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الة وال�ّشالم على �شيِّد المر�شلين الحمد هلل رّب العالمين؛ اّلذي اأنزل القراآن بل�شاٍن عربيٍّ مبيٍن. وال�شّ
يٍة وا�شحٍة تتوافق مع طبيعة  الّرابع الأ�شا�شّي بهيئته الجديدة؛ وفق روؤ ّف  وبعُد، هذا كتاب )لغتنا العربّية( لل�شّ

المبحث الّلغوّية وخ�شائ�س الفئة الم�شتهدفة.
عًة على جزاأين، وجاء كّل در�ٍس م�شتماًل على مهارات الّلغة؛ وفق الو�شف  ت�شّمن الكتاب �شبعة ع�شَر در�ًشا موزَّ

الآتي: 
ما  الإن�شائّية؛  عن  وُبعدها  المعلومات،  من زخم  م�شامينها، وخلّوها  بجاذبّية  ال�شتماع  ن�شو�س  تتمّيز  ال�شتماع: 
عًة  يتوافق مع طبيعة مهارة ال�شتماع؛ كي تكون الم�شامين قابلة للّتذّكر وال�شترجاع. وجاءت اأ�شئلة ال�شتماع موزَّ
اإلى المبا�شرة؛ ما يتوافق مع قدرات الفئة الم�شتهدفة وخ�شائ�شها،  بين الأ�شئلة المبا�شرة واأ�شئلة الّتفكير، مع الميل 

ويمّكن الّطلبة من تكرار عبارات الّن�شو�س وتراكيبها؛ ومن ثّم، اكت�شاب �شيء من الملكة الّلغويّة. 
التّحّدث: ُبني الّتحّدث في الكتاب على الّر�شوم المتبوعة باأ�شئلٍة ذات اإجاباٍت ق�شيرٍة ومحّددٍة ومقّننٍة؛ حر�ًشا على 
الّتحّدث  فقد جاء  الأخيرين؛  الّدر�شين  با�شتثناء  الّلغوّية،  الأخطاء  من  الخالي  ال�ّشليم  الّتحّدث  على  الّطلبة  م�شاعدة 

ّف الخام�س.  فيهما مبنيًّا على الأ�شئلة فقط؛ ما يمّثل تمهيًدا لل�شّ
القراءة: اختيرت ن�شو�س القراءة بعنايٍة فائقٍة؛ فجاءت متنوعة بين الن�س القراآني وغيره من الن�شو�س التي روعي في 
عًة بين القديم والحديث؛ حر�ًشا على تعري�س الّطلبة اإلى نماذَج لغويٍة متنّوعٍة.  اختيارها اأن تكون من حيث الّزمن موزَّ
وجاءت متنّوعًة في م�شامينها؛ حر�ًشا على الّت�شويق والجاذبّية والمتعة في القراءة. اأّما من ناحية الم�شتوى الّلغوي 
الّن�شو�س  البعد عن  الّلغويّة. وقد حر�شنا على  الّطلبة  ذائقة  لتنمية  العربّية و�شفاءها؛  تمّثل روح  فجميعها ن�شو�ٌس 
المعلوماتّية الخال�شة؛ ما ينا�شب طبيعة المبحث الّلغوّية؛ فالّذي يعنينا في المقام الأّول هو الّنموذج الّلغوّي الّراقي. 
اأ�شئلة الفهم وال�شتيعاب موّزعًة بين الأ�شئلة المبا�شرة وغير المبا�شرة؛ حر�ًشا على مبداأ الّتكرار واإك�شاب  وجاءت 
الَمَلكة من جهة، وتنمية قدرات الّطلبة في الّتفكير من جهٍة اأخرى. وقد اأ�شيف اإلى بع�س الدرو�س اآيات اأو �شور 
قراآنية كريمة تحت عنوان )بل�شان عربي مبين(، وهنا يكلف الطلبة قراءة هذة الن�شو�س تمكيًنا لمهارة القراءة لديهم.   
اأهّم الأنماط  الّدر�سين: الأّول والثاني بمراجعة  الّلغوّية. وبداأت في  التّدريبات: وهي تدريبات الأنماط والّتراكيب 
والّتراكيب  الأنماط  اأهّم  لعر�ض  الّلحقة  الّدرو�ض  في  انتقلت  ثّم  الأ�سا�سّي،  الّثالث  ّف  ال�سّ كتاب  في  والّتراكيب 
والفعلّية،  ال�شمّية،  والجملتين:  الكالم،  اأق�شام  مثل:  الّرابع؛  ّف  ال�شّ طلبة  اإليها  يتعّر�س  اأن  ينبغي  اّلتي  الوظيفّية، 
و)اإّن، وليت، ولعّل( مع ال�سم والخبر مفرَدين، وغير ذلك. وجاء عر�ض المهارة هنا من خلل تدريباٍت ذات اأنماٍط 
ب�شيطٍة؛ مثل: ملء الفراغ، والو�شل، ومحاكاة اأمثلةٍ. وقد عَمدنا اإلى تكرار عر�س المهارة في غير موطنٍ بم�شموٍن 
ُتذكر  الّنحوّية والّلغوّية، ولم  الم�شطلحات  العر�س خالًيا من ذكر  الّطلبة لها. مثلما جاء  ا على تمّثل  جديٍد؛ حر�شً

َمُة اْلُمَقدِّ
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القواعد؛ تبي�شًطا للّدر�س الّلغوّي؛ فالأ�شل هنا هو المحاكاة والّتقليد، وهو ما نرجو زمالءنا المعّلمين التزامه. 
ّف الّرابع معرفتها واإتقانها؛ مثل: الألف الّلينة  الكتابة: وتت�شّمن هذه المهارة اأهّم الق�شايا الكتابّية اّلتي ينبغي لطلبة ال�شّ
في اآخر الفعل، وهمزتي: القطع، والو�سل، والهمزة المتطّرفة المنفردة بعد حرٍف �ساكٍن، وغير ذلك. وجاء العر�ض 
ا من القواعد؛ اإذ ُيكتفى بتقليد الأنماط الكتابّية ومحاكاتها. علًما باأّن الّدر�سين: الأّول والثاني مراجعٌة  هنا خالًيا اأي�سً
ا  ّف الّثالث الأ�شا�شّي. وتّمت مراجعة المهارة الجديدة في غير موطنٍ؛ حر�شً لأهّم الق�شايا الكتابّية في كتاب ال�شّ
مالء الم�شموع  ُيملى على الّطلبة؛ للّتاأّكد من اإتقان المهارة  على الّتمّثل والإتقان. واأُتِبعت تدريبات الكتابة بن�سٍّ لالإ

المق�شودة في الّدر�س. 
الوقوع  الّطلبة على الكتابة من غير  اإجاباٍت محّددٍة ومقّننةٍ؛ ما يعين  الكتابّي ذات  الّتعبير  التّعبير: جاءت تدريبات 
في الأخطاء الكتابّية، ومن اأنماط الّتدريبات هنا: ملء الفراغ، والو�سل، ومحاكاة جمٍل، واإعادة ترتيب الكلمات 
فوف الّلحقة  لت�سكيل جملٍة. وهكذا ناأخذ بيد الّطلبة وُنعينهم على اإنتاج الكتابة �سيًئا ف�سيًئا؛ حّتى ي�سبحوا في ال�سّ

وابط الكتابّية المحّددة والمعروفة. قادرين على الإنتاج الكتابّي وفق ال�شّ
الّتي  الّراقية؛  والّنماذج  القراآني  الن�س  بين  متنوعة  المحفوظات والأنا�شيد  ن�شو�س  المحفوظات والأنا�شيد: اختيرت 
تمّثل م�شتًوى لغويًّا واأدبيًّا رفيًعا. وتمّيزت بمرونتها وغنائّيتها؛ ما ي�شاعد الّطلبة على الّتغّني بها وحفظها ومحاكاتها؛ 

ومن ثّم، زيادة ح�شيلتهم الّلغوّية، واإك�شابهم �شيًئا من َمَلكة الّلغة.
مختارات من لغتنا الجميلة: واختيرت هذه الّن�شو�س من الّنماذج الّنثريّة الّراقية في م�شتواها الّلغوي، مع الحر�س على 
الّندرة والّطرافة في الم�سامين؛ فالغاية هنا متعة القراءة؛ حّتى ت�سبح القراءة عادًة محّببًة لدى الّطلبة. وكذلك ت�سهم 
تنّمي  تراثّية وحديثة  المفردات والّتراكيب، وتزّودهم بم�شامين  الّلغويّة من  الّطلبة  اإغناء ح�شيلة  الّن�شو�س في  هذه 

قدراتهم على الّتفكير والإبداع.
قراأُت لك: وهي مجموعٌة من الق�ش�س والطرائف والمعلومات لزيادة معرفة الطلبة وح�شيلتهم اللغوية.

في حياتهم  م�شامينها  ويتمّثلون  الّطلبة،  يحفظها  الّتي  والأ�شعار  والحكم  الأمثال  من  ماأثورة: وهي مجموعٌة  اأقوال 
اليومّية، ويوّظفونها في تحّدثهم وكتاباتهم. 

و�شائل  اأو  اللّعب،  خالل  من  طريٍف؛  باأ�شلوبٍ  للطّلبة  جديدةً  معرفةً  يقّدم  ًّا  لغوي ن�شاطًا  در�سٍ  كلّ  ت�شمّن  النّ�شاط: 
الّتعّلم  م�شادر  من  ال�شتفادة  على  قدرًة  ويزيدهم  تعّلمهم  يدعم  ما  المعروفة؛  الم�شادر  مراجعة  اأو  الّتكنولوجيا، 

المتعّددة.  
راجين زمالءنا المعّلمين واأولياء الأمور تزويدنا باأية ملحوظات تغني الكتاب وت�شهم في تح�شينه.

واهللُ مْن وراِء الق�شِد
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اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  َيْقَروؤُُه  الَّذي  النَّ�ضِّ  اإِلى  ا�ْسَتِمْع 
َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

ًدا اْلَمديَنَة؟ ناٍن قا�شِ َهْيُب ْبُن �شِ 1- َمتى اْنَطَلَق �شُ
َهْيًبا َنَفٌر ِمْن ُقَرْي�ٍس؟ 2- ِلَم َلِحَق �شُ

َهْيٌب ماِهًرا؟ 3- ِبَم كاَن �شُ
َة؟ واِلِه في َمكَّ َهْيٌب َمْن َلِحقوُه ِبَمكاِن اأْمَ 4- ِلماذا اأَْخَبَر �شُ

َهْيًبا؟ �شوُل � حيَن َراأى �شُ 5- ماذا قاَل الرَّ

ِحَيٌة َثباٌت َوَت�ضْ
ْر�ُس  الدَّ

ُل اْلأَوَّ
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وَرِة. ْف ما ُت�شاِهُدُه في ال�شّ • �شِ

�شيِف؟ ُجلَ الَّذي َيِقُف َعلى الرَّ ِف الرَّ • �شِ
• ِلماذا اأَْوَقَف ال�ّشابُّ �َشّياَرَتُه ِعْنَدُه؟

ُجلَ اْلَعجوَز؟ • َكْيَف �شاَعَد ال�ّشابُّ الرَّ

لوكاِت اْلآِتَيِة: • ما َراأُْيَك في ُكلٍّ ِمَن ال�سُّ
ٌد جاَرُه َعلى َحْمِل اْلأَْغرا�ِس.- 1 اأَعاَن ُمَحمَّ
ٍة جاِئَعٍة.- 2 راَب ِلِقطَّ عاَم َوال�شَّ َم َعْمٌرو الطَّ  َقدَّ
اتََّهَم َزْيٌد َزمياًل َلُه ِبال َدليٍل.- 3

ُث التََّحدُّ
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�ضوَرُة اْلُبروج الِْقراَءةُ

{

{
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ُبروٌج

اأُْخدوٌد

َبْط�ٌس

َمجيٌد

ُحْفَرٌة في اْلأَْر�ِس

ماِء ُنجوٌم في ال�شَّ

َعظيٌم

ِعقاٌب

َق�شيٌر

حيًحا: اْلِفِظ اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة َلْفًظا �شَ  *
    اْلأُْخدوُد، َنَقموا، َبْط�َس، ُيْبِدُئ، ذو اْلَعْر�ِس

اْقَراأْ ما َياْأتي ُمَتَمثِّاًل اأُ�ْشلوَب اِل�ْشِتْفهاِم:  *
     {                          {    

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

ُب َمْعناها ِمَن اْلَعموِد الّثاني: ِل ِبما ُينا�شِ ِل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 1- �شِ

ِب ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن: دِّ اْلُمنا�شِ 2-  اْماَلأْ ُكلَّ َفراٍغ في ما َياأْتي ِبال�شِّ
ديٌق( )َيْكُفُر، ُخ�ْسراٌن، ِرْبٌح، َت�سْ  

       َتْكذيٌب..........     ُيوؤِْمُن..........     َفْوٌز...........
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حيَحِة في ما َياْأتي: جاَبِة ال�شَّ ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ �شَ  -3
َمْعنى)َنَقموا(  في َقْوِلِه َتعالى:}             }:   *

اأ   - �شاَهدوا                     ب- اأََحّبوا                 جـ- َكِرهوا
َمْعنى )َفَتنوا( في َقْوِلِه َتعالى:}             }:  *

بوا                    ب- اأَْعَجبوا                 جـ-  �َشَحروا  اأ   - َعذَّ
* )اْلَيوُم اْلَمْوعوُد( َيْعني َيْوَم:

اأ   - اْلعيِد                     ب- اْلِقياَمِة                    جـ-  اْلُجُمَعِة         
4- ا�ْشَتْخِرْج ِمَن ال�ّشوَرِة اْلآَيَة الَّتي َتُدلُّ َعلى اْلَمْعنى اْلآتي:

َعْت ُقْدَرُتُه َوِعْلُمُه َجميَع َخْلِقِه(. َو�شِ       ) اإَِنَّ اهلل َ
ِد اْلَكِلَمَة الَّتي َتُدلُّ َعلى اأَْكَثَر ِمْن واِحٍد اأَْو واِحَدٍة في َقْوِلِه َتعالى: 5- َحدِّ

.{ اأ    - }   
ب - }                         }.

جـ - }              }.
د   - }                               }.
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الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

َم ِبها اهللُ َتعالى،َكما جاَء في اْلآياِت اْلَكريَمِة. اْذُكْر َثالَثَة اأَ�ْشياٍء اأَْق�شَ  - 1
حاُب اْلأُْخدوِد َعلى اْلُموؤِْمنيَن؟ ِلَم َنَقَم اأَ�شْ  - 2

اِلحاِت،َكما َوَرَد في اْلآياِت اْلَكريَمِة؟ ما جزاُء الَّذيَن اآمنوا َوَعِملوا ال�شّ  - 3
اْذُكْر اأَْرَبَعًة ِمْن اأَ�ْشماِء اهلِل اْلُح�ْشنى ُذِكَرْت في اْلآياِت اْلَكريَمِة.   - 4

رو�ُس الَّتي َتَتعلَُّمها ِمَن اْلآياِت اْلَكريَمِة؟ ما الدُّ  - 5

التَّْدريباُت

1- اأَْكِمْل َعلى َنَمِط اْلِمثاِل:
ِمثاٌل: َيْفَعلوَن              َيْفَعلُ

          َيْرِجعوَن            ............

          َي�ْشَهدوَن           ............
              ............         ُيحاِفُظ

             ............          ُيعيُد

2- اأَْكِمْل َعلى َنَمِط اْلِمثاِل:
ِمثاٌل: �شاِهٌد                َو َم�ْشهوٌد

          �شاِبٌق                َو............
             ............             َوَمْوعوٌد

             ............             َوَمْحفوٌظ
          فاِهٌم                      َو............
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3- اأَْكِمْل َعلى َنَمِط اْلِمثاِل في ما َياْأتي:
َجَر. اأ   - َغَر�َس اْلَفاّلُح ال�شََّ

ب- َر�َشَم اْلَفّناُن اْلَمْنَظَر.
ُن اْلأَْجَر ِمَن اهلِل. جـ- اأََخَذ اْلُمْح�شِ

َنَع اْلَخّياُط الثَّْوَب ِمَن الُقْطِن.   د  - �سَ

الِْكتابَةُ

ا َتْحَت اْلَكِلَمِة يًَّة، َوَخطًّ ْع داِئَرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي لًما �َشْم�شِ 1 - �شَ
        الَّتي َتْحَتوي لًما َقَمِريًَّة:

وَرُة. عاُم، اْلَم�ْشَهُد، ال�شّ ماُء، اْلَغفوُر، اْلأَ ْنهاُر، الطَّ ال�شَّ
ًدا في ما َياأْتي: دَّ 2 - ا�ْشَتْخِرِج اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتوي َحْرًفا ُم�شَ

اأ   - }       
.{                            

ب- }                  }.
. َد اْلُمَعلُِّم َعلى َنظاَفِة اْلِكتاِب َوُكّرا�َشِة اْلَخطِّ جـ- �َشدَّ

3- اأَِعْد ِكتاَبَة ماَتْحَتُه َخطٌّ ُمالِحًظا اْلَفْرَق َبْيَن التَّْنويِن َوالّنوِن:
ْت فاِطَمُة َق�شيَدًة َعْن ُحبِّ اْلَوَطِن .............  اأ   - َقَراأَ

اً ِمْن َع�شيِر اْلُبْرُتقاِل .............. ب- َتناَوَل اأَْحَمُد َكاأ�شْ
جـ- َطَلَبِت اْلأُمُّ اإِلى َعالٍء اأَْن ُيَرتَِّب َخزاَنَتُه .............

َجُر. ُغِر�َس ال�شََّ
......................
......................
......................
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اْلإِْمالءُ

اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليِه َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماِع َواْلإِْمالِء.

التَّْعبيُر

1- َرتِِّب اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة ِلُتوؤَ لَِّف ُجْمَلًة ُمفيَدًة:
َم، ِلْلَوَطِن، روَحُه  ، ِفداًء، َقدَّ اْلُجْنِديُّ

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

ُب ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن، ُثمَّ اْقَر اأْ:  اْلَفراغاِت ِبما ُينا�شِ
ِ
 2- اْماَلأ

)الَْحيَواناِت، الَْكْوَكُب، تَْظَهُر، الْبُروُج، الْميزاِن، َمْعروَفٌة، الْحوِت، اأَْقَدِم، الَْجماداِت(

ماِء َمْجموعاٌت ُمَتقاِرَبٌة ِمَن النُّجوِم، ............ في اأَ�ْشكاٍل  اْلُبروُج في ال�شَّ
َعٍة،َكاأَ�ْشكاِل ............ ِمْثِل ُبروِج: اْلأَ�َشِد َو ............ َوالثَّْوِر، اأَْو َكاأَ�ْشكاِل  ُمَتَنوِّ
ْلِو َو ............ َواْلَقْو�ِس، َوِهَي ............ ِلاْلإِْن�شاِن  ............ ِمْثلَ ُبروِج: الدَّ

ُمْنُذ ............ اْلُع�شوِر، َفَقْد كاَن َيْهَتدي ِبالنُّجوِم ِلَتْحديِد اْلِجهاِت في اْلأَ�ْشفاِر 
ْم�ِس. ّمى هِذِه ............ َمناِزلَ ال�شَّ ْحالِت، َوُت�شَ َوالرِّ
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اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

ِقْف دوَن َراأِْيَك في اْلَحياِة ُمجاِهًدا          اإِنَّ اْلَحيـــاَة َعقيــَدٌة َوِجـهــاُد

النَّ�شاُط

َبَكِة اْلعاَلِميَِّة ِلْلَمْعلوماِت )اْلإِْنَتْرِنْت(، َواْبَحث َعْن َمْوِقٍف    ُعْد اإِلى ال�شَّ

�شوِل�. ِحَيِة في �شيَرِة4 الرَّ       َيُدلُّ َعلى الثَّباِت َوالتَّ�شْ

الَمْحفوظاٌت 

ٍد� َمْوِلُد الْهادي ُمَحمَّ

َيــْوَم ميــالِدَك َفْخــَر اْلُمْر�َشليــْن
ــُح اْلآلَم َعْن َقْلــٍب َحزيْن َيْم�سَ
اِبريــْن ال�شّ ِبالثَّــواِب  َوَتَوَلّــى 
اِمعيــْن ِللَطّ َماُلُهــْم  َوَحــراٌم 
ِلْلَبنيــْن ُحقوًقــا  اأَْعطــى  ِمْثَلمــا 
يــا َمــالَذ اْلأَْنِقيــاِء اْلُمْخِل�شيــْن
َبنــوْن اأَْو  مــالٌ  َيْنـَفــُع  ل  َيــْوَم 
ْكرى َحنيْن ْكرى َوفي الذِّ اأَْرَوُع الذِّ

ْكرى ُقلوَب اْلُم�ْشِلميْن ِت الذِّ َهزَّ
ْمُح َعلــى اْلُحبِّ اأَتى ديُنــَك ال�سَّ
َف اْلِم�ْشكيَن ِمْن اأَْهِل اْلِغنى اأَْن�شَ
ِبِهــْم ْفــَق  الرِّ اأََمــَر  ِباْلَيتامــى 
هــا َحقَّ َو اأَْعطــى  اْلِبْنــَت  َث  َورَّ
يــا َر�شــوَل اهلِل يــا نــوَر اْلُهدى
َلــُه اهللُ  َيــاأَْذُن  �َشفيًعــا  يــا 
َمْوِلــُد اْلهــادي َلُه فــي خاِطري

روحيّة القّليني
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اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  اإِلى  ا�ْسَتِمْع 
َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: 

1- اأَْيَن اأَقاَم اْلَك�ّشاَفُة ُمَخيََّمُهْم؟
2- ماذا َيقوُل اْلَك�ّشاَفُة ِعْنَد َتِحيَِّتِهْم ِلْلَعَلمِ؟

ليَعِة؟ 3- ماذا َتَعلََّم �شاِمٌر ِمْن َعريِف الطَّ
؟ 4- ِبَم �شاَرَك �شاِمٌر في اْلُمَخيَّمِ اْلَك�ْشِفيِّ
؟ 5- ماذا َتَعلََّم �شاِمٌر ِمَن اْلُمَخيَّمِ اْلَك�ْشِفيِّ

ْيُت ِمْن اأَْجَمِل ما َراأَ ْر�ُس  الدَّ
الّثاني
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وَرِة؟ • ماذا ُت�شاِهُد في ال�شّ
• ما َدْوُر قاِئِد اْلَك�ّشاَفِة؟

• ماذا َنَتَعلَُّم ِمَن اْلَك�ّشاَفِة؟

وَرِة؟ • ماذا ُت�شاِهُد في ال�شّ
• ماذا َن�ْشَتفيُد ِمَن اْلَأ�ْشجاِر؟

وَرِة؟ • ماذا َيْرَكُب اْلأَ�ْشخا�ُس في ال�شّ
ّياَرِة اأَمِ  ُل، ا�ْشِتخداُم ال�شَّ • اأَيُُّهما ُتَف�شِّ

ّراَجِة اْلَهواِئيَِّة؟ ِلماذا؟ الدَّ

ُث التََّحدُّ
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ما اأَْح�َضَن اأَْن َنْفَعَل ِمْثَلُهْم! الِْقراَءةُ

َوِل؛ ِلَيْنُقَل ِلْلعاَلـمِ اأََهـمَّ  َحِفيًّا، َيجـوُل في اْلُبْلـداِن َوالـدُّ َيْعَمـُل واِلـُد ُمَهنَّـٍد �شَ
اْلأَْحداِث َواْلأَْخباِر فيها.

ْثني يا واِلدي َعْن َغراِئَب اأَْعَجَبْتَك في اْلُبْلداِن الَّتي ُزْرَتها. قاَل ُمَهنٌَّد: َحدِّ
ِج  لى اْلُمَدرَّ ُع اإِ جِّ ْذ َياأْتي اْلُم�شَ قاَل اأَبوُه: اأَْعَجَبني في اْلياباِن ُجْمهوُر ُكَرِة اْلَقَدمِ؛ اإِ
ٍق، َيْكُتُب َعَلْيِه ا�ْشَمُه َوَرْقَم  ِع �َشريٍط ل�شِ َقْبَل اْلُمباراِة ِبَيْومٍ، َوَيْحِجُز َمكاَنُه ِبَو�شْ
لى َمكاِنِه  ٍع اإِ جِّ ُع ُزجاَجَة ماٍء، َوفي َيْومِ اْلُمباراِة َياأْتي ُكلُّ ُم�شَ ِبطاَقِة اْلُح�شوِر، َوَي�شَ
ُوجوِد  َغْيِر  ِمْن  َيْحُدُث  ُكلَُّه  ذِلَك  اأَنَّ  اأَْكَثَر  َواأَْعَجَبني  اْزِدحامٍ.  َغْيِر  ِمْن  ِد  اْلُمَحدَّ

ويِر َواْلُمراَقَبِة. اأَْجِهَزِة التَّ�شْ

ossha

takiwa

takiwa

 shing mhc

takiwa
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َيجوُل

اْزِدحاٌم

َيْحِجُز

َرماٌد

َتداُفٌع

ُي�شاِفُر َكثيًرا

ما َيَتَبّقى ِمَن اْلَموادِّ اْلُمْحَتِرَقِة
ا   َيتَِّخُذ َمكاًنا خا�شًّ

 ُدخاٌن

َعَمِليَِّة  ِمْن  ِلَتَتَولََّد  َوَيْحِرقوَنها؛  َوالنُّفاياِت،  اْلُقماَمَة  َيْجَمعوَن  ْنغافوَرَة  �شِ َوفي 
اْلَبْحِر؛ َحْيُث  ماُد َفَيْنُقلوَنُه اإِلى ُعْر�سِ  اأَّما الرَّ اْلَحْرِق الّطاَقُة اْلَكْهَرباِئيَُّة اْلُمفيَدُة، 

راَء. َلْت اإِلى َجنٍَّة َخ�شْ ماِد، َوَزَرعوها َفَتَحوَّ َبَنْوا َجزيَرَة اْلُقماَمِة ِمَن الرَّ
ّراجاِت؛  َمِة الدَّ َوفي هوَلْندا اأَْعَجَبني �ُسّكاُن َمديَنِة اأَِم�ْسِتْرداَم الَّتي ُتْعَرُف ِبعا�سِ
ّراجاِت َيْوِميًّا، َلْي�َس ِلأَنَُّهْم  ِف �ُشّكاِن هِذِه اْلَمديَنِة َي�ْشَتْخِدموَن الدَّ ِلأَنَّ اأَْكَثَر ِمْن ِن�شْ

ِتِهْم َوبيَئِتِهْم. حَّ ُل ِل�سِ ُفَقراُء، َبْل ِلأَنَّ ذِلَك اأَْف�سَ
حاِبها! َن اأَْن َنْفَعلَ ِمْثَل اأَ�شْ َن هِذِه اْلعاداِت! َوما اأَْح�شَ قاَل ُمَهنٌَّد: ما اأَْح�شَ

حيًحا: اْلِفِظ اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة َلْفًظا �شَ  *
ُع، اْزِدحامٍ، اْلُقماَمَة، النُّفاياِت  جِّ َحِفيًّا، اْلُم�شَ �شَ  

ِب: اْقَراأْ ما َياْأتي ُمَتَمثِّاًل اأُ�ْشلوَب التََّعجُّ  *
حاِبها! َن اأَْن َنْفَعلَ ِمْثَل اأَ�شْ َن هِذِه اْلعاداِت! َوما اأَْح�شَ قاَل ُمَهنٌَّد: ما اأَْح�شَ  

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

ُب َمْعناها ِمَن اْلَعموِد الّثاني: ِل ِبما ُينا�شِ ِل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 1- �شِ
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َب ِلُكلِّ َكِلَمٍة في ما َياأْتي، َواْكُتْبُه في اْلَفراِغ: دَّ اْلُمنا�شِ اْخَتِر ال�شِّ  -2
) ، �شارٌّ ، َغِنيٌّ )َهَدَم، اأََقلُّ، َذِكيٌّ  

اأَْكَثُر ................ ُمفيٌد ................      
َبنى................ َفقيٌر ................      

حيَحِة في ما َياْأتي: جاَبِة ال�شَّ ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ �شَ  -3
َحِفيًّا(، اأَْي َيْعَمُل في: َيْعَمُل واِلُد ُمَهنٍَّد )�شَ  *

َفِر ياَحِة َوال�شَّ     اأ   - ال�شِّ
    ب- َتاأْليِف اْلُكُتِب

ْعالمِ َوَنْقِل اْلأَْحداث.     جـ- اْلإِ
"اأَْعَجَبني في اْلياباِن ُجْمهوُر ُكَرِة اْلَقَدمِ"،َكِلَمُة )ُجْمهوُر( َتْعني:  *

    اأ   - الاّلِعبيَن               ب- اْلُم�شاِركيَن           جـ-  اْلُم�شاِهديَن
* )ُعْر�ُس اْلَبْحِر( َيْعني:

    اأ   - ِمياَهُه                   ب- َو�َشَطُه                   جـ-  �شاِطَئُه         
ُه. ياِن اْلَمْعنى َنْف�شَ 4- ا�ْشَتْخِرْج ِمَن اْلِفْقَرِة الّثاِلَثِة َكِلَمَتْيِن ُتوؤَدِّ

ياِق: ْد َمْعنى اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ِمَن ال�شِّ 5- َحدِّ
َن هِذِه اْلعاداِت! اأ   - ما اأَْح�شَ

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

ب- َتَتَولَُّد الّطاَقُة ِمْن َعَمِليَِّة اْلَحْرِق.
.......................................
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الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

ماذا َيْعَمُل واِلُد ُمَهنٍَّد؟  - 1
ِج؟ ُع اْلياباِنيُّ َمكاًنا َلُه في اْلُمَدرَّ جِّ َكْيَف َيْحِجُز اْلُم�شَ  - 2

ِبَم ُتْعَرُف َمديَنُة اأَِم�ْسِتْرداَم؟  - 3
؟ ّراجاِت، َكما جاَء في النَّ�سِّ ما اْلفائَِدُة ِمَن ا�ْشِتْخدامِ الدَّ  - 4
ْنغافوَرَة َمَع اْلُقماَمِة َوالنُّفاياِت؟ َكْيَف َيَتعاَمُل الّنا�ُس في �شِ  - 5

التَّْدريباُت

ِب: ْف َحْرَفْي )اِن( اإِلى اآِخِر ُكلِّ َكِلَمةٍ في ما َياأْتي َعلى َنَمِط اْلِمثاِل اْلُمنا�شِ 1- اأَ�شِ
َحِفّياِن َحِفيٌّ + اِن ��شَ ِمثاٌل: َجزيَرٌة + اِن � َجزيَرتاِن                 ِمثاٌل: �شَ

         واِلٌد ..........                                          َمديَنٌة ..........
ٌع .......... جِّ           ُكَرٌة ..........                                          ُم�شَ

ْكِل اْلُمجاِوِر، َولِحْظ َحَرَكَة اْلَفْتَحِة  َبِة ِمَن ال�شَّ  اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
2- اْماَلأ

َعلى اآِخِرها:
اأ   - َعَلْيَك اأَْن .......... اْلأَْخياَر.

ب- َعلى اْلَمْرِء اأَْن .......... َعلى بيَئِتِه.
جـ- اْحِر�ْس َعلى اأَْن .......... في ا�ْشِتْعماِل اْلماِء.

.
ِ
ًرا َخْيٌر ِمْن َتْرِكِه َعلى اْلَخَطاأ د  - اأَْن .......... اأَخاَك ُمَتاأَخِّ

ُيحاِفَظ 
َد  َتْقَت�شِ
َح  َتْن�سَ

َيْجَمَع   
ُت�شاِحَب
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ُل َمْعناها ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمجاِوَرِة: 3- اْماَلأَ اْلَفراَغ في ُكلِّ ُجْمَلةٍ ِبما ُيَكمِّ

اأ   - َر�َشَم اْلَفّناُن َلْوَحًة .......... .

ُع اإِلى اْلَمكاِن .......... ِمْن َغْيِر اْزِدحامٍ. جِّ ب- َياأْتي اْلُم�شَ

جـ- َحِظَيِت اْلُمْجَتِهَدُة ِبَمْنِزَلةٍ .......... .

د  - �شاَعَد اِلْبُن .......... واِلَدْيِه.

َبِة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن  ِع اْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ 4- اأَِعْد ِكتاَبَة ُكلِّ ُجْمَلةٍ ِمّما َياأْتي َبْعَد َو�شْ
، ُهَو( َنِة: )ُهما، ِهَي، ُهْم، ُهنَّ َمكاَن اْلَكِلَمِة اْلُمَلوَّ

يوِف. ُب ِبال�سُّ اأ   - �ُشَميَُّة ُتَرحِّ
..........................

ِل. ب- الْفاِئزاِن ا�ْشَتَلما جاِئَزَة اْلَمْرَكِز اْلَأوَّ
.......................................

جـ- الَْفتَياُت �شاَرْكَن في ُم�شاَبَقِة اأَواِئِل اْلُمطاِلعيَن.
................................................

ِدقاَءُه َعْن َغراِئِب اْلُبْلداِن. د  - ُمَهنٌَّد ُيْخِبُر اأَ�شْ
............................................

ِتِهْم َوبيَئِتِهْم. حَّ ا َعلى �شِ ّراجاِت  ِحْر�شً ّكاُن َي�ْشَتْخِدموَن الدَّ هـ - ال�شُّ
.....................................................................

عاِلَيٍة

َجميَلًة

اِلُح ال�سّ

َبطيَئًة

ِد اْلُمَحدَّ
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اآِخِر  َحَرَكَة  َولِحْظ  اْلُمجاِوِر،  ْكِل  ال�شَّ ِمَن  َمْعناها  ُل  ُيَكمِّ ِبما  اْلِعباَرَة  ِل  �شِ  -5
َنـَتْيِن: اْلَكِلَمَتـْيِن اْلُمَلوَّ

ُ ماء اأ   - كاَنِت ال�شَّ
ب- �شاَر الُْقْطُن
جـ- كاَن الْواِلُد

د  - �شاَر الَْقْمُح

الِْكتابَةُ

حيًحا: ،  اإِ،  اأُ (، ُثمَّ اْلِفِظ اْلَكِلماِت َلْفًظا �شَ  اْلَفراَغ ِبــ ) اآ،  اأَ
ِ
1 - اْماَلأ

َن        ..ْعجاٌب        ..�ْشلوٌب        ..ماُل ..�ْشواٌق        ..ْرُدِنيٌّ        ..ْح�شَ

ِب ِلْلَهْمَزِة ) اأ، وؤ، ئـ ( في ما َياأْتي: ْكِل اْلُمنا�شِ  اْلَفراَغ ِبال�شَّ
ِ
2 - اْماَلأ

ـُ..َذَن َلُكْم. اأ   - ل َتْجِل�شوا في اأَماِكِن َغْيِرُكْم َحّتى ي
َجَرِة ِباْلَفـ..�ِس. ب- َحَفَر اْلَفاّلُح َحْوَل ال�شَّ

حوِر. جـ- َتَحلََّقِت اْلعا..َلُة َحْوَل اْلمائَِدِة َوْقَت ال�شَّ
باٍح. ـُ..ّدي اْلَك�ّساُف َتِحيََّة اْلَعَلمِ ُكلَّ �سَ د  - ي

ة(، اأَِو الّتاِء اْلَمْب�شوَطِة )ت(: ه(، اأَِو الّتاِء اْلَمْربوَطِة )ة،ـ   اْلَفراَغ ِباْلهاِء )ه،ـ 
ِ
3- اْماَلأ

ّرا... .  ِن َمليَئٌة ِباْلَم�شَ اأ   - َحيا... اْلُمْح�شِ
ُق َبْيَن اْلُحقوِل. ب- ِميا... النَّْهِر َتَتَدفَّ

َحِفيًّا  �شَ
�شاِفَيًة 
َثْوًبا 
�َسيَعًة
ُخْبًزا



جـ- َلقيُت ُمَعلِّمي ِباْبِت�شاَمـ... َجميَلٍة.
َتـ... داِئًما. ْب َمَودَّ ْن  اإِلى جاِرَك َتْك�شِ د  - اأَْح�شِ

هـ - َي�ْسَتري ال�ّسائُِح التَُّحَف التَّْذكاِريَّـ... ؛ ِلُيْهِدَيها ِلعاِئَلِتـ... .

اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ

التَّْعبيُر

َة:  اْلِق�شَّ
ِ
ُب ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن، ُثمَّ اْقَراأ  اْلَفراغاِت ِبما ُينا�شِ

ِ
اْماَلأ

ِلْكتُروِنيًَّة،  �َشيّاَرِة، َمْنِزٌل، اْلأَْطفاِل، �َشتَْنُقُلُه، خاِرَطًة ( )تَ�ْشُلُكُه، اإِ

لى ُمْتَحِف ..........،  َرِكَب ماِجٌد في .......... اْلأُْجَرِة الَّتي ......... َوعائَِلَتُه اإِ
ّياَرِة َلْوَحًة .......... َتْعِر�ُس .......... ِلْلَم�شاِر الَّذي ..........  َمِة ال�شَّ �شاَهَد في ُمَقدِّ

لى اْلَمكاِن اْلَمْطلوِب. ّياَرُة، َواْلَوْقَت الاّلِزَم ِلْلُو�شوِل اإِ ال�شَّ

الِْقْطَعُة اْلأَخيَرُة
يِّ اِلْنِتظاِر في اأََحِد اْلَمطاراِت، َوكاَن َيْجِل�ُس  ْت َفتاٌة َعلى ُكْر�شِ  َجَل�شَ
ِل ِقْطَعِة َب�ْشَكويٍت  مِ اأَوَّ ِبجاِنِبها َرُجٌل َيْقَراأُ في ِكتاٍب. َبَداأَِت اْلَفتاُة في َق�شْ
اأَنَّ  َولَحَظْت  ُجِل،  الرَّ َوَبْيَن  َبْيَنها  طاِوَلةٍ  َعلى  َمْو�شوَعًة  كاَنْت  ُعْلَبةٍ  ِمْن 

َقَرْأُت َلَك
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َرْت في اأَْن  ها، َفكَّ مِ ِقْطَعِة َب�ْشَكويٍت ِمَن اْلُعْلَبِة َنْف�شِ ُجَل َقْد َبَداأَ في َق�شْ الرَّ
ها.  ُتَوبَِّخُه لِكنَّها َكَتَمْت في َنْف�شِ

ا. َبِقَيْت ِقْطَعٌة واِحَدٌة  ُجُل ُكلَّما اأََكَلِت اْلَفتاُة ِقْطَعًة اأََكَل ِقْطَعًة اأَْي�شً كاَن الرَّ
ُجُل اْلآَن؟  ها: ماذا �َشَيْفَعُل هذا الرَّ َفَقْط، َنَظَرْت اإَِلْيها اْلَفتاُة َوقاَلْت في َنْف�شِ
اْلآَخَر.  َف  النِّ�شْ َلها  َوَتَرَك  ًفا  ِن�شْ اأََكَل  ُثمَّ  َفْيِن،  ِن�شْ اْلِقْطَعَة  ُجُل  الرَّ َم  َق�شَ
ْت في َمْقَعِدها َفَتَحْت  ِعَدْت اإِلى الّطاِئَرِة، َوحيَن َجَل�شَ َكَظَمْت َغْيَظها َو�شَ
َة ِبها ُمْغَلَقٌة َكما ِهَي  َحقيَبـَتها، ما اأَ�َشدَّ َخَجَلها! اإِنَّ ُعْلَبَة اْلَب�ْشَكويِت اْلخا�شَّ

ُجِل.  في اْلَحقيَبِة، َلَقْد كاَنْت َتاأُْكلُ ِمْن ُعْلَبِة الرَّ

اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

َواإِنَّما اْلأَُمُم اْلأَْخالُق ما َبِقَيْت          َفاإِْن ُهُم َذَهَبْت اأَْخالُقُهْم َذَهبوا

النَّ�شاُط

َبَة ِلاِل�ْشِتْخدامِ ِعْنَد:  اْكُتْب في َدْفَتِرَك اْلِعباَرَة اْلُمنا�شِ
ْيِف • ا�ْشِتْقباِل ال�شَّ

• َوداِع اْلُم�شاِفِر

• َتْهِنَئِة اْلحاجِّ
• ِزياَرِة اْلَمري�ِس

َنٍة في َبَلِدَك اأَْو في ِبلٍد اأُْخرى. �ساِرْك اأََحَد واِلَدْيَك في ِكتاَبِة عاداِتٍ َح�سَ  

• َطَلِب �َشْيٍء
• التَّْهِنَئِة ِباْلعيِد

• التَّْعِزَيِة ِباْلَميِِّت
• �ُشْكِر �َشْخ�ٍس َعلى َعَمٍل قاَم ِبِه
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اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  لى  اإِ ا�ْسَتِمْع 
َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتيَِة: 

؟ َث َعْنها النَّ�سُّ 1 - َمِن اْلُمَعلَِّمُة الَّتي َتَحدَّ
َغِرها؟ 2 - ِممَّ كاَنْت َت�ْشَتكي اْلُمَعلَِّمُة في �شِ

ِتها؟ 3 - ما الَّذي �شاَعَد اْلُمَعلَِّمَة َعلى النَّجاِح في ُمِهمَّ
ْفَلِة؟ ُرُق الَّتي اتََّبَعْتها اْلُمَعلَِّمُة في َتْعليمِ الطِّ 4 - ما الطُّ

ْر�ُس الدَّ
َمواِقُف ِمَن اْلَحياِةالّثاِلُث
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وَرِة؟ ُجِل َكما َيْظَهُر في ال�شّ • ما ِمْهَنُة الرَّ
ُجُل؟ • ما الَّذي َيْحِمُلُه الرَّ

ُجُل؟ طاَد الرَّ • ماذا ا�شْ

وَرِة؟ • ماذا َتْفَعُل اْلَمْراأَُة في ال�شّ
ّياُد َفِرًحا؟ • ِلماذا َيْبدو ال�شَّ

وَرِة. ْف ماُت�شاِهُدُه في ال�شَّ • �شِ

ُجُل َعلى اْلِفرا�ِض  في َراأِْيَك، لِماذا َيناُم الرَّ  •
اْلُمريِح؟

ُث التََّحدُّ
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َمَكَة،  َع ال�شَّ ْن ُتَقطِّ طاَد �َشَمَكًة َكبيَرًة، َوَطَلَب اإِلى َزْوَجِتِه اأَ ّياًدا ا�شْ ُيْروى اأَنَّ �شَ
َعلىحاِكمِ  ها  َيْعِر�شَ اأَْن  َوَراأى  ّياُد،  ال�شَّ َفِرَح  ًة.  َنفي�شَ ًة  ُلوؤَ ُلوؤْ َجْوِفها  في  َفَوَجَدْت 
اأَْرَوَعها! ل  َة قاَل: ما  ُلوؤَ اللُّوؤْ َراأى اْلحاِكُم  َلّما  اْلَوفيِر.  ِباْلماِل  ِمْنُه  ِلَيْحظى  اْلَمديَنِة 
اأَْعِرُف َكْيَف اأُكاِفُئَك َعَلْيها، َولِكْن �َساأَْمَنُحَك �ساَعًة كاِمَلًة ِلُدخوِل َخزاِئني، َوُخْذ 

ِة.  ُلوؤَ ِمْنها ما َت�شاُء َثَمًنا ِللُّوؤْ
َهِب، َوفيها ِفرا�ٌس َوثيٌر  ّياُد اْلَخزاِئَن، َفَراأى ُغْرَفًة َمليَئًة ِباْلَجواِهِر َوالذَّ َدَخَل ال�شَّ
َر اأَْن َيْبَداأَ  ّياُد ماذا َيْفَعُل، ُثمَّ َقرَّ راِب. حاَر ال�شَّ عامِ َوال�شَّ ِبجاِنِبِه ُكلُّ ما َي�ْشَتهي ِمَن الطَّ

َهِب. ُنُه ِمْن َجْمِع اأَْكَبِر َقْدٍر ِمَن الذَّ َد ِبالّطاَقِة الَّتي ُتَمكِّ راِب؛ ِلَيَتَزوَّ عامِ َوال�شَّ ِبالطَّ
ْكِل، ُثمَّ َرِغَب في النَّْومِ َعلى اْلِفرا�ِس اْلَوثيِر. ا�ْشَتْلقى   َ ّياُد َوْقًتا في اْلأ َق�شى ال�شَّ
ِباَأنَّ  َواأَْخَبَرُه  َنْوِمِه،  ِمْن  اْلحاِر�ُس  اأَْيَقَظُه  �شاَعةٍ  َوَبْعَد  َعميٍق.  �ُشباٍت  في  َفَغطَّ  َعَلْيِه 

ِة. ُلوؤَ ْت؛ َفَرَجَع اإِلى َبْيِتِه خاِئًبا ِمْن َغْيِر اأَْن َياأُْخَذ َثَمَن اللُّوؤْ َة اْنَق�شَ اْلُمدَّ

ّياُد َواللُّوؤُْلوؤَُةالِْقراَءةُ ال�ضَّ
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حيًحا: * اْلِفْظ ُكالًّ ِمّما َياأْتي َلْفًظا �شَ
ْت  ، اأَْيَقَظُه، اْنَق�شَ ها، َيْحظى، َغطَّ طاَد، َيْعِر�شَ     ا�شْ

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

ِل، ُثمَّ اْكُتْبُه  ُب َمْعنى اْلَكِلَمِة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 1- اْخَتْر ِمَن اْلَعموِد الّثاني ما ُينا�شِ
َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن:

َجْوٌف   )           (             
َنفي�ٌس    )           (             
َحِظَي    )           (             
اْنَق�شى  )           (            
َن     )           (              َمكَّ

َوثيٌر     )            ( 

ها في اْلَعموِد الّثاني: دِّ ِل ِب�شِ ِل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 2- �شِ

َثمنٌي
ناَل

ٌ ناِعٌم َلنيِّ
باِطٌن
اأَعاَن

اْنَتهى
اأَْخَرَج

َوفرٌي
َمليٌء
َمَنَح
َقليٌلحاَر

فاِرغٌ
اأَْر�َشَل
َد َتاأَكَّ

اأََخَذ
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حيَحِة: جاَبِة ال�شَّ ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ 3- �شَ
يّاُد في �ُشباٍت " َتْعني: * " َغطَّ ال�شَّ

ْبِت ْيِد َيْوَم ال�شَّ اأ   - َذَهَب اإِلى ال�شَّ
ب - َغّطى َوْجَهُه 
جـ- راَح في النَّْومِ

يّاُد خاِئبًا " َتْعني:  * )خاِئبًا( في " َرَجَع ال�شَّ
اأ   - خاِئًفا

ًرا ب- خا�شِ
جـ- َفِرحًا

الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

َمَكِة؟ ّياِد في َجْوِف ال�سَّ 1- ماذا َوَجَدْت َزْوَجُة ال�سَّ
ّياَد؟ 2- َكْيَف اأَراَد اْلحاِكُم اأَْن ُيكاِفَئ ال�شَّ

ّياُد في اْلُغْرَفِة الَّتي َدَخَلها؟ 3- ماذا �شاَهَد ال�شَّ
4- اْذُكْر �َشَبَب ُكلٍّ ِمّما َياأْتي:

َة َعلى اْلحاِكمِ. ُلوؤَ ّياُد اللُّوؤْ اأ   - َعَر�َس ال�شَّ
ِة.      ُلوؤَ ّياُد اإِلى َبْيِتِه ِمْن َغْيِر اأَْن َياأُْخَذ َثَمَن اللُّوؤْ ب- َرَجَع ال�شَّ

ّياَد؟ ُف ال�شَّ 5 – ِبَم َت�شِ
ِة الَّتي َدَر�ْشَتها؟ 6 – ماذا َتَعلَّْمَت ِمَن الِق�شَّ
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التَّْدريباُت

: َبِة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن، ُثمَّ اْقَر اأْ أَ اْلَفراَغ في ما َياأْتي ِباْخِتياِر اْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ 1-  اْماَل
�ّشاُم، الّطاِئَرُة، النّاِفَذُة( )الْبُْرتُقالِ، الُْقْد�ُص، الرَّ

َة اْلأَْلواِن ِبَمهاَرٍة. اأ   - ا�ْشَتْعَمَل .......... ري�شَ
ِد. َلِت .......... في اْلَوْقِت اْلُمَحدَّ ب- َو�شَ

جـ- َع�شيُر .......... َلذيٌذ َوُمفيٌد.
َمُة ِفَل�ْشطيَن. د  - .......... عا�شِ

ُب ُكلَّ َفراٍغ ِمّما َياأْتي ُثمَّ اْقراأْ : ْكِل اْلُمجاِوِر ما ُينا�شِ 2-  اْخَتْر ِمَن ال�شَّ

ِة. ِة النَّفي�شَ ُلوؤَ ّياُد باللُّوؤْ اأ   - .......... ال�شَّ

َجَرِة. فوُر َعلى ال�شَّ ب- .......... اْلُع�شْ
جـ- .......... اْلَقَمُر اْلأَْر�َس في اللَّْيِل.

َك اْلَجديَدِة. د  - .......... َعلى َنظاَفِة َملِب�سِ

َبِة في اْلَفراِغ: ِع اْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ 3-  اأَْكِمِل اْلُجْمَلَة في ما َياْأتي ِبَو�شْ
) )اإِلى، في، لَْن، ِمَن، َعْن، ثُمَّ

ِدقاِئِه. اأ   - َكَتَب خاِلٌد واِجَبُه،.... َلِعَب َمَع اأَ�شْ
ب- النَّظاَفُة .... اْلإيمانِ.

جاَعةٍ. ِهْم ِب�شَ جـ- ُيداِفُع اْلُجنوُد .... اأَْر�شِ
َمَكِة. َة .... َجْوِف ال�سَّ ُلوؤَ ْوَجُة اللُّوؤْ د  - َوَجَدِت الزَّ

. باِحيِّ َر َعِن الّطابوِر ال�شَّ هـ - .... اأََتاأَخَّ

حاِفْظ
ُد ُيَغـرِّ

َب َجرَّ
َفـِرَح
 ُينيـُر
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ُم َمْعناها في اْلَعموِد الّثاني َعلى َنَمِط  ِل ِبما ُيَتمِّ ِل اْلِعباَرَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 4- �شِ
اْلِمثاِل:

الِْكتابَةُ

1- اْكُتْب َكِلَمًة َتْنَتهي ِباْلَهْمَزِة َعلى َنَمِط ُكلٍّ ِمّما َياأْتي:
ُهدوٌء ...........
ِعْبٌء ...........

ْندوِق:  َبَتْيِن ِمّما في ال�شُّ  اْلَفراَغ في ُكلِّ ُجْمَلةٍ ِباْلَكِلَمَتْيِن اْلُمنا�شِ
ِ
2- اْماَلأ

ْحراَء(، )الَْغداِء - الَْع�شاِء( ْوداُء(، )ماٍء - �شَ ماِء- الَْف�شاِء(، )الْبَْي�شاُء - ال�شَّ )ال�شَّ

ُة ......... في َجناِح اْلُغراِب. ُة ......... في َجناِح اْلَحماَمِة، َوالّري�شَ اأ    - الّري�شَ

ِدقاِئِه، َوَوْجَبَة ......... َمَع عاِئَلِتِه. ب- َتناَوَل اأَْحَمُد َوْجَبَة ......... َمَع اأَ�شْ
اروُخ اإِلى ......... . جـ - َتْرَتِفُع الّطاِئَرُة في .........، َوَيْنَطِلُق ال�شّ

د  - َر�َشَم خاِلٌد َغديَر ......... في َو�َشِط ......... َجْرداَء.

ِ َة َعلى اْلحاِكم ُلوؤَ ّياُد اللُّوؤْ َعَر�َس ال�شَّ

َب الاّلِعُب ِبِجدٍّ َتَدرَّ

ُزْرُت َمْكَتَبَة اْلَمْدَر�َشِة

اأَ�ْشَتْعِمُل اْلُفْر�شاَة

يوِر. ِلأَْكُتَب َتْقريًرا َعِن الطُّ

ِلأُحاِفَظ َعلى اأَ�ْشناني.

ِلَيفوَز ِباْلَكاأْ�ِس.

ِلأَْقِطَف اْلأَْزهاَر.

ِلَيْحظى ِباْلماِل اْلَوفيِر.

ِغذاٌء ...........        
َمليٌء ...........
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اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ

التَّْعبيُر

ةٍ َطريَفةٍ: َل َعلى ِق�شَّ 1- َرتِِّب اْلأَْحداَث اْلآِتَيَة ِباْلأَْرقامِ، ُثمَّ اأَِعْد ِكتاَبَتها ِلَتْح�شُ
كاِء.          )....( َوُهَو ماِكٌر َوَجريٌء َوحادُّ الذَّ

جاِج.    )....( َيَتَغّذى الثَّْعَلُب َعلى اْلأَراِنِب َوالدَّ
 )....( ِمْثَل اأَْن َيْنَدِفَع في اْلماِء.                    
 )....( َفُيْخفي ُكلَّ اأَثٍَر ِلراِئَحِتِه ِبحيَلةٍ باِرَعةٍ.

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

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

ْن�ساِئَك ُم�ْسَتعيًنا ِباْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: 2- اْكُتْب َثلَث ُجَمٍل ِمْن اإِ
غيٌر ّياٌد، �شَ ماُء، �شَ طاِئٌر، ُهدوٌء، ال�شَّ

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

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

..........................................
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اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

ْنيا �َسواُء ْنَت َوماِلُك الدُّ    اإِذا ما ُكْنَت ذا َقْلٍب َقنوٍع             َفاأَ

النَّ�شاُط  

ًة، ُثمَّ اْرِوها   اْرِجْع اإِلى ِكتاِب )َكليَلُة َوِدْمَنُة ِلاْلأَْطفاِل(، َواْخَتْر ِمْنُه ِق�شَّ
ِلُزَملِئَك.

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا اْلَجميَلِة

يوِف ِمْن َطراِئِف ال�شُّ
َوكاَن  اْلباِدَيِة.  ِمَن  ْيٌف  �شَ َعَلْينا  َقِدَم  َرِة:  اْلَب�شْ اأَْهِل  ِمْن  َرُجٌل  قاَل 
ا�ْشوي  ِلْمَراأَتي:  َفُقْلُت  َواْبَنتاِن.  َواْبناِن  اْمَراأٌَة  َوِلَي  َكثيٌر،  َدجاٌج  ِعْندي 
اأَنا  َجميًعا  َجَل�ْشنا  اْلَغداُء  َر  َح�شَ َفَلّما  ِلَنَتَغّدى.  اإَِلْينا  ميها  َوَقدِّ َدجاَجًة،  َلنا 
َلُه:  َوُقْلنا  اأَماَمُه،  جاَجَة  الدَّ ْعنا  َوَو�شَ ْيُف،  َوال�شَّ واْبَنتاَي  َواْبناَي  َواْمَراأَتي 
ْمُتها  َق�شَ ِبِق�ْشَمتي  َر�شيُتْم  َفاإِْن  اْلِق�ْشَمَة،  ُن  اأُْح�شِ ل  َفقاَل:  َبْيَننا،  ْمها  اْق�شِ
اإِيّاُه،  َوناَوَلني  َفَقَطَعُه  جاَجِة  الدَّ َراأْ�َس  َخَذ  َفاأَ َنْر�شى.  َفاإِنَّنا  ُقْلنا:  َبْيَنُكْم. 
اأْ�ِس،  َوَقَطَع اْلَجناَحْيِن َوقاَل: اْلَجناحاِن ِلاِلْبَنْيِن، ُثمَّ َقَطَع  اأْ�ُس ِللرَّ َوقاَل: الرَّ
ال�ّساَقْينِ َوقاَل: ال�ّساقاِن ِلِلْبَنَتْينِ، ُثمَّ َقَطَع اْلَعُجَز َوقاَل: اْلَعُجُز ِلَزْوَجِتَك، 

جاَجَة ِباأَ�ْشِرها. ْوُر ِللّزاِئِر، َفاأََخَذ الدَّ ْوِر َوقاَل: الزَّ َواْحَتَفَظ ِبالزَّ



34

َتعاُوٌن َوِنظاٌم
ْر�ُس الدَّ
الّراِبُع

اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  اإِلى  ا�ْسَتِمْع 
َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: 

؟ َوزُّ ْكُل الَّذي َيطيُر ِبِه اْلإِ 1- ما ال�شَّ
َيرانِ؟ ْرِب في اأَْثناِء الطَّ ٌة َعِن ال�شِّ 2- ماذا َيْحُدُث حيَن َتْبَتِعُد اإَِوزَّ

3- َمْن َيَتَولّى اْلِقياَدَة حيَن َتْتَعُب اْلقاِئَدُة؟
ْرِب؟ َوّزاُت في اآِخِر ال�سِّ 4- ِلماذا َت�سيُح اْلإِ
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• ماذا َتْحِمُل النَّْمَلُة؟
• اإِلى اأَْيَن َتْذَهُب النَّْمَلُة؟  

• ِلماذا ا�ْشَتَرَكْت َمْجموَعُة 
النَّْمِل في َحْمِل اْلِغذاِء؟
ّمي َبْيَت النَّْمِل؟ • ماذا ُن�شَ

وَرِة.  ْف ما َتراُه في ال�شّ • �شِ
اْلَقْرَيِة  َتْق�شيُم  َيُدلُّ  َعالَم   •

ريَقِة؟ ِبهِذِه الطَّ

ةِ لِكَ مَ رْفََةُ الـْ غُ ضانَةٌ حَ

رَفُ غُ

زينِ التَّخْ

ُث التََّحدُّ
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ْمِلالِْقراَءةُ َقْرَيُة النَّ

َتَعلَّْمَت  اأََراأَْيَت ماذا َتْحِمُل؟ َهْل  النَّْمِل َوِهَي َت�شيُر؟  َراأَْيَت َمْجموَعًة ِمَن  َهْل 
ِمْنها �َشْيًئا؟

كاِء َوُحبِّ اْلَعَمِل، َوَيعي�ُس في َقْرَيةٍ في َجماعاٍت َيْحُكُمها  َيَتَميَُّز النَّْمُل ِبالذَّ  
ُع اْلَبْي�َس،  ُع فيِه اْلَوظاِئُف َواْلأَْعمالُ. َوَمِلَكُة النَّْمِل ِهَي الَّتي َت�شَ ِنظاٌم َدقيٌق، َتَتَنوَّ

راٍت كاِمَلًة. ِبـَح َح�سَ َوَتْرعاُه َحّتى َيْفِق�َض َوَتْخُرَج ِمْنُه اْلَيَرقاُت، ُثمَّ َتْنُمَو ِلُت�سْ
ُرَق فيها،  الطُّ قُّ  َوَت�شُ اْلَقْرَيَة  َتْبني  الَّتي  َوِهَي  النَّْمِل،  اإِناُث  َفِهَي  اْلعاِمالُت  اأَّما   
ا ِهَي الَّتي َتْجَمُع اْلِغذاَء. َوَقْد َترى َنْمَلًة  اأَْي�شً ُفها َوُتداِفُع َعْنها. َواْلعاِمالُت  َوُتَنظِّ
عامِ  الطَّ ِمَن  َتِجُدُه  ما  َحْمِل  َعْن  َعَجَزْت  ذا  َواإِ َحْجِمها،  ِمْن  اأَْكَبُر  ُهَو  ما  َتْحِمُل 

َعْتُه اأَْجزاًء ِلَي�ْشُهَل َحْمُلُه. ا�ْشَتْدَعْت �شاِحباِتها ِلَحْمِلِه َمَعها، َوُربَّما َقطَّ
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 َوِمْن َفواِئِد النَّْمِل في اْلبيَئِة: َتْهِوَيُة التُّْرَبِة ِبما َيْحِفُرُه ِمْن َمَمّراٍت َتْحَت اْلأَْر�ِس، 
ِة. ارَّ راِت ال�شّ َواْلَق�شاُء َعلى َكثيٍر ِمَن اْلَح�شَ

حيًحا: * اْلِفْظ ُكالًّ ِمّما َياأْتي َلْفظًا �شَ
َعْتُه، َيْحِفُرُه َيْفِق�َس، اْلِغذاَء، َعَجَزْت، َقطَّ

اِد َوالّظاِء(:  اْلُجَمَل اْلآِتيََة ُمَتَنبًِّها اإِلى ُنْطِق َحْرَفِي )ال�شّ
ِ
* اْقَراأ

َع اْلَبْي�َس. • ِمْن َوظاِئِف اْلَمِلَكِة اأَْن َت�شَ
ِة. ارَّ راِت ال�شّ • َيْق�شي النَّْملُ َعلى اْلَح�شَ

• َيعي�ُس النَّْمُل في َقْريَةٍ َيْحُكُمها ِنظاٌم َدقيٌق.

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

حيَحِة: جاَبِة ال�شَّ ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ 1- �شَ
* تَْخُرُج الْيََرقاُت ِمَن الْبَْي�ِص "، )الْيََرَقُة( َتْعني:

اأ   - َمِلَكُة النَّْمِل في اْلَقْرَيِة
ِل َخْلِقها                ب- النَّْمَلُة في اأَوَّ

ِبـُح كاِمَلًة جـ- النَّْمَلُة حيَن ُت�سْ
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ُب َمْعناها في اْلَعموِد الّثاني: ِل ِبما ُينا�شِ ِل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 2- �شِ

ها في اْلَعموِد الّثاني: دِّ ِل ِب�شِ ْل ُكلَّ َكِلَمةٍ في اْلَعموِد اْلأَوَّ 3- �شِ

الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

1- ما َوظيَفُة اْلَمِلَكِة في َقْرَيِة النَّْمِل؟ 
ذا َوَجَدْت َطعاًما ل َت�ْشَتطيُع َحْمَلُه؟ 2- ماذا َتْفَعُل النَّْمَلُة اإِ

3- اْذُكْر َوظاِئَف اْلعاِمالِت في َقْرَيِة النَّْمِل.
4- ما َفواِئُد النَّْمِل في اْلبيَئِة؟

َعَجَزْت

�شارٌّ

ناَدْت

َتْهِدُم

ا�ْشَتْدَعْت

َتْبني

َتْهَتمُّ ِبـ

ناِفٌع

َتْرعى

َتْجَمُع

َلْم َت�ْشَتِطْع

َفْو�شى

قُّ َت�شُ

ِنظاٌم

َت�شيُر

َمَمرٌّ

َتْفَتُح

ُق ُتَفرِّ
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ْر�ِس: �شاَرَة )      ( ِبجاِنِب ما َيَتواَفُق َمَع َمْغزى الدَّ ْع اإِ 5- �شَ
ُة اْلَعَمِل)     ( كاءُ)     (ِدقَّ الذَّ
ُة)     ( النِّظاُم)     (اْلُمناَف�شَ
ُل)     (اْلِجدُّ َواْلُمثاَبَرُة)     ( اْلَك�شَ
التَّعاُوُن)     (النَّ�ساُط)     (

التَّْدريباُت

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: ِب؛ ِلُتَكوِّ عِ اْلَكِلَمَة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن في اْلَفراِغ اْلُمنا�شِ 1- �شَ
ُع، َظَهَر، تَْبني، َق�شى( ) يَتَعاَوُن، تَ�شَ

اأ   - ..........اْلَمِلَكُة اْلَبْي�َس.
ب- ..........اْلعاِمالُت اْلَقْرَيَة.
ماِء. جـ- ..........اْلَغْيُم في ال�شَّ

د  - ..........النَّْمُل ِلَحْمِل اْلِغذاِء.

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: ْكِل اْلُمجاِوِر؛ ِلُتَكوِّ َبِة ِمَن ال�شَّ  اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
2- اْماَلأ

اأ   - .......... ُمفيٌد.                                                اْلَقَمُر
ُل ب- .......... َبْدٌر.                                                 اْلَع�شَ
ماُء جـ- .......... َن�شيَطٌة.                                             ال�شَّ

َجَرُة د  - ..........�شاِفَيٌة.                   ال�شَّ
                                                                                النَّْمَلُة
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َنُة في  اْلُمَلوَّ اْلَكِلَمُة  َحْيُث َتكوُن  َكِلماِت ُكلِّ َمْجموَعةٍ؛  ِمْن  ُجْمَلَتْيِن  ْن  َكوِّ  -3
اْلُجْمَلَتْيِن، َعلى َنَمِط اْلِمثاِل:

، َعليٌل(          َهبَّ النَّ�شيُم.           النَّ�شيُم َعليٌل. ِمثاٌل: )النَّ�شيُم، َهبَّ
........................      ......................... ، َيطيُر، ُمَتعاِوٌن(  )اْلإَِوزُّ
........................      ......................... )هاِدٌئ، جاَء، اللَّْيُل( 
........................      ......................... )الَْمَطُر، َنَزَل، َغزيٌر( 

ِل اْلُجْمَلَة َعلى َنَمِط اْلِمثاِل: 4- َحوِّ
ِمثاٌل: يَعي�ُص النَّْمُل في َجماعاٍت.                    النَّْمُل يَعي�ُص في َجماعاٍت.

ْيِف.                   .................................. ُج الّتيُن في ال�شَّ اأ   - َيْن�شَ

ب- ُتداِفُع اْلعاِمَلُة َعْن َقْرَيِة النَّْمِل.            ..................................

جـ- َتْرعى اْلأُمُّ َوَلَدها.                             ..................................

ّلى اْلَمري�ُس جاِل�ًشا.                     .................................. د  - �شَ

ُم َمْعناها َعلى َنَمِط اْلِمثاِل: ِل اْلِعباَرَة ِبما ُيَتمِّ 5- �شِ
ِمثاٌل: اأَّما الْعاِمالُت َفتَْبني الَْقْريََة.

اأَّما اْلَمِلَكةُ                                    َفَيْحُكُمها ِنظاٌم َدقيٌق.
َرًة كاِمَلًة. ِبَح َح�سَ اأَّما اْلَيَرَقُة                                         َفَتْنمو ِلُت�سْ

ُرَق. قُّ الطُّ عاُم            َفَت�شُ اأَّما الطَّ

ُع اْلَبْي�َس. اأَّما اْلَقْرَيُة                            َفَت�شَ
ُعُه النَّْمَلُة ِلَي�ْشُهَل َحْمُلُه.                                              َفُتَقطِّ
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الِْكتابَةُ  

 اْلَفراَغ في ُكلِّ َعموٍد َعلى َنَمِط اْلِمثاِل:
ِ
1- اْماَلأ

َيْنجو   ←  َنجا                َيْم�شي ← َم�شى        
َي�ْشكو ← ..........         َيْروي  ← ..........
َيْدعو   ← ..........         َيْطوي ← ..........

 اْلَفراَغ في ُكلِّ َعموٍد َعلى َنَمِط اْلِمثاِل: 
ِ
2- اْماَلأ

َدنا      ← َيْدنو                َم�شى  ← َيْم�شي
حا  ← ..........         َبنى     ← ..........  �شَ
َمحا    ← ..........         َبرى    ← .......... 

ِب ِلاْلأَِلِف )ا ، ى(: ْكِل اْلُمنا�شِ  اْلَفراَغ في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي ِبال�شَّ
ِ
3- اْماَلأ

َيْعلو    ← َعلـ...               َيْجري← َجر...            َي�ْشمو  ← �َشمـ...             
َيْحكي ← َحكـ...            َيْبدو    ← َبد...             َيْهدي ← َهد...

اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ



التَّْعبيُر

ُف ِبِه ما �شاَهْدَت فيها: وَرِة اْلآِتَيِة، ُثمَّ اْكُتْب �َشْطًرا َت�شِ اأَْنِعمِ النََّظَر في ال�شّ

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

َر. ُم: َجَبٌل في ِم�شْ 1- اْلُمَقطَّ

  النَّشيُد
كانَِت النَّْمَلُة تَْم�شي                         اأَْحَمد �َشْوقي   
ـْم)1( اْلُمَقطَّ َتْحــَت  ًة  َمـرَّ

َحـــــلَّ َيْومــي َوَتَحتَّْم
اأَ�ْشَلْم َو  هذا  َهوى  اإِْن 
َفَتْنَدْم ْوَد  الطَّ َترى  ها 
ُهـــَو ِعْنَد النَّْمِل َكاْلَيْم

كــــاَنِت النَّْمـَلُة َتْمــ�شي
قــاَلِت: اْلَيـــْوَم َهــالكي
ْعري َكْيَف اأَْنجو َلْيَت �شِ
ـَعْت َتْجـــري َوَعـْينا َف�شَ
ـــْبِر ماٍء �َشـــَقَطْت في �شِ
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َقْبَل  َجْرِي  اْلماِء   في اْلَفْم 
َواأَْعَلْم: قاَلْت  ِبالَّذي 
ْم اأََتَقـــدَّ َلــْم  َلـْيــَتـنـي 
ــلَّْم ِقُل َمْن خــاَف َف�سَ
َفالَّذي في اْلَغْيِب اأَْعَظْم

َو�شـاَحْت  َياأْ�ًشا  َفَبَكــْت 
اأَْدرى َوْهَي  قاَلْت  ُثمَّ 
ـــْر اأََتـاأَخَّ َلـــــْم  َلْيـَتـنـي 
َفاْلـعا �َشــلَّْمُت   َلـْيــَتـنـي 
َعظيًما َتْخ�َس  ل  �شـــاِح 

اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

نَّ اْلِجباَل ِمَن اْلَح�شى غيَرًة                اإِ    ل َتْحِقَرنَّ �شَ

النَّ�شاُط

  لِحْظ َمْجموَعًة ِمَن النَّْمِل َوِهَي َتْنُقُل اْلِغذاَء اإِلى َقْرَيِتها، ُثمَّ اْكُتْب ما 
�شاَهْدَتُه في َدْفَتِرَك. 

مِ في َمكاٍن َقريٍب    ْم�شِ ُع َحبِّ ال�شِّ   ِمْن ُطُرِق َطْرِد النَّْمِل ِمَن اْلَبْيِت َو�شْ
لى ُزَملِئَك. ْث َعْنها اإِ ريَقَة، َوَتَحدَّ ْب هِذِه الطَّ ِمَن النَّْمِل. َجرِّ
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ْر�ُس الدَّ
اْلخاِم�ُس

اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  لى  اإِ ا�ْسَتِمْع 
ْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: َواْلإِ

1 - اأَْيَن ُوِلَد اأَْحَمُد ُزَوْيل؟
2 - ما اْلِعْلُم الَّذي اأَْبَدَع فيِه اأَْحَمُد ُزَوْيل؟

ِب الَّتي �َشَغَلها. 3 - اْذُكْر واِحًدا ِمْن اأََهمِّ اْلَمنا�شِ
َل َعَلْيها اأَْحَمُد ُزَوْيل؟ 4 - ما اْلجاِئَزُة اْلعاَلِميَُّة الَّتي َح�شَ

ُعَلماوؤُنا
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وَرِة. ْف ما َتراُه في ال�شّ • �شِ
• ِلَم ُيَغّطي اْلعاِمُل َوْجَهُه؟

َعلى  لِْلُمحاَفَظِة  ِلُزَملِئَك  َن�سيَحًة  ْم  َقدِّ  •
ُعيوِنِهْم.

وَرِة؟ • ماذا َترى في ال�شّ
وَرِة؟ • ِلماذا ُي�ْشَتْخَدُم اْلِجهاُز الَّذي في ال�شّ

وَرِة. ِد اْلأَ�ْشكاَل الَّتي َتراها في ال�شّ • َعدِّ
ُة الَّتي ُتَمثُِّلها ُكلُّ �شوَرٍة؟ • ما اْلحا�شَّ
؟ • َكْيَف ُتحافُِظ َعلى هِذِه اْلَحوا�سِّ

Y
UO

A
I N EH

H

T
R E

E

A L T ....H

 ....1

 ....2

 ....3

 .... 4

 ....5

 ....6F

S T  O FB

ُث التََّحدُّ
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ِ الِْقراَءةُ                                 اْبُن اْلَهْيَثم

َرِة في  ُن ْبُن اْلَهْيَثمِ في َمديَنِة اْلَب�شْ ُوِلَد اْلَح�شَ
اْلِعراِق �َشَنَة َثالِثِمَئةٍ َواأَْرَبعٍ َوَخْم�شيَن ِلْلِهْجَرِة، 
ٍر اْزَدَهَرْت فيِه اْلُعلوُم اْلُمْخَتِلَفُة. َدَر�َس  في َع�شْ
ِرّياِت، َوَقَراأَ ُكُتَب َمْن �َشَبقوُه  اْلَهْنَد�َشَة َواْلَب�شَ
َمْرِجًعا  كاَن  َواْلُم�ْشِلميَن.  اْليوناِن  ُعَلماِء  ِمْن 
ِمْن  ْغمِ  الرَّ َعلى  ُعلومٍ  ِة  ِعدَّ في  ِرِه  َع�شْ ِلأَْهِل 

ِر.  ْفَوٍة ِمْن ِكباِر ُعَلماِء اْلَع�شْ ُوجوِد �شَ
َر ِبَمقوَلِة اْبِن اْلَهْيَثمِ َعْن ُقْدَرِتِه َعلى َتْنظيمِ اأُموِر  �َشِمَع اْلحاِكُم ِباَأْمِر اهلِل في ِم�شْ
ُه ِبما  اأََمدَّ ًة؛ َفا�ْسَتْدعاُه اإِلى َبلِطِه َو  َنِة كافَّ يِّ في اأَْوقاِت ال�سَّ ِبحَ �ساِلًحا ِللرِّ الّنيِل؛ ِلُي�سْ
َد َمكاَن اْلَم�ْشروِع اأَْدَرَك  ُيريُد ِلْلِقيامِ ِبهذا اْلَم�ْشروِع، لِكنَّ اْبَن اْلَهْيَثمِ َبْعَد اأَْن َحدَّ
َبِة في ذِلَك اْلَوْقِت؛ َفاْعَتَذَر  قاَمِتِه؛ ِلَعَدمِ َتواُفِر اْلآلِت َواْلُمَعّداِت اْلُمنا�سِ ا�ْسِتحاَلَة اإِ
َبَحْت َحقيَقًة ماِثَلًة  ِلْلحاِكمِ ِباأَْمِر اهلِل الَّذي كاَن َياأُْمُل ِمْنُه اْلَكثيَر، َولِكنَّ ِفْكَرَتُه اأَ�شْ

ِر اْلَحديِث.  ِه في اْلَع�شْ دُّ اْلعالي في اْلَمكانِ َنْف�شِ حيَن اأُقيَم ال�شَّ
َح اْلَعْيَن َت�ْشريًحا كاِماًل، َو�َشّمى اأَْجزاَءها  َنَبَغ اْبُن اْلَهْيَثمِ في ِطبِّ اْلُعيوِن، َو�َشرَّ

ها ُم�ْشَتْعَماًل َحّتى اْلَيْومِ.  ِباأَ�ْشماٍء ما زاَل َبْع�شُ

حيًحا: * اْلِفْظ ُكالًّ ِمّما َياأْتي َلْفًظـا �شَ
َح ُه، �َشرَّ ، اأََمدَّ يِّ ْفَوٍة، الرِّ اْزَدَهَرْت، �شَ
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: َل َواْلَقْطَع في ما َتْحَتُه َخطٌّ  اْلُجَمَل اْلآِتَيَة ُمراِعًيا اْلَو�شْ
ِ
* اْقَراأ

َرِة. ُن ْبُن اْلَهْيَثمِ في َمديَنِة اْلَب�شْ اأ   - ُوِلَد اْلَح�شَ
قاَمِة اْلَم�ْشروِع. ب- اأَْدَرَك اْبُن اْلَهْيَثمِ ا�ْشِتحاَلَة اإِ

ها ُم�ْشَتْعَماًل. جـ- �َشّمى اْبُن اْلَهْيَثمِ اأَْجزاَء اْلَعْيِن ِباأَ�ْشماٍء ما زاَل َبْع�شُ

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

ُب َمْعناها في اْلَعموِد الّثاني: ِل ِبما ُينا�شِ ِل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلأَوَّ 1- �شِ
َتْنظيمٌ            َعَرَف
ْن�شاٌء اْزَدَهرَ            اإِ
َر اأَْدَركَ            َتَطوَّ
اإِقاَمةٌ            اْنَتهى

  َنَبغَ            َتْرتيٌب
             َبَرَع

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: 2- اْخَتِر اْلإِجاَبَة ال�شَّ
ِرِه " َتْعني: * كاَن ابُْن الَْهْيثَمِ َمْرِجًعا ِلأَْهلِ َع�شْ

َلْيِه َبْعَد �َشَفِرِهْم اأ   - َيْرِجعوَن اإِ
حاِبها   ب- ُيْرِجُع اْلأَ�ْشياَء اإِلى اأَ�شْ

بِّ جـ- َيْرِجعوَن اإَِلْيِه في اْلِعْلمِ َوالطِّ
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* َمْعنى )ا�ْشِتحالَة( في " اأَْدَرَك ابُْن الَْهْيثَمِ ا�ْشِتحالََة اإِقاَمةِ الَْم�ْشروعِ ":
لى حاٍل         ب- َعَدُم اْلُقْدَرِة َعلى ُل ِمْن حاٍل اإِ اأ   - التََّحوُّ

جـ- َبْذُل اأَْق�شى اْلُجْهِد
َنِة في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: 3- اْكُتْب َكِلَمًة ِمَن النَّ�سِّ ِبَمْعنى اْلَكِلَمِة اْلُمَلوَّ
ِر اْبِن اْلَهْيَثمِ نُْخبٌَة ِمْن ِكباِر اْلُعَلماِء. ............ اأ   - كاَن في َع�شْ

َم اْلحاِكُم ِلْبِن اْلَهْيَثمِ ما ُيريُد ِلْلِقيامِ ِباْلَم�ْشروِع. ............ ب- َقدَّ
َنَتْيِن في ما َياأْتي: ْق في اْلَمْعنى َبْيَن اْلَكِلَمَتْيِن اْلُمَلوَّ 4- َفرِّ

رِ. َق اْبُن اْلَهْيَثمِ َعلى ُعَلماِء الَْع�شْ   َتَفوَّ
رِ. ديَقُه ِعْنَد الَْع�شْ اْلَتقى حاِتٌم �شَ
ْف َمْعنى )َعْين( في ما َياأْتي: 5- َتَعرَّ

اأ   - قاَل َتعالى:               
َح اْبُن اْلَهْيَثمِ اْلَعْيَن. ب- �َشرَّ

جـ- اأَْبَدَع اْلَخّطاُط في ِكتاَبِة اْلَعْيِن.

الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

1- ماذا َدَر�َس اْبُن اْلَهْيَثمِ؟
ِه؟ ِرِ 2- ما الَّذي َيُدلُّ َعلى َتَميُِّز اْبِن اْلَهْيَثمِ َعْن َبِقيَِّة اْلُعَلماِء في َع�شْ

3- ِلَم ا�ْشَتْدعى اْلحاِكُم ِباأَْمِر اهلِل اْبَن اْلَهْيَثمِ اإِلى َبالِطِه؟
4- ِلماذا َلْم ُيـِتمَّ اْبُن اْلَهْيَثمِ َم�ْشروَع الّنيِل؟

5- َكْيَف َت�ْشَتِدلُّ َعلى ُنبوِغ اْبِن اْلَهْيَثمِ في ِطبِّ اْلُعيوِن؟

{{
�شورة الغا�شية: )12-10(
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التَّْدريباُت

 اْلَفراَغ َعلى َنَمِط ُكلِّ ِمثالٍ: 
ِ
1- اْماَلأ

َنقوُل:  َوْقٌت       ←   اأَْوقاٌت                 - تاِجٌر    ←   تُّجاٌر
            َوْزٌن     ←   .........                  �شاِنٌع  ←   .........     

            َلْوٌن      ←   .........                   عاِمٌل  ←   .........
ُ         - َمْرِجٌع   ←   َمراِجُع                         - َكريٌم    ←   ُكَرماء

            َمْنِزلٌ    ←   .........                   �َشهيٌد  ←   .........

            َمْجِل�ٌس ←   .........                   َفقيٌر    ←   .........
ْكِل اْلُمجاِوِر:    َبِة ِمَن ال�شَّ 2- اأَْكِمِل اْلُجْمَلَة ِباْخِتياِر اْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ

. نِّ َع ِلَكبيِر ال�شِّ اأ   - ِمْن اآداِب .......... اأَْن ُنَو�شِّ
ا َعلى التَّكاُفِل. ُن اْلأَْغِنياُء اإِلى .......... ِحْر�شً ب- ُيْح�شِ

بيَعِة. يَِّة في الطَّ جـ- اللَّْوُن اْلأَْحَمُر ِمَن .......... اْلأَ�شا�شِ
د  - َحمى اْلأَْنباُط َقواِفَل .......... في اأَْثناِء ُحْكِمِهْم.

اْماَلأَ اْلَفراَغ َعلى َنَمِط اْلِمثاِل، ُثمَّ اْقَراأْ:  -3
َد الْعاِلُم َمكاَن الَْم�ْشروِع اأَْدَرَك ا�ْشِتحالََة اإِقاَمِتِه. ِمثاٌل: بَْعَد اأَْن َحدَّ

روَرَة اْقِتناِء ِمْدَفاأٍَة. ُجُل ِباْلَبْرِد ......... �شَ اأ   - ......... اأََح�سَّ الرَّ
ب- ......... َرَجَع اْلُم�شاِفُر ِمْن ُغْرَبِتِه ......... َمدى ُحبِِّه ِلَوَطِنِه.

جـ- ......... �َشِمَع اْلُمْذِنُب النَّ�شيَحَة ......... َحْجَم اْلَخَطاأَ الَّذي اْرَتَكَبُه.

اْلَمجاِل�ِس 
التُّّجاِر 
اْلأَْلواِن 

اْلأَْوقاَت
اْلُفَقراِء 
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الِْكتابَةُ

َبِة، ُثمَّ اْقَراأْ:  اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
1- اْماَلأ

ِبْر( ، اأَْدَرَك، اْعتََذَر، نَ�َشَر، ا�شْ )ا�ْشتََعدَّ
قاَمِة اْلَم�ْشروِع. اأ   -  ......... اْبُن اْلَهْيَثمِ ا�ْشِتحاَلَة اإِ

ْبُر ِمْفتاُح اْلَفَرِج. ب-  .........؛ َفال�شَّ
غاِلِه. ديِقِه ِلْن�شِ ديُق َعْن َعَدِم ا�ْشِتْقباِل �شَ جـ-  ......... ال�شَّ

ِتِه في َجَر�َس. د  -  ......... َح�ّشاٌن ِلِزياَرِة َعمَّ
(، ُثمَّ اْقَراأْ: ِل )ا( اأَْو َهْمَزِة اْلَقْطعِ )اأ  اْلَفراَغ ِبَهْمَزِة اْلَو�شْ

ِ
2- اْماَلأ

قيَن. ولوَن َمْرَكًزا َيْعَتني ِباْلُمَتَفوِّ اأَ اْلَم�ْشوؤ اأ   -  ..ْن�شَ
بيِب. ب-  ..�ْشَتَردَّ اْلَمري�ُس عاِفَيَتُه ِلَتَقيُِّدِه ِباإِْر�شاداِت الطَّ

جـ-  ..ْنُظْر اإِلى ُمَعلِِّمَك ِباْحِترامٍ.

اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ

التَّْعبيُر

َب ِلُكلِّ اإِجاَبةٍ في ما َياأْتي: اَل اْلُمنا�شِ وؤ اْكُتِب ال�شُّ
• ُوِلَد اْبُن اْلَهْيَثمِ �َشَنَة َثالِثِمَئةٍ َواأَْرَبعٍ َوَخْم�شيَن ِلْلِهْجَرِة.

َمتى ........................................................؟
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دُّ اْلعالي في َمكانِ َم�ْشروِع اْبِن اْلَهْيَثمِ. • اأُقيَم ال�شَّ
اأَْيَن ...................................................؟

ُن ْبُن اْلَهْيَثمِ اْلَعْيَن. َح اْلَح�شَ • �َشرَّ
ماذا .............................؟

قاَمِتِه. • اْعَتَذَر اْبُن اْلَهْيَثمِ َعِن اْلَم�ْشروِع ِل�ْشِتحاَلِة اإِ
ِلماذا .................................................؟

ُمْختاراٌت ِمْن ُلَغِتنا اْلَجميَلِة

                                         التِّْكنولوْجيا تَتََكلَُّم                 اأنطوان بركات

كا      َوَدَخْلُت فـي ُكلِّ اْلُعلوْماأَنــا َقــْد ُوِلــْدُت ِمـَن الذَّ

ـًفـا َعـْنـَك اْلُهمــوْمِلأَكـوَن َعـْوَنَك فـي اْلَحيـاِة    ُمَخفِّ

اْلَجمــاُد  �شـــاَر  ري  ــــْرِبَتَطــوُّ ًثـــا ِمْثــَل اْلَبـ�شَ ُمَحدِّ

ـا َواأَْحـداًثا  َعـلـى �َسـْطـِح اْلــَقـَمــــْرَوُيريـَك اأَ�ْسخا�سً

َبْحَت َتْجتـاُز  ْرَعـــٍة اأَ�شْ ـــَعــــْةَوِب�شُ اْلـِبــحــاَر اْلــوا�شِ

َلـًة َوَتــْر�ُشــــُم  ـــاآٍت راِئـــــَعـــــْةَوَتُحـلُّ َم�ْشــاأ َ ُمــْنـ�شَ

َنِعاأَْقـ�شــي َلُكــْم اأَ�ْشـغـاَلُكـــْم  في اْلَبْيِت اأَْو في اْلَم�شْ

فـــــــي  اْلآلَم  ـــــُف  ِج�ْشمِ اْلَمريـ�ِس اْلموَجـِعَواأُلَـطِّ
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اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

• قاَل ال�ّشاِعُر: 
ِ اْلِعْلُم َيْبني ُبيوًتا ل ِعماَد َلها              َواْلَجْهُل َيْهِدُم َبْيَت اْلِعزِّ َواْلَكَرم

ا�ْسَتْغَنْيُتْم  َفاإِِن  اْلِعْلَم؛  َتَعلَّموا   ، َبِنـيَّ يا  ِلأَْبناِئِه:  َمْرواَن  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  قاَل   •
كاَن َلُكْم َكماًل، َواإِِن اْفَتَقْرُتْم كاَن َلُكْم ماًل.

النَّ�شاُط

َبَكِة اْلعاَلِميَِّة ِلْلَمْعلوماِت )اْلإِ ْنَترِنْت(، َواْبَحْث َعِن اْلعاِلِم جاِبِر ْبِن     ُعْد اإِلى ال�شَّ

ِن اْلَمْعلوماِت اْلآِتَيَة َعْنُه:      َحَيّان،َوَدوِّ
اْلِعْلُم الَّذي َبَرَع فيِه.  -

اأَ�ْشَهُر اأَ ْلقاِبِه.  -
اأَ�ْشماُء َبْع�ِس اْلُكُتِب الَّتي اأَ لََّفها.   -

تاريُخ ِولَدِتِه، َوتاريُخ َوفاِتِه.   -

 اْكُتْب اإِجاَبَة ُكلٍّ ِمَن اْلأَْلغاِز اْلآِتَيِة:
ُرُه............ جاَج َول َيْك�شِ �َشْيٌء َيْخَتِرُق الزُّ  -
�َشْيٌء اإِذا اأََرْدَت اأَْن َت�ْشَتْعِمَلُه َرَمْيَتُه............  -

ها ............ َترى ُكلَّ �َشْيٍء َول َترى َنْف�شَ  -
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ْر�ُس الدَّ
ال�ّضاِد�ُس

اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  لى  اإِ ا�ْسَتِمْع 
َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

اأُ؟ ْن�شاُن اْلِبداِئيُّ َيَتَدفَّ 1- َكْيَف كاَن اْلإِ
اأُ حيَن َبنى اْلَمناِزَل؟ ْن�ساُن َيَتَدفَّ َبَح اْلإِ 2- َكْيَف اأَ�سْ

ُد ِبِهما اْلَمداِفئُ في اْلُبيوِت. َدَرْيِن ِللّطاَقِة ُتَزوَّ 3- اْذُكْر َم�شْ
لى  4- َرتِّْب ِباْلأَْرقامِ َمراِحَل ا�ْشِتْخدامِ اْلإِْن�شاِن ِلَو�شاِئِل التَّْدِفَئِة ِمَن اْلَأْقَدمِ اإِ

اْلأَْحَدِث:
)   ( َمداِفئُ اْلكاِز

)   ( َفْجَوٌة في اْلحاِئِط ُي�ْشَعُل فيها اْلَفْحُم َواْلَحَطُب
)   ( َمداِفئُ اْلَكْهَرباِء

)   ( اْلَحَطُب ُت�ْشَعُل فيِه الّناُر

تاُء جاَء ال�ضِّ
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• ما اأَْنواُع اْلَمداِفى ِء الَّتي ُت�شاِهُدها 
وَرِة؟ في ال�شّ

• ما َفواِئُد اْلِمْدَفاأَِة؟

حيَن  اْلُمْحَتَمَلُة  اْلأَْخطــاُر  ما   •
اإِ�شاَءِة ا�ْشِتْخدامِ اْلِمْدَفاأَِة؟

ـــــتاَرِة  ال�شِّ َبْيَن  اْلَم�شـاَفُة  َهــِل   •
َبٌة َواآِمَنٌة؟  َواْلِمْدَفاأَِة ُمنا�شِ

ِلإِْطفاِء  ُجُل  الرَّ َي�ْشَتْخِدُم  ماذا   •
اْلَحريِق؟

لوكاِت اْلآِتَيِة: * ما َراأْيَُك في ُكلٍّ ِمَن ال�سُّ
ِة. 1- َعبَّاأَِت اْلأُمُّ َخّزاَن اْلكاِز في اْلِمْدَفاأَِة َوِهَي ُم�ْشَتِعَلٌة في ُغْرَفِة اْلَمعي�شَ

تاِء. ِل ال�شِّ ياَنًة ِلْلِمْدَفاأَِة ُقَبْيَل ُدخوِل َف�شْ 2- اأَْجرى َخليٌل �شِ
3- َلْم ُتَغيِّْر اأَْروى َهواَء اْلُغْرَفِة في اأَْثناِء �َشيِّ اْلَك�ْشَتناِء َعلى اْلِمْدَفاأَِة.

ُث التََّحدُّ
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الِْقراَءةُ                                       اْلِمْدَفاأَُة

وِفيَِّة  ِة ال�شّ تاِء اْلقاِر�ِس ِبما َيَتواَفُر َلَدْيها ِمَن اْلأَلِْب�شَ ِت اْلعاِئَلُة ِل�ْشِتْقباِل ال�شِّ ا�ْشَتَعدَّ
ْت َعلى اْقِتناِء ِمْدَفاأٍَة اآِمَنةٍ. الثَّقيَلِة، َوَحَر�شَ

َعْتها في َمكانٍ اآِمنٍ؛ َكْي  َة، َوَو�شَ َوفي َيْومٍ ا�ْشَتدَّ فيِه اْلَبْرُد اأَ�ْشَعَلِت اْلأُمُّ اْلِمْدَفاأَ
ِك اأَْفراِد اْلعاِئَلِة داِخَل اْلُغْرَفِة، َوَطَلَبْت اإَِلْيِهْم اأَْن  قوِط في اأَْثناِء َتَحرُّ �َض ِلل�سُّ ل َتَتَعرَّ
َيَظّلوا َبعيديَن َعْن َلَهِب اْلِمْدَفاأَِة، َواأَْن ُيْبِعدوا َعْنها اْلأَ�ْشياَء اْلقاِبَلَة ِلاِل�ْشِتعاِل ِمْن: 
ةٍ، َوُكُتٍب، َواأَْلعاٍب، َوَغْيِر ذِلَك، ثُمَّ اأَْخَبَرِت اْبَنها تاِمًرا اَأْن َيْفَتَح باَب اْلُغْرَفِة  اأَْقِم�سَ

ِمْن حينٍ  اإِلى اآَخَر َتْجديًدا ِلْلَهواِء.
اأَْن  َبْعَد  ِبالنُّعا�ِض  َواأََح�ّسوا  اأَْج�ساِمِهْم،  اإِلى  لَُّل  َيَت�سَ ْفِء  ِبالدِّ اْلعاِئَلِة  اأَْفراُد  �َسَعَر   
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ْوا َوْقًتا ُمْمِتًعا في اْلُمماَزَحِة َواْلُمذاَكَرِة َوَتناُوِل اْلَم�ْشروباِت ال�ّشاِخَنِة. َوحيَن  َق�شَ
ِة اإِْحكامًا َجيًِّدا، َوَتَمّنى ِلْلَجميعِ َنْوًما َهنيًئا  اأَرادوا النَّْوَم اأَْحَكَم اْلأَُب اإِْغالَق اْلِمْدَفاأَ

َواأَْحالمًا �َشعيَدًة. 
َب  ا�ْشَترى اْلأَُب َطّفاَيَة اْلَحريِق، َوَعلََّقها في َمكانٍ باِرزٍ في اْلَبْيِت َبْعَد اأَْن َتَدرَّ

بًا ِلْلحالِت الّطاِرَئِة. حيًحا َتَح�شُّ اأَْفراُد اْلعاِئَلِة َعلى ا�ْشِتْعماِلها ا�ْشِتْعماًل �شَ
حيًحا: * اْلِفْظ ُكالًّ ِمّما َياأْتي َلْفظًا �شَ
ًبا ْوا، َتَح�شُّ ْت، َق�شَ اْلقاِر�ِس، َحَر�شَ

َل:  حيَحًة  ُمراِعًيا اْلَو�شْ  التَّراكيَب اْلآِتَيَة ِقراَءًة �شَ
ِ
* اْقَراأ

وِفيَِّة، اْلَم�ْشروباِت ال�ّشاِخَنِة   ِة ال�شّ اْلحالِت الّطاِرَئِة، اْلأَْلِب�شَ

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

ِل ِبما ُيقاِرُبها في اْلَمْعنى في اْلَعموِد الّثاني: ِل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 1- �شِ

ديُد اْلُبروَدِةاِلْقِتناءُ ال�شَّ

الّظاِهُراْلقاِر�ُس

ْتقانُاْلُمذاَكَرُة اْلإِ
را�َشُةاْلباِرُز الدِّ

اِلْمِتالكُ
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دَّ ُكلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: 2- ا�ْشَتْخِرْج ِمَن النَّ�سِّ �شِ
- باَع )اْلِفْقَرُة الّراِبَعُة(  -  َخطيٌر )اْلِفْقَرُة الّثاِنَيُة(   

-  َوداُع )اْلِفْقَرُة اْلأولى(  )اْلِفْقَرُة الّثاِلَثُة(   -  اْلباِرَدة ُ
َنِة في اْلُجْمَلِة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن: َب ِلْلَكِلَمِة اْلُمَلوَّ 3- اْخَتِر اْلَمْعنى اْلُمنا�شِ

ْفِء يَتَ�َشلَّلُ اإِلى اأَْج�شاِمِهْم. )يَْدُخُل في ِخْفيَةٍ، يَْخُرُج  اأَْفراُد اْلعاِئَلِة ِبالدِّ اأ   - �َشَعَر  
في ِخْفيٍَة(

َدَر َقراًرا( ْحكامًا َجيًِّدا.           )اأَتَْقَن،  اأَ�شْ ِة اإِ ْغالَق اْلِمْدَفاأَ ب- اأَْحَكَم اْلأَُب اإِ
الّطاِرئَةِ.  ِلْلحالِت  ًبا  َتَح�شُّ باِرٍز  َمكاٍن  في  اْلَحريِق  َطّفاَيَة  اْلأَُب  َعلََّق  جـ- 

)الُْمتََوقََّعةِ، الُْمفاِجئَةِ(

الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

تاِء؟ ِت اْلعاِئَلةُ ا�ْشِتْعداًدا ِل�ْشِتْقباِل ال�شِّ 1- َعالَم َحَر�شَ

َعِت اْلأُمُّ اْلِمْدَفاأََة في َمكاٍن اآِمنٍ؟ 2- ِلماذا َو�شَ

3- ما اْلأَ�ْشياُء الَّتي َيِجُب اإِْبعاُدها َعِن اْلِمْدَفاأَِة؟

4- ماذا َفَعَل اْلأَُب حيَن اأَراَد اأَْفراُد اْلعاِئَلِة النَّْوَم؟

5- اأَْيَن َعلََّق اْلأَُب َطّفاَيَة اْلَحريِق؟

َب اأَْفراُد اْلعاِئَلِة َعلى ا�ْشِتْعماِل َطّفاَيِة اْلَحريِق؟ 6- ِلماذا َتَدرَّ
تاِء؟ ِل ال�سِّ 7- َكْيَف َت�ْسَتِعدُّ عاِئَلُتَك ِل�ْسِتْقباِل َف�سْ
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التَّْدريباُت

َبَة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن ِلَمْلِء اْلَفراِغ في ُكلِّ ُجْمَلةٍ: 1- اْخَتِر اْلَكِلَمَة اْلُمنا�شِ
) اأ   - ُيْقِبُل الّنا�ُس ..... اْلباِئعِ اْلأَميِن.                                )في، َعلى، ُثمَّ
ْيِف.                       )ِمْن، َعـلى، ل( ب- ..... َتْفَتْح َفَمَك ُمَتثاِئًبا اأَماَم ال�سَّ
، ل، َعـْن( ًل، ..... اْطُلْب اإِلى اْلآَخريَن ِفْعَلُه.      )ُثــمَّ جـ- اْفَعِل اْلَخْيَر اأَوَّ
د  - ..... َي�ْشُقِط الثَّْلُج  ِبَغزاَرٍة هذا اْلعاَم.                        )َعلى، َلْم، في(
باِح.                      )َعـْن، ِمْن، َلْن( َرْت َفَرُح ..... طابوِر ال�شَّ هـ - ما َتاأَخَّ

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: َبِة؛ ِلُتَكوِّ  اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
2- اْماَلأ

)اأَبَْعَدْت، ا�ْشتَِفْد، َق�شى، يَْحتاُج، اأَْخبََر(
اأ   - ............ اْلأَْطفالُ َوْقًتا ُمْمِتًعا في اْلُمماَزَحِة َواْلُمذاَكَرِة.

ب- ............  اْلأَْبناُء اإِلى َن�شيَحِة اْلآباِء.
جـ- ............  �َشْلوى َحقيَبـَتها َعِن اْلِمْدَفاأَِة.

نًّا. د  - ............ ِمْن ِخْبَرِة َمْن ُهْم اأَْكَبُر ِمْنَك �سِ
َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: َبٍة؛ ِلُتَكوِّ  اْلَفراَغ ِبَكِلَمٍة ُمنا�شِ

ِ
3- اْماَلأ

اأ   - َيعي�ُس ............ في اْلَخِليَِّة.
ب- َقَطَفْت ............ الثِّماَر ِمَن اْلُب�ْشتانِ.

جـ- َيعي�ُس ............ في اْلغاَبِة.
َج ِبَفَرٍح َو�َشعاَدٍة. د  - تاَبَع ............ اْلُمَهرِّ
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 اْلَفراَغ َعلى َنَمِط اْلِمثاِل:
ِ
4- اْماَلأ

ِمثاٌل: اأَ�ْشَعَل            اأَ�ْشَعَلْت           اأَ�ْشَعلوا
اأ   - اأَْقَبلَ              .............     .............
ب- .............     اأَْحَكَمْت  .............

جـ- .............      .............  اأَْغَلقوا

الِْكتابَةُ

َنِة: 1- اْقَراأْ ما َياْأتي، َوَتَنبَّْه اإِلى اأَماِكِن َعالماِت التَّْرقيمِ اْلُمَلوَّ
ذا َفَعْلُتموُه َتحاَبْبُتْم؟  اأ   -  قالَ َر�شولُ اهلِل �:" اأََول اأَُدلُُّكْم َعلى �َشْيٍء اإِ

الَم َبْيَنُكْم". رواه م�شلم          اأَْف�شوا ال�شَّ
ٌع، َوَمْنَظُرُه َبديٌع. َهْل ُتِحبُّ ُه نا�شِ يٌَّد: ما اأَْجَملَ الثَّْلَج! َبيا�شُ ب- قالَ ُموؤَ

       اللَِّعَب ِبالثَّْلِج؟
َبِة ) :  ؟  ! (:  اْلَفراَغ في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي ِباْلَعالَمِة اْلُمنا�شِ

ِ
2- اْماَلأ

َمَكَة.. ّياُد.. ما اأَْكَبَر هِذِه ال�شَّ  اأ   - قاَل ال�شَّ
ْعداِد َبْرناَمٍج  ديَقِتها ُنهى.. ما َراأْيُِك في اأَْن َن�ْسَتِرَك في  اإِ َمُة ِل�شَ  ب- قاَلْت با�شِ

ني ذِلَك. رُّ .. قاَلْت ُنهى.. َي�سُ اإِذاِعيٍّ
َطِة َعلى َنْبَرٍة )ئـ( في ما َياأْتي:  اْلَفراَغ ِباْلَهْمَزِة اْلُمَتَو�شِّ

ِ
3- اْماَلأ

اْلعا..َلةُ          الّداِفـ..ــُة          َتْهِنـ..ــٌة          َجوا..ُز          اْلأَوا..ُل
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ْع َهْمَزًة َعلى َنْبَرٍة )ئـ( في اْلَكِلَمِة الَّتي َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن، ُثمَّ اْكُتِب اْلَكِلَمَة في  4- �شَ
اْلَفراِغ اْلُمقاِبِل َلها:

ْوُت اْلأَ�َشِد ..........                          )َز..يًرا ( ّمى �شَ اأ   - ُي�شَ
ب- َم�ْشِجُد َحيِّنا َلهُ ......... واِحَدٌة.                       )ِمـ..َذَنٌة (
جـ- َعَدُد ُطاّلِب َمْدَر�َشِتنا ......... طاِلٍب.               )ِمـ..ــُة (

د  -  ......... َدْوَلٌة َعَرِبيٌَّة.                                       )اْلَجزا..ُز(

اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ

التَّْعبيُر

1- َرتِّْب َكِلماِت ُكلِّ �َشْطٍر ِمّما َياأْتي ِلُتوؤَلَِّف ُجْمَلًة ُمفيَدًة:

ْرَطِة، ِلأَْمِن. اأ   - ِرجاُل، ِحْفًظا، اْلُمواِطِن، َي�ْشَهُر، ال�شُّ
..................................................         

َمَت، اْلَكريِم، ِلْلُقْراآِن.   ب- َتْعظيًما، اْلُح�شوُر، �شَ
..................................................         

ديِق، َخَطاَأ، َعْن، اإِْبقاًء   ِتِه، َتجاَوْزُت، ال�شَّ جـ- َعلى، َمَودَّ
..................................................         
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اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

   ِدْرَهُم ِوقاَيةٍ َخْيٌر ِمْن ِقْنطاِر ِعالٍج

النَّ�شاُط

ْقها في َدْفَتِرَك. َوًرا ِلأَْنواٍع ُمْخَتِلَفةٍ ِمَن اْلَمداِفى ِء َو اأَْل�شِ  اْجَمْع �شُ
لوَكْيِن الآِتَيْيِن ِبِكتاَبِة )ُيْعِجُبني( اأَْو ) ل ُيْعِجُبني(: نِِّف ال�شُّ  �شَ

  اأ    - َيْقَطُع َبْع�ُس الّنا�ِس اأَ�ْشجاَر اْلغاباِت ِل�ْشِتْخداِمها َوقوًدا ِللتَّْدِفَئِة.
  ب - َتَتَجنَُّب الأُمُّ َتْجفيَف اْلَمالِب�ِس بِا�ْشِتْخداِم اْلِمْدَفاأَِة.

ُجُل: اْم�ِس َفا�ْشَتِر َلنا َلْحًما،  ِحَب اأََحُدُهْم َرُجاًل في �َشَفٍر، َفقاَل َلُه الرَّ �شَ
قاَل: ل، َواهلِل ما اأَْقِدُر،  َفَم�شى ُهَو َوا�ْشَترى. ثُمَّ قاَل َلُه: ُقْم َفاْطُبْخ، قاَل: ل 
ُجُل، ُثمَّ قاَل َلُه: ُقْم َواْغُرْف، قاَل: اأَْخ�سى اأَْن َيْنَقِلَب َعلى  ُن، َفَطَبَخ الرَّ اأُْح�سِ
ُجُل، ُثمَّ قاَل َلُه: ُقمِ اْلآَن َفُكْل، َفقاَل: َقْد َواهلِل ا�ْسَتْحَيْيُت  ِثيابي. َفَغَرَف الرَّ

َم َفاأََكَل. ِمْن َكْثَرِة ِخلفي َلَك. وَتَقدَّ

َقَرْأُت َلَك 

2- اأَْكِمِل اْلُجْمَلَتْيِن اْلآِتَيَتْيِن َعلى َنَمِط اْلِمثاِل:
بَِت الْعاِئَلةُ َعلى ا�ْشِتْعماِلها. ِمثاٌل: َعلََّق اْلأَُب َطّفايََة الَْحريِق في الْبَْيِت بَْعَد اأَْن تََدرَّ
لى النَّْومِ َبْعَد اأَْن ..................................... .  اأ   - َذَهَب اْلأَْولُد اإِ
ب- َلِعَب اْلأَْطفاُل ...................................................... . 

�شاِحٌب في �َشَفٍر



)�شوَرُة الْغا�ِشيَة (

{

{
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اْلأَْر�ُس اْلُمباَرَكُة
ْر�ُس الدَّ

ال�ّضاِبُع     

اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  لى  اإِ ا�ْسَتِمْع 
َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

ليِبّييَن َبْعَد َتْحريِر اْلُقْد�ِس؟ الُح الّديِن اْلُغزاَة ِمَن ال�شَّ 1- َكْيَف عاَمَل �شَ
2- ِلماذا عاَمَلُهْم هِذِه اْلُمعاَمَلَة؟

ليِبّييَن؟ َعفاَء ال�شَّ 3- ماذا َفَعَل حيَن َراأى �شُ
ليِبّييَن؟ الُح الّديِن َمِلَكَة ال�شَّ 4- َكْيَف اأَْكَرَم �شَ
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رامُ حَ دُ الـْ جِ سْ مَ الـْ

َ قْصى دُ األْ جِ سْ مَ الـْ

ِ رَة خْ بَّةِ الصَّ دُ قُ جِ مَسْ

دُ جِ سْ مَ الـْ

رامُالنَّبَوِيُّ حَ دُ الـْ جِ سْ مَ الـْ

َ قْصى دُ األْ جِ سْ مَ الـْ

ِ رَة خْ بَّةِ الصَّ دُ قُ جِ مَسْ

دُ جِ سْ مَ الـْ

النَّبَوِيُّ

ِبِه  قاَم  الَّذي  اْلَحريَق  وَرِة  ال�شّ في  َنرى    
هاِيَنُة في اْلَم�ْشِجِد اْلأَقْ�شى: اْلُمْحَتّلوَن ال�شَّ
• ماذا َحَدَث ِلِمْنَبِر اْلَم�ْشِجِد َوُمْحَتَوياِتِه؟

• َمتى َوَقَع ذِلَك اْلَحريُق؟

في  َيْظـَهُر  الَّـذي  اْلَم�ْشـِجِد  ا�ْشـُم  مـا   •
وَرِة؟   ال�شّ

• ما َلْوُن ُقبَِّة اْلَم�ْشِجِد؟

اإِّل  حاُل  دُّ الرِّ ريَف: قاَل َر�شوُل اهلِل�: " ل ُت�شَ النََّبِويَّ ال�شَّ اْلَحديَث  • اأَْكِمِل 
اإِلى َثالَثِة َم�شاِجَد.......................................". �سحيح ابن حّبان

لى اأَيِّ َم�ْشِجٍد؟ �شوِل  ؟ َواإِ • ِمْن اأَيِّ َم�ْشِجٍد اأُ�ْشِرَي ِبالرَّ

1969/8/21م

ُث التََّحدُّ
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قاَل َتعالى: 

َلْيها،  اإِ حاُل  الرِّ دُّ  ُت�شَ الَّتي  الثَّالَثِة  اْلَم�شاِجِد  اأََحُد  اْلُمباَرُك   اْلأَْق�شى  اْلَم�ْشِجُد 
ا اْلِقْبَلُة اْلأُولى  ماواِت اْلُعال، َوُهَو اأَْي�شً َوُهَو َم�ْشرى النَِّبيِّ  َوِمْعراُجُه اإِلى ال�شَّ

ُه ُمباَرَكٌة، َوما َحْوَلها ُمباَرٌك. ِلْلُم�ْشِلميَن، َو اأَْر�شُ
 ، الُح الّديِن اْلأَيّوِبيُّ َرُه �شَ مانِ، َحّتى َحرَّ َظلَّ اْلَم�ْشِجُد اأَ�شيًرا َنْحَو َقْرنٍ ِمَن الزَّ
ليِبّييَن. ّكانِ ِمَن ال�شَّ الَّذي كاَن ِمثاًل ِلْلقاِئِد اْلُم�ْشِلِم في ُح�ْشِن ُمعاَمَلِة اْلأَ�ْشرى َوال�شُّ

 الِْقراَءةُ                اْلَم�ْضِجُد اْلأَْق�ضى اْلُمباَرُك

)�شورُة الإ�شراء: 1(

{
{
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هاِيَنِة  �ُس اْلَم�ْشِجُد اْلُمباَرُك ِلْعِتداءاٍت َكثيَرٍة ِمَن ال�شَّ ِر اْلَحديِث َيَتَعرَّ َوفي اْلَع�شْ
�ُس ِللتَّْخريِب َوالتَّْهديِد  نَُّه َيَتَعرَّ ّليَن، اأَّما اْلِبناُء َفاإِ اْلُمْحَتّليَن؛ َوِمْنها اإِعاَقُة ُدخوِل اْلُم�شَ
عاَم  َحْرَقُه  ُدُهْم  َتَعمُّ اْلُمباَرِك،  اْلأَْق�شى  اْلَم�ْشِجِد  ِبَحقِّ  َجراِئِمِهْم  َوِمْن  ِباْلَهْدمِ. 
الُح الّديِن   ّتيَن، َوَقْد طاَل اْلَحريُق اْلِمْنَبَر الَّذي َنَقَلُه �شَ اأَْلٍف َوِت�ْشِعِمَئةٍ َوِت�ْشَعةٍ َو�شِ
ِمّييَن  اْلها�شِ لِكنَّ  ليِبّييَن،  ال�شَّ ِمَن  َرها  َحرَّ اأَْن  َبْعَد   اْلُقْد�ِس  اإِلى  ِدَم�ْشَق  ِمْن  اْلأَيّوِبيُّ 

ْنَع اْلِمْنَبِر ِمْن َجديٍد. اأَعادوا �شُ
ِميُّ  ِمّيوَن َعْن ِخْدَمِة اْلأَْق�شى اْلُمباَرِك، َوما زاَل اْلإِْعماُر اْلها�شِ ما اْنَقَطَع اْلها�شِ

اًل َحّتى اْلَيْومِ. ِلْلَم�ْشِجِد ُمَتوا�شِ
حيًحا: * اْلِفْظ ُكالًّ ِمّما َياأْتي َلْفظًا �شَ
�ُس، اْعِتداءاٍت َرُه، َيَتَعرَّ ، َحرَّ دُّ ُت�شَ

: ِل، َواْلَقْطعِ، في ما َتْحَتُه َخطٌّ * اْقَراأْ ما َياْأتي ِقراَءًة َجْهِريًَّة ُمَتَنبًِّها اإِلى َهْمَزَتِي: اْلَو�شْ
هاِيَنِة اإِلى َحْرِق اْلِمْنَبِر. • اأَّدى اْعِتداُء ال�شَّ

ِمّيوَن َعْن ِخْدَمِة اْلأَْق�شى. • ما اْنَقَطَع اْلها�شِ

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

ُب َمْعنى ما َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: ْكِل اْلُمجاِوِر ما ُينا�شِ 1- اْخَتْر ِمَن ال�شَّ
حاُل اإِلى اْلَم�ْشِجِد اْلأَْق�شى.                                           دُّ الرِّ اأ   - ُت�شَ

اًل.                                                           ِميُّ ِلْلَم�ْشِجِد ُمَتوا�شِ ب- ما زاَل اْلإِْعماُر اْلها�شِ
لى  ّليَن اإِ عاَقَة ُدخوِل اْلُم�شَ هاِيَنُة اإِ جـ- ُيحاِوُل ال�شَّ

        اْلَم�ْشِجِد.

الُح �شْ اْلِبناُء َواْلإِ
َمْنٌع

اْلإِْح�شاُن
ُي�شاِفُر الّنا�ُس
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َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن،  ُب َمْعناُه ِمّما  ًعا َمكاَن ما َتْحَتُه َخطٌّ ما ُينا�شِ  اْلِعباَرَة وا�شِ
ِ
2- اْقَراأ

َوَغيِّْر ما َيْلَزُم:
)ِمْعراُج، َم�ْشرى(

كاَن ُخروُج النَِّبيِّ � َلْياًل ِمَن اْلَم�ْشِجِد اْلَحرامِ اإِلى اْلَم�ْشِجِد اْلأَْق�شى، 
ماواِت اْلُعال. عوُدُه اإِلى ال�شَّ َوِمْنُه �شُ

َنَتْيِن في ما َياأْتي: ْق في اْلَمْعنى َبْيَن اْلَكِلَمَتْيِن اْلُمَلوَّ 3- َفرِّ
ليِبّييَن. الُح الّديِن اْلُقْد�َس ِمَن ال�شَّ َر �شَ َحرَّ

َر اْلقا�شي َقراًرا ِباإِداَنِة اْلُمْجِرمِ. َحرَّ

دَّ ُكلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: 4- ا�ْشَتْخِرْج ِمَن النَّ�سِّ �شِ
ُحرٌّ ِمَن اْلِفْقَرِة الَثّاِنَيِة )َظلَّ اْلَم�ْشِجُد...(   ............
ِر...(  ............ اْلَقديُم ِمَن اْلِفْقَرِة الَثّاِلَثِة )َوفي اْلَع�شْ
ٌع ِمَن اْلِفْقَرِة اْلأَخيرِة )ما اْنَقَطَع...(   ............ َمَتَقطِّ

الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

1- ما اْلِقْبَلةُ اْلأولى ِلْلُم�ْشِلميَن؟ 
هوَلةٍ؟ الِة في اْلَم�ْشِجِد اْلأَْق�شى ِب�شُ 2- ِلماذا ل َيْقِدُر اْلُم�ْشِلموَن َعلى ال�شَّ

هاِيَنُة اْلُمْحَتّلوَن اْلَم�ْشِجَد اْلأَْق�شى؟ 3- َمتى اأَْحَرَق ال�شَّ
ِمّيوَن ِمْن اأَْجِل اْلأَْق�شى؟ 4- ماذا َيْفَعُل اْلها�شِ

ْد ِمَن النَّ�ضِّ َمْوِقًفا َيُدلُّ َعلى التَّ�ساُمِح. 5- َحدِّ



68

التَّْدريباُت

َبِة ِمّما َبْينَ اْلَقْو�َشْيِن في ُكلٍّ ِمّما َياْأتي:  اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
1- اْماَلأ

َّذيَن، اللَّواتي، الَّذي، اللَّذانِ، اللَّتانِ( َّتي، ال )ال

لََّم َمفاتيَح اْلُقْد�ِض. اأ   - اْلَخليَفةُ ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب ُهَو ......... َت�سَ
ْعماَر اْلَم�ْشِجِد اْلأَْق�شى. لوَن اإِ ِمّيوَن ُهُم ......... ُيوا�شِ ب- اْلها�شِ

ْق�شى. جـ- فاَزِت الّطاِلَبتانِ ......... ا�ْشَتَرَكتا في ُم�شاَبَقِة  اأَْجَمِل َلْوَحةٍ ِلاْلأَ
د  - هيلين كيَلْر واِحَدٌة ِمَن النِّ�شاِء ......... ا�ْشَتَهْرَن في الّتاريِخ اْلَحديِث.

عاَدِة. ْدُق َواْلإِْخال�ُس ُهما ......... ُي�ْشِعراِن �شاِحَبُهما ِبال�شَّ هـ - ال�شِّ
ْخَرِة ......... ُبِنَيْت ِبِجواِر اْلَم�ْشِجِد اْلأَْق�شى. و  - ُزْرُت ُقبََّة ال�شَّ

َنَة في ُكلِّ �َشْطٍر: ُب اْلَكِلَمَة اْلُمَلوَّ 2- اأَِعْد ِكتاَبَة اْلُجْمَلِة اْلآِتَيِة ِبما ُينا�شِ
فاَز الّطاِلُب الَّذي �شاَعَد اْلُمْحتاَج ِبِر�شا اهلِل. 

َّتـــي .................................... . اأ   - .................. ال
ب- .................. اللَّذاِن .................................... .
جـ- .................. اللَّتـاِن .................................... .
ذيَن .................................... . َـّ د  - .................. ال
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3- َرتِِّب اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة في ُكلِّ �َشْطٍر ِلُتوؤَلَِّف ُجْمَلًة ُمفيَدًة: 
- الَلَّواتي، �ُشَميَُّة، ِمْن، َدَخْلَن، اْلإِ�ْشالِم، اأَواِئِل، في

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

َة، فاِطَمُة، الَّتي، اْلَمْكَتَبِة ْت، ِمَن، اْلِق�شَّ - ا�ْشَتعاَرْتها، َقَراأَ
............................................................

ُم َمْعناها َعلى َنَمِط اْلِمثاِل: ِل اْلِعباَرَة ِبما ُيَتمِّ 4- �شِ
ِمثاٌل:  ما انَْقَطَع الْها�ِشِميّوَن َعْن ِخْدَمةِ اْلأَقْ�شى الُْمباَركِ.

َر اْلأَُب                                                اأ   - ما َتاأَخَّ
ب- ما َتكا�َشَل اْلُمَوظَُّف                              

جـ- ما اْنَقَطَع اْلَفاّلُح                    
د  - ما َتراَجَع اْلقا�شي

هـ - ما َتناَزَل  اأَْهُل ِفَل�ْشطيَن

الِْكتابَةُ

1- اأَِعْد ِكتاَبَة اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة ُمَتَنبًِّها اإِلى اْلَحْرِف الَّذي ُيْنَطُق َول ُيْكَتُب:
ْحمُن .......... لِكنَّ ..........           ذِلَك ..........          الرَّ

هذا ..........            هِذِه .......... 

َعِن اْلُحْكمِ ِباْلَعْدِل.
َعِن اْلِعناَيِة ِباْلُب�ْشتاِن.

ِهْم. ِهْم في اأَْر�شِ َعْن َحقِّ
. يِّ َعْن َحلِّ واِجِبِه اْلَمْدَر�شِ

َعْن َتْهذيِب اأَْبناِئِه.
ِة اْلَمْطلوَبِة ِمْنُه. َعْن اأَداِء اْلُمِهمَّ
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َن َكِلَمًة، ُثمَّ اْلِفْظ: ِل اْلُحروَف في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي؛ ِلُتَكوِّ 2- �سِ
) )ذ ِل َك(     )هـ  ذ  ا(     )ا ل رَّ ْح م ُن(     )هـ ِذ ِه(     )ل ِك نَّ

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

اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ

التَّْعبيُر

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: 1- َرتِِّب اْلَكِلماِت اْلُمَبْعَثَرَة في ما َياأْتي؛ ِلُتَكوِّ
يَِّة - َعِن َم - اْلَمْدَر�شِ ذاَعِة - َقدَّ َلَبُة - في - اْلُقْد�ِس - اْلإِ ِفْقَرًة - الطَّ

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

َن ِفْقَرًة ُمفيَدًة: اأَِعْد َتْرتيَب اْلِعباراِت اْلآِتَيِة ِلُتَكوِّ  -2
 : - قاَلِت اْلأُمُّ - َهْل َتْرَغبيَن في ذِلَك يا اأُّمي؟     

- في ُب�ْشتاِن اْلُبْرُتقاِل َجَرِة.   - �َشاَأْلَتِقُط َثَمَرَتْيِن َعِن ال�شَّ  
ها   ْت َرَغُد َمَع اأُمِّ - َجَل�سَ - اأََجْل، �ُسْكًرا َلِك.      

- َوقاَلْت: ما اأَْجَملَ راِئَحَة اْلُبْرُتقاِل اْلَفّواَحَة!           
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

• ا�ْسَتّدي اأَْزَمـُة َتْنَفِرجـي             َقـْد اآَذَن َلْيـُلِك ِباْلَبَلـِج

النَّ�شاُط

َتْقريًرا  َواْكُتْب  ْنَتْرِنْت(،  )اْلإِ ِلْلَمْعلوماِت  اْلعاَلِميَِّة  َبَكِة  ال�شَّ اإِلى  اْرِجْع   
ِة اأَ�ْسُطٍر، َواْقَراأُْه َعلى ُزَملِئَك  َعِن اْلقاِئِد نوِر الّديِن ِزْنكي في َخْم�سَ

يَِّة. في اْلإِذاَعِة اْلَمْدَر�شِ

َتْحَزنا اأَْن  اْلُكلِّ  َعلى  قُّ  َي�شُ

اْلأُْرُدنا ذِلَك  جاَوروا  َوَمْن 

َحــْرَبنا ُحـــروُبُهُم  َفكاَنــْت 

اْلُمنى ُبروُق  َخَدَعْتُكْم  َلَقــْد 

اْلَهـــنا َواأَْر�ُس  المِ  ال�شَّ ِدياُر 

بيُل ْل�شَ ال�شَّ اأُْرُدنُّهـــا  ــــَي  ِبَنْف�شِ

اْلِحمى اأَْم�ِس دوَن  داَفعوا  َلَقْد 

َواأَ�ْشــياِعـِهْم: ِلْلَيهـــوِد  َفـُقــْل 

َلنــــا ُمــْلٌك  ِفَل�ْســطيَن  َفاإِنَّ 

َبْعــــــــَدنا ِلأَْحفاِدنا  َوَتْبقى 

ُمْمِكـنا ُرْمُتـُم  الَّــذي  َوَلْيـ�َس 

َواإِْن َتْهُجروها َفـــــذِلَك اأَْولى

َوكــاَنْت ِلأَْجـــداِدنـا َقـْبَلـــــنا

ُمحـاًل َنـْبـَتغيِه  الَّــذي  َوَلْيـ�َس 

النَّشيُد

        ِفَل�ْشطيُن                                          اإيِليّا اأَبو ما�شي
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ْر�ُس الدَّ
الّثاِمُن 

اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  لى  اإِ ا�ْسَتِمْع 
َواْلإِْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

1- اأَْيَن كاَن َوليٌد َيْقَراأُ اْلُكُتَب؟
غيَرًة؟ َر َوليٌد في َجْعِل ُغْرَفِتِه َمْكَتَبًة �شَ 2- ِلماذا َفكَّ

3- َعلى َمْن َعَر�َس َوليٌد ِفْكَرَتُه؟
4- َمَع َمْن َتباَدَل َوليٌد اْلُكُتَب في اْلَحيِّ اْلَجديِد؟ 

ُه؟ 5- ماذا كاَن َيْفَعُل َوليٌد ُكلَّما زاَر َجدَّ

َخْيُر َجلي�ٍس
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وَرِة؟ ْعالُن في ال�شّ ُع اْلإِ جِّ • َعالَم ُي�شَ
• ما فاِئَدُة اْلِقراَءِة؟

وَرِة؟ • ما اْلَمكاُن الَّذي َيْظَهُر في ال�شّ
• مـا اأَْنـواُع اْلُكُتِب الَّتي َنِجُدها فـي

   اْلَمْكَتباِت؟

وَرِة؟ • ماذا ُت�شاِهُد في ال�شّ
• ِبَم ُيفيُد ُوجوُد اْلحا�شوِب في اْلَمْكَتَبِة؟

ُث التََّحدُّ
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الِْقراَءةُ                         َمْكَتَبُة َبْيتِ اْلِحْكَمِة

ِباْلِعْلمِ  َواْلُم�ْشِلموَن  اْلَعَرُب  اْهَتمَّ 
في  اْلَمْكَتباُت  َفَظَهَرِت  َواْلُعَلماِء، 
. َوِمْن اأَ�ْشَهِر  الّتاريِخ اْلَعَرِبيِّ َواْلإِ�ْشالِميِّ
في  اْلِحْكَمِة(  )َبْيُت  اْلَمْكَتباِت  ِتْلَك 
يُّ  اْلَعّبا�شِ اْلَخليَفُة  ها  �شَ اأَ�شَّ الَّتي  َبْغداَد 
اْزِدهاًرا  اْزَدَهَرِت  ُثمَّ  �شيُد،  الرَّ هاروُن 

َكبيًرا في َعْهِد اْلَماأْمونِ.
ْر�ِس َنْحَو َخْم�َشِة ُقرونٍ، َوَحَوْت  اأَْعَظَم ُدوِر اْلِعْلمِ في اْلأَ َبِقَيْت هِذِه اْلَمْكَتَبُة 
. بِّ ْخًما ِمَن اْلُمَجلَّداِت، َوكاَن فيها ِق�ْشٌم ِلُكلِّ ِعْلمٍ ِمَن اْلُعلومِ؛ َكاْلِفْقِه َوالطِّ َعَددًا �شَ

ِمْن:  َوِرعاَيِتها،  اإِداَرِتها  َعلى  قاموا  الَّذيَن  فيَن  اْلُمَوظَّ ِمئاُت  اْلَمْكَتَبِة  في  َعِمَل 
اْلُمَتْرِجميَن  اْلُخَلفاُء  اأَْر�َشـَل  َوَقـْد  َوُمَتْرِجمـيَن.  َوُمنـاِوليـَن،  َوباِحـثيَن،  َن�ّشاخـيَن، 
لى اْلَمْكَتَبِة َوَتْرَجَمِة  قاِع اْلأَْر�ِس ِلَجْمعِ اْلُكُتِب اْلِعْلِميَِّة َوَنْقِلها اإِ لى اأَ�شْ َواْلباِحثيَن اإِ

لى اْلَعَرِبيَِّة. اْلأَْجَنِبيَِّة ِمْنها اإِ
ٌة ِلْلُمطاَلَعِة، َواأُْخرى ِلَحَلقاِت النِّقا�ِض، َكما كاَن  كاَن في اْلَمْكَتَبِة ُغَرٌف خا�سَّ

قاَمِة ُطّلِب اْلِعْلمِ. ْرِب، َوُغَرٌف ِلإِ فيها ُغَرٌف ِللتَّْرفيِه َواْلأَْكِل َوال�سُّ
َل َلْوُن  بوا اْلَمْكَتَبَة َواأَْلَقْوا ُكُتَبها في َنْهِر ِدْجَلَة؛ َفَتَحوَّ َوحيَن هاَجَم التَّتاُر َبْغداَد َخرَّ
نَّ الّنا�َس كانوا َيْعُبروَن ِمْن َفْوِق اْلُمَجلَّداِت  اأَثَِر اْلِمداِد، َوقيَل اإِ لى اْلأَ�ْشَوِد ِمْن   ِمياِهِه اإِ

لى اأُْخرى. ٍة اإِ فَّ ِمْن �شَ
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حيًحا: * اْلِفْظ ُكالًّ ِمّما َياأْتي َلْفظًا �شَ
ها، َن�ّشاخيَن، التَّتاُر، ِمياِهِه، اْلِمداِد �شَ اْهَتمَّ، اأَ�شَّ
:  اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة ُمَتَنبًِّها اإِلى َلْفِظ ما َتْحَتُه َخطٌّ

ِ
* اْقَراأ

كاَن في اْلَمْكَتَبِة ُغَرٌف ِلْلُمطاَلَعِة، َواأُْخرى ِللتَّْرفيِه.

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

حيَحِة: جاَبِة ال�شَّ ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ 1- �شَ
*" َحَلقاُت النِّقا�ِص " َتْعني:

�ْشمِ َوالنَّْق�ِس    اأ   - اأَماِكَن الرَّ
راِب  عامِ َوال�شَّ ب- َماآِدَب الطَّ
جـ- َمجاِل�َس اْلِحواِر َواْلَبْحِث

*" ُغَرُف التَّْرفيهِ " َتْعني: ُغَرَف: 
اأ   - النَّ�ْشِخ َوالتَّْرَجَمِة         ب- الّراَحِة َوالتَّ�ْشِلَيِة   جـ- اْلُكُتِب اْلأَْجَنِبيَِّة 

* )ُقروٌن( ُمْفَرُدها )َقْرٌن( َوَيْعني:
ٍ اأ   - َخْم�شيَن عاًما             ب- اأَْلَف عامٍ             جـ- ِمَئَة عام

قاُع اْلأَْر�ِص " َتْعني: *" اأَ�شْ
قيعِ        جـ- اْلِجباَل اْلعاِلَيَة اأ   - اأَْرجاَء اْلَمْعموَرِة         ب- َمناِطَق ال�شَّ
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ُب َمْعناها في اْلَعموِد الّثاني:             ِل ِبما ُينا�شِ لِ اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 2- �شِ
         

ها في اْلَمْعنى في اْلَعموِد الّثاني: دِّ ِل ِب�شِ لِ اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 3- �شِ

ْق في اْلَمْعَنى َبْيَن ما َتْحَتُه َخطٌّ في ما َياأْتي: 4- َفرِّ
 اأ  - قاَل َتعالى: {                                                  }. )�شوَرُة الإِ�شراء : اآَية 34(

ب- اْزَدَهَرْت َمْكَتَبُة َبْيِت اْلِحْكَمِة في َعْهِد اْلَماأْموِن.

ِرعاَيٌة
َب َخرَّ
قاَمٌة اإِ
اأَْر�َشَل

َر اأَْح�شَ
اأَْكَمَل
َلَح اأَ�سْ
ْهماٌل اإِ
َرحيٌل

َحوى
اْلُمَجلَُّد
اْلِمداُد
ُة فَّ ال�شَّ
َيْعُبُر

ال�ّشاِطئُ

َيُمرُّ
اْلِكتاُب

مَّ �شَ
اْلِحْبُر
اْلَبْرُد
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الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

�َس َمْكَتَبَة َبْيِت اْلِحْكَمِة؟ 1- َمْن اأَ�شَّ
2- اْذُكِر اْثَنْيِن ِمْن اأَْق�شامِ اْلُعلومِ الَّتي كاَنْت في َمْكَتَبِة َبْيِت اْلِحْكَمِة.
قاِع اْلأَْر�ِس؟  لى اأَ�شْ 3- ِلماذا اأَْر�َشَل اْلُخَلفاُء اْلُمَتْرِجميَن َواْلباِحثيَن  اإِ

َب َمْكَتَبَة َبْيِت اْلِحْكَمِة؟ 4- َمْن َخرَّ
َل َلْوُن ِمياِه ِدْجَلَة اإِلى اْلأَ�ْشَوِد؟ 5- ِلماذا َتَحوَّ

6- قاِرْن َبْيَن اْلَمْكَتباِت َقديًما َوَحديًثا.

التَّْدريباُت

ْع )ل( في ُكلِّ َفراٍغ ِمّما َياأْتي، ُثمَّ اْقَراأْ: 1- �شَ
اأ   - ..... َنَتَكلَُّم في اأَثْناِء ُخْطَبِة اْلُجُمَعِة.

بيِب. ّل ِبا�ْشِت�شاَرِة الطَّ واَء اإِ ب- اْلَمري�ُس ..... َيَتناَوُل الدَّ
اِدَق. ُب ال�شّ جـ- َقْوُل اْلَحقِّ ..... ُيْغ�شِ

ُل َعَمَل اْلَيْومِ اإِلى اْلَغِد. جِّ د  - اأَنا..... اأُوؤَ
َبِة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن:  اْلَفراَغ في ُكلِّ ُجْمَلةٍ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ

ِ
2- اْماَلأ

)يُْثِمُر، يَتََحقَُّق، يَْحِر�ُص، يَْعبَُث، اأَخونُ(
ِة. اِلُح ل......... ِباْلُمْمَتَلكاِت اْلعامَّ اأ   - اْلُمواِطُن ال�سّ

عاَيِة.  ّل ِبالرِّ َجُر اإِ ب- ل......... ال�شَّ
ْبِر. ّل َمَع ال�شَّ جـ- النَّجاُح ل......... اإِ

د  - اأَنا ل......... اْلأَماَنَة.
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ُم َمْعناُه في اْلَعموِد الّثاني: ِل ِبما ُيَتمِّ ِل التَّْركيَب في اْلَعموِد اْلأَوَّ 3- �شِ

ُم َمْعناُه في اْلَعموِد الّثاني: ِل ِبما ُيَتمِّ 4- �ِشِل التَّْركيَب في اْلَعموِد اْلأَوَّ

الِْكتابَةُ

ِل ) ا ( اأَْو َهْمَزِة اْلَقْطعِ ) اأ (، ُثمَّ اْقَراأْ:  اْلَفراَغ ِبَهْمَزِة اْلَو�شْ
ِ
1- اْماَلأ

اأ   - ..�ْشَتَعدَّ اْلُمَتْرِجموَن ِلَتْرَجَمِة اْلُكُتِب.
ب- ..ْر�َشَل اْلُخَلفاُء اْلباِحثيَن ِلَجْمعِ اْلُكُتِب.

ديِقَك. َة �سَ جـ - ..ْحَفْظ َمَودَّ
د  - ..قاَم اْلفاِطِمّيوَن َمْكَتَبَة داِر اْلِحْكَمِة في اْلقاِهَرِة.

ا َتْحَت اْلَكِلَمِة الَّتي فيـها اأَِلٌف ُتْنَطُق َول ُتْكَتُب في ما َياأْتي: ْع َخطًّ 2- �شَ
اأ   - {                                     }.    )�شوَرُة ُقَرْي�س: اآَية 3(
ب- {                                     }. )�شوَرُة اْلماعون: اآَية 2(

اأَ�ْشَهُر َمْكَتَبةٍ في َبْغداَد.

اأَْطَوُل اأَْنهاِر اْلعاَلمِ.

اأَْقَدُم َمديَنةٍ في الّتاريِخ.

َنْهُر الّنيِل

َمديَنُة اأَريحا

َبْيُت اْلِحْكَمِة

ل َيْنَدُم َعلى َمْعروِفِه.

ل ُيْهِمُل واِجباِتِه.

ُل اإِلى ما ُيريُد. ل َي�شِ

ل َتْمَنُع اْلإِْن�شاَن ِمَن اْلَعطاِء.

الّطاِلُب اْلُمِجدُّ

�ساِحُب اْلَمْعروِف

ِديَّةُ عاَقُة اْلَج�شَ اْلإِ

ُل في َعَمِلِه اْلُمَتَعجِّ
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ْحمِن. جـ -  َقَراأُْت �شوَرَة الرَّ
ْحلَةُ َجميلَةٌ، لِكنَّ النَّهاَر قَ�شيٌر. د   -  الرِّ

اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ

التَّْعبيُر

ُبُه في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي َعلى َنَمِط اْلِمثاِل:   اْلَفراَغ ِبما ُينا�شِ
ِ
1- اْماَلأ

ِمثاٌل: في َمْدَر�َشِتنا َثالَثُة َمراِفَق: اْلَمْكَتَبُة، َواْلُمْخَتَبُر، َواْلَمْلَعُب.
فيَن ِمْن:..........، َو..........، َو........... اأ    - َعِمَل في اْلَمْكَتَبِة ِمئاُت اْلُمَوظَّ
..........، َو.......... َنُة ِمْن اأَْرَبَعِة ُف�شولٍ:..........، َو..........، َوَ ُن ال�شَّ ب- َتَتَكوَّ

ْفُت اأَْركاَن اْلإيمانِ، َوِهَي:...............، َو..........، َو..........،  جـ - َتَعرَّ
َو..........، َو...............، َو.................... .

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: 2- اأَِعْد َتْرتيَب اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة؛ ِلُتَكوِّ
اْلجاِمَعِة- َكبيَرٌة- في- اْلأُْرُدِنيَِّة- َمْكَتَبٌة  

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

َبِة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن:  اْلَفراغاِت في ما َياأْتي باْخِتياِر اْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
3-  اْماَلأ

يَِّدُة، ِلْلُمُدِن َرَجَعْت، ِلْلِكتاَبِة( حاِئِف، َحِفَظْت، ال�شَّ  )ال�شَّ
ناِدٌر في  اأَْمٌر  َوُهَو  ُمَتَعلَِّمًة..........،  ُعَمَر     ِبْنُت  ُة  نا...........َحْف�شَ اأُمُّ كاَنْت 
حاِئَف اْلُقْراآِن َبْت حاِر�َشَة اْلُقْراآِن اْلَكريمِ، اإِْذ .......... في َبْيِتها �شَ ذِلَك اْلَوْقِت، َوَقْد ُلقِّ
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اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

ماِن ِكتاُب نا �َسْرُج �ســاِبٍح           َوَخْيُر َجلي�ٍض في الزَّ    • اأََعزُّ َمكانٍ في الدُّ
ّل اْلِكتابـا حابـا            َلْم اأَِجــــْد لي واِفًيا اإِ َل ِباْلُكْتـِب ال�شِّ    • اأَنـا َمـْن َبـدَّ

النَّ�شاُط

ْنَتْرِنْت(، َواْكُتْب َمْعلوماٍت  َبَكِة اْلعاَلِميَِّة ِلْلَمْعلوماِت )اْلإِ  ُعْد اإِلى ال�شَّ
ها اْلفاِطِمّيوَن في اْلقاِهَرِة، َواْقَراأْها  �شَ َعْن َمْكَتَبِة داِر اْلِحْكَمِة الَّتي اأَ�شَّ

اأَماَم ُزَملِئَك. 

َفواِئُد الُْمطالََعةَِقَرْأُت َلَك

يَِّة، َوما اأََقلَّ َحظَّ الَّذيَن  يا�شِ َنٌة ُت�ْشِبُه ُمماَر�َشَة اْلأَْلعاِب الرِّ اْلُمطاَلَعةُ عاَدٌة َح�شَ
يَِّبِة! اإِنَّ اْلُمطاَلَعَة ُمْتَعٌة ِللنَّْف�ِض  روُف َعلى َتْكويِن هِذِه اْلعاَدِة الطَّ َلْم ُت�ساِعْدُهُم الظُّ
ُل اْلقاِرُئ في اْلُع�شوِر ال�ّشاِبَقِة َواْلأَْقطاِر اْلَبعيَدِة.  َواإِ�ْشراٌق ِلْلَعْقِل، َوِباْلِكتاِب َيَتَنقَّ
َوالتَّْجِرَبَة.  اْلَمْعِرَفَة  َيْمَنُحَك  ذِلَك  َوَمَع  اْلَقليَل،  اإِّل  ُيَكلُِّفَك  ل  ديٌق  �سَ َوُهَو 
ُخَذ اْلقاِرُئ  َفَياأْ اْلُكّتاِب َواْلأَُدباِء؛  داقاٍت َمَع  َنْبِنـَي �شَ اأَْن  َوِباْلُمطاَلَعِة َن�ْشَتطيُع 
ُع في  لَِّف ل َي�شَ َن ما ِعْنَدُه ِمْن ِعْلمٍ َوِفْكٍر؛ ِلأَنَّ اْلُموؤَ لِِّف اأَْح�شَ ديِقِه اْلُموؤَ ِمْن �شَ

ِكتاِبِه – في اْلُمْعتاِد - اإِّل ما فيِه فاِئَدٌة اأَْو ِخْبَرٌة اأَْو َنْفٌع.

  َوَقِد اْعَتَمَد ُعْثماُن ْبُن َعّفاٍن ، ّديِق اْلَكريمِ الَّتي ُكِتَبْت في َعْهِد اأَبي َبْكٍر ال�شِّ
َحٍف واِحٍد .......... اْلإِ�ْشالِميَِّة اْلَكبيَرِة.  َعلى ِتْلَك .......... في ِكتاَبِة ُم�شْ
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�شورُة النَّبَاأ: )40-17(

{

{
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ْر�ُس الدَّ
الّتا�ِضُع  

اِل�ْشِتماُع

اِل�ْسِتماِع  ُن�سو�ِض  ُكَتيِِّب  ِمْن  ُمَعلُِّمَك  َعَلْيَك  ُه  َيْقَروؤُ الَّذي  النَّ�ضِّ  لى  اإِ ا�ْسَتِمْع 
ْمالِء، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: َواْلإِ

ها؟ َجَرُة َعلى َنْف�شِ 1- ما اِل�ْشُم الَّذي اأَْطَلَقْتُه ال�شَّ
َجَرَة؟ ُجُل ال�شَّ َل الرَّ 2- ماذا �َشاأَ

َجَرُة؟  3- ِبَم اأَجاَبْتُه ال�شَّ
بيعِ؟ َجَرَة في الرَّ ُجُل ال�شَّ 4- َكْيَف َوَجَد الرَّ

َجَرُة في داِخِلها؟ 5- ما اْلأََمُل الَّذي َتْحِمُلهُ ال�شَّ

ُدرو�ٌس َوِعَبٌر
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وَرُة؟ ُل الَّذي ُتَمثُِّلُه ال�شّ • ما اْلَف�شْ
وَرِة؟ • َكْيَف َترى اْلأَ�ْشجاَر في ال�شّ

وَرُة؟ ُل الَّذي ُتَمثُِّلُه ال�شّ • ما اْلَف�شْ
وَرِة؟ ْم�ُس في ال�شّ • َكْيَف َتْبدو ال�شَّ

• ماذا َيْظَهُر َعلى اْلأَ�ْشجاِر؟ 

وَرُة؟ ُل الَّذي ُتَمثُِّلُه ال�شّ • ما اْلَف�شْ
وَرِة. بيَعَة َكما َتراها في ال�شّ ِف الطَّ • �شِ

• اأَْيَن َتْجِل�ُس اْلعاِئَلُة؟

وَرُة؟ ُل الَّذي ُتَمثُِّلُه هِذِه ال�شّ • ما اْلَف�شْ
َعلى  �َشَقَطْت  الَّتي  اْلأَْوراِق  َلْوُن  ما   •

اْلأَْر�ِس؟

ُث التََّحدُّ
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بيَعِة الِْقراَءةُ                          َدْر�ٌس ِمَن الطَّ

ُل  بيَعِة في اإِْحدى اْلغاباِت. َذَهَب اِلْبُن اْلأَوَّ َل الطَّ َطَلَب َحكيٌم اإِلى اأَْبناِئِه َتاأَمُّ
في  اْلأَخيُر  َوَذَهَب  ْيِف،  ال�شَّ في  َوالّثاِلُث  بيعِ،  الرَّ في  َوالّثاني  تاِء،  ال�شِّ ِل  َف�شْ في 

َف ما �شاَهدوُه. َلْيِهْم َو�شْ اْلَخريِف. ُثمَّ َجَمَع اْلأَُب اأَْبناَءُه َوَطَلَب اإِ
ُف  ُل: كاَنْت ُفروُع اْلأَ�ْشجاِر َجْرداَء خاِلَيًة ِمْن َمظاِهِر اْلَحياِة، َوَتْع�شِ  قاَل اْلأَوَّ

ِبها الّريُح.
ِر، َمَع  ًة ِباللَّْونِ اْلأَْخ�سَ وَّ حيٍح، َلَقْد كاَنِت اْلغاَبُة َمْك�سُ  قاَل الّثاني: هذا َغْيُر �سَ

هوِر، َوهذا اأَْجَمُل َمْنَظٍر َراأَْيُتُه في َحياتي.  َمزيٍج ِمْن اأَْلوانِ الزُّ
اأَنَّ  ّل  اإِ اْلأَْزهاُر،  َواْخَتَفِت  اْلأَْع�شاُب  ِت  َجفَّ َلَقْد  ُتباِلُغ،  اأَْنَت  الّثاِلُث:  َفقاَل 

َعِة. َلًة ِبالثِّماِر اْلُمَتَنوِّ اْلأَ�ْشجاَر كاَنْت ُمَحمَّ
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ِمَن  َوخاِلَيًة  اللَّْونِ،  باِهَتَة  اْلأَ�ْشجاُر  كاَنِت  َبْل  َتقوُلُه؟  الَّذي  ما  الّراِبُع:  قاَل   
ْفراُء ُتَغّطي اأَْر�َس اْلغاَبِة. الثِّماِر، َواأَْوراُقها ال�شَّ

لٍ واِحٍد َوَلْم َيَرها  َم اْلأَُب َوقاَل: يا اأَْبنائي، ُكلٌّ ِمْنُكْم َراأى اْلغاَبَة في َف�شْ اْبَت�شَ
َيِتها  ُكْم، َوِلَكْي َنْحُكَم َعلى اْلأَ�ْشياِء ل ُبدَّ ِمْن ُروؤْ في �شاِئِر اْلُف�شوِل؛ َفاْخَتَلَفْت اآراوؤُ

َدٍة َواأَْحوالٍ ُمَتباِيَنةٍ. في ُظروٍف ُمَتَعدِّ
حيًحا: * اْلِفْظ ُكالًّ ِمّما َياأْتي َلْفظًا �شَ

ُكْم َلًة، باِهَتَة، اآراوؤُ ِر، َمْنَظٍر، ُمَحمَّ ًة، اْلأَْخ�شَ وَّ َمْك�شُ
: َل في ما َتْحَتُه َخطٌّ  اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة ُمراِعًيا اْلَو�شْ

ِ
* اْقَراأ

تاِء.  ِل ال�شِّ ُل في َف�شْ َذَهَب اِلْبُن اْلأَوَّ

َمعاني الُْمْفَرداِت َوالتَّراكيِب

ِل ِبما ُيقاِرُبها في اْلَمْعنى في اْلَعموِد الّثاني: ِل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اْلَأوَّ 1- �شِ

ُمَغّطاٌة

َنٌة ُمَلوَّ
ُمْخَتِلَفٌة
اأَ�ْشكاٌل
�شاِحَبٌة
خاِلَيٌة

َمظاِهُر

َجْرداءُ

ٌة وَّ َمْك�شُ

باِهَتٌة

ُمَتباِيَنٌة
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حيَحِة: جاَبِة ال�شَّ ْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ 2- �شَ
بيَعِة ": لى اأَبْناِئِه تَاأَمَُّل الطَّ * َمْعنى َكِلَمِة )َحكيٌم( في " َطَلَب َحكيٌم اإِ

اأ   - َطبيٌب باِرٌع           ب- ذو َراأٍْي �َشديٍد          جـ- حاِكُم ِمْنَطَقةٍ
ْر�ِس َكِلَمٌة ِبَمْعنى )النََّظُر َوالتَّْفكيُر الَْعميقُ(   ِل ِمَن الدَّ ْطِر اْلأَوَّ 3- َوَرَد في ال�شَّ

       ِهَي ................. .        

الَْفْهُم َواِل�ْشتيعاُب

1- ماذا َطَلَب اْلَحكيُم اإِلى اأَْبناِئِه؟
2- َمتى َذَهَب اِلْبنانِ: الّثاني، َوالّثاِلُث، اإِلى اْلغاَبِة؟

ُل اْلغاَبَة؟ َف اِلْبُن اْلأَوَّ 3- َكْيَف َو�شَ
ُبُه: ِل الَّذي ُينا�شِ ِف اْلغاَبِة َواْلَف�شْ ْل ِبَخطٍّ َبْيَن َو�شْ 4- �شِ

ْفراُء اأَْوراُقها ال�شَّ اأ   - اْلأَ�ْشجاُر باِهَتُة اللَّْونِ، َو 
        ُتَغّطي اْلأَْر�َس.   

َعِة.                     َلٌة ِبالثِّمارِ اْلُمَتَنوِّ ب- اْلأَ�ْشجاُر ُمَحمَّ
                                                 

ُلَك في ذِلَك اْلُحْكمِ. َدْرَت فيِه ُحْكًما، ُثمَّ َتَبيََّن َلَك َتَعجُّ 5- اْذُكْر َمْوِقًفا اأَ�سْ
ْر�ِس؟ 6- ماذا َتَعلَّْمَت ِمَن الدَّ

بيُع الرَّ

اْلَخريُف

ْيُف ال�شَّ



87

التَّْدريباُت

َبِة َعلى َنَمِط ُكلِّ ِمثالٍ:  اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
1- اْماَلأ

َنقوُل: �َشَجَرٌة ←  اأَ�ْشجارٌ            لَـــــْوٌن ←  اأَلْـــواٌن       َمْظَهــٌر ←  َمظـــاِهُر
َوَرَقــٌة       .........        �َشْخ�ٌس      .........   ........      َمالِعُب

........      اأَْبقـــاٌر         َنْهـــــٌر       .........    َمْنَظــٌر       .........

ــٌل ←  ُف�شولٌ            َحكيٌم  ←  ُحَكماءُ      َف�شْ
........      ُفروعٌ           �َشفيٌر         ......... 

َجْمـٌع        .........  َوزيـٌر         ......... 
َبِة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن في ُكلٍّ ِمّما َياْأتي:  اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ

ِ
2- اْماَلأ

)اللَّواتي،  اللَّذانِ،  الَّذيَن،  اللَّتانِ(
ّباُن اْلُمِجّدوَن ُهُم ......... َيْبنوَن ُم�ْشَتْقَبَل ِبالِدِهْم. اأ   - ال�شُّ

. َتَمِر التَّْرَبِويِّ ٌد ُهما اْلُمَعلِّمانِ ......... �شاَفرا  ِلْلُم�شاَرَكِة في اْلُموؤْ ب- ُعَمُر َوُمَحمَّ
َمتا اْلَم�ْشَرِحيََّة باِرَعتانِ. جـ- اْلُمَمثَِّلتانِ ......... َقدَّ

َن ُجَماًل ُمفيَدًة َعلى َنَمِط اْلِمثاِل: 3- َوفِّْق َبْيَن ما َياأْتي؛ ِلُتَكوِّ

َي�ْشَهْرَن َعلى راَحِة اْلَمْر�شى ُمْخِل�شاٌت. فوُر        الَّذيَن       اأ   - اْلُع�شْ
لَِّيٌة. في َمْكَتَبتي ُم�شَ ُة           الَّذي        ب- اْلِق�شَّ

�شوَن. ْيِفيِّ ُمَتَحمِّ ُي�شاِركوَن في الّنادي ال�شَّ جـ- اْلأَْطفاُل         الَّتي       
ُه َجميٌل. ِن ري�شُ َعلى اْلُغ�شْ اللَّتانِ       �شاُت    د  - اْلُمَمرِّ

اللَّواتي                           
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َفُر فاِقٌع  4- َنقوُل: اأَ�شْ
َفِتِه:  ْل َبْيَن اللَّْونِ َو�شِ �شِ

الِْكتابَةُ

ِب ِلْلَهْمَزِة )ئـ، وؤ، اأ، ء( في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي، ُثمَّ اْلِفْظ: ْكِل اْلُمنا�شِ  اْلَفراَغ ِبال�شَّ
ِ
1- اْماَلأ

ُر     ُمـ..ِمٌن      ُو�شو..  ـُ..�شِّ ..�ٌس    خاِطـ..ـٌة       ي ـَ �شا..َدُة     ب
ِب ِلاْلأَِلِف )ا، ى(: ْكِل اْلُمنا�شِ  اْلَفراَغ ِبال�شَّ

ِ
2- اْماَلأ

ماِء. ْيُر في ال�شَّ اأ   - َعلـ... الطَّ
ب- َم�شـ... ناِئٌل في َطريِقِه اإِلى اْلَحديَقِة.

جـ- َرو... اأَخي ِحكاَيًة ُمفيَدًة.
هوِل َبديعًا. د  - َبد... َمْنَظُر ال�شُّ

ُه ا�ْشِتْعداًدا ِلْلُمقاَبَلِة.   هـ- َكو... ال�ّشابُّ َقمي�شَ
و - َبنـ... ُعْقَبُة ْبُن ناِفعٍ َمديَنَة اْلَقْيَروانِ.

ٌع نا�شِ
ياِنٌع
فاِقٌع
قانٍ

حاِلٌك

اأَْحَمُر 
اأَ�ْشَوُد 
اأَْبَي�ُس 

ُر  اأَْخ�شَ
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اْلإِْمالءُ

ْمالِء. اْكتُْب في َدْفتَِرَك ما يُْمليهِ َعَلْيَك ُمَعلُِّمَك ِمْن ُكتَيِِّب نُ�شو�ِص اِل�ْشِتماعِ َواْلإِ

التَّْعبيُر

َبِة ِمّما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن:  اْلَفراغاِت ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
ِ
1- اْماَلأ

تاِء، الْخريِف، ِظاللَها، ِب�شاٌط(        )ِب�َشالمٍ، ال�ّشاَعِة، الُْف�شوُل، ال�شِّ
ُتْكِمُل اْلُف�شوُل  َدْوَرَتها في َحديَقِتنا، َوَتدوُر َكما َتدوُر َعقاِرُب..........؛ 
َوَتْغدو  اأَْلواِنها،  اأَْجَمَل  بيَعُة  الطَّ َلُه  َوَتْلَب�ُس  َبْعَد...........،  بيُع  الرَّ َفَيـاأْتي 
َفْوَقُه  ِلَيْلَعَب  اْلُحقوِل؛  َعلى  َمْمدوٌد  ِهَي...........  َفَكاأَنَّما  راَء؛  َخ�شْ اْلأَْع�شاُب 
ُر........... َوِثماَرها.  اْلأَْطفاُل...........، َواْلأَْر�ُس ُتْخِرُج ُبقوَلها، َواْلأَ�ْشجاُر َتْن�شُ
هوُر، َواْلُف�شوُل َتْتَبُعها...........، َواأَنا  هوُر َتْتَبُعها ال�شُّ في َحديَقِة َمْنِزِلنا َتُمرُّ ال�شُّ

اأُراِقُبها ِبُف�شولٍ َوَفَرٍح، اأَْكَبُر َمَعها عاًما َبْعَد عامٍ.

ْف ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة: 2- َوظِّ

َعٌة، الثِّماُر ٌع، َمْنَظٌر، ُمَتَنوِّ        نا�شِ
...........................................  
...........................................  

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

...........................................  
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اأَْقواٌل َماأْثوَرٌة

ْنعِ اْلباري بيَعـُة ِقـْف ِبنـا يا �سـاري               َحّتى اأُريَك َبديــَع �سُ    ِتْلَك الطَّ
تـا                ِلـــَرواِئــعِ اْلآيـــــاِت َواْلآثـــاِر مـاُء اْهَتزَّ    اْلأَْر�ُض َحْوَلَك َوال�سَّ

ـنــي َومــــال  َوَذوى ُغـ�شْ
ـــمـــــال  �شِ اأَْم  اأََيـمــيــًنـا 
وال  ـــى الـــــزَّ ـــاأْب ــــــٌر َي اأََث
ـــا ِطـــوال ـــاًم ّ ـــُر اأَي ْك ـــذِّ ال

ذا اأَْودى �َشبــابـي َفــــاإِ
َطَرحـونـي َلـْم ُيبـالـوا
ْن ُزْلـــُت َفَبْعـدي اأَنا اإِ
َيْنَتهـي اْلُعْمــُر َوَيْبقــى

  اْلَمْحفوظاُت
قالَِت الَْوْرَدُة                         محّمد عبدالمّطلب   
َفعـــال  اْلَخـْلـــِق  ــُن  اأَْح�شَ
ْو�َس َجـمـــال  َوَك�شــا الـرَّ
َمْلَكـٌه َتــْزهـــو اْخـِتـيـــال 
َكـمــــال  اْلـِعـْطــــُر  زاَدُه 

ّنــي اإِ اْلــَوْرَدُة  قـاَلــِت 
َعـْرفي الأَْرجـاَء  ـَر  َعطَّ
َجمــالــي داَم  ْن  اإِ اأَنــا 
اأَْفِتــُن الّنــا�َس ِبُح�ْشــٍن
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النَّ�شاُط

ِف الَّتي َي�ْشَتْخِدُمها الّنا�ُس في اأَثْناِء  ْن في َدْفَتِرَك َبْع�َس ِعباراِت التََّلطُّ  َدوِّ

اْلِحواِر.
اأَثْناِء  في  َتَعلَّْمَتها  الَّتي  اْلَجديَدِة  ِباْلُمْفَرداِت  قاِئَمًة  َدْفَتِرَك  في  اْكُتْب   

ِل. يِّ اْلَأوَّ را�سِ ِل الدِّ ِدرا�َسِتَك في اْلَف�سْ
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