ََْ ِ
ّ ِ

۲

ّ

ٍّ
األردن
َوزارةُ التّربيةُ والتّعلي ُم في
بَرنا َم ُج التّعلّ ِم عن بُع ٍد
مرحلةُ التّعافي الثّانية

ب اللُّغ ِة العَ َر ِبيَّ ِة
ُكت َ ِيّ ُ
ف العاشر
لل ّ
ص ِّ

ّراسي الثّاني
الفص ُل الد
ُّ
2020 /2019م

ال ُمق ّدِمة
األمين .وبعدُ:
سال ُم على رسو ِل هللا
رب العالمين ،وال ّ
صالةُ وال ّ
الحم ُد هللِ ّ ِ
ِ
ت
ب اللّغةَ العربيّةَ في الفص ِل
ص ّم َم؛ ليض َّم أه َّم المهارا ِ
الدراسي الثّاني ،وقد ُ
فإنّنَا نض ُع بين أيديكم كُت ِيّ َ
ّ
ب كان ،وليق ّد َم ما ّدةً إثرائيّةً
اتي عن َد الطلب ِة،
اللغويّ ِة،
ِ
ألي ِ سب ٍ
ِ
ولتعزيز التّعلّم الذّ ّ
ولتعويض ما فاتهم من التّعلّم ّ
ُ
شائقة وجاذبةً للطلبة؛
الذاتي
ف التّعلّم
ب ُمل ّخ ً
عر ُ
حيث يُقدّم هذا ال ُكت َ ِيّ ُ
صا لمنهج اللّغة العربيّة للفصل الثّاني .ويُ َّ
ّ
س ِه،
بأنّه
اكتساب المعلومات والمهارات والخبرات لألفراد بطريقة ال ُمعالجة الذّاتيّة ،واالعتما ُد على المتعلّم نف ِ
ُ
هدف إلى تحسين وتطوير شخصيّة المتعلّم وقدراتِه ومهاراتِه من خالل ممارسة مجموعة من األنشطة
الّذي يَ ُ
التّعليميّة.
أكثر جاذبي ٍة ومتعةٍ ،سعيًا للتّعلّ ِم النّشط في مختلف
وقد ُروعي في هذا الكتيّب أنماط التّعلّم؛ لجع ِل التّعلّ ِم َ
المهارات اللغويّة .ويشتمل هذا الكتيّب على أه ّم المهارات والتّطبيقات واألنشطة في موضوعات ووحدات الفصل
ف العاشر
الثّاني من كتاب اللّغة العربيّة لل ّ
ص ّ
مصورة ومهارات عدّة؛
صورةٌ تحتوي أنشطةً إثرائيّةً إبداعيّةً ومهارات مادة
ّ
يُرافق هذا الكُتيّب ما ّدةٌ ُم ّ
لتحقيق األهداف المنشودة

2

فهرس المحتويات
الرقم

صفحة في
ال ّ
الملزمة

1

6-4

2

9-7

رقم الوحدة واسمها وعنوان الدّرس
الثّامنة /جدِّدوا حياتكم /االجتهاد
الثّانية عشرة /أ ُ ّمنا األرض

صفحات من
ال ّ
ي
المدرس
الكتاب
ّ

اسم الكتاب

8-4

اللّغة العربيّة

49 - 45

اللّغة العربيّة

3

13 - 10

الرابعة عشرة /العَروض /بحر ال َهزج
ّ

61 - 60

اللّغة العربيّة

4

16 - 11

التّاسعة /من ذكريات ّ
الطفولة
سيرة الذّاتيّة
ال ّ

22 - 21

اللّغة العربيّة

5

16 - 11

31 - 30

اللّغة العربيّة

6

16 - 11

42 - 41

اللّغة العربيّة

7

20 - 17

50

اللّغة العربيّة

8

22 - 21

44

اللّغة العربيّة

9

25 - 23

13 - 4

قواعد اللّغة العربيّة

10

28 - 26

18 - 13

قواعد اللّغة العربيّة

11

30 - 29

23 - 19

قواعد اللّغة العربيّة

12

32 - 31

27 - 23

قواعد اللّغة العربيّة

13

44 - 33

قصيدة قالت األرض

سيرة
العاشرة /في رحاب النّهضة العربيّة /ال ّ
الغيريّة
الثّانية عشرة /أ ٌ ّمنا األرض
المذ ّكرات
الربيع
الحادية عشرةّ /
كتابة مقالة
الثّانية عشرة /استماع ،أنقذوا األرض
الخامسة /المشتقّات
اسم الفاعل واسم المفعول
الخامسة /المشتقّات
صفة المشبّهة
صيغة المبالغة وال ّ
الخامسة /المشتقّات
اسما ّ
الزمان والمكان
الخامسة /المشتقّات
اسم اآللة
مالحق اإلجابات

3

الوحدة الثّامنة
اسم الدّرس( :االجتهاد ()13 - 4
ماذا سأتعلّم:
 أَقرأ ُص.
ي متمث ّ اًل األساليب اإلنشائيّة في النّ ّ
َّ
النص قراءة ً صحيحةً مراعيًا التّلوين ال ّ
صوت ّ
س ُر معاني المفردات والتّراكيب الجديدة.
 أُف ّ أُ ّف الكلمة في جملة مفيدة من إنشائي.
وظ ُ
س ُر داللة بعض العبارات.
 أُف ّت نحبّها آلبائنا ،وعادات يجب ْ
أكتب عادا ٍ
أن نخرج منها.
ُ
أكتب خاتمةً مناسبةً للمقالة.
ُ

ّ
عزز قراءتك الجهريّة وأساليبك اللّغويّة.
عزيزي ال ّ
طالب اقرأ الفقرة اآلتية مراعيًا أسلوب التّع ّجب:
( ما أحْ رانا ْ
االختبار
األساليب المثلى للمعيشة! كما تُل ِه ُمنا عقولُنا وكما يُث ِبتُ لنا
استنباط
أن نجتهدَ في
ِ
ُ
َ
ّ
والطمأنينة ،فليس علينا ْ
والتّجربةُ ًّ
سالم
ص ّحة وال ّ
أن نقلّدَ
الراحةَ وال ّ
خير ما يضمن لنا ّ
أن هذا األسلوب أو ذاك ،هو ٌ
أن نجتهدَ ونستنب َ
ونعيش كما كانوا يعيشون ،ونبني منازلنا على طرائقهم ،وإنّما علينا ْ
ط
آبا َءنا وأسالفَنا بال رويّة،
َ
ونصطن َع أمث َل ّ
مستمر).
الراحة ،فتسير في تجدّد
ّ
الطرائق الّتي تضمن لنا ّ

سر)
األول( :ف ّ
النّشاط ّ
هيّا عزيزي ال ّ
سر معاني المفردات المخطوط تحتها في الفقرة:
طالب نف ّ
 استنباط............................................: أسالفنا............................................ : -رويّة................................................:

النّشاط الثّاني(:اقرأ وركّب)
عزيزي ال ّ
فهم معنى الكلمتين:
طالب ،هيّا لنقرأ َ الفقرة َ اآلتية قراءة ً سريعةً؛ لنتم ّكنَ من ِ
(فسيح)،و(األغالل) ،ث َّم توظيفهما في جملة مفيدة:

			

قوةً
أكثر من الماضي ،وهو دلي ٌل على َّ
أن األحيا َء يَ ْنبِض َ
(والتّجديدُ في الحياةِ يرمي إلى العناي ِة
ُون ّ
بالحاضر َ
ِ
ونشا ً
طا ،ويمرحون من حريّة الحياة في ميدان فسيح ال تحوطه األسوار ،وال تقيّدُهم األغال ُل .أجل ،إنَّنَا في
حاج ٍة إلى المجتهدين في الحياة).
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ّ
وظف كلمتي (فسيح) ،و(األغالل) في جملة مفيدة.
............................................................
............................................................

النّشاط الثّالث(:تأ ّمل المعنى)

سر داللة العبارات اآلتية:
أف ّ
 -األحيا ُء ينبضون قوة ً ونشاطاً.

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

 -ال تقيّدُهم األغاللُ.

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

الرابع(:اختر)
النّشاط ّ

ما رأيك عزيزي ال ّ
نختار الفكرةَ المناسبةَ لهذه الفقرة:
طالب أن
َ
(فنحن في حاج ٍة إلى مث ِل هذا النّظر في األدب ،حتّى نعم َل كما عم َل هذا ّ
ُ
الب ،بحيث ال نخشى
الط ٌ

إن ذلك ال ّ
ْ
شاعر أو الكاتب كان مخطئًاّ ،
أن نقو َلَّ :
ع ْرف القدماء هو في
إن ذلك األسلوب البليغ في ُ
نظرنا معقّد بال داعٍ إلى التعقيد).
أ) الحياة ُ تحتا ُج إلى االجتهاد.
القوة.
ب) صفةُ األحياء ّ

ظر والتّأ ّمل في أعمال القدماء واالبتعاد عن التّعقيد.
ج) النّ ُ

النّشاط الخامس(:ميّز)
في الجدول اآلتي عزيزي ال ّ
طالب مجموعةٌ من الحقائق واآلراء .ما رأيك ْ
أن تُص ِنّفَها إلى حقيق ٍة ورأي؟
أرسطو كان مخطئًا.

حقيقة /رأي

الجملة

العلو ُم لم تتقدّم إال عندما خر ًج العلما ُء من التّقلي ِد إلى العقل.
اإلنسان محاف ٌ
ُ
ظ يكرهُ التّبدي َل.

سادس(:اضبط)
النّشاط ال ّ
ع ِم َل هذا ّ
طالب) ضب ً
طالب ،هيّا نضبط آخر كلمة (ال ّ
عزيزي ال ّ
الطالب).
طا سلي ًما في جملة( :كما َ
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أنشطة إثرائيّة(:فكّر)
ططين ،هيّا ْ
طالب مخ ّ
دونك عزيزي ال ّ
تفكر به:
امأل ُهما بما
ّ
عادات لآلباء يجب أن نتركها

			
عادات نحبّها لآلباء

عزيزي ال ّ
طالب ،أضف خاتمةً مناسبةً للمقال ِة في الفراغِ اآلتي:

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

التّقويم :عزيزي ال ّ
طالب ،هيّا نقيّم ذاتنا:
نعم

المعيار
أقرأ ُ
النص قراءة ً سليمةً مراعيًا التّع ّجب.
َّ
ت والتّراكيب الجديدة.
س ُر معاني المفردا ِ
أف ّ
الرأي.
أمي ُّز الحقيقةَ من ّ

6

ال

الوحدة الثّانية عشرة
اسم الدرس :قالت األرض ()49 - 45
ماذا سأتعلّم:
 - 1أقرأ ُ
األبيات قراءة ً صحيحةً معبّرةً ،متمث ّ اًل المعنى والتّقسيم ال ّ
ي.
َ
شِعر ّ
ت والتّراكيب الجديدة.
س ُر
معاني الكلما ِ
 - 2أُف ّ
َ
أستخلص الفكرة َ العامةَ للقصيدةِ.
- 3
ُ
صورة َ الفنّيّة.
 - 4أُو ّ
ض ُح ال ّ
صوتيّة والحركيّة.
 - 5أُبي ُّن الدّالال ِ
ت ال ّ
 - 6أُحدّدُ العاطفةَ في البيت.

قالت األرض

عزيزي ال ّ
وتي:
طالب ،هيّا نقرأ األبيات اآلتية قراءة سليمة مراعين التّلوين ال ّ
ص ّ
-

األرض :في جذوري آبادُ
قالت
ُ

حنين ،وك ُّل نبضي سؤا ُل

-

ع إلى الجمال ،ومن صدري
بي جو ٌ

كان الهوى ،وكان الجما ُل

-

قُ ْم م َع ال ّ
وحر ْك
مس يا شبابي،
ِّ
ش ِ
أنت علّمتـــه الحيـــــاة قديـــــ ًما
َ

-

جام ْد
عالَ ًما سا ِه َم البصيرة،
ِ
اً
دليـل ورائــــــ ْد
وستبقى لــه

سويتُ من عروقي أبــــــــــــنا
 -أنا ّ

ى وجبـــــــــــال
ئي وربّيتهم ذر ً

سر).
النّشاط األول(:ف ّ
عزيزي ال ّ
سر معاني المفردات الجديدة:
طالب ،هيّا نف ّ
سر المفردات اآلتية:
ف ّ
آباد..................................................:

ساهم

البصيرة...................................:
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النّشاط الثّاني(:استخلص)
هيّا بنا عزيزي ال ّ
طالب نستخلص الفكرة:
سابقة؟
ما الفكرة العامة لألبيات ال ّ
.....................................................................................................................................................

النّشاط الثّالث(:و ّ
ضح)
عزيزي ال ّ
صورة الفنّيّة في البيت اآلتي:
طالب هيّا نوضّح ال ّ
بي جوع إلى الجمال ومن صد

ري كان الهوى وكان الجمال

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

الرابع( :استد ّل)
النّشاط ّ
عزيزي ال ّ
سؤال:
طالب ،دعنا نحدّد ما يأتي ع ْب َر ال ّ
صوتيّة في البيتين:
ما الدّاللة الحركيّة وال ّ
قالت األرض :في جذوري آبا

د حنين وكل نبضي سؤال

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

صخور وتمشي
ِس ّكتي تنط ُح ال ّ

في األحافير نشوة وعرا ًكا

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

النّشاط الخامس(:استشعر)
عزيزي ال ّ
سؤال اآلتي:
طالب ،هيّا نحدّد العاطفةَ في ال ّ
ما العاطفة الّتي يمثّلها البيت اآلتي:
يمأل الخير أرضنا فإذا ال ّ
شعــــــــ

وقوة ونهوض
نمو ّ
ــــب ّ

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

سادس(:اختر)
النّشاط ال ّ
اختر العبارة المناسبة للقصيدة م َما يأتي:
صدق)( ،األرض منبع الخير)( ،العدل)( ،الحفاظ على ثروات األرض)( ،ضرورة 		
(قول ال ّ
صعاب).
التّقدّم)( ،ال ّ
صداقة)( ،مواجهة ال ّ
سفر والتّرحال)( ،العمل واإلنتاج)( ،الحفاظ على ال ّ
...................................................................................................................
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اإلثرائي(:فكّر)
النّشاط
ّ
عزيزي ال ّ
كوكب األرض:
طالب،هيّا لنمأل الشّك َل اآلتي بأه ّم المشكالت الّتي يعاني منها
ُ

مشكالت كوكب األرض

التّقويم( :ورقة عمل)
قدّم عزيزي ال ّ
طالب حلولاً للح ِ ّد من مشكلة الفقر في العالم.
...................................................................
...................................................................
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الرابعة عشرة
الوحدةّ :
عنوان الدّرس
العَروض(بحر ال َهزج) ()61 - 60
ماذا سأتعلّم:
ع ُجزه ،والتّفعيلة ،وتفعيلة العروض ،وتفعيلة الضّرب.
-1
ت العَروض ،صدر البيت و َ
ف مصطلحا ِ
أتعر ُ
ّ
ف مفتا َح بحر ال َه َزج وأُل ّحنه.
-2
أتعر ُ
ّ
أكتب البيتَ كتابة عروضيّة.
-3
ُ
 - 5أح ّد ُد تفعيالت البيت.
 - 4أفص ُل البيتَ إلى شطريه.
هيَّا نمتلك المفاهيم األساسيّة لعلم العروض:
عزيزي ال ّ
طالب ،تذكّر َّ
مكسور ِه ،وضَعه
شِعر من
ف به صحيح وزن ال ّ
روض :ميزان ال ّ
َ
أن العَ
عر ُ
شِعر يُ َ
ِ
الفراهيدي.
الخليل بن أحمد
ّ

تُعنى الكتابة العروضيّة بأمرين:
ما يُن َطق يكتب ،وما ال يُن َطق ال يُكتَب.
الكتابة العروضيّة
*هيّا نستذكر قواعد الكتابة العروضيّة من خالل معرفة الحروف الّتي تُزاد أو تحذف ،من الخريطة 		
المفاهيميّة اآلتية:
الحروف الّتي تُحذف

الحروف الّتي تُزاد
 ّفك الحرف المشدّد مثل شدّ :شدد.
متحرك في ك ّل شطر غالبًا.
 إشباع آخر حرفّ
المنون ،تكتب التنوين نونًا ساكنة.
 الحرفّ
متحرك غالبًا.
 إشباع هاء الغائب إذا سبقه حرفّ
الرحمن:
 زيادة ألف بعد بعض الكلمات مثل :ذلك :ذالكّ ،اررحمان.
هيَّا نغص أكثر في بحر الهزج
(المقاطع العروضيّة)
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 همزة الوصل الواقعة في وسط الكالم. ألف التّفريق مثل :كتبوا. اللاّ م ال ّساحة.
شمسيّة مثل :ال ّ
 -أحرف العلّة عندما يليها ساكن في البيت.

عزيزي ّ
نتعرف المقاطع في ما يأتي:
الطالب ،هيّا ّ
المقطع الطويل

المقطع القصير

متحرك ،والثّاني ساكن،
حرفان :أولهما
ّ
ويرمز إليه بـ (ــــ)

متحرك ،ويرمز إليه بـ (ب)
حرف واحد
ّ

األول:
النّشاط ّ
طالب ،هيّا نحدّد المقاطع القصيرة وال ّ
عزيزي ال ّ
طويلة في البيت اآلتي:
القدر
يستجيب
فال بُ ّد أْن
ّعب يو ًما أراد الحياة
َ
إذا الش ُ
ْ
......................................................................................

النّشاط الثّاني( :اختبر معلوماتك)
ما رأيك عزيزي ال ّ
طالب ْ
سؤال اآلتي:
األول بمعناه في العمود الثّاني في ال ّ
أن نصل المصطلح في العمود ّ
األول بما يناسبه في العمود الثّاني:
ص ِل المصطلح في العمود ّ
تفعيلة العَروض

يتكون منها البيت.
التّفعيالت الّتي ّ

تفعيلة الضّرب

ِعري باستثناء
تفعيالت البيت ال ّ
ش ّ
تفعيلتي العروض والضّرب.

البحر

التّفعيلة األخيرة في نهاية الشّطر
صدر).
األول من البيت (ال ّ
ّ

الحشو

التّفعيلة األخيرة في نهاية الشّطر
الثّاني من البيت (العَ ُجز).

النّشاط الثّالث( :ل ّحن) مفتاح البحر
عزيزي ال ّ
الرابط اآلتي:
طالب ،اسمع المفتاح مل َّحنًا من خالل ّ
https//:www.youtube.com/watch?v=txXrE7NWICI

ث َّم ردِّده مل َّحنًا إلى أن تحفظه.
اآلن ،هيا عزيزي ال ّ
طالب نل ّحن األبيات اآلتية محاكاة للحن بحر الهزج:
عنّي
		
سةُ اجعَلني
َكأ ُ ٍ ّم ال ت َِمل َ
در َ
أَنا ال َم َ
َوال ت َفزَ ع َك َمأخو ٍذ		
صيّا ٍد		
َكأَنّي َوجهُ َ

ِجن
ِمنَ البَي ِ
ت ِإلى الس ِ
نت ال َ
صن
َوأ َ َ
ط ُ
ير في الغُ ِ
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(تذكّر):
عزيزي ال ّ
الرئيسة والفرعيّة:
طالب ،دعنا نتذكّر معًا تفعيالت بحر الهزج ّ
الرئيسة:
ال ّ
صور الفرعيّة للتّفعيلة ّ
مفا ِعلُن (ب ـــ ب ـــ ) تأتي في الحشو وفي تفعيلتي

الرئيسة:
التّفعيلة ّ
مفاعيلُن (ب ـــــ ـــــ ـــــ )

العروض والضّرب.
تأتي في الحشو ،وتفعيلتي العروض الضّرب .مفاعي (ب ــ ــ) تأتي دائ ًما في تفعيلتي العروض والضّرب فقط.
شطر تفعيلتان:
يتكون بحر الهزج من أربع تفعيالت ،في ك ّل
ّ
ٍ
مفاعيلُن مفاعيلُن
َمفَا ِعيلُن مفاعيلُن
ب ـــ ـــ ــــ  /ب ـــ ــــ ـــ

ب ـــ ـــ ــــ  /ب ـــ ــــ ـــ

الرابع( :طبّق)
النّشاط ّ
هيا عزيزي ال ّ
طالب نقرأ البيت اآلتي بصوت عا ٍل قراءة صحيحة ،ث ّم نكتبه كتابة عروضيّة ،ثم نحدّد
مقاطعه القصيرة وال ّ
طويلة ،ثم نحدّد تفعيالته:
َكفى ما كانَ ْ
من هَجْ ِر

وقــــــــ ْد ذُ ْقتُم وقــــــــــــــــ ْد ذُ ْقنا

َك فى ما كا /نَ ِم ْن هجْ ري

َو ق ْد ذُ ْق تُمَ /و ق ْد ذُ ْق نا

ب ــــ ــــ ــــ  /ب ــــ ـــــ ـــــ

ب ــــ ــــ ـــــ

 /ب ــــ ـــــ ـــــ

طالب؛ لتق ّ
اآلن حان دورك عزيزي ال ّ
طع األبيات اآلتية ث ّم تحدد تفعيالتها:
ِسوى ال ُح ْز ِن َّ
الطوي ِل

ْس لي منهُ
 - 1غَزا ٌل لي َ
ت
 - 2بَنُو آدَ َم َكالنّ ْب ِ
كر
 - 3أَنا ِ
المصبا ُح ِلل ِف ِ

ألو ُ
ان
ونَبْتُ األ َ ِ
رض َ
هن
أَنا ِ
المفتا ُح ِللذّ ِ

النّشاط الخامس( :طبّق)
عزيزي ال ّ
طالب ،هيّا نتدّرب على فصل البيت إلى شطريه باتّباع الخطوات اآلتية:
افصل البيت إلى شطريه:
سلو اإلحْ سانَ واإلحْ ُ
سان ط ْب ٌع في ِه َمجْ بو ُل
َ
س لُل إحْ سا نَ ْ
ُن طبْ عن في هي مجْ بو لو
ول إحْ سا
َ
ب ــــ ــــ ــــ ب ـــ ــــ ـــــ

ب ــــ ــــ ـــ ب ــــ ــــ ــــ
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تذكَّر:لتتقن ّ
فن العروض:

عروضيّة.
ّأو اًل :نكتب البيت كتابةً َ
ثانيًاّ :
نقطع البيت.
َمكو ٌن من أربعِ تفعيالت ،إذًا ،ينتهي ال ّ
نرى ّ
األول عند نهاية التّفعيلة الثّانية.
شطر ّ
أن البيت ّ
ونقرأ البيت من خالل التّفعيالت ،حين تنتهي التّفعيلة الثّانية ،نضع ًّ
خطا نهاية الحرف الّذي تنتهي عنده
التفعيلة:
َ
(اإلحسان) الثّانية:
هنا تنتهي التّفعيلة قبل حرف النّون في كلمة:
سلو اإلحْ سانَ واإلحْ ساُ /ن ط ْب ٌع في ِه َمجْ بو ُل
َ
سؤال اآلتي:
بعد أن تعلّمت فصل البيت إلى شطريه ،حان دورك لتجيب عن ال ّ
افصل ك ّل بيت إلى شطريه:
ُمن
أَنا
ُ
الباب إِلى ال َمج ِد ت َعا َل اِد ُخل َ
على الي ِ
ْط ع ْندَ هّ
اللِ َم ْكفو ُل
فتى ميزانُهُ بال ِقس ِ
ً

التقويم :اختبار قصير
أجب عن األسئلة اآلتية بـ (نعم ) أو بـ (ال) في ما يأتي:
التّفعيلة التي تقع في نهاية ال ّ
شطر
الثّاني هي الحشو.
يتكون من ّ
ست تفعيالت؛
بحر الهزج ّ
في ك ّل شطر ثالث تفعيالت.
واضع علم العَروض هو الخليل بن
ي.
أحمد الفراهيد ّ
الرئيسة لبحر الهزج هي
التّفعيلة ّ
مفاعي.
المقطع القصير هو حرف واحد
متحرك.
ّ

التّقويم( :ل ّخص)
عزيزي ال ّ
طالب ،هيّا نل ّخص ما تعلّمنَاه في درس بحر الهزج:
مفتاحه

تفعيالته الثّانويّة

الرئيسة
تفعيلته ّ
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مثال دا ّل عليه

الوحدة التّاسعة والعاشرة والثّانية عشرة
سيرة الذّاتيّة ( ،)22 - 21والغيريّة ( ،)31 - 30والمذكّرات ()42 - 41
ال ّ
ماذا سأتعلّم:
-

سيرة والمذ ّكرات.
ف مفهومي ال ّ
ّ
أتعر ُ

-

سيرة.
ف نوعي ال ّ
ّ
أتعر ُ

-

سيرة.
أراعي شروط كتابة المذ ّكرات وال ّ

-

أكتب مذ ّكرات كتابة صحيحة.
ُ

سيرة والمذكّرات)
(مفهوما ال ّ
عزيزي ال ّ
سيرة والمذكّرات:
نتعرف مفهومي ال ّ
طالب،هيّا ّ
المذكّرات

سيرةِ الذّاتيّ ِة ،ال يتناو ُل حياة َ ال ّ
ٌّ
شخصيّ ِة كاملةً ،بل يقف
ي
ٌ
قريب من ال ّ
فن نثر ٌّ
ي وصف ٌّ
ّ
ّ
ي مرتب ترتيبًا زمنيًّا.
عند مرحلة مه ّمة في حياة تلك الشخصيّة ،كسرد تاريخ ّ

سيرة الذّاتيّة
ال ّ

سيرة ٌ شخصيّةٌ بضمير المتكلّم أو ضمير الغائب ،يرويها صاحبها بنفسه.

سيرة الغيريّة
ال ّ

سيرة ُ حياة شخص ُك ْ
تبت من شخص آخر.

األول( :امأل)
النّشاط ّ
عزيزي ال ّ
ّ
األدبي المناسب:
بالفن
طالب ،امأل الفراغ
ّ
صة لك ّل ّ
صة كي تصف خصائصه:
فن
أدبي بكلماتك الخا ّ
امأل القوائم الخا ّ
ّ
ّ
األول :أدب المذ ّكرات
الطالب ّ

ّ
ّ
سيرة الغيريّة
سيرة الذّاتيّة
الطالب الثّالث :أدب ال ّ
الطالب الثّاني :أدب ال ّ

(اقرأ وافهم):
هيّا بنا عزيزي ال ّ
ونتعرف:
طالب نقرأ
ّ
اقرأ النّموذج اآلتي الّذي يمثّل أدب المذكّرات ،ث ّم تحقّق من فهمك مفهوم هذا األدب:
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ساعة الثّالثة مسا ًء
سبت٢٠٢٠ - ٣ - ١٤:ال ّ
يوم ال ّ
وأحس اآلن وأنا أتحد ُ
ي
“كانت أيّا ًما عشتُها ورأيتُ تفاصيلَها وأحداثَها ،ولكنّي لم أستوعبها،
ُّ
ّث عنها كأن ّ
ي.
أعيش كابو ً
ُ
أمام عين ّ
سا ،صحوتُ ووجدتُ ك َّل تفاصيله َ
ساعةُ الواحدة ُ اً
ليل من يوم األحد  .٢٠٢٠ - ٣ - ١٥في ذلك المساء الّذي كنت مشتاقًا فيه
ال ّ
أحر من الجمر؛ ولكن ،كما حدث تغيّرت كلّ
ألخي العائد من بريطانيا ،لم أره لسنين ،كنت أنتظره على ّ
ي في البحر الميّت في منطق ٍة بعيدة جدًّا عن بيتي .كان هذا الخبر
التّوقّعات ،فهو سيذهب إلى الحجْ ر ال ّ
صح ّ
ي شيء لعائلتي،
من أصعب ما مررت به؛ كأنّه سرق منّي عقلي ،ليجع َل منّي شخ ً
صا بال شيء ،فلم أقدّم أ ّ
وال حتّى لنفسي ،اليوم لم أستطع أن أقوم بواجباتي المدرسيّة؛ ّ
كبيرا من تفكيري،
ألن ذلك الخبر أخذ جز ًءا ً
ألظن ّ
ّ
أن أخي حامل ذلك الوباء .كانت ليلة أستيقظ بعدها على خبر إعالن العطلة،
واستحوذ على أفكاري؛
ي  -رغم ك ّل شيء  -أن أج ّهزَ نفسي لتلك الحصص خلف شاشات الحاسوب.
والتّعليم عن بُعد ،وكان عل ّ

نتوسع في المفهوم
هيّا ّ
سيرة والمذكّرات)
(خصائص ال ّ
هيّا بنا عزيزي ال ّ
سيرة الذّاتيّة ،والغيريّة والمذكّرات في ما يأتي:
نتعرف
َ
خصائص ك ٍ ّل من :ال ّ
طالب ّ
سيرة الذّاتيّة
ال ّ
يكتُبها ال ّ
شخص عن نفسه.
يستخدم ضمير المتكلّم.
مرت
تعرض أحداثًا حقيقيّة ّ
بالكاتب.

سيرة الغيريّة
ال ّ
شخص آخر.
تُكتب عن حياة
ٍ
مقرب منه.
يكتبها
ٌ
شخص ّ
يُستخدم فيها ضمير الغائب.
تتناول حياة ال ّشخص منذ والدته إلى وفاته.
الرئيسة في حياة ال ّشخص.
تتناول األحداث ّ

المذكّرات
تتض ّمن وصفًا لحياته ال ّ
شخصيّة
ي.
بأسلوب أدب ّ

ي وفق زمن
يعتمد على ال ّ
سرد التّاريخ ّ
بأول.
وقوعها ّأو اًل ّ
يدون فيها بعض األحداث المه ّمة
َّ
ْ
أثرا في شخصيّته.
البارزة و َمن ترك ً

الّنشاط الثّاني:
عزيزي ال ّ
خصائص المذكّرات ،اقرأ النّموذج اآلتي ث ّم استخرج خصائص
تعرفنا
َ
طالب ،بعد أن ّ
المذكّرات منه:
استخرج أه ّم خصائص ّ
النص اآلتي:
فن المذكّرات في
ّ
من صفحاتي
ي
“كانت أيّا ًما عشتها ورأيت تفاصيلها وأحداثها ،ولكنّي لم أستوعبها،
ّ
وأحس اآلن وأنا أتحدّث عنها كأن ّ
ي.
أعيش كابو ً
سا صحوت ووجدت ك ّل تفاصيله أمام عين ّ
ساعةُ الواحدة ُ اً
ليل من يوم األحد ،٢٠٢٠ - ٣ - ١٥في ذلك المساء الّذي كنت مشتاقًا فيه ألخي
ال ّ
أحر من الجمر؛ ولكن ،كما حدث تغيّرت ك ّل التّوقّعات،
العائد من بريطانيا ،لم أره لسنين ،كنت أنتظره على ّ
ي في البحر الميّت في منطقة بعيدة جدًّا عن بيتي”.
فهو سيذهب إلى ِ
الحجْ ر ال ّ
صح ّ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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النّشاط الثّالث( :ص ّمم وقارن)
عزيزي ال ّ
سؤا ِل اآلتي:
طالب ،أجب عن ال ّ
سيرة ،ن ّ
ْ
وقارن بينهما مستعينًا بنموذج ّ
(فن):
ظ ْم معلوماتك،
أدب ال ّ
بعد دراستك َ

ﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬّﺍﺗﻴّﺔ
ﺍﻟ ّ

ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸّﺒﻪ

ﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮﻳّﺔ
ﺍﻟ ّ

الرابع( :كن كاتبًا)
النّشاط ّ
عزيزي ال ّ
سؤا َل اآلتي:
أجب عن ال ّ
طالبْ ،
يوم من أيّامك ،ث َّم انطلق لتكتب مواقف في سيرتك الذّاتيّة:
أرخ بموضوعيّة ،واكتب مذ ّكرا ِ
ّ
ت ٍ
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

(التّقويم)
الرصد اآلتية وقيّم ذاتك:
بعد أن كتبت مذكراتك ،امأل قائمة ّ
المعيار
صصتُ
دفترا للكتابة.
خ ّ
ً
دونتُ التّاريخ واليوم.
ّ
وصفتُ أحداثًا حقيقيّة.
وصفتُ ّ
الزمان والمكان الّذي جرت فيه األحداث.
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نعم

ال

اسم الدّرس
الوحدة الحادية عشرة
كتابة المقالة ()50
ماذا سأتعلّم:
ف َّ
فن المقال ِة.
-1
ّ
أتعر ُ
 - 2أحدّدُ
عناصر المقال ِة بنوعيها.
َ
أفر ُق بين المقال ِة األدبيّ ِة والمقالة العلميّة.
ّ -3
أكتب المقالةَ كتابةً صحيحةً.
-4
ُ

األول:
النّشاط ّ
عزيزي ال ّ
طالب ،هيّا انظر إلى الشّكل اآلتي ،ث ّم تأ ّمل الت ّ
كون فنًّا أدبيًّا نثريًّا من
َ
راكيب اللّغويّةَ فيه ،ثم ّ
األولى؛ ألنّها ستمث ّ ُل درسنا هذا اليوم:
حروفها ّ

(المقالة)

معرفةُ الحقيق ِة
لغةُ العق ِل والفؤا ِد
قوة ُ الفكرةِ
ّ

تنميةُ
الفكر
ِ
استنبا ُ
ب
ط قناعا ِ
ت الكات ِ

ُّ
يي ُ
ق؛ إلقناعِ القارئ بفكرةٍ معيّن ٍة محدودةِ
ُكتب بأسلو ٍ
ي ٍ مقنعٍ وشائ ٍ
ب عفو ّ
فن نثر ٌّ
ي أدب ٌّ
مفهومها
ّ
ب وتجاربَه.
ب يُبدِي
الطو ِل والموضوعِ ،تتناو ُل فكرة ً محدّدة ً بأسلو ٍ
مشاعر الكات ِ
َ
عناصرها المقدّمة ،والعَرض ،والخاتمة.

النّشاط الثّاني:
ع المقالة)
(أنوا ُ
أنواع المقالة وخصائصها:
وتكونها بوضوح،
ي ،والعمق في األفكار،
 - 1األدبيّة :تراعي
ّ
َ
عنصر الخيا ِل ،والتّشبيه ،والتّصوير األدب ّ
ت وعبارا ٍ
واستعمال ألفاظٍ مفعم ٍة بإيحاءا ٍ
ت جزلةٍ.
ص ِور الفنّيّ ِة.
 - 2العلميّة :تعتمدُ األدلّةَ والبراهينَ  ،واستخدام مصطلحات علميّة،
وتفتقر إلى ال ّ
ُ
بظواهر اجتماعيّةٍ ،وتعتمدُ اللّغةَ البسيطةَ
وأفكارا تتعلّ ُق
 - 3االجتماعيّة :هي الّتي تعال ُج قضايا
ً
َ
األلفاظ ،وقربِها من الحياةِ الواقعيّ ِة.
ص ِر غالبًا ،وسهول ِة
بعيدًا عن التّعقيد ،وتتّس ُم
ِ
باإليجاز ،وال ِق َ
ِ
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عزيزي ال ّ
طالب ،اعلم َّ
أن للمقال ِة أنواعًا منها :األدبيّة والعلميّة.
بعد قراءة أنواع المقالة كلّها ،ما أنواع المقالة؟
........................................................
........................................................

النّشاط الثّالث
(بر الوالدين)
ّ
عزيزي ال ّ
طالب ،هيّا نقرأ المقالة اآلتية ونحدّد عناصرها في السؤال اآلتي:
سؤال :اقرأ المقالة اآلتية ،ثم حدّد عناصرها:
ال ّ

بر الوالدين
ّ
بر الوالدين هو ُحس ُْن معامل ِة الوالدين والعناية بهما ،وطاعة أوامرهما فيما ال يتعارض مع عصيان
ُّ
ّ
والبر أقصى درجات اإلحسان إلى الوالدين ،و ُحكمه واجب على كل مسلم
الخالق ،وكذلك العم ُل بما يرضيهما.
ُّ
ُ
صى النبي -
وو
العظيمة.
والمعاصي
الكبائر
من
وهو
حرام،
وحكمه
الوالدين
عقوق
البر،
ومسلمة،
ّ
وعكس ّ
ُ
ّ
البر ،ولع ّل في هذا رحمة لألبناء.
صلى هللا عليه وسلم  -الوالدين أن يُعلما أبناءهما كيفيّة ّ
قرن
أَولى اإلسال ُم َّ
بر الوالدين واإلحسان إليهما أهميّة كبيرة ،ووعدَ هللاُ من يفعله باألجر والثّواب ،فقد َ
وبر الوالدين في اآلية{ :وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحسانًا}،
هللا سبحانه وتعالى بين عبادته ّ
بر الوالدين من أحبّ األعمال إلى هللا
يأتي:
فيما
البر
ّة
ي
أهم
وتكمن
هللا.
عند
البر
ّ
ّ
الربط يرفع من درجة ّ
وهذا ّ
صحيح :عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال:
ي ال ّ
تعالى بعد ال ّ
صالة على وقتها ،كما ورد في الحديث النّبو ّ
ّ
ي؟ قال:
ي العمل أحبّ إلى هللا قال :ال ّ
صالة على وقتها .قال ث َّم أ ّ
سألت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم“ :أ ّ
ّ
ي.
البخار
رواه
لزادني.
استزدته
ولو
بهن
ّثني
د
ح
قال:
هللا”
سبيل
ي؟ قال :الجهاد في
ث ّم ّ
ّ
بر الوالدين .قال :ث ّم أ ّ
سبب مه ّم لدخول الجنّة ،ومن لم يقدر عليه فقد
وبر الوالدين
ٌ
ُّ
َ
خسر ُخسرانًا عظي ًما .فهو مرتبط بتفريجِ
يبر والديه بمحبة هللا
والراحة في الدّنيا واآلخرة ،حيث يشعُر من ّ
الرزق ،ورضا هللاّ ،
الهموم واألحزان وجلب ّ
ُ
بارين له في ال ُمستقبل.
له من خالل توفيقه في حياته ،كما يرزقه هللا  -سبحانه وتعالى  -بأبناء ّ
ويسرهما من فع ٍل أو قو ٍل،
بر الوالدين في ك ّل ما يرضيهما
وهناك
ّ
لبر الوالدين من أه ّمهاُّ :
صور عدّة ّ
ٌ
وت َْر َك ك ّل ما يغضبهما ويحزنهما ،وخفض الجناح لهما والخضوع في المعاملة ،ولين الجانب من القول
برة ،واعتدال ْ
صوت عند التّحدّث معهما ،واتّباع آداب الحديث،
الجلسة ،ومستوى ال ّ
والفعل ،والنّظرة ،والنّ ّ
ّ
ّ
ّ
كبر عليهما ،وعدم الضّجر منهما ومن
وعدم مقاطعتهما،
والطاعة التا ّمة لهما في غير معصية هللا ،وعدم الت ّ
مجالستهما ،وتقديمهما على النّفس في ّ
الطعام وال ّ
شراب ،والمشي ،ودخول المكان أو الخروج منه؛ احترا ًما
لهما ،والدّعاء لهما أحياء وأمواتًا.
سعادة
وختام قولنا ،ال طعم للحياة دون أبوين يظلاّ ننا بحبّهما وعطفهما ،والدّعاء لنا ليل نهار بالتّوفيق وال ّ
دنيا وآخرة.

الرابع
النّشاط ّ
(صنّف)
عزيزي ال ّ
سؤال اآلتي:
طالب ،هيّا نصنّف العبارات في ال ّ
صنّف العبارات اآلتية في الجدول اآلتي:
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ُ
االنحياز 		
صور الفنّيّة /االحتكا ُم إلى العلم واألدلة والبراهين العلميّة/
البعدُ عن العاطفة/
اإلكثار من ال ّ
ُ
الخيال/االفتقار إلى استعمال األلفاظ
بعنصر
م
االهتما
ّة/
ي
العلم
المصطلحات
م
استخدا
ّة/
إلى األفكار الذّاتي
ُ
ُ
ُ
المفعمة باإليحاء..
المقالة األدبيّة

المقالة العلميّة

النّشاط الخامس
األدلّة والبراهين
عزيزي ال ّ
سؤال اآلتي:
طالب ،دعنا نتذكّر األدلّة الّتي نستخدمها في الكتابة في ال ّ
ما األدلّة والبراهين الّتي يمكن استخدامها عند كتابة المقالة؟
- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

سادس
النّشاط ال ّ
(صوب)
ّ
عزيزي ال ّ
نصوب األخطاء في العبارات اآلتية:
طالب ،دعنا
ّ
 - 1عددُ فِقرات المقالة العلميّة محدّد.
 .2تخلو المقالة األدبيّة من خاتمة تعبّر عن رأيه.
 .3من أغراض المقدّمة في المقاالت ،االبتعاد عن ذكر أسباب كتابة المقالة.
صا األرقام والبيانات والجداول من خصائص المقالة األدبيّة.
 .4األدلة والبراهين ،خصو ً

سابع
النّشاط ال ّ
(حدّد)
عزيزي ال ّ
سؤال اآلتي:
طالب ،ال ب ّد أنّك تملك القدرة على أن تحدّد النّوع
نتعرف إليها في ال ّ
األدبي ،هيّا ّ
ّ
ي الّذي أخذت منه الفقرات اآلتية ،ث ّم اكتب خاتمةً مناسبةً لك ِّل نوعٍ في ما يأتي:
حدّد النّوع األدب ّ
ّث ّ
والرعاية والعناية بالنباتَّ ،
تحد َ
لكن المرأة َ
الطف ُل للمرأة وطلب منها العمل في حديقتها؛ من أجل التّنظيف ّ
صا أمينًا يقوم بالتّنظيف يوميًّا ،فردّ ّ
قالتّ :
الراتب الّذي يأخذه هذا
الطفل :أنّه سيقو ُم بذلك بنصف ّ
إن لديها شخ ً
ال ّ
البوابةْ ،
شخصْ ،
لكن ،رفضت المرأة ،وقالت:
لكن ،رفضت المرأة ،فقال لها :سيقوم بتنظيف ال ّ
سيّارة ،ويحرس ّ
ي شخص يقوم بك ّل هذه الواجبات بأمانة ومهارة.
لد ّ
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الربيع الّذي فتن النّاس ،فافتنوا في وصفه واإلبانة عن محاسنه ،واإلشادة بذكره ،واالحتفال
ذلكم ّ
ُ
ب َم ْقد ِِمه ،فاتّخذته األمم على اختالف المذاهب عيدًا ،وم ّجدته بشتّى الوسائل تمجيدًا ،وأولع به
ال ّ
الربيع ،فيكهرب ك ّل ذرة ،ويفيض ك ّل
شعرا ُء في ك ّل قبيل ،ولم يخ ُل من المفتونين به جيل .ث ّم شهدوا كيف يأتي ّ
اً
واشتغال بعد خمود ،ورأوا فيه النّشور
َضرة ،واحتفوا بالربيع ،وعرفوه يقظةً بعد هجود،
عين ّ
ثرة ويخلق ك ّل ن ِ
بعد الموت ،واإلدراك بعد الفوت.
عرف اإلسالم بأنّه يدعو إلى التّو ّكل على الخالق –ج ّل شأنه  -ويو ّجه القلوب إلى تفويض األمور إليه في ك ّل
ُ
عدّ التّو ّكل والتّفويض إلى هللا في جملة آدابه – لم يهمل النّظر في األسباب ،وارتباطها بمسبّباتها،
حا ٍل ،وهو  -إن َ
شر.
فأذن بل أمر بتعاطي ما دلّت العقول والتّجارب على أنّه َمجلَبَة خير ،ونهى عن القرب م ّما ُ
عرف بأنّه مجلبة ّ
ي يبتغى به رضا
والتّو ّكل واألخذ باألسباب يلتقيان في نفس واحد ما شدّ أحدهما بعضد اآلخر ،والتّو ّكل أدب نفس ّ
الخالق ومعونته.

اإلثرائي
النّشاط
ّ
(عبّر عن)
عزيزي ال ّ
طالب ،عبّر بكلماتك ع ّما يأتي:
سيطر مرض الكورونا على العالم الّذي مازال يعاني أثر هذا الوباء حتّى يومنا هذا.
اكتب مقالّتين تتحدّث في األولى عن مرض الكورونا بصورة علميّة ،أ ّما في الثّانية ،فعبّر عن هذا المرض
تعبيرا أدبيًّا.
وآثاره في العالم
ً

التّقويم
اتي
التّقويم الذّ ّ
عزيزي ال ّ
طالب ،قيّم ذاتك وفق أداة التّقويم اآلتية:
نعم

المعيار
ِ
أميّز بين نَوعي المقالة األدبيّة والعلميّة.
أستطيع تحديد خصائص ك ّل من المقالة األدبيّة والعلميّة.
أكتب مقالةً أدبيّةً بأسلوبي الخاص.
أراعي شروط كتابة المقالة األدبيّة.
أستخدم األدلّة والبراهين عند كتابتي المقالة العلميّة.
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ال

اسم الدّرس
الوحدة الثّانية عشرة
االستماع /أنقذوا األرض
ماذا سأتعلّم:
نص االستماع المس ّجل.
 - 1أستم ُع إلى قراءةِ ّ
أجيب األسئلةَ المطروحة.
-2
ُ
صورة َ الفنّيّة.
 - 3أو ّ
ض ُح ال ّ
النص :أنقذوا األرض.
عنوان
 - 4أبدي رأيي في
ِّ
ِ
ُ
ق.
-5
أبحث عن ٍ
مدن ساحليّ ٍة مهدّدةٍ بالغر ِ

األول:
النّشاط ّ
نص االستماع اآلتية:
أقرأ أسئلة ّ
 - 1اذكر طرق تآكل األرض.
 ...............و .................و....................
- 2اذكر مصادر الوقود.
 ...................و...................
صناعة في الدّول المتقدّمة؟
 - 3ما النّتائج المترتّبة على ال ّ
..............................
 - 4ما الّذي يرفع من درجة حرارة الكوكب؟
..............................
-5

إالم تؤدّي الحرارة العالية؟
َ

 .......................و.........................
 - 6ما األجناس الّتي انقرضت؟
 .....................و..........................

النّشاط الثّاني
للنص.
نص االستماع ،ثم أجيب عن األسئلة المطروحة في أثناء االستماع
ّ
أستمع إلى ّ
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أنقذوا األرض
حراس البيئة هو :أنقذوا األرض.
التّحذير الّذي يردّده ك ّل يوم ّ
ئ فيها أجنحة جديدة ولن
إن ّهللاَ لم يخلق لنا إال هذه األرض الواحدة ،وهو لن يبني لها ملحقًا ،ولن ينش َ
الرمال وطغيان
يمدَّ في سطحها .فليس أمامنا إلاّ تلك المساحة المحدودة .وهي تتآكل بالجفاف والتّص ّحر وهجوم ّ
سواحل ،ونحن نتكاثر ونتضاعف عددًا.
ال ّ
ونحن ال ّ
الجو بما تحرق ك ّل يوم من وقود النّفط
شك نقرأ عن ال ّ
صناعة في البالد المتقدّمة وما فعلته في ّ
علمنا ّ
أن تراكم أكاسيد الكربون يرفع من درجة
والفحم والغاز ،وبما تلقي من أطنان ثاني أكسيد الكربون .و َ
ّ
حرارة الكوكبّ ،
سنوات القادمة.
وأن هذا االرتفاع
المطرد في الحرارة سوف يبلغ عشر درجات مئويّة في ال ّ
ساحليّة ،كما
وسوف تؤدّي الحرارة العالية إلى ذوبان ثلوج القطبين ،وارتفاع منسوب المحيطات
وغرق المدن ال ّ
َ
ستؤدّي إلى هالك المحاصيل بالجفاف.
ي ،وانقرضت أجناس نادرة
ي يترنّح تحت ضربات الت ّ ّلوث ،ومؤامرات اإلفساد البيئ ّ
وبدأ الكوكب األرض ّ
من الحيوان والنّبات .ولهذا يهتف العقالء في ك ّل مكان :أنقذوا األرض.
ي والمعركة القادمة ص.126
من كتاب اإلسالم ال ّ
سياس ّ
بتصرف
ّ

النّشاط الثّالث
عزيزي ال ّ
نص االستماع لإلجابة عنها.
طالب،عُد إلى أسئلة ّ

الرابع
النّشاط ّ
صورة َ الفنّيّةَ في العبارةِ( :بدأ الكوكب يترنّح تحت ضربات الت ّ ّلوث).
 - 1وضّح ال ّ
......................................................................................
 - 2ما رأي َُك في عبارة( :أنقذوا األرض)؟
.....................................................................................

النّشاط الخامس
عزيزي ال ّ
ص الّذي سمعته ّ
أن مدنًا ساحليّة مهدّدة باالنقراض،اذكر اثنتين م ّما تعرف.
طالب ،ذُكر في النّ ّ
.....................................................................
.....................................................................

سادس
النّشاط ال ّ
( - 1تخيّل)
عزيزي ال ّ
طالب ،ارسم كوكب األرض كما تتخيّله في عام .2050

22

الوحدة الخامسة
المشتقّات
اسم الفاعل واسم المفعول ()13 - 4
ماذا سأتعلّم:
ّ
للمشتق.
صرفيّة
أحدّدُ الداللةَ ال ّ
َّ
المشتق من األمثلة.
أستخر ُج
أصو ُ
ي.
ي وغير الثّالث ّ
غ اسمي الفاعل والمفعول من الفعلين الثّالث ّ
المشتق ضب ً
أضب ُ
َّ
طا صحي ًحا.
ط

(مفهوم اسمي الفاعل والمفعول وصياغتهما)
انظر إلى الجدول اآلتي وادرسه:
ق يد ّل على من وقع عليه الفعل.
ق يد ّل على من قام بالفعل .اسم المفعول :هو مشت ّ
اسم الفاعل :هو مشت ّ
صياغته
الثي على وزن فاعل ،ومن يُصاغ من الفعل الثالثي على وزن مفعول ،ومن غير
يُصاغ من الفعل الث ّ ّ
الثي ،بإبدال حرف المضارعة مي ًما
الثي ،بإبدال حرف المضارعة مي ًما مضمومة وفتح
غير الث ّ ّ
الث ّ ّ
مضمومة وكسر ما قبل اآلخر.
ما قبل اآلخر.
أمثلة
أمثلة
صحيحُ ( :كتِبَ ،م ْكتُوب).
صحيح( :كتبَ ،كاتِب).
ي ال ّ
ي ال ّ
من الثّالث ّ
 من الثّالث ّي األجوف( :باعَ ،مبِيع) ،و(قالَ ،مقُول).
اض).
 من المعتل اآلخر( :قضى ،قَ ٍمن الثّالث ّ
صياغته

خرج).
ي( :أ َ َ
خرجُ ،م ِ
 -من غير الثّالث ّ

ي عليه).
ي النّاقص( :قَضىَ ،م ْق ِ
ض ّ
من الثّالث ّ
ي( :أخرجُ ،م ْخ َرج).
من غير الثّالث ّ

من اللّزم( :اعترفُ ،معت ََرف به).

النّشاط الثّاني
صغ اسم الفاعل في الجدول اآلتي:
اسم الفاعل

الكلمة
سأل
رمى
أكل
جلس
اقتصد
استجاب
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لنّشاط الثّالث
صغ اسم المفعول في الجدول اآلتي:
اسم المفعول

الكلمة
سأل
فهم
شدّ
سعى
اقتصد
استجاب

الرابع
النّشاط ّ
(صل)
ِ
عزيزي ال ّ
األول بفعله في العمود الثّاني:
طالبِ ،صل اسم الفاعل في العمود ّ
قائد

اجتهد
أ َ َم َر

رام
ٍ

قاد

جالس

جلس

مجتهد
ِ

رمى

آمر

النّشاط الخامس
ِصل:
عزيزي ال ّ
األول بفعله في العمود الثّاني:
طالبِ ،ص ْل اسم المفعول في العمود ّ
مقود

اجتهد

مأمور

قاد

مرجو
ّ

جلس

مجلوس عليه

أمر

مجت َهد

رجا

فيه
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سادس
النّشاط ال ّ
واشتق)
صغ
ّ
( ُ

خطوات االشتقاق:
ّ
المشتق.
 - ١أحدّد نوع

عزيزي ال ّ
طالب ،ادرس خطوات صياغة

ي.
 - ٢أحدّد نوع الفعل إن كان ثالثيًّا  ،أو غير ثالث ّ
 - ٣أحدّد نوع الفعل إن كان معتلاًّ  ،أو صحي ًحا.

سؤال اآلتي:
المشتقّ ،ث ّم أجب عن ال ّ

ي.
 - ٤أطبّق قاعدة االشتقاق والوزن ال ّ
صرف ّ
المشتق ضب ً
ّ
طا تا ًّما.
 - ٥أضبط

الفعل

َج َر َح

شدَّ
َ

دَانَ

رجا

بارك
َ

اسم الفاعل
اسم المفعول

سابع
النّشاط ال ّ
صغ)
(تذكّر ث ّم ُ

يُصاغ اسم المفعول من الفعل اللاّ زم وفق القاعدة ،ث ّم اإلتيان بشبه جملة مناسبة للمعنى الّذي نريده.
اآلن عزيزي ّ
صغ اسم المفعول م ّما يأتي:
الطالبُ ،
-

صغ اسم المفعول من الفعلين اللاّ زمين اآلتيين:
ُ

ف عليه...............................:
دار حوله ................................ :أ ِس َ

النّشاط الثّامن
(فكّر ثم ِصل)
ّ
سياق،
صرفيّة في الجمل،
ولكن داللتها تختلف في المعنى ،ونميّز بينهما بوساطة ال ّ
صيغ ال ّ
تذكّر :تتشابه ال ّ
ّ
ّ
المشتق على من قام بالفعل فهو اسم فاعل ،وإن دل المشتق على من وقع عليه الفعل ،فهو اسم
فإذا د ّل
مفعول.
سؤال اآلتي:
عزيزي الطالب ،هيّا نجب عن ال ّ
صل الكلمة الّتي تحتها ّ
ّ
بالمشتق المناسب لها:
خط في الجمل اآلتية
ِ
ي.
 ما كنتُ ُم ًختارا لون عين ّ

اسم الفاعل

ختارا زمالئي في مجلس ّ
الطلبة.
 كنتُ ُم ً -سيرحل ال ُمحت َ ّل.

اسم المفعول

سيتحرر الوطن ال ُمحت َ ّل.
ّ
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اسم الدّرس:
صفة المشبّهة ()18 - 13
المشتقّات /صيغة المبالغة وال ّ
ماذا سأتعلّم:
-

أحدّدُ
صفة المشبّهة.
مفهوم ك ّل من :صيغة المبالغة ،وال ّ
َ

-

ُّ
صفة المشبّهة من األفعال.
أشتق صيغةَ المبالغة وال ّ

-

صفة المشبّهة من األمثلة.
أستخر ُج صيغةَ المبالغة وال ّ

-

ّ
للمشتق.
ي
أحدّدُ الوزنَ ال ّ
صرف ّ

-

صفة المشبّهة.
أمي ُّز صيغةَ المبالغة من ال ّ

األول
النّشاط ّ
صفة المشبّهة ،وأشهر أوزانهما)
(مفهوما صيغة المبالغة وال ّ
عزيزي ال ّ
صندوقين لفهم المشتقّين:
طالب ،انظر إلى هذين ال ّ

صفة المشبّهة
ال ّ
ّ
مشتق للدّاللة على الحدث و(من) أو ما يتّصف به
مفهومها :اسم
اتّصافًا دائ ًما أو شبه دائم.
ّ
ي اللاّ زم.
صياغتها:
تشتق غالبًا من الفعل الثلاّ ث ّ
أشهر أوزانها( :فعالن ،فعلى)( ،أفعل ،فعالء) ،ف ِعل ،فعيل..

صيغة المبالغة
مفهومها :ك ّل صيغة تد ّل على الحدث ،ومن يقوم به بكثرة.
ّ
صياغتها:
ي متعدٍّ.
تشتق غالبًا من فعل ثالث ّ
أشهر أوزانها :فَعّال ،فَعُولِ ،م ْفعَال ،فَ ِعيل ،فعّيل ،فَ ِعل
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النّشاط الثّاني
(فرق)
ّ
صفة المشبّهة.
فرق بين صيغة المبالغة وال ّ
ّ
صيغة المبالغة

صفة المشبّهة
ال ّ

األوزان المشتركة

النّشاط الثّالث
(صنّف)
صرفيّة:
صنّف المشتقّات وفق داللتها ال ّ
حريفَ /مرحِ /معطاءَ /حذ ِْر /عطشان /قليل
ّ
صفة مشبّهة

صيغة مبالغة

الرابع
النّشاط ّ

صرفيّة
امأل المربّع بالحرف النّاقص؛ حتّى يصبح الفعل صيغة مبالغة أو صفة مشبّهة ،وفق األوزان ال ّ
الّتي درستها:

ﻧﺸﺎﻁ ﺭﻗﻢ٤

ﻓﻛّﺭ ﻭﺍﻣﻸ

ﺍﻣﻸ ﺍﻟﻣﺭﺑﻊ ﺑﺎﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻧﺎﻗﺹ ﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺑﻬﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﺯﺍﻥ
ﺍﻟﺻﺭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﺭﺳﺗﻬﺎ:
َ
ﻍ

ﻑ
َ

ﺭ

ﺱ
َ

ﻉِ

ﺩ

َﺡ

ﺹ
َ

ﻥ

َﻕ

ّﺭ

ء

النّشاط الخامس
(أعط واستخرج)
ِ
اقرأ الفقرة اآلتية وأجب ع ّما يليها:
«ليس حلّة ،هي للغن ّي مدح إلاّ وهي للفقير عيب ،فإن كان شجا ًعاُ ،س ّمي أهوج ،وإن كان صموتًاُ ،س ّمي عييًّا».
 - ١استخرج كلمة دلّت على صيغة المبالغة.........................................
صفة المشبّهة................................................
 - ٢استخرج كلمة دلّت على ال ّ
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سادس
النّشاط ال ّ
(أعط مثالاً )
ِ
عزيزي ال ّ
ت أمثلة على ما يأتي:
طالب ،ها ِ
صفة مشبّهة على وزن أفعل........................ :
صفة مشبّهة على وزن فعالن........................ :
صيغة مبالغة على وزن فِعّيل...................... :
صيغة مبالغة على وزن فعول...................... :
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اسم الدّرس
المشتقّات /اسما ّ
الزمان والمكان
األول
النّشاط ّ
(مفهوم اسمي المكان ّ
والزمان وصياغتهما)
 داللتهما:اس ُم ّ
المكان ،فيد ُّل بصيغته على الحدث ومكان
مان يد ُّل بصيغته على الحدث وزمان وقوعه .أ ّما اس ُم
ِ
الز ِ
وقوعه ،وبناؤهما (وزنهما) واحد.
صياغتهما:
صحيح مضموم العين أو مفتوح العين ،ومعت ّل اآلخر.
 من الثّالث ّي على وزن ( َم ْفعَل) ،من الفعل المضارع ال ّي على وزن ( َم ْف ِعل) ،إذا كان مضارعه صحي ًحا مكسور العين ،أو معتلاًّ
اً
مثال.
 -من الثّالث ّ

ي ،بقلب حرف المضارعة مي ًما مضمومة ،وفتح ما قبل اآلخر ،كصياغة اسم المفعول
 من غير الثّالث ّي.
من الفعل غير الثّالث ّ

النّشاط الثّاني
(صل)
ِ
ق الّذي تحته خ ّ
صرفيّة في ما يأتي:
ِصل المشت ّ
ط مع داللته ال ّ
سرك.
 ليكن صدرك ُم ْست َودَع ّ ُم ْست َقبَل األ ّمة ،منوط بهمم ال ّشباب.
ي الّذي ّ
نظمه ال ّ
ْ
شباب.
استمتعت ريم في ال َم ُو ِسم الثّقاف ّ
 -سيكون َم ْو ِرد الماء لمزرعتك ك ّل خميس.

النّشاط الثّالث
(صنّف)
رفي في ما يأتي:
صنّف اس َم
ب وزن ِه ال ّ
المكان ح َ
س َ
ِ
ص ّ
 َمدخلصرف
 َمَﻣﻔﻌَﻝ
َﻣﻔ ِﻌﻝ
َ -معرض
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اسم مكان
اسم زمان

النّشاط الرابع
(اختر)
هيّا عزيزي ال ّ
صحيحة في ما يأتي:
طالب اختر اإلجابة ال ّ
-

خرج) هو:
الفعل الذي اشت ُ ّق منه اسم المكان ( َم َ
فعل مضموم العين

فعل مفتوح العين
 الفعل الّذي اشت ُ ّق منه اسم المكان ( ُمنعَ َطف) هو:
		
ي
فعل ثالث ّ

ي
فعل غير ثالث ّ

النّشاط الخامس
(اختبار قصير)
عزيزي ال ّ
طالب ،هيّا نعرب الكلمتين المخطوط تحتهما في ما يأتي:
ُّ
األردن ملتقى األديان.
-1
الربوة كانت ملعبًا.
هذه ّ
صغ اسمي مكان وزمان من األفعال اآلتية مع الضّبط التّام:
ُ -2
رمى  ،...........يعزل ........
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اسم الدّرس
المشتقّات /اسم اآللة()27 - 23
األول
النّشاط ّ
(مفهوم اسم اآللة وأوزانها)
ّ
مشتق يأتي للدّاللة على آلة ،يت ّم بها فعله.
 مفهومه :اسمأشهر أوزانهِ :م ْفعَلٌِ ،م ْفعَلةِ ٌ،م ْفعال ،فَعّالة ،فاعول ،فَعّال.
ت على األوزان
مالحظات**:هناك أسماء نسمعها في حياتنا اليوميّة تد ّل بمعناها على آلة ،ولكنّها ل ْم تأ ِ
سابقة ،مثلُ :مكحلةُ ،من ُخل ،فأس ،رمح ،قلم.
ال ّ

النّشاط الثّاني
صغ)
( ُ
صغ اسم آلة من األفعال اآلتية مع الضّبط التّام:
ُ
قص
َّ

		

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

نشر

		

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

رأى

		

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

وزن

		

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

النّشاط الثّالث
(صنّف)
عزيزي ال ّ
ق في الجدول اآلتي:
ب نوع المشت ّ
طالب ،تأ ّمل ضبط الكلمات اآلتية ،وصنّفها ح َ
س َ
صعَد
صعَد ِ /م ْعبَر َ /م ْعبَر ِ /م ْنفَاخ ِ /م ْ
صعَدَ /م ْ
ِم ْ
صيغة مبالغة

اسم آلة
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اسم مكان

الرابع
النّشاط ّ
(فكّر)
		
سلُوا َو ِار َد ُه ْم فَأ َ ْدلَ ٰى َد ْل َوهُ ۖ قَا َل يَا
ارةٌ فَأ َ ْر َ
(و َجا َءتْ َ
هل كلمة (سيّارة) في قوله تعالىَ :
سيَّ َ
بُش َْر ٰى ٰ َهذَا ُ
ع ِلي ٌم ِب َما يَ ْع َملُ َ
ون( ،)19سورة يوسف ،اآلية ،)19 :اسم آلة؟
للاُ َ
غلاَ ٌم ۚ َوأ َ َ
س ُّروهُ ِبضَاعَةً ۚ َو هَّ

(اختبار)
األول بما يناسبه من العمود الثّاني:
ال ّ
األولِ :صل ما في العمود ّ
سؤال ّ
ﻲ ﻣﻌﺗ ّﻝ ﻧﺎﻗﺹ.
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻣﻥ ﻓﻌﻝ ﺛﻼﺛ ّ

ﻣﺭﺟﻭ
ّ

ّ
ﻣﺷﺗﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﻓﺎﻋﻭﻝ
ﺍﺳﻡ ﺁﻟﺔ

ﺭﺍﺝ
ٍ

ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺑّﻬﺔ ﺗﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﺏ

ﺣﺎﺳﻭﺏ

صيغة مبالغة على وزن فَعِل

ﺳ ِﻣﻊ
َ

ﺍﺳﻡ ﻓﺎﻋﻝ ﻟﻔﻌﻝ ﻣﻌﺗ ّﻝ ﻧﺎﻗﺹ

ﺃﺑﺗﺭ

األول بما يناسبه من العمود الثّاني:
 - 2صل المشت ّ
ق في العمود ّ
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻝ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟّﺗﻲ ﺗ ّﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻝ.

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ

ﺗﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﺗّﺻﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺍﺗّﺻﺎﻓًﺎ ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ.

ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.

ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺑّﻬﺔ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ.

ﺍﺳﻡ ﺁﻟﺔ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺛﺭﺓ.

صوب األخطاء المخطوط تحتها في الجمل اآلتية:
ال ّ
سؤال الثّالثّ :
 - ١اسم المكان من الفعل جرىَ ( :مجْ ري)..........................
(مر) على وزن( َم ْف ِعل)................
 - ٢اسم المكان من الفعل ّ

 - ٣اسم المفعول من الفعل دان( :دائِن)...............................
 - ٤اسم المفعول من الفعل استنارُ ( :م ْست َنار).........................
 - 5هذا قاضي ناجح...............................................:
 - 6اسم المكان من (آب) هو مؤوب...................................
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مالحق اإلجابات
الوحدة الثّامنة /االجتهاد
األول :ص4
إجابة النّشاط ّ
استنباط :استكشاف.
األسالف :األجداد واآلباء.
رويّة :تم ّهل.

إجابة النّشاط الثّاني :ص5
ُ
الكون فسيح ملي ٌء بالحياة.
يقيّد الرجل الثّور باألغالل؛ ليسيطر عليه.

إجابة النّشاط الثّالث:ص5

قوة ونشا ً
بقوة ونشاط دون توقّف.
طا:حبّ الحياة والعمل ّ
األحياء ينبضون ّ
صعوبات.
ال تقيّدهم األغالل :الحريّة والتّحرر من القيود وال ّ

إجابة النّشاط الراّبع:ص5
التع ّمق في أعمال القدماء واالبتعاد عن التّعقيد.

إجابة النّشاط الخامس:ص5
 أرسطو طاليس كان مخطئًا:رأي. العلوم لم تتقدّم إال عندما خرج العلماء من التّقليد إلى العقل :حقيقة. -اإلنسان محافظ يكره التّبديل :رأي.

سادس:ص5
إجابة النّشاط ال ّ

ّ
ض ّمة .بدل مطابق.
الحركة الّتي تظهر على آخر كلمة
(الطالب) ال ّ

إجابات األنشطة اإلثرائيّة:ص6
نشاط1:
 عادات نحبّها لدى اآلباء :األصالة وال ّصبر.
شجاعة وال ّ
سك بالقديم الخاطئ،وعدم قبول التّجديد.
 -عادات يجب أن نتركها :تقليد القدماء ،والتّم ّ

نشاط2:

ّ
ي،
لذلك إذا كنّا نريد التّغيير والتّجديد وعدم الثّبات على وتيرة معيّنة ،يجب علينا
االطالع على العالَم الخارج ّ
وعدم إبقاء العقل داخل صندوق مغلق.

اتي
التّقويم الذّ ّ
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الوحدة الثّانية عشرة /قالت األرض :إجابات األنشطة
النّ
شاطاألول :ص7
ّ

 -آباد :أزمان  -ساهم البصيرة :متغيّر اللّون هزيل.

النّشاط الثّاني:ص8

 أه ّميّة األرض الّتي تُعدّمصدر الخير والعطاء والجمال.
ّ

النّشاط الثّالث:ص8
شاعر الجوع بشيء لذيذ يحبّه ال ّ
 شبّه ال ّشخص ويحتاج إليه.

الرابع:ص8
النّشاط ّ
داللة صوتيّة :قالت ،نبضي.
داللة حركيّة :نبضي تنطح تمشي عراك.

النّشاط الخامس:ص8
 -العاطفة :التّفاؤل وحبّ الحياة.

سادس:ص8
النّشاط ال ّ
 األرض منبع الخير. الحفاظ على ثروات األرض. ضرورة التّقدّم. العمل واإلنتاج.صعاب.
 -مواجهة ال ّ

األنشطة اإلثرائيّة :ص9
من أه ّم المشكالت:
صيد الجائر ،وإزالة الغابات رئة األرض ،وإدارة المخلّفات وتدويرها.
ي ال ُمفرط ،وال ّ
الت ّ ّلوث ،النّ ّ
مو الس ّكان ّ
ي ،وغيرها.
والحروب ،واالحتباس الحرار ّ

إجابات درس :العَروض /بحر ال َهزج
األول :ص11
إجابة النّشاط ّ
إذا ال ّ
شعب يو ًما أراد الحياة

فال بدّ أن يستجيب القدر

ب ــ ـــ ب ــــ ــــ ب ــــ ــــ ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ب ـــ ـــ ب ـــ ـــ ب ـــ

المقطع القصير ( ب ) المقطع ّ
الطويل ( ـــ )
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إجابة النّشاط الثّاني :ص11
تفعيلة العَروض

يتكون منها البيت.
التّفعيالت الّتي ّ

تفعيلة الضّرب

ِعري باستثناء
تفعيالت البيت ال ّ
ش ّ
تفعيلتي العروض والضّرب.

البحر

التّفعيلة األخيرة في نهاية الشّطر
صدر).
األول من البيت (ال ّ
ّ

الحشو

التّفعيلة األخيرة في نهاية الشّطر
الثّاني من البيت (العَ ُجز).

الرابع :ص12
إجابة النّشاط ّ
َ
س لي منهُ
غزا ٌل ل ْي َ

سوى ال ُح ْز ِن ال َّ
طوي ِل
ِ

َ
س لي ْ
من هو
لي َ /
غ زا لُن ْ

ِس و ْل ُح ْز ن ْطَ /ط وي لي

ب ـــ ــــ ــــ  /ب ــــ ــــ ـــــ

ب ـــ ــــ ـــــ  /ب ــــ ــــ

ت
 - 2بَنُو آ َد َم كَالنّ ْب ِ

ألوانُ
ونَبْتُ األ َ ِ
رض َ

ب نو آ دََ /م ْ
نب تي
كن ْ
َ

ض أ ْل وا نو
َو ْ
أرِ /
نب ت ُ ْل ْ

ب ـــ ــــ ــــ  /ب ــــ ـــــ ـــــ
كر
المصبا ُ
 - 3أَنا ِ
ح ِلل ِف ِ

ِهن
المفتا ُ
أَنا ِ
ح ِللذ ِ

مك ري
أ ن ْل َم ْ
ص باُ /
ح ل ْل ِ
ب ـــــ ـــــ ـــــ

ب ـــــ ـــــ ـــــ

 /ب ــــ ـــــ ــــــ

ح ل ْل ذ ْه ني
مف تاُ /
أ ن ْل ْ

 /ب ــــ ــــــ ــــــ

ب ــــ ــــــ ــــــ  /ب ــــ ـــــ ـــــ

إجابة النّشاط الخامس :ص13
الباب إِلى ال َمج ِد
أنا
ُ
سـ
فتى ميزانُهُ بال ِق ْ
ً

من
تَعا َل اِد ُخل عَلى اليُ ِ
للاِ َمكْفو ُل
ِط ع ْن َد هّ
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إجابة التّقويم :ص13
التّفعيلة التي تقع في نهاية ال ّ
شطر
الثّاني هي الحشو.

ال

يتكون من ّ
ست تفعيالت؛
بحر الهزج ّ
في ك ّل شطر ثالث تفعيالت.

ال

واضع علم العَروض هو الخليل بن
ي.
أحمد الفراهيد ّ

نعم

الرئيسة لبحر الهزج هي
التّفعيلة ّ
مفاعي.

ال

المقطع القصير هو حرف واحد
متحرك.
ّ

نعم

ّ

سيرة الغيريّة والمذكّرات
سيرة الذّاتيّة وال ّ
ال ّ
النّشاط األول ص :14
تعريف المذ ّكرات

ّ
األول :أدب المذ ّكرات
الطالب ّ
سيرة الذاتيّة.
 قريبة من ال ّ ال تتناول حياة ال ّشخصيّة
كاملة.
 تقف عند مرحلة مه ّمة منحياة الكاتب.
 -استخدام ضمير المتكلّم.

تعريف السّيرة الذاتيّة

ّ
سيرة الذّاتيّة
الطالب الثّاني :أدب ال ّ
 يكتب فيها صاحبها عن نفسه.يروي تاريخ حياته كلّها.
-

ي.
تكون في ثوب قصص ّ
تعرض أحداثًا حقيقيّة.

-

استخدام ضمير المتكلّم.

-

النّشاط الثاني ص :15
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ّ
سيرة الغيريّة
الطالب الثّالث :أدب ال ّ
 تتبّع حياة شخصيّة اآلخر.ي.
ي علميّفنّ ّ
 تتناولها بأسلوب منهج ّ تكشف لنا عمق عناصر هذهال ّ
شخصيّة.
 تعتمد على شواهد وأحداث موثّقةمؤرخة.
ّ

النّشاط الثالث ص :16
السّيرة الغيريّة

السّيرة الذاتيّة

أوجه الشبه

ويؤرخ تاريخ
سه
يكتبها صاحبها نف ُ
ّ
حياته مرحلةً مرحلة.

يؤرخ حياة شخصيّة أخرى.
ّ

موضوعيّة

استخدام ضمير الغائب.

كالهما يكتب عن حياة شخصيّة
واقعيّة.

استخدام ضمير المتكلّم.

المؤرخ والفنّان الّذي
يجمع فيها الكاتب بين عمل
ّ
يرسم صورة منعطفيّة لألشخاص تعتمد على الوثائق
التّاريخيّة.

قد يستخدم ضمير الغائب.

واقعيّة.

واقعيّة.

يشترط في أسلوبها الوضوح ،األداء
ي.
القصص ّ

النّشاط الرابع ص :16
مواقف في سيرتك الذّاتيّة:
اكتب مذ ّكرات يوم من أيّامك ،ث ّم اكتب
َ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

الوحدة الحادية عشرة :كتابة المقالة
النّشاط الثاني ص :18
أنواع المقالة :المقالة العلمية ،المقالة األدبية ،والمقالة اإلجتماعية.

النّشاط الثالث ص :18
أجزاء المقالة:
 المقدّمة :الفقرة األولىوالرابعة.
 العَرض :األفكار الّتي عالجتها المقالة في عدد من الفقرات الثّانية والثّالثة ّ -الخاتمة :الفقرة األخيرة.

النّشاط الرابع ص  ،18ص :19
•البعد عن العاطفة.

المقالة األدبيّة

المقالة العلميّة

•االنحياز إلى األفكار الذّاتيّة.

•االحتكام إلى العلم واألدلّة والبراهين العلميّة.

صور الفنيّة.
• اإلكثار من ال ّ

•استخدام المصطلحات العلميّة.

•االهتمام بعنصر الخيال.

•االفتقار إلى استعمال األلفاظ المفعمة باإليحاء.

النّشاط الخامس ص :19
األدلّة :ال ّ
والح َكم...
شواهد القرآنيّة واألحاديث ،األشعار ،واألقوال ،واألمثال ِ
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سادس ص19
النّشاط ال ّ
-1خطأ والصواب غير محددة العدد.
-2خطأ والصواب تحتوي خاتمة تعبر عن رأيه.
-3خطأ والصواب يذكر في المقدمة سبب كتابة المقالة.
-4خطأ والصواب تخص المقالة العلميّة.

سابع ص 19
النّشاط ال ّ
صة.
األول :ق ّ
ّ
الثاني :خاطرة.
الثالث :مقالة.

النّشاط اإلثرائي ص 20
ي:
كتابة خاتمة لك ّل نوع أدب ّ

النّشاط اإلثرائي ص 20
 كتابةُ مقالّتين تتحدّث في األولى عن مرض الكورونا بصورة علميّة ،أ ّما في الثّانية ،فعبّر عن هذا 		تعبيرا أدبيًّا.
المرض وآثاره في العالَم
ً
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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الوحدة الثّانية عشرة
االستماع
النّشاط الثّالث ص :22
ساحل.
الرمال ،وطغيان ال ّ
 - 1الجفاف ،والتّص ّحر ،وهجوم ّ
 - 2النّفط ،والفحم،والغاز.
يوم من وقو ِد النّفط ،والفحم ،والغاز،وبما تلقي من أطنان ثاني أكسيد الكربون.
الجو بما تحرق ك ّل ٍ
 - 3ما فعلته في ّ
 - 4أكاسيد الكربون.
ساحليّة ،وهالك المحاصيل.
 - 5ذوبان ثلوج القطبين ،وارتفاع منسوب مياه المحيطات،وغرق المدن ال ّ
 - 6انقرضت أجناس نادرة من حيوان ونبات.

النشاط الرابع ص:22
يتحرك مترنّحا من كثرة آالمه.
 شبّه الكوكب بإنسان مريضّ
صور الت ّ ّلوث بكائن يو ّجه ضربات قويّة لكوكب األرض.
 ّ ما رأيك؟ يترك للطالب...............................................................................................

النّشاط الخامس ص:22
ابحث عن مدن ساحليّة...........................................................................

سادس ص:22
النّشاط ال ّ
ارسم كوكب األرض كما تتخيّله في عام 2050م.
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الوحدة الخامسة
قواعد اللّغة العربيّة
المشتقّات /اسم الفاعل واسم المفعول
النّشاط الثّاني ص :23
الكلمة
سأل
رمى
أكل
جلس
اقتصد
استجاب

اسم الفاعل
سائل
رام
ٍ
آكل
جالس
قتصد
ُم ِ
ُمستجيب

النّشاط الثّالث ص :24
الكلمة
سأل
فهم
ش ّد
دعا
اقتصد
استجاب

اسم المفعول
مسؤول
مفهوم
مشدود
دعو
َم ّ
صد فيه
ُمقت َ
ُمستجاب

الرابع ص:24
النّشاط ّ
قائد

اجتهد
أ َ َم َر

رام
ٍ

قاد

جالس

جلس

مجتهد
ِ

رمى

آمر

40

النّشاط ال ّخامس ص :24
مقود

اجتهد

مأمور

قاد

مرجو
ّ

جلس

مجلوس عليه

أمر

مجت َهد فيه

رجا

سادس ص :25
النّشاط ال ّ
الفعل

َج َر َح

شدَّ
َ

دَانَ

بارك
َ

رجا

اسم الفاعل

جارح

شادّ /شادد

دائن

بارك
ُم ِ

راجٍ /راجي

اسم المفعول

مجروح

مشدود

مدين

بارك
ُم َ

رجو
َم ّ

سابع ص :25
النّشاط ال ّ
-

صغ اسم المفعول من الفعلين الالزمين اآلتيين:
ُ

دار حولهَ :مدور عليه

أسف عليه :مأسوف عليه
َ

النّشاط الثّامن ص :25
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صفة المشبّهة
صيغة المبالغة وال ّ
النّشاط الثّاني ص :27
صيغة المبالغة

ّ
تشتق من الفعل المتعدّي غالبًا.
 -الصّفة المشبّهة

نشتقّها من الفعل اللاّ زم.
 تد ّل على الثّبات والدّيمومة والحدث و َمن يتّصف به.تد ّل على الحدث أو ما يقوم به بكثرة.
ي :فَ ِع ْل وفَعيل.
التّشابه في الوزن ال ّ
صرف ّ

النّشاط الثّالث ص :27
صفة مشبّهة
عطشانَ ،م ِرح ،قليل

صيغة مبالغة
،ح ّريف
ِمعطاءَ ،حذ ِْر ِ

الرابع ص :27
النّشاط ّ
صان ،قَ ّراء.
غفور ،سميعَ ،ح َ

النّشاط الخامس ص :27
صيغة مبالغة :صموتًا.
يُ ،
شجاع.
ال ّ
صفة المشبّهة :أهوج ،فقير ،غن ّ

سادس ص :28
النّشاط ال ّ
صدّيق ،صبور.
أحمر ،غضبانِ ،

اسم الدّرس :اسما ّ
الزمان والمكان
النّشاط الثّاني ص :29
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النّشاط الثّالث ص :29

الرابع ص :30
النّشاط ّ
-

خرج) هو:
الفعل الّذي اشت ُ ّق منه اسم المكان ( َم َ
فعل مضموم العين

-

فعل مفتوح العين
الفعل الّذي اشت ُ ّق منه اسم المكان ( ُمنعَ َ
طف) هو:
ي
فعل ثالث ّ

ي
فعل غير ثالث ّ

النّشاط الخامس ص :30
ُّ
األردن ملتقى األديان.
.1
ّ
ض ّمة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التّعذر.
خبر مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
الربوة كانت ملعبًا.
هذه ّ
خبر كان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح ّ
الظاهر على آخره.
 .2رمىَ :مر َمى
 -يعزلَ :م ْع ِزل

اسم الدّرس :اسم اآللة
النّشاط الثّاني ص :31

النّشاط الثّالث ص :31
صيغة مبالغة

اسم آلة

اسم مكان

معطاء

ِمصعد
ِمفتاح
ِمعبر

َمصعد
َمعبر
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الرابع ص :32
النّشاط ّ
كلمة (سيّارة) ليست اسم آلة.

إثرائي ص :32
نشاط
ّ
( اختبار)

األول بما يناسبه من العمود الثّاني:
ال ّ
سؤال ّ
األولِ :
صل ما في العمود ّ
ﻲ ﻣﻌﺗ ّﻝ ﻧﺎﻗﺹ.
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻣﻥ ﻓﻌﻝ ﺛﻼﺛ ّ

ﻣﺭﺟﻭ
ّ

ّ
ﻣﺷﺗﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﻓﺎﻋﻭﻝ
ﺍﺳﻡ ﺁﻟﺔ

ﺭﺍﺝ
ٍ

ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺑّﻬﺔ ﺗﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﺏ

ﺣﺎﺳﻭﺏ

صيغة مبالغة على وزن فَعِل

ﺳ ِﻣﻊ
َ

ﺍﺳﻡ ﻓﺎﻋﻝ ﻟﻔﻌﻝ ﻣﻌﺗ ّﻝ ﻧﺎﻗﺹ

ﺃﺑﺗﺭ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻝ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟّﺗﻲ ﺗ ّﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻝ.

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ

ﺗﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﺗّﺻﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺍﺗّﺻﺎﻓًﺎ ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ.

ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.

ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺑّﻬﺔ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ.

ﺍﺳﻡ ﺁﻟﺔ

ﻳﺩ ّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺛﺭﺓ.

صوب األخطاء المخطوط تحتها في الجمل اآلتية:
ال ّ
سؤال الثّالثّ :
صوابَ :مجْ رى
ال ّ

 - 1اسم المكان من الفعل جرىَ ( :مجْ ري).

مر هو على وزنَ ( :م ْف ِعل).
 - 2اسم المكان من الفعل ّ

صوابَ :م ْفعَل.
ال ّ

 - 3اسم المفعول من الفعل دان( :دائِن) .الصوابَ :مدين.
 - 4اسم المفعول من الفعل استنارُ ( :م ْست َنير).

صوابُ :مست َنار.
ال ّ

قاض.
 - 5هذا قاضي ناجح :الصوابٍ :
 - 6اسم المكان من (آب) هو مؤوب.

صواب :مآب.
ال ّ
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تم بحمد هللا
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