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بسم هللا الّرحمن الّرحيِم

مة الُمقّدِ

الحمد هلل رّب اْلعالمين، والّصالة والّسالم على رسوله األمين محّمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أجمعين   
وبعدُ:

 
فإنّنا نضع بين أيديكم ُكتيَِّب اللّغة اْلعربيّة هذا الَِّذي بُنَِي؛ ليضمَّ أهمَّ اْلمعارِف واْلمهاراِت اللُّغويّة، من خالِل   
نه من أبرز ما ينبغي له أْن يدركه من محتوى منهاج اللّغة اْلعربيّة  قة وجاذبة للمتعلِّم تمّكِ إثرائيّة مشّوِ تقديم مادّةٍ 
للفصل الدّراسّي الثّاني من مهارات رئيسة وتطبيقات محوريّة، تعزيًزا للتعلّم وتعويًضا ِلمْن فاتهم التّعلُّم لظرٍف ما؛ 
وليكوَن معينًا لهم على متابعة تعلُِّمهم في الّصفوف الاّلحقة بيسٍر وسهولٍة؛ إْذ يُعدُّ محتوى هذا الدّليل أساًسا لبناء 

مفردات التّعلّم ومهاراته في اْلمراحل التّالية.

وبِما أنَّ التّعلّم الذّاتّي يستهدف اكتساب اْلمتعلِّم اْلمعلومات والَمهارات واْلخبرات على وْفِق الُمدارسِة الذّاتيّة،   
واالعتماد على اْلمتعلّم نفسه؛ بغيةَ تطوير شخصيّته وقدراته ومهاراته، فقد حرصنا في أثناء بناء األنشطة التّعليميّة، 
وتصميم اْلمهارات اْلوظيفيّة على مراعاة أنماط التّعلّم، واْلفروق اْلفرديّة بين اْلمتعلِّمين، وتعزيز تعلُّم مهارات اللّغة 
اْلعربيّة تعلًُّما وظيفيًّا يرتبط بواقع اْلمتعلّم ويحفِّز مهارات التّفكير اْلعُليا لديه، ويتيُح له اْلمناقشة والتّحليل والتّطبيق؛ 
الذّاتّي اإلبداعّي؛  التّعلُّم  التّحفيز واْلجاذبيّة واْلمتعة، فتثير دافعيته نحو  اْلكتيّب ومحتوياته  بما يُضفي على مناشط 

انطالقًا من أنَّ اْلمتعلّم هو محور التّعلّم النّشط وأساُسه ومنطلقُه.

دة، ومهاراٌت حياتيّة وظيفيّة،  رةٌ تحوي أنشطة إثرائيّة إبداعيّة متعدِّ وترافق هذا الُكتيَّب مادّةٌ شائقة ُمصوَّ  
الَّتي  اْلمعارف  على  ويقَف  بنفسه،  تعلَّمه  اْلمتعلِّم  م  ليقّوِ الذّاتّي؛  للتقويم  متنّوعة  وفقراٌت  تعزيزيّه،  عمٍل  وأوراُق 
تمّكَن منها، واْلمهارات اللّغويّة الَّتي امتلكها بعد مروره باْلخبرة التّعليميّة اْلمناسبة. وقد ارتأينا أْن نُلِحق كلَّ مهارة 
له إلى االنتقال إلى  باإلجابات النّموذجيّة لكّلٍ منها؛ ليفيد منها اْلمتعلّم في تقييم ذاته، وتحديد مساره التّعلُّمي الَِّذي يؤّهِ

تعلُّم مهارة أخرى انتقااًل سِلًسا.

ُل من معلّمينا ومعلّماتنا وطلبتنا وأولياء أمورهم أْن يولوا هذا اْلكتيِّب اْلعناية واالهتمام؛ لتحقيق  وإننّا لنؤّمِ  
النّتاجات التّعليميّة اْلمنشودة منه على خير وجٍه َمروٍم.

اْلمؤلّفوَن
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باْلقائمة  مستعينًا  السابقة،  الفقرة  في  تحتها  اْلمخطوط  اْلكلمات  معاني  عن  اْلبحث  حاول  الّطالب،  - عزيزي 
اْلمرفقة، لمعرفة استخدامها في الّسياق.

 سيطرة إدراك

 تحدث ذكاء

  تركض  ماء زمزم

  يحيطها  تجهيز

النّشاط الثّاني

ما الفرُق في اْلمعنى بين اْلكلمات اْلمخطوط تحتها في ما يأتي؟   • 
 - إنَّ إجراءاِت اْلهضِم تجري في باطِن اإلنساِن بغيِر وعيٍ منهُ.

- تجري الاّلعبةُ في أرِض اْلملعب. 

( في جملة جديدة من إنشائك. ضع كلمة ) يَلُفُّ  • 

النّشاط الثّالث

- عزيزي الّطالب، حاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية؛ للتعرف إلى اْلفكرة اْلمتضمنة في النّّص:

 س- برأيك، هل يتدخل اإلنسان في عمليات هضم الّطعام اْلمعقدة؟ 
 س- لماذا وصفت عمليات اْلهضم باْلمعقدة؟ 

س- لماذا قيل، )إنَّ جسَمه َخَرَج من زماِمِه، ونحمدُ هللاَ أنَّهُ َخرَج(؟ 

ِمن أَْسرار اْلجسم

ماذا سأتعلّم  

أقرأُ النّّص قراءة جهريّة مع مراعاة عالمات التّرقيم. . 1

أُفّرُق بين معاني كلمات متجانسة في سياقات محّددة.. 2

أَستخلُص األفكار الّرئيسة واْلفرعيّة. . 3

أَقترُح عنوانًا آخر مناسبًا للنّّص.. 4

من أسرار اْلجسم

النّشاط األّول 

عزيزي الّطالب، دعنا نقرأ الِفقرةَ اآلتية قراءةً جهريةً معبرةً تراعي عالمات التّرقيم.
أنَّهُ َخرَج،  )إنها تَجري في باِطنِِه، بغيِر وعّيٍ منهُ، وعلى غيِر علٍم، إنَّ جسَمه َخَرَج من زماِمِه، ونحمدُ هللاَ 
فاْلعملياُت الَّتي تجري بعيدًا عن وعيِه، يلُفُّها التّعقيدُ والتّركيُب، والموادُّ الَّتي يصنعُها اْلجسُم أدواٍت للهضِم تعلو 

ا كبيًرا(. عن فطنَِة اإلنساِن وفَهِمِه علوًّ

أفّسُر معاني اْلكلمات

أجيب عن أسئلة 
معلّمي أقرأ النّّصّ

 قراءة سليمة
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س : هل هناك عالقة بين النّّصّ ومضمون هذه اآليات؟ وّضحه.

    التّقويم

- عزيزي الّطالب، بعد قراءة النّّصّ يستلزم منا ذلك تعظيًما وتمجيدًا لقدرة هللا، ومن جانب آخر نلمس ضرورة 
. االهتمام الخاّصِ منا تجاه أجسامنا؛ وبناء على ذلك حاول إعادة صياغة الدّروس اْلمستفادة من النّّصّ

اْلملحق  

إجابات األنشطة:
النّشاط رقم )1( 

اإلجابة:
تجري: تحدث،  وعيٍ: إدراك،  زماِمِه: سيطرة ، يلُفُّها: يحيطها،  فطنَِة: ذكاء  

النّشاط رقم )2( 
اإلجابة:

- تجري: تحدث، وتجري الدابة: تسير أو تركض.  

- مزرعة أحمد تَلُفُّها األشجار.  

النّشاط رقم )3( 
اإلجابة:

- ال يستطيع اإلنسان أن يتدّخَل في عمليّات هضم الّطعام، فهي تحصل بشكل تلقائّي.  

- وصفت عمليات اْلهضم الُمعَقَّدة؛ ألنها تحصل داخل جسم اإلنسان منذ اللّحظة األولى لتناول الّطعام وحتى   
إخراجه، وبين هذا وذاك تحصل عمليات كيميائيّة متداخلة وغير إراديّة، وبقدر محدد من ُمدبّر األكوان سبحانه.  

- إّن عمليّات اْلهضم تحدث بعيدًا عن وعي وسيطرة اإلنسان فاْلمسؤوليّة تلقائيّة على اْلجسم وقد أراحت  

اإلنسان من اْلوقوع باْلخطأ.  

أستخلص
اْلفكرة الّرئيسة في النّّصّ

أذكر دروسي
المستفادة من النّّص

النّشاط
اإلثرائّيّ

النّشاط الّرابع

- عزيزي الّطالب، من خالل الّصور اْلمرفقة، باعتقادك، أيُّ اْلجملين يُمِكُن الّسيطرة عليه؟ ولماذا؟    
للمعرفة: إن اْلحبل األحمر الّرفيع اْلمربوط في أنف اْلجمل )الّصورة على اليمين( يسمى ِزماًما.  

فّسر عبارة )خرج من ِزمامه( من خالل تحليلك للّصورة.

النّشاط اْلخامس

- عزيزي الّطالب، اقترح ُعنوانًا آخر للدرس ؟   
)اإلجابة للطالب(.  

 

- عزيزي الّطالب، دعنا نحاوْل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
س: ما اْلفكرة الّرئيسة في النّّص؟

س: تأّمل اآليات اْلقرآنيّة اآلتية الَّتي تَتََحدَُّث عن خلق اإلنسان:

أقترُح
عنوانًا
للنّص

أفسُر عبارة من 
خالل صورة

] سورة الذاريات، اآلية 21. [

] سورة فصلت، اآلية 53. [

] سورة األعلى، اآلية 2. [

] سورة لقمان، اآلية 11. [
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غرناطة

في مدخل اْلحمراء

النّشاط رقم )4( 
اإلجابة:

  يمكن الّسيطرة على اْلجمل اْلمربوط باْلحبال ومنها حبل الّزمام؛ ألنه بواسطة هذا اْلحبل الّرفيع يمكن تسيير
  اْلجمل والتّحكم به دون تعب أو جهد، بخالف اْلجمل اآلخر.   

النّشاط رقم )5( 
اإلجابة:

اإلجابة متروكة للطالب )عنوان الدّرس(  

: النّشاط اإلثرائّيّ
اإلجابة:

- اْلفكرة الّرئيسة “عمليات اْلهضم يلفُها التّعقيد والتّركيب، وهي تجري بعيدًا عن وعي اإلنسان“  

- لعلك الحظت، عزيزي الّطالب، أّن عمليّة اْلهضم آيَة ودليل على عظمة هللا وقدرته، حاول تفسير ذلك   

من خالل قراءة الدّرس مرة أخرى.  

التّقويم:
اإلجابة:

الدّروس اْلمستفادة: 
- تعظيم وتمجيد قدرة هللا عزَّ وجّل خالق هذه األجسام.  

- ضرورة االهتمام اْلخاص بأجسامنا وحمايتها من األمراض أو اْلخلل، فاْلعقل الّسليم في اْلجسم الّسليم.  

ماذا سأتعلّم  

أَقرأُ النّّص قراءةً جهريةً مع مراعاة التّنغيم اْلمناسب وحركات اْلجسد وفق اْلمعنى.. 1

أُفسُر معاني اْلمفردات والتّراكيب اْلجديدة. . 2

أُبيُّن جماَل التّصوير في بعض اْلعبارات.. 3

أَتبيُّن اْلعواطَف من خالل مواطن ُمحّددة من النّّص.. 4

أُلّخُص األبيات وأنثُرها.. 5

أصُف ما أشاهد

ِصْف ما تُشاهُد في 
الّصورة.
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النّشاط الّرابع  

- عزيزي الّطالب، لنقرأ اْلمرفق ثم ننفذ اْلمطلوب:  

انثر األبيات الّسابقة، ثم لّخصها بأسلوبك، مبرًزا اْلمعنى اْلعاّم للنّّص.  

ْخُرفاُت أكادُ أسمُع نبَضها(. - وّضح جمال التّصوير في عبارة )الزُّ  

التّقويم   

إّن العواطف هي المحرك لإلبداع، ما العاطفة الَّتي سيطرت على النّّص الّسابق في مدخل الحمراء؟

النّشاط األّول  

- عزيزي الّطالب، دعنا نقرأ هذه األبيات مع مراعاة التّنغيم اْلمناسب وحركات اْلجسد وفق اْلمعنى.  

النّشاط الثّاني  

- من خالل الّسياق، وّضح معنى اْلكلمتين )َزْهو – نازفًا(.  

النّشاط الثّالث  

 
- برأيك، هل كان الّشاعر موفّقًا في ذكر شخصيّة طارق بن زياد؟ علّل إجابتك.  

تُنادي السُّقوِف  على  والّزْرَكشاُت  نَبَضها               أسمُع  أكاُد  ْخُرفاُت  الزُّ

أمجادي ُجدرانِها  على  فَاْقرأْ  قالْت: هنا الحمراُء َزْهُو ُجدوِدنا                        

بِفُؤادي ثانِيا  ُجرًحا  وَمَسْحُت  أمجاُدها! وَمَسْحُت ُجْرًحا نازفًا         

أْجــدادي َعـنَـتْـُهُم  الّذين  أنَّ  يا ليَت واِرثتي اْلجميلةَ أدركتْ        

زياِد“ بَن  “طارَق  ى  يَُسمَّ َرُجاًل  ودَّْعتُها             عندما  فيها  عانَْقُت 

أقرأ النّّصّ
 قراءة سليمة

أنقدُ فكرةً

أنثُر األبيات

النّشاط
اإلثرائّيّ

 أبيّن جمال التّصوير

أوّضُح العواطف
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في ذكرى االستقالل

ماذا سأتعلَّم   

أَقرأُ النّّص قراءة جهريّة معبرة، متمثال األسلوب اْلخطابي في إلقائه.. 1

أُبيُن اْلمعنى واْلجذر اللّغوي لبعض اْلكلمات.. 2

أَستخلُص األفكار الّرئيسة واْلفرعيّة.. 3

أَتعّرُف إلى اْلجو اْلعام للنّّص.. 4

أَحلُّ مشكلة واقعيّة مستفيًدا من مضمون النّّص.. 5

 
اْلملحق  

إجابات األنشطة:
النّشاط رقم )1(

اإلجابة:
يقرأ الّطالب األبيات، مراعيًا التّنغيم الّصوتي اْلمناسب، وحركات اْلجسد.  

النّشاط رقم )2( 
اإلجابة:

زهو: افتخار.      نازفا: سائال بالدّم.  

النّشاط رقم )3( 
اإلجابة:

نعم، ألّن الّشاعر يعتُز بتاريخ اْلعرب واْلمسلمين في األندلـس، فكـل شيء يذكـره بعـظـم تلك اْلـحضـارة؛  
ولذلك  فقد رأى فيها وعانق في طبيعتها رجاًل فتح األندلس، وبنى فيها حضارة كاملة اسمه طارق بن زياد.   

النّشاط رقم )4( 
اإلجابة:

واسم  باسمي  تنادي  وهي  والنّقوش  الّزخرفات  وأسمع  اْلحمراء،  مدخل  في  أمشي  كنت  الّشاعُر:  يقوُل    
باْلحياة وعبق  تنبض  هناك  األبنية  فجدران  وينادي،  ينطق  الَِّذي  باإلنسان  والنّقوش  الّزخارف  َشبَّهَ  فقد  أجدادي، 
اْلحمراء  هنا  له:  قالت  حيث  األخير،  اْلفتاة  حديث  إلى  اْلحمراء  مدخل  في  قصيدة  ختام  في  ينتقل  ثمَّ  التّاريخ، 
أّيِ  عن  أمجادُها؟  نفسه:  ويسأل  دمعه  الّشاعر  فيحبس  النّقوش،  واقرأ  اْلجدران  إلى  فانظر  أجدادي،  أمجاد  هنا 
يذكر  ثمَّ  أجدادها،  وليس  أنا  أجدادي  أمجاد  اْلعرب،  أمجاد  هي  األمجاد  هذه  أن  عرفت  ليتها  يا  تتحدث،  أمجاد 
زياد. بن  طارق  اسمه  كاملة  حضارة  فيها  وبنى  األندلس،  فتح  رجاًل  طبيعتها  في  وعانق  فيها  رأى  أنَّه   أخيًرا 

 : النّشاط اإلثرائّيّ
اإلجابة:

شبه الّزخُرفات باْلقلب الَِّذي يُسمُع نبُضه.  

التّقويم:
اإلجابة: 

اْلفخر بحضارة األجداد في األندلس واْلحنين للماضي بما يحمله من عظم اإلنجاز.  
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النشاط الثّاني  

اختْر لكّل كلمة من اْلكلمات اآلتية اْلجذَر اللّغويَّ الّصحيح من

 بين اْلكلمات المبعثرة، ثّم اسحبه وأفلتْهُ في مكانه الّصحيح.

النّشاط الثّالث  

استخلص اْلفكرة الّرئيسة للنّّص، من خالل

 ربطه بالّصورتين الُمقابلتين.

من خطبة جاللة اْلملك عبد هللا الثاني ابن اْلحسين اْلمعظم

النّشاط األّول  

عزيزي الطالب، اقرأْ الِفقرةَ اآلتيةَ قراَءة جهريّة ُمعبّرة، متمثاًّل األسلوَب اْلخطابيَّ في إلقائك.

    )ونحُن عندما نقوُل األردنُّ أّوال، فالمقصودُ هو أْن نبدأَ باستكماِل بناِء األردّنِ القوّيِ المنيعِ، حتّى يكوَن قادًرا على 

تقديِم الدعِم واْلمساعدةِ ِلْلشقاِء اْلعرِب، وليَس التّخلّي عن واجبِنا تجاهَ أُّمتِنا أو قضاياها العادلِة، كما يَُظنُّ قِصاُر النّظر، 

وقد َكان اأْلردنُّ وَسيبقى موئِاًل لكّلِ اْلعرِب اأْلحراِر؛ لذلك فاألردنُّ أواًل واألردنُّ دائًما في كّل الّظروِف واألحواِل(.

أنا خطيٌب

صندوق اْلكلمات المبعثرة

اْلكلمة

أفتخُر باألردّن،
وبسيّد البالد

أنا ُمفّكر

المقصود

الُمساعدة

المنيع
قصد

مسد

قصو

منع

سعد
معن

صورة وفكرة
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اْلملحق  

إجابات األنشطة:
النّشاط رقم )1( 

اإلجابة:
يقرأ الّطالُب اْلفقرة من الُخطبة، قراءة جهريّة سليمة، ُمتََمثاًّل األسلوب اْلخطابي في إلقائه.  

النّشاط رقم )2( 
اإلجابة:

قصد – منع - سعد  

النّشاط رقم )3(
اإلجابة

اْلفكرة الّرئيسة   
بناء األردن اْلمنيع اْلقوي، ليكون عونًا وسندًا لكل األشقاء اْلعرب تحقيقا لشعار )األردن أوال(.  

: النّشاط اإلثرائّيّ
اإلجابة:

ألقى جـاللةُ اْلملِك عبِد هللا الثّاني ابِن الُحسين – حفظه هللا – هنا اْلخـطاَب بُمناسـبة اْلعيِد الّستيَن   الستقـالل 
اْلمملكة األردنيّة اْلهاشميّة في قصر زهراَن، ُمهنّئًا الّشعَب بيوِم االستقالل، متناواًل جملةً من اْلقضايا اْلمهّمة 
الَّتي تواجه األردن واألمة اْلعربيّة واإلسـالميّة، وتحـدث عن شعـار األردن أوال ومفـهومـه، وعـن اْلوحـدة 

اْلوطنيّة واْلقضيّة اْلفلسطينيّة وغيرها.

التّقويم:
اإلجابة:

ُهُهما إلى قول جاللته: أَُوّجِ  

األردن كان وما زال ملجاً لجميع األشقاء اْلعرب وأحراره، ولذا سيبقى األردن مالذا للجميع.  

 

. ُمفتخًرا ببلدك األردّن، عّرف جوَّ النّّصّ  

التّقويم  

عزيزي الطالب ...  

اختلف طالبان حول مساعدة األردّن للشقّاء

رين والاّلجئين من بالدهم إلى العرب المهجَّ

 األردّن، بين مؤيد ومعارض، كيف تستطيع

مساعدتهما في حّل هذه اإلشكالية، من خالل

التّوجيه الملكي في النّّصّ الذي قرأت؟

أفتخُر ببلدي األردّن

النّشاط
اإلثرائّيّ
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اسم الّدرس: اْلقضايا اللُّغويّة )1( 

اسم  النّاقص  اْلمعتّل  اْلفعل  اإلشارة،  اسم  الّسالم،  اْلمؤنّث  جمع  اْلمهموز،  الّصحيح  اْلفعل  األجوف،  اْلمعتّل  )اْلفعل 
االستفهام، جمع التّكسير، االسم اْلموصول، اْلفعل النّاسخ، اْلفاعل، اْلمضاف إليه، اْلفعل اْلمضارع اْلمعتل اآلخر بالياء(.

ماذا سأتعلّم  

أستخرُج أمثلة للقاعدة من جمل ونصوص.. 1

أعرُب مفردات تمثّل اْلقاعدة.. 2

أحّوُل األفعال من اْلمضارع إلى اْلماضي.. 3

أصنُّف األفعال إلى مبنّي للمعلوم ومبنّي للمجهول.. 4

أوّظُف اْلقواعد اْلمستفادة في اْلحديث واْلكتابة.. 5

اْلقضايا اللّغويّة
فهرس اْلمحتويات

الّصفحات من اْلكتاب اْلمدرسي
رقم اْلوحدة واسمها 

والّدرس

الّصفحة

)في اْلملزمة(
الّرقم

10
التّاسعة: اْلحنان اْلعجيب 

)قضايا لُغويّة(
39-20 1-

20-19
اْلعاشرة: يحدث في أجسامنا 

)قضايا لُغويّة(
39-20 2-

28
اْلحادية عشرة: صديقتنا 
الّشمس )قضايا لُغويّة(

39-20 3-

39-38
الثّانية عشرة: بيان للناس 

)قضايا لُغويّة(
39-20 4-

47-46
الثّالثة عشرة: غرناطة 

)قضايا لُغويّة(
39-20 5-

57-56
الّرابعة عشرة: عالم اْلبحار 

الّسحرّي )قضايا لُغويّة(
39-20 6-

67
اْلخامسة عشرة: ما أجمَل 

اْلحياة! )قضايا لُغويّة(
39-20 7-

77-76
الّسادسة عشرة: في ذكرى 
االستقالل )قضايا لُغويّة(

39-20 8-
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اْلفعل المعتّل 

 األجوف

اْلفعل الّصحیح 
 المھموز

جمع المؤنّث 
 الّسالم

 اسم اإلشارة

اْلفعل المعتّل 
 النّاقص

 اسم االستفھام
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أنا أُعرُب

النّشاط األّول  

ندوِق اْلكلمة المناسبة، وقْم بسحبها وإفالتها في اْلفراغ المناسب، وهي: واآلن: استخرْج من الصُّ

النّّشاط الثّاني  

1- فعل معتّل أَْجوف ...................

2- فعل صحيح َمْهموز................

3- اسم استفهام .......................

4- اسم موصول .......................

5- جمع مؤنّث سالم ..................

6- فعل متعّدٍ ............................

7- جمع تكسير .........................

8- فعل ناسخ ...........................

9- اسم إشارة ..........................

10- فعل معتّل ناقص ................. 

صندوق اْلكلمات المبعثرة

اْلفعُل الَمبنّي للمعلوم، واْلفعُل الَمبنّي للَمجهول:

اْلفعُل المبنيُّ للَمعلوِم: هو اْلفعُل الّذي ُعِلَم فاعلُه،
       وذُِكَر في اْلكالم، مثل: قطَف
       اْلفاّلُح الثماَر، فاْلفاّلُح: فاعٌل.

اْلفعُل المبنيُّ للَمجهوِل: هو اْلفعُل الّذي ُجِهَل فاعلُه، 
لسبٍب من األسباِب، وناب المفعول به عن اْلفاعل، 

مثل: قُِطفَِت الثماُر، فالثماُر: نائُب فاعٍل.

أنا أتذّكُر، ثّم أصنّف

واآلن: أصنُّف األفعاَل الَّتي تحتَها خطٌّ في الُجَمل اآلتيِة في قائمتيِن: أفعال َمبنيَّة للَمعلوم، وأفعال َمبنيَّة للَمجهول

1- يُحتَرُم الّصادُق.

2- أُعِلنَت نهايةُ المباراِة.

3- نََشَر رئيُس اللّجنِة نتيجةَ االنتخابات.

4- ُرفَِع َعلَُم البالِد.

5- َشيََّدْت وزارةُ التربيِة والتعليِم مدارَس جديدةً.

6- ُمنَِحِت األوسمةُ للمبدعيَن.

النّشاط
اإلثرائّيّ

أنا أحّول األفعال

هاِت ماضَي األفعاِل المضارعِة اآلتيِة:

 
 یُساعدُ 

 تكون

 الَّتي

 ھذه

 عادَ 

 أَمرَ 

 

 وسائل

 أینَ 

 یَْسعى

 تَقنیات
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النشاط )2(

األفعاُل اْلمبنيّةُ للمعلوِم األفعاُل اْلمبنيّةُ للمجهوِل

نََشَر يُْحتَرُم

َشيَّدَ أُعِلَن

ُرفَِع

ُمنَِح

النشاط اإلثرائّي:

التقويم

التّقويم  

ا: أعرْب ما تحتَه خطٌّ في الُجَمل اآلتيِة إعرابًا تامًّ

اْلملحق  

إجابات األنشطة:
النّشاط )1(

أنا أُعرُب

ى الّشهداُء بِدَمائِهم على أسواِر القدِس. 1- ضحَّ

2- يَِعي العاقُل بأّن التطرَف –عْبَر التاريخِ- قد تسبَّب في تدميِر بِنًى َشامخٍة.

3- إنَّ جسَمنا كاْلَمنِزِل الّذي نسكنُهُ، بَنَاهُ َغْيُرنا وَسَكنَّاهُ.

ُر الّذيَن قدّموا التّضحياِت اْلكبيرةَ مْن أجِل استقالِل الوطِن. 4- نقدِّ

1- فعل معتّل أجوف )عاد(

2- فعل صحيح مهموز )أمر(

3- اسم استفهام )أين(

4- اسم موصول )الَّتي(

5- جمع مؤنّث سالم )تقنيّات(

)يساعد(
ٍ
6- فعٌل متعدّ 

7- جمع تكسير )وسائل(

8- فعل ناسخ )تكون(

9- اسم إشارة )هذه(

10- فعل معتّل ناقص )يسعى(

ه اْلكسرةُ الّظاهرةُ على آخِره. 1- القدِس: ُمضاٌف إليه مجروٌر، وعالمةُ جّرِ

2- يَِعي:فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الّضّمةُ المقدّرةُ على الياء، منَع من ظهوِرها الثِّقُل.

3- غيُرنا: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفعه الّضّمةُ الّظاهرةُ على آخِره.

4- التّضحياِت: مفعوٌل به منصوٌب، وعالمةُ نصبِه اْلكسرةُ ِعَوًضا عن اْلفتحِة؛ ألنّه جمُع مؤنٍّث سالم.

  -یُجِري: 

  -یدِركُ :

  -تْدِري:

  -تََرى:

  -تَمِشي:

  -تَْغُدو:

 : -تَْخَشى

 أجرى

 أدرك

 درى

 رأى

 مشى

 غدا

 خشي
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اسم الّدرس: اْلقضايا اللُّغويّة )2( 
)الّضمير اْلمنفصل، ظرف اْلمكان، اْلمفعول ألجله، اْلفعل اْلماضي اْلمسند إلى ضمير رفع متحّرك، اْلهمزة 

اْلمتوسطة، اْلفعل اْلمضارع )اْلمنصوب واْلمرفوع واْلمجزوم(.

أَستخرُج أمثلة للقاعدة من جمل.. 1

أُعرُب مفردات تمثّل اْلقاعدة.. 2

أَضبُط كلمات ضمن قاعدة محدّدة ضبًطا صحيًحا.. 3

أُصّوُب أخطاء لغويّة في اْلهمزة اْلمتوّسطة.. 4

أُصنُّف األفعال إلى مجّرد ومزيد.. 5

أُفّرُق بين التّاءات اْلمتّصلة باْلفعل اْلماضي.. 6

أُوّظُف اْلقواعد اْلمكتسبة في اْلكتابة والتّحدّث.. 7

ماذا سأتعلّم

أستاذي يرسُم لي الّطريَق الواضحة

 

 خریطة مفاھیمیّة ألھّم مفاھیم الّدرس
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أختاُر اإلجابةَ الّصحيحة
النّشاط األّول

اختر رمز اإلجابة الّصحيحة لكل فقرة من اْلفقرات اآلتية:

1- الجملة الَّتي تضّمنت فعاًل مضارًعا منصوبًا:
أ- نُريدُ أْن نَتَفَّوَق في دروِسنا.

ب-ال يصُل إلى القّمة إال الُمِجدّ.
ج- يَُحّضُر أخي مشروَع التّخّرج.

د- لَْم أسمْع ما قلَت.
 2- الجملة الَّتي تضّمنت ضميًرا منفصاًل هي:

أ- قرأنا القرآَن اْلكريَم.
ب-يُعِجبُني الّرجُل الّصادُق.

ج- نحُن ظفرنا باللّقب.
د- حقّقُت هدفي.

3- ظرف المكان في جملة )اليوَم رأيتُكم في المدرسِة عنَد الّسارية( هو:
أ-المدرسة.

ب-اليوَم.
ج- الّسارية.

د- عندَ.
4- ُضبَِط اْلفعُل )أَترك( بصورة صحيحة في جملة:

أ- لن أترْك أصدقائي.
ب-لم أترَك أصدقائي.
ج- لم أترْك أصدقائي.
د- ال أترَك أصدقائي.

5- إعراب كلمة )َسْعيًا( في جملة )نجتهُد في العمل سْعيًا منّا لتحقيق اْلغايات( هو:
أ- مفعول مطلق.

ب-خبر.
ج- مفعول به.

د- مفعول ألجله.
6- الجملة الَّتي تََضّمنت ضميًرا متّصاًل في محّل رفع هي:

أ-لقْد أبدْعَت في تحصيِلَك.
ُرُهم. ب-نَْحتَِرُم معلّمينا ونُقَدِّ

ج- إنُّكم ماِهرون.
د- أشرقِت األرُض.
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  أمامك مجموعة من البطاقات الّزرقاء، اسحب البطاقة الَّتي ُكتِبَت فيها اْلهمزة بصورة صحيحة 
وأفلتها تحت اْلخط األخضر، والجملة الَّتي ُكتِبَت فيها اْلهمزة بصورة خاطئة تحت اْلخط األحمر.

أنا صديُق الهمزة.

ما رأيَك أن تُصّوب اْلخطأ في هذا البطاقات؟

 

 

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

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

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

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

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

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

 �طاقات الّتصو�ب

النّشاط الثّالثالنّشاط الثّاني

 

 حرف المضارعة لیس من أحرف الّزیادة، مثل :یَْجَمعُ  :مجّرد؛ ألّن ماضیھ )َجَمعَ (. •
حَ . •  أحرُف الّزیادة مجموعة في عبارة )سألتمونیھا(، أو بتضعیف حرف أصلي، مثل :فَرَّ

 أُضیُف إلى معلوماتي

دة، وأفعال َمِزْیَدة.  صنّف األفعاَل اآلتیة في قائمتین :أفعال مجرَّ

 )َساَءْلتَُھا، أََعاَدنِي، تَُمدُّ، تَْذوي، تََسبََّب، تَْنغَِلُق، اقرأْ، نَْدُعو(

 أنا أصنّف

 

د؟ وما ھو اْلفعُل الَمِزْیُد؟  أنا أتذّكرُ  ما ھو اْلفعل الُمجرَّ

 

دُ  : ھو ما كانت جمیُع اْلفعُل الُمجرَّ
حروفِھ أصیلة، مثل :

 َجَمَع، قاَل، فَِرَح، أَِذنَ 

ھو كلُّ فعٍل زادَ على اْلفعُل الَمِزْیدُ  :
حروفِھ األصیلة حرٌف أو حرفاِن أو 
ثالثةُ أحرٍف من أحرف الّزیادة، مثل :

 
َح، استأذَنَ     أْجَمَع، تَقَّول، فَرَّ

 یا فاطمةُ، ابَدِءي بالّدراسة.

 اْبَدأَْن بحّل التّمارینِ .

وا بِِدماِءِھم.  رجاُل الجیِش العربّيِ َضحَّ

 ابَدؤوا بتصمیِم المشروعِ .

 ِدماُؤنا فداُء الَوطنِ .

 األبطال نذروا دمائََھمْ .

 
 بطاقات التّصویب
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    إجابات األنشطة

النّشاط1:  

1- أ  
2- ج  
3- د  
4- ج  
5- د  
6- أ  

النّشاط2:  

النّشاط
اإلثرائّيّ

أ- فقَالَْت:                    ب- تََردَّْدُت:

ج- فََرْشَت:                   د-  قََرأِْت:

التّقويم

1- شاهْدنا روعةَ البحِر.

2- ال تخَش في الحّق أحدًا.

ادُق ال يشبِهُ الُمنافَق. 3- الصَّ

اْلملحق

 

 اْبدَأَْن بحّل التّمارینِ .

 ابدَؤوا بتصمیِم المشروعِ .

 ِدماُؤنا فداُء الَوطنِ .

 

 یا فاطمةُ، ابدَِءي بالدّراسة.

وا بِِدماِءِھم.  رجاُل الجیِش العربّيِ َضحَّ

 األبطال نذروا دمائََھمْ .

 
  *تاُء التّأنیِث الّساكنة تتّصُل باْلفعل الماضي؛ فیُبنى على اْلفتح.

  *تاُء المتكلّم مبنیّة على الّضم، وتتّصُل باْلفعل الماضي؛ فیُبنى على الّسكون.
  *تاء الُمخاَطِب مبنیّة على اْلفتح، وتتّصُل باْلفعل الماضي؛ فیُبنى على الّسكون.

  *تاء الُمخاَطبة مبنیّة على اْلكسر، وتتّصُل باْلفعل الماضي؛ فیُبنى على الّسكون.

 أتَذَّكُر تاءاتي

 
ْق بیَن التّاءاِت الَّتي تحتَھا خطٌّ في ما یأتي  أفّرُق بین التّاءات فّرِ

 
ا:  أنا أُعربُ  نشاط :أعرْب ما تحتَھ خطٌّ في الُجَمل اآلتیِة إعرابًا تام�

التّصويب:

ابَدئي

بدمائِهم

دماَءهم



3435

النّشاط3:  

دةُ األفعاُل اْلمجرَّ األفعاُل الَمِزْيَدة
تَُمدُّ َساَءلتَُها

أََعادَنِي تَْذوي
قََرأَ تََسبََّب

نَْدُعو تَْنغَِلُق

التّقويم:  

أ- فقَالَْت: تاُء التّأنيِث السَّاكنِة.

ب- تَردَّْدُت: تاُء الُمتكلِّم.

ج- فََرْشَت: تاُء الُمخاَطب الُمذكَّر.    

د-  قَرأِْت: تاُء الُمخاَطبِة المؤنَّثِة.  

: النشاط اإلثرائّيّ  
1- شاهْدنا: نا: ضميٌر متّصٌل مبنّي في محّل رفع فاعل.  

2- ال تخَش: ال: الناهية )حرف جزم(، تخَش: فعٌل مضارٌع مجزوٌم بـ)ال الناهية( وعالمةُ جزِمه  

  حذُف حرِف العلّة )األلف( من آخِره.

3- ال يشبِهُ: ال: حرُف نفي، يشبهُ: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفعه الّضمةُ الّظاهرةُ على آخِره.  

الكتابة التّعبيريّة
فهرس المحتويات

الصفحات من 
الكتاب المدرسي رقم الوحدة واسمها والدرس

الصفحة
)في الملزمة(

الرقم

11 التاسعة: الحنان العجيب )الكتابة – المقال، 
القصة القصيرة( 49-48 1

20 العاشرة: يحدث في أجسامنا )الكتابة – 
المقالة العلمية( 43 2

28 الحادية عشرة: صديقتنا الشمس )الكتابة – 
فن الوصف( 46 3

39 الثانية عشرة: بيان للناس )الكتابة - 
الرسالة( 47 4

47 الثالثة عشرة: غرناطة )الكتابة – إعادة 
الصياغة( 45 5

78-77 السادسة عشرة: في ذكرى االستقالل 
)الكتابة - الخطابة( 44 6
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عنوان الدرس: الكتابة

عة؟	  ماذَا تعرُف عن فنوِن النّثِر المتنّوِ
 ما الفرُق بيَن المقالِة األدبيّة والمقالِة العلميّة؟	 
 هل وقفَت يوًما وألقيَت ُخطبةً أماَم اآلخريَن؟ 	 
أظنُّ أنّك تستطيُع أن تكتَب نهايةً مناسبةً لقّصٍة قصيرةٍ،  وتستطيُع كذلك أْن تكتَب وصفًا لليلٍة ماطرةٍ.	 
هل أخبرَت صديقَك الّذي يسكُن في بلٍد بعيٍد عن أجواِء المحبِّة الّتي يعيُشها أبناُء الّشعِب األردنّّيِ؟ 	 
ما الّذي سيحصُل لو كتْبنَا الشعَر نثًرا؟	 

 

 

سنجيُب على هذِه التساؤالِت السابقِة وغيِرها، وسنرسُل مع الحماِم الّزاجِل رسالةً لصديٍق، وسنقُف على منابِر 
الُخطباِء، وسنصُف الطبيعةَ من حوِلنا، وسنحّول نهاياِت القصِص الحزينِة إلى فرحٍ، وسنكتُب الشعَر نثًرا.

اسم الدرس

الكتابة: )المقالة العلميّة، القّصة القصيرة، الوصف، الرسالة، إعادة الصياغة، الخطابة(

ماذا سأتعلم:
والكتابة . 1 القصيرة،  والقّصة  العلميّة،  المقالة  كتابة  في  المكتسبة  واألساليب  الطرق  أطبُّق 

الوصفيّة، والرسالة الشخصيّة.
أطبُّق الطرق واألساليب المكتسبة في كتابة الُخطبة، وإعادة صياغة النّّص الشعرّي وتحويله . 2

إلى نّص نثري.
أوّظُف القواعد اإلمالئيّة والتطبيقات اللغوية المكتسبة في الكتابة.. 3
أوّظُف عالمات التّرقيم بصورة صحيحة.. 4
أستشهدُ باآليات الكريمة واألحاديث النبويّة الشريفة والّشعر العربي في الكتابة.. 5

 

 أنا كاتب

 

 أذّكركم بشيٍء ھاّمٍ قبل البدء:
ضرورة االلتزام بقواعد اللّغة واإلمالء في 

 كتابتِنا، ومراعاة عالمات الترقیم.

وكذلك، توظیف النّصوص كاآلیات القرآنیة 
 واألحادیث، واألشعار، واألمثال...
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النّشاط األول: سمات الَمقالة:

الماُء

يُعَرف الماُء بأنّه مادةٌ سائلةٌ شفّافةٌ، ال لوَن وال طعَم وال رائحةَ لها، ويُوجد الماُء على سطحِ الكرةِ األرضيّة   
ُن البحيراِت، والمحيطاِت، والبحاَر، والجداوَل، ويعتبُر الماُء  في مجموعٍة من المسّطحاِت المائيِّة، والتي تَتََضمَّ
ُن ذّرةً من األكسجين،  من الناحيِة الكيميائيِّة من أهّمِ المركباِت الكيميائيِّة؛ بحيُث يتكون من ثالث ذّرات: تَتََضمَّ
وذّرتين من الهيدروجين، وتكوُن صيغتُه )H2O(  وللماِء كثافةٌ معيّنةٌ، وَسعةٌ حراريّةٌ معينةُ، ودرجتا انصهاٍر 

وغليان مختلفتان.

ويُعدُّ الماُء المكّوَن األساسّي للحياةِ على سطحِ األرِض، ويغّطي واحدًا وسبعيَن بالمئِة من سطِحها، وتوجد   
أكبُر نسبٍة منه في البحاِر والمحيطاِت، وتتوّزع منه نسٌب قليلةٌ ما بيَن مناطَق جليديٍّة ومياٍه جوفيٍّة، أو على شكِل 

بخاٍر معلٍّق وهو ما يُعَرُف بالّسحاِب.

يتغيّر الماُء بين حالِة السيولِة والصالبِة والغازيِة، كثالث حاالت رئيسٍة له خالَل ما يسّمى بالدورةِ المائيَِّة،   
ِر، والتكثيِف، والُهطوِل، والَجرياِن، ُوصواًل إلى الَمَصّب. ُن عمليّةَ التبخُّ والّتي تَتََضمَّ

* ما الفنُّ األدبيُّ الّذي يتيُح لنا التّعبيَر عن آرائِنا في َضْوء حقائَق موجودةٍ؟  

ماُت الّتي تميُِّزالمقالة؟ * ما نوُع المقالِة السَّابقِة؟ وما الّسِ  

النّشاط الثّاني:

النّشاط الثالث: من سمات الُخطبة:

َمَحبَّةُ الَوَطِن

إِْبَراِهيَم الَخِليَل -َعلَْيِه  َعلَْيـنَا َهذَا الَوَطَن الَِّذي نَتَفَيَّأُ ِظاللَهُ، أَلَْم تََرْوا أَنَّ  أَيَُّها الناُس: إِنَّ ِمْن أَْعـَظِم نِعَِم هللاِ   
السَّالُم- يَْوَم أَْن دََعا َربَّهُ ِليَُهـيَِّئ بَِمكَّةَ أَْسبَاَب السَّعَادَةِ قَاَل: »َرّبِ اْجعَْل َهذَا بَلَدًا آَِمنًا«؟

إِنَّ َمَحبَّةَ الوَطِن تَْقتَِضي َعدََم اإلتْيَاِن بَِما ِمْن َشأنِِه الِمَساُس بَِوْحدَتِِه وأمنه؛ ألَْجِل ذَِلَك َحذََّر هللاُ عزَّ َوَجلَّ ِمن   
قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت«.  االختالِف والتفرقِة فِي ِكتَابِِه، يَقُوُل ُسْبَحانَهُ: »َواَل تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

اللّهمَّ احفْظ َهذا البلدَ.

بعدَ قراَءة هذا النّّص، أظّن أنّكم قد تعّرفتُم على الفّنِ األدبّي الذي ينتمي إليه.   

* هل اقتنعتُم بمضموِن هذِه الُخطبِة؟ وما الّسبب؟  

النّشاط الرابع:

النّشاط الخامس: تحويل النّّص الشعرّي إلى نّص نثرّي:

)مثال من الّشعر(

َمــا          قلُت: ابتسْم يكفي التجهُّم في الّسما قاَل: السماُء كئيبةٌ! وتّجهَّ
فلعّل غــيـَرك إْن رآك مرنًّما         َطَرَح الكآبــــــةَ جانبًا وترنَّمـــــــا

 

 أنا كاتُب مقالٍة علمیّة    

 
 االحتكاُم إلى العلِم والبراھین العلمیّةِ .

 االبتعاُد عن األفكاِر الذاتیّةِ .

 استخداُم األلفاِظ العلمیّةِ .

 بیاُن الجوانِب اإلیجابیِّة والّسلبیِّة للموضوعِ دوَن تحیُّز.

وِر اْلفنیِّة بكثرةٍ   .  االھتماُم بالصُّ

 االحتكاُم إلى العاطفةِ .

 
    أماَم ِسماِت المقالَِة العلمیَّة:   ضْع إشارةَ  

 

 أنا خطیٌب محترفٌ 

 
 أ( استخداُم لغٍة صعبٍة فوَق مستوى الُمستِمعیَن الثقافيّ .

ب( عدُم التنویعِ في األسالیِب اللّغویِّة من أمٍر ونھيٍ ونداٍء 
 ودعاءٍ .

 ج( اإلتیاُن بالُحجج والبراھین الَّتي تدعُم ُوجھةَ نَظِر الَخطیبِ .

 واحدةٌ من الّسماِت اآلتیِة تُعدُّ من ِسماِت الُخطبةِ : 

 

 أنا أنثُر الّشعرَ 
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)بعد تحويل البيتين إلى نثر(

إّن التجّهَم والتشاكَي من مصائِب الدّهر ال يُزيُل الكآبةَ، بَل إنّه يزيدُ من ِحْمِل صاحبِه ويُطيُل عذابَه، فما   
أجمَل أْن يسيَر الّشخُص فيكوَن ِلَمْن حولَه بشيَر خيٍر وسعادةٍ! يراهُ اآلخروَن فيضعوَن أحزانَهم جانبًا، وتنمو 

في نفوِسهم معاني التفاُؤِل. 

* أعّزائي الطلبة: عند تحويِل نّصٍ شعرّي إلى نثرّي أتأَكَّد ِمن أنَّني:  

عرّي قراءةَ فَْهٍم واستيعاٍب.. 1 قرأُت النّّص الّشِ  

َكتْبُت بأُسلوبي الخاّص. . 2  

لْم أخرْج عن مضاميِن النّّص.. 3  

ذكرُت المعاني واألفكاَر بالترتيِب.. 4  

النّشاط السادس:

النّشاط السابع: من سمات فّن الوصف:

ما أجمَل الشتاَء! 

يتناَهى إلى األُذِن صوُت َطْرِق حبّاِت المطِر العذبِة على حواّفِ النوافِذ مشّكلةً أجمَل اإليقاعاِت، ويمحو   
الضباُب الّذي نزَل ليعانَق األرَض برائحتِها بعدَ المطِر جماَل الطُّرقاِت إلى حيٍن.

يأتي كأنّه بلسٌم يُطبُِّب األرَض، فيسِقي غيثُه الّصافي األرَض ونبتَها حتى يخالَها الناظُر تهتزُّ متراقصةً من   
االرتواِء.

تُطلُّ الّشمُس في الّشتاِء على خجٍل حينًا وتختبُئ حينًا بيَن الغيوم، فهي تعلُم أنّها في هذا الفصِل ليست إاّل   
زائرةً راحلةً، فترسُل أشعّتَها الذهبيةَ على استحياٍء لتالمَس كفوَف البشِر، وتبعُث األمَل في شقائِق النعماِن التي 

بدأت بالنمّو، وتمسُح على خدوِد األرِض بدفئِها وكأنّها تطمئنُنا بعودتِها قريبًا.

- ما الّذي يميُّز فّن الوصف عن غيِره من فنون النّثر؟

- ما رأيُكم أْن نستخرَج معًا صورةً فنيّةً أخرى من النّّص الّسابِق؟

النّشاط الثامن:

النّشاط التّاسع: كتابة الرسالة:

صديقي العزيز: هشام                                        التاريخ:   

                                                                       البلد:

     تحيّة طيِّبة، وبعدُ، أكتُب إليَك رسالتي هذه وكلّي شوٌق إلى لقائِك، فأنت يا صديقي تعيُش معي 
داخَل قلبي، فأنَت من قضيُت معَه أجمَل أياِم العمِر، أودُّ أن أعبِّر لَك عن عظيِم امتناني لََك.

ك”، ولم أكْن أِعي ما معنى       صديقي األروع دائًما، طالَما سمعتُهم يقولون: “ربَّ أخٍ لَك لْم تلْده أمُّ
هذا، حتى جئَت وجعلَت هذا المفهوَم عميقًا جدًّا، فمهما تقدّم بي العُمُر لْن أنَسى أبدًا مواقفَك النبيلةَ كلَّها 

معي. 

     اسمْح لي في نهايِة رسالتي إليَك أْن أخبَرك بأنّك أجمُل وردةٍ في بستاني، وال أنسى أبدًا أْن أدعو 
هللاَ تعالى أْن تدوَم صداقتُنا إلى آخِر العُْمِر.

                                                             صديقُك المخلص: فراس

 

خطوات تحویُل نَّصٍ ِشعرّي 
 إلى نّصٍ نَثْريّ .

 
 حّول البیت اآلتي )من قصیدة غرناطةَ ( إلى نّصٍ نثرّيٍ 

 وأَُمیَّةٌ رایاتُھا مرفوعةٌ      وِجیاُدھا موصولةٌ بِجیادِ  
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

 

 أنا أكتُب وأَِصفُ 

 
 اكتب وصفًا لمشھد غروب الّشمِس في سطرین، مستفیًدا من المعاني الَّتي درستَھا في قصیدة )في وصف اْلغروب(

 

 أصُف غروَب الّشمِس 

 

 أنا أكتُب رسالة
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النّشاط العاشر: القّصة القصيرة:

ظلِّت الفتاةُ تترقُّب اليوَم الّذي ستسقُط فيه تلَك الورقةُ، ولكنّها لم تسقْط أبدًا، وذهَب الخريُف وحلَّ الّشتاُء   
والورقةُ متشبِّثة بغُصِن الّشجرةِ... وتعافْت الفتاةُ شيئًا فشيئًا، ولما تماثلِتْ للّشفاِء تماًما وأصبحْت بكامِل عافيتِها 
هت إلى الّشجرةِ ولََمَسْت ورقةَ الّشجرةِ األخيرةِ، فاكتشفْت أنَّ الورقةَ من مادَّةِ البالستيك،  خرجْت من المنزِل وتوجَّ
وَح ويصنُع المستحيَل، وإذا تعلَّق  دُ الرُّ فأدركْت أنَّ أختَها ثبّتْت هذه الورقةَ حتّى ال تفقدَ أختُها األمَل؛ فاألمُل يجدِّ

القلُب باهللِ فلْن يخيَب أملُه أبدًا. 

النّشاط اإلثرائّي:

التّقويم: ضْع عالمةَ التّرقيِم الُمناسبةَ بيَن القوسين في العباراِت اآلتيِة:

- فصوُل السَّنِة أربعةٌ )     ( الربيُع، والصيُف، والخريُف، والشتاُء)    (
- اعتذَر الّطالب عن عدم الحضوِر )      ( لشعوِره باإلرهاِق.

- أَتَْعِرُف الفرَق بيَن الواقعِ والخياِل )      ( 

	 النقطتاِن الرأسيّتاِن: توضعاِن بيَن الشيِء وأقساِمه، أو بعد القَول.
	 النقطةُ: توضُع في نهاية الجملِة تاّمِة المعنى. 

	 الفاصلةُ المنقوطةُ: توضُع بين النتيجِة والّسبِب.
	 عالمةُ االستفهاِم: توضُع في نهايِة الجملِة االستفهاميِّة.

	 ملحوظة: تكون مسافة الفراغ بعد عالمة الترقيم ال قبلها.

 

 ما ھي عناصُر الّرسالة؟و

أتوقّع أنّكم تعرفوَن نوَع 
 ھذِه الّرسالةِ 

 أعّرف الّرسالة وعناصرھا

 

 أنا أكتُب قّصة قصیرة

 

ھل تعرُف اْلفّن النّثرّي 

 لھذ اْلفقرة؟

ھل تستطیع تحدید العناصر اآلتیة و

للقصة )الّشخصیّة الّرئیسة، 

 والمكان، والّزمان(؟

اقترْح عنوانًا مناسبًا 

 للفقرة الّسابقة.

 

 أنا أكتُب قّصة

 

 نشاط :كتابةُ أحداٍث للقّصة

 

المطلوُب منكم أعّزائي الطلبة أْن تكتبوا أحداثًا للِفقرة 

 والمكان ،مثل :الّزمان، الّسابقة مراعیَن عناصَر القّصةِ 

  والحلّ .، والعُقدة )المشكلة(،واألحداث

 
عالمات التّرقیم ضروریّة 

 كتابتي في

 

 ؛ :

، 

 ؟

! 

. 
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الملحق:
النّشاط رقم )1( صفحة ......

اإلجابة: الفنُّ األدبيُّ الّذي يتيُح لنا التّعبيَر عن آرائِنا في َضْوء حقائَق موجودةٍ هو فنُّ المقالة.

مات الّتي تميّزها: االحتكاُم إلى العلِم والبراهين العلميِّة، وبياُن  نوُع المقالِة السَّابقِة: مقالةٌ علميّة، ومن الّسِ  
الجوانِب اإليجابيِّة والسلبيِّة للموضوعِ دوَن تحيُّز، واستخداُم األلفاِظ العلميِّة، واالبتعادُ عن األفكاِر الذاتيِّة.

النّشاط رقم )2( صفحة ......

االحتكاُم إلى العلِم والبراهين العلميِّة.

بياُن الجوانِب اإليجابيِّة والسلبيِّة للموضوعِ دوَن تحيُّز.

استخداُم األلفاِظ العلميِّة.

االبتعادُ عن األفكاِر الذاتيِّة.

النّشاط رقم )3( صفحة ......

	 اإلجابة: ينتمي هذا النّّص إلى الفّن األدبّي النثرّي الُخطبة.

نعم، لقد اقتنعُت بمضمون هذه الُخطبة؛ ألنها ُمدعَّمة بالُحجج والبراهين، وألنها تتحدُّث عن أمٍر هاّمٍ وهو   
)الَوَطُن(.

النّشاط رقم )4( صفحة ......

ج( اإلتياُن بالُحجج والبراهين الّتي تدعُم ُوجهةَ نَظِر الَخطيِب.

النّشاط رقم )6( صفحة ......

القصِر  فتاريُخ  الّشامخِة،  المرفوعة  كالّراياِت  وهي  الحمراِء،  قصر  في  بارزةٌ  ظاهرةٌ  األمويّين  وآثاُر   
موصوٌل بتاريخ بني أمية، وبجياِدها التي مّرت على هذه األرض.

النّشاط رقم )7( صفحة ......

	 اإلجابة: يتميّز فّن الوصف عن فنون النثر األخرى بكثرة الّصور الفنيّة.

الصورة الفنيّة في عبارة »تُطلُّ الشمُس في الشتاِء على خجٍل«: شبّه الكاتُب الشمَس بفتاةٍ خجولٍة.

النّشاط رقم )8( صفحة ......

غربت الّشمُس، ولما غابت بكت األرُض والّسهوُل بسبب وحشِة الّظالِم، وُشحوب الفضاِء، و زواِل الّضياء. 

النّشاط رقم )9( صفحة ......

	 اإلجابة: نوُع الرسالة: رسالة شخصيّة.

مة، َعْرٌض، َخاتَِمةٌ. عناصُر الّرسالة: ُمرِسل، وُمرَسل إليه، ُمقدِّ

النّشاط رقم )10( صفحة ......

	 اإلجابة: نهاية قّصة.

نعم: الّشخصيّة الرئيسة هي الفتاة، والمكان المنزل، والّزمان فصل الّشتاء.

يُتَرك اختيار العنوان المناسب للطالب.

النّشاط اإلثرائّي: صفحة ......

تُترُك إجابتُه للطلبة.

التقويم

فصوُل السَّنِة أربعةٌ ) : ( الربيُع، والّصيُف ) ، ( والخريُف، والشتاُء) . (

اعتذَر الّطالب عن عدم الحضوِر ) ؛ ( لشعوِره باإلرهاِق.

أَتَْعِرُف الفرَق بين الواقعِ والخياِل ) ؟ (
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قواعد اللّغة العربيّة
فهرس المحتويات

اسم الكتاب الصفحات من الكتاب 
المدرسي

رقم الوحدة واسمها 
والدرس

الصفحة
)في الملزمة(

الرقم

قواعد  اللغة العربية 
)الجزء الثاني(

20-4 الجملة االسمية  60-54 1
27-21 األسماء الخمسة  65-61 2
36-28 األعداد المركبة  68-66 3
46-37 المفعول المطلق 75-70 4

اسم الدرس
الجملة االسمية

ماذا سأتعلم: 
	 أستذكر قاعدة الجملة االسميّة، والمبتدأِ والخبِر وصوِرهما.

	 أحلل األمثلة، وأميز بين صور المبتدأ والخبر.
	 أعرب ركني الجملة االسمية.

	 أصّوب الخطأ الوارد في القاعدة.

النّشاط األول:

صورة الخبر الخبر صورة المبتدأالمبتدأالجملة 
هَي تُكرُم اليَتيَم.

فوق مدرستنا َعلٌَم خفّاٌق
الّذيَن َحضروا أخالقُهم راقيةٌ.

التعليُم مهنةٌ جميلةٌ

النشاط اإلثرائي:

 

 أراجُع معلوماتي

 في الجملة االسمیة

 

  :ھي الَّتي تبدأ باسٍم، ویكوُن موضوَع الحدیِث، وھذا االسُم یحتاُج إلى خبٍر یُْخبُِر عنھ حتى یَتِمَّ معنى الُجملةِ .الجملةُ االسمیةُ  * 

 :المبتدأ واْلخبرُرْكنانِ  * للجملة االسمیة 

  :ھو االسم الذي یكوُن موضوَع الحدیِث في الجملِة، ویحتاُج إلى خبٍر یخبُِر عنھ.المبتدأ * 

ُم معناه.اْلخبر *    :ھو الّركُن الّذي یُخبُِر عن المبتدأ ویُتَّمِ

  :االسُم الّصریُح، واسُم اإلشارةِ، واالسُم الموصوُل، والّضمیُر المنفصلُ .صوُر المبتدأ * 

 (.مبنی�ا في محّل رفع(، وإذا جاء من األسماِء المبنیِّة، یُعرُب )مرفوًعاالمبتدأ )یُْعَرُب  * 

 اْلخبر المفرد، واْلخبر شبھ الجملة )جاّر ومجرور أو الّظرفیّة(، والجملة االسمیّة والجملة اْلفعلیّة. :صوُر اْلخبر * 

 (.في محّل رفع خبرٍ (، وإذا كان شبھ جملة أو جملة یُعرُب )مرفوًعااْلخبُر )یُعرُب  * 

  اْلخبُر على المبتدأ إذا كان شبھ جملة، والمبتدأ نكرة، مثل :عندي ُكتٌُب قیّمة. یتقّدم* 

 

 أحلُّل ُركنَي الجملِة االسمیّةِ 

 

 استراتیجیة أصدقاء الّساعة

 

 باستخدام استراتیجیة أصدقاء الّساعة عیّن المبتدأ والخبر فیما یأتي ُمبینًا الصورة التي جاء علیھا ُكلٌّ منھما

 

 أختاُر اإلجابةَ الّصحیحة

 اختر رمز اإلجابة الّصحیحة لكل فقرة من اْلفقرات اآلتیة. 

  -الّصورة الَّتي جاء علیھا المبتدأ في جملة )ھذه األفكاُر بنّاءةٌ (:1 
اسم موصول.أ -  

  اسم إشارة.ب-

اسٌم صریحٌ .ج -  

  ضمیٌر منفصلٌ .د-

  -إعراُب عبارة )بعَد العُسرِ ( في جملة ) بعد العُسِر یُسرٌ (:2 
  شبھ جملة في محل رفع خبر مقّدم.أ-

  خبٌر مفرد مرفوعٌ .ب-

  جملة اسمیّة في محل رفع خبر.ج-

  جملة فعلیّة في محل رفع خبر.د-
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التقويم:   -اْلخبر في جملة )نحُن إذا ُطِلبنا إلى العلیاِء ِمقدامون( ھو:3 
ُطِلبنا.أ -  

  إلى العلیاءِ .ب-

إذا ُطِلبنا إلى العْلیاءِ .ج -  

  ِمقدامون.د-

  -اإلعراُب الّصحیح كلمة )أنتَ ( في جملة ) أنَت رجٌل كریمٌ (:4
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة.أ -  

  اسم إشارة مبنيٌّ في محل رفع مبتدأ.ب-

ضمیٌر منفصٌل مبنيٌّ في محل رفع مبتدأ.ج -  

  اسٌم موصوٌل مبنيٌّ ففي محّل رفع مبتدأ.د-

 
أمامك مجموعة من البطاقات الّزرقاء، اسحب البطاقة الَّتي ُكتِبَت 

فیھا الجملة بصورة صحیحة وأفلتھا تحت اْلخط األخضر، والبطاقة 

 الَّتي ُكتِبَت فیھا الجملة بصورة خاطئة تحت اْلخط األحمر.

 الّطالُب متفّوقًا.

 الّصادقوَن أفضُل النّاِس .

 رجاَل الّشرطِة یسھرون لراحتنا

 في الّسماِء رزقُنا.

 معلوماٌت في اْلكتابِ .

.الّذیَن نحترُمھم طیّبونَ   

 أنا أصّوب اْلخطأ

 

ما رأیَك أن تُصّوب 
  اْلخطأ في ھذا البطاقات

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

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

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

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

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

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

 �طاقات الّتصو�ب

 
 بطاقات التّصویب
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الملحق:
إجابات األنشطة:

النّشاط1
صورة الخبر الخبر صورة المبتدأالمبتدأالجملة 

جملة فعليّةتُكرُم اليتيَمضمير منفصلهَيهَي تُكرُم اليَتيَم.
شبه جملة ظرفيّةفوق مدرستِنااسم صريحَعلٌَمفوَق مدرستنا َعلٌَم خفّاٌق.

جملةٌ اسميّةٌأخالقُهم راقيةٌاسم موصولالّذيَنالّذيَن َحضروا أخالقُهم راقيةٌ.
اسٌم مفردٌِمهنةٌاسم صريحالتّعليُمالتّعليُم مهنةٌ جميلةٌ.

النّشاط اإلثرائّي:
1- ب  

2- أ  
3- د  
4- ج  

التقويم:
الصواب: في الّسماِء رزقُنا. / الّصادقوَن أفضُل النّاِس. / الّذيَن نحترُمهم طيّبوَن.  

الخطأ: األردّن متفّوقًا. / رجاَل الشرطِة يسهرون على راحتنا / معلوماٌت في الكتاِب.  
تصويب الخطأ: متفّوٌق / رجاُل / في الكتاِب معلوماٌت.  

عنوان الدرس 
األسماء الخمسة

ماذا سأتعلم: 
أستذكر  قاعدة األسماء الخمسة.

أعرب األسماء الخمسة بالحروف.
أضبط المفردات وفق القاعدة، وأعربها.

أربط بين القاعدة ومصطلحاتها، وأنشئ جماًل، وأوظفها في التحدث والكتابة. 

 

أستاذي یرسُم لي 

 الّطریَق الواضحة

 

 خارطة مفاھیمیّة لألسماء اْلخمسة
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النّشاط اإلثرائّي:

التقويم:

النّشاط األول:
 

 نوافذي إلعراب
 أمأل اْلفراغات في النّوافذ بالموقع اإلعرابّي لألسماء اْلخمسة، وعالمة إعرابھا. األسماء اْلخمسة

 

الموقع  الجملة  االسم 
 اإلعرابي 

عالمة 
 اإلعراب

 أبو

 أخو    .أخیكَ ذھبُت إلى 

  طیّبٌ أبوكَ 

 حمو 

 فو 

 ذو 

  وعانقھ َحِمیھسلَّم زید على 

 إال بالحقّ  .فاكَ ال تفتح 

 ُجْرُح األَِحبّة عندي 

  أَلَمٍ ذيغیُر 

 

   أختاُر اإلجابةَ الّصحیحةَ 

 

 ال تتوقّعِ العوَن من ......طمعٍ   :ذو /ذا /ذي 

اْلفتاة في التجارة :أخو /أخا  /أخي یعمل ....  

ختر اإلجابة الّصحیحة:ا  

  وأسنانِكَ  :فوَك، فاك، فیَك ..... حافْظ على ِصّحةِ 

عبدهللا الّسفاح مؤسَس الدولِة العباسیِّة   :أبو  /أبا  /أبي  .یَعتبر المؤرخون ....  

 

 أْنِشُئ ُجمًال من إبداعي

 

ف معرفَتَك الُمكتَسبة للقاعدة بكتابِة ُجمٍل تحوي كّل واحدٍة منھا على اسم من األسماء اْلخمسة على  وّظِ

  نحو ما یأتي  :

. -مرفوع وعالمة رفعھ الواو  

. -منصوب وعالمة نصبھ األلف  

.مضاف إلى ضمیر اْلغائب -  
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عنوان الدرس 

األعداد المركبة

ماذا سأتعلم: 
- أستذكر قاعدة األعداد المركبة.

- أضبط مفردات تمثّل القاعدة في جمل.
- أحول األرقام إلى كلمات مع الّضبط في جمل.

- أعرُب األعداد المرّكبة.

الملحق:
إجابات األنشطة:

النّشاط1
مبتدأ مرفوع – الواو  
اسم مجرور – الياء  
اسم مجرور – الياء  

مفعول به منصوب – األلف  
مضاف إليه مجرور – الياء  

النّشاط اإلثرائّي:
ذي – أبا – فيك – أخو  

التقويم:
تُترك إجابته للّطالب.  

 

 خریطة مفاھیمیّة ألحكام األعداد المرّكبة

 

أستاذي یرسُم لي 
 الّطریَق الواضحة

 

 (12-11العددان )

 *یُطابقان بُجزأیِھما المعدوَد تذكیًرا وتأنیثًا .

 مثل :)َحِفظُت أحَد عشَر حدیثًا، وإحدى عشرةَ سورةً (.

( مبنيٌّ على فتح الُجزأین، ویُعرُب حسَب 11 *العدد )

 موقعھ من اإلعراب.

( الجزُء األّول یلحُق بالمثنّى في إعرابھ، 12 *العدد )

أّما الجزُء الثّاني فمبنيٌّ على اْلفتح دائًما  .

 مثل :)وصلت اثنتا عشرةَ حافلةً من الَحّجِ (

 (19-13األعداد )

 *الجزء األّول یخالف المعدود في التّذكیر والتّأنیث، أّما 

 الجزُء الثّاني فیُطابق المعدود.

 *تكون مبنیّة على فتح الجزأین، وتُعرُب حسب موقعھا 

من الجملة .

مثل :

َسقَْیُت أربَع عشرةَ شجرةً  .

تتألُّف القصیدةُ من تسعةَ عشَر بیتًا .
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النّشاط األول:

النّشاط الثّاني:

مالحظة: إجابات أنشطة األعداد المرّكبة مع ملحق إجابات أنشطة المفعول المطلق.

 

 نطبُّق من خالل األنشطة اآلتیة

 
 جملة یطابق فیھا العدُد المعدوَد، ھات

 وجملة یخالف فیھا العدُد المعدودَ    .

قرأُت  ................صفحةً ) اثنتا 
 عشرةَ، اثنتي عشرةَ، انثي عشرةَ (

عبّر عن صحة ھذه الجملة )أحَد 

 عشرةَ مھندسة شاركن في االجتماع( 

صّوب كتابة العدد في جملة )جاء 
.ثالثةَ عشرةَ رجًال (  

ضع معدوًدا مناسبًا للعدد في اْلفراغ 
.خمَس عشرةَ ................( )نََجَحتْ   

( بالحروف في 14اكتب العدد )
اْلفراغ )َعَدُدنا ....................

 ُمشارًكا.(

 استراتیجیَّة القبعات الّست 

 

 أَْكشُف عن قبعاتي

 
 بالحروف اكتْب األرقامَ 

( عالمةً  .19َحَصْلُت في اختباِر القواعِد على )الدلیل القادم للكنز :
 )اكتبھا بالحروف( . ....................

 تتألُّف قصیدةُ )وصُف الغروبِ ( من الدلیل القادم للكنز:
 )اكتبھا بالحروف(. ....................( بیتًا .13)

( زمیًال 11ألقیُت ُخطبةً، وحضرھا )الكنز موجود في :
 )اكتبھا بالحروف(. .................... من ُزمالئي.

 

 ( سطًرا في مقالٍة علمیّةٍ .12 :كتبُت )الدلیل القادم للكنز
 )اكتبھا بالحروف(. ....................

( َوحدةً  .16عددُ َوحداِت كتاِب اللّغِة العربیِّة )
 )اكتبھا بالحروف(. ....................

 

 أبحُث عن َكنزي
 لعبة البحث عن اْلكنز  

 األعداد المرّكبة 

 اآلن نبحث عن  الكنز في ماّدِة اللّغة العربیّةِ :
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عنوان الدرس
المفعول المطلق

  

ماذا سأتعلم: 
- أستذكر قاعدة  المفعوِل الُمطلَِق.

- أحدد المفعول المطلق، وأبين فائدته )الغاية منه( في جمل.
- أمل الفراغ بمفعول مطلق مناسب.
- أعرب المفعول المطلق في جمل.

- أوظف المفعول المطلق في التحدّث والكتابة.

النّشاط الثالث:

النّشاط اإلثرائي:

 

 المفھوم

ھو مصدر منصوٌب یُؤتى بھ من لفِظ فعِلھ الّذي 
 قبلھ.

 مثل :أحترُم النّاَس احتراًما.

 اْلغایة منھ

  -تأكید وقوع اْلفعل، 1

 مثل :أحترُم النّاَس احتراًما.

  -تأكید وقوع اْلفعل مع بیان نوِعھ، 2

 مثل :ألقیُت القصیدةَ إلقاَء الواثقِ .

  -تأكید وقوع اْلفعل مع بیاِن عدد مّراِت وقوعھ، 3

 مثل :دارت المرّكبةُ دورتینِ .

 خریطة مفاھیمیّة ألحكام المفعول المطلق

 

أستاذي یرسُم لي 

 الّطریَق الواضحة

 

 أستخرُج المفعوَل المطلق،

  وأُبیّن غایتھ.

 

 أُكمُل جملتي
 

 ضْع مفعوًال مطلقًا في كّل جملٍة، مع استیفاِء كّل أنواِعھ.

 

  .........الّریُح تَُھبُّ 

 الّسیارة  ............ سارتِ 

 ............. صاَح الّدیكُ 

 

 ........ یْجري األرنبُ 

  ........ عن الشَّرِّ  اْبتَِعدْ 

 ......... الِقطُّ  یَْقِفزُ 
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التّقويم:

اإلعرابالجملة
ال تمِش مشيةَ المغرور.

حصلُت هذا العام على أربَع عشرةَ شهادةَ تقديٍر.
انطلَق القطاُر انطالقًا.

الملحق:
إجابات األنشطة:

النّشاط1:

النّشاط الثاني:
- عددُ َوحداِت كتاِب اللّغِة العربيِّة سَت عشرةَ َوحدةً.

- الدليل القادم للكنز: َحَصْلُت في اختباِر القواعِد على تسَع عشرةَ عالمةً 
- الدليل القادم للكنز: تتألُّف قصيدةُ )وصُف الغروِب( من ثالثةَ عشَر بيتًا. 

- الدليل القادم للكنز: كتبُت اثني عشَر سطًرا في مقالٍة علميٍّة. 
الكنز موجود في:  ألقيُت ُخطبةً، وحضرها أحَد عشَر زمياًل من ُزمالئي.

 

 أنا أُعربُ 
 في كّل جملةَخطٌّ أَْعِرْب ما تحتھ  

النّشاط اإلثرائّي:

التقويم:
اإلعرابالجملة

مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.ال تمِش مشيةَ المغرور.
عدد مرّكب مبني على فتح الجزأين، في محّل جّر اسم مجرور.حصلُت هذا العام على أربَع عشرةَ شهادةَ تقديٍر.

مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.انطلَق القطاُر انطالقًا.

 

 .ھبةً قویّةتَُھبُّ الّریُح 

 .سیًراالّسیارة  سارتِ 

 . صیحات  ثالثصاَح الّدیكُ 

 . جریًایْجري األرنبُ 

 .الحذر  ابتعادعن الشَّرِّ  اْبتَِعدْ 

 . قفزتینالِقطُّ  یَْقِفزُ 



6263

تم بحمد هللا
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