزٍن

واأنا ِمــــْن َبْعِدِه ِصْفـــــُر الَيَدْيــْنِدْرَهمــي ضــاَع َومـــا لـــــي َغْيُرُه  

ل� تُراعي، اإِنَّ هذا الَخْطَب َهْيْنقاَل: َهّيا ِطْفَلــــتــي ل� َتْجــــَزعي

َدْمَعَتْيْنَوَحبــــاهــا ِدْرَهــــماً في َيــــِدها َعْيٍن  كُلِّ  ِمْن  ماِسحاً 

َرْقراَقَتْيْن: َغزيَرَتْيِن.

َهَمتا: سالَتا. 

أمر. الَخْطُب: الُمصيَبُة، اأو ال�

نَحيٍب: ُبكاٍء َشديٍد.

ْيِن. الَوْجَنَتْيْن:الَخدَّ

ل� َتْجَزعي: ل� َتْحَزني. 

َهْيْن: َسْهل، واأصلها َهيِّن.

ل� تُراعي: ل� َتخافي. 

َحباها: اأْعطاها.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة     

 َكْيَف كانَْت حالُة الطِّْفَلِة حيَن اأبَصَرها الرَُّجُل الُمْحِسُن؟
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ل�ً؟  ما الَّذي اأْبكى الطِّْفَلَة اأوَّ

َف ُحْزَن الطِّْفَلِة؟   ما الَّذي َفَعَلُه الرَُّجُل الُمْحِسُن؛ لُِيَخفِّ

 نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ األْفاظاً َتُدلُّ َعلى الَفَرِح، َواأْخرى َتُدلُّ َعلى الُحْزِن.

 َعّبَر الرَُّجُل َعْن َحنانِِه َعلى الطِّْفَلِة، نُعيُِّن األْفاظاً َوِعباراٍت َتُدلُّ َعلى ذلَِك.

  ما الُمفاَجاأُة الَّتي َحَمَلْتها اإِجاَبُة الطِّْفَلِة؟ 

 

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الَمْفعوُل ِبِه

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

نا بِها َفاأباها                        )اإْبراهيم طوقان(- ١ َرِحَم اللُّه ُمْخِلصاً لِِبلاٍد      ساَوموُه الدُّ

آَهـــَة حيـــنـــــاً اآَهَتْيْن        - ٢ َجَلَسـْت َتْبكــــي بَِقْلٍب موَجـــٍع      تُْرِســـُل ال�

ْولَُة الُمباِدراِت ِمَن النِّساِء.- ٣ َتْرعى الدَّ

اأْعَدْدُت َبْحَثْيِن َحوَل الَخليَفِة ُعَمَر بِن َعْبِد الَعزيِز، َرِضَي اللُّه َعْنُه. - ٤

صاَفَح الرَّئيُس الّلاِعبيَن َبْعَد انِْتهاِء الُبطولَِة. - ٥

نََة، نَِجُد اأنَّها َوَرَدْت في ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، َوَقْد جاَء كُلٌّ ِمْنها َعلى صوَرِة   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

آتَِي: َمْن الَّذي َرِحَمُه اللُّه؟ َوماذا  اْسٍم ظاِهٍر َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل الفاِعِل، َولِلتّاأكُِّد ِمْن ذلَِك، نَْساأُل ال�

ْولَُة ِمَن النِّساِء؟ َوماذا اأْعَدْدَت؟ َوَمْن صاَفَح الرَّئيُس؟  تُْرِسُل الطِّْفَلُة؟ َوَمْن َتْرعى الدَّ

الّلاِعبيَن(،  َبْحَثْيِن،  الُمباِدراِت،  آَهـــَة،  ال� )ُمْخِلصاً،  التَّْرتيِب  َعلى  َسَيكوُن  الَجواَب  فاإِنَّ   

آَهـــَة(؛  َوبِالتّالي فاإِنَّ كُّلاً ِمْنها َمْفعوٌل بِِه. َونُلاِحُظ اأنَّ الَفْتَحَة ِهَي َعلاَمُة نْصٍب )ُمْخِلصاً، ال�

أنَّها َجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌِم.  أنَّها ُمْفَرٌد، واأنَّ الَكْسَرَة َعلاَمُة نَْصٍب )الُمباِدراِت(؛ لِ� لِ�

في  النَّْصِب  َعلاَمُة  الياُء  َوَكذلَِك  ُمَثنًّى،  أنَُّه  لِ� الياُء؛  َفِهَي  )َبْحَثْيِن(  في  النَّْصِب  َعلاَمُة  اأّما   

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم.  )الّلاِعبيَن( ؛ لِ�
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١- الَمْفعوُل بِِه: اْسٌم َمْنصوٌب، َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعَلْيِه الِفْعُل. 

٢- ِمْن ُصَوِر الَمْفعوِل بِِه: ال�سُم الظّاِهُر: )الُمْفَرُد، َوالُمِثنّى، َوَجْمُع التَّْكسير، 

َوَجْمُع الُمَؤنَِّث السالُِم، َوَجْمُع الُمَذكَِّر السالُِم(. 

٣- َعلاَمُة نَْصِب الَمْفعوِل بِِه )الَفْتَحُة(؛ اإِذا كاَن ُمْفَرداً، اأْو َجْمَع َتْكسيٍر، َو)الَكْسَرُة( 

اإذا كاَن َجْمَع ُمَؤنٍَّث سالِماً، َو)الياُء( اإِذا كاَن ُمَثنّى، اأْو َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً. 

 َنْسَتْنِتُج:

 َتْدرْيباٌت 

ُد َعلاَمَة اإِْعرابِِه، فيما َياأْتي:  نَْسَتْخِرُج الَمْفعوَل بِِه، َونَُحدِّ

َوِرَث َعْن اأبيِه َثْرَوًة هائَِلًة.  - ١

٢ - . َيْحَتِرُم الطََّلَبُة الُمَعلِّماِت، َوَيْسَتِمعوَن اإِلى نَصائِِحِهنَّ

قيَن بَِجوائَِز نَْقِديٍَّة. - ٣ ِت الَمْدَرَسُة الُمَتَفوِّ َخصَّ

  نُْملاأ الَفراَغ بَِمْفعوٍل بِِه ُمناِسٍب، فيما َياأْتي:

َيْقِطُف الُبْستانِيُّ ...................... الُبْرتُقاِل. - ١

َقراأُت ...................... ُمْمِتَعَتْيِن. - ٢

نَْسَتْهِلُك ...................... ِمَن الِمياِه َصْيفاً. - ٣

 َمهّمٌة بيتّيٌة:

نََة ِمَن الُمْفَرِد اإِلى الُمَثنّى والَجْمِع، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم، فيما َياأْتي:  ُل الَكِلماِت الُمَلوَّ نَُحوِّ

ْولَُة الُمْجَتِهَد.  ُم الدَّ ١- تَُكرِّ
الُمَثنّى:......................................................................

الَجْمُع:.....................................................................



27 

٢- كافاأِت الُمَعلَِّمُة الطّالَِبَة الُمْخِلَصَة.
الُمَثنّى:......................................................................

الَجْمُع:.....................................................................

ْملاُء   ال�إِ

اإِْملاءٌ اْخِتبارِيٌّ
نَْكُتُب ما ُيمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم. 

              الَخطُّ 

آتَِيْيِن:  ال� الَحْرَفْيِن  َرْسَم  َونُلاِحُظ  ْقَعِة،  الرُّ بَِخطِّ  النَّسِخ، ثم  بَِخطِّ  آتَِي  ال� عِريَّ  الشِّ الَبْيَت  نَْكتُب 

)ع، و(

 التَّعبيُر 

ُل َمْضموَن اأْبياِت َقصيَدِة )َطبيَعٌة َبَشِريَُّة( اإِلى ِحواٍر، بِما ل� َيزيُد َعْن ِستَِّة اأْسُطٍر.  نَُحوِّ
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أْهداُف:  ال�

، ثُمَّ ُيجيُب َعّما َيليِه ِمْن اأْسِئَلٍة. اأْن َيْقَراأ النَّصَّ

ن ُجَملاً ُمَترابَِطًة، ُمْسَتْخِدماً الِفْعَل الُمضارِع.  ___________________________________________ اأْن ُيكوِّ

ؤاُل ال�أوَُّل:  السُّ

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

أْوقاِت ِصغاراً َوِكباراً، َففيِه نََشاأنا، َوَعلى اأْرِضِه َتَرْعَرْعنا،      َوَطني ُهَو الِحْضُن الّداِفُئ  الَّذي نَْلَجاأ اإِلَْيِه في كُلِّ ال�
أْسَرِة الَكبيَرِة، َوِعْشنا فيِه َمَع اأْهِلنا  َواأَظلَّْتنا َسماُؤُه، َواْسَتْنَشْقنا َعبيَر َهوائِِه. َكْيَف ل�؟ َوُهَو َماأْوى الطُّفولَِة، َوال�

أمِّ الرَّؤوِم الَّتي َتْحمي اأْبناَءها، َوَتْدَراأ َعْنُهْم اأيَّ َخَطٍر. ْكَرياِت، َفكاَن لَنا َكال� َواأِحبائِنا اأْجَمَل الذِّ

اأ- ما َمْعنى َكِلَمِة )نَْلَجاأ(؟

أمِّ الرَّؤوِم الَّتي َتْحمي اأْبناَءها. آتَِيِة : َفكاَن لَنا َكال� ُح َجماَل التَّصويِر في الِعباَرِة ال� ب- نَُوضِّ

ج- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َكِلَمًة بَِمْعنى ) تُْبِعد(.

 2- َنْمَلاأ الَفراَغ ِبما ُيناِسُبُه:  

  اأ- تُْسَتْخَدُم النَّباتاُت الِعْطِرَية في:  ...............................................................

ياَرِة  بـ:  ..................................................  ب- اأصيَب اأْيَمُن َبْعَد َتَعرُِّضِه لِحاِدِث السَّ

 ج- باني َمديَنَة الَقْيَرواِن ُهَو. .....................................................................

أنَُّه  ....................................................... واِج؛ لِ�  د- َعَزَف الرَُّجُل الَبخيُل َعِن الزَّ

ؤاُل الثّاني: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَي، ثُمَّ نُجيُب عّما َيليِه ِمْن اأْسِئَلٍة:   السُّ

َق )  ( ولَِكْي َيْدُخَل الماُء والَهواُء في باِطَنها )  ( واإذا لَْم َيْفَعْل  أْرَض َقْبَل ِزراَعِتها َكْي ل� َتَتَشقَّ      َيْحُرُث الَفّلاُح ال�
ذلَك، فاإنَّ الماَء َيِقُف َعلى َسْطِحها َوَيُمرُّ الهواُء ِمْن َغْيِر اأْن َينَفَذ اإلى اأْعماِقها، وبذلَِك َتِقلُّ َغلَُّتها، َوَيْذَهُب َتَعُب 

العاِمليَن فيها ُسًدى )  ( 

نْساَن مالَْم َيْعلم )  ( نْساُن َيعِرُف ذلَِك )   ( َفُسبحاَن اللِه الَّذي َعلََّم ال�إ      َهْل كاَن ال�إ

- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّّص: ِفْعلاً ُمضارعاً َمْرفوعاً: ................ ِفْعلاً ُمضاِرعاً َمْنصوباً:...........

ِفْعلاً ُمضاِرعاً َمْجزوماً: ................. فاِعلاً:............  َمْفعول�ً بِِه: .....................

ورقــــة عـمــــــــل )3(
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اأّول�ً- ال�ستماُع

ؤاُل ال�أوَُّل:                                                                                 )علامتان( السُّ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعنواِن) كُْن اأَسداً(، َونُجيُب َعِن ال�

ماذا َراأى ال�بُن الّشاُب في َطريِقِه؟...................................)نصف علامة(      - ١

َفِر؟ ................... )نصف علامة(- ٢ َر ال�بُن الّشاُب الَعْوَدَة  َوَعدَم ُمواَصَلِة السَّ لماذا قرَّ

اِب؟ .....................  )علامة(- ٣ َكْيَف كانْت َرَدُة ِفْعِل ال�أِب ِمْن قراِر اْبِنِه الشَّ

ثانِيًا- الِقراَءُة

ؤاُل الثّاني:                                                                             )5 علامات (                                              السُّ

آتَِي ِمْن َدْرِس )الَبخيل(، ثمَّ نُجيُب عّما يليِه من اأسئلٍة:  ١- نَْقَراأ النّصَّ ال�

ديِد، على الرَّْغِم من اأنَُّه وِرَث عن اأبيِه  هناَك َرجٌل َيْسُكُن في قْريٍة نائيٍة، كاَن مْعروفاً بْيَن اأهِل َقْرَيِتِه بِالُبْخِل الشَّ
ِة ُبْخلِه، اأنَُّه اإذا اأراَد اأْن َيذهَب اإِلى المديَنِة َيقُف على الّشارِع الُمَؤدي اإِليها َوقتاً  َثْروًة هائلًة، وقد بلَغ من ِشدَّ

ِة فياأُخُذُه معُه، وُيريُحُه من دْفِع اأْجرِة الطَّريِق. َطويلاً، لََعلَّ اأحَد معارِفِه َيُمرُّ بمْرَكَبِتِه الخاصَّ

هاَب اإلى الَمدينِة؟.........................) علامة( اأ- ماذا كاَن الرَّجُل َيْفَعُل ِعْنَدما يريُد الذَّ

ب- ما ُمراِدُف َكِلمِة ) َبعيدة (؟ ............................                   )علامة(                                      

ْعَتِر؟ ............................                   )علامة(  ٢- ماذا ُيْطَلُق على نَباِت الزَّ

٣- َكْيَف َتعرََّضْت ساُق اأْيَمَن لِْلَكْسِر؟ .........................                 )علامتان( 

ثالِثًا- النّّص الّشعرّي

ؤاُل الثّالُث:                                     )ثلاث علامات(    السُّ

آتَيْيِن ِمْن َقصيدِة )بيسان(، ثمَّ  نُجيُب عّما يليهما من اأْسِئَلٍة:- ١ عريّْيِن ال� نَْقَراأ الَبْيتيِن الشِّ

نــــي             اإِلى َصْدِرها الحاني اأشمُّ واألثُُم  ــــريعِة ُردَّ َحنانَْيَك يا نَْهــــــَر الشَّ

ُم َعلى َجَنباِت النَّهِر فاَضْت ُحشاَشتي             َوِعنَد َمَصبِّ النَّهِر روحي تًُحوِّ

ريعِة الَّذي َيَتحّدُث َعنُه الّشاعُر؟  ............          )نصف علامة( اأ- ما المقصوُد بَِنهِر الشَّ

ب- ما َمْعنى َكِلمُة )ُحشاَشتي(؟  .............                              )نصف علامة(

اختبار نهاية الوحدة



نَْكُتُب َبْيَتْيِن ِشعِريَّْيِن نَْحَفْظُهما ِمْن قصيدِة )طبيعٌة بشريٌة(. )علامتان(                                            - ٢

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

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

راِبعًا- الَقواِعُد اللَُّغويَُّة:

ؤاُل الّرابُع: )اأربع علامات( السُّ

آتَيَة، ثمَّ نُجيُب َوْفَق الَمْطلوِب:  نَْقَراأ الُجمَل ال�

َعَلْيَك اأْن تُحافظ على النِّظاِم .................     نَْضِبُط الِفْعَل في الُجْمَلِة.     - ١

نَْطلُُب ِمْن َزميِلنا اأْن ُيطيَع والَِدْيِه. ___________________ .           - ٢

َياأْتي الفاعُل َبعَد الفعِل ويكوُن دائماً: )َمنصوباً، َمجروراً، َمجزوماً، َمرفوعاً(.   - ٣

وضَع عليٌّ الكتابيِن في َحقيَبِته.............. نَُعيُِّن الَمْفعوَل بِِه. - ٤

ملاُء خامسًا- ال�إ

ؤاُل الخامُس: )علامتان( السُّ

نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُمناِسبَة في الَفراِغ:      

ْم____               ٢- َكْيَف كاَن اللِّقاُء ___١-  يا فاعَل الَخْيِر __ َتَقدَّ

ساِدسًا- الَخطُّ

ؤاُل الّساِدُس: )علامة(                                                                                          السًّ

آتَِي بِخطِّ النَّسِخ: نَْكُتُب الَبْيَت الّشعِريَّ ال�

َوفاُء الَعهِد ِمن شيِم الِكراِم              َونَقُض الَعهِد ِمْن ِشَيِم اللئاِم

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

ساِبعًا- التَّعبيرُ      

ؤاُل الّسابُع:    )علامتان(                                                                          السُّ

ًة ل� َتَتجاَوُز َخْمَسَة اأْسُطٍر َعْن حاِدٍث َتَعرََّض لَُه َشْخٌص َتْعِرفُُه.  نَْكُتُب ِقصَّ

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


