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ال ُمق ّدِمة
سالم على رسول هللا األمين وبعدُ:
صالة وال ّ
الحمدُ هلل ربّ العالمين ،وال ّ
ي الثّاني ،وقد ت ّم تصميمه؛ ليض َّم أه ّم المهارات
فإننا نض َع بين أيديكم ُكت ِيّ َ
ب اللّغة العربيّة في الفصل الدراس ّ
مشوقة
ي ِ سب ٍ
ب كان ،وليقدّم مادة إثرائية ّ
ي عند الطلبة ،ولتعويض ما فاتهم من التعلّم أل ّ
اللغويّة ،ولتعزيز التعلُّم الذّات ّ
ُ
وجاذبة للطلبة؛
ي بأنّه :اكتساب
حيث يُقدّم هذا ال ُكت َ ِيّ ُ
ي .وي َّ
ُعرف التعلّم الذّات ّ
ب ُملخصا ً لمنهج اللّغة العربيّة للفصل الثان ّ
المعلومات والمهارات والخبرات لألفراد بطريقة ال ُمعالجة الذّاتيّة ،واالعتماد على المتعلّم نفسه ،والّذي يهدف إلى
تحسين وتطوير شخصيّة المتعلّم وقدراته ومهاراته من خالل ممارسة مجموعة من األنشطة التعليميّة.
وقد ت ّم في هذا ال ُكتيّب مراعاة أنماط التعلّم؛ لجعل التّعلّم أكثر جاذبية ومتعة ،سعيا ً للتّعلّم النّشط في
 ..............ويشتمل هذا الكتيّب على أه ّم المهارات والتطبيقات واألنشطة في موضوعات ووحدات الفصل الثّاني
صف ....
من كتاب اللغة العربيّة لل ّ
صورة تحتوي أنشطة إثرائيّة إبداعيّة ومهارات ........
ويرافق هذا ال ُكتيّب مادّة ُم ّ
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الوحدة الثّامنة :تفاؤل وأمل
الدّرس :كفكف دموعك ()32-29
ماذا سأتعلّ ُم؟
األساليب اللغويّةَ :األمر ،والنداء ،واالستفهام.
 أقرأ األبيات قراءة ً جهريّةً صحيحةً مراعيًّاَ
س ُر معاني المفردات ودالالت التّراكيب.
 أف ّاألفكار الرئيس ِة في األبياتِ.
أستخلص
ُ
َ
 أحددُ العاطفةَ الّتي تُشيع في األبياتِ.مات الفنيّةَ لألبياتِ.
س َ
أستخلص ال ّ
ُ
الدرس :كفكف دموعَكَ
األول
النّشاط ّ
ّ
عزز قراءتَك وأساليبَك اللغويّة.
عزيزي ّ
أساليب األمر والّنداء واالستفهام في األبيات اآلتيّةُ ،ويمكنك
الطالب اقرأ الفقرة َ اآلتيةَ مراعيًا
َ
سماع األبيات من الفيديو على الرابط اآلتي:
https//:www.youtube.com/watch?v=B4fZZpdSGPw

ــفعُ َك البكــــا ُء وال العــويـــــ ُل

ليس ينـ
ع َك
ْ
كفكف دُمو َ
َ
ّ
هض وال تشكُ
الزمـــــا
وا ْن ْ
ْ
ـــك
واس
ْلــــــك به ّمتِ َ

نَ  ،فما شكا إال الكسو ُل
ــــ َل وال ْ
سبي ُل
تقل
كيف ال ّ
َ

سبيــــ
ال ّ

يو ًمــــــــــا وحكمتُــــهُ الدّليــــ ُل

ما ض َّل ذو أمــــ ٍل سعى
ــاب امـــــــــر ٌؤ
كـَــــلاّ َوال خـــ َ َ
أفنيت يــــــا ِمس ِك ُ
عمـ
َ
ين ُ

قصــــــــدُهُ نبيـــــ ُل
يو ًمــــا و َم ِ
ـــــــــــــر َك بالت ّ
ـــــــــــأو ِه وال َحزَ ْن
ّ
َ

مكتـــــــــوف اليَدَيـْــ
ْت
وقعد َ
َ

حاربَني َّ
الز ْ
من
ــــن تقولُ:
َ
ِ

مـــــا لم تقـــــ ْم بالعبْ ِء أ ْنـــ

ــت ،فَ َم ْ
ـــن يقو ُم بـــــــ ِه إذَ ْن
َ

ُّ
معولاً على ال ّ
يحث ال ّ
شباب.
في هذا النّص
ش ُ
اعر على العمل والّتفاؤ ِل من أج ِل تحقيق الّنجاحّ ،
4

سر)
(ف ّ
عزيزي ّ
سياق:
س ُر معاني المفردات المخطوط تحتها حسب ال ّ
الطالب هيا بنا نف ّ
ليس ينـ ــفعُ َك البكــــا ُء وال العوي ُل
كفكف د
َ
ْ
ُموعك َ
كفكف.......................:العويل..........................:
ْ
سبيـــــ َل
واس
ْلــــــك به ّم َ
تـــك ال ّ
به ّمتك.................................:
صحيحةَ لما يأتي:
اختر اإلجابةَ ال ّ
ِ
التأوه ) الواردة في البيت اآلتي:
 -1معنى كلمة (
ّ
ُ
عمـ
أفنيت يا
َ
مسكين ُ
أ -التّألم

ب -التّحسر

ج -البكاء

ـــــــــــــر َك بالت ّ
ـــــــــــأو ِه وال َحزَ ْن
ّ
َ
صراخ
د -ال ّ

 -2ليس من معاني الّتركيب (مكتوف اليدين) الواردة في البيت اآلتي:
حاربَني َّ
الز ْ
من
ــــن تقولَ :
ِ

مكتوف اليَدَيـْــ
ْت
وقعد َ
َ
أ -الكسل
ج -التوا ُكل

ب -عاجز عن المبادرة
د -النّهوض

اني
النّشاط الث ّ ّ
(و ّ
ظف معلوماتك)
ّ
ف التّركيبَين (كفكف دموعك ،ومقصده نبيل) في جمل مفيدةٍ من إنشائِك.
وظ ِ
كفكفك دموعك............................................................................:
مقصده نبيل.............................................................................. :
النّشاط الثّالث
(طبّق)
هيا عزيزي ّ
يوافق معناه مضمونَ قول ال ّ
ُ
ي:
الطالب لنستخرج بيتًا
شاعر أبي الفضل الرياش ّ
ُ
ع لفُرصته
الرأي ِ ِمضيا ٌ
وعاجز ّ

عاتب القدرا
أمر
حتى إذا َ
فات ٌ
َ
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الرابع
الّنشاط ّ
(فكّر وحلّل)
عزيزي ّ
ف الفكرة َ ،وخطوات استخالصها كما يأتي:
الطالب هيا بنا
ّ
لنتعر َ
ص.
الفكرة :المضمون الّذي يحتويه النّ ّ
ص؟
كيف نستخلص الفكرة َ في النّ ّ
(إستراتيجيّة )Sq3r
األول لك ّل فقرة ،وإذا كنت تقرأ كتابًا تصفّح الفهرس
تصفّح واستعرض :باستعراض العناوين وال ّ
سطر ّ
والمقدّمة والجداول.
ضع أسئلةً على ال ِفقرة ،أو على العناوين الرئيسة والفرعيّة.
اسألْ :
اقرأ :اقرأ الفقرة َ لإلجاب ِة عن األسئل ِة الّتي أعددتها سابقًا.
تذكّر اإلجابة :أجب عن األسئل ِة بلغتِ َك الخاصة دون القراءة من الكتاب.
ب أو الدّرس،أو الفقرة واقرأ اإلجابةَ الّتي لم تتذ ّكرها.
راجعُ :
عد إلى الكتا ِ
تدوين األفكار.
تستخدم الخريطةَ الذّهنيةَ في
ويمكنك أن
ِ
َ
استخالص الفكرة دعنا نطبّق على البيت اآلتي:
ت
واآلن بعد أن تعلّمنا خطوا ِ
ِ
هض وال تشكُ ّ
الزمـــــا
وا ْن ْ

نَ  ،فما شكا إال الكسو ُل

ال بدّ أنّك عرفت الجواب وهو الفكرة :إكثار الكسول من الشكوى.
ت اآلتي ِة:
سؤا ِل الذي يقول :استخرج
األفكار لألبيا ِ
واآلن أجب عن ال ّ
َ
مــا ض َّل ذو أمــــ ٍل سعى

يو ًمــــــا وحكمتُــــهُ الدّليـــ ُل

كــَـــلاّ وال خـَــاب امـــر ٌؤ

قصــــــدُهُ نبيــــ ُل
يو ًمــــا و َم ِ

مـــــَــا لَ ْم تق ْم بالعبْ ِء أ ْنـــ

ــت ،فَ َم ْ
ــن يَقو ُم بـِــــــ ِه إذَ ْن
َ

النشاط الخامس
ّ
(عزز معلوماتك)
دعنا عزيزي ّ
وعناصر ِه في ما يأتي:
ب
الطالب أن ّ
ف على األسلو ِ
ِ
نتعر َ
األسلوب :هو طريقةُ ال ّ
األلفاظ على النّحو الذي يرتضيه .وهو ُم َك َّو ٌن من 		
اختيار
اعر أو الكاتب في
ِ
ُ
ِ
ش ِ
6

األلفاظ ،والمعاني ،وعناصر الحركة والصوت واللّون ،واإلنشاء والخبر والتّصوير ،ويتمثّل في:
النص).
الرموز حسب
األسلوب( :انتقاء األلفاظ الّ ّ
ّ
الرقيقة ،أو الجزلة القويّة ،أو استخدام ّ
سهلة ،أو ّ
معان مألوفة ،ومطروقة ،أم ما َل إلى التجديد).
المعاني( :هل تناول
ٍ
سم ،وال ًمدْح والذّ ّم،
األساليب اإلنشائيّة( :وهي األمر ،والنّهي ،والتمنّي ،والّنداء ،والتّرجي ،والقَ َ
والتّع ّجب).
صور الفنيّة( :وعناصر الحركة والصوت واللون).
ال ّ
دعنا نطبّق معًا األسلوب على أحد األبيات:
أسلوب ال ّ
اعر في هذا البيت.
حدّد
َ
ش ِ
ليس ينـ
كفكف د
َ
ْ
ُموعك َ

ــفعُ َك البكــــا ُء وال العــويـــــ ُل

شاعر في البيت ألفا ً
استخدم ال ّ
ظا سهلة وواضحة؛ ألنّه أراد إيصال رسالة لجميع أفراد المجتمع بمختلف
مستوياتهم الثقافيّة.
المعنى واضح يحمل رسالة محددة بالتوقّف عن البكاء الذي ال يجدي نفعًا.
(كفكف).
استخدم أساليب إنشائيّة مثل األمر بقوله
ْ
واآلن عزيزي ّ
تعرف األسلوب ،اقرأ األبيات اآلتية وحدّد األسلوب المستخدَم
الطالب بعد هذه الجولة في ّ
في ك ّل منها:
هض وال تشكُ ّ
الزمـــــا
وا ْن ْ

نَ  ،فمـــــا شكا إال الكســو ُل

ُ
عمـــــ
أفنيت يــا
َ
مسكين ُ

ــــر َك بالت ّ
ـــــــأو ِه وال َحــــزَ ْن
ّ
َ

مــَـا لَ ْم تق ْم بالعبْ ِء أ ْنـــ

ــت ،فَ َم ْ
ـــن يقو ُم بـِـــ ِه إذَ ْن
َ
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سادس
النّشاط ال ّ
(اختبر فهمك)
األبيات اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
اقرأ
َ
ي ِ ال َّ
سال
ش َ
باب وقُ ْلَ :
َح ّ

مــــًا إنّكم أ َمـــــــ ُل الغَ ِد

على

المعتدي

ص ّح ْ
ت
َ

عزا ِئمك ْم

دفــــــعِ

زف لك ال َّ
شبا
وطني أ َ ُّ
 -1ما معنى ك ّل من الكلمات اآلتية:
عزائمكم......................................:

األثيم
ِ

ّ
هر النّدي
ب َكأنّه
الز ُ
َ

أزف...............................:
ُّ

النّدي............................................:
 .2استخلص الفكرة َ الرئيسةَ في األبياتِ.
.....................................................................................................................
األول؟
 .3ما ال ّ
سمة األسلوبيّة الواردة في البيت ّ
.....................................................................................................................
صوت.
ت من األبيا ِ
-4ها ِ
ت مثالاً على الحركة وال ّ
.....................................................................................................................
سابع
النّشاط ال ّ
ّ
(عزز مهاراتك)
عزيزي ّ
صة.
الطالب دعنا نقرأ
َ
مر ًة أخرى وننثرها بلغتنا الخا ّ
األبيات ّ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

النّشاط الثّامن
مبادرا)
(كُن
ً
ّ
تحث فيها على اإليجابيّة والتفاؤل.
ي،
اكتب رسالةً على أح ِد مواقع التّواصل االجتماع ّ

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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شعارا ي ُح ّ
ث على اإليجابيّ ِة والتفاؤل.
ص ِ ّمم
ً
 َ................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

النّشاط التّاسع
سك)
(قيّم نف َ
المعيار
النص قراءة ً جهريّةً مراعيًا األساليب اللغويّة.
أقرأ
َّ
أحددُ معاني المفردات والتراكيب الجديدة.
النص.
أستخلص الفكرة َ الرئيسة في
ِّ
ُ
َ
َ
أستخلص السّمة األسلوبيّة لألبياتِ.
ُ
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نعم

ال

سابعة عشرة
الوحدة ال ّ
العاشر ()77-71
اليوم
مور في
ِ
ّرس :النّ ُ
الد ُ
ِ
ماذا سأتعلّ ُم؟
أقرأ ٌاألساليب اللغويّةَ( األمر والتّعجبّ واالستفهام).
النص قراءة ً جهريّةً مراعيًا
َّ
َ
النص.
والرموز الواردة في
 أبي ُّن دالال ِّ
ت التّراكيب ّ
 أحدّدُي للكلماتِ.
َ
الجذر اللغو َّ
صة.
أستخلص
عناصر الق ّ
ُ
َ
َ
صة.
ب
 أرت ّ ُأحداث الق ّ
 أستخد ُم َح ْرفَي الجواب( :بلى وكلاّ ) استخدا ًما صحي ًحا.ّ
عزز قراءتك وأساليبك اللغويّة
عزيزي ّ
واستفهام:
ب
ص قراءة ً سليمةً مراعيًا
الطالب هيّا بنا نقرأ ُ هذا النّ ّ
أمر وتعج ٍ
ٍ
َ
األساليب اللغويّةَ من ٍ
سادس ،ما ْ
َّ
ولكن
القطط،
مر إلى تقلي ِد ُموا َء
اقترب
إن
« في
اليوم ال ّ
ِ
مر ،حتّى سار َ
المرو ُ
ع النّ ُ
َ
ِ
ّ
ض من النّ ِ
ض ظ َّل واج ًما ِ ّ
مر :هأنذا قلّدتُ ُمواء ال ِق َ
ط ِط.
مقطب
الجبين ،فقا َل النّ ُ
رو َ
ِ
ال ُم ّ ِ
الحمار.
قا َل
ض :قلّد نهيقَ
المرو ُ
ّ
ِ
مر الذي تخشاه حيواناتُ الغابات ،أقلّدُ
الحمار! سأموتُ ولن أنفّذَ طلبَ َك.
مر باستياء :أنا النّ ُ
قال النّ ُ
َ
يتفوهَ بكلمة.
فابتعدَ
المرو ُ
ض عن ِ
قفص النّمر دون أن َّ
ّ
مر :أال تُريدُ ْ
أن تأك َل؟
سابع ،أقب َل
وفي
اليوم ال ّ
المرو ُ
نحو قفص النّمر با ِس َم الوجه وديعًا ،وقا َل للنّ ُ
ِ
ّ
ض َ
مر :أريدُ ْ
أن آكل.
قال النّ ُ
كالحمار تحصل على ّ
ْ
الطعام .فحاول ْ
ض :اللحم الذي ستأكله له ٌ
أن يتذ ّكر الغابات،
انهق
ثمن،
قال
المرو ُ
ّ
ِ
ُ
اللحم
ض :نهيقُك ليس ناج ًحا ،ولكنّني سأعطيك قطعةً من
مغمض العينين ،فقال
ينهق
فأخفق ،واندف َع
المرو ُ
ِ
ّ
َ
إشفاقًا عليك.
مر :سأُلقي مطل َع خطبة ،وحين أنتهي صفّ ْق إعجابًا.
امن ،قال
وفي
المرو ُ
ِ
ّ
ض للنّ ِ
اليوم الث ّ ِ
مر :سأصفق.
قال النّ ُ
ُ
ورفض السيطرةِ ،واالستعباد.
مر ،ومضمونُها الحريّة،
ص ِة بين
تدور
أحداث الق ّ
ُ
المرو ِ
ّ
َ
ض والنّ ِ
10

سر)
النشاط األول( :ف ّ
عزيزي ّ
سر ما يأتي:
الطالب هيّا نف ّ
فرق في المعنى بين التركيبين اآلتيين:
ّ
ظ َّل واج ًما...................................................:
ِّ
مقطب الجبين...............................................:
اختر رمز اإلجابة الصحيحة:
(المروض) هو:
ي لكلمة
 -1الجذر اللغو ّ
ِّ
ب) ريض

أ) روض

ج) رضض

رض
د)
ّ

ي لكلمة (إشفاق) هو:
 -2الجذر اللغو ّ
أ) شقق

ب) شفق

ج) أشفق

د) فاق

ت ضدّ الكلمات اآلتية:
ها ِ
اﺒﺘﻌد
ﺃﻧﺘﻬﻲ

النشاط الثاني (فكّر وحلّل)
ٍ
ّ
صة؟
الرموز اآلتية في الق ّ
الرموز اآلتية:ما داللة كل من ّ
عزيزي الطالب هيّا بنا نحلّل ّ
النّمر ،الغابات ،القفص
النّشاط الثّالث ( حلّل )
صوت:
صل كلاًّ من العبارات اآلتية بما تمثّله من عنصري الحركة أو ال ّ
ﻉ ﺍﻟﻨّﻤﺮ
*ﺳﺎﺭ َ
*ﻗﻠّ ْﺪ ُﻣﻮﺍء ﺍﻟﻘﻄﻂ

ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺮﻛﺔ

*ﻅ ﱠﻞ ﻭﺍﺟ ًﻤﺎ ﻣﻘ ّ
ﻄﺐ ﺍﻟﺠﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺺ
*ﺍﺑﺘﻌ َﺪ
ّ
*ﻗﻠّ ْﺪ ﻧﻬﻴﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ

ﻋﻨﺼﺮ ﺻﻮﺕ

*ﺳﺄﺻﻔﻖُ
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الرابع (حلّل)
النّشاط ّ
صة
عناصر الق ّ
شخوصّ ،
ال ّ
الزمان ،المكان ،األحداث ،الحبكة.
عزيزي ّ
ص وفق الجدول اآلتي:
صة للنّ ّ
الطالب هيّا بنا لنحدد عناصر الق ّ
ّ
الزمان

الشّخوص

المكان

األحداث

النّشاط الخامس
(صنّف)
عزيزي ّ
الطالب ،ال بدّ أنّك ت َعلم َّ
ي وهو الحديث الذي يجري بين 		
أن
َ
الحوار نوعان :الحوار الخارج ّ
ي ،الحوار الذي يجري داخل ال ّ
ال ّ
شخصيّة وال يسمعه أحد.
شخوص ،والحوار الداخل ّ
عزيزي ّ
ص واستخرج منه أمثلةً على الحوار.
الطالبُ :
عد إلى النّ ّ
المثال

الحوار

سادس
النّشاط ال ّ
(أحرف الجواب)
ال بدَّ أنَّك عزيزي ّ
الطالب تعل ُم َّ
ب هي :نعم ،وال ،وبلى ،وكلاّ .
أن
أحرف الجوا ِ
َ
حاول ْ
أن ت ُ ِجب عن السؤا ِل اآلتي ِ بأحد أحرف الجواب:
أال تُريد ْ
أن تأك َل؟

سابع
النّشاط ال ّ
(اختبر معلوماتك)
عزيزي ّ
الطالب هيّا بنا نعيدُ
ص:
ترتيب األحداث اآلتية حسب ورودها في النّ ّ
َ
 سأُلقي مطل َع خطبة ،وحين أنتهي صفّقَ إعجابًا.مر الذي تخشاه حيواناتُ الغابات ،أقلّدُ
الحمار!
 أنا النّ َُ
 ما ْاقترب
إن
مر إلى تقلي ِد ُموا َء القطط.
مر ،حتّى سار َ
المرو ُ
ع النّ ُ
َ
ّ
ض من النّ ِ
مر :أال تُريدُ أن تأك َل؟
 أقب َلالمرو ُ
مر با ِس َم الوجه وديعًا ،وقا َل للنّ ُ
ض نحو ِ
ّ
قفص النّ ِ
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ّ
(عزز مهاراتك)
عزيزي ّ
الطالب اقترح نهايةً مناسبةً للفقرةِ التي بين يديك.
		 .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
النّشاط الثّامن
(قيّم نفسك)
عزيزي ّ
س َك من خالل اإلجابة عن السؤا ِل اآلتي:
الطالب ،هيّا بنا لتقي َّم نف َ
صحيحة وإشارة ( )xأمام العبارة الخاطئة في ما يأتي:
ضع إشارة ( √) أمام العبارة ال ّ
مروض تعني مربّي الحيوانات.
 كلمةُ ّت شوقًا للحريّة.
مر أن يتذ ّك َر الغابا ِ
 حاول النّ ُُ
مغمض العينين) عنصر الحركة.
ينهق
توافر في العبارة (واندف َع
 العنصر الذيَ
َ
مر.
 من الشخصيّات الواردة في القص ِة ابن النّ ِ مغزى القصة الحريّة.قيّم نفسك
ي
قيّم نفسك باستخدام أداة تقويم لفظ ّ
المعيار

ص مراعيًا األساليب اللغويّة من نداء وتع ّجب واستفهام.
أقرأ النّ ّ
أقدر ْ
أن أفس َّر المعاني.
ي.
أقدر على اإلتيان
ِ
بالجذر اللغو ّ
صة.
أحدد
عناصر الق ّ
َ
أبيّن الداللةَ الرمزيّةَ للكلمات.
استخدام َح ْرفَي الجواب( :بلى ،وكال).
أميز بين
ِ
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ممتاز

جيّد جدًا

جيّد

الوحدة الخامسة عشرة
اسم الدّرس :كتابة المقالة ص59
ماذا سأتعلّ ُم؟
أعرف فنَ المقالة.
ّ -1
ع المقالة وأشكالها.
-2أعدد أنوا َ
عناصر المقالة.
 -3أعدد
َ
األمور التي تجعل المقالة ناجحة.
أتعرف
ّ -4
َ
 -5أكتب مقالة كتابة صحيحة.

 -6أقارن بين فَنَّي القصة القصيرة ،والمقالة .
مفهوم المقالة وأنواعها وعناصرها
عزيزي ّ
ف على مفهوم المقالة وأنواعها ،وعناصرها.
الطالب ،هيّا بنا
ّ
لنتعر َ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺞ
ﻗﻄﻌﺔٌ ﻧﺜﺮﻳّﺔٌ ﻗﺼﻴﺮﺓٌ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔُ ،ﻣﻮ ّﺣﺪﺓُ ﺍﻟﻔﻜﺮ ِﺓ ،ﺗﻌﺎﻟ ُ
َ
ّ
ّ
ف على أنواعِ المقالة.
المخطط
اطلع على هذا
ّ
لتتعر َ
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عزيزي ّ
ف على ال ّ
روط الواجب مراعاتها لكتابة مقالة ناجحة:
الطالب هيا
ش ِ
ّ
لنتعر َ

النّشا ُ
األو ُل:
ط ّ
( طبّق )
عزيزي ّ
الطالب بعدَ دراستِك اقرأ المقالةَ اآلتية ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليها.
ابتسم
ُ
ت ال ّ
ب من النّجاحِ ويُنَ ِ ّمي
يبعث األم َل،
شخص ومزاياه كتشاؤ ُِم ِه في الحياةِ ،والشي َء
الشي َء يُضي ُع ملكا ِ
ويقر ُ
ّ
ُ
كاالبتسام للحياةِ ،ليس ال ُم ْبت َ ِس ُمونَ للحياةِ أسعد حاالً ألنفس ِهم
وللناس،
ويبعث على العم ِل النّافعِ لصاحب ِه
الملكاتِ،
ِ
ِ
صعاب،
فقط ،بل هم كذلك أقدر على العم ِل ،وأكثر احتماالً للمسؤولية ،وأصلح لمواجه ِة الشدائد ،ومعالجة ال ّ
اس.
واإلتيان بعظائم األمور التي تنفعُهم ،وتنف ُع النّ َ
ِ
باسم ،وك ُل شيءٍ في الطبيع ِة جمي ٌل باس ٌم
نفس باسمةٍ،
ال قيمةَ للبسم ِة الظاهرةِ إال إذا كانت منبعثةً عن ٍ
وتفكير ٍ
ٍ
منسج ٌم.
العبوس مما يعتري طبيعةَ
ّ
سما ُء،
هر باس ٌم ،والغاباتُ باسمةٌ،
اإلنسان من شذوذ،
وإنَّما يأتي
واألنهار ،وال ّ
ُ
فالز ُ
ُ
ِ
ّ
ُ
وشر ،وأنانيّ ٍة تجعلُهُ
اإلنسان بطبع ِه باس ًما لوال ما يعرض له من طمعٍ،
يور ُكلُّ َها باسمةٌ ،وكان
والنّجو ُم،
ٍّ
والط ُ
سه ،وال يرى الحقيقةَ
عب َ ْ
ست نف ُ
عابساً؛ فكان بذلك نشازا ً في الطبيع ِة المنسجمة .ومن أج ِل هذا ال يَرى الجما َل َم ْن َ
والفكر نظيفاً،
وفكرهِ ،وبواعثِ ِه؛ فإذا كانَ العم ُل طيبًا،
إنسان يرى الدنيا من خال ِل عم ِل ِه،
س قلبُه؛ فك ُّل
ُ
ٍ
ِ
َم ْن تَدَنَّ َ
ٌ
َّش منظاره ،واس َْودَّ
والبواعث طاهرة ً كان منظاره الذي يرى به الدنيا نقياً ،فرأى الدنيا جميلة كما خلقت ،وإال تغب َ
ونفوس تستطي ُع ْ
نفوس تستطي ُع ْ
أن تخلقَ ِم ْن ك َّل شيءٍ شقا ًء،
هناك
زجا ُجه ،فرأى ك َّل شيءٍ أسودَ مغبَّشاً.
أن تخلقَ
َ
ٌ
ٌ
ثر الناس ال يفتحون أعينَهم لمباهج الحياة ،وإنَّما يفتحونَها للدّر ِهم والدّينار ،فيمرون على
ِم ْن ك َّل
ِ
شيء سعادةً ،أ ُك ُ
ّ
سعيدة َ من
يور
والماء المتدفّق،
واألزهار الجميلة،
الحديق ِة الغناء،
المغردة؛ فال يأبهون لها ،باعوا العيشةَ ال ّ
ِ
ّ
والط ِ
ِ
ُ
فس والوجه
ّينار ،ليس
ّينار ،وقد ُر ِ ّكبت فينا
ُ
العيون؛ لنظر الجمالّ ،
فعودناها ألاَّ تنظر إلاّ إلى الد ِ
أج ِل الد ِ
يعبس النّ َ
اليأس.
االبتسام فحارب
أردت
كاليأس؛ فإن
َ
َ
َ
حين ت َ َ
صانعِ في عمل ِه ،وابسم ألوالدك
ولنبسم للحياةِ ولو ت َ َكلُّفًا
ُ
طبُّعاً ،ابسم للطف ِل في مهدهِ ،ولل ّ
ينقلب التّكلُ ُ
ف بعدَ ٍ
فشلت ،وانثر
نجحت ،وابسم إذا
صعوب ِة تعترضك ،وابسم إذا
َ
َ
اجر وأنت تعامله ،وابسم لل ّ
وأ ْنت تربيهم ،وابسم للت ّ ِ
ير في ِه.
البسما ِ
ت يمينًا وشمالاً على طول الطريق؛ فإنك لن تعودَ لل ّ
س ِ
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ما نوع المقالة؟
..........................................................................................................
عناصر المقال ِة.
حدّد
َ
..........................................................................................................
ما عوام َل نجاحِ المقالة وتأثيرها في المتلقّي؟
..........................................................................................................
عزيزي ّ
الطالب ّ
عناصر جودة المقالة.
شروط
عزز معلوما ِتك في
ِ
ِ
ّ
ّ
ي ٍ للمقا ِل.
والهدف من كتابت ِه ،باإلضاف ِة إلى
تلخيص للمقا ِل،
تقديم
المقدّمة :واضحةٌ مع
مخططٍ
ٍ
ُ
ِ
منظ ٍم منطق ّ
ُ
مصادر َموثوقةٍ ،وهو محتوى المقا ِل.
تتضمن أدلةً داعمةً من
ي،
َ
ي ومنهج ّ
العرض :فقرات ذات تسلس ٍل منطق ّ
تب ِمن أجل ِه.
ع المقا ِل،
ص موضو َ
الخاتمة :واضحةٌ تُل ّخ ُ
ُ
والهدف الذي ُك َ
واآلن عزيزي ّ
لنكتب مقدمةَ المقال ِة.
الطالب هيّا بنا
َ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
وإليك عزيزي ّ
الطالب نموذج لمقدّمة مقالة عن الوطن.
ُ
ُ
الوطن بأنَّهُ
ت
األرض التي ُولدَ فيها
ف
ع في أرجائِها ،فهو يُمث ّ ُل الذّكريا ِ
ي ّ
اإلنسان ،ونشأ َ بها ،وترعر َ
ُعر ُ
َ
ُ
التي ال ي ُ
ي:
يحتضن
ُمكن نسيانُها ،حيث
َ
األحباب ،واألصدقا َء ،واأله َل ،واآلبا َء ،واألجدادَ ،ولذلك يقو ُل اإلما ُم الغزال ّ
الوطن غريزة ٌ
قفرا مستو َح ً
نفوس ،تجع ُل
شا ،وحبُّ
ِّ
ض َهم على ما بها ،ولو كانت ً
ُ
متأصلةٌ في الّ ِ
(والبشر يألَفُونَ أر َ
ِ
ُّ
ص).
ويحن إليه إذا
البقاء في ِه،
اإلنسانَ يستري ُح إلى
ِ
ُ
وج َم ،ويَ
َ
غضب لهُ إذا انت ُ ِق َ
غاب عنهُ ،ويداف ُع عنه إذا ُه ِ

النّشاط الثّاني:
(اختر)
عزيزي ّ
صحيحة مما يأتي:
الطالب هيّا بنا نختار اإلجابة ال ّ
مواصفات المقدمة الجيّدة للمقالة:
أ– ْ
أن تكونَ مه ِيّئة ومم ِ ّهدة.
بْ -
أن تكونَ مناسبة للموضوع.
جْ -
وموجزة للموضوع.
أن تكونَ قصيرة
ِ
د – جميع ما ذكر.
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عزيزي ّ
تتكو ُن من مجموعة فقرات:
الطالب هيّا نتعلّم كتابةَ عرض المقالة التي ّ
بعد نجاحك بكتابة المقدّمة  ،اكتب
العرض ( المحتوى ) للمقالة .

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

محتوى مقالتك جميل ...

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

هيّا عزيزي ّ
الطالب نستعرض نموذ ًجا لعرض المقالة:
إنسان ،حيث تُعدُّ هذه الفطرة نبض
الوطن في كونه فطرة مجبو ٌل عليها ك ٌّل
يتجلّى حبُّ
ٍ
ِ
ُ
ُ
دروس
مكان النشأةِ والوالدةِ ،ويُست َمدُّ حبَّهُ من
فالوطن هو
قلبه ،ودمه الذي يجري في عروقه،
ِ
الرسو ُل محمدٌ( صلّى هللا عليه وسلّم) يُحبُّ وطنَهُ (مكة المكرمة)
الهجرةِ النبويّ ِة ،حيث كانَ ّ
ّ
للاِ؛ ولَوال َّ
هَّ
أرض هَّ
للاِ وأحبُّها إلى هَّ
كثيراً ،حتّى إنَّه قال:
َير
أخرجوني
(وللاِ إنِّي أعل ُم أنَّ ِك خ ُ
ِ
أن أهلَ ِك َ
خرجتُ ).
ِم ِ
نك ما َ
لجنس دونَ جنس ،أو
لوطن دونَ آخر ،أو
صب
ٍ
ومن ناحي ٍة أخرى ال يعني حبّ الوطن التَّع ُّ
ٍ
األخوة ،والتّعاون ،ونصرة جميع
الوطن يعني
تقسيم األم ِة إلى
أقسام ُمتباغض ٍة و ُمتنافرةٍ ،فحبُّ
ٍ
ّ
ِ
المسلمين في جميع أنحاء العالم.
تتعدّدُ
متنوعةً ،ومنها احترام قوانين الوطن ،وحماية أرض
ُ
صور حبّ الوطن ،وتأخذُ أشكاالً ّ
الوطن ،وسمائه ،ومائه ،وترابه ،وجميع مرافقه.

النّشاط الثّالث:
(أكمل)
أكمل الفرا َ
ْ
غ في الجمل اآلتية:
المحتوى ك ّل ما يريد  ........ذكره في المقالة.
وهو عدد من الفقرات تشرح  .......الكاتب بإسهاب.
حان دورك عزيزي لتنهي مقالتك بخاتم ٍة جميلة:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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دعنا عزيزي ّ
نستعرض خاتمةَ مقالتي:
الطالب
ُ
ْ
ْ
فخورا بنا ،فانتمائي لبيتي وأرضي ،وإخالصي
ولنجعل وطننَا
الوطن،
فلنكن من ُحماة
ً
ِ
في عملي ،وحرصي على ِر ْف ِع ِة شعبي ،هذا ما يبقيه قويًا يخشاهُ ك ُّل طامعٍ.
يقول أحمد شوقي:
ُّ
ت ودَ ٌ
حر يدٌ سلفَ ْ
ستحق
ين ُم
دم ك ِّل ٍ ّ
ولألوطان في ِ
ِ
ويمكنك اآلن ْ
أن تكتب خاتمة أخرى للمقالة.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................................................................... ..........
انظر إلى الخاتم ِة األخرى الّتي كتبتها للمقالة:
ارة ٌ
َ
وذلك امتثاالً لقوله تعالى( :قُ ْل إِ ْن َكانَ آبَا ُؤ ُك ْم َوأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأ َ ْز َوا ُج ُك ْم َو َ
ِيرت ُ ُك ْم َوأ َ ْم َوا ٌل ا ْقت ََر ْفت ُ ُموهَا َوتِ َج َ
عش َ
ْ
ض ْونَ َها أ َ َحبَّ إِلَ ْي ُك ْم ِمنَ هَّ
للاُ بِأ َ ْم ِر ِه َو هَّ
ي هَّ
للاِ َو َر ُ
للاُ
سبِي ِل ِه فَت ََربَّ ُ
سا ِك ُن ت َْر َ
سادَهَا َو َم َ
ت َْخش َْونَ َك َ
سو ِل ِه َو ِج َها ٍد فِي َ
صوا َحتَّى يَأتِ َ
لاَ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ْالفَا ِسقِينَ )
اآلن سأُريك مقالتي بعد ْ
أن أنهيت كتابتها:
ُ
ُ
ع في أرجائها ،فهو يُمثّل الذّكريات
الوطن بأنَّه األرض التي ُولد فيها
ُعرف
ي ّ
اإلنسان ،ونشأ بها ،وترعر َ
ُ
األحباب ،واألصدقا َء ،واأله َل ،واآلبا َء ،واألجدادَ ،ولذلك يقول اإلمام
يحتضن
التي ال يُمكن نسيانها ،حيث
َ
شا ،وحبُّ الوطن غريزة ٌ
قفرا مستو َح ً
متأصلة في
ِّ
ضهم على ما بها ،ولو كانت ً
ي( :والبشر يألَفُون أر َ
الغزال ّ
ُّ
وجم ،ويَغضب له إذا
النفوس ،تجعل اإلنسانَ يستريح إلى البقاء فيه،
ويحن إليه إذا غاب عنه ،ويدافع عنه إذا ُه ِ
انت ُ ِقص).
يتجلّى حبّ الوطن في كونه فطرة مجبو ٌل عليها ك ّل إنسان ،حيث تُعدُّ هذه الفطرة نبض قلبه ،ودمه الذي
الهجرة النبويّة ،حيث كان الرسول
يجري في عروقه ،فالوطن هو مكان النّشأة والوالدة ،ويُست َمدّ حبه من دروس
ّ
هَّ
أرض هَّ
محمد( صلّى هللا عليه وسلّم) يُحبّ وطنه (مكة الكرمة) كثيراً ،حتّى إنَّه قال:
َير
(وللاِ إنِّي أعل ُم أنَّ ِك خ ُ
ِ
للاِ
للاِ ولَوال َّ
وأحبُّها إلى هَّ
خرجتُ ).
أخرجوني ِم ِ
نك ما َ
أن أهلَ ِك َ
ومن ناحية أخرى ال يعني حبّ الوطن التّعصب لوطن دون آخر ،أو لجنس دون جنس ،أو تقسيم األمة إلى
األخوة ،والتّعاون ،ونصرة جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.
أقسام ُمتباغضة و ُمتنافرة ،فحبّ الوطن يعني
ّ
وتتعدّد صور حبّ الوطن ،وتأخذ أشكاالً متنوعة ،ومنها احترام قوانين الوطن ،وحماية أرض الوطن،
وسمائه ،ومائه ،وترابه ،وجميع مرافقه.
ْ
فلنكن من حماة الوطن ،ولنجعل وطننا فخور بنا ،فانتمائي لبيتي و أرضي ،وإخالصي في عملي ،وحرصي
على رفعة شعبي ،هذا ما يبقه قويا يخشاه كل طامع.
يقول أحمد شوقي:
ُّ
ت ودَ ٌ
حر يدٌ سلفَ ْ
ستحق
ين ُم
دم ك ِّل ٍ ّ
ولألوطان في ِ
ِ
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الرابع:
النّشاط ّ
( صنّف )

صة ،وفن المقالة في الجدول الذي يليها:
صنّ ِ
ف العبارات اآلتية بين فن الق ّ
 من عناصرها ّالزمان.
يجب مراعاة سالمة اللغة فيها.
ُ
 من عناصرها المحتوى الذي تبرز فيه فكرة الكاتب. قائمة على مجموعة من األحداث. هدفها إيصال فكرة خاصة ،أو عامة. تعتمدُ على الحوار.خلوها من األخطاء اإلمالئية والنحوية.
ُ
يجب مراعاة ّ
ق والمهار ِة والت ّ
ي.
 المقدمة فيها نو ٌٍ
ع من التّشوي ِ
صوير الفن ّ
 مقدمتُها ُم َم ِ ّهدة ٌ و ُمه ِيّئة للموضوع ،وال ت ُ ْشت َر ُصور الفنيّة.
ط فيها ال ّ
ِ

المقالة

صة القصيرة
الق ّ
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سابعة عشرة
الوحدة ال ّ
صة ()78
اسم الدّرس :كتابة الق ّ
ماذا سأتعلّم:
صة القصيرة .
ف على عناصر الق ّ
ّ -1
أتعر ُ
أعرف ما يزيد النّص جمالاً .
-2
ُ
أكتب قصةً قصيرة ً كتابةً صحيحةً.
-3
ُ
أكتب نهايةً أخرى .
-4
ُ

األو ّل:
النّشاط ّ
ّ
(عزز معلوماتك)
عزيزي ّ
صة من خالل الرابط:
الطالب،
ستتعرف اآلن كيفيّة كتابة الق ّ
ّ
https//:www.youtube.com/watch?v=Sc8-YJSnRUk

صة وعناصرها
مفهوم الق ّ
ث الخياليّة ،من نسجِ الخيال ،ولكنّها ترتب ُ
ي الذي 		
ط
صةُ القصيرةُ :مجموعةٌ من األحدا ِ
الق ّ
ِ
بالعالم الواقع ّ
وتهدف إلى إيصا ِل فكرةٍ ما.
تعيش فيه،
ُ
ُ
وتتمثّل عناصرها في:
شخوصّ ،
ال ّ
والزمان ،والمكان ،واألحداث ،والحبكة ،والح ّل.
سرد والوصف والحوار.
وتعرض األحداث باستخدام ال ّ
أنواع الشخصيّات
ص ِة إلى نهايتِها.
اميَة :هي الّتي
تتطو ُر م َع تصاع ِد وتيرةِ األحدا ِ
النّ ِ
ث من بداي ِة الق ّ
ّ
صة إلى آخرها.
الثابتة :هي الّتي تبقى على حالها من بداية الق ّ
ُ
الرئيسة :هي ال ّ
األحداث.
وتدور حول َها
صة،
شخصيّة المحوريَّة في الق ّ
ُ
شخصيّة غير أسياسيّة تساندُ ال ّ
الثّانويّة :هي ّ
قوة سير األحداث.
شخصيّةَ الرئيسةَ ،وزيادة ّ
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صة
خطوات كتابة الق ّ
حوار هادفٍ بينَ ال ّشخصيّات.
ص ِة ،ومن ث ّم التّسلس ُل من أج ِل الحصو ِل على
 البد ُء بمقدم ِة الق ٍّ
 كتابةُمختصر.
الحوار بشك ٍل
ٍ
ِ

ٌ
األحداث .
صة ،وعليه تُبنى
ي للق ّ
 وض ُع هدفٍ أساس ّب أن يجعلَها متروكةً
 عند كتاب ِة النّهاية ،ال يُشتر ُط وضع نهاية سعيدة ،أو
تكتب نهاية ،إذ يمكن للكات ِ
َ
لعنان القارئ.
 -يمتلك معرفة وافية باللغة العربيّة من الناحيّة األدبيّة واللغويّة.

األول:
النّشاط ّ
( طبّق وحدّد )
عزيزي ّ
صة اآلتية ث ّم استخلص عناصرها.
صة ،اقرأ الق ّ
الطالب ،بعد دراستك لعناصر الق ّ
صوت سيّارةٍ تكبّدت مشاقَ ّ
ق لتص َل إلى تلك النّقطة البعيدة في ق ّمة الجبل عبر الطريق
سم َع
َ
الطري ِ
ُ
نادراّ ،
ّ
ليتفرجوا على المشه ِد في
فإن الجمي َع خرجوا
األمر ال
وألن
غير المعبّدةوالوعرة جدًا؛
ّ
يحدث إال ً
َ
ي.كانت سيّارة ُ جيب تحمل مغامرينَ أجنبيين :رجل وامرأة .تر ّجال عند نهاية ّ
الطريق
ٍ
طقس شبه احتفال ّ
شقرا ُء ذات األعين ّ
أمتار من منز ِل الفالح .سلّمت ال ّ
الزرقاء والبشرة البيضاء
المتربة الّتي تنتهي على بُعد
ٍ
وال ّ
شعر األشهب النّافر مبتسمةً فيما يشبه الحياء .ورغم ذلك كانت تبدو متوترة ً لم تغادرها تشنجات
ّ
يشق سبيله في ظلم ٍة حالكةٍ ،كأنّما األرض
األمام كمن
توحي بخوفِها وتوجسها .كانت تتقد ُممترددة ً إلى
ِ
تميد بها .وبعد لحظا ٍ
ترقرقانفي محْ جريها لما أبدى الفالح وزوجته ترحيبًا حادًّا منقطع
دمعتان
ت كانت
ِ
ِ
ّ
النظير .كأنما كانت ال ّ
شقراء تظن ّ
سيقطعون أوصالها ما إن يعلموا أنّها أجنبيّة ،جاءت
هؤالءالنّاس
أن
ِ
أن هذا ال ّ
من أوروبا مستكشفةً لجبالهم ،وأخبرها صاحبهابلهجة دبَّ فيها الحماس ّ
ظريف متسام ٌح
شعب
ٌ
إلى أقصى الحدود.
عزز عزيزي ّ
ّ
صة من خالل البدء بمقدّم ٍة شائق ٍة عن الوطن:
الطالب مهارتك في كتابة الق ّ
عندما كنتُ
ي ِ يا جدي؟
صغيرا ،سألتُ جدّي :ماذا تخ ِبّ ُ
ً
ئ في صندوقِ َك الخشب ّ
فأجابٌ :
ي.
كنز ال يقد َُّر
َ
ٍ
بثمن يا بُن ّ
صة دون مقدّمة كالمقالة.
نبدأ بكتابة الق ّ

النّشاط الثّاني:
( ح ّد َد )
الراوي في المقطع اآلتي:
حدّدَ ّ
ب
ق وفتحتُ غطا َءهُ كي أرى ذلك الكنزَ الثّمينَ  ،لكنّني لم أج ْد سوى حفن ٍة من ترا ٍ
ركضتُ إلى ال ّ
صندو ِ
بقوةٍ ،وركضتُ إلى جدّي صائ ًحا:
ب
وكتا ٍ
صغير ،خفقَ قلبي ّ
ٍ
اللصوص كنزَ َك يا جدّي!
س َرقَ
ُ
لقد َ
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النّشاط الثّالث:
( ح ّد َد )
عزيزي ّ
صة.
الطالب هيّأ بنا لنحدّد الشخصيّات في الق ّ

الرابع:
النّشاط ّ
( ح ّد َد )
ُ
التشويق في القص ِة؟
أينَ كانَ
نوعا الحوار

ي
ٌ
حوار داخل ّ

ي
ٌ
حوار خارج ّ

هو الحوار الذي يحدث داخل
الشخصية ،وال يسمع به أحد.

هو الحوار الذي يحدث بين
عا.
الشخصيّات ،ويكون مسمو ً

النّشاط الخامس:
( ح ّد َد )
عزيزي ّ
الطالب اقرأ المقطع اآلتي:
وص شيئًا.
ونظر داخلَهُ ،ث َّم
ق ،فت َح الغطا َء
اقترب من ال ّ
ص ُ
ق الل ُ
َ
َ
ي ،لم يَ ِ
سر ِ
صندو ِ
ابتسم قائلاً  :ال يا بُنَ َّ
َ
تقل لي يا جدي إنَّك ت َم ِلكُ ً
صحتُ بأعلى صوتي :أل ْم ْ
كنزا ثمينًا جدًا؟
ما نوع الحوار في القصة؟
من أطرافه؟

سادس:
النّشاط ال ّ
( بيّن )
عزيزي ّ
الطالب :ال بدَّ من وجو ِد صراع بين ال ّ
صتنا.
صة ،بيّنه في ق ّ
يق ّ
شخصيات في أ ّ

سابع:
النّشاط ال ّ
صة )
( بيّن نهاية الق ّ
عزيزي ّ
صة من نهاية ،اقرأ المقطع اآلتي وبيّن رأيك فيها.
الطالب ال بدَّ للق ّ
الوطن؟
ب
ي شَي ٌء في
َ
ب وترا ِ
العالم أغلى من الكتا ِ
ِ
ِ
ضحك الجدُّ وقا َل :وهل هناك يا بُن َّ
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النّشاط الثّامن:
( اقترح )
عزيزي ّ
صـتَنَا مكتملةً ،اقرأها واقترح نهاية أُخرى لها:
الطالب
سأعرض لك اآلن ق ّ
ُ
عندما كنتُ
صغيرا ،سألتُ جدي:
ً
ي يا جدي؟؟
ئ في
َ
ماذا تخب ُ
صندوقك الخشب ّ
أجاب جدّيٌ :
بثمن يا بني.
كنز ال يُقَد َُّر
َ
ٍ
ب
ق و فتحتُ غطا َءهُ كي أرى َ
ذلك الكنزَ الثّمينَ  ،لكنني لم أج ْد سوى حفن ٍة من ترا ٍ
ركضتُ إلى ال ّ
صندو ِ
اللصوص كنزَ َك ،يا جدي!
ب
صغير ،خفقَ قلبي بقوةٍ ،وركضتُ إلى جدي صائ ًحا :لقد سرقَ
و كتا ٍ
ُ
ٍ
اللصوص شيئًا.
ق
ونظر داخلَهُ ،ثم
ق ،فت َح الغطا َء
اقترب من ال ّ
ُ
َ
َ
ي ،لم ِي ِ
سر ِ
صندو ِ
ابتسم قائلاً  :ال يا بُنَ َّ
َ
صحتُ بأعلى صوتي :ألم تقل لي يا جدي إنك تملكُ ًكنزا ثمينًا جدًا؟
الوطن؟
ب
ي شي ٌء في
َ
ب وترا ِ
العالم أغلى من الكتا ِ
ِ
ِ
ضحك جدّي وقا َل :وهل هناك يا بُنَ َّ

النّشاط التّاسع:
( صحيحة أم خاطئة )
عزيزي ّ
صتي :هل العبارات اآلتية صحيحة أم خاطئة؟
الطالب ،بعد قراءتِك ق ّ
اللصوص الكنزَ الثّمينَ .
سرقَ
ُ
 بالفع ِل َكما قا َل الحفيدَُ ،ق ألخ ِذ الكنز.
ذهب الحفيدُ إلى ال ّ
َ
صندو ِ
بحوار ِه مع حفي ِدهِ.
 كانَ الجدُّ سعيدًاِ

النّشاط العاشر:
( قيّم )
صندوق المناسب.
ضع كلاّ من العناوين اآلتية في ال ّ

النص جمال
ما يزيد
ّ

صة
الق ّ

شخوص ،سالمة اللغة ،جمال التّعبيرّ ،
صراع ،عالمات التّرقيم ،ال ّ
الزمان ،الح ّل،
العُقدة وال ّ
الخلو من األخطاء النحويّة.
ّة،
ي
اإلمالئ
األخطاء
من
الخلو
المكان،
الحوار،
األفكار،
ترتيب
ُّ
ُّ
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اني
الوحدة :االستماع يحاكي نصوص الفصل الث ّ ّ
اسم الدّرس :الروبوت
ماذا سأتعلّم:
ص بإنعام.
 -1أستم ُع إلى النّ ِ
النص المسموعِ.
أجيب عن أسئل ِة
-2
ُ
ِّ
 -3أحدّدُ
النص المسموعِ.
األفكار الواردة َ في
ِّ
َ
الرأي.
 -4أستخر ُج مثالاً على الحقيق ِة وآخر على ّ
أكتب أربعةَ أسئل ٍة أوجهها لمخترعِ الروبوت.
-5
ُ

األول:
النّشاط ّ
( ّ
عزز مهاراتك ولغتك )
عزيزي ال ّ
نص االستماع اآلتيّة:
طالب :اقرأ أسئلة ّ
ي؟
بم كان يحلم العلما ُء في مجا ِل الذّكاء ال ّ
صناع ّ
 َي؟
ص
 ما المجاالت التي يحاو ُل الذّكا ُء ال ّناعي دخولها إلى جانب الخيال العلم ّ
ُ

صة؟
 ما اإلجراءات التي اتّبعها العلما ُء في إنتاج ق ّ -ما نتيجة هذه التّجربة؟

ً
الرواية اإللكترونيّة؟
 من الدّولة التي حققّتإنجازا في إنتاج ّ

األول:
النّشاط ّ
( استمع ث ّم أجب )
الروبوت األديب
ي بإنتاجِ آل ٍة ذكيّ ٍة قادرةٍ على صناع ِة ّ
الفن واإلبداع ،وقد تحققَ بعض
يحل ُم الباحثون في مجا ِل الذّكاء ال ّ
صناع ّ
أن ال ّ
حلمهم؛ إذ تم ّكنت إحدى اآلالت من كتاب ِة نصوص قصيرة ،إال ّ
ت
ضهم في قدرةِ اآلال ِ
ش َّك ما زال يعتري بع ُ
نصوص أدبيّ ٍة مبدعةٍ.
مهما كان ذكاؤُها -على إنتاجِ موسيقى حقيقيّة أو كتابةٍ
وهناك احتما ُل ْ
سنوات
ي فنان آخر ،وقد اتّخذ هذا الموضوع في ال ّ
أن يكونَ الذّكا ُء ال ّ
ي فنانًا مثل أ ّ
صناع ّ
ي بفضل التّقدم في ال ّ
األخيرة وجهةً جديدة ً بعد ْ
صناعيّة،
أن كان
شبكات العصبيّة ال ّ
ً
محصورا في نطا ِ
ق الخيا ِل العلم ّ
وتقنيات التّعلّم العميق؛ألجل استدعاء اآللة من أجل إظهار إبداعها وابتكارها في مجال رسم اللوحات وكتابة
الموسيقى واألدب.
ي إلى شبكة من الخاليا
	 وأجرت غوغل تجاربَها عام(  )2016من خالل تقديم(  ) 11ألف نص أدب ّ
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صناعيّة لتكوين قصيدة تستجيب للقواع ِد النّحويّ ِة التي استطاعت اكتسابها.
العصبيّة ال ّ
مزودة ً بكاميرا مراقبة ،وجهاز تحديد المواقع ،وميكروفون ،وساعة متّصلة كلّها
وقد ج ّهزَ العلما ُء سيارة ً ّ
ي ،بعد سفر من نيويورك إلى نيوأورليانز.
ي ،لتسم َح للبيانا ِ
بالذّ ِ
ت التي تص ُل إلى الخاليا بإنتاج ٍ ّ
كاء ال ّ
نص سرد ّ
صناع ّ
غير َّ
ي عام( ،)2018لم تتعدَ سلسلة من الفقرات
ص ٍة أنتجها الذّكاء ال ّ
أن التّجربةَ التي قَدّمت أو َّل ق ّ
صناع ّ
ّ
ٌ
تكون عن كونِها تحفة أدبيّة.
ت
موجز
وصف
صغيرة ،فيها
للمناظر الطبيعيّ ِة والوق ِ
ال ّ
ٌ
ق ،وجاءت أبعد ما ّ
ِ
والطري ِ
“إن هذا الذّكاء يمكن ْ
صةً قصيرة ً
يَّ -
أن
يكتب ق ّ
ويقو ُل األستاذُ جان لويس  -مؤلف كتاب الذّكاء ال ّ
َ
صناع ّ
ي في الجولة
صا مقنّنة جدا ً فقط” ،أ ّما في اليابان فقد نالت رواية جديدة مشتركة بين البشر والذّكاء ال ّ
جدًا وقص ً
صناع ّ
األولى إحدى الجوائز األدبيّة.
ي يمكن ْ
أن
ومن ال ّ
صع ِ
ب جدًا تحليل اللغة ،وليست لدى اآللة القدرة على ِ
فهم الجملة” ،والذّكا ُء الصناع ّ
صة.
ت القادم ِة نظا ًما لخدم ِة
سنوا ِ
يُصب َح في ال ّ
المحرر لتحسين كفاءة الق ّ
ِ
عزيزي ال ّ
نص االستماع لإلجابة عنها.
طالب عُد إلى أسئلة ّ

اني:
النّشاط الث ّ ّ
( استخرج )
عزيزي ال ّ
دونها وفق الخريطة المفاهيميّة اآلتية:
طالب :استخرج أفكار النّ ّ
ص المسموع ،ث ّم ّ

اﻷﻓﻛﺎر

النّشاط الثّالث:
( تذكّر )
ي.
ت من
ها ِ
ّ
النص مثالاً على الحقيقة ّ
والرأ ّ
الحقيقة ........................................
الرأي..........................................:
ّ
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أنشطة إثرائيّة:
( -1فكّر)
ذكاءك من خالل مجموعة من األسئلة ،إجاباتها في شبكة الكلمات		 ،
عزيزي ّ
َ
الطالب ُميكنك أ ْن تختبر َ
ثم اشطب:
ْ
أجب عنْها ّ
 -1ماذا يُحتمل ْ
ي؟
أن يكون الذّكاء ال ّ
صناع ّ
سنوات األخيرة؟
بم
ي في ال ّ
انحصر الذّكا ُء ال ّ
َ
صناع ّ
َ -2
 -3ماذا نالت اليابان بسبب اجتياز رواية جديدة؟

ج
و
ا
ئ
ز

خ
ي
ا
ل
أ

ي
م
ل
ع
د

ا
ن
ة
ي
َ
ْي

ن
ف
ل
ا
ب

 ( -2لو ك ْنتَ )
حسن ِ ّ
التقيت بمخترع الروبوت األديب ،ثم ُ
أن ت ُ
لب منك ْ
حظك ْ
جري 		
أن
كنت صحفيًّا ،وكانَ من
َ
لو َ
ط َ
ِ
َ
تحقيقًا صحفيًّا معه ،اكتب أربعة أسئلة تنوي أن تسألها له.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
التّقويم
واآلن عزيزي ّ
صحيحة م ّما
سك) من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية باختيار اإلجابة ال ّ
الطالب (قيّم نف َ
يأتي:
سابق:
-1العنوان المناسب
للنص ال ّ
ّ
ب) الذّكاءات المتعددة

أ) ذكاء اإلنسان

د) اإلرادة تصنع المعجزات
الرواية الجديدة
ج) ّ
ي في إنتاج األدب:
 -2ال ّ
سنة التي أَجرت فيها غوغل تجربة الذّكاء ال ّ
صناع ّ
أ) 2009

ب) 2016

د) 2018

ج) 2019

صة:
 -3ليس من األدوات التي استخدمتها العلماء في تجهيز سيارة تجربة كتابة الق ّ
أ) كاميرا مراقبة

ب) جهاز تحديد المواقع ج) الفاكس
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د) ميكروفون

سادسة ،والتّاسعة
الوحدة :قواعد اللغة العربيّة :ال ّ
عنوان الدّرس :النّعت والعطف ( )11-5و()42-35
ماذا سأتعلّ ُم؟

-1أتعرف على النّعتٍ.
ُ
 -2أحددُ أركانَ جملة النّعتِ.
ف أركانَ النّعتِ.
 -3أصنّ ُ
والمنعوت إعرابًا تا ًّما.
عت
-4
َ
أعرب النّ َ
ُ
مفهوم النّعت
عزيزي ّ
نتعرف مفهو َم النّعت:
الطالب هيّا بنا ّ
ع (المنعوت) ليصفَهُ بقص ِد إفادة التّوضيح ْ
إن كانَ معرفة ،أو
ُذكر بعدَ اسم ِه المتبو ُ
تاب ٌع ي ُ
التّخصيص ْ
إن كان نكرة.
عناصر تركيب النّعت
تركيب نعت

=

المنعوت

+

ُ
يجوز أن يتق ّد َم النّعتُ على المنعوت.
ال

األول:
النّشاط ّ
( صنّف )
عناصر تركيب النّعت.
 صنّفَ
سحاب مثقلٌ.
ماء
ٌ
 في ال ّس ِ
شجرةِ ّ
 الكلمةُ ّالطيّبةُ كال ّ
الطيّب ِة ثمارها نافعة.
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النّعت

النّشاط الخامس:
اإلثرائي )
( النّشاط
ّ

أكم ِل الفرا َ
غ بنعو ٍ
ي لك ّل نعتٍ:
ت مناسبة مراعيًا الموق َع اإلعراب ّ
ّ
س َمه هللاُ لكْ ،
والطالب........
وأن تكونَ االبن .......بوالدي ِه،
سعادة ُ  .......هي أن تكونَ راضيًا بما ق ّ
ال ّ
صديق  .........لصديقه ،وفردًا  ......أل ّمته ،ومواطنًا  .........لوطنه ،هذه هي
على واجباته ،وال ّ
سعادة  ........التي يجب أن تكونَ عندَ ك ِّل فر ٍد في المجتمعِ.
ال ّ

عزيزي الطالب
مفهوم العطف وحروفه
تابع يربط الكالم الذي قبله بما بعده ،باستخدام حروف العطف
حروف العطف ومعانيها

ﺃﻭ

ﺍﻟﻭﺍﻭ

ﺛ ّﻡ

ﺍﻟﻔﺎء

ﺑﻝ

ﺃﻡ

ﻻ

ث ّم :التّرتيب والتّراخي الفاء :التّرتيب والتّعقيب أو :التّخيير أو الشّك
بل :اإلضراب

أم :التّعيين.

الواو :الجمع والمشاركة

ال :نفي الحكم ع ّما بعده ،وإثباته لما قبله.

سادس:
النّشاط ال ّ
( حلّل )
عناصرها:
حلّل الجم َل اآلتية إلى
ِ
الجملة

المعطوف عليه

علي َو ُم َح َمدٌ.
َحض ََر
ٌ
يسج ُد اإلما ُم فَالمأمو ُم.
عمر.
تولّى الخالفةَ أبو بكر ٍ،ث َّم
ُ
تزوجْ هندًا ،أو أختَها.
ّ
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المعطوف

حرف العطف وفائدته

سابع:
النّشاط ال ّ
( ِصل )
األول بمعناه في العمود الثّاني ...
صل حرف العطف في العمود ّ
ﺍﻟﻭﺍﻭ

ﺍﻟﺗّﻌﻳﻳﻥ

ﺑﻝ

ﺍﻹﺿﺭﺍﺏ

ﺃﻡ

ﺍﻟﺗّﺭﺗﻳﺏ
ﻭﺍﻟﺗّﺭﺍﺧﻲ

ﺛ ﱠﻡ

ﺍﻟﺟﻣﻊ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

النّشاط الثّامن:
( اقرأ واستنتج )
الحزين هذا ّ
ال ْ
العجيب الذي يغنّي أجم َل ألحان ِه
ائر
تكن مثل مالكٍ
ُ
الط ُ
ِ
ينزف فال شي َء في الدّنيا يعد ُل
ع أناشيده وهو
وأرو َ
ُ

تظلك بظلها وتسعدك
األشجار التي
ت
ظر إلى مئا ِ
َ
ِ
متعةَ النّ ِ
ت فالحياة ُ
بثمارها وتشجيك بحفيفها
ت أم فرحْ َ
وأخيرا :أحز ْن َ
ً

مستمرة ً ث ّم سائرة ً بك إلى نهاي ِة ّ
ق.
يقف في طريقها أحدٌ ستبقى
ّ
ال ُ
الطري ِ
للنص؟
ما الفكرة العا ّمة
ّ
ص:
 استخرج من النّ ّ-1حرف عطفٍ :
َ
-2معطوفًا:
-3معطوفا ً عليه:
-أعرب ما تحته خط.
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النّشاط التّاسع:
( صنّف )
ص ِنّف التّراكيب اآلتية إلى النّعت أو العطف.
عين.
ي مسر َ
جاء محمدٌ وعل ٌ
َّ
إن العم َل الممت َع هوالذي أقضي فيه ُج َّل وقتي.
درستُ ثم قرأتُ
الكتاب.
َ
البيتُ الواس ُع مرغوب
رست؟
َ
ألعب َ
ْت أم دَ
طالب نشي ٌ
محمدٌ
ط.
ٌ
ّ
اس.
الب النّ ُ
الط ُ
جيب مقبو ٌل عند النّ ِ
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سابعة والثّامنة
الوحدة:ال ّ
اسم الدّرس :البدل ( )24-12والتّوكيد ()34-25
ماذا سأتعلّم:
ف البد َل والتّوكيد وعناصرهما.
 ّأعر ُ
 ّف البد َل والتّوكيد في جمل مفيدة.
أوظ ُ
ع البدل والتّوكيد.
 ّف أنوا َ
أتعر ُ
أعرب الت ّ
راكيب النّحويّة (البدل والتّوكيد) إعرابًا تا ًما.
ُ
َ
ب األخطا َء الواردة في الجمل النّحويّة معللاً .
أصو ُ
ّ
 -أقد ُّر قيمةَ القواعد النّحويّة في الحديث والكتابة.

صور اآلتية:
التّمهيد من خالل كتابة عبارات بديلة لل ّ

مفهوم البدل وغرضه
تابع يتبع ال ُمبدل منه ،ويعمل على إيضاح متبوعة ،وإزالة اللَّبْس واإلبهام عن الكالم.
عا وهكذا...
عا فيكون البدل مرفو ً
يُطابق البدل ال ُمبدل منه في الحالة اإلعرابيّة؛ فإذا كان ال ُمبدل منه مرفو ً
أنواع البدل

البدل المطابق
عمر ُ
ب من المبشرين بالجن ِة.
ُ
بن الخطا ِ
عمر
ال ُمبدل منه:
ُ
البدل :بن
ويعرب بدل مطابق مرفوع وعالمة
رفعه الضّمة.

بدل البعض من ك ّل
المنسف لح َمه.
أحبُّ
َ
المنسف
ال ُمبدل منه:
َ
البدل :لح َمه
عرب بدل بعض من
ويُ َ
ك ّل منصوب وعالمة
نصبه الفتحة.
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بدل االشتمال
أحبُّ الوردَ رائحت َه.
ال ُمبدل منه :الور َد
البدل :رائحته
يُعرب بدل اشتمال منصوب وعالمة
نصبه الفتحة ال ّ
ظاهرة على آخره.

وتذ ّكر عزيزي ّ
الطالب أن:
البدل المطابق :يُطاق ال ُمبدل منه
في المعنى مطابقة تامة ،ومن البدل
المطابق بدل التّفصيل وهو البدل
أقسام ال ُمبدل منه تفصيلاً
صل
الذي يُف ّ
َ
شاملاً لجوانبه ،ويبيّنها جميعها.
أمثلة:
الملك
تطور العلم في عهد جاللة
ِ
ّ
ي.
عبدهللا الثان ّ
طالب علم
منهومان ال يشبعان:
ُ
وطالب مال.
ُ

يكون بدل البعض من كل :جز ًءا
سا من ال ُمبدل منه
حقيقيًّا ماديًّا محسو ً
ويتّصل به ضمير يعود على ال ُمبدل
منه.

بدل االشتمال :يُمثّل معنًى من المعاني
التي يشتمل عليها ال ُمبدل منه ،وليس
سا ،ويتّصل به
جز ًءا حقيقيًّا محسو ً
ضمير يعود على ال ُمبدل منه.

أمثلة:

أمثلة

قال تعالى“ :قُ ْم اللي َل إال قليلاً  ،نصفَهٌ قال تعالى”يسألونك عن ال ّ
شهر
الحرام قتا ٍل فيه”.
انقص منه قليلاً ”.
أو
ْ
أعجبتني الحديقةُ
أزهارها.
ُ

أعجبتني الحديقةُ تنظي ُمها.

الكتاب مفيدٌ.
إن هذا
َ

األول:
النّشاط ّ
( عيّن )
عزيزي ّ
سؤال اآلتي:
الطالب هيّا بنا نعيّن البدل في ال ّ
عيّن البد َل ونوعه في الجمل اآلتية:
قرأتُ
الكتاب مقدّمت َه.
َ
المتحف تنظي ُمه.
راقنا
ُ
المرء بأصغريه :قلبِه ولسانِه.

النشاط الثاني:
( ِصل )
ْ
ب بالجملة المناسبة المخطوط تحت كلمتها:
صل ك ّل إعرا ٍ
* قال تعالى  « :فيه آيات بيّنات مقا ُم إبراهيم
ومن دخله كان آمنًا».
		

 بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة. -بدل بعض من كل مرفوع وعالمة رفعه الض ّمة.

صه في العمل.
* أعجبني العام ُل إخال ُ
صرا َ
ط المستقيم
* قال تعالى « :اهدنا ال ّ
صرا َ
ط الذين أنعمت عليهم».

 بدل اشتمال مرفوع وعالمة رفعه الض ّمة.ي منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 -بدل مطابق تفصيل ّ

«إن للمتّقين ً
* قال تعالىّ :
مفازا حدائقَ وأعنابًا»
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النّشاط الثّالث:
( قيّم )
صوب األخطاء الواردة في الجمل اآلتية معللاً :
ّ
يعجبني المعلّ ُم أسلوبَه.
كتاب البخالء وكتاب البخالء :قرأتُ في العطلة كتابين.
َ
قرأتُ الجريدة َ نصفُها.
سيف هللا المسلول خالدَ ُ
بن الوليد بشجاعته.
رف
ُ
ُ
ع َ

الرابع:
النّشاط ّ
( ركّب )
عزيزي ّ
ت المبعثرة اآلتية جملاً مفيدة تحتوي بدلاً :
نكون من الكلما ِ
الطالب دعنا ّ

مفهوم التّوكيد وغرضه:
التّوكيد:هو لفظ تابع لما قبله (المؤ ّكد) ،ويُذكر لتقوية المؤ ّكد ،وتأكيد حكمه دفعًا لل ّ
شك.
أركان تركيب التوكيد = المؤ ّكد  +التوكيد
شعرك طوي ٌل طوي ٌل
مثال :
َ
آسف
أنا
أنا
:
مثال
ٌ

(طوي ٌل مؤ ّكد ـــ طوي ٌل توكيد )
ـــ أنا توكيد )
(أنا مؤّ كد
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نوعا التّوكيد
اللفظي :بتكرار اللفظ سواء أكان حرفًا،
التّوكيد
ّ
أم اس ًما ،أم فعلاً  ،أم جملةً.

المعنوي :لفظ يذكر لتأكيد ما قبله وتقويته
* التّوكيد
ّ
بألفاظ خاصة ،وترتبط هذه األلفاظ بضمير يعود على
المؤ ّكد والضمير يجب أن يطابق المؤ ّكد في التّذكير
والتّأنيث والعدد.

ٌ
ض ّمة
صادق :خبر مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ّ
الظاهرة على آخره.

مثال :قابلتُ المدير نفسه

ٌ
صادق صادقٌ.
مثال :أخوك

ي منصوب وعالمة نصبه الفتحة
نفسه :توكيد معنو ّ
ّ
الظاهرة على آخره
ي  :نفس ،عين ،كال-كلتا،
* ألفاظ التّوكيد المعنو ّ
جميع ،عامة

صادقٌ :توكيد لفظي مرفوع وعالمة رفعه
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره.
ال ّ

إضاءات
عرب حسب موقعها من الجملة ،وما بعدها مضاف إليه.
إذا أضيفت كال وكلتا إلى اسم ظاهر ت ُ َ
مثل  :قال تعالى  « :كلتا الجنتين آتت أكلها»
ض ّمة المقدرة على األلف.
كلتا :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
( لم تتصل (كلتا) بضمير)
أما إذا أضيفت إلى ضمير تُعرب إعراب المثنى وتس ّمى ملحقُا به
صتين كلتيهما.
مثل  :قرأتُ الق ّ
ي منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنّه ملحق بالمثنى وهو مضاف ،والهاء ضمير
كلتيهما  :توكيد معنو ّ
متصل مبني في محل جر باإلضافة.
(اتّصلت (كلتا) بضمير)

النّشاط الخامس:
( صنّف وأعرب )
ي في الجمل اآلتية وأعربهما إعرابًا تا ًّما:
ي والمعنو ّ
عيّن التّوكيد اللفظ ّ
ْ
صيف.
بدت األرض وال ّ
سماء كلتاهما فرحتان بقدوم ال ّ
الرسميّةُ اللغةُ العربيّةُ.
لغتنا ّ
رأيتُ جاللةَ
سه.
ِ
الملك نف َ
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األول:
النّشاط
اإلثرائي ّ
ّ
(صنّف)
تمعّن في الجمل واستخرج عدد الجمل التي تحتوي بدلاً  ،وتوكيدًا معنويًّا و توكيدًا لفظيًّا:
قرأتُ الكتاب نصفه

يا باغي الخير أقبل أقبل

أنا أنا الذي أحرز الهدف

كل إنسان مسؤول عن أفعاله

كتبتُ األوراق كلّها

ال ال تغضب

كلتا الشقيقتين تنبذان العنف

حضر المدعوون جميعهم

الطالب نشيط نشيط

حرر القائد صالح الدين القدس

صين كليهما
شاهدنا الل ّ

إياك إياك وقول ّ
الزور

صبر مفتاح الفرج
صبر ال ّ
ال ّ

قرأتً القرآن كلّه

الجنوبي تاريخه
أعجبنا المسرح
ّ

دعوت طالب صفي أكثرهم

احذر الدّهان الدّهان

وجدتُ المال عينه

اإلثرائي الثاني:
النّشاط
ّ
1

2

4

3

 .1بي ّْن نوع التّوكيد في قوله تعالى “ :إذا د ّكت األرض د ًكا د ًكا”.
 .2حدد التّوكيد مع بيان نوعه في قوله تعالى “فسجد المالئكة كلّهم أجمعون”.
 .3أعرب ما تحته خط إعرابًا تا ًما في الجملة اآلتية :نحن نحترم القوانين كلّها».
 .4هات جملة من إنشائك تحتوي توكيدًا معنويًا.

اتي:
التّقويم الذّ ّ
( قيّم نفسك )
نعم

المعيار

ع البدل والتّوكيد.
* أمي ُّز أنوا َ
ب األخطا َء النّحويّة المتعلّقة بالبدل والتّوكيد.
*
أصو ُ
ّ
* أُ
عرب البد َل والتّوكيد إعرابًا تا ًما.
ُ
* أُ ّ
ف البد َل والتّوكيد في جمل مفيدة.
وظ ُ
* أستخر ُج البد َل والتّوكيد من الجمل والنّصوص.
36

ال

الوحدة الحادية عشرة
االسم المقصور والمنقوص والممدود ()58-49
ماذا سأتعلّم:
ف مفهوم ك ّل من االسم المقصور ،والمنقوص ،والممدود.
 ّأتعر ُ
 ّف االسم المقصور ،والمنقوص ،والممدود،في جمل من إنشائي .
أوظ ُ
ط االسم المنقوص ،والمقصور،والممدود ،ضب ً
 أضب ُطا صحي ًحا.
أعرب االسم المنقوص ،والمقصور ،والممدود ،إعرابًا تا ًما.
ُ

عنوان الدّرس:
االسم المقصور واالسم المنقوص واالسم الممدود

م

ر

و

ص

ا

م

م

ق

ق

ل

ن

غ

د

م

ع

ق

و

ص

و

د

التّمهيد
عزيزي ّ
كون:
الطالب :باالستعانة بصندوق الحروف ّ
ص َر.
اسم المفعول من الفعل قَ َ
ص.
اسم المفعول من الفعل نَقَ َ
اسم المفعول من الفعل َمدّ.
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تذكّر عزيزي ال ّ
طالب ّ
أن:
معرب مختو ٌم بألف ثابتة ،تأتي على صورة ياء غير منقوطة أو قائمة ويعرب
*االسم المقصور:هو اس ٌم
ٌ
ّ
وجرا.
بحركات مقدّرة على آخره؛ للتعذ ِر رفعًا ونصبًا
ً
معرب مختو ٌم بياء ثابتة غير مشددة مكسور ما قبلها ،وتُعرب بحركات
* االسم المنقوص :هو اس ٌم
ٌ
والجر ،وبحركة ظاهرة في حالة النّصب .وإذا جاء االسم
الرفع
ّ
مقدّرة على آخرها للثّقل ،في حالتي ّ
والجر مثل هذا ناجٍ من الخطر ،فهو مرفوع
الرفع
ّ
المنقوص:نكرة وغير مضافٍ تُحذف ياؤه في حالتي ّ
على أنّه فاعل ،ومثل مررتُ
(جار) نكرة غير مضاف في حالة جر ف ُحذفت ياؤه ،ولذلك حذّفت
جار ،فـ
بنهر ٍ
ٍ
ٍ
ً
ياء االسم المنقوص لف ً
وعوض عن الياء المحذوفة بتنوين الكسر ويُس ّمى تنوين ال ِعوض .وتثبت
ظا وكتابةّ ،
قلب عائشةَ خاليًا من ك ّل ضغينة.
ياؤه إذا جاء منصوبًا تثبت ياؤه؛ مثل سيظ ُّل ُ
*االسم الممدود :هو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة،ويعرب بحركات ظاهرة على آخره دائماً.

األول:
النّشاط ّ
( استخرج )
استخرج االسم المقصور ،واالسم المنقوص ،واالسم الممدود في الجمل اآلتية:
َّ
إن الفتى المجد ذو ه ّمة عالية .
سيبقى األردن سدًا منيعًا في وجه األعداء.
قالت أمي :ما زالت ذكرى األيام المدرسيّة حيّة في ذهنها.
قال تعالى( :يوصيكم هللا في أوالدكم للذ ّكر مثل ّ
حظ األنثيين).

النّشاط الثّاني:
( علّل )
عزيزي ّ
الطالب علّل ما يأتي:
صا؟
لم ال تُعدَّ الكلمات اآلتية اس ًما
مقصورا واس ًما منقو ً
ً
َ
 -1إلى
 -2قضى
 -3متى
 -4لقي
 -5زراعي
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النّشاط الثّالث:
(و ّ
ظف )
اعط أمثلة على األسماء المقصورة ،واألسماء المنقوصة ،واألسماء الممدودة ،ووظفّها في جمل مفيدة من
ِ
إنشائك.

الرابع:
النّشاط ّ
( اضبط )
اضبط أواخر الكلمات المخطوط تحتها:
ار :طويت صفحةَ ماض قاس ألبحر نحو مستقبل متفائل.
 .1قال الب ّح ٌ
ّ
إن حطام السفينة الطافي على سطح البحر كثير.
احذر ما في الغابة من أفاع.

النّشاط الخامس:
نون األسماء )
( ّ
عزيزي ّ
الطالب ضعِ التنوين في مكانه المناسب:
 .1أنز َل هللا القرآن هدى للنّاس.
 .2هذا قاض عادل.
 .3نرى في قريتنا بناء ضخما.

سادس:
النّشاط ال ّ
( أعرب )
أعرب عزيزي ّ
الطالب الكلمات المخطوط تحتها إعرابًا تا ًما:
 .1قال تعالى“ :قد بدت البغضا ُء من أفواههم».
قاض».
 .2قال تعالى”:فاقض ما أنت ٍ
 .3ما زال حطام السفينة طافيًا على سطح البحر.
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اتي:
التقويم الذّ ّ
نعم

المعيار
أمي ُّز بين االسم المقصور واالسم المنقوص واالسم الممدود.
أستخر ُج االسم المقصور واالسم المنقوص واالسم الممدود في الجمل.
ط االسم المقصور واالسم المنقوص واالسم الممدود ضب ً
أضب ُ
طا صحي ًحا.
أعرب االسم المقصور واالسم المنقوص واالسم الممدود إعرابًا تا ًّما.
ُ
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ال

ملحق اإلجابات
األول ص4
إجابة النّشاط ّ
ليس ينـ
كفكف د
َ
ْ
ُموعك َ

ــفعُ َك البكــــا ُء وال العوي ُل

كفكف :ردّ الدّمع.
صراخ بصوت عا ٍل.
العويل :البكاء وال ّ
ْ
سبيـــــ َل
واس
ْلــــــك به ّم َ
تـــك ال ّ
ه ّمتك :عزيمتك وإرادتك.
التأوه ) الواردة في البيت اآلتي:
 -1معنى كلمة (
ّ
ُ
عمـ
أفنيت يا
َ
مسكين ُ
أ -التّألم

ـــــــــــــر َك بالت ّ
ـــــــــــأو ِه وال َحزَ ْن
ّ
َ

ب -التّحسر

ج -البكاء

صراخ
د -ال ّ

 -2ليس من معاني التركيب (مكتوف اليدين) الواردة في البيت اآلتي:
مكتوف اليَدَيـْــ
ْت
وقعد َ
َ
أ -الكسل
ج -التّواكل

حاربَني َّ
الز ْ
من
ــــن تقولَ :
ِ

ب -عاجز عن المبادرة
د -النّهوض

النّشاط الثّاني ص5
كفكف دموعك :كفكف دموعك أمام فقرك وانهض للعمل.
مقصده نبيل :ال تسئ ّ
الظ ّن باآلخرين ،وافترض أن مقصدهم نبيل.
ويترك ّ
للطالب

النّشاط الثّالث ص5
هض وال تشكُ ّ
الزمـــــا
وا ْن ْ

نَ  ،فما شكا إال الكسو ُل

الرابع ص6
النّشاط ّ
ما ض َّل ذو أمــــ ٍل سعى

يو ًمــــــــــا وحكمتُــــهُ الدّليــــ ُل
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ساعين نحو أهدافهم.
الفكرة :االسترشاد بالحكمة نهج ال ّ
كـــــلاّ وال خـــاب امـــــــــر ٌؤ

قصــــــــدُهُ نبيـــــ ُل
يو ًمــــا و َم ِ

الفكرة :صاحب الهدف النّبيل يسعى لتحقيق آماله بعزم.
ما لم تق ْم بالعبْ ِء أ ْنـــ

ــت ،فَ َم ْ
ـــن يقو ُم بـــــــ ِه إذَ ْن
َ

الفكرة :الدّعوة إلى المبادرة ونبذ االتّكاليّة.

النّشاط الخامس ص6
هض وال تشكُ ّ
الزمـــــا
وا ْن ْ

َن ،فما شكا إال الكسو ُل

األساليب اإلنشائيّة من أمر ونهي ونفي ،وضوح المعاني ،عنصر الحركة (انهض) ،تصوير ّ
الزمان باإلنسان
المشتكى إليه.
أفنيتَ يا مسكينُ عُمـ

َ
ـــــــــــــركَ بالت ّ
ــــــــز ْن
ـــــــــــأو ِه وال َح
ّ
َ

ي النّداء ،سهولة األلفاظ ،ووضوح المعاني.
األسلوب اإلنشائ ّ
بالعب ِء أ ْنـــ
ما لم تق ْم
ْ

ــتَ  ،فَ َم ْ
ـــن يقو ُم بـــــــ ِه إذَ ْن

صادقة ،عنصر الحركة (تقم ،يقوم).
ي االستفهام ،سهولة األلفاظ ،ووضوح المعاني ،والعاطفة ال ّ
األسلوب اإلنشائ ّ

سادس ص8
النّشاط ال ّ
-1معنى كل من الكلمات اآلتية:
أزف :اقترب
عزائمكم :اله ّمة
ّ

الرطب
يّ :
النّد ّ

 .2الفكرة الرئيسة في األبيات.
األمل المعقود على كاهل ال ّ
شباب في الوطن.
األول؟
 .3ال ّ
سمة األسلوبيّة الواردة في البيت ّ
ي ،وقل).
األساليب اإلنشائيّة من األمر في (ح ّ
صوت.
 .4مثال على الحركة وال ّ
أزف ،دفع
الحركة:
ّ

ي
ال ّ
صوت :قل ،ح ّ
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اسم الدّرس :النّمور في اليوم العاشر
األول ص11
النّشاط ّ
فرق في المعنى:
ّ
سا شديد الحزن.
ظ َّل واج ًما :عاب ً
ِّ
سا.
مقطب الجبين :ض ّم حاجبيه عبو ً
(المروض) هو:
ي لكلمة
ّ
-1الجذر اللغو ّ
أ) روض

ب) ريض

ج) رضض

رض
د)
ّ

ي لكلمة (إشفاق) هو:
 -2الجذر اللغو ّ
أ) شقق

ب) شفق

ج) أشفق

د) فاق

ضد الكلمات اآلتية:
ابتع ْد اقتربْ
أنتهي أبدأ

النّشاط الثّاني ص11
النّمر
المواطن المقهور في مجتمعه

القفص
العبوديّة

الغابات
الحريّة
ّ

النّشاط الثّالث ص11
ع النّمر
* سار َ

عنصر حركة

* قلّ ْد ُمواء القطط
* ظ َّل واج ًما مق ّ
طب الجبين
المروض عن القفص
* ابتع َد
ّ
* قلّ ْد نهيق الحمار

عنصر صوت

ق
* سأصف ُ
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الرابع ص12
النّشاط ّ
ال ّ
شخوص
المروض.
ّ

ّ
الزمان
العصر الحديث.

القفص

المكان

النّمر.

األحداث
المروض للنّمر ،وإهانته
استعباد
ّ
بطلب عدد من األمور التي ال تليق
بالنّمر استهزا ًء.

النّشاط الخامس ص12
الحوار
ي
خارج ّ
ي
خارج ّ

المثال
هأنذا قلّدتُ ُمواء القطط.
سأموت ولن أنفّذَ طلبك.

سادس ص12
النّشاط ال ّ
في اإلثبات نقول :بلى
في النّفي نقول :كل

سابع ص12
النّشاط ال ّ
ع النّمر إلى تقليد ُمواء القطط.
اقترب
ما إن
مر ،حتّى سار َ
المرو ُ
َ
ّ
ض من النّ ِ
المروض نحو قفص النّمر با ِس َم الوجه وديعًا ،وقال للنّمر :أال تُريد أن تأكل؟
 أقبلّ
 أنا النّمر الذي تخشاه حيوانات الغابات ،أقلّد الحمار!-سأُلقي مطل َع خطبة ،وحين أنتهي صفّق إعجابًا.

النّشاط الثّامن ص13
صحيحة وإشارة ( )xأمام العبارة الخاطئة في ما يأتي:
ضع إشارة (√) أمام العبارة ال ّ
مروض تعني مربّي الحيواناتx.
 كلمة ّللحريّةx.
 حاول النّمر أن يتذ ّكر الغابات شوقًاّ
 العنصر الذي توافر في عبارة (واندفع ينهق مغمض العينين) عنصر الحركةx. من ال ّشخصيّات الواردة في القصة ابن النّمرx.
صة الحريّة√ .
 مغزى الق ّ44

اسم الدّرس :كتابة المقالة
األول ص15
النّشاط ّ
نوع المقالة مقالة(اجتماعيّة).
عناصر المقالة:
المقدّمة :جاءت في (ال شيء يُضيع ملكات ال ّ
ويقرب
شخص ومزاياه كتشاؤمه في الحياة ،وال شيء يبعث األمل،
ّ
من النّجاح ويُنَ ِ ّمي الملكات ،ويبعث على العمل النّافع لصاحبه وللنّاس ،كاالبتسام للحياة ،ليس المبتسمون للحياة
أسعد حاالً ألنفسهم فقط ،بل هم كذلك أقدر على العمل ،وأكثر احتماالً للمسؤولية ،وأصلح لمواجهة ال ّ
شدائد،
صعاب ،واإلتيان بعظائم األمور التي تنفعهم ،وتنفع النّاس).
ومعالجة ال ّ
العرض تض ّمن مجموعة من األفكار:
 الفارق الكبير بين البسمة الحقيقيّة والمصطنعة. العبوس مخالف لقانون الطبيعة القائم على البسمة.المنظار الذي ينظر منه ك ّل من العابس والباسم.الخاتمة :الدعوة إلى التّبسم ،وعدم االكتراث لعوارض الحياة( ،ولنبسم للحياة ولو ت َ َكلُّفا ً ينقلب التكلّف بعد حين
تَ َ
صانع في عمله ،وابسم ألوالدك وأنت تربيهم ،وابسم للتّاجر وأنت تعامله ،وابسم
طبُّعاً ،ابسم للطفل في مهده ،ولل ّ
صعوبة تعترضك ،وابسم إذا نجحت ،وابسم إذا فشلت ،وانثر البسمات يمينا ً وشماالً على طول ّ
الطريق؛ فإنك لن
لل ّ
تعود للسير فيه).
عوامل نجاح المقالة وتأثيرها في المتلقّي.
سم ،اختيار ألفاظ تتناسب ومحتوى الموضوع ،التّسلسل في
اختيار عنوان شائق ومحبّب إلى النّفوس وهو التب ّ
الخلو من األخطاء اللغوية واإلمالئيّة.
عرض األفكار،
ّ

النّشاط الثّاني ص16
د .جميع ما ذكر.

النّشاط الثّالث ص17
يعدُّ المحتوى كل ما يريده الكاتب ذكره في المقالة .
المحتوى هو :عدد من الفقرات تشرح بإسهاب كبير أفكار الكاتب.
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الرابع ص19
النّشاط ّ
صة القصيرة
الق ّ

من عناصرها ّ
الزمان
يجب مراعاة سالمة اللغة فيها.
قائمة على مجموعة من األحداث.
تعتمد على الحوار.
الخلو من األخطاء اإلمالئيّة والنّحويّة.
يجب مراعاة
ّ
المقدمة فيها نوع من التّشويق والمهارة التّصوير
ي والتّشبيه.
الفن ّ

المقالة

يجب مراعاة سالمة اللغة فيها.
تحتوي المحتوى الذي يبرز فيه فكرة الكاتب.
هدفها إيصال فكرة خاصة أو عامة.
الخلو من األخطاء اإلمالئيّة والنحويّة.
يجب مرعاة
ّ
مقدمتها ممهدة ومهيّئة للموضوع وال يشترط فيها
صور الفنيّة.
ال ّ

صة
اسم الدرس :كتابة الق ّ
األول ص20
النّشاط ّ
صة
عناصر الق ّ
-1الشّخوص:

الرئيسة :األجنبيّة ،والفلاّ ح.
الرجل المرافق للمرأة األجنبيّة ،وزوجة الفلاّ ح.
الثّانويّةّ :
النّامية :المرأة األجنبيّة.
الثّابتة :بقيّة الشخصيّات.
ّ -2
الزمان :العصر الحديث.
 -3المكان :في منزل فالح على قمة الجبل.
 -4األحداث :ع ِلقت سيّارة جيب في منطقة وعرة غير معبّدة على قمة الجبل.
ّ
سيقطعون أوصالها حين يعلمون أنّها أجنبيّة.
جوف المرأة األجنبيّة من س ّكان المنطقة لظنّها أنّهم
ارتاحت المرأة بعدما علمت بطيبة س ّكان القرية.
 -5ال َحبكة :خوف المرأة من الفالح وزجته حين استقبلوها.
 -6الح ُّل :اطمئنان المرأة وتصويب رأيها ّ
بأن س ّكان القرية متسامحون.

النّشاط الثّاني ص21
الحفيد

46

النّشاط الثّالث ص22

الحفيد والجدّ

الرابع ص22
النّشاط ّ

صندوق.
حين أخبر الجدّ حفيده بوجود كنز في ال ّ

النّشاط الخامس ص22
ي بين الجدّ والحفيد.
الحوار الخارج ّ

سادس ص22
النّشاط ال ّ
صندوق ولم يج ْد الكنز.
ي عنما فتح الحفيد ال ّ
ظهر ال ّ
صراع الداخل ّ

سابع ص22
النّشاط ال ّ
النّهاية مفتوحة على شكل سؤال.

النّشاط الثّامن ص23
فما كان مني إال ْ
أن احتضنتُ جدّي طويلاً وأنا أردّد:
أن أحاف َ
أحبّك جدي وأعدك ْ
ق ما بقيتُ .
كنزك العظيم .كنز جدي با ٍ
ظ على ِ

النّشاط التّاسع ص23
خاطئة
صحيحة
صحيحة

النّشاط العاشر ص23
صة :الحوارّ ،
الزمان ،المكان ،ال ّ
صراع والعقدة.
شخوص ،األحداث ،ال ّ
الق ّ

الخلو من األخطاء اللغو ّي ،واإلمالئيّة ،عالمات الترقيم.
النص جمالاً  :جمال األسلوب ،سالمة اللغة،
ما يزيد
ّ
ّ
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اسم الدّرس :الروبوت األديب
األول ص24
الّنشاط ّ
 -1بإنتاج آلة ذكيّة قادرة على صناعة ّ
الفن واإلبداع.
 -2رسم اللّوحات ،وكتابة الموسيقى واألدب.
صناعيّة لتكوين قصيدة تستجيب للقواعد النّحويّة
 -3تقديم(  )11ألف ّ
ي إلى شبكة من الخاليا العصبيّة ال ّ
نص أدب ّ
مزودة بكاميرا مراقبة ،وجهاز تحديد المواقع ،وميكروفون،
التي استطاعت اكتسابها .وقد ج ّهز العلماء سيّارة ّ
ي ،بعد سفر
ي ،لتسمح للبيانات التي تصل إلى الخاليا بإنتاج ّ
وساعة متّصلة كلّها بالذّكاء ال ّ
نص سرد ّ
صناع ّ
من نيويورك إلى نيوأورليانز.
ّ
صغيرة ،فيها وصف موجز للمناظر ّ
والطريق ،وجاءت أبعد ما
الطبيعية والوقت
 -4لم تتعدَ سلسلة من الفقرات ال ّ
تكون عن كونها تحفة أدبيّة.
 -5اليابان.

النّشاط الثّاني ص25
َحلم الباحثين بإنتاج آلة قادرة على أنتاج ّ
الفن واإلبداع.
المجاالت التي دخلتها اآللة
ي.
قدرة اليابان على إنتاج رواية مشتركة بين البشر والذّكاء ال ّ
صناع ّ
ي.
نجاح جزئي للروبوت في إنتاج ّ
نص أدب ّ
حلم الباحثين بإنتاج آلة قادرة على أنتاج ّ
الفن واإلبداع.

النّشاط الثّالث ص25
ي إلى شبكة من الخاليا
الحقيقة :وأجرت غوغلتجاربها عام(  )2016من خالل تقديم(  ) 11ألف ّ
نص أدب ّ
صناعيّة لتكوين قصيدة.
العصبيّة ال ّ
ي فنّان آخر.
الرأي:يكون الذّكاء ال ّ
ّ
ي فنانًا مثل أ ّ
صناع ّ

األنشطة اإلثرائيّة :ص26
-1
ج
و
ا
ئ
ز

خ
ي
ا
ل
أ

ي
م
ل
ع
د

ن
ف
ل
ا
ب

ا
ن
ة
ي
َ
ي
ْ
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ب -التّقويم
سابق:
-1العنوان المناسب
للنص ال ّ
ّ
ب) الذّكاءات المتعددة

أ) ذكاء اإلنسان

د) اإلرادة تصنع المعجزات

الرواية الجديدة
ج) ّ

ي في إنتاج األدب:
 -2ال ّ
سنة التي أجرت فيها غوغل تجربة الذكاء ال ّ
صناع ّ
أ) 2009

ب) 2016

ج) 2019

د) 2018

صة:
 -3ليس من األدوات التي استخدمتها العلماء في تجهيز سيّارة تجربة كتابة الق ّ
أ) كاميرا مراقبة

ب) جهاز تحديد المواقع ج) الهاتف

د) ميكروفون

اسم الدّرس :النّعت
األول ص27
النّشاط ّ
تركيب النّعت
سحاب مثقلٌ.
سماء
ٌ
في ال ّ
شجر ِة ّ
الكلمةُ ّ
الطيّبةُ كال ّ
الطيّب ِة
ثمارها نافعة.

المنعوت
سحاب
الكلمة
ال ّ
شجرة

مثق ٌل
ّ
الطيّبةُ
ّ
الطيّبةُ

النّعت

المعنى الذي أفاده
التّخصيص؛ ألنّه نكرة.
التّوضيح؛ ألنّه معرفة.
التّوضيح؛ ألنّه معرفة.

النّشاط الثّاني ص28
تركيب النّعت

ت اللّجنةُ
َمنح ِ
ُ
األولمبيّة العبًا
أردنيًّا ميداليّةً ذهبيّةً.

قرأتُ كتابين علميّين
صيفيّة.
في العطلة ال ّ

المنعوت

النّعت

طابق ما قبله في:

اللجنة

األولمبيّة

(الرفع)،
اإلفراد والتّأنيث ،واإلعراب ّ
والتّعريف.

العبًا

أردنيًّا

اإلفراد ،والتّذكير ،واإلعراب
(النّصب) ،والتّنكير.

ميداليّةً

ذهبيّةً

اإلفراد ،والتأنيث ،واإلعراب
(النّصب) ،والتنكير.

كتابين

علميّين

التثنية ،والتّذكير ،واإلعراب
(النّصب) ،والتّنكير.

العطل ِة

صيفيّ ِة
ال ّ

(الجر)،
اإلفراد ،والتّأنيث ،واإلعراب
ّ
والتّعريف.
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النّشاط الثّالث ص28
نعت مفرد نكرة مجرور:مررتُ بطف ٍل سعيدٍ.
صةُ األدبيّة ممتعةٌ.
نعت يفيد التّوضيح:الق ّ
إن ّ
ّ
نعت جمع مؤنث معرفة منصوبّ :
بينهن مخلصات.
ت على المودّة
ت الحريصا ِ
الطالبا ِ

الرابع ص28
النّشاط ّ
المخلصُ ،محبًّا ،الصادقةُ.
الحريص،
البار،
الحقيقيّةَُّ ،
َ
َ

النّشاط الخامس ص29
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره.
التّكاف ُل :مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ال ّ
ض ّمة.
االجتماعي :نعت مرفوع و عالمة رفعه ال ّ
ُّ
المحبةَ :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره.
صادقةَ :نعت منصوب و عالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره.
ال ّ
العام َل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره.
المتقن :نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
َ
الظاهرة على آخره.

سادس ص29
النّشاط ال ّ
الجملة

المعطوف

المعطوف عليه

حرف العطف وفائدته

محمدٌ

الواو :الجمع والمشاركة

يسجدُ اإلما ُم فَالمأمو ُم.
عمر.
بكر ثم
ُ
تولّى الخالفةَ أبو ٍ

أبو بكر

المأمو ُم
عمر
ُ

الفاء :التّرتيب والتّعقيب
ث ّم :التّرتيب والتّراخي

تزوجْ هندًا أو أخت َها.
ّ

هندًا

أخت َها

أو :التّخيير

ي َو ُم َح َمدٌ.
َح َ
ض َر عل ٌ

ي
عل ٌّ
اإلما ُم
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سابع ص30
النّشاط ال ّ
ﺍﻟﻭﺍﻭ

ﺍﻟﺗّﺭﺗﻳﺏ
ﻭﺍﻟﺗّﻌﻘﻳﺏ

ﺍﻟﻔﺎء

ﺛ ّﻡ

ﺍﻟﺗّﺭﺗﻳﺏ
ﻭﺍﻟﺗّﺭﺍﺧﻲ

ﺍﻟﺟﻣﻊ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

النّشاط الثّامن ص30
ف عند أحد.
ما الفكرة العا ّمة من
ّ
النص؟ الحياة مستمرة ال ت َ ِق ُ
النص:
 استخرج منّ
-1حرف عطف :ث ّم ،أمَ ،و
-2معطوفًا :فرحت.
-3معطوفًا عليه :أحزنت.
أعرب ما تحته خط.مستمرة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
ي.
ث َّم :حرف عطف مبن ّ
منصوب وعالمةُ نصب ِه الفتحةُ.
معطوف
سائرة  :اس ٌم
ٌ
ٌ

النّشاط التّاسع ص31
تراكيب النّعت
َّ
إن العم َل الممت َع أقضي فيه ُج َّل وقتي.
البيتُ الواس ُع مرغوب
ٌ
محمدٌ
نشيط.
طالب
ٌ
ّ
الناس.
جيب مقبو ٌل عند
الب النّ ُ
الط ُ
ِ

تراكيب العطف
عين.
ي مسر َ
جاء محمدٌ وعل ٌ
درستُ ثم قرأتُ
الكتاب.
َ
درست؟
ألعبت أم
َ
َ
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اسم الدّرس :البدل والتّوكيد
ممنوع التّدخين ،قف ،إعادة التّدوير

(عنوان الدّرس البدل)

األول :ص33
النّشاط ّ
مقدمته

بدل بعض من كل؛ ألنّه
جزء محسوس من
ال ُمبدل منه

تنظيمه

بدل اشتمال؛ ألنّه جزء غير
محسوس من ال ُمبدل منه

قلبه

بدل تفصيل؛ ألنّه
مطابق ويفصل لل ُمبدل
منه

النّشاط الثّاني ص33
* بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ّ

* بدل بعض من كل مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ض ّمة.
* بدل اشتمال مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ض ّمة.
* بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

النّشاط الثّالث ص34
َّ
(ألن ال ُمبدل منه (المعلّ ُم) فاعل مرفوع).
* أسلوبُه
كتاب ( َّ
ألن ال ُمبدل منه (كتابين) مفعول به منصوب).
*
َ
َّ
(ألن ال ُمبدل منه (الجريدة َ) مفعول به منصوب).
* نصفَها
َّ
* خالدُ
(سيف) نائب فاعل مرفوع).
(ألن ال ُمبدل منه
ُ

الرابع ص34
الّنشاط ّ
الحاسوب شاشتَه.
أصلحتُ
َ

بد ُل بعض من كل

أنعشني العطر أري ُجه.

بد ُل اشتمال

َ
فلسطين ستبقى القدس عاصمةُ.

بد ُل مطابق

يعجبُني أه ُل البادي ِة فراستُهم.

بد ُل اشتمال
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النّشاط الخامس ص35
رأيتُ جاللةَ
سه.
ِ
الملك نف َ
ي منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره.
نفسه :توكيد معنو ّ
بَ ْ
يف.
ان
دت
األرض وال ّ
ص ِ
بقدوم ال ّ
ُ
ِ
سما ُء كلتا ُهما فَ ِر َحتِ ِ
ي مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنّه ملحق بالمثنى وهو مضاف ،والهاء ضمير متّصل
كلتاهما :توكيد معنو ّ
ي في محل جر باإلضافة.
مبن ّ
الرسميّةُ اللغةُ العربيّةُ.
لغتنا ّ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره.
ي مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
العربيّة :توكيد لفظ ّ

األول :ص36
النّشاط
اإلثرائي ّ
ّ
ي5
التّوكيدُ المعنو ّ
ي7
التّوكيدً اللفظ ّ
البد ُل 4

اإلثرائي الثّاني :ص36
النّشاط
ّ
األرض د ّكا د ّكا»
ت
“ .1إذا دُ ّك ِ
ُ

(توكيد لفظيّ)

ي.
 .2كلّهم أجمعين:توكيد معنو ّ
“ .3إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 ----- .4يترك للطّالب

اسم الدّرس :االسم المقصور واالسم المنقوص واالسم الممدود
األول ص38
النّشاط ّ
 - 1الفتى
-2األعداء
 -3ذكرى
 -4األنثيين
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النّشاط الثّاني ص38
 -1ألنَّها حرف جر
 -2ألنَّها فعل
 -3ألنَّها اسم استفهام
 -4ألنَّها فعل
 -5ألنَّها ياء ُمشددة

الرابع ص39
النّشاط ّ
قاس
-1
ماض ٍ
ٍ
ّ -2
افي
الط َ
 -3أفاعٍ

النّشاط الخامس ص39
 -1هدًى
قاض عاد ٌل
ِ -2
 -3بنا ًء ضخ ًما

سادس ص39
النّشاط ال ّ
ض ّمة ّ
الظاهرة.
 .1البغضا ُء :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ض ّمة المقدّرة على الياء المحذوفة ،والتنوين تنوين العوض.
.2
قاض :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ٍ
 .3طافيًا :خبر ما زال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
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تم بحمد هللا

55

