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بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محّم ــلين س ــيد المرس ــى س ــام عل ــاة والّس ــن، والّص ــد هلل رّب العالمي   الحم

ــن. أجمعي
ــٍو  ــى نح ــز عل ــّي المتمي ــم النّوع ــق التّعلي ــى تحقي ــم إل ــة والتّعلي ــة وزارة التّربي ــن رؤي ــا م ــد، فانطاقً وبع
ــارات األساســيّة  ــي المه ــاءة ف ــن الكف ــدر م ــى ق ــن عل ــن المتعلمي ــل م ــة، وإعــداد جي ــم حاجــات الطلب يائ
ديــن بمعــارف ومهــارات وقيــم تســاعد علــى بنــاء  الّازمــة للتّكيّــف مــع متطلّبــات الحيــاة وتحدّياتهــا، مزوَّ

ــة. شــخصيّاتهم بصــورة متوازن
ــة الــذي يشــّكل  ــَي هــذا المحتــوى التعليمــّي علــى المفاهيــم والنتاجــات األساســية لمبحــث اللّغــة العربيّ   بُنِ
أســاس الكفــاءة العلميّــة لــدى الطلبــة، ويرّكــز علــى المفاهيــم والمهــارات التــي ال بــدّ منهــا لتمكيــن الّطلبــة 
مــن االنتقــال إلــى المرحلــة الاحقــة انتقــااًل سلًســا مــن غيــر وجــود فجــوة فــي التّعلّــم؛ لــذا حرصنــا علــى 
بنــاء المفهــوم بصــورة مختزلــة ومكثّفــة ورشــيقة بعيــدًا عــن التوّســع األفقــّي والّســرد وحشــد المعــارف. 
ــم  ــيّة لتعلّ ــارات األساس ــم والمه ــى المفاهي ــّي عل ــن األساس ــّي للصــّف الثّام ــوى التّعليم ــتمل المحت ــد اش وق

ــز.  ــة، بأســلوٍب شــائق ومركَّ مهــارات اللغــة العربيّ
   وبُنــي المحتــوى التعليمــّي علــى تحديــد المحــور والمهــارة والمفهــوم، ثــم التّهيئــة للمفهــوم بمثيــر       
للدّافعيّــة، مثــل: عبــارة للنقــاش، أو إبــداء الــرأي فــي فكــرة معينــة، وبعــد ذلــك عــرض المفهــوم بصــورة 
ــم  ــُم تقوي ــه تقدي ــة(، يتخلَّل ــب لغوي ــاليب وتراكي ــة، أم أس ــارة كتاب ــراءة، أم مه ــص ق ــة ســواء أكان )ن مكثّف
تكوينــّي، وينتهــي بتقويــم ختامــّي لتعلُّــم المفهــوم والمهــارة المســتهدفة؛ ليقــف الطلبــة علــى مــدى تحقيقهــم 

ــاج المرجــّو.  النّت
   وعليه فإّن النتاجات المتوقعة من الطلبة هي:

 - يقرأ النّص قراءة فاهمة ناقدة.
 - يكتــب موّســعًا فقــرة وملّخًصــا أخــرى، مــع توظيــف عامــات الترقيــم الصحيحــة، و)الم األمــر المســبوقة 

بالفــاء( كتابة ســليمة.
 - يتعــّرف التراكيــب واألســاليب اللغويــة: اإلضافــة، والضمائــر المتصلــة، والفعــل المضــارع الصحيــح 
ــردة مــن  ــوم، واألعــداد المف ــّي للمعل ــّي للمجهــول والفعــل المبن اآلخــر، واألفعــال الخمســة، والفعــل المبن
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أُناقُِش َمْضموَن اْلبَْيِت اآْلتي ِللّشاِعِر حافِظ إْبراهيم َعلى ِلساِن اللُّغَِة اْلعََربِيَِّة:

اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ اْلِضاَفُة
اْلِمْحَوُر: اْلِقراءُة/ اْلَساليُب َوالتَّراكيُب اللَُّغِويَُّة 

اْلَعَرِبيَُّة َتْشكو

التَّْهِيَئُة

فََهْل َســأَلوا اْلغَّواَص َعْن َصدَفاتي أَنــا اْلبَْحــُر فــي أَْحشــائِِه الــدُّرُّ كاِمٌن

ــّيِ  ــعِ التَّواُصــِل ااِلْجتِماِع ــادو َمواقِ ــتَْخِدُمهُ ُمْرت ــا يَْس ــْوَم م ــةُ اْليَ ــةُ اْلعََربِيَّ ــهُ اللُّغَ ــكو ِمْن ــا تَْش ــِر م ــْن أَْخَط    ِم
ــِة بِقَواِعــدَ َغْيــِر َمْحــدودَةٍ،  ْنِجليزيَّ ــِة َواإْلِ ــِن اْلعََربِيَّ ــَن اللُّغَتَْي ــَن اْلُحــروِف َواأْلَْرقــاِم، َواْلَهجيــِن بَْي ِمــْن َخْلــٍط بَْي

ــةَ(. ــّمى )اْلعََربيزيَّ ــَرةٍ تَُس ــدَةٍ فــي ظاِه ــَر َواْختِصــاراٍت َجدي َوتَعابي
   اْقتََرنـَـْت نَْشــأَةُ هــِذِه الّظاِهــَرةِ بُِظهــوِر ِخْدَمــِة اْلهاتِــِف اْلَمْحمــوِل، َوزادَهــا اْنتِشــاًرا اْلَوســائُِل التِّْقنِيَّــةُ اْلَحديثـَـةُ 
ــِة،  ــيوعِ اأْلَْخطــاِء النَّْحِويَّ ــي ُش ــِة ف ــِة اْلعََربِيَّ ــى اللُّغَ ــا َعل ــُل َخَطُره ــٍة. َويَتََمثَّ ــواٍت فَضائِيَّ ــْن َحواســيَب َوقَنَ ِم
ــِب  ــِل َوالتَّراكي ــَرداِت َواْلُجَم ــي اْلُمْف ــِة ف ــاِء اْلفاِدَح ــي اأْلَْخط ــِة، َوتَفَّش ــَرداِت اأْلَْعَجِميَّ ــتِْخداِم اْلُمْف ــَرةِ اْس َوَكثْ

ــِظ َكِلماتِهــا. ــِة َولَْف ــِق اْلُحــروِف اْلعََربِيَّ َواْلِحــواِر َواْلُمناقَشــاِت، َوفــي نُْط
ــْرآِن اْلَكريــِم، َوفــي اْســتِْخداِمها اْبتِعــادٌ َعــْن  ــِة اْلقُ ــِة لُغَ ــدُّ هــِذِه الّظاِهــَرةُ ِمْعــَوَل َهــْدٍم فــي َصــْرحِ اْلعََربِيَّ   تُعَ
ــِة  ــِة اْلعََربِيَّ ــوَغ بِاللُّغَ ــِة اْلَمص ــِة اْلعََربِيَّ ــَم ِلْلُمَّ ــاِريَّ اْلقَيِّ ــْوروَث اْلَحض ــا اْلَم ــِة؛ ِلنُْكرانِه ــِة اْلعََربيَّ ــِة اأْلُمَّ ُهِويَّ

ــَرةِ. ــراِء هــِذِه الّظاِه ــِن اْستِْش ــدِّ ِم ــْم بِاْلَح ــِة لُغَتُِك ــى ِحمايَ ــاِدروا إِل ــِة، ب ــاَء اْلعََربِيَّ ــا أَْبن ــِة. فَي اْلفَصيَح
مجلة التّعريب، المركز العربّي للتّعريب والتّرجمة، دمشق، العدد 49، 2015، بتصّرف

اْلعََربيَّةُ تَْشكو
النَّصُّ اْلِقرائيُّ
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1- أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللُّغَِوّيِ:
   تَفَّشي: اْنتِشاٌر واِسٌع  

ْخُر ِمْعَوٌل: آلَةٌ ِمَن اْلَحديِد يُْنقَُر بِها الصَّ
اْلَمصوُغ: اْلُمَؤلَُّف

باِدروا: أَْسِرعوا
ياِق:  2- أُبَيُِّن معانَِي اْلَكِلماِت الَّتي تَْحتَها َخطٌّ ِمَن الّسِ

أ- يَْخِلُط ُمْرتادو َمواقِعِ التَّواُصِل ااِلْجتِماعّيِ اْلُحروَف بِاأْلَْرقاِم.
ب- أَدَّْت ظاِهَرةُ )اْلعََربيِزيَِّة( إِلى تَفَّشي اأْلَْخطاِء اْلفاِدَحِة في اْلُمْفَرداِت َواْلُجَمِل.

جـ- باِدروا إِلى ِحمايَِة لُغَتُِكْم بِاْلَحدِّ ِمِن اْستِْشراِء هِذِه الّظاِهَرةِ.
3- أَْستَْخِرُج ِمَن اْلِفْقَرةِ اأْلولى اْلَكِلَمةَ الَّتي تَْعني )ما يَْنتُُج ِمْن َمْزجِ ِصْنفَْيِن ُمْختَِلفَْيِن(.

4- ما اْلَمْقصودُ بِظاِهَرةِ )اْلعََربيِزيَِّة(؟
5- َكْيَف اْنتََشَرْت هِذِه الّظاِهَرةُ؟

6- أَْذُكُر اثْنَْيِن ِمْن أَْخطاِرها َعلى اللُّغَِة اْلعََربِيَِّة.

أُجيُب

اْلِضاَفُة
أَْقَرأُ اْلُجْملَتَْيِن اآْلتِيَتَْيِن:

1- تُعَدُّ هِذِه الّظاِهَرةُ ِمْعَوَل َهْدٍم في َصْرحِ اْلعََربِيَِّة.
2- اْقتََرنَْت نَْشأَتُها بُِظهوِر ِخْدَمِة اْلهاتِِف اْلَمْحموِل.

ــدُ أَنَّ ااِلْســَم  ــِة اأْلولــى، أَِج ــِن تَْحتَُهمــا َخــطٌّ فــي اْلُجْملَ ــِن اللَّذَْي ــَمْيِن اْلُمتَجاِوَرْي ــُت النََّظــَر فــي ااِلْس   إِذا أَْنعَْم
ِل، فَااِلْســُم )َصــْرح( يـَـدُلُّ َعلــى ُكّلِ َصــْرحٍ، َولِكنَّهــا أَْصبََحــْت تـَـدُلُّ َعلــى َصــْرحٍ  ــَح َمْعنــى اأْلَوَّ الثّانِــَي َوضَّ
ْســَم  َل ُمضــاٌف َويُْعــَرُب َوْفــَق َمْوقِِعــِه فــي اْلُجْملَــِة، َوااْلِ ْســَم اأْلَوَّ ــِه حيــَن قُْلنــا )َصــْرحِ اْلعََربيَّــِة(. إِنَّ ااْلِ بِعَْينِ
ــَل  ُر َحــْرَف َجــّرٍ بَْينَُهمــا ِمثْ ــدِّ ــِد ِمــْن تَْحديــِد ُكّلٍ ِمْنُهمــا نُقَ ــِه َوُهــَو دائًِمــا َمْجــروٌر، َوِللتَّأَكُّ ــَي ُمضــاٌف إِلَْي الثّانِ

ــِف(. ــِة(، َوِمثْلُهــا )ِخْدَمــةٌ ِلْلهاتِ الــّاِم )َصــْرٌح ِلْلعََربيَّ
  أاُلِحــُظ أَنَّ اْلُمضــاَف إِلَْيــِه فــي )نَْشــأَتُها( جــاَء َضميــًرا ُمتَِّصــًا، إِْذ إِنَّ )نَْشــأَتُها( أَْصلُهــا )نَْشــأُةُ الّظاِهــَرةِ(، 

فَاْســتُْبِدَل بِااِلْســِم الّظاِهــِر َضميــٌر ُمتَِّصــٌل دَلَّ َعلَْيــِه، َوأََخــذَ ُحْكَمــهُ فــي َجــّرِ اْلُمضــاِف إِلَْيــِه.

التَّراكيُب َواْلَساليُب اللَُّغِويَُّة

فائَِدةٌ
الّشــائِعَِة  اأْلَْخطــاِء  ِمــَن 
ــحِ  ــةٌ( بِفَتْ ــِة )َهِويَّ ــُظ َكِلَم لَْف
ــواُب )ُهِويَّةٌ(  اْلهــاِء، َوالصَّ

. ــّمِ بِالضَّ
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دُ اْلُمضاَف َواْلُمضاَف إِلَْيِه في ما يَأْتي: أَُحدِّ

 1- َويَتََمثَُّل َخَطُرها في ُشيوعِ اأْلَْخطاِء النَّْحِويَِّة.

ــةُ    ــاِرها اْلَوســائُِل التِّْقنِيَّ ــى اْنتِش ــِة، َوســاَعدَ َعل ــِة اْلعََربِيَّ ــى اللُّغَ ــًرا َعل ــِة( َخَط ــَرةُ )اْلعَربيِزيَّ ُل ظاِه ــّكِ  2- تَُش

ِة اْلعََربِيَِّة.     اْلَحديثَةُ، َوفي اْستِْخداِمها اْبتِعادٌ َعْن ُهويَِّة اأْلُمَّ

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 

1- بَِم َشبَّهَ اْلكاتُِب ظاِهَرةَ )اْلعََربيِزيَِّة( في ما تَْحتَهُ َخطٌّ في اْلُجْملَِة اآْلتِيَِة: 
  "تُعَدُّ هِذِه الّظاِهَرةُ ِمْعَوَل َهْدٍم في َصْرحِ اْلعََربِيَِّة"؟

2- أُبَيُِّن َرأْيي في َخـَطِر اْستِْخداِم ظاِهَرةِ )اْلعََربيِزيَِّة( َعلى اللُّغَِة اْلعََربِيَِّة اْلواِرِد فـي اْلِفْقَرةِ الثّانِيَِة ِمْن نَّصِ 
   اْلِقراَءةِ.

3- يَْدعو النَّصُّ أَْبناَء اللُّغَِة اْلعََربِيَِّة إِلى اْلَحدِّ ِمِن اْنتِشاِر ظاِهَرةِ )اْلعََربيِزيَِّة(، َكْيَف أُْسِهُم في تَْحقيِق ذِلَك؟
4- أَْســتَْخِرُج ُمضافًا إِلَْيِه َضميًرا فــي اْلُجْملَِة اآْلتِيَِة: 

  "باِدروا إِلى ِحــمايَِة لُغَتُِكْم بِاْلَحـدِّ ِمِن اْســتِْشراِء هِذِه الّظاِهَرةِ".
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اْلَمْفهوُم:اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ َتْوسيُع ِفْقَرٍة 
اْلِمْحَوُر: اْلِقراَءُة/ الكتابُة

َوْقُتَك ِمْن َذَهٍب 

التَّْهِيَئُة

   اْلَوْقــُت مــادَّةُ اْلَحيــاةِ، وِدعاَمــةُ اْلُمْســتَْقبَِل الَّتــي نَْصنَــُع ِمْنهــا مــا نَشــاُء، َونَُكيِّفُهــا ِمثْلَمــا نَشــاُء، فَــإِْن ضــاَع 
فَــا يَتَعَلَّــُق بِعَْودَتِــِه أََمــٌل.

ــَف  ــاُن َكْي ْنس ــَرَف اإْلِ ــٌق إِذا َع ــهُ َصدي ــدودٌ؛ إِنَّ ــدُوٌّ لَ ــِه َع ــِت نَْفِس ــي اْلَوْق ــَو ف ــٌق َودودٌ، َوُه ــُت َصدي    َواْلَوْق
ْنســاِن فــي هــِذِه اْلَحيــاةِ، يَْلهــو َواْلقـَـدَُر َمعـَـهُ جــادٌّ،  ْنســاُن َعَملـَـهُ. َغريــٌب أَْمــُر اإْلِ ــَل اإْلِ يَْســتَثِْمُرهُ، َوَعــدُوٌّ إِذا أَجَّ

َمــُن يَســيُر. ــا َوالزَّ يَْحَســُب نَْفَســهُ واقِفً
ــِة اْلَمْفقــودَةِ  حَّ    يُْمِكــُن اْســتِْرجاُع الثَّــْرَوةِ اْلَمْفقــودَةِ بِااِلْجتِهــاِد َواْلعََمــِل، َواْلَمْعِرفـَـِة اْلَمْفقــودَةِ بِالــدَّْرِس، َوالّصِ
ــدًا؛ فَاْلَوْقــُت فــي دَقائِِقــِه َوثَوانيــِه ُهــَو فــي  ــِة َوالــدَّواِء، أَّمــا اْلَوْقــُت اْلَمْفقــودُ فَــا يُْمِكــُن اْســتِْرجاُعهُ أَبَ بِاْلِحْميَ

اْلَحقيقــِة أَْنفاُســنا الَّتــي تَتَصاَعــدُ، َوأَيّاُمنــا الَّتــي تَْمضــي إِلــى َغْيــِر َعــْودَةٍ.
  ُكلُنـّـا يُريــدُ النَّجــاَح فــي َحياتِــِه، َولِكــنَّ َكثيــًرا ِمنـّـا ال يَِصــُل إِلَْيــِه، لَْيــَس أِلَنَّــهُ ُمْســتَحيٌل، بـَـْل أِلَنَّنــا لـَـْم نَْلتَِفــْت 
إِلــى ُســْرَعِة اْلَوْقــِت، فَفاتَتْنــا اْلفُْرَصــةُ، َوَســَمْحنا بَِضياِعهــا. فَاْلَحيــاةُ َمــدٌّ َوَجــْزٌر، فََمــِن اْنتََهــَز فُْرَصــةَ اْلَمــدِّ 

َحقَّــَق أَْهدافـَـهُ.
ْنشاُء اْلواِضُح، بتصّرف نعيم حدّاد، اإْلِ

النَّصُّ اْلِقرائيُّ
َوْقتَُك ِمْن ذََهٍب 

هُ. ُل َمهامَّ ُم َوْقتَهُ، فَيَِجدُ َوْقتًا ِلُكّلِ َشْيٍء، َوال يَُؤّجِ ْنساُن النّاِجُح ُهَو َمْن يُنَّظِ اإْلِ
أَْذُكُر ثَاثَةَ أَْعماٍل أُماِرُسها يَْوِميًّا، َوأَُرتِّبُها َوْفَق اأْلَْولَِويّاِت.
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1- أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللُّغَِوّي: 
نَُكيِّفُها: نَْجعَلُها ُمائَِمةً   لَدودٌ: َشديدُ اْلُخصوَمِة  ِدعاَمةٌ: ِعمادُ اْلبَْيِت الَّذي يَقوُم َعلَْيِه  

نَِة َكِلماٍت تَُؤدّي اْلَمْعنى نَْفَسهُ في ما يَأْتي: 2- أَْستَْبِدُل بِاْلَكِلماِت اْلُملَوَّ
أ- اْلَوْقُت ُهَو في اْلَحقيقِة أَْنفاُسنا الَّتي تَتَصاَعدُ. 

ب- َمِن اْنتََهَز فُْرَصةَ اْلَمدِّ َحقََّق أَْهدافَهُ.
ْنساِن في هذه اْلَحياةِ، يَْلهو َواْلقَدَُر َمعَهُ جادٌّ.  جـ- َغريٌب أَْمُر اإْلِ

3- بِم ََوَصَف اْلكاتُِب اْلَوْقَت في اْلِفْقَرةِ اأْلولى؟
4- َمتى يَكوُن اْلَوْقُت َصديقًا في نََظِر اْلكاتِِب؟

ِة؟ حَّ 5- بَِم يَْختَِلُف اْلَوْقُت َعِن الثَّْرَوةِ َواْلَمْعِرفَِة َوالّصِ

اْلِكتاَبُة
تَْوسيُع فِْقَرٍة

تَْوسيُع اْلِفْقرةِ: االْنتِقاُل ِمْن نَّصٍ قَصيٍر أَْو فِْقَرةٍ قَصيرةٍ إِلى نَّصٍ أَْوَسَع، َمَع ُمراعاةِ ما يَأْتي:
- َربُط اأْلَْفكاِر بِاْستِْخداِم أَدَواِت َرْبٍط ُمناِسبٍَة.

- التَّْنويُع في اأْلَساليِب اللُّغَِويَِّة.
- تَْوظيُف َعاماِت التَّْرقيِم تَْوظيفًا َسليًما.

- اْستِْخداُم الِحَججِ واْلبَراهيِن واأْلَِدلَِّة اْلواقِِعيَِّة.
- تََجنُُّب التَّعاُرِض أَِو التَّناقُِض َمَع اْلِفْقِرةِ اأْلَْصِليَِّة.

أُجيُب

َعةَ،  ــِة اْلقَصيرةِ، َواأْلَســاليَب اللُّغَويَّــةَ اْلُمتَنَّوِ ــةَ ُمْســتَعينًا بِاأْلَْفــكاِر اآْلتِيـَـِة، ُمراِعيـًـا َعناِصــَر اْلِقصَّ   أُْكِمــُل اْلِقصَّ
ِب، َوااِلْســتِْفهاِم:  َكالتَّعَجُّ

ْبتِكاِر. ْبداعِ َوااْلِ 1- توزيُع اْلَمهاّمِ بيَن الّطاِلباِت، َوتَْنظيُم اْلَوْقِت ساَعدَُهنَّ َعلى اإْلِ
2- أَرادَِت الّطاِلباُت اْستِثْماَر ُكّلِ دَقيقٍة ِمَن اْلَوْقِت.

ِة في اْلَوْقِت اْلُمَحدَِّد قَْبَل اْلعَْرِض. 3- َوْضُع ُخطَِّة َعَمٍل ُمْسبَقٍَة ساعدَ َعلى إِْنجاِز اْلَمَهمَّ
4- َرتَّبَِت الّطاِلباُت اْلَمقاِعدَ اْستِْعدادًا ِلِاْحتِفاِل.

5- َزيَّنَِت الّطاِلباُت َمْسَرَح اْلَمْدَرَسِة اْحتِفااًل بِاْليَْوِم اْلعالَِمّيِ ِللُّغَِة اْلعََربِيَِّة.
6- أَْبدََعِت الّطاِلباُت في تَْصميِم اللَّْوحاِت.

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ
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؟  1- ماذا قََصدَ اْلكاتُِب بِقَْوِلِه: "اْلَحياةُ َمدٌّ َوَجْزٌر"
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "ال تَزوُل قَدَما َعْبٍد يَْوَم اْلِقياَمِة َحتّى يُْسأََل َعْن ُعُمِرِه فيما أَْفناهُ،  2- قاَل َرسوُل هللاِ َصلّى للاَّ
 ) . )رواهُ التِّْرِمِذيُّ َوَعْن ِعْلِمِه فِيَم فَعََل، َوَعْن ماِلِه ِمْن أَْيَن اْكتََسبَهُ، َوفيَم أَْنفَقَهُ، َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم أَْباهُ"

ْنساُن َوْقتَهُ في ُكّلِ ما ُهَو نافٌِع في ضوِء فَْهمي اْلَحديَث الشَّريَف. يَّةَ أَْن يَْستَثِْمَر اإْلِ أُناقُِش أََهّمِ

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 

َمــةُ الّطاِلبــاِت: َمــْن ِمْنُكــنَّ تُجيــدُ إِْعــدادَ َمْنشــوراٍت أَْو لَْوحــاٍت تُْبــِرُز  ــِة اللُّغـَـِة اْلعََربِيَّــِة، َســأَلَِت اْلُمعَلِّ  فــي ِحصَّ
ــاعِ  ــةُ بِاْنِدف َم ــِت اْلُمعَلِّ ــا. فَِرَح ــا ُمعَلَِّمتَن ــا ي ــاُت بَِحمــاٍس: ُكلُنّ ــِت الّطاِلب ــِة؟ َهبَّ ــِة اْلعََربِيَّ ــِد اللُّغَ ــْن قَواِع ــا ِم جانِبً
ــِذِه  ــِه ه ــِرُض في ــِة، َونَْع ــَرحِ اْلَمْدَرَس ــي َمْس ــهُ ف ــاٍل نُقيُم ــِم اْحتِف ــى تَْنظي ــنَتعاَوُن َعل ــْت: َس ــمَّ قالَ ــا، ثُ طاِلباتِه

ِل ــْن َشــْهِر كانــوَن اأْلَوَّ ــَن َعَشــَر ِم ــِة فــي الثّاِم ــِة اْلعََربِيَّ ــّيِ ِللُّغَ ــْوِم اْلعالَِم اللَّْوحــاِت بُِمناَســبَِة اْليَ
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ــُم الّــذي نَْســعى ِلتَْحقيِقــِه؟ َكْيــَف نَْســعى ِللنَّجــاحِ؟ مــا ُصــَوُر  ــِة: مــا الُحْل ــُش ُزَمائــي فــي اأْلَْســئِلَِة اآْلتِيَ  أُناقِ

النَّجــاحِ فــي َرأْيِنــا؟ 

اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجهِريَُّة/ َعالماُت التَّرقيِم
اْلِمْحَوُر:اْلِقراَءُة/ اْلِكتاَبُة

ِسرُّ النَّجاِح

التَّْهِيَئُة

ِسرُّ النَّجاحِ

ــِت  ــا، َوإِِن اْختَلَفَ ــَرأَةً، صانِعًــا أَْو زاِرًعــا أَْو عاِلًم ــًا أَِو اْم ــي اْلَحيــاةِ، َرُج ــاَح ف ــُل النَّج ــاٍن يَأُْم    ُكلُّ إِْنس
الّصــوَرةُ الَّتــي يَْرُســُمها ُكلٌّ ِلغايَتِــِه. َوُهنــاَك ِصفــاٌت ال بـُـدَّ ِمْنهــا فــي النَّجــاحِ؛ بَْعُضهــا خــاصٌّ بِنـَـْوعِ اْلعََمــِل 

ــٍد ِللنَّجــاحِ. ــا ُكلُّ ُمري ــْن أَْن يَتَِّصــَف بِه ــدَّ ِم ــةٌ ال بُ ــاٌت عامَّ ــرى ِصف ــْخُص، َوأُْخ ــهُ الشَّ ــذي يَْعَملُ الَّ
   إِنَّ النَّجــاَح فــي اْلَحيــاةِ يَتََوقَّــُف َكثيــًرا َعلــى اأْلَْخــاِق: ِمــْن إِْخــاٍص فــي اْلعََمــِل، َوِصــْدٍق فــي اْلُمعاَملَــِة. 

ــِة نَجــاُح الَّذيــَن يَْعتَِمــدوَن َعلــى أَْخاقِِهــْم. َوِمــْن َمظاِهــِر ُرقِــّيِ اأْلُمَّ
ــهَ إِلــى َخْيــِر صاِحبِــِه َوَخْيــِر النّــاِس. َواأْلَْخــاُق الَّتــي    إِنَّ الــذَّكاَء الّاِمــَع، لَــْو دََعَمتْــهُ أَْخــاٌق فاِضلَــةٌ لَتََوجَّ
تَُســبُِّب النَّجــاَح يَِجــُب أَْن تَْصَحبَهــا اللّباقـَـةُ فــي اْلُمعاَملـَـِة؛ فَِهــَي ال تَْكفــي فــي النَّجــاحِ إِذا اْصُطِحبـَـْت بُِخشــونٍَة 
ــُف ُمْســتَقيًما قائًِمــا بِواِجباتِــِه،  بــاعِ؛ فَقَــْد يَكــوُن التّاِجــُر أَمينًــا، َولِكنَّــهُ َغْيــُر لَبِــٍق، َوقَــْد يَكــوُن اْلُمَوظَّ فــي الّطِ
ــةَ،  داقَ ــِدُم الصَّ ــْد يَْه ــِة قَ ــدَُم اللَّباقَ ــاةِ. َوَع ــي اْلَحي ــلوَن ف ــْد يَْفَش ــُل هــؤالِء قَ ــِه، َوِمثْ ــي ُمعاَماتِ ــهُ جــافٌّ ف َولِكنَّ

ْنســاَن ِلْلفََشــِل. ُض اإْلِ َويَُســبُِّب َكثيــًرا ِمــَن اْلعَــداَوةِ؛ ِمّمــا يُعَــّرِ
ٍف  أحمد أمين، فَْيُض اْلخاِطِر، بِتََصرُّ

النَّصُّ اْلِقرائيُّ
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1- أُضيُف إِلى ُمْعَجمي اللُّغَِوّيِ: 

لَبٌِق: َظريٌف، لَيُِّن اْلُخلُِق  دََعَمتْهُ: أَْسنَدَتْهُ     ُمريدٌ: طاِلبٌ   

2- أََضُع دائَِرةً َحْوَل َمْعنى ما تَْحتَهُ َخطٌّ:

   )1( َوإِِن اْختَلَفَِت الّصوَرةُ الَّتي يَْرُسُمها ُكلٌّ ِلغايَتِِه:

د- أُْمنِيَّتِِه      أ- َوسيلَتِِه         ب- َهدَفِِه         جـ- َطريِقِه  

باعِ، تَْعني:    )2( ُخشونَةٌ في الّطِ

باعِ      باعِ  د- اْعتِدااًل في الّطِ جـ- لَباقَةً في الّطِ باعِ   باعِ    ب- ُظْرفًا في الّطِ     أ- ِحدَّةً في الّطِ

3- َصنََّف اْلكاتُِب ِصفاِت النَّجاحِ ِصْنفَْيِن، أَْذُكُرُهما. 

دُ اأْلَْخاَق الَّتي تُساِعدُ َعلى النَّجاحِ. 4- أَُعدِّ

ِة؟  5- ما َعاقَةُ اأْلَْخاِق بِتَقّدُِّم اأْلُمَّ

6- أَْذُكُر بَْعَض َمساِوِئ َعدَِم اللَّباقَِة.

ِمْن َعالماِت التَّْرقيِم 

ــِة اْلَمْعنــى، َوِعْنــدَ اْنتِهــاِء اْلــَكاِم. أاُلِحــُظ أَنَّ النُّْقَطــةَ ُوِضعـَـْت  1- النُّْقَطــةُ ).(: توَضــُع فــي نِهايـَـِة اْلُجْملـَـِة التّامَّ
أَْيًضا في نِهايَِة اْلِفْقراِت َجميِعها في النَّّصِ الّسابِِق.

أْسيَّتاِن ):(، َوتوّضعاِن: 2- النُّْقَطتاِن الرَّ
ِ فــي ِرضــا اْلواِلدَْيــِن، وَســَخُط  ِرضــا للاَّ أ - بَْعــدَ اْلقـَـْوِل، نَْحــَو: قــاَل َرســوُل هللاِ َصلـّـى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم: "

. ، رواهُ الترِمِذيُّ ِ في َسَخِط اْلواِلدَْيِن" للاَّ
إِنَّ النَّجــاَح فــي اْلَحيــاةِ يَتََوقَّــُف َكثيــًرا َعلــى اأْلَْخــاِق: ِمــْن إِْخــاٍص فــي  ب - قَْبــَل التَّْفصيــِل، نَْحــَو: "

اْلعََمِل، َوِصْدٍق في اْلُمعاَملَِة .
3- اْلفاِصلـَـةُ )،(: توَضــُع بَْيــَن اْلُجَمــِل اْلُمْرتَبَِطــِة بَِمْعنـًـى واِحــٍد، َوبَْيــَن اْلُجَمــِل اْلقَصيــَرةِ اْلَمْعطوفـَـِة اْلُمْســتَِقلَِّة 

في َمعانيها، نَْحَو:
ــِت  ــا، َوإِِن اْختَلَفَ ــا أَْو عاِلًم ــا أَْو زاِرًع ــَرأَةً، صانِعً ــًا أَِو اْم ــاةِ، َرُج ــي اْلَحي ــُل النَّجــاَح ف  "ُكلُّ إِْنســاٍن يَأُْم

. ــِه" ــُمها ُكلٌّ ِلغايَتِ ــي يَْرُس ــوَرةُ الَّت الّص

 اْلِكتاَبُةُ 

أُجيُب

"
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4- اْلفاِصلَةُ اْلَمْنقوَطةُ )؛(: توَضُع بَْيَن ُجْملَتَْيِن بَْينَُهما َعاقَةُ َسبٍَب َونَتيَجٍة، نَْحَو:
ــِة؛ فَِهــَي ال تَْكفــي فــي النَّجــاحِ  ــةُ فــي اْلُمعاَملَ َواأْلَْخــاُق الَّتــي تَُســبُِّب النّجــاَح يَِجــُب أَْن تَْصَحبَهــا اللباقَ "  

. باعِ" إِذا اْصُطِحبَْت بُِخشونٍَة في الّطِ
5- َعاَمةُ ااِلْستِْفهاِم )؟(: توَضُع بَْعدَ السُّؤاِل، نَْحَو: ما ِهوايَتَُك؟ 

بِيَِّة، نَْحَو: ما أَْحلى اْلَحياةَ َمَع اأْلَْخاِق! ِب )!(: توَضُع في نِهايَِة اْلُجْملَِة التَّعَجُّ 6- َعاَمةُ التَّعَجُّ
ــعِ:  ــُن اْلُمقَفَّ ــاَل اْب ــَو: ق ــٌس؛ نَْح ــا ُمْقتَبَ ــَكاَم بَْينَه ــى أَنَّ اْل ــدُلَّ َعل ــُع ِلتَ (: توَض " ــِص )" ــةُ التَّْنصي 7- َعاَم

. "طاِلُب الدُّنيا ِكشاِرِب ماِء اْلبَْحِر، ُكلَّما زادَ ُشْربًا اْزدادَ َعَطًشا"

أََضُع َعاَمةَ التَّْرقيِم اْلُمناِسبَةَ في اْلفَراغِ:
 .... 1- قاَل َجالَةُ اْلَمِلِك َعْبِد هللاِ الثّاني: .....إِنَّ ااِلْهتِماَم بَِمْوضوعِ اْلبيئَِة واِجٌب َوَطنِيٌّ

2- اْلَمْرُء بِأَْصغََرْيِه........قَْلبِِه َوِلسانِِه.
3- أَْيَن يَقَُع َجبَُل نيبو..........

4- يَْقِصدُ السُّيّاُح اْلعَقَبَةَ...... ِلاْستِْمتاعِ بَِشواِطئِها اْلَجميلَِة.
5- ما أَْرَوَع أَْن تَكوَن صاِدقًا في قَْوِلَك َوَعَمِلَك ...... 

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

. 1- ما ِسرُّ النّجاحِ َوْفَق فَْهِمَك النَّصَّ
ْنساُن ِمَن النَّجاحِ.  2- أُبَيُِّن اْلغايَةَ الَّتي يَْرجوها اإْلِ

3- أََضُع َعاَمةَ التَّْرقيِم اْلُمناِسبَةَ بَْيَن اْلقَْوَسْيِن: 
أ- اْلَكِلَمةُ ثَاثَةُ أَْقساٍم ) ( اْسٌم ) ( َوفِْعٌل ) ( َوَحْرٌف ) (

ب- أَْدُرُس دُروسي َجيِّدًا؛ فَما أَْجَمَل النَّجاَح ) (
جـ- نََجَحِت الّطاِلبَةُ في ااِلْمتِحاِن ) ( أِلَنَّها اْستَعَدَّْت لَهُ اْستِْعدادًا كافِيًا.

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 
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أُناقُِش َمْضموَن قَْوِلِه تَعالى:

ماِئُر اْلُمتَِّصلَُة/ اْلفاُء اْلُمتَِّصلَُة ِبالِم اْلَْمِر اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ الضَّ
اْلِمْحَوُر: اْلِقراءُة/ اْلَساليُب َوالتَّراكيُب اللَُّغِويَُّة/ اْلِكتابُة

َخَطُر الّشاِئعاِت َعلى اْلُمْجَتَمِع

التَّْهِيَئُة

، فََسِمعَْت َرنا َوَعْلياَء تَتَداَوالِن َخبًَرا ما. فَقالَِت اْلُمعَلَِّمةُ: إِنَّها شائِعاٌت. ّفِ   دََخلَِت اْلُمعَلَِّمةُ إِلى الصَّ

  قالَْت َرنا: ماذا تَْقِصديَن يا ُمعَلَِّمتي؟

  َردَِّت اْلُمعَلَِّمــةُ: الّشــائِعَةُ تَْرويــٌج ِلَخبـَـٍر ُمْختَلـَـٍق َغْيــِر َصحيــحٍ، أَِو اْلُمبالَغـَـةُ فــي َســْرِد َخبـَـٍر مــا، أَْو إِضافـَـةُ 

َمْعلومــاٍت كاِذبـَـٍة إِلــى َخبـَـٍر ُمْعَظُمــهُ َصحيــٌح.

ْلبِّيِ؟   اْستَأْذَنَْت َعْلياُء َوقالَْت: ِلماذا يَْلَجأُ بَْعُض النّاِس إِلى هذا السُّلوِك السَّ

  َردَِّت اْلُمعَلَِّمةُ: ِليَُؤثِّروا في اآْلَخريَن، َويَُحقِّقوا أَْهدافًا ُمْختَِلفَةً.

ــْرِد  ــي اْلفَ ــا ف ــا أَثَُره ــنًا، َوم ــا. َحَس ــا لَه ــَرةً َوُمَخطًَّط ــْل ُمدَبَّ ــةً، بَ ــِت اْرتِجاِليَّ ــائِعَةُ لَْيَس ــا: إِذَْن الّش ــْت َرن   قالَ

ــعِ؟ َواْلُمْجتََم

ُر بِِهــْم، َوتوقِــُع اْلعـَـداَوةَ َواْلبَْغضــاَء  َمــةُ: إِنَّهــا تُثيــُر قَلـَـَق اْلفـَـْرِد، َوتُْضِعــُف ثِقَتـَـهُ بِاآْلَخريــَن، َوتَُشــّهِ  قالـَـِت اْلُمعَلِّ

بَْيــَن أَْفــراِد اْلُمْجتََمــعِ إِذا لـَـْم يُْدِركــوا َخَطَرهــا.

  قالـَـْت َعْليــاُء: ِلَكْبــحِ ِجمــاحِ الّشــائِعَِة يَْنبَغــي ِللنـّـاِس أَْن يَتََجنَّبــوا تَداُولَهــا، َويَْحِرصــوا َعلــى اْســتِقاِء اأْلَْخبــاِر 

ِمــْن َمصاِدِرهــا اْلَمْوثوقـَـِة.

ْم ُكلُّ إِْنساٍن َعْقلَهُ في ما يَتَناقَلُهُ اآْلَخروَن، فَلَْيَس ُكلُّ ما يُقاُل َصحيًحا.     تابَعَِت اْلُمعَلَِّمةُ: فَْليَُحّكِ
                            الشائعات وكيف نواجهها؟ محمد طلعت عيسى، بتصّرف

َخَطُر الّشائِعاِت َعلى اْلُمْجتََمِع 
النَّصُّ اْلِقرائيُّ

) سوَرةُ اْلُحُجراِت، اآْليَةُ 6(
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أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللُّغَِوّيِ:  -1

ُر: تَْذُكُر َمساِوَئ الشَّْخِص تَُشّهِ    تَداُوٌل: تَناقٌُل     تَْرويٌج: إِْفشاٌء َونَْشٌر   

   َكْبُح ِجماحٍ: َكبََح ِجماَحهُ أَْي َسْيَطَر َعلَْيِه     اْرتِجاٌل: تََحدٌُّث بِاْلَكاِم ِمْن دوِن تَْحضيٍر ُمْسبٍَق

أَْستَْبِدُل بِاْلَكِلماِت الَّتي تَْحتَها َخطٌّ َكِلماٍت تَُؤدّي اْلَمْعنى نَْفَسهُ:  -2

   أ- الّشائِعَةُ تَْرويٌج ِلَخبٍَر ُمْختَلٍَق َغْيِر َصحيحٍ، أَِو اْلُمبالَغَةُ في َسْرِد َخبٍَر ما.

  ب- توقُِع الّشائِعَةُ اْلعَداَوةَ َواْلبَْغضاَء بَْيَن أَْفراِد اْلُمْجتََمعِ.

ُق في اْلَمْعنى بَْيَن اْلَكِلَمتَْيِن اللَّتَْيِن تَْحتَُهما َخطٌّ في ما يَأْتي: أُفَّرِ  -3

  أ- اْحِرْص َعلى اْستِقاِء اأْلَْخباِر ِمْن َمصاِدِرها اْلَمْوثوقَِة.

  ب- ِحباُل اْلُودِّ بَْيَن اأْلَْصِدقاِء َمْوثوقَةٌ بِإِْحكاٍم.

ما اْلَمْقصودُ بِالّشائِعَِة؟  -4

أَْذُكُر أَثََر الّشائِعَِة في اْلفَْرِد َواْلُمْجتََمعِ.  -5

. ُح ثَاَث َوسائَِل ِلَمْنعِ اْنتِشاِر الّشائِعَِة َوَردَْت في النَّّصِ أَُوّضِ  -6

أُجيُب

ماِئُر اْلُمتَِّصلَُة الضَّ

أَْقَرأُ اْلُجَمَل اآْلتِيَةَ، َوأاُلِحُظ اْلَكِلماِت الَّتي تَْحتَها َخطٌّ:

1- َسِمعَِت اْلُمعَلَِّمةُ طاِلبَتَْيِن تَتَداَوالِن َخبًَرا.

2- قالَْت َرنا ِلْلُمعَلَِّمِة: ماذا تَْقِصديَن؟

ْم ُكلُّ إِْنساٍن َعْقلَهُ في ما يَتَداَولُهُ اآْلَخروَن. 3- فَْليَُحّكِ

4- قاَل ُمعَلِّمي: اْحِرْص َعلى اْستِقاِء اأْلَْخباِر ِمْن َمصاِدِرها اْلَمْوثوقَِة.

َب بِِه اْلُمَوظَُّف. 5- زاَر ساِمٌر اْلَمْكتَبَةَ فََرحَّ

التَّراكيُب َواْلَساليُب اللَُّغِويَُّة
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ميَر اْلُمتَِّصَل ُهَو الَّذي يَتَِّصُل بِِفْعٍل أَِو اْسٍم أَْو َحْرٍف.  دََرْسُت سابِقًا أَنَّ الضَّ

ُن ِمــْن َكِلَمتَْيــِن، فَفــي    إِذا أَْنعَْمــُت النََّظــَر فــي مــا تَْحتـَـهُ َخــطٌّ فــي اْلُجَمــِل الّســابَقَِة، أاُلِحــُظ أَنَّ ُكاًّ ِمْنهــا يَتََكــوَّ

ــلَّ  ــذي َح ــِة( الَّ ــِف التَّثْنِيَ ــِر اْلُمتَِّصــِل )أَِل مي ــداَوُل( َوالضَّ َ ــِل )تَت ــَن اْلِفْع ُن ِم ــوَّ ــداَوالِن( تَتََك َ ــى )تَت ــِة اأْلول اْلُجْملَ

ــِر  مي ــِل )..........( َوالضَّ ــَن اْلِفْع ُن ِم ــوَّ ــَن( تَتََك ــةُ )تَْقِصدي ــةُ الثّانِيَ ــِن(. َواْلُجْملَ ــِر )طاِلبَتَْي ــِم الّظاِه ــلَّ ااِلْس َمَح

ميــراِن فــي َمَحــّلِ َرْفــعٍ،  َمــِة(، َوهــذان الضَّ اْلُمتَِّصــِل )..............( الَّــذي َحــلَّ َمَحــلَّ ااِلْســِم الّظاِهــِر )اْلُمعَلِّ

ــةُ،  َك ــاُء اْلُمتََحّرِ ــِة، َوالتّ ــةُ: واُو اْلَجماَع ــُر اْلُمتَِّصلَ مائِ ــا الضَّ ــِن، َوِمثْلُُهم ــي اْلِمثالَْي ــا ف ــِن كم ــا فاِعلَْي َكأَْن يَكون

ــَف بِتَْرحــاٍب(.  ْي ــِة )اْســتَْقبَْلنا الضَّ َونــوُن النِّْســَوةِ، َو)نــا( اْلفاِعليــَن َكمــا فــي اْلُجْملَ

ميــِر اْلُمتَِّصــِل )......(،  ُن ِمــَن اْلِفْعــِل )..........( َوالضَّ ــوَّ ــهُ( أاُلِحــُظ أَنَّهــا تَتََك ــِة الثّاِلثَــِة )يَتَداَولُ   َوفــي اْلُجْملَ

ــِه َكمــا فــي اْلِمثــاِل، َوِمثْلُــهُ  ــَي فــي َمَحــّلِ نَْصــب َمْفعــوٍل بِ ميــُر فــي َمَحــّلِ نَْصــٍب َكأَْن يِأْتِ َويَكــوُن هــذا الضَّ

مائِــُر اْلُمتَِّصلَــةُ: كاُف اْلُمخاَطــِب َواْلُمخاَطبَــِة، َوهــاُء اْلغائِــِب َواْلغائِبَــِة، ِلْلُمثَنّــى َواْلَجْمــعِ، َو)نــا(  الضَّ

ــُف بِالتَّْرحــاِب(. ــتَْقْبلَنا اْلُمَوظَّ ــِة )اْس ــي اْلُجْملَ ــا ف ــَن َكم اْلَمْفعولي

ــم(  ُن ِمــَن ااِلْســِم )ُمعَلِّ ميــُر اْلُمتَِّصــُل بِاْســٍم، فـَــ )ُمعَلِّمــي( تَتََكــوَّ ــِد اتََّصــَل الضَّ ــِة فَقَ ــِة الّرابِعَ   أَّمــا فــي اْلُجْملَ

ميــِر اْلُمتَِّصــِل اْلهــاِء.  ُن ِمــَن ااِلْســِم )َمصــاِدِر( َوالضَّ ــِم، َو)َمصاِدِرهــا( تَتََكــوَّ ميــِر اْلُمتَِّصــِل يــاِء اْلُمتَِكلِّ َوالضَّ

ميــُر اْلُمتَِّصــُل فــي َمَحــّلِ َجــّرٍ  ضافَــِة. َوقَــْد يَأْتــي الضَّ ميــُر فــي َمَحــّلِ َجــّرٍ بِاإْلِ َوفــي هــِذِه اْلحالَــِة يَكــوُن الضَّ

ــِه( فــي اْلُجْملَــِة اْلخاِمَســِة. أَْيًضــا إِذا اتََّصــَل بَِحــْرِف َجــّرٍ َكمــا فــي )بِ

ميَر اْلُمتَِّصَل ِمّما يَأْتي: 1- أَْستَْخِرُج الضَّ

أ- يَْنبَغــي ِللنـّـاِس أَْن يَتََجنَّبــوا تـَـداُوَل الّشــائِعاِت.    ب- الّشــائِعَةُ لَْيَســِت اْرتِجاِليَّــةً، بَْل ُمدَبَّــَرةً َوُمَخطًَّطا لَها.

جـ- تَتََسبَُّب الّشائِعَةُ في إيقاعِ اْلعَداَوةِ بَْيَن أَْفراِد اْلُمْجتََمعِ إِذا لَْم يُْدِركوا َخَطَرها.

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

جابَِة الصَّحيَحِة في ما يَأْتي: 2- أََضُع دائَِرةً َحْوَل َرْمِز اإْلِ

ميُر اْلُمتَِّصُل في ما تَْحتَهُ َخطٌّ في قَْوِلِه تَعالى:                                    )سورة البقرة، اآلية 1٨6( :             )1( الضَّ

     أ - في َمَحّلِ َرْفعٍ        ب- في َمَحّلِ نَْصبٍ  جـ- في َمَحّلِ َجّرٍ 

ميُر اْلُمتَِّصُل في َمَحّلِ َرْفعٍ:    )2( واِحدَةٌ ِمَن اآْلتِيَِة َوَردَ فيها الضَّ

      أ- اْلبَتْرا ِمْن َعجائِِب الدُّْنيا السَّْبعِ بَناها اأْلَْنباُط.   ب- اْلُمواِطنــوَن َســواٌء، ُكلٌّ لَهُ َحــقٌّ َوَعلَْيِه واِجٌب.

ُل الطَّبيعَةَ.          جـ- َجلَْسُت في اْلَحديقَِة أَتَأَمَّ

مائَِر اآْلتِيَةَ في ُجَمٍل ُمفيدَةٍ َوْفَق اْلَمْطلوِب: 3- أَْستَْخِدُم الضَّ

(      ب- هاُء اْلغائِِب )في َمَحّلِ نَْصٍب(       جـ- نا )في َمَحّلِ َرْفعٍ(.    أ- كاُف اْلُمخاَطبَِة )في َمَحّلِ َجّرٍ
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اْلفاُء اْلُمتَِّصلَةُ بِالِم اْلَْمِر

أَْقَرأُ ما يَأْتي:

ْم ُكلُّ إِْنساٍن َعْقلَهُ في ما يَتَناقَلُهُ اآْلَخروَن. -  ِليَُحّكِ

ْم ُكلُّ إِْنساٍن َعْقلَهُ في ما يَتَناقَلُهُ اآْلَخروَن.-  فَْليَُحّكِ

ــَن  ــَي الٌم َمْكســوَرةٌ، َوحي ــْم(، َوِه ــِل )يَُحّكِ ــِة بِاْلِفْع ــِر اْلجاِزَم ــاَل الِم اأْلَْم ــى اتِّص ــِة اأْلول ــي اْلُجْملَ ــُظ ف   أاُلِح

نـَـةً ِمــَن اْلفــاِء َوالِم  ــْم( ُمَكوَّ دََخلـَـِت اْلفــاُء فــي اْلُجْملـَـِة الثّانِيـَـِة َعلــى هــِذِه الــّاِم اتََّصلـَـْت بِهــا، فَأَْصبََحــْت )فَْليَُحّكِ

نَِت الــّاُم. ــْم(، َوُســّكِ اأْلَْمــِر َواْلِفْعــِل اْلُمضــاِرعِ اْلَمْجــزوِم )يَُحّكِ

 اْلِكتاَبُةُ 

أُْدِخُل َحْرَف اْلفاِء َعلى اْلِفْعِل اْلُمتَِّصِل بِاِم اأْلَْمِر، ُمراِعيًا تَْسكيَن الّاِم في ما يَأْتي:

عيَف. 1- ِليُساِعِد اْلقَِويُّ ِمْنُكُم الضَّ

2- ِلتُحافِْظ َعلى أَداِء اْلواِجباِت في َوْقتِها.

بَِم ُشبَِّهِت الّشائِعَةُ في ِعباَرةِ: "ِلَكْبحِ ِجماحِ الّشائِعَِة يَْنبَغي ِللنّاِس أَْن يَتََجنَّبوا تَداُولَها .  -1

، َمَع ِذْكِر ِمثاٍل ُمناِسٍب ِلُكّلِ أَثٍَر. أَْذُكُر أَثََرْيِن َسْلبِيَّْيِن آَخَرْيِن ِللّشائِعَِة َغْيَر ما َوَردَ في النَّّصِ  -2

. تُعَدُّ الّشائِعَةُ ُمْشِكلَةً تُواِجهُ اْلفَْردَ َواْلُمْجتََمَع. أَْقتَِرُح ُحلواًل َعَمِليَّةً َغْيَر ما َوَردَ في النَّّصِ  -3

ْعراِب في ما يَأْتي: ميِر اْلُمتَِّصِل في ما تَْحتَهُ َخطٌّ ِمَن اإْلِ أَُميُِّز َمْوقَِع الضَّ  -4

، رواهُ     أ- قاَل َرسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم: "ال يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتّى يُِحبَّ أِلَخيِه ما يُِحبُّ ِلنَْفِسِه"

البخاريُّ ومسلٌم.

  ب- قاَل الّشاِعُر:

     َسلوا التّاريَخ يا قَْومي فَإِنّا         بَلَْغنا ذُْرَوةَ اْلَمْجِد ِغابا

أُْدِخُل اْلفاَء َوالَم اأْلَْمِر َعلى اْلُجْملَِة اآْلتِيَِة، َمَع تَْغييِر ما يَْلَزُم:  -5

     اْحِرْص َعلى َوْقِف الّشائِعَِة ِعْندََك، َوال تَتَداَوْلها.

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 

أُجيُب

"
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ــِه،  ــِن َخليِل ــى دي ــُل َعل ُج ــاَل: "الرَّ ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ق ــَرةَ، أَنَّ النَّبِ ــي ُهَرْي ــْن أَب ــريِف، َع ــِث الشَّ ــوَن اْلَحدي ــُش َمْضم أُناقِ

ــذّي (. ــو داود والتّرم . ) رواه أب ــُل" ــْن يُخاِل ــْم َم ــْر أََحدُُك فَْليَْنُظ

حيُح اْلِخِر، اْلَْفعاُل اْلَخْمَسُة اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ اْلِفْعُل اْلُمضاِرُع الصَّ
اْلِمْحَوُر: اْلِقراءُة/ اْلَساليُب َوالتَّراكيُب اللَُّغِويَُّة

ُد َصداقاِتنا؟ َكْيَف َنَتَعهَّ

التَّْهِيَئُة

وحِ، لِكــنَّ قَليليــَن ِمنـّـا يَْعِرفــوَن كْيــَف  داقـَـِة، َومــا تَُوفِّــُرهُ ِمــْن َمباِهــَج َوَمَســّراٍت للــرُّ   ُكلُّنــا يَْعــِرُف قيَمــةَ الصَّ

داقـَـِة، َويَصونونَهــا، َويَْعَملــوَن َعلــى اْزِدهاِرهــا، ويَْحفَظونَهــا. يَْرَعــْوَن ُحْرَمــةَ الصَّ

ــعِ،  ْنســاُن َملــوٌل بِالطَّْب ــداًَل ِمــْن أَْن تَْقــوى؛ فَاإْلِ َمــِن، بَ ــاِس تَــِرثُّ َمــَع الزَّ ــةُ فــي ُعــْرِف بَْعــِض النّ   َوالّصداقَ

ــةُ َطريــدَةٌ  داقَ ــْوٍم، والصَّ ــَص َجديــدًا ُكلَّ يَ ــادٌ يُِحــبُّ أَْن يَْقتَنِ ــَو َصيّ ــا، َوُه ــي يَأْلَفُه ــأَُم اْلُوجــوهَ َواأْلْشــياَء الّت يَْس

ــى  ــعى إل ــهُ اْمتَلََكهــا، فَيَْس ــِه أنَّ ــَل إلْي ــى يُخيَّ ــِه، َحتّ ــي َجْعبَتِ ــا ف ــهُ مــا إْن يََضعَه ــَص، لِكنَّ ــتَِحقُّ اْلقَْن ــمينةٌ تَْس َس

داقَــِة، بَْينَمــا ِهــَي طائِــٌر نــاِدٌر َجميــٌل يَِجــُب أَْن يُْمَســَك  يّــاِد يُســيئوَن فَْهــَم الصَّ ِطــراٍد جديــٍد، أَْمثــاُل هــذا الصَّ

ــِة َواْلَحنــاِن.   قّ ــِق َوالّرِ ْف ــَل بِالّرِ ــذَّكاِء، َوأَْن يُعاَم ــِة َوال ــَن اللَّباقَ ــٍر ِم بَِكثي

ــا نَْفِســَك،  ــْل حــاِوْل أَْن تَْبَحــَث فــي َزواي ــِه، بَ ــِرْع فــي اتِّهاِم ــا تُْس ــَك فَ ــى َعْن ــا يَتََخلّ ــَت َصديقً   َوإِذا مــا َرأَْي

ــْدَع،  ــِه، َوأنَّ بِِوْســِعَك أْن تـَـْرأََب الصَّ فاتـِـَك، فَلَعَلَّــَك واِجــدٌ فــي النِّهايـَـِة أنَّــَك ُمْخِطــٌئ فــي َحقِّ َوفــي َخبايــا تََصرُّ

َوتَتَحاشــى إِْحداثـَـهُ فــي اْلُمْســتَْقبَِل.

                        محمد النّقاش، َمواليدُ األََرِق، بتصّرف

النَّصُّ اْلِقرائيُّ

ُد َصداقاتِنا؟ َكْيَف نَتَعَهَّ
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أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللُّغَِوّيِ:  -1

ْيدُ دُ َصداقَتِنا: نَْلتَِزُم ِحْفَظها      يَْسأُم: يََملُّ           اْلقَْنُص: الصَّ : تَْبلى      نَتَعَهَّ    تَِرثُّ

هاِم َجْعبَتُهُ: اْلَجْعبَةُ: ِوعاُء الّسِ    َطريدَةٌ: ما نَتْبَعُهُ ِلَصْيِدِه ِمثِْل اْلغَزاِل َوَغْيِرِهِ    

. ْدُع: الشَّقُّ    َرأََب: أَْصلََح. الصَّ

أَِجدُ ِمَن النَّّصِ ِضدَّ ُكّلٍ ِمْن:  -2

   يُْحِسنوَن، تَْضعُُف، يَتََمسَُّك بَك، ُمصيٌب.

؟ ما قيَمةُ الّصداقَِة َكما َوَردَ في النَّّصِ  -3

أَْستَْخِرُج ِمَن النَّّصِ ما يُوافُِق َمْعنى ُكّلٍ ِمْن:   -4

   َكثيُر السَّأَِم، بِإْمكانَِك.

. َمِن"، اْلواِردَةِ في النَّّصِ داقَةُ في ُعْرِف بَْعِض النّاِس تَِرثُّ َمَع الزَّ أُبَيُِّن َرأْيي في ِعباَرةِ: "الصَّ  -5

داقَةَ في ُكّل ُجْملٍَة ِمَن اْلُجْملَتَْيِن اآْلتِيَتَْيِن: بَِم َشبَّهَ اْلكاتُِب الصَّ  -6

. داقَةُ َطريدَةٌ َسمينةٌ تَْستَِحقُّ اْلقَْنَص"   أ- "الصَّ

 . داقَةُ طائٌِر ناِدٌر َجميٌل يَِجُب أَْن يُْمَسَك بَِكثيٍر ِمَن اللَّباقَِة َوالذَّكاِء"   ب- "الصَّ

حيُح اْلِخِر ًل: اْلِفْعُل اْلُمضاِرُع الصَّ أَوَّ

أَْقَرأُ اْلُجَمَل اآْلتِيَةَ، َوأاُلِحُظ اأْلَْفعاَل الَّتي تَْحتَها َخطٌّ:

داقَِة، وما تَُوفُِّرهُ ِمْن َمباِهَج. 1- ُكلُنّا يَْعِرُف قيَمةَ الصَّ

ْنساُن صيّادٌ يُِحبُّ أَْن يَْقتَنَِص َجديدًا ُكلَّ يَْوٍم. 2- اإْلِ

3- إِذا ما َرأَْيَت َصديقًا يَتََخلّى َعْنَك فَا تُْسِرْع في اتِّهاِمِه.

ِل  ــاِل اأْلَوَّ ــي اْلِمث ــِرُف( ف ــَل )يَْع ــُظ أَنَّ اْلِفْع ــابِقَِة، أاُلِح ــِة الّس ــي اأْلَْمثِلَ ــطٌّ ف ــا َخ ــي تَْحتَه ــاَل الَّت ــُل اأْلَْفع    أَتَأَمَّ

آِخــُرهُ َحــْرٌف َصحيــٌح، فَْهــَو فِْعــٌل ُمضــاِرٌع َصحيــُح اآْلِخــِر، َوقَــْد جــاَء َمْرفوًعــا؛ أِلَنَّــهُ لَــْم يُْســبَْق بِناِصــٍب 

ــةُ. مَّ ــِه الضَّ ــةُ َرْفِع أَْو جــاِزٍم، َوَعاَم

التَّراكيُب َواْلَساليُب اللَُّغِويَُّة

أُجيُب



20

ْعرابِيَّةَ: دًا حالَتَها اإْلِ أَُعيُِّن اأْلَْفعاَل الُمضاِرَعةَ الصَّحيَحةَ اآْلِخِر في ما يَأْتي، ُمَحدِّ

1- قاَل إيليا أبو ماضي:

ما أَنا فَْحَمةٌ َوال أَْنَت فَْرقَْد يا أَخي ال تَِمْل بَِوْجِهَك َعنّي    

2- يُعيدُ اْلَحنيُن اْلُمسافَِر إِلى َوَطنِِه.

3- لَْن يُْخذََل اْلُمْجتَِهدُ. 

ِة أَْجساِمنا. ياَضةَ ِلنُحافَِظ َعلى لَياقَتِنا َوِصحَّ 4- نُماِرُس الّرِ

ةَ دَْرِسَك؛ أِلَْفَهَم دُروسي.  5- أُتابُِع َمنَصَّ

6- ِلنَْبتَِعْد َعْن َصديِق الّسوِء َكْي نَْسلَم.

ْل َعَمَل اْليَْوِم إِلى اْلغَِد. 7- ال تَُؤّجِ

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

ــبَِق بِناِصــٍب  ــهُ ُس ــا؛ أِلَنَّ ــاِل الثّانــي َمْنصوبً ــَص( فــي اْلِمث ــِر ) يَْقتَنِ ــُح اآْلِخ ــُل اْلُمضــاِرُع الصَّحي  وجــاَء اْلِفْع

)أَْن(، َوَعاَمــةُ نَْصبَــِه اْلفَتَْحــةُ. َوجــاَء اْلِفْعــُل اْلُمضــاِرُع الصَّحيــُح اآْلِخــِر َمْجزوًمــا؛ أِلَنَّــهُ ُســبَِق بِجــاِزٍم )ال 

ــكوُن، َكمــا فــي اْلِمثــاِل اأْلَخيــِر )تُْســِرْع(. النّاِهيَــة(، َوَعاَمــةُ َجْزِمــِه السُّ

ثاِنًيا: اْلَْفعاُل اْلَخْمَسُة

          )أ(

داقَِة.-  ديقاِن يُحافِظاِن َعلى الصَّ الصَّ

ْخــاُص َواْلعََمــُل يَْكفُــاِن السَّــعادَةَ -  اإْلِ

ِلْلعاِمليــَن.

ــّطٍ -  ــةَ بَِخ ــَن اْلِكتابَ ــةُ، تُجيدي ــا َخْولَ ــِت ي أَْن

ــٍل. َجمي

               )ب(

ديقاِن لَْن يَخونا اْلعَْهدَ.-  الصَّ

ْدَع َمَع أَْصِدقائُِكْم.-  اْحِرصوا َعلى أَْن تَْرأَبوا الصَّ

يادوَن أَْن يَْقتَنِصوا َجديدًا ُكلَّ يَْوٍم.-  يُِحبُّ الصَّ

ـِم اْلُمْدَمــجِ َكــْي يُتابِعــوا -  يَْحــِرُص الطَّلَبَــةُ َعلــى التَّعلُـّ

دُروَســُهْم.

ُم ِلَطلَبَتِِه: ِلتَْحِرصوا َعلى أَداِء واِجباتُِكْم.-  اْلُمعَلِّ

أَْقَرأُ اْلُجَمَل اآْلتِيَة،َ َوأاُلِحُظ اأْلَْفعاَل الّتي تَْحتَها َخطٌّ:
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1- أَُعيُِّن اأْلَْفعاَل اْلَخْمَسةَ في ُكّلِ ُجْملٍَة ِمّما يَأْتي:

ديِق َوإِْكراَمهُ. روَن َمَحبَّةَ الصَّ أ- اْلُمْحِسناِن لَْن يَتََوقَّفا َعْن فِْعِل اْلَخْيِر.           ب- اأْلَْوفِياُء يُقَدِّ

را َعِن اْلَمْوِعِد. جـ- اأْلَُب أِلَْبنائِِه: يُْسِعدُني أَْن تَْجتَِهدوا.           د- اأْلمُّ اِلْبنَتَْيها: ال تَتَأَخَّ

   أ- قاَل تَعالى:                              )سورة التوبة، اآلية 105(

   ب- قاَل تَعالى:                           )سورة آل عمران، اآلية 92(

   جـ- دََعْت ناديُن َصديقتَها إِلى بَْيتِها.           د- أَْنتما تَْدُعواِن إِلى اْلَخْيِر.

عاِب. ساِن بِالّصِ    هـ- خاِلدٌ َوماِهٌر َصديقاِن ُمْخِلصاِن.          و- اْلُجْنِديّاِن يَتََمرَّ

   ز- اْلُمعَلَِّمةُ ِلطاِلبَتِها: أَْنِت تُثابِريَن َعلى الدَّْرِس.

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

2- أَُميُِّز اأْلَْفعاَل اْلَخْمَسةَ ِمْن َغْيِرها في ما تَْحتَهُ خطٌّ ِمّما يَأْتي:

3- أَضُع اْلِفْعَل )تَصوُن( في ُجَمٍل ُمفيدةٍ في اْلحاالِت اآْلتِيَِة:

أ-  ُمتَِّصٌل بِألِف االثْنَْيِن في حالَِة َرْفعٍ.   ب- ُمتَِّصٌل بِواِو اْلَجماَعِة في حالَِة نَْصٍب.

جـ- ُمتَِّصٌل بِياِء الُمخاَطبَِة في حالَِة َجْزٍم. 

 إِذا أَْنعَْمــُت النََّظــَر فــي اأْلَْفعــاِل الّتــي تَْحتَهــا َخــطٌّ، أَِجــدُ أَنَّهــا أَفعــاٌل ُمضارعــةٌ اتََّصلـَـْت بِهــا: واُو اْلَجماَعــِة، 

ــدُ أَنَّ  ــِة )أ( أَِج ــي اْلَمْجموَع ــطٌّ ف ــا َخ ــي تَْحتَه ــاَل الَّت ــُت اأْلَْفع ــِة، َوإِذا الَحْظ ــاُء الُمخاَطبَ ــِن، َوي ــُف االثْنَْي َوأَِل

ــاُء  ــِه ي ــْت بِ ــَن( اتََّصلَ ــي ) تُجيدي ــَل ف ــِن، َواْلِفْع ــُف االثْنَْي ــا أَِل ــْت بِِهم ــاِن( اتََّصلَ ــاِن، يَْكفُ ــِن ) يُحافِظ اْلِفْعلَْي

ــَي أَْفعــاٌل ُمضارعــةٌ  ــبوقٍَة بِناِصــٍب أَْو جــاِزٍم، فَِه ــُر َمْس ــا َغْي ــُظ أَنَّ هــذِه اأْلَْفعــاَل َجميعَه ــِة، َوأاُلِح اْلُمخاَطبَ

ــوِن. ــوُت النّ ــةُ َرْفِعهــا ثُب ــةٌ، َوَعاَم َمْرفوَع

ــوا(  ــوا، يُتابِع ــوا، يَْقتَنِص ــا، تَْرأَب ــاَل )يَخون ــدُ أَنَّ اأْلَْفع ــِة )ب( أَِج ــِة اْلَمْجموَع ــي أَْمثِلَ ــَر ف ــُت النََّظ  َوإِذا أَْنعَْم

َمْنصوبـَـةٌ َوَعاَمــةُ نَْصبِهــا َحــْذُف النـّـوِن ِمــْن آِخِرهــا؛ أِلَنَّهــا ُســبِقْت بِناِصــٍب ) لـَـْن، أْن، َكــْي( ، َوأَنَّ اْلِفْعــَل 

)يَخونــا( اتََّصلــْت بــه أَِلــُف االثْنَْيــِن، بَْينَمــا اأْلَْفعــاُل )تَْرأَبــوا، يَْقتَنِصــوا، يُتابِعــوا( اتََّصلـَـْت بهــا واُو اْلَجماَعــِة. 

ــهُ ُســبَِق بِجــاِزٍم )الِم  ــوِن ِمــْن آِخــِره؛ أِلنّ وأجــدُ أنَّ اْلِفْعــَل ) تَْحِرصــوا( َمْجــزوٌم َوَعاَمــةُ َجْزِمــِه َحــْذُف النّ

اأْلَْمــِر(. َوتُْعــَرُب )واُو اْلَجماَعــِة، َوأَِلــُف االثْنَْيــِن، َويــاُء اْلُمخاَطبَــِة( فــي َمَحــّلِ َرْفــعِ فاِعــٍل.
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عِ في اتِّهاِم الّصديِق. يَّةَ التََّريُِّث َوتََجنُِّب التََّسرُّ أَْستَْنتُِج أََهّمِ  -1

: دُ اْلبَْيَت الّذي يَتَوافَُق َوَمْعنى اْلِفْقَرةِ األَخيَرةِ ِمَن النَّّصِ أَُحدِّ  -2

َواْختَـْر َصِديقََك ِمْن ذَوي األَْخـــاِق زوا       أ  - عاِشـــْر أُنـاسـًا بِالـذَّكاِء تََمــيَـّ

ـذي ال تُـعاتِبُــْه َصِديقَــَك لم تَْلــَق الَـّ      ب- إِذا ُكْنَت في ُكــّلِ األُموِر ُمعاتِبـًـا 

فَاْصفَــح ألَْجــِل الـُوِدّ لَْيـَس ألَْجـِلـِه دْيُق أَسى َعلَْيَك بَِجْهــِلهِ       جـ- َوإِذا الصَّ

أَْستَْخِرُج ِمَن اْلِفْقَرةِ األَخيَرةِ ِمَن النَّّصِ فِْعًا ُمضاِرًعا َصحيَح اآْلِخِر َمْنصوبًا، َوأُْعِربُهُ.  -3

أَْستَْخِرُج ِمَن اْلِفْقَرةِ الثّانِيَِة ِمَن النَّّصِ فِْعًا ِمَن اأْلَْفعاِل اْلَخْمَسِة َمْرفوًعا، َوأُْعِربُهُ.  -4

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 
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نََشــَر َجالـَـةُ اْلَمِلــِك َعْبــِدهللاِ الثّاني اْبِن اْلُحَســْيِن َســْبَع أَْوراٍق نِقاِشــيٍَّة تَناَولـَـْت َمْوضوعاٍت ِمْنهــا: الدّيُمْقراِطيَّةُ، 

َوتَْطويــُر اْلعََمِليَّــِة التَّْعليِميَّــِة. َوالنَّــصُّ اآْلتــي ُجــْزٌء ِمّما َوَردَ في اْلَوَرقَِة النِّقاِشــيَِّة الّســابِعَِة:

اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ اْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ لِْلَمْعلوِم َواْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ لِْلَمْجهوِل، اْلَْعداُد اْلُمْفَرَدُة 
)1-10(/ َتْلخيُص ِفْقَرٍة 

اْلِمْحَوُر: اْلِقراءُة/ اْلَساليُب َوالتَّراكيُب اللَُّغِويَُّة/ اْلِكتابة

َبّواَبُتنا َنْحَو اْلُمْسَتْقَبِل

التَّْهِيَئُة

بَّوابَتُنا نَْحَو اْلُمْستَْقبَِل

ــاةِ، أِلَْن  ــاِت اْلَحي ي ــوا تََحدِّ ــْم أِلَْن يُواِجه لُُه ــٍم، يَُؤّهِ ــَر تَْعلي ــِه َخْي ُم أِلَْبنائِ ــدِّ ــِوّيٍ، يُقَ ــى أُْردُّنٍ قَ ــُع إِل ــا نَتََطلَّ    إِنَّن

يُقيمــوا أَْعمــااًل ناِجَحــةً، َوأَْن يُماِرســوا ِحَرفـًـا قَيَِّمــةً، َوأَْن يُْنِشــئوا أَُســًرا ُمتَآِلفـَـةً، َوأَْن يَْبنــوا ُمْجتََمعـًـا ُمتَماِســًكا. 

ــِد  ــتَطاَعْت بِاْلُجْه ــداِن، َواْس ــبَقَْت فــي هــذا اْلَمْي ــدَُّوِل الَّتــي َس ــهُ فــي َمصــاّفِ ال أُ َمكانَ ــوَّ ــُع إِلــى أُْردُّنٍ يَتَبَ نَتََطلَّ

ــِد  ــِز َوتَْجوي ــِم اْلُمتََميِّ ــْن ِخــاِل التَّْعلي ــِريَِّة، ِم ــا اْلبََش ــاُء قُدُراتِن ــِه. فَبِن ــِة في َم ــِز اْلُمتَقَدِّ ــزاَع اْلَمراِك ــَرةِ اْنتِ َواْلُمثابَ

ــتَْقبَِل. ــَو اْلُمْس ــا نَْح ــِه بَّوابَتُن ُمْخَرجاتِ

ــَرةِ، َواأْلَْيــدي     َوَعلَْيــِه، فَإِنَّنــا نُريــدُ أَْن نـَـرى َمداِرَســنا َوَمعاِهدَنــا اْلِمْهنِيَّــةَ َوجاِمعاتِنــا َمصانِــَع ِلْلعُقــوِل اْلُمفَّكِ

ــِة،  ــوُل الطَّلَبَ ــا ُمي ــُف فيه ــراٍت تُْكتََش ــنا ُمْختَبَ ــرى َمداِرَس ــدُ أَْن نَ ــِة. نُري ــاِت اْلُمْنتَِج ــَرةِ، َوالّطاق ــِة اْلماِه اْلعاِملَ

ــُل َمواِهبُُهــْم، َوتُنَّمــى قُدُراتُُهــْم.  َوتُْصقَ

دوا بِــُكّلِ مــا يُعينُُهــْم َعلــى  ُج ُطّابَهــا إاّل َوقـَـْد تـَـَزوَّ    نُريــدُ أَْن نـَـرى فيهــا بَشــائَِر ااِلْرتِقــاِء َوالتَّْغييــِر، ال تَُخــّرِ

ــِد؛  ــِرِق أِلُْردُّنِ اْلغَ ــِه اْلُمْش ــِم اْلَوْج ــاٍت، َواْلُمشــاَرَكِة فــي َرْس ي ــْن تََحدِّ ــِة مــا فيهــا ِم ــاةِ، َوُمواَجَه ــتِْقباِل اْلَحي اْس

ــروُن، َكْيــَف يَْغتَنِمــوَن اْلفـُـَرَص، َويَْبتَِكــروَن اْلُحلــوَل اْلُمْبِدَعــةَ ِلمــا  َطلَبـَـةً يَْعِرفــوَن َكْيــَف يَتَعَلَّمــوَن، َكْيــَف يُفَّكِ
يَْســتَِجدُّ ِمــْن َمشــاِكَل، َويَْعــِرُض ِمــْن َعقَبــاٍت.

                               الموقع الرسمّي لجالة الملك عبد هللا الثاني

النَّصُّ اْلِقرائيُّ
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: أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللُّغَِويَّ  -1
ُمتآِلفَةٌ: ُمتَحابَّةٌ بُُهمْ       اْلِحْرفَةُ: اْلِمْهنَةُ   لُُهْم: يُدَّرِ    يَُؤّهِ

يَْغتَنِموَن: يَْستَثِْمروَن    ااِلْرتِقاُء: ااِلْرتِفاُع َوالتَّقَدُُّم  

ياِق: أَْستَْنتُِج َمْعنى ما تَْحتَهُ َخطٌّ ِمَن الّسِ  -2

أُ َمكانَهُ في َمصاّفِ الدَُّوِل.     أ- نَتََطلَُّع إِلى أُْردُّنٍ يَتَبَوَّ

   ب- نُريدُ أَْن نَرى َمداِرَسنا ُمْختَبَراٍت تُْكتََشُف فيها ُميوُل الطَّلَبَِة، َوتُْصقَُل َمواِهبُُهْم.

   جـ- نُريدُ أَْن نَرى في َمداِرِسنا بَشائَِر ااِلْرتِقاِء َوالتَّْغييِر.

ما اْلَمأْموُل ِمْن تَْعليِم أَْبناِء اأْلُْردُّنِ َكما َوَردَ في اْلِفْقَرةِ اأْلولى؟  -3

ما بَّوابَةُ اأْلُْردُّنِ نَْحَو اْلُمْستَْقبَِل؟  -4

ُح ُرْؤيَةَ َجالَِة اْلَمِلِك َعْبِدهللاِ الثّاني ِلْلَمداِرِس َواْلَمعاِهِد َواْلجاِمعاِت. أَُوّضِ  -5

َكْيَف يُْسِهُم الطَّلَبَةُ في َرْسِم اْلَوْجِه اْلُمْشِرِق أِلُْردُّنِ اْلغَِد؟   -6

ًل: اْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ لِْلَمْعلوِم َواْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ لِْلَمْجهوِل أَوَّ

أَْقَرأُ اْلُجَمَل اآْلتِيَةَ:

ُم اأْلُْردُنُّ أِلَْبنائِِه َخْيَر تَْعليٍم. 1- يُقَدِّ

2- نُريدُ أَْن نَرى َمداِرَسنا ُمْختَبَراٍت تُْكتََشُف فيها ُميوُل الطَّلَبَِة.

3- ُصِقلَْت َمواِهُب الطَّلَبَِة.

التَّراكيُب َواْلَساليُب اللَُّغِويَُّة

أاُلِحــُظ أَنَّ اْلَكِلمــاِت الَّتــي تَْحتَهــا َخــطٌّ أَْفعــاٌل، َولِكــْن تَْختَِلــُف فــي مــا بَْينَهــا ِمــْن َحْيــُث ِذْكــُر اْلفاِعــِل   

(؛ َوِلــذا يَُســّمى فِْعــًا َمْبنِيًّــا  ُم( َمْعلــوٌم َوُهــَو )اأْلُْردُنُّ أَْو َعــدَُم ِذْكــِرِه، فَفــي اْلُجْملـَـِة اأْلولــى فاِعــُل اْلِفْعــِل )يُقـَـدِّ

ِلْلَمْعلــوِم، بَْينَمــا فاِعــُل اْلِفْعــِل )تُْكتََشــُف( َمْجهــوٌل فــي اْلُجْملَــِة الثّانِيَــِة، َوَكذِلــَك فاِعــُل اْلِفْعــِل )ُصِقلَــْت( فــي 

ــا ِلْلَمْجهــوِل. ــًا َمْبنِيًّ ــّمى فِْع ــذا يَُس ــَرةِ؛ ِل ــِة اأْلَخي اْلُجْملَ

أُجيُب
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ُل اْلُجَمَل اآْلتِيَةَ ِمَن اْلَمْبنّيِ ِلْلَمْعلوِم إِلى اْلَمْبنّيِ ِلْلَمْجهوِل، َوأَُغيُِّر ما يَْلَزُم: 1- أَُحّوِ

ب- يَْغتَنُِم الذَِّكيُّ اْلفُْرَصةَ. أ- نََشَر اْلَمِلُك َسْبَع أَْوراٍق نِقاِشيٍَّة.   

جـ- يَْبني أَْبناُء اأْلُْردُّنِ ُمْجتََمعًا ُمتَماِسًكا.

2- أَُميُِّز اْلِفْعَل اْلَمْبنِيَّ ِلْلَمْعلوِم ِمَن اْلِفْعِل اْلَمْبنِّيِ ِلْلَمْجهوِل في ما يَأْتي:

.   أ- يَْكفُُل الدُّْستوُر اأْلُْردُنِيُّ َحقَّ التَّْعليِم ِلُكّلِ َمْن يُقيُم َعلى أَْرِض اأْلُْردُّنِ

  ب- ُحِفَظِت اأْلَمانَةُ.     

دَةً.   جـ- أَْنتََجِت اْلَمداِرُس اْلِمْهنِيَّةُ أَدَواٍت َمْكتَبِيَّةً ُمتَعَدِّ

  د- تُْلتََزُم إِْجراءاٌت ُمعَيَّنَةٌ ِعْندَ التَّعاُمِل َمَع ُمصاٍب بِفَْيروِس كورونا.

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

ثاِنًيا: اْلَْعداُد اْلُمْفَرَدُة )10-1(

أَْقَرأُ اْلُجَمَل اآْلتِيَةَ:

- ِلنَّصِ اْلِقراَءةِ ُعْنواٌن واِحدٌ.

ُص اأْلَْوراَق النِّقاِشيَّةَ. - اتَّفَقَْت طاِلبَتاِن اثْنَتاِن َعلى إِْعداِد نَْشَرةٍ واِحدَةٍ تُلَّخِ

- نََشَر َجالَةُ اْلَمِلِك َسْبَع أَْوراٍق نِقاِشيٍَّة.

ِة دَْرِسَك. - تابََع َحّساُن َخْمَسةَ دُروٍس َعلى َمنَصَّ

ــدَِد  ــِن )اْلعَ ــَن ُكّلِ َكِلَمتَْي ــٍة بَْي ــُت النََّظــَر فــي مــا تَْحتَــهُ َخــطٌّ فــي اْلُجَمــِل الّســابِقَِة أاُلِحــُظ ُوجــودَ َعاقَ إِذا أَْنعَْم

ــدوِد(: َواْلَمْع

اْلعََدُد اْلَمْعدوُد

واِحد ُعْنوان
اثْنَتان طاِلبَتان

واِحدَة نَْشَرة

َسْبع أَْوراق

َخْمَسة دُروس
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أاُلِحــُظ أَنَّ اْلعَدَدَْيــِن )1، 2( يُطابِقــاِن اْلَمْعــدودَ فــي التَّْذكيــِر َوالتَّأْنيــِث؛ فَفــي اْلُجْملـَـِة اأْلولــى )ُعْنوان:   

ــٌث،  ــَرة: ُمَؤنَّ ــٌث(، و)نَْش ــاِن: ُمَؤنَّ ــٌث، واثْنَت ــاِن: ُمَؤنَّ ــِة )طاِلبَت ــِة الثّانِيَ ــي اْلُجْملَ ــٌر( َوف ــدٌ: ُمذَكَّ ــر، وواِح ُمذَكَّ

وواِحــدَة: ُمَؤنَّــٌث(. بَْينَمــا يُخاِلــُف اْلعـَـدَدُ اْلَمْعــدودَ فــي اْلُجْملـَـِة الثّاِلثـَـِة )أَْوراق: ُمْفَردُهــا َوَرقـَـة ُمَؤنَّــٌث، َوَســْبع: 

ُمذَكَّــٌر( َوأَْيًضــا فــي اْلُجْملـَـِة اأْلَخيــَرةِ )دُروس: ُمْفَردُهــا دَْرس ُمذَكَّــٌر، َوَخْمَســة: ُمَؤنَّــٌث(، َوهــذا يَْنَطبـِـُق َعلــى 

ــِه َمْجــروًرا. ــا إِلَْي ــِة ُمضافً اأْلَْعــداِد اْلُمْفــَردَةِ )3 -10(. َويُْعــَرُب اْلَمْعــدودُ فــي هــِذِه اْلحالَ

ْقِم الّذي بَْيَن اْلقَْوَسْيِن ِكتابَةً: 1- أَْمَلُ اْلفَراَغ بِالرَّ

  أ- اْشتََرْت فاِطَمةُ )5( ............. قَِصٍص قَصيَرةٍ ِلْلُمطالَعَِة.

  ب- يُْمِكُن أَْن يَتَعَدّى اْلِفْعُل فاِعلَهُ إِلى َمْفعوٍل بِِه )1( ........... أَْو َمْفعولَْيِن )2( ............

2- أَْختاُر ِمّما بَْيَن اْلقَْوَسْيِن اْلَكِلَمةَ اْلُمناِسبَةَ ِلَمْلِء اْلفَراغِ:

) َخْمَس، َخْمَسةَ (    أ- قََرأَْت أَْسماُء ......... قَِصٍص في اْلَمْكتَبَِة.    

) اثْنَتَْيِن، اثْنَْيِن ( ناِعيَِّة.      ب- تَفَقَّدَ اْلَوزيُر َمْشروَعْيِن ........... في اْلِمْنَطقَِة الّصِ

) ثَمانَِي، ثَمانِيَةَ (      جـ- اْقتََرَح الطَّلَبَةُ ......... َوسائَِل ِلتَْرشيِد اْستِْهاِك الّطاقَِة.  

تَْلخيُص فِْقَرٍة
ــوَن تَْلخيصــي  ــْي يَك ــٍة َوُمْختََصــَرةٍ، َوِلَك ــكاٍر َمْوضوِعيَّ ــى اْلُحصــوِل َعلــى أَْف ــِدُف َمهــاَرةُ التَّْلخيــِص إِل   تَْه

ــةَ: ــُع اْلُخُطــواِت اآْلتِيَ َّبِ ــدًا؛ أَت َجيِّ

أَْقَرأُ النَّصَّ اأْلَْصِليَّ َوأَْفَهُمهُ َجيِّدًا.  -1

. ئيَسةَ في فِْقراِت النَّّصِ أَْستَْنتُِج اأْلَْفكاَر الرَّ  -2

. أُعيدُ ِصياَغةَ النَّّصِ بِأُْسلوبَِي اْلخاّصِ  -3

أُحافُِظ َعلى أَْفكاِر النَّّصِ ِمْن دوِن إِضافٍَة َعلَْيها.  -4

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

 اْلِكتاَبُةُ 

ُص نَصَّ اْلِقراَءةِ )بَّوابَتُنا نَْحَو اْلُمْستَْقبَِل( في ُحدوِد َخْمسيَن َكِلَمةً.-  أُلَّخِ

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
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بِــَم َشــبَّهَ َجالـَـةُ اْلَمِلــِك َعْبــِدهللاِ الثّانــي اْلُمَؤسَّســاِت التَّْعليِميَّةَ فــي قَْوِلِه: »نُريــدُ أَْن نَرى َمداِرَســنا َوَمعاِهدَنا   -1

ــَرةِ، َواأْلَْيديِ اْلعاِملـَـِة اْلماِهَرةِ، َوالّطاقــاِت اْلُمْنتَِجِة«؟ اْلِمْهنِيَّــةَ َوجاِمعاتِنــا َمصانِــَع ِلْلعُقــوِل اْلُمفَّكِ

ما داَللَةُ تَْكراِر َكِلَمِة )َكْيَف( في اْلِفْقَرةِ اأْلَخيَرةِ ِمْن نَّصِ اْلِقراَءةِ؟  -2

قِّيِ َوالتَّْغييِر؟ َكْيَف تَكوُن اْلَمداِرُس َواْلجاِمعاُت َسبيًا ِللرُّ  -3

أَْكتُُب اْلعَدَدَ بِاْلُحروِف في ما يَأْتي:  -4

ِث.    أ- َكتَبَْت َمناُل )5( ..... َمقاالٍت، ِمْنُهما َمقالَتاِن )2( ...... َعِن التَّلَوُّ

   ب- ناقََش اْلُمْلتَقى التَّْربَِويُّ َوَرقَةً نِقاِشيَّةً )1( .......، َواْقتََرَح )9( .......... تَْوِصياٍت.

ُل اْلُجْملَةَ ِمَن اْلَمْبنِّيِ ِلْلَمْعلوِم إِلى اْلَمْبنِّيِ ِلْلَمْجهوِل: أَُحّوِ  -5

يَْبني أَْبناُء اْلَوَطِن ُمْجتََمعًا ُمتَماِسًكا.

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 



تَمَّ بَِحْمِد هللاِ تَعالى


