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القراءة :اإلحسان إىل األهل
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
عظيم
أجر
الرجل إىل أهل بيته من النِّساء:
ٌ
كاألم ،والزوجة ،واألخت ،واالبنة؛ يَتتب عليه ٌ
ِّ
إحسان ّ
الع َج ُم َوالدَّ ال َل ُة
اتَّقى اهلل :خاف اهلل
أك َم ُل ُالؤمنني :أحسنهم وأَتُّهم إيامنًا
س :ف ِّرق يف اْلعنى يف ما َتته خ ٌّط:
 واْلرأة راعي ٌة يف ِبيت زوجها

ج :دار أو منزل

ت ِّ
الشعر عىل الس ّبورة
 -كتبت بي َ

ج :جز ٌء أو سط ٌر من القصيدة

ِ
ياركم خياركم لنسائهم
 وخ ُ -أمامي ِخيارات متعدِّ د ٌة

ج :أحسن وأفضل
ج :اختيارات

س :هات ضد الكلمتْي اآلتيتْي من األحاديث الَّشيفة:
ر ٌ
جال :نسا ٌء

أساء :أحسن
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س :و ِّظف الكلامت اآلتية يف ُج ٍل من إنشائك:
 مس ٌؤول

كل إن ٍ
ٌ
جُّ :
مسؤول عن أقواله وأعامله
سان

 -خل ٌق

ظيم
ج :اإلحسان إىل األخوات خل ٌق ع ٌ

 -استوصوا

ج :استوصوا بأبنائكم عل ًام وأد ًبا

ِ
ِ
تعبريه
اجلملة من
تنبيه :هذا مثال لكيفية توظيف الكلمة يف مجلة ،وعىل الطالب إنشاء

ال َفهم و ِ
تيعاب
االس
ُ
ُ َ

س :ما اْلطلوب من اإلمام ،والرجل ،واْلرأة كام ورد يف اْلديث النبو ِّي األول؟
ج :أن يقوم ك ُّل واح ٍد منهم بواجباته ومسؤولياته ب ٍ
أمانة وإٍ
ٍ
خالص.
ّ
س :ما ثواب من أحسن إىل بناته وأخواته كام ورد يف اْلديث ال ّثاين؟
ج :من أحسن صحبتهن واتقى اهلل فيهن فله اْلنة.
س :بعد دراستك اْلديث ال ّثالث ،أجب ع ّام يأيت:
 -بم يكتمل اإليامن؟

ج :يكتمل بحسن اخللق

 ارشح قوله ﷺ" :خياركم خياركم لنسائهم"ً
تعامال مع أهل بيته من النّساء سواء أكانت األ ّم أم الزوجة
الرجال
ج :أفضلكم وأحسنكم هم أحسن ِّ
األحق بحسن اخللق والتّعامل.
أم األخوات أم البنات ،والسبب :ألن األهل هم
ُّ
صورا من
س :أوىص الرسول ﷺ اآلباء واألزواج واإلخوة وغريهم بأن يستوصوا بالنساء .اذكر
ً
بيئتك وجمتمعك
رب باأل ِّم واإلحسان إليها ،تقدير الزوجة ومساعدهتا ،صلة الرحم مع األخت وزيارهتا ،العطف
ج :ال ُّ
عىل البنت وحسن تربيتها
س :ما األثر الذي تركته األحاديث يف نفسك؟
عظيم وهو دخول اْلنّة
أجر
ٌ
ج :علمت أن اإلحسان إىل األخوات والبنات له ٌ
https://cutt.us/talakheesjo
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اكيب َواألَ
ساليب ال ُّلغ َِو َّي ُة [ضامئر الرفع النفصلة]
َّ
ُ
الَّت ُ
ٍ
الضمري :كلم ٌة ُّ
ظاهر ،وَت ُّل حمله
تدل عىل اس ٍم
أ) ضمري الرفع النفصل :ضمري ظاهر ال يتصل بغريه من الكلامت ،ويكون مستق اال بالنُّطق
والكتابة ،وَي ُّل حمل اس ٍم مرفو ٍ  ،مثل :ضامئر اْلتكلم والغائب واْلخاطب
الرفع النفصلة ثالث ُة أنواع ،هي:
ضامئر ّ
( )1ضامئر الرفع للمتكلم :أنا ،نحن
( )2ضامئر الرفع للغائب :هو ،هي ،مها ،هم ،هن
( )3ضامئر الرفع للمخاطب :أنت ،أنت ،أنتام ،أنتم ،أنتن
سْ :لاذا هي ضامئر رفع منفصلة؟
ج :ألهنا ح ّلت حمل األسامء اْلرفوعة وأغنت عن ذكرها
ٍ
منصوب،
ب) ضمري النصب النفصل :ضمري ظاهر ال يتصل بغريه من الكلامت ،وَي ُّل حمل اس ٍم
َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ا َّ ا
اك َن ۡع ُب ُد ِإَويَّ َ
مثل :إياك ،إياه ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إيَّ َ
اك ن َ ۡس َت ِع ُ
ي﴾ ﴿وق ٰ
َض ربك أَّل تعبدوْ إَِّل
ِ
ّ
ّ
إِيَّاهُ﴾
تنبيه :يتذكر الطالب أقسام الكالم :وهي االسم ،والفعل ،واْلرف
ويتع ّلم الطالب أن الضامئر تعدّ من األسامء
الطالب يف الصف اخلامس غري مطالب بإعراب الضامئر اْلنفصلة ،لكن عليه معرفة أنواعها ،ودالالهتا ،وحم ّلها من
اإلعراب :فهي يف حمل رفع لضامئر الرفع ،ويف حمل نصب لضامئر النصب ،ضامئر الرفع اْلنفصلة بأنواعها الثالث :قد
تكون يف حمل رفع مبتدأ أو خرب أو فاعل أو معطوف عىل اسم مرفو أو غري ذلك ،وذلك حسب ترتيبها يف اْلملة
وفهمنا للسياق ،وغال ًبا يبتدأ هبا ،وهذه أمثلة توضيحية للفائدة فقط
https://cutt.us/talakheesjo
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طالب جمتهدٌ  ،نستنتج من السياق :جاء الضمري (أنت) ابتدا ًء يف اْلملة االسمية فيكون
مثال( :)1أنت
ٌ
يف حمل رفع مبتدأ
مثال( :)2قال الطالب :نحن أصدقاء ،جاء الضمري (نحن) ابتدا ًء يف اْلملة االسمية (نحن أصدقاء)
فيكون يف حمل رفع مبتدأ
مثال ( :)3مل َيرض الدرس إالّ نحن ،جاء الضمري يف ُجلة فعلية ،نسأل لنعرف هل الضمري فاعل أم غري
ً
مفعوال
ذلك :من َيرض؟ اإلجابة :نحن ،إ ًذا الضمري يف حمل رفع فاعل [ونالحظ أنّه يستحيل أن تكون
به ،ألهنا ضامئر رفع]
اك َن ۡع ُب ُد ِإَويَّ َ
مثال(﴿ :)4إيَّ َ
اك ن َ ۡس َتعِ ُ
ي﴾ الضمري (إ ّياك) يف حمل نصب ألهنا من ضامئر النصب اْلنفصلة،
ِ
وهي هنا يف حمل نصب مفعول به مقدم ،حيث اْلملة ترتيبها :نعبد إ ّياكُ ،جلة فعلية فنسأل لنتعرف عىل
الفاعل واْلفعول به :ماذا نعبد؟ اْلواب :إ ّياك [فهو ضمري يف حمل نصب دائًام] ولو سألنا من الذي يعبد؟
فاْلواب :نحن ،فالفاعل هنا ضمري مستَت تقديره نحن.
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جدولة ضامئر الرفع النفصلة [أنواعها ودالالهتا وتوظيفها يف مجل إنشائية]
أنواع ضامئر الرفع النفصلة

أقسام كل نوع

دالالهتا أو استخداماهتا

مثال

ضامئر اْلتكلم

أنا

اْلتكلم اْلفرد،

أنا
طالب جمتهدٌ
ٌ

اْلذكر واْلؤنث

أنا طالب ٌة جمتهد ٌة

اْلتكلم اْلثنى واْلمع،

نحن أصدقاء

اْلذكر واْلؤنث

صديقات
نحن
ٌ

نحن

نحن صديقان
نحن صديقتان
ضامئر الغائب

ضامئر اْلخاطب

هو

الغائب اْلفرد اْلذكر

هو
طالب جمتهدٌ
ٌ

هي

الغائبة اْلفردة اْلؤنثة

هي طالب ٌة جمتهد ٌة

مها

الغائب اْلثنى،

مها طالبان جمتهدان

اْلذكر واْلؤنث

مها طالبتان جمتهدتان

هم

الغائب اْلمع اْلذكر

طالب جمتهدون
هم
ٌ

هن

الغائب اْلمع اْلؤنث

جمتهدات
طالبات
هن
ٌ
ٌ

أن ت

اْلخاطب اْلفرد اْلذكر

أنت
طالب جمتهدٌ
ٌ

أن ت

اْلخاطبة اْلفردة اْلؤنثة

أنت طالب ٌة جمتهد ٌة

أنتام

اْلخاطب اْلثنى،

أنتام طالبان جمتهدان

اْلذكر واْلؤنث

أنتام طالبتان جمتهدتان

أنتم

اْلخاطب اْلمع اْلذكر

طالب جمتهدون
أنتم
ٌ

أنتن

اْلخاطب اْلمع اْلؤنث

جمتهدات
طالبات
أنتن
ٌ
ٌ
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ّدريبات
الت
ُ
مريا مكان األسامء التي َتتها خ ٌّط يف اْلمل اآلتية:
س :ضع ض ً
 )1عل يقود دراجته هب ٍ
ج :هو
دوء.
ّ
ٌّ
ج :هن
 )2ال ّطالبات ذهبن يف رحل ٍة مدرسي ٍة.
 )3ال ُّط ّالب زاروا متحف الس ّيارات اْللك ِّي.

ج :هم

 )4اْلع ِّلمتان متم ِّيزتان.

ج :مها

مريا مناس ًبا يف بداية ك ِّل ُجل ٍة من اْلمل اآلتية:
س :ضع ض ً
 )1خدجية وعائشة وحفصة من زوجات الرسول ﷺ و … ..من أمهات اْلؤمنْي.

ج :هن

َ......... )2تَتم مع ِّلميك

ج :أنت

خاري يلقبان بالشيخْي و … ..عاْلان من علامء اْلديث الَّشيف
 )3مسل ٌم والب
ُّ

ج :مها

ف
َ................. )4تافظْي عىل نظافة الص ِّ
س :و ِّظف الضامئر اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة :نحن ،هن ،أنا ،أنتام ،أنتن ،هي.

ج :أنت

الصف اخلامس مبدعون وجمدّ ون
 نحن طالّب ِّصات لبعضهن
 هنصديقات خمل ٌ
ٌ
 حرض ك ُّل ال ُّطالّب إ ّال أنارمز للجدِّ واالجتهاد
 قال اْلع ِّلم ألمحد ويوسف :أنتام ٌومهندسات
وطبيبات
امت يف اْلستقبل
ٌ
ٌ
 قالت اْلعلمة :طالبايت العزيزات أنتن مع ِّل ٌ -هي فتا ٌة بار ٌة بوالدْيا
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الكِتا َب ُة [بن /ابن]
ٍ
وصل إذا وقعت بْي اسمْي علمْي األول اب ٌن لل ّثاين
كلمة (بن) ال تكتب يف بدايتها مهزة
مهزة الوصل تثبت يف بداية كلمة (ابن) إذا مل تقع بْي اسمْي علمْي
تنبيه :وال بد أن يكون ال َع َلامن ُم َذك ََّري ِن (والد وابن) وال يوجد فاصل بينهام ،فإن مل ين َطبِق الرشط فإنَّنا نكتبها (ابن)
ِ
اإلمالء اسم الوالد هناية اجلملة وأتى بكلمة (بن)
جاءت بداية مجلة فالرشط مل ينطبق ،فلو كتب الطالب يف
ومثله لو َ
يف بداية السطر فال بد أن يكتبها هبذا الرسم (ابن) كام يف الثال التايل:
…………………………………………………………َ ،..و ُي َعدُّ جابِ ُر
الكيمياء َع َملِ ًّيا يف التاريخِ .
اب ُن ح ّيان َأو َل من استخد َم
َ

ريبات
التَّد
ُ
س :ضع ( ابن  ،بن ) يف الفراغ اْلناسب يف ما يأيت:
 )1رسولنا ﷺ هو حممدٌ  .....عبد اهلل

ج :بن

 )2قرأت قصة عيسى … ..مريم عليه السالم
 )3زرت مدرسة  .....رش ٍد

ج :ابن

 )4تم تعريب قيادة اْليش يف عهد جاللة اْلغفور له اْللك اْلسْي … .ط ٍ
الل

ج :ابن
ج :بن

س :ما سبب حذف مهزة (ابن) أو إثباهتا يف اْلمل اآلتية:
 )1أعجبتني سرية البطل خالد بن الوليد
 )2قرأت عن العامل ابن اْليثم
 )3محزة بن عبد اْلطلب أسد اهلل
ب
 )4جابر بن ح ّيان عامل ٌ عر ٌّ
 )5ابن سينا شيخ األط ّباء

ج :وقعت بْي اسمْي علمْي األول اب ٌن لل ّثاين
ج :مل تقع بْي اسمْي علمْي األول اب ٌن لل ّثاين

ج :وقعت بْي اسمْي علمْي األول اب ٌن لل ّثاين
ج :وقعت بْي اسمْي علمْي األول اب ٌن لل ّثاين.
ج :مل تقع بْي اسمْي علمْي األول اب ٌن لل ّثاين

س :استخدم (بن ،ابن) مر ًة بحذف مهزهتا وأخرى بإثباهتا يف ُجلتْي مفيدتْي
ٍ
طالل باْللك الباين
 يلقب اْللك الراحل اْلسْي بن أوىل اْللك عبد اهلل الثاين ابن اْلسْي التعليم اهتام ًما عال ًيا بإدخال التكنولوجيا اْلعارصة فيهhttps://cutt.us/talakheesjo
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التّعبري
يستعْي الطالب باألسئلة ص ،11فيجيب عنها ويستخلص أهم األفكار؛ ليكتب يف النهاية فقرة
يتحدث فيها عن أمهية إعطاء اْلرأة حقوقها
وعىل الطالب معرفة الفرق بْي الفقرة وموضو التعبري أو اإلنشاء ،فالفقرة جزء من موضو
التعبري؛ ولذلك يتدرب طالب الصف اخلامس عىل كتابة الفقرة ليستطيع الح ًقا كتابة موضو كامل
يتكون من فقرات منها اْلقدمة وصلب اْلوضو واخلاَتة.
الفقرة :تتكون من ُجل مَتابطة اْلعنى ،وعاد ًة يكتب الطالب فقرة من ثالثة إىل مخسة أسطر يف البداية.
لعرفة أساسيات كتابة الفقرة ال بد من معرفة التايل:
 )1ينظر الطالب للموضو الذي سيكتب عنه فقر ًة ،وهو هنا عن :أمهية إعطاء اْلرأة حقوقها،
فيسأل نفسه ما هي حقوق اْلرأة يف الدولة؟ وهل تنال حقوقها ً
فعال؟ وغري ذلك من األسئلة
التي تأيت بباله يف ذات اْلوضو  ،وهذه األسئلة نفسها متوفرة يف الكتاب ص ،11جييب عنها
ٍ
معلومات ،أو ٍ
ُجل سريبط يف ما بينها عند كتابة الفقرة.
ّأو ًال؛ لتتكون لديه
ٍ
مسافة بداية السطر ،بمقدار أصبعْي أو ّ
أقل ،أما السطر الثاين
 )2يبدأ الطالب كتابة الفقرة بَتك
فيتقدم وال يَتك نفس اْلسافة ،كام يتضح من الصورة اْلرفقة.

اْلهم إعطاء اْلرأة حقوقها ،فمن حقوقها.… :
 )3تبدأ الفقرة بنفس اْلوضو الرئييس فيكتب :من ِّ
ويكمل الكتابة بإجاباته عىل األسئلة ص ،11وال بد من ترابط اْلمل بأدوات الرابط (و ،أو،
ثم ،فـ وغري ذلك من األدوات) مع مراعاة عدم تكرار أداة الرابط أو تكرار اْلعنى للجمل
اْلكتوبة :ومن حق اْلرأة التعليم ،ومن حقها أن تتعلم ،فهذا تكرار ال داعي له.
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 )4بعد إهناء الطالب كتابة الفقرة ،يبدأ بمراجعتها وتصحيح ما يلزم من األخطاء اإلمالئية،
وإضافة عالمات الَتقيم الالزمة التي تعلم مهاراهتا ساب ًقا.
النَّشيد [الفتاة]
عىل ال ّطالب الَتديد وراء اْلعلم أو مع الزمالء لتنمية مهارات النطق السليم واإللقاء ،وال يطالب بغري
ذلك.
التدريب عىل االستخراج
عزيزي الطالب َترن عىل االستخراج من درس "اإلحسان إىل األهل" ثم انظر بعد ذلك إىل اإلجابة
النموذجية:
ٍ
ماض ،فعل أمر ،حرف عطف ،فعل ناسخ ،مثنىُ ،جع تكسريُ ،جع مؤنث ساملُ ،جع
اسم مفرد ،فعل
مذكر سامل ،فاعل ،مفعول به ،ضمري رفع منفصل ،ضمري غائب ،حرف جر وجمرور
ٌ
مسؤول ،اإلمام ،الرجل ،اْلرأة ،بيت ،مسؤول ٌة ،اْلنة …
اسم ُمفرد :را ٍ،
فعل ماض :اتقى

فعل أمر :استوصوا

حرف عطف :أو

فعل ناسخ :كان

ُم َثنّى :أختان

مجع تكسري :النِّساء

مجع مؤنث سامل :أخوات

مفعول به :اهلل

أي ضمري يتصل بفعل األمر فهو فاعل]
فاعل :واو اْلامعة يف فعل األمر (استوصوا) [ونتذكر كفائدةّ :
ضمري رفع منفصل :هو

ضمري غائب :هو

حرف جر وجمرور :عن رعيته

تنبيه :تم االقتصار عىل مثال واحد لكل استخراج ،مع العلم أنه قد تتوفر أمثلة أخرى يف النّص
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القراءة :اخَّتاع اليكروويف
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
من اْلخَتعات اْلديثة اْليكروويف ،بدايته كانت موجات الراديو القصرية التي اكتشفها بريس سبنَس
عام 1614م
ُالع َج ُم َوالدَّ ال َل ُة
ُمن َه ِمك :منشغ ٌل
الصامم :سدا ٌد ينفتح عندما يزيد الضغط عىل اْلدِّ اْلرسوم
ِّ
تتَنا َث ُر :تتفرق
ِ
باهظ :غايل الثمن
ِ
ُص :اكتفي
اقت َ

َط َرأ :حدث بَسع ٍة

َباهة :فطن ٌة وذكا ٌء
ن َ
ٍ
ص:
س :هات ضد ك ِّل كلمة من الكلامت اآلتية من الن ِّ
َت َّمدَ ت :ذابت

َتت ََج َّم ُع :تتناثر

َر َفضوا :وافقوا

َرخيص :باه ٌظ

ُ
فإن الضد :تنا َث َر
الحظ الطالب أنه يأيت بالرادف أو الضدّ بنفس الوزن ،مثال:
تنبيهُ :ي
تمع َّ
تتجم ُع :تتنا َث ُر ،لو كانت َّ
َّ

س :و ِّظف الكلامت اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة من إنشائك:
 -باه ٌظ

ٌ
باهظ ثمنه
ثوب
ج :هذا ٌ
https://cutt.us/talakheesjo
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 -أثارت

ج :االكتشافات القديمة أثارت وأهبرت علامء العرص اْلديث

 -طه ٌي

ج :هذا طه ٌي ج ِّيدٌ ل ّلحم وقد أحببت الوصفة
بيوت كثري ٌة عىل تسخْي الوجبات بواسطة اْليكروويف
ج :تعتمد
ٌ

 تعتمدِ ِ
يعاب
ال َفه ُم َواالست ُ

س :بم كان (سبنَس) منهمكًا قبل أن َيَت الـميكروويف؟
الرادار.
ج :كان اْلهندس (بريس سبنَس) منهمكًا يف صناعة أحد أجهزة ّ
س :ماذا فعل عندما وجد قطعة ّ
الشوكوالتة منصهر ًة؟
كيسا من ُّ
الرادار ،ويف دقائق أخذت
وين يش ِّغل جهاز ّ
ج :أحرض ً
الذرة ،وأمسك به بجوار صام ٍم إلكَت ٍّ
حبات ُّ
الذرة تنفجر وتتناثر.
سْ :لاذا انصهرت قطعة ّ
الشوكوالتة يف جيبه مع أن الغرفة كانت باردةً؟
اْلسامة بالـميكروويف
الراديو القصرية ّ
ج :انصهرت رغم أن الغرفة كانت بارد ًة؛ بسبب موجات ّ
سْ :لاذا اقترص استعامل الـميكروويف يف بداية اخَتاعه عىل الفنادق واْلطاعم؟
بري ،وحجمه بحجم الث ّالجة ،كام كان ثمنه باه ًظا.
ج :ألن وزنه ك ٌ
س :ماذا أفاد النّاس من اخَتا الـميكروويف؟ ج :اعتمدت عليه الوجبات الَسيعة.
ص.
س :قارن بْي الـميكروويف من بداية اخَتاعه حتّى اآلن كام ورد يف الن ِّ
بداية اخَّتاعه

اآلن (العص احلديث)

كبري اْلجم حجمه بحجم الث ّالجة

صغر حجمه

ثمنه باه ٌظ

ب
ثمنه مناس ٌ

اقترص استعامله عىل الفنادق واْلطاعم والقطارات

يمتلكه العديد من البيوت
https://cutt.us/talakheesjo
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اليب ال ُّلغ َِو َّي ُة [العارف :ال َع َلم ،البدوء بِـ أل التعريف]
َّ
اكيب َواألَس ُ
الَّت ُ
االسم اْلعرفة :ما دل عىل يش ٍء مع ٍ
ْي ،وإ ّال فهو نكر ٌة
ومن األسامء اْلعرفة:
ٍ
ٍ
ٍ
وعامن ،وبغداد
( )1العلم ،مثل :حممد ،وخالد ،وعالء ،وفاطمة ،وحنْي ،وسهادّ ،
( )2االسم اْلبدوء بـ (أل) التعريف ،مثل :اْلدرسة ،والكتاب ،وال ِّرجل ،واْلرأةّ ،
والشار
عرف بـ ألُ :يعتربان من العارف،
تنبيه وفوائد :مطلوب من الطالب متييز العرفة من النكرة بحيث يعلم َّ
أن :ال َع َلم والُ َّ
وأي ًضا يتع ّلم الطالب حتويل العرفة إىل نكرة والعكس ،وذلك بإضافة أل التعريف أو حذفها ،وال بدّ أن ُيم ِّيز الطالب
أن ال َع َلم :اسم ّ
عني بعينه ،فلو قلنا :ال َبَّتا ،فنحن نعلم أهنا مدينة (اسم لكان) فهي َعلم ،ولو ُقلنا :أبو
يدل عىل يشء ُم َّ
يكون ال َع َلم مفر ًدا (أمحد) أو مرك ًبا (صالح الدين)
نعلم أنّه اسم لشخص فهو َع َلم ،وقد
طالب،
ُ
ُ
فنحن ُ

ريبات
التَّد
ُ
س :م ِّيز االسم النكرة من االسم اْلعرفة يف ما َتته خ ٌّط:
 )1قال تعاىل﴿ :إ َّن َم َع ٱلۡ ُع ۡۡس ي ُ ۡ ر
ۡسا﴾
ِ
ِ
 )2زرت صديقتي صفاء لتهنئتها بفوزها يف اْلسابقة
 )3قرأت كتا ًبا جديدً ا عن تاريخ األرد ِّن

ج :معرف ٌة (علم)
ج :نكر ٌة (بدون أل ،وليس بعلم)

 )4هي األخالق تنبت كالنّبات إذا سقيت بامء اْلكرمات
ضيف
 )5يف بيتنا
ٌ

ج :نكر ٌة (بدون أل ،وليس بعلم)

ج :معرف ٌة (معرف بـ أل)
ج :نكر ٌة (بدون أل ،وليس بعلم)

س :اذكر عَّش معارف تراها يف طريقك إىل اْلدرسة.
ج :الطريق ،الس ّيارات ،اْلشاة ،ال ُّطالب ،البيوت ،اْلخبز ،اْلكتبة ،الرصيف ،الصيدل ّية ،الدكاكْي
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س :ضع األسامء اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة من إنشائك تكون مر ًة نكرةً ،ومر ًة أخرى معرف ًة:
 -مدرس ٌة

نكرة :يف اْلي مدرس ٌة

 -عل ٌم

نكرة :هذا الكتاب فيه عل ٌم ناف ٌع
ٍ ٍ
بري
نكرة :نذهب إىل مسجد بعيد عنّا معرفة :اْلسجد الذي يف ح ِّينا ك ٌ

 -مسجدٌ

معرفة :أذهب كل يو ٍم إىل اْلدرسة
معرفة :بالعلم تزدهر األمم

ص
نكرة :أنت
ديق
ٌ
 ص ٌصديق خمل ٌ
س :ح ِّول اْلعرفة إىل نكر ٍة ،والنكرة إىل معرف ٍة يف اْلمل اآلتية:

معرفة :الصديق وقت الضيق

 )1مشيت يف الطريق الواسعة

ج :مشيت يف ط ٍ
ريق واس ٍع

 )2قرأت قص ًة

ج :قرأت القصة

 )3أسكن يف قري ٍة

ج :أسكن يف القرية

ور عىل غص ٍن
 )4وقف العصفور عىل الغصن
ج :وقف عصف ٌ
س :عد إىل الفقرة األوىل من نص القراءة ،واستخرج منها ثالثة أس ٍ
امء نك ٍ
رات ومعارف
ِّ
ٍ
كيسا ،ص ّام ٍم ،دقائق ،فر ٍن ،باح ًثا …
 النكرات :يشءً ،الشوكوالتة ،الغرفةّ ،
الرادارّ ،
الذرة ،اْليكروويف …
 -اْلعارف :اْلهندس ،بريس سبنَسّ ،

الكِتا َب ُة [ألف تنوين النَّصب]

االسم اْلنصوب بتنوين النصب تلحق به ألف تنوين النصب إال يف حاالت ،منها:
 االسم اْلختوم ٍبتاء مر ٍ
بوطة
بوقة بأل ٍ
هبمزة مس ٍ
ٍ
ف
 االسم اْلختومالسبب إذا مل ير ُسم ألف تنوين
الرسم لالسم إذا تم تنوينُ ُه بالنَّصب وبيان َّ
تنبيه :مطلوب من ال ّطالب متييز طريقة َّ
النَّصب ،مع أمه ّية وضع التنوين عىل آخر حرف يف االسم وليس عىل ألف تنوين النَّصب
https://cutt.us/talakheesjo
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ريبات
التَّد
ُ
س :ضع تنوين النصب يف موضعه من األسامء التي َتتها خ ٌّط يف ما يأيت:
 )1جاءت الس ّيارة مَسعة

ج :جاءت الس ّيارة مَسع ًة (خمتوم بتاء مربوطة)

 )2بدأت اْلسابقة صباح

باحا
ج :بدأت اْلسابقة ص ً

 )3رجاء ،ال هتمل واجباتك

ج :رجا ًء ،ال هتمل واجباتك (خمتوم هبمزة قبلها ألف)

 )4شاهد الولد عصفور

فورا
ج :شاهد الولد عص ً

تنوين النّصب بِ َرش ِ
ِ
أن الكلمة الختومة هبمزة ال نَر ُس ُم هلا َ
ط أن تسبقها
ألف
تنبيهَ :يفهم الطالب من التدريب نقطة (َّ )3
ِ
ألف ،فلو جاءت بدون هذا الرشط فإنَّنا نر ُس ُم َ
(جز ًءا)
تنوين النَّصب ،مثال :سوء
ألف
(سوءا) ،مريء (مريئًا)ُ ،جزء ُ
ً

تقع بني َألِ َفني (رجا ًءا ( )رجا ًء )
فليتذكر الطالب قاعد ًة مهم ًة وهي أن :اهلمز َة ال ُ

س :اقرأ النص اآليت ،ثم استخرج منه األسامء اْلنونة اْلنصوبة:
سارا ،ويف اليوم التّايل نظرنا من
ربا ا
قال قيس :عاد والدي إىل البيت مسا ًء ،وقال :ستسمعون غدً ا خ ً
النافذة ،فرأينا سيار ًة ُجيل ًة جيلس والدي خلف مقودها.
سارا ،سيار ًةُ ،جيل ًة
ربا ،ا
ج :مسا ًء ،غدً ا ،خ ً
التّعبري
يكتب الطالب فقر ًة عن آداب اْلرور ،مستعينًا باإلجابة عن األسئلة الواردة ص21
تنبيهُ :يراجع الطالب أساسيات كتابة الفقرة ،وهي مذكورة يف ص 11من الدوسية
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النَّشيد [أصحاب ِ
احل َرف]
عىل ال ّطالب الَتديد وراء اْلعلم أو مع الزمالء لتنمية مهارات النطق السليم واإللقاء ،وال يطالب بغري
ذلك.
التدريب عىل االستخراج
عزيزي الطالب َترن عىل االستخراج من درس "اخَتا اْليكروويف" ثم انظر بعد ذلك إىل اإلجابة
النموذجية
ٍ
ماض ،فعل مضار  ،حرف عطفُ ،جع تكسري،
اسم مفرد مذكر ،اسم مفرد مؤنث ،علم ،نكرة ،فعل
ُجع مؤنث ساملُ ،جع مذكر سامل ،فاعل ،مفعول به ،ضمري رفع منفصل ،ضمري غائب ،حرف جر
وجمرور ،اسم إشارة ،اسم موصول ،حرف نسخ ،فعل ناسخ ،واو اْلامعة
الرادار
اسم مفرد مذكرّ :
نكِرةٍ :
يشء

اسم مفرد مؤنث :الشوكوالتة

َع َلم :بريس

فعل ماض :مد

فعل مضارع :يأكله

حرف عطف :و

مجع تكسري :دقائق

مجع مؤنث سامل :القطارات

مجع مذكر سامل :اْلسؤولْي

فاعل :قطعة

مفعول به :تفكريه

ضمري رفع منفصل :هي

ضمري غائب :هي

حرف جر وجمرور :يف صناعة

اسم إشارة :هذا

اسم موصول :الذين

حرف نسخ :أن

فعل ناسخ :كان

واو اجلامعة :وافقوا

تنبيه :تم االقتصار عىل مثال واحد لكل استخراج ،مع العلم أنه قد تتوفر أمثلة أخرى يف النّص
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القراءة :القائِدُ والنَّم َل ُة
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
الصعاب
اإلرادة اْلقَتنة بال ُّطموح وقوة العزيمة َت ِّقق اْلستحيل ،والصرب عىل العقبات يذ ِّلل ِّ
ُالع َج ُم َوالدَّ ال َل ُة
ن َُصدُّ  :نمنع

استَب َس َل :قاتل بشجاع ٍة
اض ُط َّر :أْلئ واحتاج

ُيمنى ِهبا :يصاب هبا

زيم ُة :الصرب واْلدُّ
ال َع َ
ال َّظ َف ُر :الفوز والنرص
س :ف ِّرق يف اْلعنى بْي الكلامت التي َتتها خ ٌّط:
 -اْلمد هللّ الذي ساق إلـي تلك النملة

ج :أرسل

 -ساق الرجل الس ّيارة

ج :قاد

 -خطب القائد يف جنوده.

ج :ألقى كلم ًة

 خطب ّاب الفتاة
الش ُّ

للزواج
ج :طلبها ّ

س :هات من درس القراءة أضداد الكلامت اآلتية:
ج:

َّص :اْلزيمة
الن ُ

دو
الص ُ
ديق :الع ّ
َّ

األَ َم ُل :اليأس
https://cutt.us/talakheesjo
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تيعاب
ال َفه ُم َو ِاالس
ُ
س :ماذا قال القائد ْلنوده حْي خطب فيهم؟
ج :جاء اليوم الذي ننتظره لندافع عن بالدنا وهنزم أعداءنا ،إن موقع هذه اْلدينة مه ٌّم جدا ا ،وعلينا أن
نصد اْلعتدين عنها.
سْ :لاذا ترك القائد وجنوده اْلدينة؟

ج :ألن العدو كان أقوى منهم فانترص عليهم.
س :صف ما فعلته النملة التي شاهدها القائد.
ج :كانت َتمل قطعة خب ٍز أثقل من جسمها حماول ًة أن تصعد هبا إىل أعىل الصخرة لتصل إىل بيتها،
ٍ
ٍ
الصعود إىل الصخرة وهي
خريا يف ُّ
ولكنها وقعت ،فأعادت اْلحاولة م ّرات وم ّرات ،إىل أن نجحت أ ً
َتمل قطعة اخلبز
س :كيف استطا القائد أن يطرد األعداء من اْلدينة؟
جُ :جع جنوده ،ونظم صفوفهم ،وَتكن من طرد األعداء من اْلدينة.
س :ماذا تعلم القائد من النملة الصغرية؟
ج :قوة العزيمة واإلرصار عىل الظفر.
س :ما رأيك يف ما فعلته النملة؟
ج :أعجبني وأدهشني إرصارها واجتهادها يف َتقيق هدفها
س :اقَتح عنوانًا آخر مناس ًبا للقصة
ج :العزيمة واإلرصار – إرادة نمل ٍة صغري ٍة
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اكيب َواألَ
[حروف َ
اجل ِّر]
ساليب ال ُّلغ َِو َّي ُة
َّ
ُ
ُ
الَّت ُ
حروف اْل ِّر هي :من ،إىل ،عن ،عىل ،يف ،ا ّلالم ،الباء
وهي َت ُّر األسامء التي بعدها ،ومن عالمات ج ِّرها الكَسة

تنبيه :يتذكر ال ّطالِب مر ًة ُأخرى أقسام الكَلِم ِة وهي :اسم ،فِعل ،حرف ،وحيفظ قاعد ًة م ِهم ًة ِ
روف َ
اجل ِّر
وه َيُ :ح ُ
َ
ُ َّ
َ
َ
ُ َّ
ُ
تَد ُخ ُل عىل األَس ِ
واالسم الذي َبعدها َجمرور
امء َف َقط،
ُ

اجلم ِ
اجلر الُ ِ
ِ
ِ
ب ِس ِ
ِ
ب بِ َح َس ِ
ناس ِ
ِ
ياق َ
حروف َ
الجرور وإعرا ُب ُه
لةَ ،شك ُل االس ِم
اجل ِّر،
الطالب :متيي ُز
عىل
اختيار حرف َ ِّ
ُ

ِ
اإلعراب :استبسل اْلنود يف الدِّ فا عن اْلدينة
نموذج ( )1يف التدريب عىل
 )1نحدِّ د نو اْلملة :أهي اسمية أم فعلية؟ وهي هنا فعلية؛ ألهنا بدأت بفعل.
ٍ
ٍ
ماض ،مضار  ،أمر ،الفعل هنا ٌ
الصف اخلامس أن
ماض ،ويتذكر طالب
فعل
 )2نحدِّ د نو الفعل:
ِّ
منصوب بالفتحة (إن سبقته حروف
مبني عىل الفتح ،واْلضار مرفو ٌ بالضمة أو
ٌ
اْلايض ٌّ
مبني عىل السكون
النصب) أو جمزو ٌم بالسكون (إن سبقته حروف اْلزم) ،واألمر ٌّ
 )3نحدِّ د أركان اْلملة الفعل ّية من الفعل والفاعل واْلفعول به (إن وجد) ،فنسأل عن الفاعل بأداة
االستفهام :من فعل ذلك؟ ونسأل عن اْلفعول به بأداة االستفهام :ماذا فعل الفاعل؟
ويف هذا اْلثال :من استبسل؟ اْلواب :اْلنود؛ إ ًذا الفاعل ⇐ اْلنود
ً
ً
مفعوال به
مفعوال به؛ فالفعل استبسل اكتفى بالفاعل وال يلزمه
ماذا فعل اْلنود؟ ال نجد
اإلعراب:
ٍ
ماض مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره
استَب َس َل :فعل
الضمة الظاهرة عىل آخره
ا ُجلنو ُد :فاعل مرفو وعالمة رفعه
ّ
جر
يف :حرف ّ
َعن :حرف جر

جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
الدِّ فا ِع :اسم جمرور بحرف اْلر (يف) وعالمة ِّ
ِ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
ا َلدينة :اسم جمرور بحرف اْلر (عن) وعالمة ِّ
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ِ
اإلعراب :استغفر اهلل وس ِّبح بحمده
نموذج ( )2يف التدريب عىل
نالحظ أهنا ُجلة فعلية بدأت بفعل األمر ،ويتذكر الطالب أن فعل األمر :فاعله ضمري مستَت
اإلعراب:
استَغ ِفر :فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره
الفاعل ضمري مستَت تقديره أنت
اهللَ( :اسم اْلاللة) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره
وأضيف (اسم اْلاللة) من باب التأ ُّدب ،ولو أعربت مبارشة :مفعول به منصوب … فهو صحيح.
َو :حرف عطف
بـِ :حرف جر

س ِّبح :فعل أمر معطوف عىل (استغفر)مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره
ِ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
اْلر (بـ) وعالمة ِّ
َمحده :اسم جمرور بحرف ّ

وينتبه الطالب أن (آخره) هو حرف الدّ ال (محد) أ ّما اْلاء فهي ضمري متصل وليس من أصل كلمة محد
ِ
اإلعراب :السامء صافي ٌة يف اْلساء
نموذج ( )3يف التدريب عىل
بالضمة،
واْلتمم له يف اْلعني :اخلرب ،وكالمها مرفو
نالحظ أهنا ُجلة اسمية بدأت باسم وهو اْلبتدأ،
ّ
ِّ
أي من أخوات كان الناسخة أو حروف إن الناسخة
ومل يدخل عىل اْلملة االسمية ٌّ
اإلعراب:
الضمة الظاهرة عىل آخره
امء :مبتدأ مرفو وعالمة رفعه
ّ
َّ
الس ُ
الضمة الظاهرة عىل آخره
صافِ َية :خرب اْلبتدأ مرفو وعالمة رفعه
ّ
ِ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
جر
اْلر (يف) وعالمة ّ
ا َلساء :اسم جمرور بحرف ّ
يف :حرف ّ
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ريبات
التَّد
ُ
-1

ع ِّْي حروف اْل ِّر واألسامء اْلجرورة يف اْلمل اآلتية:
 )1يسأل ال ّطالب اْلع ِّلم عن الدرس
 )2أعادت مريم الكتاب إىل اْلكتبة
 )3اْلاء نعم ٌة من اهلل
رقم السؤال

حرف اْلر

االسم اْلجرور

1

عن

الدرس

2

إىل

اْلكتبة

3

من

اهلل

س :ضع حروف اْل ِّر اآلتية يف ُج ٍل من إنشائك :عىل ،الباءّ ،
الالم
 يعمل ال ّطالب عىل إنشاء ُج ٍل مفيد ٍة َتكن من اإلعراب بالتد ُّرب عليه مكثت يف اْلنزل لفَت ٍة بسبب فايروس الكورونا-2

اضبط حركة أواخر األسامء التي َتتها خ ٌّط يف اْلمل اآلتية:

أ.

النظافة من اإليامن.

اإليامن

ب.

السوء.
ابتعد عن رفيق ُّ

رفيق

ج.

تتقدم األمم بالعلم.

بالعلم
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الكِتا َب ُة [إن شاء اهللُ ،وإِنشاء]
حرف ،ويتبعها الفعل (شاء) منفص ًال عنها
غوي (إن شاء) تكتب فيه (إن) وحدها وهو
ٌ
الَتكيب ال ّل ُّ
ٍ
ماض بمعنى (أراد) ،أ ّما كلمة (إنشاء) فهي كلم ٌة واحد ٌة ومن معانيها( :البناء)
وهو فعل
ريبات
التَّد
ُ
س :امَل الفراغ بــــ (إن شاء اهلل) أو (إنشاء) يف اْلمل اآلتية:
 )1سنبني الوطن بجدٍّ وعزيم ٍة...................
الرفق باْليوان.
 )2كتبت عبري موضو .........عن ِّ

ج :إن شاء اهلل
ج :إن ٍ
شاء

 )3قال شادي :سأدرس ألنجح ..................

ج :إن شاء اهلل

 )4نجحت اْلهندسة يف  .............مَّشوعها.
س :استخدم (إن شاء اهلل ،إنشاء) يف ُج ٍل مفيد ٍة من إنشائك.

ج :إنشاء

 إن شاء اهلل :سأكتب قص ًة قصري ًة يف الغد إن شاء اهلل إنشاء :كتبت اليوم موضو اإلنشاءبري
التَّع ُ

الَتاكيب اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة:
س :استخدم ّ
لصعاب
 يف سبيل اْلجد :يف سبيل اْلجد خضنا ا ِّالصمود يف اْلحن
الصمود يف اْلحن :يتدرب جند ُّي الوطن عىل ُّ
 ُّالصعاب يف سبيل َتقيق طموحها
النفس الطموح :النفس الطموح تتحمل ِّ
ال يأس مع اْلياة :فلنحسن الظن باهلل؛ فإنه ال يأس مع اْلياة وال حياة مع اليأس
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س :أعد ترتيب العبارات اآلتية؛ لتك ِّون فقر ًة تامة اْلعنى عن معركة الكرامة:
الصهيو ِّين.
بريا عىل العد ِّو ِّ
رصا ك ً
ن ً الذي أعاد لَلمة ثقتها بنفسها. حقق التالحم بْي الشعب واْليش.يف معركة الكرامة.وحطم أسطورة اْليش الذي ال يقهر.يفخرون هبذا النرص الكبري.وسيبقى أبناء األرد ِّن. ا ّلتي حدثت يف /21آذار1611/م.ج:
الصهيو ِّين يف معركة الكرامة ا ّلتي
بريا عىل العد ِّو ِّ
رصا ك ً
حقق التالحم بْي الشعب واْليش ن ً
حدثت يف /21آذار1611/م ،وحطم أسطورة اْليش الذي ال يقهر ،وسيبقى أبناء األرد ِّن يفخرون
هبذا النرص الكبري الذي أعاد لَلمة ثقتها بنفسها.
اجلم ِل الُ ِ
ِ
ِ
الَّت ِ
طريق تكوين
وأيضا عن
واإلنشاء عن
التعبري
الطالب يتع َّل ُم
تنبيه:
فيدةً ،
طريق استخدا ِم َّ
ُ
اكيب يف ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
الفقرات بِ ََّت ِ
العبارات
تيب
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احل ِ
فوظات [إراد ُة َ
ياة]
َالح
ُ
إذا

الشَّعْبُ

يوْم ًا

أراد َ

الحياة َ

ولا

بُد

ل
لِلَّي ْ ِ

أ ْن

يَنْجلي

ف لا ُ بد أَ ْن ي َ ْ س ت َج يبَ ال َقد َ ْر

و َلا

شو ْقُ
َ

الحَياة ِ

تَبَخَّر َ

وانْد َثَرْ

ل َ ْم

وم َنْ
ك
ك َذل ِ َ
ِإذا

يُعانِقْه ُ
ت
قال َ ْ

الكائِناتُ

لِي َ
ِإلى

ما

طمَحَتُ
َ

وَم َنْ

لا

يح ِبَّ
ُ

صُعود َ

أبارِك ُ

في

س
النا ِ

ل
أَ ه ْ َ

وَح َدثَني

غايَة

كب ْتُ
رَ ِ

ل
الج ِبا ِ

يَع ِْش

الط ٌّ ِ
موح

بُدَّ

وَم َنْ

لِلْقَيْدِ

في

أَ ْن

جَوِها
روحُها

المُنى
أَ بَد َ

يَسْتَلِذَّ

المُسْتَتِرْ

ونَسيتُ
الدهْرِ

ر
ي َنْكَس ِ ْ

بَيْنَ

رُكوبَ

الحَذ َ ْر
الحُفَر ْ
الخَطَر ْ

ُ
َّعريف ّ
بالشاعر
الت
أبو القاسم ّ
شاعر من تونس ،له ديوان (أغاين اْلياة) ومنه أخذت هذه
الشاب1634 -1696( :م)
ٌ
القصيدة التي تعدُّ من أشهر قصائده
الفردات
َين َجيل :ينكشف
اندَ َثر :انتهى
ِ
ََّت :اْلختفي
ا ُلست ُ
َيستَلِ ُّذ :يستمتع
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األَسئِ َل ُة
س :ما الفكرة العامة يف القصيدة؟
موحا ،وح ارا ،ال ير ى بالضعف و ُّ
الذل
ج :أن اإلنسان جيب أن يكون ط ً
س :ماذا قصد ّ
الشاعر بكلمتي :الليل والقيد يف البيت ال ّثاين؟
ج :ال َّل ُ
يل :االستعامر ،وال َقيدُ  :العبودية.
س :ما البيت الذي عرب فيه عن إعجابه بأهل ال ُّطموح؟
ج :أبارك يف النّاس أهل ال ُّطموح

ومن يستل ُّذ ركوب اخلطـــــــــــــر

س :ما البيت الذي أشار إىل اْلعنى اآليت( :من ال يرغب يف االرتقاء واْلجد يعش ذ ً
ليال)؟
ج :ومن ال َيب صعود الـجـبال

يعش أبد الدهر بْي الـحفـر

رشح األبيات
ب َيو ًما َأرا َد َ
إذا َّ
احليا َة
الشع ُ

َجيب ال َقدَ ر
فال ُبدَّ َأن َيست َ

اْلفردات:
أراد :رغب
يستجيب :يطيع ويل ّبي
القدر :حكم اهلل وتقديره لَلمور حسب علمه اْلسبق وحكمته

الَّشح :عندما يرغب الشعب أن يكون ح ارا أب ايا ويعمل ألجل ذلك فإن اهلل َي ِّقق له ما يريد
ِ
ِ
الطالب رشح األبيات
رشحه وليست للحفظ ،وعىل
ثم
تنبيه :الُفردات الُضافة ضمن الرشح لتيسري فهم البيت ومن ِّ
بأسلوبه ،فإن مل َيستَطع ذلك فعليه حفظ الرشح ،أو ِحفظ ما ُيمليه عليه مع ِّلم الادة
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َوال ُبدَّ لِل َقي ِد َأن َينك َِس

َوال ُبدَّ لِ َّلي ِل َأن َين َجيل
اْلفردات:
ينجل :ينكشف

القيد :مفرد قيود أي أغالل وأصفاد ،والقيد هنا بمعنى العبودية بسبب االستعامر

الَّشح :ينكشف الليل بمجيء النهار أي يزول االستعامر الظامل بطلب اْلر ّية والسعي إليها ،وتنكَس
ّ
رارا
القيود أي العبودية
والذل يف ظل االستعامر فنصبح أح ً
احل ِ
ومن َمل ُيعانِق ُه َشو َق َ
ياة
َ

َت َبخَّ َر يف َج ِّوها واندَ َثر

اْلفردات:
يعانقهَ :يتضنه
اندثر :انتهى

يتمسك باْلياة الكريمة واْلر ّية فستنتهي حياته بال أثر ،مثل اْلاء الذي ي ّ
تبخر وَيتفي أثره
الَّشح :من مل ّ
يف اْلواء
كذلِ َ
الكائنات
ك قالت ِ َيل
ُ

روحها الست ََِّت
وحدَّ ثني ُ
َ

اْلفردات:
الكائنات :اْلخلوقات
حدثني :كلمني ،أخربين
اْلستَت :اْلختفي

الَّشح :وقد أخربتني اْلخلوقات بذلك ،وكانت هذه اْلحادثة مع روحها التي ال يراها أحد
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َسيت َ
احل َذر
ت ا ُلنى ون ُ
ت إِىل غاية َركِب ُ
إِذا ما َط ِمح ُ
اْلفردات:
طمحت :تطلعت إىل ،رغبت يف
غاية :هدف ،هناية اليشء
اْلنىُ :جع منية :ومعناها رغبة مرجوة ،أو يراد َتقيقها
ّ
التيقظ واخلوف
اْلذر:

ٍ
ٍ
خوف
هدف ما فإنني أعمل ألجل ذلك دون
الَّشح :إذا ما تطلع ًت لتحقيق
ِ
اجل ِ
ب ُصعو َد ِ
بني ُ
احل َفر
بال َي ِعش َأ َبدَ الدَّ ه ِر َ
ومن ال ُحي ُّ
اْلفردات:
الدهر :مدّ ة اْلياة الدّ نيا كلها

الَّشح :من ال يرغب يف االرتقاء واْلجد يعش ً
ذليال طول اْلياة
ُأ ِ
بار ُك يف الن ِ
ّاس َ
أهل ال ُّطموحِ

ِ
كوب َ
اخل َطر
ومن يستَل ُّذ ُر َ
َ

اْلفردات:
أبارك :أهنِّئ وأدعو
ال ُّطموح :السعي باستمرار لنيل األمور العالية والنبيلة
يستل ُّذ :يستمتع

وأيضا من يستمتع بمواجهة
الَّشح :إنني م
عجب هبؤالء الطموحْي الذين يسعون لتحقيق أمانيهم ً
ٌ
اْلخاطر لتحقيق أهدافه
االستخراج :يتدرب الطالب عىل استخراج حرف اجلر مع االسم الجرور
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احلسني بن َطالل ِ
وهوا َي ُة ال َّط َري ِ
ان
القراءةُ ُ َ ُ :
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
ٍ
طالل للطريان
ب اْللك اْلسْي بن
ح ُّ
ُالع َج ُم َوالدَّ ال َل ُة
مو َل ًعا بِ ِه :متع ِّل ًقا به
َت َت َبدَّ ُد :تتفرق

الرتاب ُة :التِّكرار بال َت ٍ
ديد
َّ َ
ُملِ َّحة :شديد ٌة

ئي
رايف :التصوير الضو ُّ
التَّص ُ
وير الفوتوغ ُّ
ٍ
ص:
س :هات ضد ك ِّل كلمة من الكلامت اآلتية من الن ِّ
ِ
َأهبِ ُط :أصعد
َربة :مصغر ٌة
قيم
ُمر َحتل :م ٌ
ُمك َّ َ
َخيالِ َّية :واقعي ٌة
َأس َه ُل :أش ُّق

س :و ِّظف الكلامت اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة من إنشائك :اْل ِّرية ،أعمق ،السالمة
 اْل ِّرية :اْلرية هي أعظم اْلطالب اإلنسانية أعمق :الغواصة تبلغ أعمق ٍنقطة يف البحر
التأين السالمة ويف العجلة الندامة
 -السالمة :يف ّ
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تيعاب
ال َفه ُم َو ِاالس
ُ
س :أحب اْلسْي بن ط ٍ
الل – ط ّيب اهلل ثراه  -هوايتْي ،ما مها؟
رايف وال ّطائرات
ج :التصوير الفوتوغ ِّ
س :ما سبب ولع اْلسْي بالطريان؟
ج :سبب ولع اْلسْي بالطريان؛ ألن الطريان له عنده معنًى أعمق
س :صف شعوره عند صعوده إىل ال ّطائرة.
ج :تتالشى مهومه ،وتتبدد من ذهنه مشاغل العرش ومش ّقات العمل التي تالزمه
س :يف رأيكْ ،لاذا يرمز الطريان عند اْلسْي بن ط ٍ
الل إىل اْل ِّرية؟
ج :ألنه يشعر أنه س ِّيد مصريه حْي يقلع بالطائرة وح ارا حْي يصبح عال ًيا يف السامء
ٍ
س :هات ً
طالل.
النص عىل ثقل مسؤول ّيات اْلسْي بن
دليال من ِّ
ج :مها ُّمه عديدةٌ ،ويف أوقات األزمات يعمل يف أثناء ال ّليل.
س :قال اْلسْي بن ط ٍ
الل :منذ بلوغي ال ّثامنة عَّشة وأنا أستشعر اْلاجة اْللحة إىل التح ُّرر من حقائق
العامل الواقعية:
 مل كان يف حاج ٍة إىل التح ُّرر من حقائق العامل الواقعية؟ج :ألنه كان يت ّ
وىل أشق اْلسؤول ّيات واْلها ِّم وأثقلها
 ما وسيلته لذلك؟ج :وسيلته لذلك الطريان.
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اكيب َواألَ
ساليب ال ُّلغ َِو َّي ُة
َّ
ُ
الَّت ُ
يراجع الطالب من الدوس ّية:
 ضامئر الرفع اْلنفصلة :ص7-5 النّكرة واْلعرفة :ص14 حروف اْلر :ص21-29ّدريبات
الت
ُ
س :امَل الفراغ بضمري الرفع اْلنفصل اْلناسب ِمّا بْي القوسْي:
................. )1نكرم آباءنا

(نَح ُن ،أنا ،أنت)

 )2خاطب زيدٌ صديقه بقوله ......... :متفقان

(مها ،أنتام ،نحن)

َ ....... )3تسنون تالوة القرآن الكريم

(هن ،أنتنَ ،أنتُم)

 ....... )4جيدن طهي الطعام

(هم ،أنتنُ ،ه َّن)
(نحن ،هيَ ،أن ِ
ت)

َ...... )5تيدين إلقاء ِّ
الشعر
س :ب ِّْي نو الكلامت التي َتتها خ ٌّط :أمعرف ٌة هي أم نكرةٌ؟
َّ ُ َ ۡ ً َّ
َ
َ ُ
َ
ۡ
َ
ُ
 )1قال تعاىلَّ﴿ :ل يُكلِف ٱّلل نفسا إَِّل وسعها﴾
 )2قرأت كتا ًبا مفيدً ا

ج :نكر ٌة
ج :نكر ٌة

 )3صنعاء عاصمة اليمن

ج :معرف ٌة

 )4يساعد باس ٌل أمه يف أعامل البيت

ج :معرف ٌة  -معرف ٌة

 )5حرضت إىل اْلدرسة طالب ٌة جديد ٌة

ج :نكر ٌة

 )1تؤ ّدي فاطمة الصالة يف وقتها

ج :معرف ٌة
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س :اقرأ النص اآليت ،ثم استخرج منه حروف اْل ِّر ،واالسم اْلجرور:
قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل" :إذا كان يف القضاء مخس خ ٍ
صال فقد كمل :عل ٌم بام كان قبله ،ونزاه ٌة
عن الطمع ،وحل ٌم عىل اخلصم ،واقتدا ٌء باألئمة ،ومشاورة أهل العلم والرأي".
حرف اْلر

االسم اْلجرور

يف

القضاء

عن

الطمع

عىل

اخلصم

بـ

األئمة

الكِتا َب ُة
يراجع الطالب من الدوسية رشح:
 مهزة (بن ،ابن) :ص7 ألف تنوين النصب :ص15 إن شاء اهلل وإنشاء :ص23ّدريبات
الت
ُ
س :ضع كلمة (ابن  ،بن) يف مكاهنا اْلناسب:
 )1اْلسْي ب ُن عبد اهلل ال ّثاين و ُّيل عهد اْلملكة األردنية اْلاشمية
 )2هذا اب ُن ع ِّمي
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 )3جعفر ب ُن أب طال ٍ
ب هو اب ُن ع ِّم الرسول الكريم
ب ،ما ٌء ،قص ٌة
بري ،طل ٌ
س :امَل الفراغ بام يناسبه من الكلامت اآلتية منون ًة بتنوين النصب :ك ٌ
َبريا
 )1رأيت مبنًى ك ً
 )2أذهب إىل اْلدرسة َط َل ًبا للعلم
ماء
 )3صار البخار ً
 )4قرأت ليىل ِق َّص ًة
س :ضع (إن شاء اهلل أو إنشاء) يف الفراغ اْلناسب يف اْلمل اآلتية:
شاء اهللُ
 )1سأزورك غدً ا إِن َ
ب وطنـ ٌّي
شاء اْلدارس واج ٌ
 )2إِن ُ
شاء ُج ًيال
 )3أنشأ اْلهندس البيت إِن ً
التّعبري
يستعْي الطالب باألسئلة ص ،45فيجيب عنها ويستخلص أهم األفكار؛ ليكتب يف النهاية فقرة
يتحدث فيها عن دو ِر ِ
اللك عبد اهلل الثاين ابن ُ
األردن
احلسني يف النَّهضة العلم َّية يف
ِّ
يراجع الطالب أساسيات كتابة الفقرة من الدوسية ص19
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الحفوظات [يف وج ِه َعب ِد اهللِ َأ َل ُح َوج َه ُه]
ما

فَك َأَ نَّه ُ

م َنْ

ك
تِل ْ َ

أَ نا

في

يا

زِل ْتُ

بِي َ

أَ سْم َ ُع

ل غابَ
قا َ
اب ْتسام َت ُه ُ

لا

أصَدِقُ

ن
اب ْ َ

الحُسَيْنِ

وَجْه ِ

عَبْدِ

صو ْتَه ُ
َ

ن
ساكِ ٌ

وَم ِلْ ء ُ قَل ْبي م ِنْ
التي

أَ ْن

و يا

يَغيبَ

الله ِ

أَ باه ُ

ما

و َأَ راه ُ

يط بي َع ْ ي ناه ُ
أَ نى ا ْ ل َت َ فتَّ ُت ح ُ

شَذى

شَذاه ُ

وَك َأَ نَّني

على

سه ِ
أَ ن ْفا ِ

فار َق َْت

شف َتَيْه ِ
َ

و َجْ ه َه ُ

فَك َأَ نَّني

الزَّه ْر ُ ع َنْ

ح
أَ ل ْم َ ُ

أَ حْ يا

المَدى

بُسْتانِه ِ

سَتَظَلَّ

بِه ِ

و َ ْرد ٌ

أَ ْو

مُشْر ِق َة ٌ

والنَّهْر ُ

أَ ل ْقاه ُ

خالِدَة ً

أَ نَّني

ِإياه ُ

س
َ
كشَ ْم ِ

ضُ حاه ُ

ح
يَفو ُ
ع َنْ

ِإ ْذ

بِنا

مج ْراه ُ
َ
أَ ل ْقاه ُ

ذِك ْراه ُ

ُ
َّعريف ّ
بالشاعر
الت
أردين ولد يف حيفا ،واشتهر بشعره الوطن ِّي
شاعر
حيدر حممود
ٌ
ٌّ
قال هذه القصيدة يف ِّ
الذكرى السادسة والسبعْي ْليالد باين هنضة األردن اْلغفور له جاللة اْللك
الرابع عَّش من تَّشين الثاين
اْلسْي بن طالل  -طيب اهلل ثراه  -التي تصادف ّ
الفردات
َأنّى :أينام
فوح :ينتَّش
َي ُ
شذى :رائح ٌة ط ِّيب ٌة
األَسئِ َل ُة
س :ما مناسبة القصيدة؟
الذكرى السادسة والسبعون ْليالد باين هنضة األرد ِّن الـمغفور له جاللة الـملك اْلسْي بن ط ٍ
جِّ :
الل
ّ
الرابع عَّش من تَّشين ال ّثاين
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الشاعر عن ح ِّبه ْلاللة الـملك اْلسْي بن ط ٍ
س :كيف عرب ّ
الل يف البيت ال ّثاين؟
ج :عرب ّ
الشاعر عن ح ِّبه بوصفه كأنّه يسكن يف داخله ،وأنّه َييا به
س :بم شبه شذى أنفاسه يف البيت ال ّثالث؟
ج :شبه شذى أنفاسه بور ٍد يفوح شذاه
الرابع؟
س :بم وصف ابتسامته يف البيت ّ
ج :وصف ّ
بأهنا مَّشق ٌة كشمس ضحاه
الشاعر ابتسامته ّ
س :وصف ّ
الشاعر الـملك يف البيت األخري بصفتْي .اذكرمها.
ٌكالزهر يف البستان
ج:أنهُ -1 :جيل ّ

 -2والعطاء واْلركة كالنّهر

س :ماذا يلمح ّ
الشاعر يف وجه اْللك عبد اهلل الثاين؟
ٍ
طالل يف وجه ابنه اْللك عبد اهلل ال ّثاين
ج :يلمح اْللك اْلسْي بن
رشح األبيات
ت َأس َم ُع َصو َت ُه َ
وأرا ُه
ما ِزل ُ

ت ُحت ُ
يط يب َعينا ُه
َأ ّنى ال َت َف ُّ

اْلفردات:
أنّى :أينام
التفت :استدرت
ُّ
َتيط :تط ِّوق

الَّشح :عندما أنظر إىل وجه اْللك عبد اهلل الثاين ابن اْلسْي أرى فيه أباه اْللك اْلسْي وكأنه ينظر إيل،
وأسمع صوته
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َفك ََأ َّن ُه ِ َيب ساكِن َوك ََأ َّنني

َأحيا بِ ِه َأو َأنَّني إِ ّيا ُه

نفس واحد ٌة
الَّشح :من شدة ح ّبي للملك اْلسْي أشعر أنّه
ساكن بداخل وأحيا به أو كأننا ٌ
ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
َمن َ
فوح َشذا ُه
لء َقلبي من َشذى َأنفاسه َورد َي ُ
قال َ
غاب َوم ُ
اْلفردات:
شذى :الرائحة الط ِّيبة
يفوح :ينتَّش

الَّشح :اْللك اْلسْي ما زال ح ايا يف قلوبنا مل يغب ،فأنفاسه كرائحة شذى الورد ما زلت أشعر هبا
تِل َ
فار َقت
تسام ُت ُه التي ما َ
ك اب َ

َش َفتَي ِه ُم ِ
رش َقة ك ََشم ِ
س ُضحا ُه

اْلفردات:
فارقت :تركت
مَّشق ٌة :منري ٌة
ضحاه :وهو وقت ارتفا النهار وامتداده

دائام
الَّشح :وابتسامته كشمس الضحى اْلَّشقة الساطعة التي ما زلت أتذكرها ،فهو متب ِّس ٌم ً
غيب الزَّه ُر َعن ُبستانِ ِه والنَّه ُر َعن َجمرا ُه
َأنا ال ُأ َصدِّ ُق َأن َي َ
اْلفردات:
جمراه :مساره

الَّشح :ما زلت ال أصدِّ ق وفاته ،فكيف يغيب وإنجازاته شاهد ٌة عىل وجوده ،فهل نصدِّ ق وجود
ٍ
بستان بال زهور ،أو ٍ
جمرى يسري فيه
هنر ليس له
ً
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يف َوج ِه َعب ِد اهللِ َألَ ُح َوج َه ُه َفك ََأنَّني َألقا ُه إِذ َألقا ُه
اْلفردات:
ٍ
أْلح :أبرص بن ٍ
خفيف
ظر
ألقاه :استقبله وأصادفه

الَّشح :أْلح يف وجه اْللك عبد اهلل الثاين مالمح أبيه اْللك اْلسْي ،فكأنني جالست اْللك اْلسْي
ورأيته كلام جالست ابنه اْللك عبد اهلل الثاين
احل َس ِ
يا اب َن ُ
ني ويا َأبا ُه عىل ا َلدى َس َت َظ ُّل خالِدَ ًة بِنا ِذكرا ُه
اْلفردات:
اْلدى :الزمن الطويل
خالدةً :باقي ًة

الَّشح :يمدح الشاعر اْللك عبد اهلل الثاين ً
قائال :أنت ابن اْللك اْلسْي رمحه اهلل وأنت أب اْلسْي
(ويل العهد) طول اْلياة ستبقى ذكرى اْللك اْلسْي باقية يف قلوبنا
ّ
االستخراج:
يراجع الطالب تدريبات االستخراج يف الوحدات السابقة ليستطيع استخراج اْلطلوب :االسم مؤنث
ٍ
(ماض ،أمر ،مضار ) ،حرف جر مع اسم جمرور ،حرف عطف ،اسم إشارة ،اسم
أو مذكّر ،الفعل
موصول ،ضمري منفصل (غائب ،خماطب ،متكلم) ،معرف بأل ،علم ،نكرة
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ِِ
طني
القراءة :فلس ُ
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
ريات ومعامل عن فلسطْي قبل االحتالل
ذك ٌ
الع َج ُم والدَّ ال َل ُة
ارات :مزار اْلمض ّيات
ال َب ّي ُ
حياة رغيدة :حيا ٌة ط ِّيب ٌة
َيبزُ ُغ :يَّشق
اغ َرو َر َقت :امتَلت بالدُّ مو
ربات :الدُّ مو
ال َع ُ
نَن َع ُم :نسعد
تَكسوها :تغ ّطيها
ص ضد ك ِّل كلم ٍة ِمّا يأيت:
س :استخرج من الن ِّ
ف :أم ٍن
خو ٌ
ال َفهم و ِ
تيعاب
االس
ُ
ُ َ

حمت ٌّل :حمر ٌر

جديدةٌ :قديم ٌة

س :عم َتدثت الـجدة إىل حفيدهتا؟
ج :عن قريتها الصغرية التي عاشت فيها مع والدْيا وإخوهتا
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س :ما اْلفتاح الذي كانت َتسكه الـجدة بيدها؟
ج :مفتاح بيتها الذي كانت تعيش فيه يف قريتها يف وطنها فلسطْي مع أهلها قبل االحتالل
س :أين يقع اْلسجد األقىص اْلبارك؟
ج :يف مدينة القدس
س :يف أ ِّي مدين ٍة فلسطيني ٍة يوجد اْلسجد اإلبراهيم ُّي الَّشيف؟
ج :يف مدينة الـخليل
س :ما األحاديث التي كانت تسمعها جدة علياء من جدِّ ها؟
وب وعن تاريخ وطنها العريق وعن تاريخ القدس ،والـمعارك
ج :كان َيدِّ ثها عن صالح الدّ ين األ ّي ِّ
العظيمة التي جرت عىل أرضها
س :بم وصفت الـجدة قريتها؟
ج :أهنا تقع عىل سه ٍل أخرض تكثر فيه أشجار التّْي والزيتون ،وكروم العنب وغري ب ٍ
عيد عنها ب ّيارات
ّ
الربتقال والـجبال تكسوها أشجار الَسو
س :ما اْلقصود هبذه العبارة" :آمل أن يبزغ فج ٌر جديدٌ عىل أمتنا"؟

ٍ
أي أن يسَتد ّ
جديد قوي ًة أبي ًة َيشاها
سطيني أرضه بعد َتريرها ،وتنهض األمة من
الشعب الفل
جّ :
ُّ
األعداء رافع ًة رايات النرص
س :ماذا أملت علياء بعد سام حديث جدهتا؟
ج :أن ترى وطنها فلسطْي حمر ًرا
س :ما واجبنا َتاه فلسطْي؟
هيوين
الص
ج :الدِّ فا عنها وَتريرها من االحتالل ُّ
ّ
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األَ
اكيب ال ُّلغ َِو َّي ُة [اإلضافة]
ساليب َو َّ
الَّت ُ
ُ
اإلضافة :هي ض ُّم اس ٍم إىل اس ٍم آخر؛ ليكتمل اْلعنى
ا ُلضاف :هو االسم األول ،وتتغري حركة آخره حسب موقعه يف اْلملة
ا ُلضاف إلي ِه :هو االسم الثاين ،وهو جمرور دائِ ًام
فوائد :ليم ِّيز الطالب يف الصف اخلامس الضاف إليه عليه أن ُيالحظ التايل:

عرف بِ َأل) ،وال يمكن أن يأيت اْلضاف إليه بعد فع ٍل ،أو
 اْلضاف إليه يأيت بعد (اسم ظاهر غَ َري ُم َّنون وال ُم َّ
ٍ
حرف ،أو بعد الضامئر ،أو أسامء اإلشارة ،أو األسامء اْلوصولة…

أي أن اْلضاف ال يمكن أن يكون منونًا أو معر ًفا بأل ،أو ف ً
ضمريا … الخ
عال أو حر ًفا أو
ً
 اْلضاف إليه يأيت بعد الظروف الكانية والزمانية ،مثل :فوقَ ،تت ،قبل ،بعد (َتت الطاولة) -اْلضاف إليه يأيت بعد النكرات الُبهمة ،مثل :بعض ،كلُ ،جيع ،نصف ،غري ،بضع (بعض الدُّ روس)

 اْلضاف إليه يأيت بعد األعداد الركبة من  ،11-3وبعد الئة واأللف والليون والليار ،مثل( :ثالث ٍبنات)،
ٍ
(سبعة كت ٍ
طالب)( ،مئة مع ِّل ٍم)
ب)( ،ألف
دائام :يف حمل جر مضاف إليه (هذه مدرستنا) الضمري (نا) يف حمل جر مضاف إليه
 الضامئر اْلتصلة باألسامء ًوهذه الفوائد ال يطالب بمعرفتها طالب الصف اخلامس ،إنِّام هي فوائد له؛ ليستفد منها لو أراد َتييز اْلضاف إليه
يف اْلملة
نموذج ( )1يف إعراب الضاف والضاف إليه :الـجمل سفينة الصحراء
اْلمل :مبتدأ مرفو وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره
سفينة :خرب مرفو وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
الصحراء :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
[يالحظ الطالب اْلخالفة بْي اْلضاف واْلضاف إليه ،سفينة :غري معرف بأل ،بينام الصحراء :معرف بأل]
نموذج ( )2يف إعراب الضاف والضاف إليه :ترتفع حرارة اْل ِّو يف فصل الصيف
ترتفع :فعل مضار مرفو وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره
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حرارة :فاعل مرفو وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
ِّ
اْلو :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
يف :حرف جر فصل :اسم جمرور بحرف اْلر وعالمة جره الكَسة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
الصيف :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
اْلو( :معرف بأل)]
[يالحظ الطالب اْلخالفة بْي اْلضاف واْلضاف إليه :حرارة( :غريمعرف بأل) بينام ِّ
نموذج ( )3يف إعراب الضاف والضاف إليهَ :يكي جدّ ي عن بطوالت صالح الدّ ين
عن :حرف جر

بطوالت :اسم جمرور بحرف اْلر وعالمة جره الكَسة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف

جره الكَسة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف
صالح :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
الدّ ين :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
[يالحظ الطالب اْلخالفة بْي اْلضاف واْلضاف إليه :بطوالت( :غريمعرف بأل) بينام صالح( :معرف باإلضافة أي
وأيضا يالحظ اْلخالفة بْي صالح ،الدّ ين]
يأيت وراءه مضاف إليه آخر معرف بأل)ً ،
نموذج ( )4يف إعراب الضاف والضاف إليه :ذهبت إىل معرض ك ٍ
تاب يف الزرقاء
إىل :حرف جر

معرض :اسم جمرور بحرف اْلر وعالمة جره الكَسة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف

ٍ
كتاب :مضاف إليه جمرور وعالمة جره تنوين الكَس الظاهر عىل آخره
ٍ
كتاب( :منون)]
[يالحظ الطالب اْلخالفة بْي اْلضاف واْلضاف إليه :معرض( :غريم ّنون) بينام

ريبات
[التَّد
ُ
س :امَل الفراغ يف اْلمل اآلتية باْلضاف الـمناسب ِمّا بْي القوسْي( :سفينة ،جيش ،ب ّوابة ،حرارة،
عصب):
 )1جهز عثامن ريض اهلل عنه َجي َش العَسة

َجي َش :مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف

 )2اْلمل َسفينَ ُة الصحراء

َسفينَ ُة :خرب مرفو بالضمة وهو مضاف

ب اْلياة
 )3اْلاء َع َص ُ

ب :خرب مرفو بالضمة وهو مضاف
َع َص ُ
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 )4وقفت عند َب َّوا َب ِة اْلدرسة

َب َّوا َب ِة :مضاف إليه جمرور بالكَسة وهو مضاف

رار ُة الشمس يف فصل الصيف
 )5ترتفع َح َ

رار ُة :فاعل مرفو بالضمة وهو مضاف
َح َ

س :صل (اْلضاف) يف العمود (أ) بام يناسبه من (اْلضاف إليه) يف العمود (ب) ثم استخدم ك اال منهام
يف ُج ٍل مفيد ٍة:

 )1ب ّيارات الربتقال

-

تكثر ب ّيارات الربتقال يف مدينة يافا

 )2حقول القمح

-

تزر حقول القمح يف اْلناطق اخلصبة

 )3خرير اْلاء

-

خرير اْلاء هادى ٌء

 )4صهيل اْلصان

-

مرتفع
صهيل اْلصان
ٌ

 )5عواء ِّ
الذئب

-

خميف
عواء الذئب
ٌ

الضفد
 )1نقيق ِّ

-

مزعج
نقيق الضفد
ٌ
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الكتاب ُة [مهزة القطع ومهزة الوصل]
اهلمزة يف أول الكلمة نوعان:
 )1مهزة القطع :وهي مهز ٌة تنطق دائ ًام ،وتكتب عىل صورة (أ ،أ ،إ)( .مثال :أدرس ،أم ٌة ،إخوةٌ)
 )2مهزة الوصل :وهي مهز ٌة تنطق يف أول الكالم ،وال تنطق يف وسطه [أي نصلها يف القراءة بْي
اْلرف الذي قبلها واْلرف الذي بعدها؛ ولذلك س ِّميت مهزة الوصل] ،وتأيت عىل صورة (ا)
دائ ًام سواء نطقت ابتدا ًء أو وص ًال( .مثال :كل األسامء اْلبدوءة بأل التعريف الشمسية أو
ابن ،ابن ٌة ،احَتم ،اغرورقت)
اسم ،ام ٌ
رؤٌ ،
القمريةٌ ،
الهمة كتابة مهزة الوصل (ا) وكتابة مهزة القطع بوجود اهلمزة َ
(أُ ،أ ،إِ) للتفريق بينها وبني
تنبيه :من القواعد اإلمالئ ّية ّ
ِ
مهزهتا حتتها
مهزة الوص ِل ،مع رضورة التن ّبه أن مهزة القطع الكسورة تُرسم ُ
للتمييز بني اهلمزتني :نُدخل حرف عطف (مثل :الواو) ،ونن ُظر هل نستطيع وصلها ويبقى معناها أم ال نستطيع.

ريبات
التَّد
ُ
س :م ِّيز مهزة الوصل من القطع يف الكلامت التي َتتها خ ٌّط يف اْلمل اآلتية:
َ ۡ َ َ ا ُ ۡ ۡ َ َّ ۡ
ٱۡل ۡح َ ٰ
ٱۡلح ٰ
س ُن﴾
س ِن إَِّل ِ
 )1قال تعاىل﴿ :هل جزْء ِ
مهزة الوصل
 )2أمامة بنت أب العاص حفيدة الرسول ﷺ

مهزة القطع
اإلحسان

 )3العقبة ثغر األرد ِّن الباسم
 )4زارت ٌ
إيامن صديقتها أحالم
 )5استيقظ أكرم مبك ًِّرا

أمامة  -أب

العاص
العقبة  -األرد ِّن

ٌ
إيامن  -أحالم
استيقظ
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س :امَل الفراغ باْلمزة اْلناسبة(أ  ،ا) يف ما يأيت:
 )1أكمل حل اْلسألة يا عامد

أكمل :مهزة قطع

 )2يف اْلقل شجرتان اثنتان
ب وطني
ُ )3أح ُّ

اثنتان :مهزة وصل
حب :مهزة قطع
أ ُّ

 )4سألت الولد عن اسمه

اسمه :مهزة وصل

التعبري

س :استعمل الَتاكيب اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة من إنشائك:
 -أمان ٌة يف أعناقنا:

القدس قبلة األنبياء أمان ٌة يف أعناقنا

هيوين:
الص
 اخلطر ّّ

يوين
لن ينحني اْلسلمون للخطر ّ
الصه ّ
لن نتخ ّىل عن آمالنا وأحالمنا يف َترير اْلسجد األقىص

َ -ترير فلسطْي:

سيأيت ذلك اليوم لتحرير فلسطْي من الصهيونية

 -رايات النرص:

لقد رفعت رايات النرص فوق منازل الشهداء اح ً
تفاال باستشهادهم

 -آمالنا وأحالمنا:

حب الوطن ،ويراجع
س :يستعن الطالب باإلجابة عىل األسئلة الواردة ص 57لكتابة فقرة عن ِّ
الطالب أساس ّيات كتابة الفقرة من الدوسية ص19
االستخراج
عىل الطالب التدرب عىل استخراج اْلضاف إليه ،ومهزيت القطع والوصل
ويالحظ الطالب أن مهزة القطع تبدأ هبا الكلامت وهذا اْلشهور عند قولنا مهزة قطع ،أما اْلمزة يف
سميها مهزة متطرفة ،فإذا استخرج الطالب
وسط الكلمة نسميها مهزة متوسطة ،والتي يف هناية الكلمة ن ّ
أي فقرة فعليه النظر لبداية الكلمة ولو دخل عليها حرف جر
مهزة القطع أو الوصل من ّ
مثال :باإليامن

كلمة :اإليامن :مهزة وصل ،دخل عليها حرف جر :بـ

مثال :بإيامننا

كلمة :إيامننا :مهزة قطع ،دخل عليها حرف جر :بـ
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القراءة :الِس ُ
ك
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
مصدر اْلسك وصفات النّو اْل ِّيد منه
ُالع َج ُم َوالدَّ ال َل ُة
ال ِّطيب :نو ٌ من العطور
َق ِّي َمة :ذات قيم ٍة كبري ٍة
ُيستَأ َص ُل :يقتلع من أصله
ِ
قامتَة :غامق ٍة
ُمستَسا َغة :مستطاب ٌة
ب اْلصائد :وضع اْلصائد
نَص َ
طاب :زكا
َ
ا َل َر َّك ُز :اْلكثف
س :اذكر ضد ك ِّل كلم ٍة من الكلامت اآلتية:
خو ٌ
اف :شجا ٌ
تيعاب
ال َفه ُم َو ِاالس
ُ

جاف ٌة :رطب ٌة

ملساء :خشن ٌة

س :مامصدر اْلسك؟
اْلسمى بإيل اْلسك
ج :مصدر اْلسك :الغزال
ّ
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س :ماذا يفعل الصياد بكيس اْلسك بعد استئصاله؟ ج :جيفف يف الشمس أو يغطس يف زي ٍ
ت ساخ ٍن
ّ
س :صف اْلسك اْل ِّيد.
ج :ماد ٌة جاف ٌة قاَتة اللون ،أرجواني ٌة ملساء ،مرة اْلذاق.
س :ما الفرق بْي اْلسك اْلركز واْلسك اْلخفف؟ ج :اْلركز منه له رائح ٌة غري مستساغ ٍة ،ولكنه إذا
خ ِّفف طاب وأمتع ،واستعمل عندئ ٍذ يف الروائح العطرية.
س :اذكر سب ًبا لك ٍّل ِمّا يأيت:
ْ -لوء الص ّيادين إىل نصب اْلصائد للوصول إىل إيل اْلسك.

ج :ألنّه َسيع اْلرب

 -تسمية ثور اْلسك هبذا االسم.

ج :ل ّلرائحة التي َتري يف دمه.

 -تسمية فأر اْلسك هبذا االسم.

ج :ألن له غدتْي َتت الذيل تفرزان رائحة اْلسك.

اكيب َواألَ
ساليب ال ُّلغ َِو َّي ُة [ظرفا الزمان والكان]
َّ
ُ
الَّت ُ
ظرف ا َل ِ
صوب يد ُّل عىل مكان وقو الفعل ،ونسأل عنه بـ (أين)
اسم من
ُ
ٌ
كانٌ :
(مثال :خلف ،أمام ،فوقَ ،تت)… ،
صوب يد ُّل عىل زمان وقو الفعل ،ونسأل عنه بـ (متى)
اسم من
ُ
ٌ
ظرف الزَّ ما ِنٌ :
صباحا أو صباح … ،مسا ًء أو مساء … ،ليلة…)
(مثال :يوم ،ساعة ،وقت ،حْي ،غدً ا،
ً
يكون
الظروف الكاني َة والزماني َة
يتبع
الب الفائدة َأ َّن:
َ
ُ
االسم الذي ُ
تنبيه :كام س َبق يف درس الضاف إليه ،يتذك َُّر ال َط ُ
َ
مضا ًفا إليه جمرورا ويكون إعراب ال َّظر ِ
ف :ظرف مكان أو زمان منصوب وعالمة نصبة الفتحة وهو ُمضاف ،فإذا
ُ
ً
جاء الظرف ُمن ََّونًا ُ
الظرف ُمضا ًفا
مساء … فإنه ال يأيت بعده اسم جمرور (مضاف إليه) وال يكون
صباحا،
مثلَ :غدً ا،
ُ
ً
ً
ظرف مكان أو زمان حسب ظرف ّيته ،أو نسميه
فائدة ( :)1الفعول فيه هو نفسه ظرف الكان أو الزمان ،فنسميه
َ
ً
مفعوال فيه .فائدة ( :)2قد تأيت بعض الظروف التي تَّت َّد ُد بني الكان والزمان ،منها :قبل ،بعد
وهنا َ
ظر لا بعدها هل هو مكان أم زمان.
نسأ ُل عنها بـ متى أو أي َن لنحدِّ د هل هي ظروف مكانية أم زمان ّية ،أو نَن ُ
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نموذج إعراب ( :)1وجدَ ِ
ت ا َلق َع ِد
نادر الك َُر َة َحت َ
َ َ
ٍ
وجدٌ :
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره
فعل
ماض ٌّ
ناد ٌرٌ :
فاعل مرفو ٌ وعالمة رفعه تنوين الضم الظاهر عىل آخره
ٌ
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره
مفعول به
الكرة:
ٌ
ٍ
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف
مكان
َتت :ظرف
ٌ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
اْلقعد :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
نادر الكرة؟ اْلوابَ :تت اْلقعد]
نحدِّ د نو الظرف بالسؤال بـ أين أو متى [أين وجد ٌ
ت إِقال ِع ال ّطائِ َر ِة
نموذج إعراب (َ :)2و َص َل ا ُلسافِ ُر َوق َ
ٍ
وصلٌ :
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره
فعل
ماض ٌّ
اْلسافرٌ :
فاعل مرفو ٌ وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف
وقت :ظرف زما ٍن
ٌ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف
إقال  :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
ال ّطائرة :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
نحدِّ د نو الظرف بالسؤال بـ أين أو متى [متى وصل اْلسافر؟ اْلواب :وقت إقال ال ّطائرة]
الس َف ِر َبعدَ ال َع ِ
ص
نموذج إعراب (َ :)3و َص َل َأ َ
محدَ َم َن َّ
ٍ
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف
زمان
بعد :ظرف
ٌ
جره الكَسة الظاهرة عىل آخره
العرص :مضاف إليه جمرور وعالمة ِّ
نحدِّ د نو الظرف [متى وصل أمحد؟ اْلواب :بعد العرص ،ونالحظ أن العرص اسم ُّ
يدل عىل زمن]
أما لو كان الثال :تقع داري بعد دارك ⇐ بعد :ظرف مكان ،واالسم بعدها (دارك) :ي ُّ
دل عىل مكان
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س :امَل الفراغ بظرف اْلكان أو الزمان اْلناسب ِمّا بْي القوسْي يف اْلمل اآلتية:
(مسا ًء ،أمام ،حْي ،يوم  ،فوق)
 )1أزور بيت جدّ ي يو َم اْلمعة
مساء
 )2يب ُّث التِّلفاز مباراة كرة القدم
ً
 )3طار العصفور َ
فوق الشجرة
 )4ألقى ال ّطالب القصيدة أما َم ْلنة التحكيم
س :استخدم الكلامت اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة:
وقت:

حفظت الدرس وراجعته وقت الفجر

خلف:

يص ّل النّاس خلف اإلمام
تسامرت العائلة لي ًال

لي ًال:
الكِتا َب ُة [اهلمز ُة الت ََو ِّس َط ُة]

تكتب اْلمزة اْلتو ِّسطة وف ًقا لقوة حركة اْلمزة وما قبلها ،وترتيب قوة اْلركات كالتايل :الكَسة وهي
ٍ
حركة ً
أصال وهي األضعف
السكون التي ليست ب
األقوى ،تليها الضمة ،ثم الفتحة ،ثم ُّ
اهلمزة ا ُلتوس ِ
ِ
طة:
أشكال
ِّ
( )1اْلرسومة عىل النربة ،مثل :اْلصائدِّ ،
الذئب ،بئس ،سئل
( )2اْلرسومة عىل األلف ،مثل :يستأصل ،سأل
( )3اْلرسومة عىل الواو ،مثل :شؤون ،فؤادي ،مسؤول
أسباب كتابة اهلمزة التوسطة عىل النربة أو األلف أو الواو:
الكَسة تناسبها النربة ،والضمة تناسبها الواو ،والفتحة تناسبها األلف
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نامذج لتوضيح القاعدة اإلمالئية:
الضمة (ألنه مدٌّ بالواو) وما قبلها (ش) ،تكتب اْلمزة عىل واو
شؤون ⇐ حركة اْلمزةّ :
الضمة وما قبلها (س) ،والضمة أقوى من السكون ولذا تكتب عىل واو
مسؤول ⇐ حركة اْلمزةّ :
فؤادي ⇐ حركة اْلمزة :الفتحة (ألنه مد باأللف) وما قبلها (ف) ،والضمة أقوى من الفتحة ولذا
تكتب عىل واو
اْلصائد ⇐ حركة اْلمزة :الكَسة وما قبلها (مد) فهو سكون ،والكَسة أقوى ولذا تكتب عىل نربة
ب ⇐ حركة اْلمزة :السكون وما قبلها (ذ) ،والكَسة أقوى من السكون ولذا تكتب عىل نربة
ذئ ٌ
سئل ⇐ حركة اْلمزة :الكَسة وما قبلها (س) ،والكَسة أقوى من الضمة ولذا تكتب عىل نربة
يئس ⇐ حركة اْلمزة :الكَسة وما قبلها (يـ) ،والكَسة أقوى من الفتحة ولذا تكتب عىل نربة
يستأصل ⇐ حركة اْلمزة :السكون وما قبلها (ت) ،والفتحة أقوى من السكون ولذا تكتب عىل ألف
سأل ⇐ حركة اْلمزة :الفتحة وما قبلها (س) ،ولذا تكتب عىل ألف
التَّدريبات
الصورة اْلناسبة( ئـ ،أ ،ؤ) يف الفراغ يف ما َتته خ ٌّط:
س :اكتب اْلمزة ب ّ
نون يف توا ِّدهم كاْلسد الواحد
الـمؤ ِم َ
ُ )1
 )2اْلياء ال َيأيت إ ّال بخ ٍري
 )3بِئ َس اخللق الكذب
الصورة التي جاءت عليها يف الكلامت اآلتية:
س :مل كتبت اْلمزة عىل ّ
 -بئ ٌر :ساكنة وقبلها مكسور
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 -سئل :مكسورة وقبلها مضموم

 -فؤا ٌد :مفتوحة وقبلها مضموم

 -مسأل ٌة :مفتوحة وقبلها ساكن

 -رأس :ساكنة وقبلها مفتوح

بري
التَّع ُ
رتِّب اْلمل اآلتية لتصبح فقر ًة تامة اْلعنى عن العنرب:
– الذي يبلغ طوله ستّْي قد ًما.
– العنرب ماد ٌة تشبه الشمع يف قوامها.
– نحصل عليه من "حوت العنرب".
 وقد تكون رمادية اللون أو بيضاء أو صفراء أو سوداء ،وقد َتمع أكثر من لو ٍن.– إذ تفرز أمعاء اْلوت هذه اْلادة.
 واْلعروف عن العنرب أنه ماد ٌة عطري ٌة باهظة الثمن.ج:
العنرب ماد ٌة تشبه الشمع يف قوامها ،وقد تكون رمادية اللون أو بيضاء أو صفراء أو سوداء ،وقد
َتمع أكثر من لو ٍن ،نحصل عليه من "حوت العنرب" الذي يبلغ طوله ستّْي قد ًما؛ إذ تفرز أمعاء اْلوت
هذه اْلادة ،واْلعروف عن العنرب أنه ماد ٌة عطري ٌة باهظة الثمن.
االستخراج
يركِّز الطالب عىل االستخراجات التالية:
الظروف اْلكانية ،الظروف الزمانية ،اْلمزات اْلتوسطة مع بيان سبب رسمها عىل نربة أو واو أو ألف.
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القراءةَّ :
يح
والر ُ
الشم ُس ّ
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
أمورا نعجز عن نيلها بالعنف
بالرفق ً
الرفق قو ٌة؛ فقد ننال ِّ
ِّ
العجم والداللة
ال َحت َسبيني :ال تظنّيني
َّسيم :اْلواء اخلفيف الل ِّْي
الن ُ
الريح الشديدة
الر ُ
جاءّ :
ّ
يح َاهلو ُ
عان :ما أَس !
ُُس َ
ن ُ
َنال َّ
الَّش َء :ندركه ونبلغه
ص ضد ك ِّل كلم ٍة من الكلامت اآلتية:
س :استخرج من الن ِّ
رور
 -تواض ٌع :غ ٌ

– العنف :ال ّلْي

 -متح ِّرك ٌة :ساكن ٌة

س :ف ِّرق يف اْلعنى يف ما َتته خ ٌّط:
الريح :أقوانا من يدفع هذا الرجل إىل نز عباءته
 -قالت ّ

ج :يـجرب

 -يدفع التّاجر ثمن البضاعة

ج :يقدِّ م اْلال

سيام رقي ًقا
 -أكون ن ً

ج :لطي ًفا

 -حرر اإلسالم الرقيق من العبودية

ج :العبيد
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س :استعمل الكلامت اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة:
أبعث :أبعث إىل صديقي هدي ًة
نح ِّقق :نح ِّقق أمنياتنا باْلدِّ واالجتهاد
َتسكَ :تسك الفارس بلجام اْلصان
الصهيوين
متحدِّ ي ٌة :صمدت مدينة غزة متحدِّ ي ًة العدو ُّ
تيعاب
ال َفه ُم َو ِاالس
ُ
الريح؟
س :بم تفاخرت ك ٌّل من الشمس و ّ
بأهنام أقوى ما يف الطبيعة
جّ :
س :ما فائدة الشمس كام ظهرت يف القصة؟
ج :تيضء الكون بنورها ،وتبعث الدِّ فء يف ك ِّل م ٍ
كان ،ولوالها لغطت ال ُّثلوج األرض كلها ،وْلات
الزر واخللق واْليوانات
للريح أنوا ٌ  .عدِّ دها كام وردت يف القصة
سّ :
وريح قوي ٌة ،وعاصف ٌة هوجاء
قيق،
سيم ر ٌ
ٌ
ج :ن ٌ
س :كيف دفعت الشمس الرجل إىل أن َيلع عباءته؟
ج :بدأت الشمس ترسل أشعتها الدّ افئة شي ًئا فشي ًئا ،وَسعان ما أحس الرجل باْلرارة ،فخلع عباءته.
س :أ ُّْيام أعجبك يف القصة :الشمس أو ال ّريح؟ وْلاذا؟
الريح ترصفت
ج :أعجبني موقف الشمس؛ ألهنا كانت متواضعة وحققت ما تريد برف ٍق ولْي ،بينام ّ
بغرور وعن ٍ
ٍ
ف
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س :ماذا نتعلم من هذه القصة؟
-

أمه ّية الرفق واللْي يف َتقيق ما نريد

-

ليس كل األمور تتحقق بالقوة

-

االبتعاد عن العنف

[أسامء االستِفهامِ]
يب ال ُّلغ َِو َّي ُة
َّ
اكيب َواألَسال ُ
الَّت ُ
ُ

سْ :لاذا نبدأ بعض اْلمل بأسامء االستفهام؟
ج :ألن اْلتك ِّلم يطلب من ك ٍّل منها العلم بيش ٍء جم ٍ
هول
اسم االستفهام

االستخدام

مثال

َمن

نسأل به عن العاقل

من القائد الذي ل ِّقب بسيف اهلل اْلسلول؟

َمتى

نسأل به عن الزمان

متى خلع الرجل عباءته؟

َأي َن

نسأل به عن اْلكان

أين تسكن؟

كَم

نسأل به عن العدد

كم عدد طالّب ص ِّفك؟

كَي َ
ف

نسأل به عن اْلال أو الطريقة

كيف تصنعْي القهوة يا أحالم؟

ما

نسأل به عن غري العاقل

ما هوايتك اْلفضلة؟
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ّدريبات
الت
ُ
س :أكمل اْلدول يف ك ٍّل ِمّا يأيت وفق اْلثال:
اسم

ا ِ
إلجا َب ُة

الس ُ
ؤال
ُّ

ا َلس ُ
ؤول َعن ُه

االستفهام
َمن

من هو الفاروق؟

الفاروق هو عمر بن اخل ّطاب

عاق ٌل

َمتى

متى سافرت إىل العقبة؟

سافرت إليها الصيف اْلايض

ز ٌ
مان

كَي َ
ف

كيف أصبحت اليوم؟

أصبحت نشي ًطا سعيدً ا

ٌ
حال

َأي َن

أين ذهبت هناية األسبو ؟

كنت يف بيت جدّ ي

م ٌ
كان

كَم

كم عدد أفراد أَستك؟

ٍ
أفراد
نحن ستة

عد ٌد

ما

ما لونك اْلفضل؟

األبيض هو لوين اْلفضل

غري العاقل

س :امَل الفراغ باسم االستفهام اْلناسب للجواب يف ك ٍّل ِمّا يأيت:
ِس؟
 )1كيف كان اْلفل اْلدر ُّ
ِس مبه ًرا وُج ًيال
كان اْلفل اْلدر ُّ
 )2متى ذهب ال ّطالب إىل القاعة الكبرية؟
الساعة التّاسعة مسا ًء.
ذهب ال ّطالب إىل القاعة الكبرية ّ
بي؟
 )3أين يعيش الدُّ ُّب القط ُّ
اميل
بي يف اْلحيط اْلتج ِّمد الش ِّ
يعيش الدُّ ُّب القط ُّ
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ف اخلامس؟
 )4كم طال ًبا يف الص ِّ
ف اخلامس ست ٌة وعَّشون طال ًبا
يف الص ِّ
ف؛ فإنك تسأل :من ال ّطارق؟
س :إذا طرق أحد الطلبة باب الص ِّ
أكمل عىل النمط نفسه:
 )1إذا أردت أن تعرف أطول سور ٍة يف القرآن الكريم ،فإنك تسأل:
ِ
ج :ما ُ
القرآن الكريمِ؟
أطول سورة يف
الرحلة؛ فإنك تسأل:
 )2إذا أردت أن تعرف موعد ِّ
ج :متى موعدُ الر ِ
حلة؟
ّ
 )3إذا أردت أن تعرف اْلكان الذي سافر إليه الرجل؛ فإنك تسأل:
الر ُ
جل؟
جَ :
سافر ّ
أين َ

ٍ
حممود لل ّطائرة؛ فإنك تسأل:
 )4إذا أردت أن تعرف طريقة صنع
جَ :
صنع حممود ال ّطائرةَ؟
كيف َ
 )5إذا أردت أن تعرف البطل الذي فتح القدس؛ فإنك تسأل:
جِ :
القدس؟
من ا ّلذي َفت ََح
َ
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الكِتا َب ُة َ
[اهلمزَ ُة ا ُل َت َط ِّر َف ُة]
َاهلمزَ ُة ا ُل َت َط ِّر َف ُة :هي التي تكتب يف آخر الكلمة
طريقة كتابتها :تكتب عىل حر ٍ
ف (ألف ،واو ،ياء) بحسب حركة (فتحة ،ضمة ،كَسة) اْلرف الذي
ف ساك ٌن فإهنا تكتب منفرد ًة عىل السطر
قبلها ،فإن كان قبلها مدٌّ أو حر ٌ
ِ
ِ
اهلمزة ا ُل َت َط ِّر َف ُة
مواض ُع
( )1عىل أل ٍ
ف :إذا سبقت بفتح ٍة ،مثل :بدأ ،يلجأ
( )2عىل ٍ
واو :إذا سبقت بضم ٍة ،مثل :بؤبـ ٌؤ ،هت ُّيـ ٌؤ
( )3عىل ٍ
ياء غري منقوط ٍة :إذا سبقت بكَس ٍة ،مثل :يكافئ ،بادئ
مريءٍ ،
ٍ
ف ساك ٍن ،مثلٍ :
( )4منفرد ًة عىل السطر :إذا سبقت بحرف عل ٍة (مدّ ) ،أو حر ٍ
ْلوء،
دواء،
ٍ
مريء
جز ٍء ،بد ٍء ،دف ٍء ،يش ٍء،
التطرفة َيعتمد فقط عىل حركة ما قبلها ،فالفتحة يناسبها األلف لرسم اهلمزة
تنبيهُ :يالحظ ال ّطالب أن رسم اهلمزة
ِّ
فوقها ،بينام الضمة يناسبها الواو ،والكسة يناسبها الياء ،أما الد قبل اهلمزة التطرفة والذي ُيعترب مثل احلرف الساكن
فناسب اهلمزة أن تبقى منفردة عىل السطر
ِ
الصورتني ( )3و ( )4يف كلمة يشء ومريء ،فاهلمزة يف
فائدة ( :)1عىل الطالب ُمالحظة موضع اهلمزة خاصة يف
هناية ا ِ
موضعها فوق ِ
الصورة (ِ )3
ِ
موضع َاهلمزَ ِة عىل
لياء غري النقوطة ،بينام يف الصورة ( )4يف كلمة يشء ،مريء:
ُ
ُ
السطر وليس عىل ِ
السطر منفردة.
الياء؛ َّ
ألن الياء ساكنة وبالتايل نر ُس ُم اهلمز َة عىل ّ
ِ
التطرفة فإنَّنا نزيد ألف تنوين الفتح ،إالّ يف حالة اهلمزة التطرفة التي
فائدة ( :)2إذا دخل تنوين الفتح عىل اهلمزة
قبلها مدّ ألف ،كام سبق دراسته.
ِ
ِ
سامء (قاعدة :اهلمزة ال تقع بني ألفني)
مثالُ :بؤ ُب ًؤا،
وضوءا ،دفئًا ،بادئًاُ ،جز ًءا ،بينام ال نرسم ألف تنوين الفتح يفً :
ً
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ريبات
التَّد
ُ
ٍ
(جريء ،السوء ،ال ُّلؤلؤ ،توضأ ،عب ٌء ،اْلدوء
س :امَل الفراغ بالكلمة اْلناسبة:
 )1يستخرج ال ُّلؤ ُل ُؤ واْلرجان من البحر
 )2أقدم ُّ
الشجا عىل عم ٍل َجريء
)3
)4
)5
)1

ت ََو َّض َأ أمحد كي يص ِّل ال ُّظهر
ال تصاحب قرين الس ِ
وء
ّ
ِ
بري
اْلسؤولية عبء ك ٌ
حافظ عىل ُاهل ِ
دوء يف اْلكتبة.

الصورة التي جاءت عليها يف الكلامت اآلتية:
س :مل كتبت اْلمزة اْلتط ِّرفة عىل ّ
مبد ٌأ :قبلها حرف صحيح مفتوح فتكتب عىل ألف
ِملو ٌء :قبلها حرف علة فتكتب منفردة عىل السطر
مل ٌء :قبلها حرف صحيح ساكن فتكتب منفردة عىل السطر
هاد ٌئ :قبلها حرف صحيح مكسور فتكتب عىل ياء غري منقوطة
بنا ٌء :قبلها حرف علة فتكتب منفردة عىل السطر
دف ٌء :قبلها حرف صحيح ساكن فتكتب منفردة عىل السطر
بري ٌء :قبلها حرف علة فتكتب منفردة عىل السطر
جيرؤ :قبلها حرف صحيح مضموم فتكتب عىل واو
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بري
التَّع ُ
الرفق باْليوان:
س :رتِّب العبارات اآلتية لتك ِّون فقر ًة عن ِّ
 فقال :هذا الكلب عط ٌشان ،ولكن ليس معي يش ٌء أمَل فيه اْلاء وأسقيه.
 وبينام كان يسري وجد بئ ًرا فيه ما ٌء. فنزل إىل البئر يَّشب حتّى ارتوى ،ومحد اهلل تعاىل. خرج رج ٌل من قريته مساف ًرا. وفجأ ًة ْلح كل ًبا بجوار البئر يلهث ،ويلعق الثرى من شدة العطش. وبعد فَت ٍة أحس بالعطش الشديد. وعندما رآه الكلب جرى نحوه مَس ًعا ،وأخذ يَّشب اْلاء. فخلع نعله ،ونزل إىل البئر ،ومَله ما ًء.ج:
خرج رج ٌل من قريته مساف ًرا ،وبعد فَت ٍة أحس بالعطش الشديد ،وبينام كان يسري وجد بئ ًرا فيها
ما ٌء ،فنزل إىل البئر يَّشب حتّى ارتوى ،ومحد اهلل تعاىل ،وفجأ ًة ْلح كل ًبا بجوار البئر يلهث ،ويلعق الثرى
من شدة العطش ،فقال :هذا الكلب عط ٌ
شان ،ولكن ليس معي يش ٌء أمَل فيه اْلاء وأسقيه ،فخلع نعله،
ونزل إىل البئر ،ومَله ما ًء .وعندما رآه الكلب جرى نحوه مَس ًعا ،وأخذ يَّشب اْلاء.
االستخراج
اْلتطرفة من درس "الشمس والريح"
يركِّز الطالب عىل استخراج أسامء االستفهام ،واْلمزة
ِّ
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بيب األَس ِ
نان
القراءةَ :ط ُ
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ
عالقة التعايش القائمة بْي بعض الكائنات اْل ّية وهي عالقة تبادل منفعة ،كعالقة التمساح وطائر
"الزقزاق" اْلسمى يف القصة بـ :طبيب األسنان ،فالطائر يتناول وجبته وهو ين ِّظف أسنان التمساح،
والتمساح يبقى عىل أسنانه سليمة وقو ّية.
العجم والداللة
الر ّحال ُة :دائم التن ُّقل
َّ
هائِ َلة :كبري ٌة
ا َلغزى :اْلقصد
بالِغ :شديدٌ
وديع :ساك ٌن
َحي ُيق :يصيب
ِ
ب :ظن
َحس َ
دا ِهم :مفاج ٌئ
ص ضد ك ِّل كلم ٍة من الكلامت اآلتية:
س :استخرج من الن ِّ
أليف :مفَت ٌس
ٌ

تالف :ات ٌ
ِّفاق
 -اخ ٌ

– الودا  :االستقبال
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س :ف ِّرق يف اْلعنى يف ما َتته خ ٌّط:
 ترى ما العالقة القائمة بْي َتساحٍ مفَت ٍس وطائ ٍر وديعٍ؟

ج :الواقعة

 -أعددت قائم ًة بأسامء الكتب التي سأقرؤها يف العطلة الصيفية

ج :ورق ٌة تقيد هبا األسامء

 -فيبتلع ٌه مث ًال بعد انتهاء اْلهمة

ج :الوظيفة والتكليف

 -حدد اْلع ِّلم النِّقاط اْلهمة يف الدرس

ج :األساس ّية والرئيس ِّية

 -ينذر ال ّطائر التِّمساح زياد ًة يف ر ِّد اْلميل

ج :اْلعروف

 هنأت اْلع ِّلمة ال ّطالبة سامح عىل خ ِّطها اْلميلس :استعمل الكلامت اآلتية يف ُج ٍل مفيد ٍة:

ج :اْلسن

 اندفع :اندفع ال ُّطالب نحو اْلقصف فَتة االسَتاحة بقايا :أن ِّظف أسناين ج ِّيدً ا قبل النوم من بقايا الطعام غاص :غاص الص ّياد َتت اْلاء باح ًثا عن ال ُّلؤلؤتيعاب
ال َفه ُم َو ِاالس
ُ
س :ماذا كان يفعل التِّمساح الذي رآه الر ّحالة عىل ّ
الشاطئ؟
س يف اسَت ٍ
ج :كان التِّمساح مستل ٍق عىل شاط ٍئ مشم ٍ
خاء تا ٍّم ،وقد فتح فمه الواسع فتح ًة هائل ًة ،وفجأ ًة
غري يصيح ،واندفع التِّمساح نحو اْلاء َسي ًعا
انطلق من فمه ٌ
طائر ص ٌ
س :بم صور الكاتب ك اال من :ال ّطائر والتِّمساح؟
ج :صور ال ّطائر بـ :طبيب األسنان ،وصور التِّمساح بـ :الزبون
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س :ما األمر الذي ال َيدث يف عامل التامسيح والعصافري؟
ج :التامسيح ال تأكل العصافري
س :العالقة التي َتمع بْي التِّمساح وال ّطائر عالقة منفع ٍة .و ِّضحها
ج :عالقة اْلنفعة أن يستفيد كال الطرفْي ،فالطائر َيصل عىل وجبته بتنظيف بقايا الطعام العالقة بأسنان
التِّمساح ،وباْلقابل َيافظ التِّمساح عىل أسنانه نظيف ًة وقوي ًة
س :ما العهد الذي أخذه ال ّطائر عىل نفسه؟
رشا َييق بالتِّمساح أنذره بصيح ٍة معروف ٍة بينهام
ج :أنه إذا رأى ا
س :ف َِّس سبب اختفاء ال ّطائر والتِّمساح
ج :شعورمها باخلطر ،حيث رأى ال ّطائر الر ّحالة فانطلق كالسهم من فم التِّمساح يصيح منذ ًرا إ ّياه
بوجود خط ٍر فغاص التِّمساح واختفى َتت اْلاء
س :ما رأيك يف عنوان الدرس؟
ليف أ ّما زبونه فحي ٌ
وان مفَت ٌس
ج :أعجبني؛ فالطبيب هنا هو طائ ٌر أ ٌ
س :ما العربة اْلستفادة من القصة؟
مهية تنظيف األسنان واْلفاظ عليها ،فحتّى بعض اْليوانات هتت ُّم بذلك
ج :أ ِّ
الَّتاكيب واألَساليب ال ُّلغ َِوي ُة [مصدر ِ
الفعل ال ُّثالثي]
َّ
ُ
ُ َ
َّ
الصدر :هو اسم يد ُّل عىل حد ٍ
ث غري مقَت ٍن بز ٍ
مان
ٌ
ُ
الطالب ما هو الصدر؟
ما الطريقة لِ َيفهم
ُ
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عليه أن يأيت بعائلة الكلمة للفعل الثالثي [أي الشتقات منه] ،مثال :عائلة الكلمة للفعل ( َق َر َأ)ُ :
يقرأ (فعل مضارع)،
اقرأ (فعل أمر)ِ ،
قارئ (اسم فاعل)َ ،مقروء (اسم مفعول) ،قراءة (مصدر) وهكذا يفهم الطالب أن الصدر هو اسم
مشتق أو مأخوذ من الفعل الثالثي ُي َع ِّرب عن عملية القيام بالفعل (حدث) لكن من دون ارتباطه (اقَّتانه بزمن)
وأسهل طريقة للتطبيق أن يشتق الطالب الصدر من الفعل مبارشة بشكل سامعي ،حيث مصادر الفعل الثالثي
سامعية ال قاعدة ثابتة هلا ،فيقولَ :ق َرأ قراءةًَ ،س ِم َع َسام ًعاَ ،ص ِعدَ ُصعو ًدا

ِ
الفعل الثالثي

ا َلصدَ ر

نز ل

نزول

ركض

ركض

زأر

زئري

نبح

نباح

زر

زراعة

سهل

سهولة

ّدريبات
الت
ُ
س :استخرج اْلصادر ال ُّثالثية من اْلمل اآلتية:
َ َ ا َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ
ۡ
ُ
 )1قال تعاىل﴿ :إِذْ جاء نۡص ٱّللِ وٱلفتح﴾

اْلصدر :نرص ،الفتح

 )2أحرص عىل النُّهوض مبك ًِّرا

اْلصدر :النُّهوض

 )3يعجبني صهيل اخليل

اْلصدر :صهيل

 )4مل أجد صعوب ًة يف اإلجابة عن اْلسألة

اْلصدر :صعوب ًة
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س :صغ من األفعال اآلتية مصادر:
 وقف :وقوف كتب :كتابة ُجعُ :جع محض :محوضة سعل :سعالالكِتا َب ُة [احلاالت االستثنائ ّية للهمزة التوسطة]
يتذكر الطالب أشكال َاهلم ِ
زَة ا ُلت ََو ِّس َط ِة من الدوسية ص 41و.46
ِ
ِ ِ
التو ِّس َط ِة:
احلاالت االستثنائ َّية للهمزة َ
( )1تكتب اْلمزة عىل السطر ،مثال :القراءة؛ ألهنا جاءت مفتوحة بعد األلف الساكنة
( )2تكتب اْلمزة عىل السطر ،مثال :اْلروءة؛ ألهنا جاءت مفتوحة بعد ٍ
واو ساكنة
( )3تكتب اْلمزة عىل النربة ،مثال :البيئة؛ ألهنا جاءت مفتوحة بعد ٍ
ياء ساكنة
تنبيه :ي ِ
التوسطة مفتوحة وقد سبقتها حروف (األلف ،الواو ،الياء) الساكنة ،والفتحة أقوى
الحظ الطالب أن اهلمزة
ِّ
ُ
ِ
احلركة األقوى التي نعرفها يف كتابة ِ
التوسطة لكان
اهلمزة
من السكون (وحيث الد ُيعترب ساكنًا) ولو طب َّقنا قاعد َة
ِّ
علينا كتابة اهلمزة عىل ألف ،فتكون القراأة ،الروأة ،البيأة ،لكن تم استثناء هذه احلالة ،فال نُط ِّبق عليها القاعدة
التوسطة
العروفة؛ ولذا ُس ِّميت باحلاالت االستثنائية للهمزة
ِّ

فَّتسم
القاعدة بإجياز :إن جاء قبل اهلمزة
التوسطة حرف مد (ساكن) ُر ِس َمت مفردة إال إذا َو َصل ما قبلها بِام بعدها ُ
ِّ
عىل نربة
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ريبات
التَّد
ُ
الصورة التي جاءت عليها يف الكلامت اآلتية:
س :مل كتبت اْلمزة اْلتو ِّسطة عىل ّ
 هيئ ٍة :ألن اْلمزة جاءت مفتوحة بعد ياء ساكنة (حالة استثنائية) عباءة :ألن اْلمزة جاءت مفتوحة بعد ألف (حالة استثنائية) مشيئ ٌة :ألن اْلمزة جاءت مفتوحة بعد ياء ساكنة (حالة استثنائية) نبوءةٌ :ألن اْلمزة جاءت مفتوحة بعد واو ساكنة (حالة استثنائية)بري
التَّع ُ
موضوعا عن العناية باألسنان
يستخدم الطالب األفكار الواردة يف الكتاب ص 62ليكتب
ً
التدرب عىل كتابة موضوع تعبري لطالب الصف اخلامس ،فعليه مراعاة ما يل:
وهذه بداية ُّ
مهمة عىل الطالب إتقاهنا:
قواعد أساسية ّ
 -1قراءة اْلطلوب بدقة وهو عن :العناية باألسنان ،وال بدّ من أن يكون عنوان اْلوضو
َ -2يدّ د الطالب األفكار الرئيسية ْلوضوعه وقد وردت يف الكتاب ص62
 -3بعد َتديد األفكار الرئيسية ،يبدأ الطالب بتقسيم التعبري إىل ثالثة أقسام:
وجذابة ،ولذلك يبدؤها ً
مشوقة ّ
مثال :بالشواهد
 )1مقدمة :وهي التمهيد ْلوضوعه ،فيستحسن أن تكون ِّ
(شاهد قرآين ،أو شاهد حديثي ،أو شاهد شعري) حسب مدى حفظ الطالب للشواهد وضبطه ْلا
خاصة الشواهد القرآنية.
فإن مل يتذكر الطالب أي شواهد تساعده يف اْلقدمة فهنا ال بد أن يستخدم بعض األساليب اللغوية
اْلشوقة مثل :األسلوب االستفهامي أو التعجب ،بشكل يشد القارئ ْلعرفة ماذا سيكتب الطالب بعد
ِّ
ذلك؟
فيقول ً
مثالْ :لاذا نن ِّظف أسناننا كل يو ٍم؟ يا ترى كيف نحمي أسناننا لتبقى سليمة؟
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ٍ
مقدمات جاهزة ،بل عليه أن يستجلب اْلفردات واألساليب والَتاكيب
ومهم جدا ا ّأال َيفظ الطالب
اللغوية من خميلته
 )2عرض أو صلب الوضوع :يستعْي الطالب باألفكار الرئيسية الواردة يف صفحة  ،62مع أمهية استخدام
أسلوبه اخلاص يف الكتابة ،وترتيبه لتلك األفكار بشكل مَتابط وسليم
 )3خامتة الوضوعَ :يتم الطالب موضوعه بالفكرة الرئيسية أو خالصة التعبري اإلنشائي الذي قام به،
فيقول ً
تبْي أن ألسناننا أمهية عظيمة ،فعلينا العناية هبا واْلفاظ عليها سليمة من التسوس
مثال :قد ِّ
باإلضافة لتناول الغذاء الصحي اْلتوازن الذي يبقيها قو ّية وصح ّية.
وهكذا يظهر الطالب يف اخلاَتة رأيه يف اْلوضو .
تنبيهات أثناء وبعد الكتابة ال بدّ منها:
التَس يف الكتابة؛ لتجنب األخطاء اإلمالئية والنحوية ،وَتنّب التكرار
 )1عدم
ّ
 )2اخلط الواضح واْلميل ما أمكن
 )3مراعاة وضع عالمات الَتقيم اْلختلفة يف موضعها اْلناسب
 )4مراعاة تناسق األفكار وتتابعها
 )5مراجعة اْلكتوب وتصحيح ما يلزم من األخطاء اإلمالئية والنحو ّية
ٍ
تقدير ،يثق بمخيلته اْلليئة باْلفردات والَتاكيب
تنبيه :يثق الطالب بقدرته عىل كتابة تعبري من مخسة أسطر عىل أقل
التي سبق له ودرسها يف الصفوف السابقة ،وإن مل يستذكرها فإنّه إن عزم عىل الكتابة فستخرج تلك اْلفردات إىل
ٍ
ٍ
منقولة!
بكتابة
الورقة البيضاء ،لتتزين الورقة بكتابته الفريدة ال

االستخراج
يركِّز الطالب عىل استخراج مصادر الفعل الثالثي
زاحا :مصدر الفعل مزح
ياحا :مصدر الفعل صاح ،م ً
أمثلة عىل بعض اْلصادر الواردة يف الدرس :ص ً
زيادةً :مصدر الفعل زاد ،حسن :مصدر الفعل حسن ،عهدً ا :مصدر الفعل عهد
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القراءةَ :أن ِقذوا األَر َض
ال ِفكر ُة الر ِ
ئيس َّي ُة
َ َّ

ٍ
ٍ
حلول إلنقاذه
ْلشكالت بيئ ِّية ،وال بد من إجياد
كوكب األرض يتعرض

ُالع َج ُم َوالدَّ ال َل ُة
َهنج :طريق ٌة
ُحتىص :تعدُّ
غاز ذو لو ٍن أزر ٍق َييط بالغالف اْل ِّو ِّي للكرة األرضية
األوزونٌ :
تَن َق ِر ُض :تفنى ساللتها أو جنسها
ٍ
األَد ُ
ف
غال:
كثري وملت ٌّ
أراض واسع ٌة شجرها ٌ
س :اذكر ضد ك ِّل كلم ٍة ِمّا يأيت:
 ال ُّظهور :االختفاءالضارة :النافعة
 ّالح :إفسا ٌد
 إص ٌ الفقر :الغنى اْلرب :السالمَ -توتَ :تيا
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س :صل كل كلم ٍة مفرد ٍة من العمود األول بام يناسبها من اْلمو من العمود ال ّثاين:

تيعاب
ال َفه ُم َو ِاالس
ُ
سْ :لاذا حرضت ال ِّطفلة (سيفرن) إىل مؤَتر منظمة البيئة وال ِّطفل؟
ج :حرضت لتخرب اْلسؤولْي أن عليهم تغيري هنجهم َتاه البيئة
س :مم كانت ال ِّطفلة َتاف عندما تظهر َتت أشعة الشمس ،وعندما تتنفس اْلواء؟
ج :كانت َتاف عندما تظهر َتت أشعة الشمس من الثقوب اْلوجودة يف طبقة األوزون ،وَتاف أن
تتنفس اْلواء أل ّهنا ال تعلم اْلواد الكيميائية الضارة اْلوجودة فيه
س :ما اخلطر الذي تتعرض له اْليوانات والنباتات؟
ج :تتعرض خلطر االنقراض
س :ما اْل ُّل اْلناسب الذي تراه ال ِّطفلة ناف ًعا لكوكبنا؟
ج :اْل ُّل أنه إذا أنفقت ك ُّل هذه األموال التي تنفق عىل اْلروب إلجياد ح ٍ
لول ْلشكالت البيئة وأسباب
الفقر واْلجاعة واألطفال اْلَّشدين حول العامل صارت األرض مكانًا رائ ًعا لبني اإلنسان
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ص اذكر بعضها.
س :توجد مشك ٌ
الت أخرى تصيب اإلنسان مل تذكر يف الن ِّ
ج :عدم كفاية فرص العمل والتعليم واْلوارد الطبيعية بسبب عدد السكان اْلتزايد
س :اقَتح ح ً
لوال أخرى غري ما ذكر إلنقاذ كوكبنا.
ج :االعتامد عىل مصادر الطاقة النظيفة يف الصناعة؛ لتقليل التلوث البيئي
اكيب َواألَ
ساليب ال ُّلغ َِو َّي ُة [مراجعة اإلضافة ،وظريف الزمان والكان ،وأسامء االستفهام ،ومصدر
َّ
ُ
الَّت ُ
الفعل الثالثي]
س :صل اْلضاف باْلضاف إليه ،ثم و ّظفهام يف ُج ٍل تام ٍة من إنشائك:

 ماء البحر مال ٌح -أنياب األسد خميف ٌة

 سأتسلق حتّى أصل قمة اْلبل أسمع من ب ٍعيد تغريد البلبل

 يتعلق القرد بغصن الشجرة(أمام  ،فوق َ ،تت  ،خلف  ،حْي  ،يوم)

س :امَل الفراغ بالظرف اْلناسب ِمّا بْي القوسْي:
حني وصل إىل العقبة ،ذهب إىل اْليناء ،ووقف أما َم البحر
سافر أبو خال ٍد َيو َم اْلمعة إىل مدينة العقبة ،و َ
ت مظل ٍة جاع ًال مدينة
السفن تسري فو َق اْلياه ،فأعجبه منظر البحر ،وجلس َحت َ
ساع ًة ،وشاهد القوارب و ُّ
العقبة َخل َ
ف ظهره ،واستقبل البحر مستمت ًعا بجامله
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س :أعدت مدرستك حف ًال رياض ايا .اكتب سؤ ًاال تسأل به ع ّام يأيت:
 )1موعد اْلفلَ :متى َ
احلف ُل؟
 )2مكان اْلفلَ :أي َن َ
احلف ِل؟
 )3اْلَّشف عىل اْلفلَ :م َن ُال ِ
ف َعىل َ
احلف ِل؟
رش ُ
 )4عدد اْلباريات :كَم عدَ د ُالبار ِ
يات؟
َ ُ َ
ناس َب ُة َ
احلف ِل؟
 )5مناسبة اْلفل :ما ُم َ

الكِتا َب ُة [مراجعة مهزيت الوصل والقطع ،واهلمزة التوسطة والتطرفة واحلاالت االستثنائية للمتوسطة]
س :ضع مهزة الوصل ومهزة القطع يف اْلكان اْلناسب يف الكلامت التي َتتها خ ٌّط:
الدُّ كتور َأمحدُ زكي عامل مرصي ،وقد عرف بأنه من َأك ِرب الع َل ِ
امء الكيميائ ّيْي يف مرص ،ويف الوطن
َ ُ
ٌ
ٌّ
َ
ٌ
ص بالبحث العلم ِّي والتِّكنولوجيا ،وكان قد حصل عىل درجة
أس َس أكاديمي ًة َتت ُّ
العر ِّ
ب والعامل ،و َّ
البكالوريوس يف العلوم ،وان َت َق َل بعد ذلك إىل اخلارج؛ من َأج ِل مواصلة البحث العلم ِّي ،ثم حصل
رئيسا ْلامعة القاهرة ،واشت ُِه َر بكتابه (يف سبيل
زيرا ثم ً
تيار ُه ليكون و ً
عىل الدُّ كتوراه يف العلوم ،وتم اخ ُ
موسوع ٍة علمي ٍة)
س :أَتم كتابة الكلامت اآلتية بوضع اْلمزة اْلناسبة يف الفراغ:
(ؤ  ،ئ  ،ئـــ  ،أ  ،ء)
بـــــئ ٌر

ســــأل

دف ٌء

جري ٌء

مالئك ٌة

سام ٌء

طارئ

فـئـ ٌة

مســـؤ ٌ
ول

شاط ٌئ

مـؤم ٌن

ب
ذئ ٌ

مقروء ٌة

براء ٌة

مضيئ ٌة
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التّعبري
يستعْي الطالب باألفكار الرئيسية الواردة يف الكتاب ص 191ليكتب فقر ًة عن "أمهية محاية البيئة"
ويراجع األساسيات يف كتابة الفقرة من الدوسية ص19

اجملدَمن مل يركبِ اخلطرا،
ال ميتطي َ
وال ينال العُلىَمن قدمَ احلذرا
ومن أرادَ العُلىَعفواً بال تعبٍ،
قضَى ،ومل يَقضِ من إدراكِها وطرا
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